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САЖЕТАК: Циљ овог рада је да покаже на који начин је реципирана
Септуагинта у раној Цркви. Посебно је наглашена богословска арг умен
тација, којом се доказивала богонадахн утост превода Седамдесеторице
– што се посебно види код Јустина Мученика и Иринеја Лионског. У раду
су обрађене два текстолошка спора вођена по питању аутентичности сеп
туагинтиног текста, као легитимног наследника изворног јеврејског кон
сонантског текста. Поготово су текстолош ка одступања била повод за
таква сучељавања. Прва расправа води се на релацији Јулије Африкански
и Ориген, где Ориген појашњава текстолошке проблеме појединих старо
заветних књига. У другом спору учествовали су Јероним и Августин. Јеро
ним је више тежио јеврејској истини (Hebraica Veritas), док је Августин више
полагао на превод Седамдесеторице. Та сучељавања јасно одсликавају
статус Септуагинте у раној Цркви.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Септуагинта, превод, богонадахнутост, старозаветни
списи, рецепција, јеврејски текст, Црква, синагога, рецензија

Превод Септуагинте представља пресудан догађај за даљу историју.
Како је још од раније добро примећено „угаони камен, на којем је утеме
љена зграда јудејско-александријске литературе, јесте грчки превод Писма
– Септуагинта” [Tcherikover 1961: 348]. Писмо је тиме изашло из оквира
једног народа и културе и ʼотворило се свету’, што је и била његова ду
бока унут рашња интенција. Упот реба Септуагинте од стране новосаве
зних писаца и настанак новосавезних списа на грчком језику суштински
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су одредили потоњу рецепцију превода. Томе су свакако допринела и
историјска дешавања, нарочито она везана за јудејске устанке и разарање
Јерусалима.
СИНАГОГА
Превод је, као што је већ наглашено, настао из унутрашњих потреба
јудејске заједнице. На основу раних сведочанстава, уживао је велики углед.
Од почетака су га користили угледни јеврејски мислиоци, као што су: Ди
митрије Аристовул, Езекил Трагедиограф, Евполем и др. Аристејево писмо
је пропагандно-апологетски спис којим се бранио углед Септ уагинте.
Филон чак помиње празник посвећен преводу: „Од тада па до данас сваке
године се на острву Фарос прославља празник, на којем се не сакупљају
само Јевреји, већ и многи други да прославе место на ком је први пут за
сијала светлост овог превода” [Philon d’Alexandrie, De Vita Mosis II: 41]. Филон
је за Септуагинту говорио: „Сваки пут када би се Јевреји који знају грчки
и Јелини који знају јеврејски, истовремено нашли пред текстовима, јевреј
ским и грчким преводом, са страхопоштовањем су се дивили како су као
сестре или као једно те исто дело, и садржином и обликом. Писце, пак,
нису називали преводиоцима (ἑρμηνέας), него свештеницима и пророцима
(ἱεροφάντας καὶ προφήτας), јер су успели – захваљујући чистоти мишље
ња – да иду укорак са Мојсијевим чистим духом (συνδραμεῖν λογισμοῖς
εἰλικρινέσι τῷ Μωυσέως καθαρωτάτῳ πνεύματι)” [Philon d’Alexandrie, De
Vita Mosis II: 40]. Треба имати на уму да је Филон био суботњи пропо
ведник у синагоги, што значи да је превод уживао велики углед међу
јелинизованим Јеврејима. Неколико векова је коришћен у јелинистичкој
синагоги [Lust 1998: 147]. Присуство превода на територији Јудеје, као и
Јосифов позитиван став о превод у указују да није коришћен само у ди
јаспори.
Међутим, касније су га равини одбацили. Још у предхриш ћанском
периоду било је тенденција да се превод приближи јеврејском тексту, ко
ришћеном у Јудеји. Тај феномен везан је за пораст утицаја фарисеја [Deines
1993: 15–17], који су после 71. године постали доминантна фракција уну
тар јудејске заједнице. Тада су се Јевреји још чвршће везивали за сопствени
језик, а протомасоретски текст је фаворизован насупрот осталих рукопи
сних традиција [Jellicoe 1993: 74–76; Müller 2009: 40–41; Karpp 1957: 133–
134]. Отк лон према преводу долази до изражаја у све већем разилажењу
и сукобљавању са хришћанима, који су усвојили Септуагинту као своје
Писмо. У 2. веку појављују се нови јеврејски преводи: Акила, Симах и
Теодотион. Упадљиво је да се Септуагинта нигде не цитира у равинској
литератури [Gallagher 2012: 168], изузев у контексту промена које су на
чинили преводиоци [Meg. 9a-b]. С друге стране, Акилин превод је цитиран
више пута у оквиру позније јудејске литературе, што показује да је био
прихваћен од стране равина [Valtri 1994: 92–115].
Разлог за настанак нових превода или рецензија био је одбацивање
Септуагинте. Није познато колико је Септуагинта остала у упот реби у
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синагоги, али појава нових превода/рецензија и вероватно других мањих
текстуа лних корекција довела је до тога да изворни превод ишчезне из
потоње јеврејске заједнице. Некада хваљени и слављени превод временом
је дошао под осуду. У рабинској традицији говорило се да је дан у који су
седамдесет стараца превели Тору на грчки језик за цара Птолемеја „био
подједнако лош као и дан када је направљено златно теле” [Sefer Torah 1,
6; Tractate Soferim I, 7]. Још већа одбојност према преводу може се видети
у каснијем додатаку на Свитак поста, где стоји: „када је Тора на грчком
била написана у дане цара Талмаја, тама је покрила земљу на три дана”
[Megillat Taanith 13]. Тако је на 8. тевет, дан који је био посвећен празно
вању Септуагинте, у каснијем јудаизму уведен пост у знак жалости што
је настао превод, а сами дан је гори од дана када је Навуходоносор разо
рио Храм [Tractate Soferim I, 8]. Сасвим је очигледно да је разилажење
хришћанске Цркве и синагоге био основни разлог, због којег су Јевреји
одбацили Септуагинту.
РАНА ЦРКВА
Хришћани су од самих почетака прихватили старосавезне текстове
као оквир за разумевање сопствене вере. Будући да је Црква, убрзо по
настајању, већински била усмерена на јелински свет, и да су новосавезни
списи настали на грчком језику, по природи ствари, септуагинтална вер
зија текста наметнула се као природан и логичан избор. Наравно, у но
восавезним текстовима присутни су јеврејски елементи (Лк 16 9; Јн 3 29;
2Сол 1 9). У првим деценијама живота Црк ве семитски – јеврејски и
арамејски – језички и теолошки колорит био је наглашенији. Међутим,
временом је примат преузимао грчк и, тако да у Новом савезу1 знатно
важније место заузима Септуагинта.
У постновосавезном периоду, на грчком говорном подручју све више
су се губили семитски елементи. Већ су у 2. веку јелинофони хришћани
искључиво користили Септуагинту, као свој Стари савез2. То се види већ
код Јустина Мученика. Он је, као и каснији хришћански теолози, под пре
водом подразумевао целокупни корпус старосавезних списа. У Дијалогу
са Трифоном, Јустин се у више наврата позива на текст Септуагинте. У
два наврата он упозорава свог јеврејског саговорника да остане на призна
том тексту Седамдесеторице, и да не користи новије преводе: „ја не могу
да се сагласим са вашим учитељима који тврде да су седамдесеторица
стараца за време Птолемеја, цара египатског, пог решно превели Писмо,
те се сада сами трудите да га преведете” [Iustini Martyris, Dialogus cum
Tryphone 84, 3]. Јустин осуђује јеврејске учењаке да су „они из тога пре
вода седамдесеторице стараца за време Птолемејево, избацили многа места
из Писма” [Iustini Martyris, Dialogus cum Tryphone 84, 3]. Нарочито се спо
рио око текста Ис 7 14, где се говори о рођењу сина дјевице:
1
2

Нови завет
Стари завет
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„Ако ја кажем да се то пророштво односи на нашег Христа, а не на
Језекију како ви тврдите, зар није онда у реду кад од вас пот ражујем
да не верујете вашим учитељима који се усуђују да тврде како превод,
који учинише седамдесеторица стараца, за време Птолемеја, није та
чан? За све оно чиме се у Писму изобличава њихово неразумно и сво
јевољно мишљење они кажу да не пише тако” [Iustini Martyris, Dialogus
cum Tryphone 68, 6–8].

Јустин у Дијалогу девет пута цитира Ис 7 14 у септуагинтиној вер
зији, где стоји дјевица (ἡ παρθένος). Насупрот так вом читању, Јевреји су
прибегавали изразу млада жена – ἡ νεᾶνις [Iustini Martyris, Dialogus cum
Tryphone 84, 3], које Јустин смат ра каснијом равинском кривотворином:
„Али, не верујем вашим учитељима који нису сагласни да су Седамдесе
торица стараца са Птолемејем, египатским царем, добро превела, већ су
они покушали сами да начине превод. И, желим да знате да су они [ваши
учитељи] потпуно изоставили да преведу многе списе – а које су Седам
десеторица са Птолемејем превела – из којих се јасно види да онај који
је распет је сам потврђен за Бога и човека и да је разапет и да је умро”
[Iustini Martyris, Dialogus cum Tryphone 71, 1–2]. Јустин је смат рао да су
изворни текст искварили каснији јеврејски преводиоци, тврдећи да ,,није
било написано на тај начин” (μὴ οὕτω γεγράφθαι) у изворном тексту [Iustini
Martyris, Dialogus cum Tryphone 68, 8]. Стога новији преводи поништавају
(παραγράφω) или пог решно тумаче (παρεξηγέομαι) пророштва. Самo се
Септуагинта може сматрати за тачан превод оригиналног текста јеврејских
пророштава. Другим речима, кварењем текста од стране Јевреја, Септу
агинта се разликује од новонасталог превода [Iustini Martyris, Dialogus
cum Tryphone 84, 4].
Септуагинту као свештени текст Цркве нарочито наглашава Иринеј
Лионски (око 130–202). За њега је такође било важно нагласити да се у
Ис 7 14 говори о рођењу од Дјеве, управо као што стоји у Седамдесетори
ци. Иринеј као аргумент о истинитости септуагинтиног текста наводи
древност и аутентичност превода:
Пре него што су Римљани успоставили своју власт, a док су Маке
донци још владали Азијом, Птоломеј, син Лагусов... желећи да снабде
библиотек у у Александ рији, коју је он саг радио, са најзначајнијим
списима читавог човечанства, саопштио је Јерусалимљанима своју
жељу за поседовањем њихових списа на грчком језику. Они ... су Пто
ломеју послали седамдесет стараца, међу њима особито учених, у
тумачењу Писма и познавању оба језика, да би они могли испунити
његову жељу. Онда их је Птоломеј, бојећи се да би они по договору
могли да учине нејасним садржај списа, хотећи да испроба свакога
од њих појединачно, раздвојио једне од других, заповедивши им да
сви преводе исто дело; он је ово учинио са свим књигама. Али када
су се они пред Птоломејем сабрали и упоредили њихове преводе јед
не са другим, слава Богу, доказало се да су списи заиста божанствени.
Јер су сви принели исти текст, са истим речима и истим значењима...
тако да су чак и присутни пагани потврдили да су књиге преведене по
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надахнућу Божијем – κατ’ ἐπίπνοιαν τοῦ Θεοῦ [Irenaeus (Иринеј Ли
онски), Contra heareses 3, 21, 2. Уп. Eusebius of Caesarea (Јевсевије
Кесаријски), Historia Ecclesiastica 5, 8, 11–14].

Иринеј у супротности са другим изворима приписује превод Птоло
меју I. Ова хронологија може бити повезана с чињеницом да је Димитри
је Фалеронски, који игра одл уч ујућу улог у у Аристејевом писму, био
саветник Птоломеја I a не Птоломеја II. Иначе, Иринеј је био први који
наводи податак да су преводиоци били издвојени, а да су истоветно пре
вели, тако да су се и присутни пагани уверили у надахнутост превода
[Irenaeus (Иринеј Лионски), Contra heareses 3, 21, 2]. Били су му познати
Акилин и Теодотионов превод, али их је сматрао проблематичним јер су
„осујетили сведочење пророка које је дао Бог” (Irenaeus, Adv Haer 3, 21, 1).
Септуагинтин текст истоветан је са оригиналом и настао је под Божијим
надахн ућем. Као доказ веродостојности богонадахн утости, Иринеј се
позива на јеврејско веровање (4Језд 14, 37–46), по којем је Јездру Бог на
дахнуо да изнова запише Писма, која су претходно била изгубљена [Ire
naeus (Иринеј Лионски), Contra heareses 3, 21, 3. Уп. Eusebius of Caesarea
(Јевсевије Кеаријски), Historia Ecclesiastica 5, 8, 5]. Иринејева логика за
снива се на уверењу да су се такве Божије интервенције већ догађале и
не представљају изузетак. Он наводи и један важан хришћански доказ:
Вера Хришћана „није произведена, већ је сама по себи истина”,
јер она поседује своје очигледне доказе у оним Писмима која су пре
ведена на начин о коме сам говорио изнад; па чак је и проповед Цркве
слободна од фалсификовања (sine interpolatione). Апостоли, који су
старији од новијих преводилаца Теодотиона и Акиле, а такође и њи
хови следбен иц и, проповедал и су управо оне речи пророка које су
сад ржане у превод у стараца (quemadmodum senior um interpret atio
continetf). Стога, исти је Дух Божији који је кроз пророке говорио о
доласку Господњем, који је кроз старце правилно превео оно што је
заиста пророковано (in senioribus autem interpretatus est bene quae bene
prophetata fuerant), и који је испуњење обећања кроз апостоле пропо
ведао [Irenaeus (Иринеј Лионски), Contra heareses 3, 21, 2–3].

Постоје вишеструк и арг ументи који дају предност Септ уагинти.
Прво, превели су је сами Јевреји, и тиме је искључен утицај хришћана. Дру
го, апостоли су користили Септ уагинт у и са њом су сагласни [Irenaeus
(Иринеј Лионски), Contra heareses 3, 21, 3]. Септуагинта је према Иринеју
мост између пророка и апостола, и представља важну тачку у историји
Божијег деловања у свету.
Иринејево уверење делио је и Климент Александријски, који пише:
„Све би урађено Божијом вољом да разумеју Јелини. Нема ничег чудно
ватог у томе што су јеврејски пророци, надахнућем Божијим (ἐπιπνοίᾳ
Θεοῦ), постали и јелински пророци” [Clement of Alexandria, De libris Stro
matum 1, (XXII) 149, 2–3]. Сличног миш љења је био и Терт улијан, који
посебно наглашава улогу Птолемеја. Он је сматрао да Септуагинта тачно
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изражава јеврејски текст, и да се то може проверити у Сераписовом хра
му, где је превод изложен заједно са оригиналом [Tertullian, Apologeticum,
18, 8]. Значај Септуагинте и чудо које се десило приликом њеног прево
ђења, нарочито је наглашено у спису Cohoratio ad Graecos. Спис је погре
шно приписиван Јустину. Вероватно је настао у другој половини 3. века.
У спису се наводи да су седамдесеторица стараца били изоловани у за
себне просторије, и да су једни од других независно преводили „причу
о Мојсеју и другим пророцима”. Писац наводи да се још виде темељи тих
келија на острву Фарос. Сваки од преводилаца припремао је свој сопстве
ни превод и када их је Птолемеј упоредио, они су били потпуно сагласни
[Pseudo-Iustonus, Cohortatio ad Graecos 13, 3]. Исто наводи и Кирил Јеру
салимски [Cyrillus Hierosolymitanus (Кирил Јерусалимски) Catecheses 4,
34, (PG 33), 497]. Епифаније Кипарски, пак, говори да су по двојица пре
водилаца били у једној келији [Epiphanius (Епифаније Саламински), De
mensuris et ponderibus, 9]. Ови подаци требали су да буду крунска сведо
чанства о богонадахнутости Септуагинте. Јевсевије Кесаријски у два на
врата говори о преводу. У Историји Цркве преноси мишљење Иринеја
[Eusebius of Caesarea, Historia Ecclesiastica, V 8, 11–15], док на другом месту
наглашава да је превод био припрема за Еванђеље [Eusebius of Caesarea
(Јевсевије Кесаријски), Praeparatio Evangelica, VIII 2–5.9]. Јован Златоусти
настанак превода сагледава као Божије провиђење. Преко превода сви
остали народи на земљи могу чути Реч Божију [John Chrysostom, Homilia
in Genesim I, 5, 4]. Источни оци су по овом питању били сагласни. Септу
агинта је богонадахнута, и њен настанак је ствар Божијег промисла.
СЕПТУАГИНТА И ЈЕВРЕЈСКИ ТЕКСТ –
ОРИГЕН И ЈЕРОНИМ
Спорови који су се водили између хришћанских теолога и јеврејских
учењака око ауторитета текста, изискивали су извесна преиспитивања.
Преношење текста Септуагинте било је оптерећено јеврејским рецензи
јама и хришћанским тестимонијама, што је вид љиво већ код Јустина
[Hengel 2002: 26–34]. Постојале су не мале разлике између текстова. Један
број списа постојао је само на грчком. Све је то распиривало сумње и изи
скивало стална позивања на текст. Били су то по свему судећи пресудни
разлози због којих је Ориген начинио Хексаплу, где је у шест стубаца по
редао текстове. Оригенова намера била је да коригује Септуагинтин текст
на основу јеврејског. Међутим, природа тих корекција је и даље упитна.
Ориг ен конс тат ује да пос тоје разл ике: „Али заш то бих набрајао све
примере које сам прикупио с много труда да докажем да сам свестан раз
лике између наших верзија и јеврејске” [Origen, Epistula ad Africanum 4, PG
11, 56]. Иако је делом кориговао текст, није сумњао у ауторитет Септуа
гинте, јер сâм каже: „немојте рећи да, када приметимо овакве ствари, тре
ба да одмах одбацимо као лажне примерке у упот реби у нашим црквама
и наложимо братству да уклони важеће Свете књиге, те да наговоримо
Јевреје да нам дају преписе који ће бити нетакнути и некривотворени!
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Треба ли претпоставити да Провиђење, које је кроз Свето Писмо изг ра
дило све Црк ве у Христу” [Origen, Epistola ad Africanum 4, PG 11, 57].
Оригенова корекција Септуагинте није значила оспоравање њеног ауто
ритета.
То се нарочито види у његовом одговору Јулију Африканцу по пита
њу Приповести о Сузани, која недостаје у јеврејском тексту, а постоји у
Септуагинти и Теодотионовом преводу. Ориген на једном месту конста
тује да постоје разлике у текстовима, које су условљене основним разли
кама између хришћана и Јевреја. Указујући на разлике на једном месту
каже: „како не бих у мојим расправама у вези са Јеврејима наводио оно
што се у њиховим списима не налази, и како би на неки начин искористио
оно што се у њима налази, чак иако то не треба да буде у нашим списима”
[Origen, Epistola ad Africanum 5, PG 11, 60]. Разлог због којих нема неких
одељака у јеврејском тексту, као на пример Приповести о Сузани, Ориген
види у томе да су таква места која у негативном светлу говоре о њиховим
првацима: „они су сакрили од знања људи такве одељке који су садржа
вали било какве преступе старијих, вођа и судија” [Origen, Epistola ad Afri
canum 9, PG 11, 65]. У извесном смислу, Оригенов однос према тексту био
је амбивалентан. Септуагинту је смат рао надахнутим Писмом Цркве, а
истовремено је вршио неке интервенције у њеном тексту. Наравно, Ориген
није био свестан чињенице да су многе разлике последица различитог
предлошка с којег је превођена Септуагинта у односу на јеврејски текст
који је он имао пред собом.
Јероним је био први хришћански теолог који је јеврејски текст (Hebra
ica Veritas) сматрао веродостојнијим од грчког [Kelly 1975: 153–167]. Сва
како, не треба поједноставити његов однос према Септуагинти, јер је он
задуго на основу грчког текста вршио рецензију старолатинског превода
[Markschies 1994: 131–181]. На једном месту сâм каже: „сигурно су били
испуњени Духом Светим они који су превели [...qui Spiritu Sancto pleni, ea
quae vera fuerant, transtuler unt]” [Saint Jerome (Praefatio Hieronymi), Prae
fatio in Librum Paralipomenon juxta LXX interpretes, PL XXIX, 424, 426]. У
свом раду на ревизији старолатинског превода поставило се питање, коју
верзију грчког текста треба узимати као нормативну. Проучавајући сâм
текст, Јероним је дошао до зак ључка да постоји много текстолошких ва
ријанти грчких манускрипта [Praefatio in Paralipomena (PL 28), 1324–1328].
Питање је било која је верзија исправна, односно која је ближа изворни
ку. Јероним је смат рао да је Септуагинта искварена не само додацима из
Хексапле, већ и јеврејским ревизијама, и упот ребом Теодотионовог пре
вода [Saint Jerome, Adversus Ruf inum II, 33]. Најчешће је та одступања при
писивао преписивачима. Одбацивао је идеју да је превод Седамдесетори
це богонадахнут на начин како је то формулисао Филон. На једном месту се
критички осврће на такво уверење: „Не знам чија је лажна машта довела
до измишљања приче о седамдесет келија у Александрији, у којима су, иако
одвојени једни од других, преводиоци, како је речено, писали исте речи.
Аристеј ... и Јосиф ... нису имали никакву везу; њихов посао је да седамдесе
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торицу окупе у једној саборној Цркви, а не пророчанство. Јер једна је ствар
бити пророк, а друга преводилац” [Saint Jerome, Adversus Ruf inum II, 25].
Јероним се нашао у специфичној ситуацији. Требало је да поправи
латински превод, а пред собом је имао обиље текстолошких варијанти
Седамдесеторице. Сметало му је то што је постојало много рукописних
верзија. Коначно се определио за јеврејски текст смат рајући га меродав
нијим, будући да је са њега настала Септуагинта. У међувремену је на
учио јеврејски и почео да преводи с њега. Сâм Јероним се приликом пре
вођења много ослањао на Септуагинту [Rehm 1954: 174–197; Stummer 1928:
101], чији ауторитет је тада било тешко довести под знак питања. Он и сâм
на једном месту каже: „Рећи ћу укратко да нисам следио никакав аутори
тет. За превод са јеврејског користио сам и рукопис Седамдесеторице, и
то тамо где се он није превише разликовао од јеврејског текста, као што
сам понекад користио и Акилу, Симаха и Теодотиона. Све то ради тога
да читаоца не бих уплашио новином и како бих избегао прекоре, а опет
оставио непомућеном реку истине” [Commentarius in Ecclesiasten, praefatio
(PL 23), 1011–1012; уп. Praefatio in Job (PL 28), 1079–1084]. У сваком случа
ју, Јероним је био први који је спорио текстолошки ауторитет Седамде
сеторице. Међутим, из разумљивих разлога он није могао да увиди два
важ на момента. Прво, сâм јеврејски текст временом је модификован и
постојао је у више текстуа лних варијанти. Друго, предложак са којег су
превођене књиге из Септ уаг инте, разл иковао се од каснијег јеврејског
текста.
Јеронимов подухват наишао je на велики отпор савременика [Hen
nings 1993; Markschies 1994: 131–181]. Познат је његов спор са Августином
[Avgustine (Авг устин), Epistulae, 28, 2, 2; 71; 82; Hieronymus(Јероним),
Epistulae 112]. Августин је бранио ауторитет традиционалног текста Цркве,
поред тога што му је сметало постојање различитих верзија текста. У
једном писму признаје Јерониму да „грчки текст садржи тако много раз
личитих тумачења у различитим рукописима да је то скоро неподносиво”
[Avgustine (Августин), Epistulae, 70]. Он је попут Филона, Иринеја, Кли
мента, писца Cohoratio ad Graecos и др., Септуагинту сматрао богонадах
нутом. У преводу он види дело једног чиниоца: „Њихов превод је био тако
сличан, као да је начињен од стране једног: заиста, један преводилац је био
активан у свима њима” [Augustinus, De civitate Dei 18, 42; Augustinus XIV/2,
CChr., Seria Latina 48, B]. Стога је превод изнад нивоа само људског, него
залази у сферу божанског. Без обзира колико био добар, Јеронимов пре
вод је само људско дело: „изванредно научени, трилингвални презвитер
Јероним начинио je превод, али не са грчког, већ са јеврејског на латински.
Али колико год филолошки звучао његов допринос, и колико год чак и
Јевреји признавали његов превод као поуздан, док сматрају да су Седам
десеторица пог решили у многим случајевима, цркве Христове су поред
тога убеђене да, с поштовањем према ауторитету, нико не треба да буде
важнији од оних које је изабрао првосвештеник Елеазар” [Augustinus, De
civitate Dei 18, 47].
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Августин је, као и остали хришћански писци, под преводом подра
зумевао читаво Писмо [Aug ustinus, De civitate Dei 18, 42; Aug ustinus, De
doctrina Christiana 2, 15]. Будући свестан разлика између Септуагинте и
јеврејског текста, Августин расуђује: „оно што се појављује у јеврејским
кодексима, али не и код Седамдесеторице, Бог није желео да каже кроз
њих, већ кроз саме пророке и обрнуто. На овај начин Он показује да су
и једни и други пророци” [Augustinus, De civitate Dei 18, 42]. Разлике су
условљене деловањем Духа Божијег, који је неке ствари откривао раније
кроз пророке, а неке касније преко преводилаца. Чак и места где су раз
лике очигледне, Августин покушава да усагласи текстуа лне варијације.
То се види на примеру Јона 3, 4, где у јеврејском стоји „чет рдесет дана”,
а у Септуагинти „три дана”. Јеврејску верзију прихвата као историјски
тачнију, док у Септуагинти види дубљи христолошки смисао [Augustinus,
De civitate Dei 18, 44]. Против Јеронимовог афирмисања јеврејског текста,
устао је и његов противник Руфин, позивајући се на Оригеново мишљење
и на чудесно превођење Седамдесеторице. Посебно је истицао да су апо
столи Цркве преносили Септуагинту, јер да није било тако, они би је испра
вили [Ruf inus, Apologia contra Hieronymum, CChr., Seria Latina 20].
Међутим, временом је Јеронимов концепт, преко превода Вулгате,
преовладао на латинском Западу. Томе су ишле на руку и политичке и
црквене околности. Додуше, тиме утицај Септуагинте није сасвим ишче
зао у западној Цркви. Psalterium Gallicanum је преведен са грчког, а потом
га је Јероним ревидирао према Хексапли, и прихваћен је као латински
Псалтир. Још је важније што је у Вулгати преузета канонска структура
из Септ уагинте. На Исток у, пак, Септ уагинта је неу питно важ ила као
хриш ћански Стари Савез. Временом се текст Седамдесеторице сасвим
консолидовао у смислу да није било приговора на његову утемељеност.
Са Септуагинте су настали многи преводи источног дела хришћанства.
Свакако су најзначајнији старословенски преводи, будући да је христјани
зацију Словена пратило и њихово описмењaвање. С друге стране, старо
словенски преводи имају важно место у разумевању самог септуагинтиног
текста, као и покушаја да се боље детектује септуагинтин textus receptus.
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САЖЕТАК: У раду је представљен и анализиран садржај 19 необја
вљених писама која је Јеврем Бојовић, потоњи епископ жичк и Јефрем,
упутио руском историчару и слависти Нилу Александровичу Попову (Нил
Александрович Попов), у периоду од 1874. до 1886. године. Ови извори, до
сада, нису систематски ист ражени нити представљени нау чној јавности.
Ови документи су важан извор за биог рафију епископа Јефрема, пошто
расветљавају рани период његовог живота и његове односе са једном од нај
значајнијих личности српско-руских веза током друге половине 19. века.
Истовремено, представљају сведочанство о важним црквеним и друштвено-политичким догађајима у Србији током 80-их година 19. века и указују на
његове ставове о тим збивањима. Циљ рада је да се кроз анализу необјавље
них докумената пружи прилог биог рафији српског архијереја, којем је у
досадашњим истраживањима посвећено мало пажње, и да се кроз предста
вљање његових ставова изнесу нова виђења црквених и друштвено-поли
тичких збивања у Србији током претпоследње деценије 19. века.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: епископ жички Јефрем (Бојовић), Нил Александрович
Попов, Московска духовна академија, Београдска богословија, српско-руски
односи

Међу личностима новије српске црквене историје, којима у српској
науци није посвећена довољна пажња, може се убројати и епископ жич
ки Јефрем (Бојовић) (1851–1933; епископ жички: 1920–1933).1 Рођен је као
1
Епископ у Јефрем у (Бојовићу) није посвећен ниједан нау чн и рад. О њем у постоји
свега неколико одредница енцик лопедијског типа: [Вуковић 1971: 513; Вуковић 1996: 225;
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Јеврем Бојовић, у селу Мишевићу под Златаром, између Сјенице и Нове
Вароши. Његов рођени брат био је чувени српски војвода Петар Бојовић.
После завршене Београдске богословије, високо богословско образовање
стекао је на Московској духовној академији, завршивши је са звањем кан
дидата богословља, 1879. године. Три деценије био је професор Београдске
богословије, све до пензионисања 1910. године. Са братом Петром прешао
је албанске планине, крајем 1915. године. После Првог светског рата замо
нашио се и био изабран за епископа шабачког, 1920. године. После неколико
месеци премештен је на жичку епископску катедру, где је наследио еписко
па Николаја (Велимировића). Занимљиво је да га је после упокојења, на
жичкој епископској катедри наследио управо епископ Николај (Велими
ровић). Почива у Радослављевој припрати манастира Студенице.
Током седамдесетих година 19. века школовао се у Сергијевом Поса
ду и тај период био је кључан у његовом богословском формирању. У том
периоду упознао се са историчарем и славистом Нилом Александровичем
Поповом (1833–1892).2 Попов је био професор и декан Историјско-фило
лошког факултета у Москви и један од најбољих познавалаца српске исто
рије међу руским научницима. Био је аутор неколико значајних дела посве
ћених српској историји, која су преведена на српски језик. Као дугогодишњи
секретар Московског словенског комитета представљао је једну од кључних
личности српско-руских веза, током друге половине 19. века.
У личном фонду Нила Александровича Попова, који се чува у Оде
љењу рукописа Руске државне библиотеке у Москви (Отдел рукописей
Российской государственной библиотеки – ОР РГБ), налази се 19 писама
Јеврема Бојовића, упућених Попову у периоду од 1874. до 1886. године
[ОР РГБ, Ф. 239, П. 5, Д. 30, Л. 1–43об]. Могу се груписати у две целине.
Прву групу чине писма која је упутио као студент Московске духовне
академије, а која су писана у период у од 1874. до 1878. године. Друг у
групу чине писма која је упутио као професор Беог радске богословије,
а која су писана у периоду од 1879. до 1886. године. Ова писма, до сада,
нису систематски ист ражена, нити представљена научној јавности. Она
представљају прилог биог рафији епископа жичког Јефрема (Бојовића) у
његовом раном животном периоду. Она, такође, расветљавају његове од
носе с једним од водећих руских слависта и показују његове ставове у
вези с различитим питањима српског друштвено-политичког, црквеног
и богословско-научног живота у другој половини 19. века.
ПИСМА ТОКОМ ШКОЛОВАЊА У СЕРГИЈЕВОМ ПОСАДУ
После завршене Београдске богословије млади Јеврем Бојовић стигао
је у Москву у јесен 1874. године. Годину дана провео је на Подворју Срп
ске цркве у Москви, тражећи начин да се упише на Московску духовну
Вуковић 2004: 683–684]. Поводом његовог упокојења у Гласнику Српске православне патри
јаршије објављен је нек ролог са основним биог рафским подацима: [1933: 360–364].
2
О Нил у Александ рович у Попову и његовим везама са Србијом, уз навођење рефе
рентне библиог рафије, детаљније у: [Блажић Пејић 2016: 41–57].
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академију. У јесен 1875. године уписао се као студент Црквено-практич
ног одељења 34. генерације реформисане Московске духовне академије.
Документација из његовог студентског досијеа сведочи да се за његов
упис интервенисало из Московског словенског комитета [ЦГАМ, Ф. 229,
Оп. 4, Д. 422, Л. 1–1об], чији је секретар у то време био Нил Александро
вич Попов. Бојовић се 11. августа 1875. године обратио писмом ректору
Московске духовне академије протојереју Александру Васиљевичу Гор
ском (Александ р Васильевич Горский) с молбом да буде прим љен на
Академију [ЦГАМ, Ф. 229, Оп. 4, Д. 422, Л. 2], што је и учињено на осно
ву дозволе Синода Руске цркве [ЦГАМ, Ф. 229, Оп. 4, Д. 422, Л. 4–5].
Током школовања Јеврем Бојовић имао је прилику да слуша преда
вања великих московских богослова Евгенија Евсигњејевича Голубинског
(Евген ий Евсигнеевич Гол убинский), Алексеја Пет ровича Лебедева
(Алексей Петрович Лебедев), Николаја Фјодоровича Каптерева (Николай
Федорович Каптерев), Николаја Александровича Заозерског (Николай
Александрович Заозерский), Ивана Даниловича Мансветова (Иван Да
нилович Мансветов), Мит рофана Дмит ријевича Муретова (Мит рофан
Дмитриевич Муретов).3 Завршио је Московску духовну академију напи
савши кандидатску дисертацију посвећену првом српском архиепископу
Светом Сави [ОР РГБ, Ф. 172, К. 190, Д. 6, Л. 1–137]. Позитивну рецензију
на дисертацију [ОР РГБ, Ф. 172, К. 190, Д. 6, Л. 19–20об] написао је про
фесор Григорије Александрович Воскресенски (Григорий Александрович
Воск ресенский),4 уз Гол убинског,5 водећ и познавалац српске црк вене
историје на Московској духовној академији.
Током школовања на Московској духовној академији Јеврем Бојовић
је одржавао контакт са Поповом. О томе сведочи његових девет писама
распоређених у свакој години његовог боравка у Русији.6 Ова писма ука
зују да је Попов представљао важан Бојовићев ослонац током школовања
у Русији. Помогао му је да упише Московску духовну академију и током
читавог школовања пружао финансијску подршку. Подршка Попова се
није ограничавала само на материјалну сферу. Писма сведоче о томе да
је Бојовић могао рачунати и на његову научну помоћ, што је посебно било
важно приликом израде кандидатске дисертације посвећене Светом Сави.
Ови извори нам говоре и о Бојовићевом пат риотизму посведоченим ње
говим повратком у отаџбину 1876. године, ради учешћа у борбама против
Турака. Коначно, ова писма сведоче о изг радњи пријат ељс тва између
3
Дет аљн ије о школовању Јеврема Бојовића на Московској духовној академ ији у:
[Пузовић 2017: 83–84].
4
Григорије Александрович Воскресенски био је водећи слависта на Московској духов
ној академији у другој половини 19. века. Бавио се историјом словенских библијских пре
вода и писао радове из црк вене историје Јуж них Словена. Детаљније о Воск ресенском у:
[Голубцов 1999: 28–29; Глубоковский 2002: 125–126].
5
Евгеније Евсигњејевич Гол убински први је написао целовит преглед српске црк вене
историје [Голубинский 1871].
6
Места и датуми писања Бојовићевих писама Попову: Москва, 22. септембар 1874; Мо
сква, 21. јун 1875; Сергијев Посад, 27. септембар 1875; Сергијев Посад, 30. јануар 1876; Серги
јев Посад, 17. фебруар 1876; планина Јавор, 16. јул 1876; Сергијев Посад, 30. новембар 1877;
Сергијев Посад, 3. јануар 1878; Сергијев Посад, 6. јул 1878. [ОР РГБ, Ф. 239, П. 5, Д. 30, Л. 1–17].
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Јеврема Бојовића и Нила Александровича Попова, што ће бити потврђено
наставком њихове преписке и после Бојовићевог повратка у Србију.
Прво писмо Јеврема Бојовића Попову упућено је 22. септембра 1874.
године, из Подворја Српске цркве у Москви [ОР РГБ, Ф. 239, П. 5, Д. 30,
Л. 1–2]. Ту је Бојовић боравио после доласка из Србије. То је једино писмо,
из овог корпуса извора, написано на српском језику, док су сва остала на
писана на руском. Писмо почиње следећим речима: „Ваше Високоблаго
родије, Милостиви Господине и добротворе Југославенски, Ваше је име
познато целом југославенству на балканском полуострву. К Вама долази
југославенска омладина са свију страна и Ви је примате и просвећујете
о Вашем издржавању” [ОР РГБ, Ф. 239, П. 5, Д. 30, Л. 1]. У наставку Бојовић
моли Попова за посредовање да би могао уписати Московску духовну
академију, као и за материјалну помоћ. Пошто је постојала могућност да
пре Академије буде прин уђен да упише духовн у семинарију, Бојовић
моли Попова да то спречи. Сматрао је да је после завршене Богословије у
Беог раду непот ребно да учи у духовној семинарији, јер би у том случају
„повторавао оно исто, које сам и учио тамо, а то ми је непријатно учити
двараз једно исто”. О материјалном стању сведоче следеће речи: „Књига
немам, хаљина и обуће немам.” Писмо завршава следећим речима: „Ја не
мам никога другога осим Бога и Вас, под Ваше покровитељство дошао сам
и к Вама се обраћам, немојте ме заборавити у мојој беди, и најпокорније
молим Вас немојте ме оставити у семинарији да повторавам оно што сам
учио” [ОР РГБ, Ф. 239, П. 5, Д. 30, Л. 1об–2].
О материјалној помоћи коју је добијао захваљујући Попову сведочи
следеће Бојовићево писмо, од 21. јуна 1875. године, упућено из Високо
пет ровског манастира у Москви. Попову се обраћа као „доброчинитељу
и из дубине срца мојега најпокорније Вам благодарим за помоћ коју сте
ми указали” [ОР РГБ, Ф. 239, П. 5, Д. 30, Л. 3].
Прво писмо у којем се Јеврем Бојовић обраћа Попову као студент
Московске духовне академије упућено је из Сергијевог Посада, 27. септем
бра 1875. године [ОР РГБ, Ф. 239, П. 5, Д. 30, Л. 5–5об]. У њему се налази
сведочанство о одлучујућој улози Попова приликом Бојовићевог уписа
на духовну академију: „Ви сте ми дали нужно и неопходно издржавање,
и не само то, него не штедећи труда, Ви сте посредовали за мене пред
Саветом Академије и тако захваљујући Вашем труду, ја сам сада у броју
активних студената.” Бојовић истиче да је име Попова „учињено бесмрт
ним” међу Србима, не само због његових дела посвећених српској истори
ји, већ и због покровитељства „Србима који се школују, не само у Москви,
него и у Русији” [ОР РГБ, Ф. 239, П. 5, Д. 30, Л. 5].
Бојовић је могао рачунати и на научну помоћ Попова, који је детаљно
био упућен у процес израде његовог најважнијег писменог рада на Мо
сковској духовној академији. Радило се о кандидатској дисертацији, која
је припремана на крају студирања и на основу које се добијао одговара
јући академски степен. Бојовић је одабрао тему посвећену првом српском
архиепископу Светом Сави. Из писма, од 3. јануара 1878. године, сазнаје
мо да му је Попов препоручио одговарајућу литературу. Бојовић наводи:
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„Књиге и изворе које сте ми препоручили да користим приликом писања
рада на моју тему (о Св. Сави) ја сам набавио.” Молио је да му помогне у
набављању преосталих препоручених књига. Радило се о делима Кон
стантина Петровича Добронравина (Константин Петрович Добронравин)
и Ват рослава Јагића [ОР РГБ, Ф. 239, П. 5, Д. 30, Л. 15]. Интересовање
Попова за Бојовићеву кандидатску дисертацију није се зауставило само
на препоручивању одговарајуће литерат уре. Када је дисертација била
написана он је желео да је прочита. У писму од 6. јула 1878. године Бојо
вић истиче: „Ја смат рам чашћу за мене када сте Ви благоизволели да
кажете да желите да погледате мој рад.” Обећао је да ће поднети молбу
Савету Академије да му дозволи да дисертацију позајми Попову [ОР РГБ,
Ф. 239, П. 5, Д. 30, Л. 17].
Писма из Сергијевог Посада сведоче и о држању Јеврема Бојовића
током Српско-турског рата 1876. године. Избијање сукоба и позив српске
владе на мобилизацију подстак ли су га да тражи начине да се врати у
отаџбину и стави се на располагање. Посебно га је мотивисало то што је
један од главних праваца наступања српске војске водио ка Старом Влаху,
његовом родном крају. О повратку у отаџбину саветовао се са Поповом.
У писму од 17. фебруара 1876. године молио га је да му помогне у овом
подухвату. У том писму сведочи да се саветовао и са Иваном Сергејеви
чем Аксаковом (Иван Сергеевич Аксаков), једним од вођа словенофилског
покрета у Русији. Аксаков га је убеђивао да причека до марта и да ће се
„можда ствар решити мирним путем”. Упозорио га је да би му „само про
пала година и ништа више”. Бојовић, међутим, није желео да чека: „Ако
Херцеговци не положе оружје и наставе рат и на пролеће, онда мени нема
останка овде” [ОР РГБ, Ф. 239, П. 5, Д. 30, Л. 9–9об]. Привремено је напу
стио студирање и средином 1876. године обрео се на фронту на планини
Јавор, између Ивањице и Сјенице. Са Јавора, 16. јула, шаље Попову писмо,
у којем каже: „Сада гледам разорено место мог рођења” [ОР РГБ, Ф. 239,
П. 5, Д. 30, Л. 11–11об].
После повратка у Русију, Бојовић је наставио да прати ратна дешавања
на Балкану. Радовали су га успеси хришћанског оружја у борби против
Османлија. У писму Попову од 30. новембра 1877. године честита му руску
победу над Турцима код Плевена и заробљавање Осман-паше. У словено
филском духу истиче: „Руско оружје иде, с помоћу Божијом, уништавајући
варварске снаге и ослобађајући Словене” [ОР РГБ, Ф. 239, П. 5, Д. 30, Л. 13].
Ова писма била су својеврстан увод у даљу преписку између Јеврема
Бојовића и Нила Попова, која је настављена после Бојовићевог повратка
у Србију.
ПИСМА ИЗ СРБИЈЕ
После повратка из Русије Јеврем Бојовић постаје, најпре, суплент, а
од 1881. године професор Беог радске богословије. У Богословији је пре
давао Општу историју, Психологију, Логику, а касније Канонско право
[Марковић 2016: 108]. Године 1886. боравио је у Лајпцигу, где се усавр
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шавао на тамошњем универзитету. Управо поменута година представља
горњу хронолошку границу у оквиру које је написано последње Бојови
ћево писмо Попову, а које се налази у личном фонду Нила Попова. Ради
се о десет писама, насталих у периоду од 1879. до 1886. године.7
У односу на писма настала у Русији, тематика Бојовићевих писама из
Србије знатно је проширена. Он информише Попова о друштвеним, поли
тичким, црквеним и богословско-научним збивањима у Србији, дајући сво
је виђење тадашњих прилика. Период у којем су настала писма давао је
довољно материјала за њихов богат садржај. То је време једне од највећих
црквених криза у српској историји, обележено сменом канонске више јерар
хије на челу са митрополитом Михаилом (Јовановићем).8 Истовремено, то
је време великих друштвено-политичких превирања у Србији, обележено
међупартијским сукобима, атентатима и бунама, а који су били генерисани
аутократском владавином првог српског нововековног краља Милана Обре
новића. У том периоду долази и до промене српске спољне политике која се
од Санкт Петербурга окреће ка Бечу.9 Аустрофилска политика српске владе
утиче на друштвена збивања у Србији и резултира потискивањем русофил
ске струје у српском друштву. Јеврем Бојовић, као руски ђак, у оцењивању
ситуације наступа са словенофилских позиција. Отуда је природно што у
његовим писмима Попову преовладава песимистичан тон и забринутост
за даља кретања у српском црквеном и друштвено-политичком животу.
У првим писмима из Србије, написаним 1879. и 1880. године, Бојовић
се присећа боравка у Русији. Истиче да му је Русија постала драга: „Ја сам
се тако на све руско навикао, тако се сродио, за мене је Русија друга отаџ
бина” [ОР РГБ, Ф. 239, П. 5, Д. 30, Л. 19]. На другом месту каже: „Много сам
обавезан Русији. Руси су ми много добра учинили. Нема дана ни минута
у којем ја не спомињем мени драг у Русију. Благородство, срдачност и
братољубље јесу карактеристике којима се Руси одликују. У гробу нећу
заборавити руско доброчинство. Можда ћу опет морати да једем комад
хлеба у Русији” [ОР РГБ, Ф. 239, П. 5, Д. 30, Л. 21–21об]. После завршетка
Академије отишао је у Санкт Петербург, где се упознао са чувеним сла
вистом Владимиром Ивановичем Ламанским (Владимир Иванович Ла
манский). Прихватио га је „као да сам ја одавно његов пријатељ” [ОР РГБ,
Ф. 239, П. 5, Д. 30, Л. 19]. И у Беог раду је наставио да шири круг познан
става са Русима. Упознао се са професором беог радске Велике школе
Платоном Андрејевичем Кулаковским (Платон Андреевич Кулаковский)
[ОР РГБ, Ф. 239, П. 5, Д. 30, Л. 20об].10
7
Сва писма су написана у Беог рад у, изузев једног које је написано у Лајпциг у. Места
и датуми писања Бојовићевих писама Попову: Беог рад, 22. децембар 1879; Беог рад, 12. април
1880; Београд, 23. децембар 1880; Београд, 24. децембар 1881; Београд, 2. јануар 1882; Београд,
7. децембар 1882; Беог рад, 22. април 1883; Беог рад, 12. март 1885; Лајпциг, 2. септембар 1886;
Беог рад, 20. децембар 1886. [ОР РГБ, Ф. 239, П. 5, Д. 30, Л. 19–43об].
8
О смени мит рополита Михаи ла (Јовановића) и црк веној кризи током 80-их година
19. века, детаљније у: [Слијепчевић 1966: 424–453; Слијепчевић 1980: 215–354].
9
О унут рашњим политичк им приликама у Србији и њеној спољној политици током
80-их година 19. века, детаљније у: [Попов 1983: 50–94].
10
Платон Андрејевич Кулаковски постао је професор београдске Велике школе на пре
поруку Ивана Сергејевича Аксакова и Нила Александровича Попова [Блажић Пејић 2016: 56].
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Бојовић је Попова обавештавао о свом статусу у Србији, професорском
раду у Беог радској богословији, као и о стању у тој школи. Препоруке
Попова биле су му значајне и у Србији, јер је, по сопственом сведочењу,
на основу њих почео да ради [ОР РГБ, Ф. 239, П. 5, Д. 30, Л. 19об]. У пи
смима из 1880. године жали се на негативну селекцију у српској црквеној
просвети, тврдећи да „нема значаја ко је завршио или није завршио било
какав курс. Овде су и неки дејствитељни студенти духовних академија
произведени у професоре” [ОР РГБ, Ф. 239, П. 5, Д. 30, Л. 21об]. На другом
месту се жали да су му у Министарству просвете изгубили диплому Мо
сковске духовне академије и да ће морати да тражи нову [ОР РГБ, Ф. 239,
П. 5, Д. 30, Л. 24–24об].11 До 1881. године у Беог радској богословији је
привремено предавао Општу историју и Логику, а у писму од 24. децем
бра 1881. године обавештава Попова да је положио професорски испит
[ОР РГБ, Ф. 239, П. 5, Д. 30, Л. 26]. Аустрофилска државна политика сре
дином 80-их година осећала се и у наставним прог рамима Богословије.
По сопственом сведочењу Бојовић је Општу историју морао да предаје по
немачким уџбеницима објављеним у Лајпцигу. Попову је писао да су ови
уџбеници необјективни према Словенима. Тајно је користио историју
Дмит рија Ивановича Иловајског (Дмит рий Иванович Иловайский), коју
му је Попов поклонио 1876. године. Оцењује је као бољу од немачких уџбе
ника и пита Попова да ли постоји њено новије проширено издање [ОР РГБ,
Ф. 239, П. 5, Д. 30, Л. 34]. У последњем писму, од 20. децембра 1886. годи
не, коментарише промене на челу Београдске богословије.12 Долазак архи
мандрита Никодима (Милаша) за ректора Богословије видео је као део вла
дајуће аустрофилске политике у Србији. Опозициони став према Милашу
видљив је из следећих речи: „Код нас је у богословији постављен за рек
тора др Никодим Милаш. Протојереј Јаков Павловић, бивши начелник
црквеног одељења Министарства просвете, враћен је за професора Бого
словије. То је скандал! Странац са свим могућим предностима и приви
легијама поставља се за ректора, а овај се понижава до ничега!! Зар нема
овде нечега сличног протестантизму?” Резигнирано додаје да је предао
управу над школском библиотеком, коју ће Милаш поверити Јеврем у
Илићу, који му „служи као оруђе” и завршава: „Уопште, код нас је веома
мало карактера” [ОР РГБ, Ф. 239, П. 5, Д. 30, Л. 42–43].
Бојовић је пратио научни рад Попова, читао радове других руских
научника, слао му књиге и чланке из Србије, обавештавао га о домаћим
научним приликама. У писму од 24. децембра 1881. године, обавештава
га да је прочитао његов чланак о српским приликама у часопису Право
славное обозрение [ОР РГБ, Ф. 239, П. 5, Д. 30, Л. 25]. Коментарисао је
11
Неколико дана раније, 17. децембра 1880. године, мит рополит Михаи ло (Јовановић)
упут ио је молбу московском мит ропол ит у Макарију (Булгакову) (Макарий Булгаков) да
омогући издавање нове дипломе Јеврему Бојовићу. Ова молба се чува у Бојовићевом студент
ском досијеу [ЦГАМ, Ф. 229, Оп. 4, Д. 422, Л. 19].
12
Свега двадесетак дана пре писања поменутог писма, на чело Беог радске богословије
постављен је арх иманд рит Никодим (Милаш). Детаљније у: [Пузовић 1997: 224–230; Мар
ковић 2016: 69–72].
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предговор Попова у књизи Письма к М. П. Погодину из славянских земель
[ОР РГБ, Ф. 239, П. 5, Д. 30, Л. 43], читао радове Аполона Александровича
Мајкова (Аполлон Александрович Майков) [ОР РГБ, Ф. 239, П. 5, Д. 30,
Л. 34об]. Слао је Попову радове научника из Србије, о чему сведочи пи
смо од 7. децембра 1882. године, у којем наводи да му је послао последњи
говор Стојана Новаковића [ОР РГБ, Ф. 239, П. 5, Д. 30, Л. 30об]. О стању
српске богословске науке није се похвално изражавао: „У нашој књижев
ности сада, изузев веома веома мало изузетака, нема ничега интересант
ног и корисног” [ОР РГБ, Ф. 239, П. 5, Д. 30, Л. 43–43об]. У последњем
писму Попову издвојио је Љубомира Ненадовића, као позитиван пример
у српској науци и књижевности [ОР РГБ, Ф. 239, П. 5, Д. 30, Л. 43об].
Бојовић је у писмима Попову значајну пажњу посветио црквеној кри
зи у Србији, током 80-их година 19. века. Први пут ову тематику помиње
у писму од 24. децембра 1881. године [ОР РГБ, Ф. 239, П. 5, Д. 30, Л. 25–26об].
То је било свега два месеца после насилне смене мит рополита Михаила
(Јовановића).13 Извештава Попова да мит рополит Михаило после смене
живи у свом дому на Врачару и да га „много радује што Руси саосећају
са њим”. Изражава жаљење због антиц рк веног понашања власти и све
јачег верског индиферентизма у Србији. Саопштава Попову да се већина
у Србији „радује што је господин мит рополит пао” [ОР РГБ, Ф. 239, П. 5,
Д. 30, Л. 26–26об]. Почетком 1882. године, у време полицијске изолације
мит рополита Михаила у Беог раду, Јеврем Бојовић је био посредник из
међу њега и Попова. О томе сведочи Бојовићево слање једне антивладине
брошуре Попову, која је била намењена и за друге словенофиле (Аксаков,
Ламански). Ову брош уру, чији је аутор био неименовани представник
„српско-словенске партије”, по жељи мит рополита Михаила, требало је
превести на руски језик, о чему сведоче следеће Бојовићеве речи: „Госпо
дин мит рополит Михаило био би веома задовољан ако би се та брошура
превела на руски језик” [ОР РГБ, Ф. 239, П. 5, Д. 30, Л. 27об].
Посебно драматично виђење црквене ситуације у Србији Бојовић је
изнео у писму Попову, од 22. априла 1883. године [ОР РГБ, Ф. 239, П. 5,
Д. 30, Л. 31–32об]. Писмо је написано непуних месец дана после хирото
није новог митрополита Србије Теодосија (Мраовића).14 У писму „црним
бојама” описује стање цркве у Србији. Канонским епископима је ограни
чено кретање. Епископу шабачком Јерониму (Јовановићу) је забрањено
да напусти земљу са мит рополитом Михаилом, док епископу нишком
Виктору (Чолакову) није дозвољено да покупи своје ствари из владичан
ског седишта у Нишу, већ је хитно упућен у манастир Петковицу [ОР РГБ,
Ф. 239, П. 5, Д. 30, Л. 31об–32]. Као најновији скандалозан пример наводи
хиротонију Корнилија (Станковића) за епископа ужичког.15 За њега каже да
13
Мит рополит Михаи ло (Јовановић) је уклоњен са положаја у октобру 1881. године
[Слијепчевић 1966: 435–437].
14
Теодосије (Мраовић) је посвећен за мит рополита Србије у Сремским Карловцима,
27. марта 1883. године. Уз одобрење аустро-угарских власти, посвећење је извршио карло
вачк и пат ријарх Герман (Анђелић) [Слијепчевић 1966: 447].
15
Корнилије је хиротонисан 19. априла 1883. године, свега неколико дана пре писања
овог Бојовићевог писма [Слијепчевић 1966: 450].
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је био жењен и жандар у Аустрији [ОР РГБ, Ф. 239, П. 5, Д. 30, Л. 31]. Посве
ћење Теодосија (Мраовића) за мит рополита Србије оцењује као дрскост,
а затим продужава: „То није црквено посвећење по благодати Духа Све
тог, него полицијско по жандармеријској благодати.” На такозваном Архи
јерејском сабору који га је изабрао „није било ниједног архијереја”. Он је
посвећен „по заповести Франца Јозефа, императора аустријског. Како то
може бити сагласно са православљем?” [ОР РГБ, Ф. 239, П. 5, Д. 30, Л.
32–32об]. У тим напетим априлским данима 1883. године, Јеврем Бојовић,
и поред свих опасности, шаље Попову опроштајно писмо мит рополита
Михаила, које је тада било реткост, јер га је полиција пленила [ОР РГБ,
Ф. 239, П. 5, Д. 30, Л. 32об].16
Црквена криза у Србији била је последица политичке кризе. Јеврем
Бојовић је у писмима Нил у Попову анализирао питања унут рашње и
спољне политике Србије. Унут рашњу политичку ситуацију описивао је
песимистичним тоновима. Разлоге за огорчене међупартијске борбе ви
део је у личним материјалним интересима њихових вођа. Смат рао је да
се не води довољно рачуна о општим народним интересима. По садржају
писама може се закључити да је био најближи идејама либерала. Сматрао
је да се најквалитетнији људи налазе у њиховим редовима: „Мени се чини
да је то најбоља партија код нас” [ОР РГБ, Ф. 239, П. 5, Д. 30, Л. 29об]. По
себно оштар био je према напредњачком режиму из осамдесетих година
19. века, којег је кривио за омогућавање ширења утицаја Аустроугарске
у Србији. Напредњаке је називао „назадњацима”, кривећи их за слом на
Сливници [ОР РГБ, Ф. 239, П. 5, Д. 30, Л. 42–42об]. Смат рао је да је то
партија „коју карактеришу строго лични материјални интереси” [ОР РГБ,
Ф. 239, П. 5, Д. 30, Л. 29]. Радикале је описивао као најбројнију партију,
сматрајући да би њихово преузимање власти донело нову невољу Србији
[ОР РГБ, Ф. 239, П. 5, Д. 30, Л. 29–29об].
Посебну пажњу у писмима Попову Јеврем Бојовић је посветио про
мени спољнополитичког курса Србије. Аустрофилска политика српске
владе била је, према њему, главни извор политичких и црквених пробле
ма у Србији. Крајем 1880. године обавештава га о „железничком питању”
и констатује да Аустрија „жестоко притиска Србију” због тежње да пре
узме конт ролу над градњом пруге кроз Србију. Његов став је изразито
антиаустријски: „За Србију је боље да са било којом другом државом
закључи уговор о градњи железнице него са Аустријом” [ОР РГБ, Ф. 239,
П. 5, Д. 30, Л. 23об–24]. Смат рао је да трговински споразуми са Аустро
угарском уништавају Србију и њену привреду: „Садашња влада је гора
од свих. Она хоће да нас потпуно прода Немцима (Аустријанцима) и Ма
ђарима” [ОР РГБ, Ф. 239, П. 5, Д. 30, Л. 25об]. Док је Аустроугарска, уз
подршку српске владе, поробљавала Србију, дотле је, уверавао је Бојовић
Попова, српски народ остајао нак лоњен Русији. Ту нак лоност „никаква
16
Бојовић је и касније слао Попову чланке о црк веној кризи у Србији. Године 1885.
послао му је чланак „И опет пред црквеним питањем”, за који је рекао да је погодио напред
њаке, који су на њега одговорили „али веома слабо” [ОР РГБ, Ф. 239, П. 5, Д. 30, Л. 35об].
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спољна сила није у стању, чак ни привремено, да уништи” [ОР РГБ, Ф. 239,
П. 5, Д. 30, Л. 35].
У мају 1886. године Јеврем Бојовић је отишао на усавршавање у Лајпциг.
Одатле је, 2. септембра исте године, упутио писмо Попову. Поред инфор
мација о току усавршавања,17 писмо садржи Бојовићеве опсервације о
германско-словенским односима. Додир са пруском милитаристичком
традицијом оставио је снажан утисак на Бојовића. Он сведочи о неколико
манифестација у Лајпцигу на којима је уочио јединство, одушевљење и
одлучност Немаца. Посебно је инсистирао на томе да је током прослава
уочио да сви слојеви друштва јединствено марширају у војничком ритму
и каже: „Овде су сви мушкарци војници. Чини ми се чак да та војничка
дисциплина утиче и на жене. У томе се састоји њихова снага” [ОР РГБ,
Ф. 239, П. 5, Д. 30, Л. 39об]. Бојовић упозорава Попова да су за Немце, поред
Француза, главни непријатељи Руси. То је зато што су Руси средиште
свесловенског јединства: „Сви словенски народи треба да се уједине под
руском хегемонијом. Без тога Словени немају будућност.” Са словенофил
ских позиција Бојовић оцењује германски утицај на Балкану. Он га види
као велику опасност за Јужне Словене. Аустроугарску види као кривца
за подстицање Србије на рат са Бугарском.18 Упозорава на растући немач
ки утицај у Бугарској, као и на притиске према Црној Гори, па закључује
да су сви заборавили руске подвиге приликом ослобађања Бугара од тур
ске власти. Сада се Немци „не само у Бугарској, него и на целом Балкану
шире и управљају по својој вољи” [ОР РГБ, Ф. 239, П. 5, Д. 30, Л. 38об–39].
Писмом из Лајпцига Бојовић је својим виђењима широког спект ра
црквених и друштвено-политичких тема у Србији додао и размат рања
геополитичког карактера. Тиме је заокружио своје погледе на збивања
током осамдесетих година 19. века.
ЗАК ЉУЧАК
Писма представљена у овом раду бацају нову светлост на рани пе
риод живота епископа жичког Јефрема (Бојовића). Кроз њих је осветљен
његов живот у студентским данима у Сергијевом Посаду и у првим го
динама његове професорске службе у Беог радској богословији. Из ових
писама извире лик младог Бојовића који активно учествује у кључним
збивањима српске историје овог периода. Током студирања, учествује у
Српско-турском рату 1876. године, борећи се на фронту на планини Јавор,
а као професор Беог радске богословије одржава контакт са прогоњеним
митрополитом Михаилом, помажући му да његове поруке стигну до Ру
17
Бојовић је саопштио да је од свих професора највише слушао предавања професора
Вилхелма Максимилијана Вундта (Wilhelm Maximilian Wundt), којег је оценио као „изван
редног” [ОР РГБ, Ф. 239, П. 5, Д. 30, Л. 37]. У нек ролог у епископ у Јефрем у (Бојовићу) обја
вљеном у Гласнику Српске православне патријаршије наведено је да је „нарочито био заинте
ресован за предавања гласовитог немачког професора Вундта” [1933: 360].
18
Бојовић истиче: „Моја душа је туж на када видим шта се данас дешава на Балкан у.
Аустрија је наредила нек им ’политичк им идиотима’ да објаве рат Бугарској – последице су
познате” [ОР РГБ, Ф. 239, П. 5, Д. 30, Л. 38].
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сије. Писма представљају драгоцен извор о важним црквеним и друштве
но-политичким збивањима у Србији током осамдесетих година 19. века.
Црквена криза која је резултирала сменом канонске више јерархије на
челу са митрополитом Михаилом (Јовановићем) и аустрофилска политика
српске владе која је утицала на све сфере друштвеног живота у Србији
осветљени су из угла очевица који активно учествује у збивањима. Јеврем
Бојовић расуђује са русофилских позиција формираних током студирања у
Русији и под утицајем водећих словенофила, међу којима је најтешње кон
такте одржавао са Нилом Александровичем Поповом. О тим везама најбоље
сведоче писма, која су континуирано слата током више од једне деценије.
ЗАХВАЛНОСТ
Рад је настао у оквиру научноистраживачког рада Православног бого
словског факултета Универзитета у Беог раду (евиденциони број пројек
та 179078), који финансира Министарство просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије.

Фотографија 1. Јефрем (Бојовић)
[Извор: Сава Вуковић, Српски јерарси,
Београд 1996, 225].

Фотографија 2. Нил Александрович
Попов
[извор: Библиотека САНУ]
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SUMMARY: There are 19 unpublished letters written by latter bishop of Žiča Je
frem Bojović, preserved in The Manuscripts Department of The Russian State Library
of Moscow. These letters, addressed to Nil Alexandrovich Popov, are part of a personal
collection of this famous Russian scholar in the field of history and Slavic literat ure. Let
ters from this collection were written from 1874 until 1886, while Bojović was a student
at The Moscow Spirit ual Academy and a professor in the Seminary of Belgrade. These
letters are a great source for Bishop Jef rem’s biography, especially for understanding his
relationships with Russia. They witness a sincere friendship with Popov, one of the most
prominent people in relations between Serbs and Russians, during the second half of the
19th cent ury. These letters are important in order to understand Bojović’s point of view,
regarding the issues of Serbian social, political and church life in the 9th decade of the
19th cent ury. Serbian Government led Pro-Austrian politics during that period of time,
which affected relationships within Serbian Church and society. The most signif icant
consequence was an uncanonical replacement of the Serbian Met ropolitan Mihailo (Jo
vanović) and his hierarchy. Bojović was the first source witness of these events, who was
actively supporting Met ropolitan Mihailo. During his studies in Russia, Jef rem Bojović
became a true lover of Slavs, which formed his further views. The mentioned documents
were analyzed in this study for the first time, and they will hopefully enrich the biography
of Jef rem Bojović. This study should help us to understand better the occasions within
the church, society and politics in Serbia during the ninth decade of the 19th cent ury.
KEYWORDS: Jef rem Bojovic, Bishop of Žiča, Nil Alexandrovich Popov, The Mo
scow Spirit ual Academy, The Seminary of Belgrade, relations between Serbia and Russia
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ТЕОРИЈА ПРАВЕДНОГ РАТА
У ЊЕГОШЕВИМ ДЕЛИМА
ДРАГАН СТАНАР
Универзитет „Унион – Никола Тесла”
Факултет за међународну политику и безбедност
Цара Душана 62–64, Беог рад, Србија
draganstanar@yahoo.com
САЖЕТАК: Савремена теорија праведног рата у већој мери предста
вља традицију мисли о етичким питањима рата него теорију у ужем сми
слу. Међутим, пречесто се ван оквира ове традиције остављају филозофски
ставови о рату аутора из незападних култура. У овом раду настоји се по
казати да у делима Његоша постоје јасно присутна размишљања о етичким
атрибутима рата и ратовања. Анализом Његошевих ставова изнетих у ње
говим најзначајнијим делима, кроз призму критеријума класичних елеме
ната савремене теорије праведног рата (Jus ad Bellum, Jus in Bello), у раду
се доказује постојање српске традиције мисли о етици рата и ратовања,
чиме се обогаћује и допуњује савремена теорија праведног рата српском
историјском перспективом. Истовремено, аутор указује на изазове и опа
сности тумачења филозофских идеја без разматрања историјског контекста,
специфичних политичко-култ уролошких околности и личности аутора
идеје.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: теорија праведног рата, Његош, етика рата, тради
ција праведног рата

Феномен рата један је од цент ралних феномена људског друштва,
нераскидиво повезан са постојањем друштава и човека као бића. Његова
свеобухватност и разорна дубина чине га цент ралним догађајем у исто
рији свих човеку познатих цивилизација, те је историја човечанства у ве
ликој мери историја ратова и организованог међусобног убијања. Схваћен
као средство историје, рат je мотор друштвених промена и, макар из пер
спективе хегелијанских мислилаца, прог реса цивилизације. Стога и не
треба да чуди што је рат у фокусу свега онога што представљају људска
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мисао и стваралаштво. Филозофија која по својој природи претендује да
спозна истину и бит сваке ствари такође је суштински заинтересована за
феномен рата.1 Дулић [2010: 15] исправно тврди да се „размишљања о
рату налазе у средишту филозофских расправа од самих почетака фило
зофије”, док је за неке великане управо рат био један од цент ралних пој
мова целокупне филозофије.2
Чини се да нема филозофске дисциплине која не разматра рат и њего
ву природу – рат има своју метафизичку, онтолошку, аксиолошку, и сваку
замисливу димензију. Међутим, Расел [Russel 1915: 127] примећује фило
зофски најплодоноснију перспективу рата када почетком 20. века пише да
је „питање да ли је рат икада оправдан, те ако јесте, по којим је околности
ма тако, питање које се намеће пажњи свих људи склоних размишљању”,
позиционирајући феномен рата првенствено као етичко питање. Тешко је
пронаћи филозофа који се макар у неком делу своје мисли бавио моралом,
а да није промишљао рат кроз призму моралне оправданости. У ширем сми
слу дакле, етичко преиспитивање и вредновање рата присутно је од самих
почетака људске филозофске мисли, али се тек са Аурелијом Августином3
и хришћанском филозофијом зачиње разматрање рата у ужем смислу, кон
ституисањем оног што данас називамо теоријом праведног рата.
ТЕОРИЈА (ТРАДИЦИЈА) ПРАВЕДНОГ РАТА
Теорија праведног рата представља заокружен систем мисли о пра
ведности различитих аспеката рата. Ова теорија смат ра се једном од
најплодоноснијих етичких питања у савременој примењеној етици, те се
активно доп уњује, анализира и с правом критикује од стране многих
етичара. Почевши од поменутог Августина и његовог „наследника” Аквин
ског, преко нововековних филозофа и јуриста (Гроцијуса /Grotius/, Пуфен
дорфа /Pufendorf/, де Виторије /de Vitoria/, Суареза /Suarez/, итд.) до савре
мених мислилаца као што је Волцер, теорија праведног рата конституисана
је као структуриран систем са одвојеним елементима, који кореспондирају
са различитим сегментима рата. Тако савремена теорија праведног рата
обухвата два „класична” елемента и два „модерна” елемента, који пред
стављају допуну теорије и који заједно са класичним језгром чине један
свеобухватан приступ рату. Класични елементи теорије праведног рата
јесу Jus ad Bellum, који разматра питање оправданости рата, и Jus in Bello,
који се бави питањима оправданости вођења рата. Савремено прошири
вање теорије форм улисало је још два елемента, који су још увек у фази
„развоја” – Jus ante Bellum, који размат ра период прип реме рата, и Jus
post Bellum, који поставља питања везана за праведно окончање рата и
период непосредно по завршетк у. Ови се елементи теорије размат рају
Нарочито за дијалектичк и однос рата и мира.
Почевши од Херак лита, преко Хобса и Мак ијавелија до Хегела и многих других.
3
Августин се наводи као зачетник „теорије праведног рата” у ужем смислу, али се о томе
може дискутовати буд ућ и да идеје о праведности рата нису створене ex nihilo већ предста
вљају „хришћанску сублимацију класичних грчко-римских погледа” [Whetham 2011: 65–89].
1
2
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засебно,4 али је евидентна појава ревизионизма5 последњих деценија, који
преиспитује овај принцип.
Иако је синтагма „теорија праведног рата” сада већ потпуно етабли
рана у разматрању етичких перспектива рата,6 појам теорија унутар ове
синтагме подложан је испитивању.7 Под теоријом подразумевамо „хипо
тезу која је у великој мери проверена… и коју смо привремено прихватили
и спремни смо да је тврдимо” [Petrović 2003: 192], што није у складу са
оним шта представља теорија праведног рата. Услед огромне количине
најразличитијих погледа на разноврсне аспекте рата, који су обухваћени
теоријом праведног рата, она се чешће описује као „традиција праведног
рата него као ’теорија’” [Бабић 2018: 261]. Разматрања праведности рата и
ратовања су толико шаролика да је веома тешко ускладити их у нешто што
би представљало заокружену и кохерентну теорију. Међутим, ово није
нужно мана традиције праведног рата, већ се може посматрати и као њена
врлина, јер се испитивањем различитих историјских и културолошких
перспектива праведности рата могу апстраховати битни цивилизацијски
закључци. Зато је веома важно бавити се разматрањима рата сваке епохе
и сваке културе, обогаћујући тиме савремену „теорију” праведног рата и
пружајући нове увиде у етичке перспективе свеприсутног феномена рата.
У складу са претходно описаним значајем рата као појаве у свим кул
турама и у свим временима, и објашњеном склоности мислећих људи да
промишљају његову могућу оправданост, готово да нема културе у којој се
не појављују филозофски ставови о рату, и његовој природи.8 Српска кул
тура и идентитет у великој мери, чак и натпросечно великој, обликовани
су феноменом рата који је готово свеприсутан у историји српског народа.
Сходно таквој улози рата у формирању српског националног идентитета,
размишљања о рату су свакако присутна у ономе што можемо назвати
српска филозофска традиција. Иако је невероватно комплексно дефини
сати шта заправо представља српска филозофска традиција или школа
без наи лажења на бројне конт роверзе,9 немог уће је одвојити историју
српске филозофске мисли од православне теолошко-филозофске мисли.10
4
Нужна логичка раздвојеност суђења о елементима рата омогућава нам да раздвојимо
суђење о праведности рат у од суђења од праведности у рат у, што је од изузетног практич
ног значаја [Volzer 2010].
5
Неки од водећих ревизиониста, као што су МекМахан и Родин, оспоравају могућност
независног суђења о праведности вођења рата и везују мог ућност праведног ратовања за
морални суд о праведности рата. Овакав ревизионизам има опасне импликације по природу
мира и рата [Stanar 2019: 227–240].
6
Поред теорије праведног рата, може се говорити и о пацифистичкој и тзв. реа листич
кој етичкој перспективи рата, и „врло мало теорија о етици рата успева да се оду п ре конач
ном сврставању у једн у од ових традиција” [Оренд 2010: 270].
7
Исто се може тврдити и за појам праведно, јер многи аутори примећују да постоје
неп рих ватљиве имп ликације прих ватање неког рата као праведног [Станар 2019].
8
О различитим традицијама размат рања оправданости рата и ратовања, као и зајед
ничк им елементима тих традиција [Sorabji et al. 2006].
9
О проблемима установљавања српске филозофске традиције и уопште историје српске
филозофије шире у текстовима Ђурића [2015: 161–168], Лазовићa [2015: 143–160] и Аранђе
ловића [2015: 139–142].
10
Шире у: [Deretić 2011].
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Зато и не изненађује што драгоцене мисли о рату, и природно његовој
етичкој димензији, налазимо управо код великих српских религијских
филозофа као што су владике Николај Велимировић и Петар Пет ровић
Његош.11 Однос владике Николаја Велимировића према питању рата де
таљно је описан у његовом чувеном делу Рат и Библија [1996] које не
губи на релевантности. С друге стране, питање поимања рата, а нарочи
то етичких проблема рата, код Његоша12 пот ребно је анализирати и ја
сније објаснити, нарочито имајући у виду нарастајућу актуелност Њего
шевих дела у контексту недавно завршених ратова.13
Наиме, управо се Његошева дела наводе као идеолошка платформа
наводне геноцидне природе односа Срба према муслиманима који живе
на Балканском полуострву. Тако писац Мирсад Синановић пише: „Горски
вијенац био је морална подршка за недавно клање и протјеривање мусли
мана са ових простора”, и зак ључује да „Његош својим стиховима деце
нијама позива Србе да кољу муслимане како би сви Срби живјели у једној
држави” [Sinanović 2015]. На истом трагу је и Килибарда [Kilibarda 2002]
који сматра да је „Његошева антиисламска поезија служила као пропаган
да и оправдање за напад на недужни народ” како у Првом и Другом свет
ском рату, тако и у ратовима деведесетих година. У тексту под насловом
„Његошев Горски вијенац као инспиратор геноцида над Бошњацима”, Ћо
ровић [Ćorović 2012] јасно тумачи ово дело као прескрипцију геноцидног
рата, на траг у текста Бајтала [Bajtal 2005] који посмат ра Горски вијенац
„кроз призму постгеноцидног искуства Сребренице”. Сва ова, али и многа
друга савремена тумачења Његошевих дела резултирала су и званичним
захтевима за њихово потпуно уклањање из образовног система у Србији,
Црној Гори и Републици Српској. Оно што је свакако заједничко овим интер
претацијама јесте разматрање филозофских идеја аутора ван историјског
контекста, личних и националних околности у времену настанка дела и
тиме неадекватно тумачење дела писаних пре два века у контексту недавних
ратова у којима су политичко-културолошке околности драстично другачије.
ЊЕГОШЕВО ДЕЛО И РАТ
Петар II Петровић Његош без сумње представља једну од најзначај
нијих личности српске култ уре и историје уопште. Посебан чинилац
Његошевог историјског значаја за Србе јесте његов вишедимензионални
идентитет, у ком су концентрисани пресудни атрибути српске националне
припадности – Пет ровић је истовремено владар Црне Горе, мит рополит
цетињски, писац „јуначке” поезије, али и истински филозоф, у пуном
Наравно, не треба заборавити и многе друге, као што је нпр. Јустин Поповић.
Николајева и Његошева мисао умногоме су повезане, јер тумачећ и њихова дела
„стално пред очима имамо једног и другог, те две велике владике, та два религиозна песника,
два духовна самотника и визионара, два велика празника Српства” [Кајтез 2021: 4].
13
Нарочит у паж њу привук ла је невероватна тврдња туж итељке Хашког трибунала,
Кат рине Густавсон, да је Његош „славио убијање муслимана”, тј. да његово капитално дело
Горски вијенац представља геноцидн у платформ у. Овак ве интерп ретације су, дак ле, усво
јене као доминантне и од стране представника западног дела међународне заједнице.
11

12
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смислу те речи. Владар, владика, песник и мислилац – човек чије је једин
ствено дело производ перманентне борбе и унутрашњег сукоба ових сло
јева сопственог комплексног идентитета, борбе која је од Његоша и начи
нила андрићевског „трагичног јунака косовске мисли”. Најутицајнији као
песник, и то „класични песник српске књижевности” који представља
српског Шекспира, Гетеа, Пушкина и Дантеа, Његош-песник представљао
је основу за Андрића, Црњанског, Винавера, Попу и друге, како пише Лом
пар [Stevanović 2020]. Не спорећи виталну улогу књижевности у изградњи
и одржању особености и целокупне културе једног народа,14 налазимо
неопходним анализирати и Његоша-филозофа, који је једнако важан као
и Његош-песник. Додатно, као што Лавџој [Lovejoy 1940: 3–23] пише у јед
ном од најзначајнијих текстова о историји идеја, саме идеје су „најмобилнија
ствар на свету… оне се не крећу у затвореним каналима званично устано
вљених подела универзитетских дисциплина” већ се понекад филозофске
идеје јасно манифестују управо у уметности или књижевности.
Иако се Његошевој поезији-филозофији може приступити из више
углова, у фокусу ове анализе јесте поимање етике рата у Његошевом делу
– прецизније, анализа Његошевог дела из перспективе два класична еле
мента савремене теорије праведног рата, Jus ad Bellum-а и Jus in Bello-а.
То ће не само обогатити традицију мисли о рату у српској филозофији,
него понудити и српски „угао” у модерном схватању традиције праведног
рата, демонстрирајући постојање разматрања етике рата код српских ауто
ра много пре поновног враћања ове гране примењене етике у жижу струч
ног интересовања.15 Како бисмо оптимално сагледали Његошево поимање
рата, а нарочито његових етичких проблема, неопходно је размот рити
његово дело у пуној ширини, а не само кроз призму најславнијег дела
Горски вијенац, које несумњиво с правом заузима централно место у бо
гатом пишчевом опусу. Стога анализа обу х вата и следећа дела: Луча
микрокозма, Лажни цар Шћепан Мали, Кула Ђуришића, Чардак Алексића,
епски спев Свободијада и збирку кратких песама Огледало српско.
Jus ad Bellum – поимање рата и његове оправданости
Када говоримо о теорији праведног рата, прво и интуитивно питање
које се поставља јесте да ли и како рат може бити праведан, односно оправ
дан. Питање оправданости рата јесте очигледно централно питање у цело
купној теорији, па стога елемент теорије који прописује критеријуме оправ
даности чини њено „класично језгро”. У зависности од аутора постоје
различита схватања броја критеријума, али савремен приступ ad Bellum-у
подразумева укупно шест заједничких критеријума – праведан повод,
праведну намеру, објаву од стране компетентне власти, пропорционалност,
рат као последњу опцију и разумне шансе за успех. Не постоји дефинисана
14
Цент ралн у улог у књижевности у култ ури народа потврђују конт роверзе по питању
књижевности са дубок им имп ликацијама [Ломпар 2010: 361–413].
15
Теорија праведног рата, иако започета Августином, „оживљена” је тек у другој поло
вини 20. века.
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хијерархија критеријума ad Bellum-а, већ је пот ребно да свих шест кри
теријума буде исп уњено, како бисмо могли да рат окарактеришемо као
оправдан, што саму теорију чини прилично „строгом”.
Сваки покушај дефинисања Његошевих ставова по питањима правед
ности рата мора почивати на разумевању његовог поимања рата, његових
узрока и саме природе. Најбољи увид у ауторово виђење природе рата
пружа нам његово „најфилозофскије” дело, поема Луча микрокозма. У
овом делу открива се Његошева блискост са херак литовским схватањем
борбе и рата као перманентног стања, које се очитује у космичком суко
бу између добра и зла, из којег се и рађа постојање света. У својеврсној
теогонији, Његош види рат као космичк у нуж ност, као борбу између
„легиона” добра и зла која претходи постојању света. Ова небеска „крвава
борба два страшна воинства” рефлектује се и на земаљску раван, јер се
већ у првој генерацији братоубиством отровало „младо лице земље”, тј.:
„родитељах првијех прок летство
на првог излило се сина”
[Његош 2020б: 235]

Рат на земљи није ништа друго за Његоша до рефлексије рата добра
и зла који се одвија на небеској равни, и у којем „легиони” добра кажња
вају зло за почињен грех. Како Андрић [2020: 20] пише, „Живот је и за
њега, као за старе Германе, једино и искључиво рат…”. И у свом најчуве
нијем делу, Горском вијенцу, аутор исказује херак литовску дијалектику
света и свеприсутност борбе, односно рата:
„у њ ратује душа са тијелом,
у њ ратује море с бреговима,
у њ ратује зима и топлина,
у њ ратују вјет ри са вјет ровима,
у њ ратују живина са живином,
у њ ратује народ са народом,
у њ ратује човјек са човјеком,
у њ ратују дневи са ноћима,
у њ ратују дуси са небесима.”
[Његош 2020а: 144–145]

Овоземаљски рат између људи је тек последица небеског рата који
је човек повео против Бога и тиме осудио овоземаљско постојање на пер
манентно стање рата. Рат је схваћен као инструмент добра за који је од
говоран грех злих, што даје рату пунитивну функцију – „Гњев праведни
оружје је правде!” [Његош 2020б: 200]. Додатну димензију улоге греха и
инструменталне природе рата можемо приметити у схватању рата као
инструмента кажњавања грешног народа, што је веома блиско поимању
природе рата код владике Николаја, по којем је „узрок свих будућих рато
ва људски грех” [Кајтез 2021: 11]. Ово Његош експлицитно исказује првим
стихом свог најчувенијег дела, када пише:
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„Бог се драги на Србе разљути
За њихова смртна саг решења”
[Његош 2020а: 47]

те турско освајање и вишевековно ропство под Турцима објашњава гре
хом Срба:
„Бог се драги на Србе разљути:
седмоглава изиде аждаја
и сат рије Српство свеколико
клеветнике грдне и клевету.” [Исто: 48–49]

Природа рата код Његоша јесте манихејска – сукоб, правде и неправде,
добра и зла. Из оваквог поимања природе рата следи и ауторово схвата
ње његове праведности, односно оправданости којима се бави савременa
Jus ad Bellum концепција.
Праведан повод за рат је укратко борба против зла и неправде, од
носно „тирјанства”, јер је и богу „жртва најмилија поток крви кад провре
тиранске” [Његош 2020в: 321]. У чувеним стиховима аутор постулира
чак и постојање дужности борбе против неправде:
„Ал’ тирјанству стати ногом за врат,
довести га к познанију права,
то је људска дужност најсветија!”
[Његош 2020а: 62]

У контексту Његошевог дела, тирјанство долази у форми турске оку
пације те се за повод рата смат ра управо ропство, што је у складу са ad
Bellum критеријумом праведног повода.16 У „Првој песми” Свободијаде
он наводи ослобођење као циљ рата, тј. борбу за слободу као праведну
намеру рата са Турцима:
„Сташе српски мачи остри
оков ропства прекидати,
и џефердан с хучним гласом
глас свободе каживати;”
[Његош 2020г: 422]

Рат је, дак ле, праведан уколико је ослободилачки, окренут против
неправде и зла. Праведан повод и праведна намера су релативно јасно
исказани у Његошевом делу, док је за тумачење осталих ad Bellum кри
теријума пот ребан нешто „слободнији” приступ.
Иако се у анализираним делима може приметити да сукобе у којима
учествује цео „народ Црне Горе и Брда” често иницира један одређени
кнез или војвода, а не нека централизована и, по данашњим стандардима,
16
Поред ослобођења, праведни поводи за рат мог у бити одбрана од агресије и пре
емптивни ратови. У дел у Шћепан Мали [2020в: 397], Његош даје оправдање и рата у само
одбрани, у стиху „Зло чинити, ко се од зла брани, ту злочинства није никак вога”.
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„легитимна” власт, постоји једна Његошева мисао која се у најширем
смислу може тумачити као позивање на ауторитет врховне власти када
се ради о рату. Владика Данило ослања се на своју обавештеност, знање
и мудрост да објасни својим сународницима зашто он има легитимитет
да донесе одл уку о рат у. Наиме, владика објашњавајућ и кнежевима и
војводама своје одлуке и ставове о рату који следи, каже следеће:
„Ко на брдо, ак’ и мало, стоји
више види но онај под брдом;
ја повише нешто од вас видим –
то је срећа дала ал’ несрећа.”
[Његош 2020а: 58]

Аутор кроз уста владике Данила изражава свој суд о епистемичкој
лимитираности која постоји на нижим ступњевима власти, и која не дозво
љава оптимално доношење одлуке о рату. Његошев нешто истанчанији
и латентнији став о рационалним позитивним странама легитимитета
цент рализоване власти можемо приметити и у расправи попа Андрије,
сердара Вукала и војводе Ника у четвртом „дјејстивју” Лажног цара
Шћепана Малог [Његош 2020в: 378–381], али не у контексту рата.
Када се ради о преостала три ad Bellum критеријума савремене тео
рије праведног рата, пропорционалност, рат као последња опција и разум
ни изгледи за успех, њихово разумевање у Његошевом делу условљено
је описаним поимањем природе рата. Иако су ова три критеријума снажно
позиционирана и аргументована у данашњој теорији, Његошев манихеј
ски приступ рату не дозвољава разматрања о пропорционалности и изгле
дима за успех у сукобу добра и зла. На многим местима аутор јасно ставља
до знања да рат између Срба и Турака види као судар добра и зла – то је
рат који је нужан, који се мора водити по сваку цену. Тако у Горском ви
јенцу налазимо чувену мисао:
„нека буде борба непрестана,
нека буде што бити не може –
нек ад прож дре, покоси сатана!”
[Његош 2020а: 63]

Ова се мисао касније у истом делу допуњује кроз још експлицитни
је речи кнеза Николе:
„с Турцима се хоћемо пок лати
ако ће нам сјеме утријети!”
[Исто: 140]

Поред тога што у контексту нужног рата између добра и зла очиглед
но нема мес та размат рању пропорц ионалнос ти и шанси за успех,17 он
17
Тек у Шћепану Малом [2020в: 267], наи лазимо на фрагменте размиш љања управо
о овој проблематици, када се Шћепан пре одлуке о боју распитује о снази Турске и поставља
питање „бисмо ли се могли одржати?”
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такође подразумева само и иск ључиво једну опцију – потпуни пораз, тј.
победу једне стране. Тако Вук Мићуновић у Горском вијенцу каже:
„борби нашој краја бити неће
до ист раге турске али наше…”
[Његош 2020а:43]

док потом владика Данило понавља исту мисао нешто касније, предста
вљајући долазећи рат као есхатолошки сукоб хришћанства и ислама:
„Луна и крст, два страшна символа…
… Сљедоват им ријеком крвавом
у лађици грдна страданија,
то је бити једно или друго.
[Исто: 62]

Исто се понавља и кроз Шћепанове речи народу:
„Пас и мачка, Турчин с Црногорцем –
не мире се до суђена данка.”
[Његош 2020в: 273]

Овакав је рат за Његоша неопходан, он долази као природна нужност
и стога етичко оправдање не треба тражити у пропорционалности и шан
сама за успех. Ово је евидентно у речима игумана Стефана, који описује
природну нужност одбране по сваку цену:
„Иште свијет неко дјеиствије,
Дужност рађа неко попечење,
Обрана је с животом скопчана.”
[Његош 2020а: 135]

За великог мислиоца српског рода, рат против зла је природна нужност,
он се мора водити по сваку цену и до коначне победе. Његош својом фи
лозофијом маестрално осликава „самоубилачки апсурд… позитивни ни
хилизам… упорно негирање стварности и очевидности” [Андрић 2020:
16–17] који јесу инхерентни колективном идентитету српског народа, и
којима дугујемо своју слободу, а можда и само постојање.
Jus in Bello – праведност у рату
Када се ради о вредновању поступака ратника у рату, Његошева дела
су много „отворенија”, и пружају много јаснији увид. Концепција in Bello
омогућава суђење о појединачним поступцима у рату, о начину вођења
рата, независно од карактера рата, јер и док „морал забрањује рат, он не
забрањује нужно и учествовање у њему” [Бабић 2015]. Овај елемент тео
рије праведног рата посматра оправданост насиља у рату кроз два основна
критеријума – диск риминације (селективности) и пропорционалности
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– дискриминација раздваја легитимне од нелегитимних мета,18 док про
порционалност дефинише сразмеру коришћене силе и циља који се том
силом постиже.19 Ни разумевање селективности и пропорционалности у
рату код Његоша није могуће без разумевања ширег контекста његовог
поимања природе рата. Тек уколико схватимо Његошево манихејско по
имање рата као сукоба добра и зла, можемо адекватно разумети његово
виђење праведности у рату.
Зло које се чини у рату против зла веома се тешко може „пропорцио
нализовати”, будући да се чини у име екск лузивног добра, против сила
зла. Описујући шта види као дозвољено Турцима у рату против хришћа
на, Беглербег каже:
„Зло и добро – све им једно бива,
зло њихово бог за добро прима”
[Његош 2020в: 313]

док Кади-аскјер даље охрабрује свако зло које се почини против злих, тј.
хришћана:
„сјеђећете за пуним софрама,
уз кољено турскоме Алаху
и његовом драгоме Пророку,
кад зло ново смислити знадосте
којијем се може напакостити
противнику ћабе и Курана”
[Исто: 404].

Јасно је дакле да, када се ради о земаљској итерацији небеског сукоба
светла и таме, готово да не постоји услов пропорционалности насиља – у
описаном сукобу Црногорца и Турчина нема „амана”, како то пише Његош:
„женско робе и у ропство воде,
ват ром пале што сегнути мог у;
један другом грабе аиване;
њиве штете, а сијеку воћке…”
[Исто: 403].

Питање селективности је комплексније у Његошевом делу, будући
да наилазимо на опречне ставове. Док се у Горском вијенцу аутор супрот
ставља селективности, кроз речи владике Данила:
„брат је Турчин свуд један другоме,
Него удри док ле махат можеш,
а не жали ништа на свијету…
…Тријебимо губу из торине”
[Његош 2020а: 59, 63]
Основно виђење јесте легитимитет бораца и нелегитимитет небораца (цивила).
Да би нек и акт у рат у исп унио критеријум пропорционалности, ратни циљ који се
остварује мора да оправда страдање које се наноси.
18

19
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у Свободијади он експлицитно износи моралну критику злочина убијања
невине деце20 од стране Ћуприлића:
„Кољу праву и невину
у околу луду ђецу…
… Аполон је своје очи
од неправде те сакрио,
и Астреа сјајне дворе
пред турскијем оком нав’јек
затворила и сакрила,
е неправда Ћуприлића
божествено срце њено
увредила, уцв’јелила.”
[Његош 2020г: 462–463].

Иако је Ћуприлић поступио по наређењу султана, да побије све, „му
шко, женско, младо, старо”21, он је ипак за Његоша недвосмислено своју
војничку славу „помрачио” и „довијек оцрнио” [Исто: 464]. У складу с
тим, а у супротности са ставовима изнесеним у Горском вијенцу, Његош
у Огледалу српском похвално пише о пуштању Турака из ропства после
заузимања Жабљака.22 Питање легитимитета мета у рату очигледно је
постојало код аутора, али се чини да се његов став по том питању мењао
током времена.
Религијски фактор рата код Његоша
И поред тога што Његошево дело можемо посмат рати као филозоф
ско, свако негирање снажног религијског аспекта у свему што је велики
аутор оставио за собом онемогућило би исправно схватање. Његош је у
својој филозофији и песништву остао „заробљен” својом митрополитском
мантијом, и тек ту, у унут рашњем судару и борби његовог троструког
позива – „владике, владаоца и песника” [Андрић 2020: 14] настаје њего
во непролазно и вечно дело. Свако је размат рање Његошевог поимања
рата, и даље питања праведности, нужно повезано са његовом улогом
мит рополита и верског поглавара српског народа у Црној Гори. Поред
наведених стихова у којима се описује нужна и беспоштедна борба хри
шћанства и ислама, аутор у више дела јасно ставља до знања да је пита
ње вођења рата и убијања у рату нераздвојно од питања религије. Док
кроз ликове турских паша и бегова Његош исказује иск ључиви став му
слимана према „кау рима” на чије ист ребљење султан отворено позива,
20
Оправдано је поставити питање шта тачно Његош подразумева под „Турчином” – да
ли се ту ради само о одраслим мушкарцима, што би подразумевало ипак постојање неке
селективности?
21
На неколико места у Свободијади износе се наређења којима је прецизирано „ист ре
бљење племена”, „затирање трага”, итд. [Његош 2020г: 443, 529–530].
22
„Турке из ропства пустише, без оружја, чохе и чибуках, и њихове велике хареме”
[Његош 2019].
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он истовремено описује и темељ мржње Црногораца према Турцима и
„потурицама” као религијски.
Позивајући на „крштење хулитеља имена Христова водом али крвљу”
[Његош 2020а: 63], аутор јасно означава своје ратне противнике. Прави
противници у рату нису дак ле сви они који се боре против Црногораца,
већ само муслимани, будући да је њихова држава окупатор:
„и двадесет жива ухватише,
те Турцима главе посјекоше,
а христјане на аман пустише,”
[Његош 2019]

Природно, он у улогу заговорника рата, па чак и ратника неретко
смешта и свештена лица. У складу с тим, на неколико места у различитим
делима, Његош даје „опрост” заробљеним непријатељима када ови пре
стану да „хуле на Христа”, док Турке без милости убија:
„Ко се крстом прекрсти часнијем,
он од мене погинути неће.
Крсте му се Турци и хришћани,
ал’ се један не зна прекрстити:
њему попе посијече главу….
…ко се крстом не шће прекрстити
њега гађу пушком од образа,
а сијеку ножем од појаса.”
[Његош 2020д: 646–647]

Религијски елемент рата у сваком Његошевом дел у се свакако не
може пренагласити, нарочито имајући у виду саму личност аутора.
ЗАК ЉУЧАК
Циљ рада и анализе Његошевих дела из перспективе модерног схва
тања традиције праведног рата није било постулирање некакве Његошеве
самосвојне теорије праведног рата, нити покушај оправдавања ауторових
ставова о рату. Уместо тога, намера аутора била је да анализом дела једног
од највећих мислилаца у српској историји понуди српски допринос оно
ме што јесте глобална традиција праведног рата и да укаже на постојање
филозофске мисли о праведности рата и у рату, независне од онога што
јесте западна перспектива еволуције традиције праведног рата. Веома је
важно подвући да многе наведене Његошеве мисли о праведности рата
и у рату остају на нивоу дескрипције, док су тек неке, за нас најважније,
отворено прескриптивне те осликавају песников став о неком феномену
у рату. Ово је веома важно разликовати, јер уколико бисмо све наведене
стихове схватили прескриптивно, довели бисмо се у опасност да аутору
припишемо неке вредносне ставове о рату које он само описује. Зато је
од пресудне важности да „одвојимо чињенице од интерпретација идеја”
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[Weiner 1961: 532], а нарочито од савремених интерпретација, јер се из
вида не сме губити контекст времена и околности у којима живи и ствара
сам Његош, његова специфична личност, карактеристике његове епохе,
политичко-друштвене прилике његовог времена, итд. Његошево поима
ње праведности рата и праведности у рату одређено је, дак ле, епохом у
којој је живео и стварао, бурним национално-политичким догађајима 19.
века, и незаобилазно његовом кључном позицијом мит рополита. Стога
се његово поимање сукоба два народа – Срба и Турака – мора посмат ра
ти кроз призму његовог манихејског поимања рата као нужног и перма
нентног сукоба добра и зла, светлости и таме, и у његовом конкретном
случају православља и ислама.
И поред тога, свеукупан Његошев допринос традицији мисли о пра
ведном рату у Срба је немерљив, и уз рад Николаја Велимировића пред
ставља основ даљег разматрања етичких дилема рата у српској традицији.
На овај начин, српска култура се такође може смат рати културом која
својом филозофском мисли доприноси општем европском, и касније гло
балном, развоју теорије праведног рата. Савремена теорија праведног рата,
дакле, није ексклузивно „западна” и продукт само католичке теологије и
западноевропске јуристике – она је продукт разнолике и диверсифико
ване мисли о етици и рату која постоји готово у свакој култури.
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САЖЕТАК: Рад је посвећен феномену који се у енглеском језику озна
чава термином public policy, док се у српском језику за њега користи појам
политике или јавне политике. Не постоји универзална, нити једноставна
и једнострана дефиниција јавних политика, али се аутори слажу да ист ра
живање јавних политика обу хвата проу чавање прoцеса доношења одлука
и резултата њихове имплементације – било да је реч о одлукама владе мо
дерних држава или неких других група појединаца, инстит уција итд. У
савременом друштву, јавне политике су важан организациони концепт
који утиче на све области живота – то су инструменти за обликовање со
циокултурне реа лности. С тим у вези, ант рополошко ист раживање и про
мишљање о датој теми не само да је неспорно, већ је и неопходно, премда
захтева промену истраживачке методологије. У складу с реченим, циљ овог
рада је да представи ант рополошки приступ јавним политикама, укаже на
другачију методологију таквих ист раживања и истакне значај овог ант ро
полошког поља, важног за савремено друштво.
КЉУЧН Е РЕЧ И: јавне полит ике, ант рополог ија јавних полит ика,
„проу чавање кроз”, теоријско-методолошки приступ

Циљ рада је да представи јавне политике као релевантну тему ан
трополошких истраживања, усмеравајући се на досадашња промишљања
поменутог истраживачког поља. Овде је реч о феномену који се на енгле
ском језику назива policy или public policy, док у српском језику нема свој
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еквивалентни термин, већ се преводи као политике.1 Недостатак преци
знијег термина често доводи до неразумевања концепта, стога би и овај
рад требало да пружи његово шире објашњење.
Велики број аутора посветио је своје студије анализи етимологије и
семантике појма политике, посматрајући поменута истраживања као ва
жна у расветљавању тога шта су политике и по чему се јавне политике раз
ликују од политике уопштено.2 Ипак, генерално гледано, антрополозима
је мање интересантно да откривају порек ло речи и њено значење, већи
фокус постављају на то како се политике производе и како оне „раде”. Тер
мин политике вишезначан је, а може да се упот ребљава уз придев којим
се обележава његово поље активности (здравствене политике, културне
политике, економске политике итд.), користи се да означи посебне пред
логе (Директива о организацији радног процес, нпр.), или се односи на
делове владиног законодавства [Wedel et al. 2005: 35; Vukanović 2013: 17].
Јавне политике су у савременом друштву један од преовлађујућих
инструмената за обликовање друштвене реа лности. Иако су политике de
facto политички феномен, врло често се представљају као политички не
утралне или објективне истине [уп. Shore and Right 1997: 7]. Кокран Глин
(Cochrane Glynn) и његови сарадници увиђају разлику између јавних по
литика и регулаторних закона, наводећи да политике могу бити разматра
не као јавне политике само онда када је сигурно да ће бити имплементи
ране, док то не мора да буде случај и са законима [Cochrane et al. 1980: 445].
У антропологији постоји велики број дефиниција којима се одређује
шта су то политике и на које начине би њихово истраживање било приме
њиво у оквиру дисциплине. Самим тим што су дефиниције бројне, јасно
је да ауторима није било једноставно да одреде њихов крајњи циљ. Студије
политика требало би да „артикулисаним и релативно стабилним теори
јама укажу на то како да се савладају тренутни проблеми, базирани на
трен утним веровањима о природи света” [Wallace 1976: 5], зак ључ ује
Ентони Волас (Anthony Wallace). Луси Маир (Lucy Mair), пак, даје нешто
неодређенију дефиницију, истичући као циљ студија политика „инфор
мисање човека о аферама” [Mair 1969: 20–22]. Дејвид Истон (David Easton)
ово поље тумачи као двосмеран вид превођења, у којем аутори, с једне
стране, „преводе” проблем из света реа лности и политика у научни ме
тод, а с друге стране, резултате истраживања „преводе” у свет стварности
и политика [Easton 1959]. Савремени антрополози задржавају тезе својих
претходника, нарочито политичких ант рополога, који тврде да се кроз
студије политика расветљавају начини манипулације моћи у друштву
[Schwar tz et al. 1996: 7; Owusu 1975].
1
Кембриџов речник термин policy тумачи као скуп идеја или план којим се одређује
шта би требало да се ради у одређеним сит уацијама, при чем у је идеје или план службено
одредила одређена група људи, пословна организација, влада или политичка странка [Cam
bridge Dictionary].
2
У овом рад у питању етимологије и семантике речи неће бити посвећена већа пажња,
та проблематика детаљно је разрађена у неком од следећ их радова: [Wedel et al. 2005; Vuka
nović 2013].
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ШИРЕ ОДРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ ПОЛИТИК А
Јавне политике су важан организациони концепт и инструмент са
временог друштва. У модерним државама, јавне политике имају уплив
у свим областима живота, због чега их је практично немогуће игнорисати
или избећи њихов утицај на различите сфере деловања. Иако свеприсут
не у свакодневици, увек је тешко јасно одредити шта представљају јавне
политике, а с тим у вези Крис Шор (Chris Shore) и Сузан Рајт (Sussan
Wright) постављају наредну групу питања:
„да ли је то језик, реторика и концепт политичких говора и пар
тијских манифестација? Да ли је то написан документ произведен од
стране владајућих или компанијских званичника? Да ли је то систем
уграђен у институционалне механизме доношења одлука и пружања
услуга или је то, пак, шта год људи искусе у њиховим интеракцијама
са бирократијом у свакодневном животу?” [Shore and Wright 1997: 4].

Из поменутих питања уочава се да су аутори приступали проучавању
политика водећи се теоретичарима дискурса – за Шора и Рајтову, јавне
политике представљају дискурсе којима се конструише друштвена реал
ност. Универзална дефиниција јавних политика, ипак, измиче ант ропо
лозима, иако су сагласни да проучавати јавне политике значи истражити
процес доношења одлука и резултата њихове имплементације [Smith and
Larimer 2009]. Заправо, поменути консензус јасно осликава континуум,
од доношења одлука до њихове реа лизације, у којем је могуће мапирати
различите тачке којима се антрополози баве. Док Томас Дај (Thomas Dye)
истиче да су јавне политике све оно што „влада одлучи да уради или да
не уради” [Dye 1987: 1] – једно веома широко одређење, Џејмс Андерсон
(Anderson James) јавне политике види као „понашање појединих актера
или групе актера, као што су званичници или владини службеници у пољу
активности и деловања [Anderson 2010: 6]. Мете Илдиз (Mete Yildiz) и ње
гови сарадници с правом зак ључују да јавне политике није једноставно
дефинисати баш због тога што су условљеније друштвено-економским
чиниоцима, односно културним контекстом у којем се примењују, него
политичким факторима [Yildiz et al. 2001: 344]. Ипак, јавне политике кључ
на су институција западне и интернационалне владе, заједно са другим
важним организујућим концептима као што су „породица” и „друштво”
[Shore and Wright 1997: 4].
Студије политика проистекле су из политичких наука, чији су се тео
ретичари међу првима бавили феноменом јавних политика. Иако с најви
ше искуства, у методолошкој оријентацији политичких наука утврђене
су две важне критике. С једне стране, упућује им се критика да и даље
операционалишу унутар позитивистичке парадигме, третирајући поли
тике као „упредмећен ентитет”, односно као нешто што је дато само по
себи и чему није неопходно концептуа лно преиспитивање. С друге стра
не, приступ политикама пореди се с „покретном траком”, што је фраза
којом се открива да студије политике овај феномен виде као линеарни
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процес, „уредан, логичан, миран и рационални сет токова и процедура
које теку систематички од формулације и дизајна до извршења и евалу
ације” [Wedel et al. 2005: 38]. Да политике нису уређене на овај начин и
да њихова упот реба често није толико предвидива, будући да зависи од
различитих фактора – времена, друштвено-политичке ситуације, култур
ног контекста итд. – јасно је и при површној опсервацији. Процеси поли
тика чешће су непредвидиви, са још мање предвидивим исходима. Осим
у политичким наукама и у ант ропологији, јавне политике ист ражују се
и у оквирима социологије, где је проучавање засновано на систематској
анализи садржаја [Burstein 1991].3
АНТРОПОЛОГИЈА ЈАВНИХ ПОЛИТИК А
Јавне политике представљају релевантно антрополошко поље истра
живања, будући да служе за обликовање друштвено-културне реалности
и утичу на начине конструкције појединца као субјекта. У модерним дру
штвима, политикама се класификују, обликују и организују политике,
њима се „означавају” различите категорије унутар друштва, па тако субје
кат, када их упот ребљава, задобија статус и улогу „грађанина”, „крими
налца”, „националност” итд. Појединци су, слично као културом, у са
временом свету у потпуности обликовани и организовани различитим
политикама, иако често нису до краја свесни датих процеса [Shore and
Wright 1997: 4]. Како то зак ључују Шор и Рајтова, студије политике пре
испитују различите друштвене проблеме и „иду право у срце антрополо
гије: норме и институције; идеологију и свесност; знање и моћ; реторику
и дискурс; значење и интерпретацију; глобално и локално – да наброји
мо само неке” [Shore and Wright 1997: 4]. Иако у својој значајној студији
поменути аутори теже покретању поља ант ропологије јавне политике, у
том тренутку већ су постојала поједина антрополошка истраживања по
литика, премда су често означавана на другачије начине [Riviere 1985;
Cannell 1990; Strathern 1992; Edwards et al. 1993].
Антрополози јавне политике проучавају на различите начине и сма
трају да се њиховим тумачењем могу открити историјске и културолошке
карактеристике проучаваног друштва. Односно, оне „енкапсулирају целу
историју и културу друштва које их генерише” [Shore and Wright 1997: 6].
Из тог разлога, политике задобијају статус важног антрополошког концеп
та, попут „тоталне друштвене чињенице” [Mauss 1954], „основног симбола”
[Schneider 1968] и „доминантног симбола” [Tarner 1968] – резимирано, у
питању су „аналитички кључеви неопходни за разумевање целокупног
културног система и његових основних елемената” [Shore and Wright 1997:
7]. У најширем смислу, јавне политике представљају одговарајуће кон
цептуално средство којим се може приступити истраживању целокупног
3
Пол Бирстен (Pol Bursten) је такође понудио дијахронијски преглед дотадашњих про
учавања јавних политика у доменима социологије. Видети: [Burstein 1991].
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друштвеног система из перспективе процеса и делатности влада, које у
савременом друштву снажно утичу на обликовање социо-културне реал
ности, премда су зависне од локалних, регионалних, па и глобалних оквира
и токова.
У ант ропологији преовлађују два приступа проучавању јавних по
литика. Први подразумева употребу антрополошких знања у процесима
креирања и употребе јавних политика [видети: Bernard 1974; Hinshaw 1980].
Други приступ, пак, подразумева ангажовање антрополога у конкретним
ситуацијама проистек лим из примене јавних политика – овде се може
говорити о једној врсти примењене антропологије [Okongwu and Mencher
2000]. У Србији до скоро није придавана већа пажња проучавању јавних
политика из ант рополошке перспективе, што се у последњих десетак
година знатно мења, о чему сведочи већи број радова посвећених разли
читим облицима јавних политика [видети: Pavićević 2009; Vukanović 2013;
Milenković 2008; Žikić 2009]. Јана Баћевић наводи да би у Србији ант ро
полошка промишљања јавних политика, те њихова рефлексивност на раз
личите теме, могла да буде корисна полазна основа при креирању и при
мени стратегија за нове или редефинисање постојећих јавних политика
[Baćević 2006: 227].
Џенин Ведел (Janin Wedel) и њени сарадници смат рају да ант ропо
логе занимају комплексне везе и поступци продукције и упот ребе поли
тика, као и резултати ових процеса. У саму анализу, стога, улази све, од
произвођача и њихових стратегија осмишљавања, креирања и имплемен
тације политика, до појединаца који су директни корисници. Анализа ко
рисника и резултата посебно је важна, јер током имплементације долази
до превођења, модификације и другачијих поимања политика [Wedel et
al. 2005]. Стога, Веделова и њени сарадници истичу низ пресудних пи
тања за ант ропологију јавних политика:
„– Шта су тачно ʼполитикеʼ?
– Како би требало да концептуа лизујемо процесе политика који
теже да креирају партикуларне ʼзаједнице политикаʼ, тј. специфичне
констелације актера, активности и утицаја који обликују политике?
– Које улоге политике играју у обликовању модерног субјекта и
субјективитета? Другачије речено, како политике обликују колектив
не идеје о људским бићима и о томе како је то бити човек?
– Колико је корисно видети политике као ʼполитичке техноло
гијеʼ или гледати политике кроз државна административна правила,
право и судске одлуке? Да ли је корисно видети политике као ʼтех
нике сопстваʼ или значење пројекције саморазумевања заједнице,
разумевања од стране других и од стране владиних тела?
– Коначно, како можемо проучавати процесе политика антропо
лошки, али и шта је дистинктивно у ант рополошком информисаном
скупу перспектива?” [Wedel et al. 2005: 34–35].

Претходно наведена питања чине основу за свако даље антрополошко
тумачење јавних политика. Одговором на њих, расветљавају се начини
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настанка политика и констелација које постоје међу свим чиниоцима – од
произвођача, до корисника. Улога политика у креирању субјекта такође
бива јаснија, самим тим што се у разматрање узимају „политичке техно
логије”, користећи се Фукоовим термином, којима држава креира субјекта
баш тог одређеног друштва и баш на начин какав њој одговара. Из тога
проистиче и питање политика као „техника сопства”, јер се оне готово увек
представљају маскиране у политички неутралне ентитете и на тај начин
прилазе појединцима, који нису до краја свесни утицаја државне полити
ке или, шире гледано, идеологије на њих. Оно што остаје дистинктивно
ант рополошком приступу јесте умрежавање јавних политика с етног ра
фијом. Етнографско истраживање обезбеђује вишеструко корисну грађу
о „живот у” јавних политика од трен утка када се „пусте” у друштвен у
реалност. Такав материјал не само да маркира начине на које се јавне по
литике мењају када дођу у контакт с одређеном заједницом, већ омогу
ћава побољшање постојећих и креирање нових јавних политика, које би
биле прилагођене социо-културном контексту којем су намењене.
ТЕРЕН ЗА АНТРОПОЛОГИЈУ ЈАВНИХ ПОЛИТИК А
Када се говори о „класичном” теренском истраживању у антрополо
гији, првенствено се мисли на неке од техника квалитативног приступа
истраживању [Žikić 2007; Vučinić-Nešković 2014]. Квалитативно теренско
истраживање представља циљно оријентисано истраживање ка друштве
ним и културним феноменима. Овим приступом омогућава се да ист ра
живач, у друштвеном и културном контексту који је својствен или дру
гачији од његовог, дође до што више базичних података неопходних за
даља промишљања. Поменуто циљно оријентисано квалитативно истра
живање знач и да оно увек има одређен и циљ који превазилази сврху
нау чне радозналости и акумулирања одређеног знања. Подаци се при
купљају како би се користили у научне сврхе или зарад покретања соци
јалних акција и интервенција [Žikić 2007]. За квалитативно истраживање
неопходно је напустити кабинет или библиотеку, отићи на терен и срести
се са људима који живе у контексту који се проучава, те извршити испи
тивања о њиховом проживљеном искуству у датом феномену. Како Бојан
Жикић наводи, квалитативно истраживање у антропологији помаже при
разумевању локалног контекста, што је кључни предуслов за тумачење
односа и значења који су обликовани у њему [Žikić 2007: 124]. Основни
начини за прикупљање података квалитативним приступом могу бити
интервју, као најбитнији, опсервација с партиципацијом – дистинктиван
ант рополошки метод, опсервација, неформална конверзација, партици
пација итд. [Žikić 2007: 126].
Проучавање јавних политика захтева радикалну реконцептуа лиза
цију так вог терена. Фок ус се преусмерава са појед иначн их локалн их
заједница или других геог рафских подручја на друштвени и политички
простор који је артикулисан кроз релације моћи и система владе [уп. Glyn
et al. 1980; Shore and Wright 1997; Milenković 2008; Vukanović 2013]. Крис Шор
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и Сузан Рајт у својој значајној студији већ 1997. године указују на то да
би преусмерење на ант рополошко ист раживање јавних политика могло
значајно да промени поимање и функционисање теренског истраживања,
које је за антропологију, још од њеног конституисања, било дистинктивно.
Та методолошка промена подразумева изналажење аналитичког метода
за сагледавање друштвених процеса и акција, ради расветљавања начина
на које политике другачије раде у зависности од тога да ли се сагледавају
локално, национално или чак глобално [Shore and Wright 1997: 11]. За ове
пот ребе осмишљен је метод „проучавање кроз” (styding through). „Про
учавањем кроз” не ист ражује се ни од доле ка горе, нити обрнуто, већ се
прате моћ и мреже односа међу актерима, институцијама и дискурсима
у одређеном времену и простору, који настају када започне имплемента
ција политика [Reinhold 1994], при чему оно изискује и етнографије више
места које мапирају умреженост различитих организационих и свако
дневних светова кроз јавну политику [Shore and Wright 1997: 11]. Другим
речима, то „проу чавање кроз” ист ражује начине на које су појединци,
организације и институције међусобно повезани. Истраживач тада „про
лази кроз” поменуте актере, указујући притом на повезаност националних
и интернационалних политика, расветљавајући односе моћи, те настанак
нових дискурса кроз артикулацију националног и интернационалног.
Поменути методолошки поступак даје одговоре на два важна питања:
„Чији гласови преовладавају у јавним политикама?” и „Како су њихови
дискурси постали ауторитативни?” [Wright 1995: 79]. Класичан антропо
лошки метод партиципације са опсервацијом и комуникације лицем у
лице, сходно реченом, није мог ућ у овом случају, буд ућ и да је важ но
увидети интеракције између различитих места или нивоа у процесима
примене датих политика.
За пот ребе „новог” начина ист раживања, неопходан је и нови мате
ријал који би одговарао таквом проучавању, а ту се пре свега мисли на
уврштавање политичких докумената – закона, стратегија, препорука итд.,
као релевантне антрополошке грађе. Архивски материјал попут помену
тог свакако да није новитет у антрополошким истраживањима, међутим
аутори су претежно ту врсту грађе користили као допуну за етнографску.
У случају ист раживања јавних политика, архивски материјал постаје
окосница грађе.
ЗАВРШНИ ОСВРТ НА СТУДИЈЕ ЈАВНИХ ПОЛИТИК А
У АНТРОПОЛОГИЈИ
У савременом, глобалном друштву, ист раживање јавних политика
требало би да буде једно од важнијих преокупација друштвено-хумани
стичких научника, а нарочито ант рополога. Глобални процеси би, кроз
размат рање локалних јавних политика, постали јаснији, а нарочито њи
хови сегменти који задобијају локална поимања и примене. Као пример
томе можемо навести различите политике Европске уније према њеним
члановима, којима се прописују здравствени, прехрамбени или неки други
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стандарди. За антропологе управо би то место пресека – примене европских
конвенција у мањим, локалним срединама – било не само релевантно, већ
и занимљиво ист раживачко питање.
Јавне политике делују парцијално – свака се односи на одређени сег
мент друштвеног система за који је направљена, али у комбинацији оне
конституишу савремено друштво какво нам је данас познато. Јавне поли
тике су регулациони механизми којима се обликује појединац и којима
се усмерава његово опажање, вредновање и деловање у оквиру друштве
ног система. Стога, антрополошки приступ јавним политикама требало би
да буде усмераван ка детаљном проучавању баш тих парцијалних поли
тика понаособ. На крају, сва та фрагментарна и уско усмерена ист ражи
вања мог у расветлити шире друштвене релације и утицаје моћ и које
постоје у одређеном друштву.
Иако поље ант ропологије јавних политика подразумева промен у
методологије и бављење неким другачијим материјалима, антрополошки
приступ јавним политикама обухвата много шире аспекте од самог до
кумента којим се политике регулишу у одређеној држави. Ант ропологе
занима како је тај документ настајао – ко су произвођачи политика и којим
стратегијама су осмислили дате политике. Из тога произлази и наредни
корак анализе, односно расветљавање начина деловања политика и ути
цаја које оне имају у одговарајућем друштвеном систему – њихове при
мене, ефекти које остварују и начини спровођења [Wedel et al. 2005: 40].
На крају, антрополог увек барата са одређеним културним контекстом
или одређеном етног рафском реа лношћу и сходно томе не приступа ап
страктним моделима јавних политика, већ тачно одређеној политици, у
тачно одређеном времену и тачно одређеном простору. Потоња тврдња
је важна због тога што политике настају као производ владе с одређеном
намером. Међутим, када се политике „пусте у деловање”, њихови ефекти
престају да буду извесни, већ задобијају различите облике и различита
тумачења зависна од културног контекста, друштвено-политичке ситу
ације, локалних, регионалних па и глобалних токова. Једноставније ре
чено, културне политике Републике Србије не би биле примењиве у, на
пример, Зимбабвеу будући да се социо-културни контекст знатно разли
кује. Због тога, допринос ант рополошког ист раживања јавних политика
управо је етнографија кроз коју постаје јасно због чега је исход одређених
политика конт радикторан претпостављеном или у складу с њим и како
одређено друштво реагује на саме политике.
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SUMMARY: This paper is dedicated to a phenomenon that in English is referred to
as public policy, while in Serbian, it uses the term politike or javne politike. There is no uni
versal or one-sided and straightforward def inition of public policies. However, the authors
agree that public policy research includes the study of decision-making processes and the
results of their implementation – whether it is decisions of modern governments or other
groups of individuals, instit utions, etc. In modern society, public policies are an essential
organizational concept that affects all areas of life – they are instruments for shaping
socio-cultural reality. In the anthropological approach of public policies, there is a change
in the research methodology and the material used as a source of information. Classical
anthropological qualitative research is not possible here since it is crucial to capture events
in several fields. Therefore, researchers propose a “studying through” method where the
power and networks of relationships between actors, institutions, and discourses in a given
time and space, which arise when policy implementation begins, are monitored. When it
comes to “new” material, for the sake of researching public policies, anthropologists turn
more to archival material, using various political documents – laws, strategies, recom
mendations, etc. In line with the above, this paper aims to present an anthropological
approach to public policies, point out a different methodology of such research, and emp
hasize the importance of this anthropological field important for modern society.
KEYWORDS: public policies, anthropology of public policies, “Studying through”,
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САЖ ЕТАК: Модели равнотеже имају цент ралн у улог у у модерној
(микро)економској анализи. Они представљају основ готово целокупног
нашег разумевања у економији, а све више се примењују и у другим дру
штвеним наукама. Па ипак, бројна су ограничења равнотежног приступа.
Навешћемо неколико њих: третирање времена, тј. проблем разликовања
између „времена у моделима” и „модела у времену”, третман процеса уче
ња, односно проблем знања које је неопходно да би се равнотежа успоста
вила, ограничавање на равнотежни исход, односно занемаривање процеса
успостављања равнотеже, итд. Иако се на домете и ограничења „инжењер
ског приступа” у друштвеним наукама (сциентизам) у прошлости често скре
тала пажња, чини се да опомињући „глас разума” никада није био довољно
гласан. Овај рад представља осврт на неке од поменутих проблема.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: модели равнотеже, равнотежа, методолошки инди
видуа лизам, знање, информације
JEL КЛАСИФИК АЦИЈА: B41, B53, D50, D01, D80.

За систематски подухват „трагања за истином” очекивали бисмо да
буде независан од онога што представља тему тренутне преокупације
људи. Међутим, будући да представља део људске акције, наука, нарочито
у систему брзог протока информација, не успева да остане имуна на пре
овлађујућа дешавања у свету који нас окружује. Тако економска наука и
„мода” имају много више заједничког него што би се на први поглед дало
претпоставит и. Потпора за овакав став могла би се пронаћ и у бројн им
књигама које се баве историјом економске мисли. Оне нас уче да су иде
је великана економске науке имале невероватан утицај на друштво, али да
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су истовремено биле обликоване под утицајем културног миљеа. Историј
ска перспектива је важна, имајући у виду да пружа јак аргумент против
тврдње да је економија увек прог ресивна наука и да, попут нук леарне
физике, оперише изван времена у потрази за вечним истинама [Canterbery
2001: 2]. Слично, Шумпетер тврди да „научна анализа није напросто ло
гички конзистентан процес који почиње с неким једноставним појмовима
и онда праволинијски повећава количину знања. Она није напросто све
веће отк ривање објективне истине… Она је више неп рестана борба с
остварењима наших властитих умова и умова наших претходника и ’на
предује’ ако уопће ’напредује’, у цик-цак линији, не као логика, већ као
утјецај нових идеја, или опажања и пот реба, и то онако како диктирају
склоности и темперамент нових људи” [Schumpeter 1975: 4].
Тако Рикардова теорија компаративних предности и залагање за сло
бодну трговину имају више смисла када се посматрају у контексту импе
ријалистичких интереса Енглеске с почетка деветнаестог века [Canterbery
2001: 79–92]. Песимизам Томаса Малтуса у погледу односа раста попу
лације и производње хране постаје разумљивији када се узме у обзир раст
урбане поп улације у време инд устријске револ уције [Canterbery 2001:
68–78]. Проблеми несавршене, односно монополистичке конкуренције
испливавали су у два наврата (30-их и 70-их година) и то у тренуцима
када су постали видљивији ограничени домети парадигме савршене кон
куренције [Njegovan 2017: 1–58]. Кејнсове идеје нису се случајно појавиле
у време Велике депресије, док је Милтон Фридман добио Нобелову на
граду 70-их година када је проблем стагфлације покренуо економисте да
поново размисле о статусу монетарне политике. Коначно, последња еко
номска криза (2007–2008) отворила је бројна теоријска питања која би се
према мишљењу аутора најопштије могла подвести под заједнички на
слов: „улога и значај модела равнотеже у економији”.
Иако је раније много пута била скретана пажња на домете и огра
ничења модела равнотеже1, чини се да стат ус неок ласичне парадигме
није посебно уздрман, о чему сведочи све шира примена равнотежних
модела у друштвеним наукама [Johnson et at. 2017: 2]. Па ипак, постојање
фундаменталне методолошке напетости које ови модели производе могло
би у крајњој линији резултирати напуштањем досадашње парадигме. Као
кључно питање, могла би се означити тензија која се јавља у вези с про
блемом очувања концепта методолошког индивидуа лизма [Schumpeter
1908; Mises 1998: 41–44]. Стога, на овом месту пот ребно је нагласити да
је и сам Кенет Ероу [Arrow 1994: 1–2] сматрао да, упркос чињеници да се
обавезала на објашњења која се заснивају на акцијама и реакцијама по
јединаца, економска анализа мора да користи друштвене категорије. У
том смислу Ероу се позива на Шумпетеров чланак [Schumpeter 1909] у
1
Пре свега од стране аустријских економиста. На пример, 1929. године Хајек је и даље
смат рао да теорија равнотеже лозанске школе представља полазну тачк у свих економских
објашњења. Тек 1933. године почео је да увиђа да модел савршене конк уренције који је у
основи помен уте теорије представља пог решан основ за анализу проблема координације у
децент рализованој привреди [Tieben 2012: 6].
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коме се тврди да друштвене вредности ван комунистичког друштва не
постоје у правом смислу те речи, али да их је неопходно укључити у ана
лизу као научну фикцију, чак и у проучавању не-комунистичке привреде.
У крајњој линији, оно што у условима савршене конкуренције произлази
из интеракције појединаца јесте нешто што бисмо пригодно могли на
звати друштвеном вредношћу, тврди Шумпетер.
ПОЈАМ РАВНОТЕЖЕ У ЕКОНОМИЈИ
Уколико пођемо од уџбеничких дефиниција равнотеже можемо уочи
ти да се најчешће истичу три њене особине: 1) међусобна конзистентност
акција економских актера, односно конзистентност очекивања која се у
равнотежи потврђују, или алтернативно, 2) непостојање подстицаја да се
понашање промени, 3) стабилност [Dixon 2001: 23].
Прве две особине најчешће се везују за концепт Нешове равнотеже2.
Махлуп, рецимо, истиче да је реч о скупу одабраних међусобно повеза
них варијабли, тако прилагођених једна другој да у моделу који оне чине
не превладава својствена тенденција промени [Machlup 1958: 9], док Хан
наглашава да не само да ниједан актер не жели да промени понашање,
већ не жели да промени своју „теорију о функционисању привреде”3 [Hahn
1973, према: Chick 2007: 228]. У уџбеницима се често додатно истиче
значај процеса оптимизације. Отуда Боланд смат ра да уџбеничка дефи
ниција полази од равнотеже као скупа избора појединаца и представља
друштвено стање које из њега произлази, такво да ниједан појединац не
може да побољша своју позицију прављењем неког другог избора [Boland
2017: 486]. Коначно, неки концепти у први план стављају стабилност, где
се равнотежа интерпретира као исход неког динамичког процеса, попут
описа Валрасовог tâtonnement-а. Иако је реч о стационарном стању, мно
ги аутори посебно истичу репетитивност [Chick 2007: 227], јер није реч
о тренутку у коме сва економска активност престаје. Напротив, то само
значи да се систем прилагодио на све промене и да наставља да функци
онише према узору на Шумпетеров кружни ток [Šumpeter 2012: 11–65].
Концепт равнотеже, још од времена Адама Смита, био је цент рална
тема економске науке. Према Смиту, у стању конкурентске равнотеже,
ограничени почетним ресурсима, сви појединци ће, тражећи сопствену
срећу4, „нехотично” промовисати интересе друштва. Отуда равнотежно
стање представља последицу чувања властитог интереса. Смитов проје
кат био је да објасни a posteriori стање ствари које није било део ничијег
дизајна [Lawson 2007: 134]. Тако се равнотежа више није доживљавала као
2
Мада је концепт антиципиран од стране Хајека у његовом објашњењу улоге ценовног
система [Hajek 2006: 181–182].
3
Ако посмат рамо појединца као Бајесијанца који је конструисао сопствен у „теорију
о функционисању привреде”, равнотежно стање подразумеваће да га било који нови догађај
не наводи да промени своју теорију (одсуство учења), као и да његови циљеви остан у не
промењени. Видети: [Hahn 1973].
4
Треба напомен ути да израз „тражење среће” не треба тумачити дословно, тј. нема
алузије на утилитаризам у било ком смислу.
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производ Божјих закона, већ као резултат безличних сила тржишне при
вреде [Tieben 2012: 3]. Између осталог, имајући у виду Смитову тврдњу
да „Ми не очекујемо ручак од доброхотности месара, пивара или пекара,
већ од њихова чувања властитог интереса” [Smith 1952: 17], Боланд [Bo
land 2017: 13–14] сматра да је равнотежа представљала инструмент којим
се похлепа приказује као врлина.
Данашње прихватање концепта равнотеже нема много везе са прет
ходним разматрањима. Основни разлог лежи у прихватању Маршалијан
ске филозофије која почива на идеји компаративне статике, тј. ceteris
paribus принципу.5 Економски метод компаративне статике ослања се на
поређење скупова различитих равнотежних вредности ендогених вари
јабли који се добијају променом вредности неке егзогене варијабле модела.6
Пажљива примена овог метода представља основ готово целог нашег ра
зумевања у економији, тј. барем у случају када се објашњења заснивају
на моделима равнотеже. Међутим, проблем је што понекад, чак и када је
реч о релативно кратком року, није мудро претпоставити да су све вари
јабле изузимајући ону коју мењамо остале непромењене. Зато су два кључ
на проблема са којима се равнотежна анализа суочава проблем динамике,
као и проблем учења, односно неопходног знања да би се било која равно
тежа могла постићи [Hayek 1937: 50–53]. „Исказ да су свезнајући људи у
равнотежи тачна је јер произилази из саме дефиниције равнотеже” [Hayek
1937: 45]7.
РАВНОТЕЖ А КАО ДИНАМИЧКИ КОНЦЕПТ
Један од кључних проблема са концептом равнотеже само на први
поглед изгледа као проблем семантичке природе. Наиме, реч је о разлико
вању између појма баланса (balance) који представља статички, од појма
равнотеже (equilibrium) који представља динамички концепт. Зато су „при
родњаци” често збуњени када од економиста чују да говоре о нестабилној
равнотежи. „Нестабилна равнотежа” је оксиморон. Равнотежа је према
дефиницији стабилна. Само баланс може бити нестабилан. Да позајмимо
пример Боланда8 [Boland 2014: 49]. Када размишљамо о балансу требало
5
„…тако да говорити о положају којем на дуги рок теж и вриједност значи поступати
’с варијаблама као с константама’ [Devas, Political Economy, Књига IV, погл. V]. Истина је
да привремено поступамо с варијаблама као с константама. Али је такођер истина да је то
једина метода помоћу које је знаност икада нап редовала проу чавајућ и сложене и промјена
пуне проблеме било у физичком или у моралном свијет у” [Marshall 1987: 240].
6
Боланд инсистира да је реч о промени једне егзогене варијабле јер би истовременом
променом вредности више варијабли арг ументација да је реч о каузалности још више изг у
била на уверљивости.
7
Посебно погледати прилог 2.2.1 проф. Стојановића у: [Stojanović 2006: 165–166] који
додатно истиче проблеме ненамераваних последица акција појединаца као и проблем кон
куренције као поступка отк рића.
8
Пример неодољиво подсећа на пример Алфреда Маршала из првог поглавља пете
књиге [Marshall 1987: 207]. Додуше, уколико је поређење тачно, оно би потпуно било у скла
ду са Боландовим ставом да се већина онога што данас сматрамо окосницом модерне микро
економије налази управо у петој Маршаловој књизи.
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би замислити новчић који стоји на столу и „балансира” на својој ивици.
Док ле год не мрдамо сто, новчић балансира, али би свако дрмање стола
могло довести до тога да се новчић претури. С друге стране, у случају
равнотеже би било добро помислити на кликер који стоји на дну посуде
са заобљеним дном. Уколико будемо мрдали сто кликер ће се кретати,
али ће на крају увек завршити на дну посуде у стању мировања. У том
смислу, претпоставка о тржишној равнотежи требало би да значи нешто
више од простог баланса. Она мора да укључи и динамику. Није довољно
да постоји јединствени вектор цена у равнотежи већ морамо објаснити и
на који начин се он успоставља, а то је питање динамике.
ПРОЦЕС ПРОМЕНЕ И ИНДИВИДУАЛИСТИЧКО ОБЈАШЊЕЊЕ
ФОРМИРАЊА ЦЕНА
На проблем посматрања равнотеже као статичког концепта скренуо
је пажњу још Кенет Ероу 1959. године [Arrow 1959]. Он је најпре нагласио
да се наша објашњења цена када је понуда једнака тражњи морају разли
ковати од оних када то није случај. За разлику од првог случаја када се
може претпоставити да тржишни актери немају утицај на цену, у другом
случају морамо објаснити зашто и на који начин цене конвергирају рав
нотежном нивоу. Прецизније, уколико сви учесници узимају цену као
дату, поставља се питање ко мења цену? Стога, имајући у виду дефини
цију равнотеже која представља динамички концепт, Ероу сматра да по
стоји проблем уколико дефинишемо равнотежно стање без позивања на
динамику, односно процес који је неопходан да доведе до равнотеже.
Формални модел равнотеже обично полази од две типичне једначине:
D = f (p), S = g (p)

(1)

где је са p означена цена. Наиме, обично се смат ра да је довољно додати
трећу једначину, једначину равнотеже, како би модел био „затворен”:
S=D

(2)

Међутим, модел није нарочито информативан уколико не обезбеди
мо објашњење за истинитост наведене три једначине. Прве две једначи
не су истините јер представљају логичку последицу симултане оптими
зације свих учесника, али нема никаквог разлога да претпоставимо да ће
трећа једначина бити тачна без додатног објашњења. У уџбеницима се
овде углавном позива на чињеницу да је крива тражње негативног, а кри
ва понуде позитивног нагиба (елиминишући тако све „девијантне” слу
чајеве), те да ће услед вишка тражње свака цена нижа од равнотежне има
ти тенденцију да порасте, док се обрнуто дешава у случају када је цена
виша од равнотежне. Па ипак, да бисмо дали прецизан одговор морамо
утврдити у ком смеру и колико брзо се цена прилагођава. Ово се може
представити следећом једначином:
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dP / dt = h(S – D)

(3)

коју би свак и формалн и модел требало да укључ и. Међут им, да би се
модел „затворио”, морамо додатно претпоставити смер промене цене, као
и да се цена не мења у равнотежи, тј. да је dP/dt = 0 када је једначина (2)
тачна. Овакав захтев се може описати са још две једначине:
d (h(S – D)) / d(S – D) < 0, h(0) = 0.

(4)

Сада се боље може уочити шта је главни проблем модела равнотеже.
Са једначином (1) нема проблема јер f (∙) и g (∙) следе директно из претпо
стављеног бихејвиоралног критеријума максимизације.9 Међутим, чак и
да преостале једначине постоје, остаје нејасно одак ле се појавило ℎ(∙)?
Чија је одлука да се цене мењају у складу са једначином (3)? Пот ребно је
објаснити, у оквиру модела, због чега ће нека цена бити постигнута. Јед
но решење било би да ℎ(∙) буде егзогено одређено, али онда се нарушава
принцип методолошког индивидуа лизма.10 Управо поменути проблем
– објашњење процеса промене у економији уз доследност принципима
рационалног доношења одлука појединца – који је Боланд означио као
„Хајеков проблем” [Boland 1978: 241] изложен је у његовом чувеном чланку
„Економија и знање”. Хајеков арг умент је још далекосежнији, јер он у
крајњој линији жели да аргументује да таутолошке пропозиције анализе
чисте равнотеже као такве нису директно применљиве на анализу дру
штвених односа уопште [Hayek 1937: 33].
ВРЕМЕ У МОДЕЛИМА И МОДЕЛИ У ВРЕМЕНУ
Као што Ероу тврди, у економији нема места за рационалне одлуке у
погледу цена као што је случај са количинама [Arrow 1959: 41]. Претходно
разматрани проблем са пореклом ℎ(∙) огледа се, како тврди Боланд [Boland
2017: 30] у „неуспеху да се да индивидуалистичко објашњење формирања
цена…”, проблем за који се показало да га је „…изненађујуће тешко излечи
ти” [Arrow 1994: 4]11. Чињеница је да проблем потиче од природе анализе
која је статичка, па у наставку Боланд разматра због чега је динамика у
правом смислу те речи изостала у економским моделима. Прецизније, он
сматра да критике на рачун неокласичне економије које се тичу изостанка
9
Боланд тврди да је претпоставка максимизације једина са којом неок ласика ради, те
да је претпоставка равнотеже потп уно сувишна. Ако сви максимизирају, онда нема разлога
да ико мења своје понашање у односу на ендогене варијабле. У овом контексту се имп ли
кација Валрасовог закона, да уколико су сва осим једног трж ишта у равнотеж и мора бити
и последње, може тумачити као: да би било које појединачно трж иште било у равнотеж и
морају бити сва. Отуда претпоставка о максимизацији истовремено објашњава одсуство и
разлог промене [Boland 2017: 8].
10
Додатни проблем представља и чињеница да на описани начин нисмо ограничили
временски оквир прилагођавања. Зависно од форм улације једначине (3), сасвим је мог уће
да (S – D) и dP / dt теже нули када t теж и бесконачности, што би значило да се равнотежа
не успоставља у реа лном времен у [Boland 2017: 29].
11
Превод аутора.
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времена из анализе нису на месту (рецимо динамички модели опште рав
нотеже додавањем субскрипта уводе добра и цене у различитим временским
тренуцима). Једино што би се могли упитати јесте да ли је третирање вре
мена у неокласичној анализи адекватно. Међутим, адекватност би се могла
проверити искључиво у односу на специфични проблем који се анализира.
Уколико је циљ анализа процеса промене који захтева повезивање појмова
времена и знања, испоставља се да неокласична анализа нема шта да по
нуди. Упркос чињеници да традиционални модели не искључују време из
анализе, њихова конструкција нам не омогућава да се бавимо динамич
ким процесима. У том смислу треба направити разлику између „времена
у економским моделима” и „економских модела у времену”.
Боланд илуструје своје тврдње на примерима модела опште равно
теже, Бекерове теорије алокације времена, као и Фон Нојмановог модела
раста. Ероу-Дебреов модел опште равнотеже решава проблем времена
додавањем субскрипата добрима и ценама који означавају временски
тренутак. Овај модел је сличан класичном моделу опште равнотеже осим
утолико што је број добара и равнотежних једначина помножен бројем
временских одредница које се размат рају. Боланд објашњава да би суб
скрипти истовремено могли да означавају и локацију (хамбургер данас
и хабургер следеће године би истовремено могао бити хамбургер у Њу
јорку и хамбургер у Пекингу). Отуда нема ни објашњења прилагођавања
цена равнотежном стању које би направило разлику између прилагођа
вања у простору и прилагођавања у времену. Слично, код Бекера, сматра
Боланд, време представља егзогени ресурс који треба алоцирати, тако да
су промене ендогених варијабли директно везане за промену егзогених
и нема могућности за промену у времену. Увођење варијабли са доцњом
где данашње егзогене варијабле могу бити јучерашње ендогене такође
не решава проблем, па су тако и у Фон Нојмановом моделу раста иници
јалне вредности егзогених променљивих те које детерминишу путању
током датог временског периода. Да би модел био у времену мора доћи
до ендогене промене неке од ендогених варијабли и то је Ероу желео да
нагласи у свом чланку [Boland 2014: 48].
Коначно, кључна разлика између простора и времена тиче се ревер
зибилности. Када говоримо о времену нема могућности кретања у оба
смера – и у будућност и у прошлост. Ако желимо да говоримо о моделима
у времену, ендогене промене у моделу не смеју бити реверзибилне [Boland
2017: 136].
ПРОБЛЕМ ЗНАЊА И ПРОЦЕС УЧЕЊА
Као што је претходно поменуто, Хајек је често препознат по свом ин
систирању да уколико желимо да користимо моделе равнотеже да објасни
мо било који исход интеракције друштвених чинилаца и притом останемо
доследни методолошком индивидуализму, треба да објаснимо, у оквири
ма модела, на који начин релевантни делатници долазе до знања које је
неопходно да би се равнотежа постигла [Hayek 1937].
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Проблем је у томе што већина модела који се баве проблемом знања
претпоставља да је количина информација једина основа знања. Међутим,
како тврди Боланд [Боланд 2014: 56], знање није прост скуп информација12.
Оно се састоји од теорија за које смат рамо да су тачне и у стању су да
објасне потенцијалне емпиријске опсервације. Отуда треба говорити о
унапређењу знања (елиминисање погрешног знања у Поперовом смислу)
уместо о његовој акумулацији (проналажење нових чињеница које потвр
ђују постојеће знање). Критичари смат рају да је још пре 200 година по
казано да индуктивни процес учења на којем почивају многи модели не
представља валидан начин зак ључивања у нау чном смислу13. Да пара
фразирамо Талеба: индукција ради искључиво када се налазимо у „медио
кристану”, те свака нова информација не утиче много на претходно на
прављену процену. Просечна висина људи јесте тог типа, јер свако ново
мерење не утиче значајно на нашу представу о просеку. С друге стране,
богатство људи није овог типа што се лако може илустровати чувеним
примером о Бил Гејтсу који седи у кафићу, па се оног тренутка када њега
укључимо у анализу богатства посетилаца датог кафића, представа о про
сечном богатству значајно мења [Taleb 2010: 31–33].
Иако може бити врло примамљиво прихватити уџбеничко виђење
тржишта по коме оно одређује цене, уколико би то било тачно, био би на
рушен неокласични принцип методолошког индивидуализма: не одлучују
ствари већ појединци. Да би се објаснио процес доласка до равнотеже, уз
очување принципа методолошког индивидуа лизма, мора се укључити у
објашњење и процес учења. „Сваки покушај да се разуме динамика из
неравнотежне ситуације захтева разумевање које су информације и избор
стратегија доступни појединачним актерима” [Arrow 1994: 3–4].14
ЗАК ЉУЧАК
У овом чланку сагледани су главни правци критике упот ребе кон
цепта равнотеже у економији. Иако је од стране критичара одавно скре
тана пажња на проблеме који се тичу динамике успостављања равнотеже,
процеса учења у моделима, третирања појма времена, новца и сл., изгледа
да свака већа криза светске привреде резултује преиспитивањем теориј
ских темеља на којима економски модели почивају. Домет равнотежних
модела је неоспоран, али се у њиховој примени често заборавља на бројна
ограничења или се она остављају по страни. Примедба о „инжењерском
приступу друштву” – да су друштвене науке почеле да „имитирају ме
тоде и језик природних наука, али не њихов дух” (имитирање које Хајек
12
Примере овак вог погледа представљају рецимо Ромеров модел ендогеног раста где
се знање третира као фонд који омог ућава раст уће приносе на обим [Boland 2014: 48] или
Штиглерова „Економија информација” [Boland 2017: 83].
13
Штиглерова економија информација представља један пример [Boland 2017: 127],
као и сви модели теорије игара који почивају на Бајесовом правилу ревидирања вероватноћа.
Иако модел рационалних очекивања не подразумева савршено знање, он представља пример
савршеног метода учења. За расп раву о овом питању видети: [Boland 2014: 56].
14
Превод аутора.
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означава као „сцијентизам”) није се појавила случајно [Stojanović 2009:
48]. Она представља резултат суштинског неразумевања у погледу типа
знања које преовладава у друштвеним наукама [Hayek 1937; 1964: 13–103].
У сагласности са запажањима Френка Најта, у овом тренутку економ
ско интересовање и дискусија налазе се у делу цик луса где преовлађује
интересовање према емпиријском и конкретном, удаљени од филозофских
аспеката. Од нас се тражи да будемо „научни” у смислу лабораторијских
наука, да посматрамо „чињенице” и да избегавамо уопштавања и све тврдње
ван подручја емпиријске верификације. Таква времена долазе и пролазе.
Интерес за филозофију никада не изумире, те је питање времена када ће
се интересовање променити у његову корист – што ће нас потом можда
одвести у другу крајност претераног „филозофирања” [Knight 1969: 76].
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САЖЕТАК: Циљ рада је да се анализира како менаџери, које одликују
оптимизам и претерано самопоуздање, као облици пристрасности и нера
ционалности, управљају корпоративним финансијама. Претпоставка са
вршене економске рационалности просечног човека, од које су полазили
заступници традиционалистичких економских гледишта, показала се не
утемељеном у пракси и одбачена је од стране савремене економске науке.
Ограничена рационалност и одсуство рационалности приликом доношења
економских одлука од стране просечног човека прихваћени су као реа лне
појаве. Доведена је у питање и теза по којој су менаџери рационалнији од
просечних људи. Нерационалност се може јавити у различитим облицима.
У овом раду се обрађују два облика нерационалности: оптимизам и пре
терано самопоуздање, као и фактори који утичу на њихов ниво. Сагледано
је на који начин оптимизам и претерано самопоуздање менаџера утичу на
профилисање политика инвестирања, финансирања и исплате дивиденди.
Такође, представљени су и фактори контроле деловања пристрасних мена
џера. Резултати анализе релевантне литературе показују да се пристрасни
менаџери углавном ослањају на интерне и краткорочне екстерне изворе
финансирања, инвестирају знатно више и уз преузимање већих ризика у
односу на просечне менаџере, и углавном воде резид уа лн у дивидендн у
политику.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: корпоративне финансије, структ ура капитала, ра
ционалност, оптимизам, претерано самопоуздање, пристрасност
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Финансијски теоретичари су приликом конципирања својих теорија,
по правилу, полазили од претпоставке да је просечан човек савршено ра
ционално биће, да ефикасно обрађује и користи доступне информације и
понаша се у складу са принципима теорије корисности [према: Bloomfield
2010: 23]. Према овом виђењу човека, он је вођен иск ључиво сопственим
интересима, склоности су му стабилне и непроменљиве, а способност из
бора најкорисније алтернативе неупитна [према: The Oxford Dictionary of
Philosophy, 2008]. Концепт човека који испуњава наведене стандарде у тео
рији познат је као хомо економикус (homo economicus). Као креатори овог
концепта помињу се Адам Смит, Џон Стјуарт Мил и Вилфредо Парето
[OʼBoyle 2007: 321–322]. Међутим, стваран просечан човек, по својим одли
кама и понашању веома се разликује од хомо економикуса, јер је он склон
грешкама и често вођен емоцијама, а не разумом [према: Bloomfield 2010:
23]. Сходно томе, упитна је релевантност економских модела заснованих
на претпоставци постојања хомо економикуса, па самим тим и релевантност
предвиђања до којих се долази коришћењем ових модела [Thaler 2015: 4].
Током последњих неколико деценија све значајније место у економ
ском научном простору заузимају економисти који традиционалистичка
економска схватања, по којима не постоји разлика између нормативних
и позитивних економских модела [Thaler 1980: 39], одбацују као научно
неутемељена. Њихов став је да јасна разлика између хомо економикуса
и стварног човека (хомо сапиенса) не само да постоји, већ је и те како ре
левантна. У прилог томе говори и нобеловац Ричард Талер (Richard Thaler),
који је указао да екони (како он назива хомо економикусе) и људи нису
потпуно иста врста, јер да јесу, способност економских теоретичара да пред
види економско понашање и упозори на опасност скорог наступања еко
номских криза била би далеко већа него што је то тренутно случај [Thaler
2015]. Иако је човек рационално биће, његови поступци често не одгова
рају стандардима рационалног понашања. У прилог томе говоре и истра
живања још једног добитника Нобелове наг раде за економију, Данијела
Канемана (Daniel Kahneman), који наводи да се људско размишљање и
деловање одвија под утицајем два система људског ума: систем 1, за који
је карактеристично брзо, интуитивно и аутоматизовано одлучивање, и
систем 2, који процес одлучивања успорава, али зато доприноси доно
шењу промишљених одлука [Kahneman 2011].
Полазећи од наведених чињеница, у овом раду ће се анализирати
утицај рационалности менаџера предузећа на формулисање, имплемен
тацију и резултате корпоративне финансијске политике, фокусирајући се
притом на оптимизам и претерано самопоуздање менаџера, као облике
нерационалног размишљања.
КРАТАК ПРИК АЗ КОНЦЕПАТА ОПТИМИЗМА
И ПРЕТЕРАНОГ САМОПОУЗДАЊА
Најзначајнији облици пристрасности који доводе до необјективног
и нерационалног одлучивања и деловања менаџера су оптимизам и пре
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терано самопоуздање. Иако често делују у истом смеру, подстичући људе
да маштају и занемарују стварно стање ствари, ови појмови се ипак раз
ликују [Heger and Papageorge 2018: 178]. Оптимизам представља убеђење
индивидуе да је вероватноћа остварења позитивних догађаја и успешне
реализације планираних активности натпросечна [према: Baker and Wur
gler 2013: 52]. У питању је особина личности [Hackbarth 2009: 333] да се
прецењује могућност остварења финансијског успеха и жељених исхода,
независно од ега или раније остварених резултата [Heger and Papageorge
2018: 178].
Ако се оптимизам може посмат рати као прецењивање вероватноће
остварења жељених исхода у односу на просек, претерано самопоуздање
представља потцењивање вероватноће да ће стварни исходи одступати
од жељених [Baker et al. 2007: 35]. Претерано самопоуздање дефинише се
као склоност ка прецењивању сопственог знања, способности и прецизно
сти информација којима располажемо [Florysiak and Heizer 2017: 2]. За
разлику од оптимизма, претерано самопоуздање се директно базира на
егу и достигнућима индивидуе [Heger and Papageorge 2018: 178] и на ње
гов ниво значајно утиче окружење [Hackbarth 2009: 333].
У литератури се наводе три основна облика претераног самопоузда
ња [Moore and Healy 2008: 502]: 1) прецењивање сопствених способности,
резултата, конт роле и вероватноће успеха, 2) смат рање себе бољим од
других и 3) прецењивање исправности сопствених убеђења. Чак и онда
када су пракса и здрав разум супротстављени њиховим проценама и уве
рењима, претерано самоуверене особе нису спремне да их се одрекну.
Ова појава у литератури позната је као илузија валидности [Kahneman
and Tversky 1973: 249]. Такође, истраживања [Kahneman and Tversky 1984]
показују да и просечан човек даје несразмерно велики значај релативно
малом помаку на скали вероватноће, од немогућности до мале могућно
сти остварења жељеног исхода предузете активности, и спреман је да се у
такве високоризичне активности упусти. Ипак, за разлику од оних које
карактерише оптимизам и претерано самопоуздање, просечног човека
чак и мала вероватноћа остварења неуспеха може одвратити од улагања
[детаљније у: Kahneman and Tversky 1984].
ОПТИМИЗАМ И ПРЕТЕРАНО САМОПОУЗДАЊЕ
МЕНАЏЕРА
Просечном човеку врло често недостаје неопходно знање и искуство за
ваљану процену вероватноће успешне реализације сопствених активности,
па је самим тим снажно присуство пристрасности у процесу одлучивања
очекивано. Од професионалних менаџера, очекује се пак, сасвим супротно.
Сходно стручности и искуству које поседују, њихова очекивања и процене
финансијског успеха и тржишне позиције предузећа којим управљају би
морале бити објективне и непристрасне [Florysiak and Heizer 2017: 2].
Ипак, пракса је другачија, те професионални менаџери често показу
ју виши ниво пристрасности у одлучивању него просечан човек [Florysiak
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and Heizer 2017: 3]. Менаџери се у односу на остале запослене, осим по
знању и искуству, издвајају и по склоности да прецењују сопствене могућ
ности и очек иван у вредност предузећа [Koudstaal et al. 2015: 21]. У томе
предњаче оптимистични и претерано самопоуздани менаџери, који кон
стантно прецењују вероватноћу остварења пословног успеха и потцењују
могућност да њихово предузеће западне у пословне проблеме или банкро
тира [Heaton 2002: 33; Fairchild 2005: 19]. Самим тим, менаџери овог пси
холошког профила показују висок ниво спремности за преузимање ризика
[Baker et al. 2007: 35], амбициозности, истрајности и решености [Bernoster
et al. 2018: 3]. Такође, они се препознају и по стилу излагања пословних
резултата и перспектива предузећа, где показују оптимизам неутемељен
на ,,садашњим перформансама, будућим перформансама и стратешким
подстицајима” [Davis et al. 2015: 639].
На оптимизам и самопоуздање менаџера утиче више фактора. Један
од њих је доминантна култура у социјалном окружењу у којем менаџер де
лује. Истраживања су показала да је знатно виши ниво оптимистичности
и самопоуздања код менаџера у зем љама у којимa доминира култ ура
индивидуа лизма [Antonczyk and Salzmann 2014: 133]. У прилог томе го
вори и чињеница да је америчко друштво, у којем доминира култура инди
видуа лизма, изнедрило менаџере који по свом оптимизму, самопоуздању
и спремности на ризик предњаче у односу на колеге из других земаља
[Graham et al. 2013: 119]. С друге стране, постоје ист раживања која пока
зују да су и за појединце који потичу из колективистичких друштава, попут
азијских, такође карактеристични пристрасност у одлучивању, претера
но самопоуздање и спремност на коцкање приликом инвестирања [Kim
and Nofsinger 2008: 2]. На крају, истини су вероватно најближи резултати
ист раживања [попут Moore et al. 2018] према којима је тешко прецизно
утврдити стваран утицај култ уре на интензитет самопоуздања њених
припадника.
Други фактор је религиозност и конзервативизам менаџера. Религи
озни менаџери показују умереније самопоуздање и конзервативнији су
у свом деловању и предвиђањима од менаџера који нису религиозни [Ma
еt al. 2019: 4]. Конзервативизам и претерано самопоуздање су снажно не
гативно корелисани [Ahmed and Duellman 2013: 28], па је стога, независно
од религиозности, очекивано да конзервативни појединци буду умерено
самопоуздани. Религиозност, такође, подстиче менаџере да своје пословне
активности спроводе у складу с циљем максимирања вредности предузе
ћа, спречавајући их да расипају новац предузећа, упуштају се у нелегалне
активности, попут утаје пореза и лажирања финансијских извештаја, и
обезбеђују себи бенефите на штету предузећа [Ma et al. 2019: 4, 18].
Трећи фактор су приватна и пословна искуства менаџера. Менаџери
који су у раној доби свог живота били сведоци великих финансијских
криза и озбиљних економских последица које су оне изазвале показују
већи ниво пословног конзервативизма за разлику од менаџера који су има
ли ратно иск уство и склони су вођењу агресивније пословне политике
[Malmendier et al. 2010: 30]. Што се пословних искустава тиче, менаџери
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који су током каријере били ангажовани у сектору предузећа који се бави
финансијама и рачуноводством, углавном су конзервативнији од оних у
чијој биог рафији ова референца не постоји, па су често менаџери из по
тоње категорије ангажовани у брзорастућим компанијама, које захтевају
већу спремност на преузимање ризика [према: Graham et al. 2013: 111, 116].
Такође, чак и менаџери које је на почетку каријере одликовала објектив
ност и непристрасност, могу након оствареног пословног успеха постати
претерано самопоуздани [Baker et al. 2007: 35].
Четврти фактор је перспектива посматрања пословног окружења, соп
ствене улоге и мог ућности. Менаџери своје самопоуздање базирају на
уверењу да су бољи од других. Међутим, приликом дефинисања ,,других”,
менаџери полазе од прилично апстрактног просека и избегавају да се
директно пореде са конкретним конкурентским менаџерима [према: Mal
mendier and Tate 2005: 651], због чега се објективност поређења и релевант
ност добијених закључака доводи у питање. Поред тога, менаџери су скло
нији оптимизму у вези догађаја који треба да се десе у даљој будућности
[Scott Asay 2018: 12] и активности за које смат рају да су под њиховом
конт ролом и којима су веома посвећени [Malmendier and Tate 2005: 651].
УТИЦАЈ ПРИСТРАСНОСТИ МЕНАЏЕРА НА
УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈАМА У ПРЕДУЗЕЋУ
Пристрасност менаџера подједнако утиче на политику финансирања
и политику инвестирања предузећа. Приликом креирања политике финан
сирања, главни задатак менаџера је креирање адекватне структуре извора
финансирања, који могу бити сопствени и позајмљени. Неопходни капи
тал треба прикупити у одговарајућем износу и по прихватљивој цени.
Циљ је направити комбинацију сопствених и туђих извора финансирања
која ће довести до максимирања цене акција, а која је у теорији позната
као оптимална структура капитала [Besley and Brigham 2014: 192]. Пита
ње оптималне структуре капитала тема је бројних теорија, од којих су се
издвојиле четири:
1) теорија ирелевантности структуре капитала [Modigliani and
Miller 1958], према којој структура капитала не утиче на тржишну вред
ност предузећа;
2) теорија уступака [Kraus, and Litzenberger 1973], према којој je
оптимални ниво зад ужености онај који уравнотеж ује пореске уштеде
остварене задуживањем и трошкове банкротства, који расту услед раста
задужености предузећа;
3) теорија сигнализирања [Leland and Pyle 1977; Ross 1977], према
којој, у условима асиметричне информисаности менаџера и инвеститора,
менаџери одлуком да прикупе додатна финансијска средства из позајмље
них, а не сопствених извора (емисијом и продајом обичних акција), по
казују да верују у пословни успех финансираних пројеката и не желе да
деле бенефите тог успеха са инвеститорима;
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4) теорија хијерархије структуре капитала [Myers and Majluf 1984],
према којој се менаџери примарно одлучују за интерно финансирање, па
тек потом за задуживање, док је екстерни сопствени капитал најмање
пожељан извор финансирања.
Теорије које говоре о могућностима креирања оптималне структуре
капитала углавном полазе од претпоставке да се управљањем финанси
јама баве рационални појединци истоветних убеђења, услед чега оне зане
марују битне факторе који одређују финансијску политику [Wang et al.
2013: 332]. Процес структ урирања и буџетирања капитала је изузетно
комплексан, на резултате тог процеса се дуго чека и он пружа ограниче
не могућности учења и давања прецизне повратне информације о њего
вом крајњем исходу [према: Gervais et al. 2002: 4]. Такође, њиме, као што
је већ речено, често управљају пристрасни менаџери, чија се убеђења бит
но разликују од убеђења просечних, конзервативнијих менаџера.
За претерано самопоуздане менаџере је карактеристично да преце
њују шансе за пословни успех предузећа којим управљају, као и износе
будућих новчаних токова [Malmendier et al. 2010: 30]. Они смат рају да
тржиште потцењује вредност њиховог предузећа и да су екстерни извори
финансирања превише скупи [Deshmukh et al. 2013: 462]. Стога се примар
но одлучују за интерно финансирање, други избор је финансирање заду
живањем, док екстерни сопствени капитал смат рају најмање пожељним
извором финансирања [Malmendier et al. 2010: 30]. Једноставно, овај тип
менаџера користи екстерне сопствене изворе финансирања само ако нема
другог избора [Baker et al. 2007: 38]. Притом, менаџери који су у раној
животној доби искусили тешке последице економских деп ресија, још
теже се одлучују на екстерно финансирање, док су менаџери са војним
искуством склони вођењу агресивније пословне политике и већем заду
живању [Malmendier et al. 2010: 30].
Ист раживања, такође, показују да предузећа која воде пристрасни
менаџери одликује виши ниво ризика несолвентности и неликвидности,
али и нижи трошкови капитала него у случају предузећа која воде конзер
вативни менаџери [Meier and Esmatyar 2016: 130]. Разлог томе је што су
пристрасни менаџери склони јефтинијем, али ризичнијем, краткорочном
задуживању, док се конзервативни менаџери пре одлучују за скупље, али
мање ризично дугорочно задуживање [према: Baker and Wurgler 2013: 70].
У условима изражене асимет ричне информисаности менаџера и одбора
директора, менаџери мог у уст рајати у кориш ћењу овог, за предузеће
штетног начина финансирања [Fairchild 2005: 20].
И док пристрасност менаџера утиче на избор облика финансирања,
доступност и цена капитала имају повратан утицај на оптимизам менаџе
ра. Наиме, доступност јефтиног капитала појачава оптимизам менаџера
јер олакшава финансирање њихових амбициозних пројеката [Baker and
Wurgler 2013: 36]. Допринос оптимизму менаџера могу дати и банке, на
рочито ако су и саме вођене оптимистичним менаџерима, који су често
спремни да релаксирају кредитне услове када кредитирају амбициозне и
иновативне пројекте [Bui et al. 2017: 31–32].

403
Структурирањем капитала према својим преференцијама, пристра
сни менаџери обликују и дивидендну политику. С обзиром на то да пре
ферирају финансирање из интерних извора капитала, претерано самопо
уздани и оптимистични менаџери се углавном одлучују за вођење рези
дуалне дивидендне политике. Ова политика налаже да предузеће задржи
већи део оствареног профита како би задовољило инвестиционе потребе
[детаљније у: Besley and Brigham 2014: 228–229]. Самим тим, уколико ме
наџер процени да ће предузеће у блиској будућности имати бројна инве
стициона улагања одлучиће или да смањи или да не исплати дивиденде,
како би инвестиционе потребе предузећа могао финансирати из интерних
извора [Baker et al. 2007: 39; Deshmukh et al. 2013: 441]. Повећање дивиден
ди је, пак, могуће једино ако се процени да ће пројекти чија је реализаци
ја у току, донети у будућности високе износе новчаних токова [Baker et al.
2007: 38–39; Deshmukh et al. 2013: 441]. Примена резидуа лне дивидендне
политике води флуктуацији износа дивиденди, због чега ће инвеститори
који желе стабилне дивиденде захтевати већу стопу приноса на уложени
капитал, што ће на крају резултовати смањењем тржишне цене акција
[Besley and Brigham 2014: 229].
На основу описане праксе, могуће је сагледати у којој мери су прет
поставке наведених теорија о оптималној структури капитала потврђене
у пракси. Претпоставке теорије хијерархије структуре капитала су у слу
чају предузећа којим управљају пристрасни менаџери у потпуности потвр
ђене. Исти зак ључак може се извести и кад је у питању теорија сигнали
зирања. С друге стране, пристрасни менаџери приликом вођења политике
финансирања углавном занемарују принципе теорије уступака. Кратко
рочно задуживање, на које се они ослањају, доводи до смањења трошкова
капитала, али раст ризика и повећање трошкова банкротства, који прате
претерано краткорочно задуживање, могу у потпуности неут ралисати
позитивне ефекте овог начина финансирања. На крају, претпоставке тео
рије ирелевантности структуре капитала, која говори о савршено инфор
мисаним и рационалним менаџерима, чији избор структ уре капитала
неће утицати на вредност предузећа, показале су се неодрживим у пракси.
Када говоримо о одликама инвестиционе политике пристрасних
менаџера, неопходно је анализирати начин на који они управљају личним
инвестицијама и инвестицијама предузећа. Пристрасност менаџера директ
но утиче на њихову одлуку о извршењу опција на акције предузећа које
водe [Sen and Tumarkin 2009: 23]. Ист раживања показују да претерано
самопоуздани менаџери одлажу извршење опција на акције, чак и када
су добитне, верујући у будући раст вредности предузећа [Malmendier and
Tate 2005: 652]. Друго важно обележје њиховог управљања личним фи
нансијама је натпросечно инвестирање у предузећа којима управљају
[Deshmukh et al. 2013: 440].
С друге стране, предузећа којима управљају менаџери овог психо
лошког профила воде инвестициону политику која се од инвестиционе
политике предузећа која воде конзервативни менаџери разликује по сле
дећем:
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1) укупно инвестирање је у просеку веће [Chen and Lin 2013: 44],
2) чешће се врше аквизиције [Graham et al. 2013: 114] и вероватноћа
реализације неповољне аквизиције је већа [Malmendier and Tate 2008: 20],
3) инвестирање у иновативне пројекте је у просеку веће [Hirshleifer
et al. 2012: 1494],
4) неретко се одустаје од инвестирања у пројекте са позитивном не
то садашњом вредношћу, уколико интерни извори финансирања нису
довољни, већ је пот ребно ангажовати екстерне изворе, које пристрасни
менаџери често смат рају превише скупим [према: Heaton 2002: 35],
5) често се, услед прецењивања очекиване стопе раста зараде и изно
са новчаних токова, врши пог решна процена исплативости пројеката и
инвестира се у пројекте чија је реа лна нето садашња вредност негативна
[према: Wang et al. 2013: 332],
6) финансијска под ршка друштвено одговорним активностима у
просеку је мања, јер се оне перципирају као штетне за финансијски поло
жај предузећа, нарочито у ситуацији када је приступ изворима финанси
рања значајно ограничен [Park et al. 2020: 11].
Наведене разлике могу бити значајно ублажене уколико се менаџе
рима одузме диск реција у управљању слободним новчаним токовима.
,,Слободни новчани токови су вишак новчаних токова који преостаје на
кон финансирања свих пројеката који имају позитивну нето садашњу вред
ност, утврђену дисконтовањем адекватним износом трошкова капитала”
[Jensen 1986: 323]. Њихово постојање значи да преостале инвестиционе
прилике не доносе принос који власници очекују, па стога расположиву
готовин у треба исп латити акционарима у вид у дивиденди [Besley and
Brigham 2014: 227]. Међутим, као што је потенцирано, пристрасни мена
џери често другачије перципирају расположиве инвестиционе прилике.
Зато, уколико имају потпуну контролу над слободним новчаним токовима,
они се могу одлучити и за улагање у пројекте са негативном нето сада
шњом вредношћу, верујући да знају оно што други не знају [према: Heaton
2002: 35].
Коришћење слободних новчаних токова за исплату дивиденди дово
ди до смањења финансијских средстава која су под контролом менаџера,
па самим тим и смањења моћи менаџера у предузећу, и приморава их да
пот ребна финансијска средства пот раже на финансијским тржиштима,
услед чега менаџери долазе под контролу финансијских тржишта [Jensen
1986: 323]. На тај начин, пристрасни менаџери се додатно дисциплинују,
јер да би редовно измиривали преузете, углавном фиксне финансијске
обавезе, морају бити веома опрезни при избору пројектних прилика. Ула
гање у неперформансне пројекте угрозило би солвентност предузећа, а
самим тим и позицију менаџера у предузећу. Стога, одговорно задужи
вање може бити ефикасно средство за ,,смањење агенцијских трошкова
слободних новчаних токова, смањујући новчане токове расположиве за
трошење у дискрецији менаџера” [Jensen 1986: 324]. С друге стране, посто
ји могућност и да, услед ригидности одбора директора и њихове погрешне
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процене, ниво инвестиција опадне испод оптималног, што такође доводи
до редукције вредности предузећа и користи за акционаре [према: Heaton
2002: 34–35].
Не треба занемарити ни чињеницу да акционари нису хомогена гру
па и да међу њима постоје и они чија је аверзија према ризику нижа него
и код менаџера. То су акционари који поседују диверсификован портфо
лио, због чега им неуспех конкретног предузећа, чије акције поседују, не
би значајно угрозио финансијски положај. Зато опрезност менаџера при
ликом одлучивања о улагању у конкретан пројекат акционари овог типа
не сматрају пожељном. Предуго одлагање почетка реа лизације потенци
јално атрактивних пројеката, као последица опреза менаџера, с њиховог
аспекта далеко је од оптималне одлуке [према: Gervais et al. 2002: 26].
ФАКТОРИ ДИСЦИПЛИНОВАЊА
ПРИСТРАСНИХ МЕНАЏЕРА
Пристрасни менаџери у значајној мери могу бити дисциплиновани
деловањем одбора директора, тржишта и рег улаторних органа. Одбор
директора има овлашћење да поставља и смењује менаџере у предузећу,
сходно оствареним пословним резултатима. Одбор треба да усмерава
деловање менаџера према интересима власника предузећа и остварењу
циља максимирања вредности предузећа [према: Besley and Brigham 2014:
7]. Међутим, интереси власника и менаџера некада могу бити у колизи
ји и у тој ситуацији одбор директора се мора ангажовати на решавању
овог проблема, у теорији познатог као агенцијски проблем, кроз инстру
менте надгледања, кажњавања и наг рађивања менаџера [Meckling and
Jensen 1976]. Да би се ускладили циљеви власника и менаџера, користе
се разни подстицајни инструменти за менаџере, попут раста плате, бо
нуса, добијања бесплатних акција или опција на акције, на које менаџер
остварује право уколико предузеће реа лизује постављене пословне ци
љеве [детаљније у: Brealey et al. 2008: 16].
С друге стране, традиционални инструменти подстицаја неће бити
подједнако ефикасни у усмеравању деловања претерано самопоузданих
и оптимистичних менаџера [Malmendier et al. 2010: 31]. Њих није потреб
но додатно подстицати да делују у правцу максимирања вредности пре
дузећа, јер је то циљ који су они сами себи већ поставили [Malmendier and
Tate 2005: 655]. Такође, они улажу далеко више напора у остварење по
менутог циља него просечни менаџери, јер често прецењују ефекте тих
напора [Gervais et al. 2002: 1]. Оптимистични менаџери су предузећу кори
сни и зато што привлаче и запошљавају оптимисте, који често остварују
натпросечне резултате, нарочито ако им се пружи прилика за значајнији
ангажман у предузећу [Medlin and Green 2009: 952]. Дак ле, предузећима
је далеко једноставније и јефтиније да ангажују претерано самопоуздане
и оптимистичне менаџере, него да давањем скупих пакета подстицаја
купују лојалност и посвећеност просечног менаџера [према: Gervais et al.
2002: 2, 26].
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На основу свега наведеног, могло би се зак ључити да постоји једно
ставна алтернатива комплексном механизму нагледања менаџера од стране
одбора директора, у виду ангажовања менаџера који прецењују сопстве
не могућности и шансе за успех, чиме би био решен агенцијски проблем
и елиминисани високи трошкови његовог ублажавања. Ипак, истражива
ња показују другачију стварност, у којој претерано самопоуздани менаџе
ри имају знатно веће шансе за добијање отказа него просечни менаџери
[према: Campbell et al. 2011: 696]. За њих је карактеристично да остварују
изузетно добре пословне резултате, али им, такође, ни изузетно лоши по
словни резултати нису непознаница [Baker et al. 2007: 35]. Они, заслепље
ни вером у своје могућности и успешан исход својих активности, често
не одустају од пројеката у чији су успех убеђени, иако стварност показује
њихову штетност по предузеће [према: Malmendier and Tate 2005: 655].
Наведени екстреми су главни разлог опреза одбора директора према
овом типу менаџера и повод за креирање механизама надгледања и кон
троле њиховог деловања, који су у овом случају примеренији него меха
низми подстицаја. Једна од могућности, која је раније наведена, јесте сма
њење дискреције у располагању новчаним токовима. То се постиже испла
ћивањем готовинских дивиденди и спречавањем претераног задуживања
[Malmendier et al. 2010: 31]. Ефикасност конт роле може сe унапредити
уколико се спроводи и екстерно надгледање менаџерских активности
[Ahmed and Duellman 2013: 7]. Одбори директора су понекад нак лоњени
менаџерима, што умањује њихову способност објективне процене мена
џерског рада, па је неопходно ангажовање спољних, независних дирек
тора [детаљније у: Brealey et al. 2008: 17]. Нерационална оптимистичност
менаџерских предвиђања може бити ублажена и захтевом да менаџери
дају прецизне, тачне и благовремене информације о планираним и запо
четим пројектима [Scott Asay 2018: 12]. Не треба заборавити и то да опти
мистичне пословне прогнозе менаџера некада нису плод њихове личне
вере у успех, већ покушај манипулације. Циљеви који се тиме желе пости
ћи су утицање на цену акција предузећа, јачања сопствене позиције у
предузећу и лично профитирање од раста тржишне вредности предузећа,
што иако дугорочно неодрживо, у кратком року може донети корист ме
наџерима и штет у предузећу и инвеститорима, чега одбор директора
треба и те како да буде свестан [према: Lin et al. 2005: 530].
Ипак, политика обуздавања менаџерског оптимизма и претераног
самопоуздања се не може на исти начин и у истом облику спроводити у
свим предузећима. У компанијама које бележе високе стопе раста, висок
степен поверења менаџера у сопствене могућности и могућности преду
зећа, као и спремност на преузимање ризика, су и те како пожељни [према:
Graham et al. 2013: 116]. Такође, треба бити свестан да и пословни конзер
вативизам има своју цену. Она се огледа, превасходно, у трошковима над
гледања и конт роле претерано самопоузданих менаџера, али и пропу
штеној добити од потенцијално уносних пројеката који се прерано окон
чавају, јер у првим годинама реа лизације остварују негативне новчане
токове [Ahmed and Duellman 2013: 7]. Стога, ангажовање конзервативних
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менаџера или наметање конзервативне пословне политике не мог у се
априори сматрати рационалним деловањем одбора директора. Штавише,
ист раживања показују да одређени ниво пристрасности менаџера може
и те како довести до доношења разумних одлука [Puri and Robinson 2007:
97] и не може се унапред означити штетним по интересе предузећа [Fair
child 2005: 20]. Стога, у предузећу треба креирати систем пословања који
би пре искористио него обуздавао пристрасност менаџера [Heaton 2002: 34].
Тржиште дисциплинује пристрасне менаџере јер се на њему фор
мира цена акција предузећа, као и цена по којој се предузеће може заду
живати. Уколико пристрасност менаџера доведе до лоших пословних од
лука и незадовољавајућих перформанси предузећа, вредност предузећа
ће опадати, па ће услед тога позиција менаџера у предузећу постати не
одржива. На информационо ефикасним тржиштима, цена акција се неће
формирати само под утицајем информација које говоре о постојећем стању
предузећа, већ битан утицај имају и информације о дугорочној пословној
перспективи предузећа. У томе важну улогу имају независни аналити
чари, који врше процену пословне будућности предузећа. Ист раживања
доказују велики утицај процена кредибилних аналитичара на понашање
инвеститора и тржишна кретања, с тим што оне, уколико су претерано
оптимистичне, могу подстаћи нерационално понашање тржишних акте
ра и кризу на тржишту [Cho and Kim 2019: 336]. Интересантне тврдње су
изнете у појединим ист раживањима [видети: Sedor 2002], да независни
аналитичари, од којих се очекује непристрасност, могу бити ,,заражени”
оптимизмом менаџера предузећа чије пословне изгледе процењују. Наиме,
пре него што дају процену, аналитичари разговарају са менаџерима пред
узећа, који им излажу пословне планове и рокове за њихово остварење.
Уколико те планове излажу менаџери високог нивоа самопоуздања и опти
мизма, они могу убедити аналитичаре да су пословне перспективе њиховог
предузећа добре, чак и ако је у питању предузеће које је до сада послова
ло са губитком. Притом, приказани планови морају бити припремљени
у облику убедљивих сценарија и роком реализације који менаџерима пру
жа довољно времена да планове спроведу и пословање учине профитабил
ним [детаљније у: Sedor 2002]. Безрезервно поверење у информациону
ефикасност тржишта није препоручљиво и због чињенице да тржишна
цена не одражава став свих инвеститора заинтересованих за конкретну
акцију. Прецизније, став инвеститора који очекују пад цена акција неког
предузећа и кога прописи ограничавају да своја очек ивања преточе у
тржишну активност (кроз, на пример, кратку продају акција) није уграђен
у цену акција тог предузећа [Hong and Stein 2003: 487].
На крају, пристрасне менаџере дисциплинују и регулаторни прописи
и органи који их спроводе, бринући о интересима садашњих и потенци
јалних инвеститора, интересима државе, пословних партнера предузећа
и запослених [према: Besley and Brigham 2014: 12]. Ефикасност правног
система има снажан утицај на структуру финансијских инструмената ко
јима се тргује на конкретном финансијском тржишту и, самим тим, спрем
ност инвес титора на ризик. Наи ме, укол ико пос тоји адек ватна правна
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заш тита инвес тит ора, они су спремн ији да улаж у у акц ије, и тиме се
изложе ризику пословног неуспеха предузећа и нерационалног понашања
менаџера, него у обвезнице предузећа, што није случај у системима где
је правна заштита инвеститора слаба [Antonczyk and Salzmann 2014: 137].
ЗАК ЉУЧАК
Савремени економски модели, за разлику од традиционалистичких,
засновани су на претпоставци ограничене рационалности просечног чо
века. Такође, истраживања су показала да менаџери, без обзира на висок
ниво њиховог знања и искуства, не показују виши ниво рационалности
у односу на просечног човека. Штавише, знање и искуство које менаџери
поседују подстиче раст њиховог самопоуздања и оптимистичности, што
често резултира смањењем њихове рационалности. Код менаџера се не
рационалност углавном испољава у вид у претераног самопоуздања и
оптимистичности. Фактори који утичу на ниво оптимизма и самопоуздања
менаџера су култура из које потиче, његова религиозност и конзервати
визам, искуства из приватног и пословног живота и начин на који мена
џери перципирају себе и своје окружење.
Рационалност менаџерских одлука утиче на све аспекте управљања
предузећем, с тим што је од посебног значаја њихов утицај на вођење ефи
касне корпоративне финансијске политике, састављене из три сегмента:
политике инвестирања, политике финансирања и дивидендне политике.
Менаџери које одликује пристрасност у одлучивању, углавном сма
трају да тржиште није свесно пословних потенцијала предузећа која воде
и да је стога њихова тржишна вредност потцењена, а извори екстерног
финансирања неоправдано скупи. Из тог разлога, менаџери овог типа
преферирају интерне изворе финансирања, док се у случају нужде пре
одлучују за краткорочне него дугорочне екстерне изворе финансирања,
превасходно полазећ и од њихове цене. У кратком рок у ова политика
омогућава ослањање на јефтине екстерне изворе финансирања, али ду
горочно доводи у опасност ликвидност и солвентност предузећа.
Кад је у питању политика инвестирања, оптимизам и претерано са
мопоуздање мог у подстаћи менаџере на натпросечно велика улагања,
често у ризичне пројекте, од којих поједини имају негативну нето садашњу
вредност. Разлог за управљање инвестицијама на овакав, нерационалан
начин је став менаџера овог психолошког профила да тржиште и јавност
потцењују финансијске користи које ови пројекти предузећу могу донети
и да је нето садашња вредност ових пројеката према њиховим проценама
позитивна. С друге стране, пристрасним менаџерима није страно ни да
одбаце пројекте са позитивном нето садашњом вредношћу уколико је за
њихово финансирање неопходно користити екстерне изворе финансирања.
На одабир модела дивидендне политике од стране пристрасних ме
наџера, кључни утицај има њихово преферирање интерних извора фи
нансирања. Одлука о исплати дивиденди и њиховој висини у потпуности
је условљена атрактивнош ћу инвестиционих прилика које предузећу
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стоје на располагању. Сходно томе, пристрасни менаџери углавном воде
резидуа лну дивидендну политику, која подразумева да се дивиденде ис
плаћују само ако након искоришћења свих атрактивних инвестиционих
прилика преостане новца из интерних извора финансирања. Међутим,
атрактивност инвестиционих прилика пристрасни менаџери некада про
цењују на другачији начин од конзервативних менаџера и улажу у пројек
те за које многи не налазе економско оправдање. То раде на терет акци
онара, који остају ускраћени за дивиденде и очекивану капиталну добит.
Негативне последице које могу изазвати нерационалне одлуке при
страсних менаџера у значајној мери могу бити избегнуте дисциплинова
њем пристрасних менаџера од стране одбора директора, који располаже
механизмима конт роле активности менаџера и надлежан је за њихово
именовање и смењивање, тржишта, на којем се формирају цена акција
предузећа и цена екстерног капитала, чије је кретање директно условљено
успешношћу менаџера у управљању предузећем, и регулаторних органа,
који контролишу да ли су менаџерске одлуке и њихове активности ускла
ђене са важећим прописима и поштовањем права акционара и стејкхолдера.
На крају, конт рола над менаџерима које одликују оптимизам и пре
терано самопоуздање не сме да има за циљ њихово репрог рамирање и
претварање у просечне, конзервативне менаџере. Конзервативизам сам по
себи не значи рационалност. Такође, просечне и конзервативне менаџере
често не одликује тако снажна посвећеност пословним подухватима који
су им поверени на управљање, као што је то случај са пристрасним мена
џерима. Инструменти подстицаја којим се менаџери мотивишу на већу
посвећеност пословним циљевима предузећа, у случају пристрасних ме
наџера нису имали тако снажан ефекат као код просечних менаџера. Мо
тивисаност и посвећеност пристрасних менаџера пословном успеху преду
зећа су углавном на високом нивоу, независно од екстерних подстицаја.
Стога, уз адекватну контролу над слободним новчаним токовима и ризич
ним задуживањем, коју треба да спроводе одбор директора, повериоци
и акционари, пристрасни менаџери могу бити знатно бољи избор него
конзервативни менаџери, нарочито у случају амбициозних предузећа
која очекују експанзиван раст.
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САЖ ЕТАК: Чланак се бави анализом међурегионалних разлика у
стопама незапослености, укључујући и процену промена на локалним тр
жиш тима рада током друге децен ије 21. века. Поређење стат истичк их
података везаних за развој тржишта рада иск ључиво на националном ни
воу не омог ућава комплетно сагледавање проблема запослености. Стога
је извршена регионализација феномена незапослености у Србији, која је
омог ућ ила идентификацију највише и најмање успешних територија по
питању одржавања стабилности на тржишту рада. Спроведена генерали
зација омог ућила је издвајање пет типова просторне конфиг урације који
се разликују по карактеристикама тржишта рада. Осим тога, у раду су на
ведени проблеми који постоје на тржишту рада, истакнут је значај примене
политика запошљавања и пот реба ангажовања свих структура у друштву
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почевши од државе, локалних власти, приватног и јавног сектора ради по
стизања одрживог економског развоја.
КЉУЧН Е РЕЧ И: незапосленост, трж иш те рада, Србија, опш тине,
економски раст, регионализација, регионална политика
JEL КЛАСИФИК АЦИЈА: Ј08, Ј21, Ј30

УВОДНА РАЗМАТРАЊА
Ублажавање диспаритета на тржишту рада у Републици Србији имало
је маргинални значај у конципирању и решавању укупних друштвено-економских проблема. Проблеми привреде су се деценијама акумули
рали па су регионалну проблематику развоја земље потпуно гурнули у
страну. Дубока и дуготрајна криза која је наступила почетком 90-их годи
на 20. века, као и бројни изазови из окружења, неминовно су се одразили
како на стање тако и на кретања на тржишту рада. Стога, не изненађује
чињеница да је тржиште рада у Србији још увек неразвијено и оптереће
но проблемима услед његове сегментације, док је формирање привреде
засноване на знању отежано услед недостатка финансијских средстава за
даљи развој науке и образовања [Tešić et al. 2015: 1133].
Спроведене неолибералне тржишне реформе, пре свега приватиза
ција државних компанија и реструктурирање предузећа, обликовале су
институције тржишта рада у постсоцијалистичким земљама [Pilc 2015: 97].
Нажалост, време је показало колико су биле погрешне примењене мере на
привреду Србије. Продубљивању проблема високе стопе незапослености
допринело је усвајање визије економског развоја земље која није предста
вљала резултат системског размишљања и деловања креатора економске
политике. Занемарена је чињеница да институције тржишта рада имају
дубоке историјске корене и њихов опсег потенцијалних промена је одре
ђен културним и политичким наслеђем појединих друштава. Наиме, Пилц
указује да су култ урни и политичк и фактори доминанти у обликовању
тржишта рада у односу на економске факторе. Aутор наводи да земље са
неповољним перформансама на тржишту рада у периоду од 1995. до 2004.
године нису успеле да учине своје институционалне оквире адекватним
за повећање запослености током наредних година, што се и одразило на
стопе запослености у периоду 2010–2015. године [Pilc 2017: 721].
Савић и Зубовић наводе да су недостатак „друштвеног консензуса”
услед сталне политичке волатилности, отпор према флексигурности и
недостатак финансијских средстава за тржиште рада три кључне препреке
за спровођење ефикасних реформи на тржишту рада у складу са агендом
из Лисабона [Savić i Zubović 2015: 396]. Стога не изненађује чињеница
што тржиште рада одликује висок ниво емиграције радне снаге и нефор
малне запослености, недовољно развијен приватни сектор и постојање
премије зарада у јавном сектору.
Креатори економске политике нису уважавали 3Т индикатор који се
односи на таленат, толеранцију и технологију као кључне особености дру
штвене заједнице, што је имало за последицу стварање незадовољавају
ће динамике привредног раста, недовољног прилива страних директних
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инвестиција, извоза и запослености [Мulej 2012]. То потврђују и резул
тати ист раживања које су спровели Маја Јандрић и Дејан Молнар који
указују да се Србија налази у групи земаља чије су главне карактеристи
ке ниска адаптибилност радне снаге и високи токови ка нижим нивоима
сигурности на тржишту рада, заједно са релативно високом субјективном
перцепцијом несигурности радног места [Jandrić and Molnar 2018: 223].
Фаворизовањем развоја појединих градова и области, држава није
узимала у обзир опасност која услед оваквог понашања може настати. За
немаривање концепта друштвене одговорности од стране државног руко
водства продуковало је огромне разлике у стопама запослености појединих
подручја на релацијама: град Београд – остали градови и општине, градови
– села, северни део – јужни делови Србије. Глигоров и сарадници наводе
да је у централном делу Србије остварена највећа стопа дуготрајне неза
послености и незапослености младих, будући да је много људи остало без
посла у производном сектору услед реструктурирања [Gligorov et al. 2011:
13]. Претерана концентрација капитала и људских ресурса продуковала је
велике разлике у стопама незапослености. Србија је била и још је подеље
на на регионе који се искључиво посматрају као статистичке а не као раз
војне јединице. И поред тога што званични статистички подаци о кретању
запослености указују на побољшање стања на тржишту рада, Петровић и
сарадници наглашавају да је неопходно кориговати постојеће серије пода
така о стопи запослености како би се повећала њихова тачност и креди
билност. Наиме, они доводе у питање велике промене запослености након
2008. године, наводећи да се сумњиви трендови на тржишту рада припи
сују непоузданости серије података [Petrović et al. 2016: 315]. С друге стра
не, Ковачевић и сарадници наводе да је запосленост несумњиво порасла
након 2010. године. Они истичу да се недавни раст запослености карак
терише стагнацијом сталног запослења и експанзијом привремених, хо
норарних и вишестраних радних односа који не могу имати исти образац
односа са економским растом, приватном пот рошњом и доприносима за
социјално осигурање [Kovačević et al. 2017: 344].
ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТРЖИШТА РАДА У СРБИЈИ
Анализа тржишта рада Републике Србије претпоставља проучавање
временских серија кључних показатеља попут динамике запослености и
незапослености. Поређење података броја запослених и незапослених у
Србији отежано је због чињенице да је у септембру 2015. Републички завод
за статистику (РЗС) прешао на коришћење нове методологије прорачуна
индикатора запослености. У оквиру старе методологије коришћени су
подаци из редовно спровођене Анкете о радној снази (АРС) (такозвана
анкетна запосленост), док се сада за оцену регистроване запослености
прикупљају подаци из Цент ралног регистра обавезног социјалног оси
гурања (ЦРОСО) и Статистичког пословног регистра (СПР)1.
1
Приступ за оцену показатеља тржишта рада помоћу Анкете о радној снази (АРС) један
је од најчеш ћих у свет у и стога омог ућава међународна поређења. У оквиру ове редовне
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Извор статистичких података о броју незапослених лица које публи
кује РЗС је Национална служба за запошљавање (НСЗ). У нашем раду
користимо ове податке за 2010. и 2018. годину ради поређења показатеља
незапослености у различитим општинама у Србији. Напомињемо да је број
лица који су регистровани као незапослени према НСЗ већи од стварно
незапослених према АРС, што се, између осталог, може објаснити чиње
ницом да су многи званично регистровани ради добијања социјалне по
моћи, а при том су ангажовани у неформалном сектору привреде.
Висока стопа незапослености остаје један од основних проблема еко
номског развоја Србије. У вези са масовним смањењем броја радних места,
број запослених у периоду 2007–2014. смањио се са 2 на 1,7 милиона људи.
Званични податак о незапослености пре почетка кризе износио је 17–19%,
али је до краја 2012. ниво стопе незапослености порастао до 23,9%. Јачање
предузетничке активности и постепена макроекономска стабилизација
допринели су приметном смањењу овог показатеља – до 13,5% у 2017. го
дини и 10,4% у 2019. години (према АРС) [National Bank of Serbia, 2020]2.
Раст укупне стопе запослености дугује се јачању приватног сектора, пре
свега предузећима из области услуга и прерађивачкој индустрији.3
Поред тога, миг рације радника смањују ниво незапослености у по
јединим регионима земље. Последњих година бележи се пораст спољних
миграционих токова радника: мушкарци у иностранству традиционално
проналазе посао у сектору грађевинарства, а жене у социјалној сфери,
углавном у здравству. Осим тога, значајан удео незапослених не смат ра
неопходним да се званично региструје и потражи помоћ државе. Имајући
у виду и удео оних који нису мотивисани да пот раже запослење, показа
тељ незапослености може бити знатно већи. С друге стране, приликом
процене стања на тржишту рада неопходно је узети у обзир чињеницу
да се у Србији пословање традиционално базира на шемама неформалне
запослености ради избегавања опорезивања („сива економија”). Аранда
ренко истиче да је „сива економија” узрок институционалне слабости и
неповољног пословног амбијента, која директно погађа јавне финансије
и представља замку за одржавање сиромаштва и социјалне искључености
и дискриминације становништва [Arandarenko 2015: 5].
студије узима се случајно изабрани узорак с циљем добијања података о запосленим, неза
посленим и неактивним лицима. У постк ризном период у дош ло је до промене у методоло
гији АРС, што отежава поређење података: анкета је спровођена на пол угодишњем нивоу
од 2008. до 2013. године, квартално – током 2014. године и контин уи рано – од почетка 2015.
год ине. Прелазак на проу чавање рег ис троване запосленос ти од септембра 2015. год ине
претпоставља узимање у обзир података за све запослене који су регистровани у ЦРОСО и
осиг урани по основу запослења у активним пословним субјектима (према СПР-у). Сагласно
процени РЗС, ако се анкетна запосленост сврсисходно користи за међународна поређења,
онда рег истрована запосленост одговара задацима проу чавања трж иш та рада на ниж им
територијалним нивоима (до нивоа општина) [Република Србија. Реп убличк и завод за ста
тистик у. Ист раж ивања, 2021].
2
Према нивоу званично регистроване стопе незапослености из 2017. године, Србија
је заузела седмо место међу зем љама Европе.
3
Наиме, у периоду 2015–2017. број радних места у приватном сектору порастао је гото
во 12%.
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Незапосленост међу младима (15–24 година) такође остаје изузетно
висока, иако је смањена са 51,2%, колико је износила 2012. године, на 27,5%
крајем 2019. године [Eurostat, 2020a]. Према овом показатељу, Србија се
и даље налази у групи најпроблематичнијих земаља Европе. Анализу про
блема тржишта рада у Србији је прикладно допунити индикатором који
показује релативни удео младих људи, тзв. генерација „нинис” (generation
neither-nor) који нису запослени и не студирају (27% у 2014; 20% у 2019)
[Eurostat, 2020b].
У оквиру антикризне политике, власти Србије биле су принуђене да
направе избор између побољшања јавних финансија и стимулисања домаће
тражње, укључујући и повећање броја запослених и њихових доходака.
Договорена реформа са ММФ-ом се базирала на смањењу вишка држав
ног апарата и забране запошљавања у државним институцијама почев од
2014. године, која је касније више пута продужавана. Поред тога, од 2014.
године одустало се од индексације зарада свих државних службеника,4
укључујући и запослене у здравству, науци и образовању. Од 2014. године
на снази је додатно опорезивање плата у јавном сектору које премашују
60.000 динара. Обзиром на значајан број запослених у државном сектору
(према разним проценама, 0,5–0,8 милиона људи), наведене одлуке вла
де изазвале су додатан притисак на тржиште рада.
Од краја 2014. до почетка 2018. године, број државних чиновника на
различитим административним нивоима смањен је за 28,6 хиљада. Међу
тим, у истом временском периоду, заобилазећи одлуку о забрани запошља
вања, 16,2 хиљаде људи је ангажовано у јавном сектору [Републички
завод за статистику, 2020а]. Плате у овом сектору смањене су 2014. године
10%, док је њихова реална вредност наставила да опада и након тога. Ипак,
релативни обим издатака за подршку активности јавних институција5 је
и даље висок, 20% од укупне владине пот рошње, односно 8,5% БДП-а у
2016. години (у 2013. години 10,5%; према овом индикатору Србија је била
водећа међу земљама Централноисточне и Југоисточне Европе) [Eurostat,
2020c].
Једна од важних карактеристика тржишта рада у Србији је разлика
у платама између приватног и јавног сектора. Плате државних чиновни
ка су 2008. године биле 1,5 пута веће у односу на зараде радника у при
ватном сектору, док су 2016. године изједначене под утицајем смањења
буџетских расхода и стимулисања предузетничке активности [Републички
завод за статистику, 2020б].
Република Србија налази се у фази демографске транзиције, коју ка
рактерише природни пад броја становништва и повећање његове просеч
не старости. Проблем старења становништва утиче на раст државних
расхода за подршку здравственог и пензионог система, тј. пореско опте
рећење радника. У 2014. години покренута je пензиона реформа (импле
ментација Закона о пензијском и инвалидском осигурању) у оквиру које
4
Под категоријом државних службеника подразумевају се лица која обављају делат
ност означен у у Члан у 2 Закона о државним службеницима.
5
‘General public services’ према OECD Classification of the functions of government (COFOG).
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су елиминисани финансијски подстицаји раног одласка у пензију, њен
номинални износ у 2015. смањен je 5%, а до 2032. планиран je и умерен
пораст старосне границе за пензионисање жена, са 60 на 65 година.
Србија заостаје за Европском унијом, између осталог, и због најмањег
расположивог дохотка становништва. Током последње деценије 20. века,
испод границе сиромаштва налазила се трећина становништва, али је до
2003. године ниво апсолутног сиромаштва смањен на 14%, док је до 2010.
године био до 7% (у другој половини друге деценије 21. века поново је
забележен раст 9–10%). Четвртина становништва прима мање од 60% про
сечног месечног дохотка (тзв. релативно сиромаштво). Запажен је процес
друштвене стратификације – лумпенизација становништва и појава „нових
сиромашних”. Наиме, више од 40% становништва Србије у будућности
могло би се придодати категорији сиромашних (у Европској унији у про
секу 24%) [Eurostat, 2020d]. Социјално незаштићени слојеви становништва
спадају у главну ризичну групу: најмање половина Рома живи испод гра
нице сиромаштва, што доводи до њихове десоцијализације и територи
јалне сег регације. Међурегионалне диспропорције према нивоу дохотка
становништва настављају да се повећавају, при чему посебну опасност
представља пораст нивоа сиромаштва у руралним подручјима. Показате
љи доходовне неједнакости указују на повећану друштвено раслојавање.
Иако су вредности Џини коефицијента (Gini index, Gini ratio) ниске и чине,
према различитим проценама око 30–35% (140 место од 160 земаља), доходак
20% најбогатијих и 20% најсиромашнијих се разликује чак девет пута.
Осим тога, присутна је и родна неравноправност будући да су у Срби
ји 2019. жене зарађивале 11% мање него мушкарци који су ангажовани на
сличним позицијама и имају исти ниво образовања [Републички завод за
статистику, 2020б]. Осим тога, разлике у зарадама између региона, грана
привреде и занимања не кореспондирају увек са разликама у нивоу мар
гиналног производа радне снаге услед несавршености тржишта рада [Радовановић и Максимовић 2010: 62].
Почев од 2000. године па до данас спроведене су промене радног за
конодавства ради веће флексибилизације тржишта рада и система накнаде
за незапослене које су имале за циљ већу рестриктивност система [Jandrić
i Fabian 2017: 125]. Прва Национална стратегија запошљавања у Републици
Србији примењивана је у периоду 2005–2010. и била је усклађена с Лиса
бонском стратегијом запошљавања. С тим у вези усвојен је Национални
акциони план запошљавања за период 2006–2008. година. Нажалост, актив
ности предузете ради смањења незапослености и постизање стабилности
на тржишту рада нису дале очек иване резултате. Крајем 2010. године
усвојена је Национална стратегија запошљавања за период 2011–2020.
чији су главни приоритети примена активне политике запош љавања,
обезбеђење флексибилности и флексигурности на тржишту рада [Национална стратегија запошљавања за период 2011–2020. године, 2011]. Како
би се пружила подршка успостављању ефикасног, стабилног и одрживог
тренда раста запослености предвиђени су и национални акциони плано
ви запошљавања који се од 2009. године доносе на годишњем нивоу.
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Институционални оквир за запошљавање је 2009. године унапређен
доношењем Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености
и Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са ин
валидитетом.6 Осим НСЗ, посредовање око запошљавања могу обављати
и агенције за запошљавање у складу с важећим Законом о запошљавању
и осигурању за случај незапослености.7
СПЕЦИФИЧНОСТИ ДРЖ АВНЕ ПОЛИТИКЕ
РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
Смањење напетости на тржишту рада, отварање нових радних места,
побољшање квалитета и доступности радне снаге како у економски раз
вијеним, тако и у периферним регионима земље представљају задатке
који се могу решити само узимајући у обзир специфичности просторне
организације економске активности. Регионална економска политика
централних власти у већини земаља је усмерена, пре свега, на прераспо
делу расположивог ресурсног потенцијала и уклањање асиметрија у дру
штвено-економском развоју изазваних различитим спољним и унут ра
шњим факторима.
Значајан број научних радова посвећен је проучавању проблема ме
ђурегионалне диференцијације према показатељима социјално-економ
ског развоја, као и специфичности приступа регионалној политици у раз
вијеним и неразвијеним земљама. Узроци настанка и природа утицаја
постојећ их неравнотежа на економски развој региона и појединачних
општина у Србији предмет су ист раживања домаћих и страних аутора
[Mijačić and Paunović 2011; Manić et al. 2012; Winkler 2012].
Известан број истраживача упоређује показатеље социо-економског
развоја четири од пет региона Србије (ниво NUTS 2) – Београда, Војводи
не, Шумадије и Западне Србије, Јужне и Источне Србије. Становништво
земље распоређено је међу њима релативно равномерно, док је економски
потенцијал концентрисан углавном у Београду и Војводини (око 2/5 и 1/4
БДП-а Србије). Према проценама БДП-а по становник у, у Беог рад у и
6
Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености (ЗЗОСН) из 2009. године
донет је у циљу повећања правне заштите у области социјалног осиг урања, чији је основни
оквир успостављен још истоименим Законом из 2003. године. Обавезно осиг урање за случај
незапослености даје право грађанима на добијање новчане нак наде, као и здравствено, пен
зијско и инвалидско осиг урање. У ЗЗОСН је покушано да се у обзир узму савремени европ
ски трендови у области социјалног осиг урања и прилагоде условима у Србији, чинећ и тако
још један корак ка инстит уционалном усклађивању. У Закон у из 2009. године, с великом
детаљношћу и прецизношћу такође је разрађена концепт уа лна основа феномена незапосле
ности, а посебна пажња поклања се категорији теже запошљивих лица „која имају приоритет
у укључивању у мере активне политике запош љавања”.
7
Агенције за запош љавање добијају дозвол у од Министарства за рад, запош љавање,
борачка и социјална питања да се баве посредовањем у запошљавању грађана у Србији и ино
странству, саветовањем о планирању каријере, а осим тога имају право спровођења мера
активне политике запош љавања на основу уговора са НСЗ. На сајт у НСЗ наведен је списак
агенција с важећом дозволом за рад. Према стању крајем 2018. године, њих је било око 120,
од којих је 3/5 регистровано у Беог рад у.
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Војводини је овај показатељ за трећ ин у већ и од националног просека
[Molnar 2013]. Поред тога, Београдској агломерацији припада више од по
ловине страних директних инвестиција, а учешће Јужне и Источне Србије
у структури акумулираног страног капитала не прелази 10–15%. Што се
тиче индикатора тржишта рада, на прелазу између прве и друге децени
је 21. века, Беог рад и Војводина су имали преко 60% запослених и само
40% незапослених у Србији [Mijačić and Paunović 2011].
Поређење показатеља социјално-економског развоја српских општина
је отежано због малог броја објављених показатеља. Поред показатеља
запослености у привреди, посебну пажњу заслужује и показатељ просеч
не месечне зараде. На пример, 2017. године његове вредности у Београду
и одређеном броју општина на југоистоку Србије (Трговиште, Бела Палан
ка, Црна Трава итд.) разликовали су се више него двоструко. Исте, 2017.
године, буџетски приходи по становнику у главном граду били су 2,5
пута већи од оних у Крушевцу, Краљеву или Лесковцу, које је немогуће
означити као територијалне јединице са најтежом економском ситуаци
јом. Неки показатељи указују на још веће просторне разлике. На пример,
обим годишњих остварених инвестиција у нова основна средства за пе
риод 2015–2017. у Беог раду био је 30–40 пута већи од одговарајућег по
казатеља за општине економске периферије Србије [Република Србија.
Републички завод за статистику, 2018].
Чак је и површна анализа размере постојећих социјално-економских
неравнотежа довољна да се укаже на потребу за разрадом и спровођењем
мера државне политике регионалног развоја. Међутим, у стварности није
дошло до значајних промена у правном оквиру у последњих десет година:
национални закон и стратегија посвећени решавању проблема регионалног
развоја донети су још крајем прве деценије 21. века. Институционални
оквир регионалне политике накнадно није ревидиран, по чему се Србија
разликује од држава чланица ЕУ, које посебну пажњу посвећују питањи
ма смањења међурегионалних неравнотежа, економске деконцентрације
и развоја периферних територија, децентрализације и прерасподеле пуно
моћи. Државна политика у области регионалног развоја има секундарни
значај, како за тела која су укључена у формирање основа стратешког пла
нирања, тако и за департмане задужене за реа лизацију економског по
тенцијала различитих региона земље.
Први кораци ка децентрализацији власти учињени су усвајањем За
кона о локалној самоуправи (2002), којим је проширен списак права и оба
веза општина, и у сфери регулисања административно-територијалне по
деле – Закона о територијалној организацији (2007). У јануару 2007. влада
Србије усвојила је основни документ у оквиру планирања мера регионал
не политике – Стратегију регионалног развоја Републике Србије за период
од 2007. до 2012. године (потом је усвојен и Акциони план за спровођење
стратегије) [Стратегија, 2007]. Међу њеним стратешким и оперативним
циљевима, аутори Стратегије су укључили подизање регионалне конку
рентности и одрж ив развој, смањење регионалних неравномерности и
сиромаштва, заустављање негативних демог рафских кретања, наставак
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процеса децент рализације, изг радњу институционалне регионалне ин
фраструктуре. У документу посебна пажња посвећује се равномерном
регионалном развоју, за чије постизање се предлаже приступ за одређива
ње степена развијености региона земље. Финансирање мера регионалне
политике предвиђено је из фондова ЕУ, па није случајно што је у Стра
тегији предложен стандард административно-територијалне поделе у
складу са европском класификацијом NUTS.
После двогодишњих расправа, Скупштина је 2009. године одобрила
Закон о регионалном развоју (значајне измене и допуне су извршене годи
ну дана касније) [Zakon o regionalnom razvoju, 2009]. Услови за регионални
развој, према мишљењу аутора, представљају придржавање принципа
одрживог развоја, смањење диспропорција на регионалном и локалном
нивоу (притом је уочена разлика између мера у односу на заостале и де
пресивне територијалне формације), решење демог рафских проблема,
већа ефикасност у коришћењу ресурса, повећање конкурентности привре
де и подршка научно интензивним индустријама итд. Као што се може
претпоставити, постављени циљеви су усклађени са онима из описане
стратегије. Закон предвиђа следећи принцип административно-територи
јалне поделе: на нивоу NUTS 1 – две јединице (Србија-Север и Србија-Југ),
NUTS 2 – пет јединица (Београд, Војводина, Шумадија и Западна Србија,
Јуж на и Ист очна Србија, Косово и Мет ох ија), NUTS 3 – 30 јед ин ица.
Треба напоменути да подела на нивоу NUTS 1 и NUTS 2 не подразумева
пренос административних функција, него се односи на задатке национал
ног планирања и прикупљања статистичких информација.8
Законом су такође дефинисани субјекати регионалне политике на
више нивоа, као и институције одговорне за спровођење њених механи
зама. Међутим, овај систем није почео да функционише у потпуности:
утицај државних органа на развој региона и општина и даље има селек
тиван карактер, а постојећи институционални оквир захтева унапређење.
Министарство за регионални развој и локалну самоуправу постојало је
само две године, од 2012. до 2014. Национални савет за регионални развој
(НСРР) основан је 2010, али не функционише. Сходно томе, због одсуства
матичне организације, не постоји нужност постојања пет (према броју
јединица NUTS 2) регионалних развојних савета. Национална агенција
за регионални развој (НАРР), која би требало да координира рад регионал
них развојних агенција, укинута је 2016. године.9 На веб-сајту посвећеном
регионалној политици у Србији [Регионални развој], доступне су инфор
мације само за почетак прве деценије 21. века, при чему су углавном на
ведена документа предвиђена Законом, али нема података о конкретним
резултатима спровођења мера регионалне политике. Коначно, Закон пред
8
Границе региона су дефинисане у Уредби о номенклатури статистичких територијал
них јединица [Uredba o nomenklat ur i statističkih ter itor ijalnih jedinica, 2009].
9
Уместо НАРР и Агенције за страна улагања и промоцију извоза (СИЕП А), влада је
2016. године основала Развојну агенцију Србије (РАС). Основни задаци ове агенције су при
влачење СДИ и подстицање извоза, док су мере регионалног развоја у суштини ограничене
на финансирање 16 регионалних развојних агенција (АРРА). Веза између активности РАС
и циљева регионалне политике дефинисаних Законом из 2009. године остаје условна.
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виђа израду десетогодишњег Националног плана регионалног развоја,
који никада није донет због укидања Министарства за регионални развој.
АНАЛИЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИК А
НА ТРЖИШТУ РАДА
Између осталих, један од главних циљева овог рада представља ана
лиза међурегионалних разлика у стопама незапослености и процена про
мена на локалним тржиштима рада у периоду од 2010. до 2018. године.
Поређење статистичких података везаних за развој тржишта рада искљу
чиво на националном нивоу не омогућава комплетно сагледавање пробле
ма запослености. На основу података о кретању незапослености по општи
нама у Србији, евидентно је повећање диспропорција како на регионалном
тако и на локалном нивоу, упркос смањењу стопе незапослености на нивоу
земље. Наиме, наши прорачуни стандардне девијације за показатељ не
запослености (на 1.000 становника) по општинама у 2010. и 2018. години
указују да је она порасла у наведеном периоду са 45,5 на 47. Ако узмемо
у обзир екстремне вредности, онда њихова амплитуда такође расте: 2010.
године најнижа вредност овог индикатора је износила 26 (Жагубица), а
највиша 238 (Лебане), док je у 2018. години 21 (Жагубица) и 251 (Тутин).
Јачање процеса дивергенције региона Србије у погледу стопе незапосле
ности, обзиром на ниску мобилност радне снаге, несумњиво носи са собом
озбиљне ризике по питању развоја соц ијалн их напет ос ти и повећања
нивоа економске диференцијације.
Нажалост, статистички подаци о незапослености РЗС не укључују удео
незапослених у структури економски активног становништва, што значајно
ограничава предиктивну вредност анализе. Прорачун броја незапослених
у односу на укупно становништво општина не узима у обзир међурегио
налне разлике у старосној структури становништва (на пример, удео рад
но способног становништва у Беог раду и Рашкој је знатно другачији), те
поређење стопе незапослености може довести до пог решних зак ључака.
У вези са постављеним циљем и ослањајући се на расположиве ста
тистичке податке РЗС, саставили смо три тематске карте које дају визу
елн у представу о расп рострањености незапослености у општинама у
Србији10. Прва од њих показује удео незапослених у укупном становни
штву општина почетком 2018. године (узимајући у обзир и квалификаци
ону структуру незапосленог становништва). Друга карта приказује ди
намику стопе незапослености по општинама (однос вредности за 2018. и
2010). На крају, трећа карта одражава идеју аутора о могућој регионали
зацији незапослености у Србији, изражену у идентификовању просторних
конфигурација које се разликују по карактеристикама тржишта рада.
Карта 1 потврђује хипотезу о значајаним међурегионалним диспро
порцијама у дистрибуцији незапосленог становништва. Најниже вредности
стопе незапослености су карактеристичне за Беог радску агломерацију,
већи део Војводине (средње и велике општине према економском потен
10

Услед недостатка података изузима се АП Косово и Метох ија.
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цијалу), Браничево и Подунавље (источно од Беог рада), Посавину, Там
наву, Колубару и Златибор (југозападно од Београда). Напротив, најтежа
ситуација са обезбеђивањем нових радних места је уочена у југоисточним
и централним деловима Србије (jужно Поморавље, Власина, Пчиња, То
плица и др.), на југозападу земље (Рашка), појединим малим општинама
у Бачкој и Банату. Разлике међу највише и најмање успешним општина
ма су значајне (од 20–60 до 200–250 незапослених на 1.000 становника).

Карта 1. Незапосленост по општинама у Србији у 2018.
(без података за АП Косово и Метохија)
Извор: Ист раж ивање аутора
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Важан услов за повећање запослености у краткорочном и средњороч
ном периоду је усклађивање старосних, полних и квалификационих карак
теристика незапосленог становништва са тренутним потребама тржишта
рада. У том смислу, неопходно је напоменути да се већина српских општи
на одликује неповољном старосном и квалификационом структуром неза
послених (регистрованих), што се манифестује у тзв. феномену дуготрајне
незапослености, који карактерише тржиште рада Србије (погледати Кар
ту 1).11 На пример, проценат незапослених без квалификација (приучени
и неквалификовани са нижом стручном спремом) у појединим општинама
северног Баната или у Општини Прешево (југоисточна Србија) достиже
60–65%, док у неким деловима Београда, ради поређења, не прелази 10%.
Важно је напоменути да, упркос генерално повољној ситуацији по питању
запослености у Војводини, овај статистички регион (НУТС 2) каракте
рише значајан проценат незапослених особа с ниским квалификацијама,
што ће представљати препреку за даље смањење незапослености. Високе
вредности индикатора неквалификоване радне снаге на тржишту рада
могу се објаснити традиционалном пољопривредном оријентацијом при
вреде општина (као на пример у Војводини) и недостатком великих науч
них и образовних центара и/или удаљеношћу од таквих општина (Рашка,
Прешево и Бујановац, мале општине јужног Поморавља, Тимочка Кра
јина, Бољевац итд.).
Карта 2 илуструје промене које су се десиле са стопом незапослено
сти у период у од 2010. до 2018. год ине. У већем дел у Војвод ине, стопе
незапослености су смањене за 25–30 или више процената, захваљујући
првенствено повољној економској динамици у великим цент рима (Нови
Сад, Суботица, Зрењанин). С друге стране, незапосленост је порасла у
малим пограничним општинама (Сечањ, Нова Црња, Бела Црква). У цен
тралној и Југоисточној Србији постоје општине у којима је незапосленост
смањена за 25% и значајно је нижа него у Војводини (Чајетина, Краљево,
Рашка, Дољевац, Бела Паланка, Владичин Хан). Међутим, све оне имају
различите „приче о успеху”: дакле, ако је у Чајетини овај показатељ сма
њен са 51 на 37, то је у Белој Паланци са 227 на 156.
Да би се развили делотворни програми за сузбијање незапослености,
пот ребне су информације о њеној просторној структ ури, при чем у би
анализа тржишта рада требало да се спроводити на различитим нивоима
(на националном и субнационалном – регионалном и локалном нивоу).
У Прилогу 1 приказана је мрежа која представља дијалектички систем –
приказ међузависности фактора и процеса на тржишту рада у Србији.
На основу статистичких података, на Карти 3 приказана је региона
лизација незапослености у Србији, која омогућава идентификовање нај
више и најмање успешних територија по питању одржавања стабилности
на тржишту рада. Спроведена генерализација је омогућила издвајање пет
типова просторне конфигурације: два типа подручја са најповољнијом
11
Према подацима Еуростата, Србија се налази у групи земаља Европе коју одлик ују
највећи показатељи дуготрајне незапослености (2014. године 12,4%; 2018. године 6,5%) [Euro
stat, 2020e].
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тренутном ситуацијом на тржишту рада, два типа подручја са неповољ
ном тренутном ситуацијом, као и подручја која нису повезана ни с једним
од горе наведених типова.

Карта 2. Незапосленост по општинама у Србији у 2018. у односу на 2010.
(без података за АП Косово и Метохија)
Извор: Ист раж ивање аутора

426
ИНТЕРНИ И ЕКСТЕРНИ ФАКТОРИ
- социјално-политичка и економска дешавања
- карактеристике процеса транзиције
- услови пословања у земљи
- отвореност привреде
- глобализација
- природни фактори развоја земље




РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ
Улога државе
Политика
развоја МСП

Монетарна политика девизног
курса

Пољопривредна
политика

Политика
образовања



Законодавство
везано за
тржиште рада
Активне
политике
тржишта
рада

Финансијска
политика

Пасивне
мере
тржишта
рада

Спољнотрговинска политика

Регионална
политика

Индустријска
политика

Политика
надница

Социјална
политика

АКТИВНОСТИ
- Подршка мобилности радне снаге,
- Ревидирање и побољшање школске
инфраструктуре и програма,
- Јачање службе за запошљавање,
- Обука и преквалификација,
- Започињање пројеката регионалне
ревитализације,
- Стварање атрактивног амбијента за прилив
страних инвестиција и додатних подстицаја за
инвеститоре
- Подржати програме самозапошлљавања и
помоћи малим и средњим предузећима (МСП),
- Постављање приоритета за довршавање
реструктурирања и приватизације,
- Развој инфраструктуре.



Тржиште рада

Исходи

Реакција на интерне
и екстерне факторе

* смањење неједнакости на
регионалним тржиштима рада
* већи прилив страних директних
инвестиција
* повећање БДП-а
* ублажавање цикличних и
транзиционих проблема
* повећање продуктивности рада
* повећање конкурентности земље
* одрживи регионални развој

Прилог 1. Мрежа која представља дијалектички систем – приказ међузависности фактора и проПрилог 1. Мрежа која представља дијалектички систем – приказ
цеса на тржишту рада у Србији

међузависности фактора и процеса на тржишту рада у Србији
Извор: Ист раж ивање аутора
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Карта 3. Регионализација локалних тржишта рада на основу критеријума
незапослености (без података за АП Косово и Метохија)
Извор: Ист раж ивање ауторa
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Напомена: под броjeм 1 на карти – Општине са најповољнијом ситуацијом
на тржишту рада (ниска стопа незапослености у односу на просек, позитивна
динамика индикатора развоја); под броjeм 2 – Општине са повољном ситуацијом
на тржишту рада, али и потенцијалним структ урним ризицима (ниска стопа
незапослености на коју утичу негативни трендови развоја); под броjeм 3 – Општи
не са најнеповољнијом сит уацијом на тржишту рада (висока и крајње висока
стопа незапослености, негативна динамика индикатора развоја, структ урни
дисбаланси); под броjeм 4 – Општине са најнеповољнијом ситуацијом на тржишту
рада, у којима су видљиве позитивне промене у погледу запослености (висока и
крајње висока стопа незапослености, позитивна динамика индикатора развоја);
под броjeм 5 – Остале општине.

На основу анализе карата можемо донети следећа запажања:
• Од Београдске агломерације, као водећег економског региона земље
са високим капацитетом тржишта рада, очекује се да буде пример
региона са повољним условима за запошљавање. Делујући као кључ
ни „пол раста”, који се концентрише на пропулзивне индустрије, Бео
град има позитиван утицај на запосленост у оближњим општинама
(Панчево, Смедерево, Стара Пазова, Пећинци и др.).
• Величина градова као центара за запошљавање има, како се и очеку
је, кључни значај: од скоро двадесет главних урбаних пунктова, само
Лесковац и Нови Пазар чине општине које одликује висока стопа не
запослености. У већим градовима северног и западног дела земље (пре
свега Беог рад, Нови Сад и Суботица, али и Панчево, Смедерево,
Зрењанин, Ваљево и Ужице) проблеми са незапосленошћу су мање
заступљени, док незапосленост у градовима централне и југоисточне
Србије (Крагујевац, Ниш, Краљево, Крушевац, Чачак, Врање) оста
је на просечном нивоу и не може се оквалификовати као криза.
• Стратегија економског развоја земље претпоставља активно привла
чење страног капитала путем којег се формирају производне зоне и
агломерације које имају улогу тзв. „извозних платформи”. Производ
ни објекти по моделу гринфилд и браунфилд инвестиција, не лоцирају
се само у близини државне границе, већ пре свега, кључних ауто-путева који им осигуравају међусобну повезаност са страним потро
шачима и добављачима. Неопходно је узети у обзир чињеницу да
коридори железничког саобраћаја имају секундарни значај. Близина
ауто-путева такође има позитиван ефекат на запошљавање (видети
Карту 3). Као пример, можемо навести општине дуж ауто- и маги
стралн их пут ева који повезују Србију са Мађарском, Хрватском,
Румунијом и Црном Гором: Беог рад – Нови Сад – Суботица (Е-75),
Батровци – Сремска Митровица – Београд – Панчево – Вршац (Е-70),
Београд – Горњи Милановац – Чачак – Пожега (Е-763). Извозно-уво
зни токови у јужном и југоисточном правцу су за Србију мало значај
ни, што такође узрокује мањи интерес инвеститора за деонице ауто-пута Лапово–Јагодина–Параћин–Ниш–Лесковац–Врање–Прешево
(Е-75). Другим речима, позитиван ефекат близине међународном сао
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браћајном правцу је сувише мали да би се надокнадиле оне друштве
но-економске конт радикције које доводе до прод убљивања кризе
запошљавања у овим областима.
• У општинама које смо означили као успешним са становишта запо
шљавања, поред територијалне близине економским цент рима или
саобраћајним правцима, постоје и други важни услови за одржавање
стабилности на тржишту рада. У случају малих општина, на пример,
то може бити и отварање нових радних места на основу страног ка
питала, при чему се чак и незнатан број запослених може позитивно
одразити на стопу запослености. Не би требало занемарити ефекте
настале услед миграције радне снаге у ЕУ (Бачка, северни Банат, Ти
мочка Крајина, Браничево и Подунавље, Посавина, Тамнава и Колу
бара). Када су у питању општине у пограничној зони Бачке и Баната
(нарочито у близини Мађарске – Суботица, Сомбор, Кањижа, Бачка
Топола и др.) можемо дискутовати о комбинацији ефеката миграци
је радне снаге и стварања нових радних места од стране страних
инвеститора.12
• У северном и западном делу Србије можемо идентификовати посе
бан подтип општина с високом стопом незапослености, од којих се
већина, осим тога, одликује и негативном динамиком показатеља
стања на тржишту рада. Овај подтип општина карактерише мали
број становника (обично не већи од 10–20 хиљада) и одсуство великих
урбаних центара („полови раста”), као и низак ниво квалификоване
радне снаге и неефикасна секторска структура привреде, што огра
ничава њихове потенцијале за привлачење инвестиција и отварање
нових радних места.13 Осим тога, оне се налазе у непосредној близи
ни државне границе, али у овом случају, граница нема контактну, већ
баријерну функцију – углавном због чињенице што су ове општине
удаљене од међународних саобраћајних коридора (видeти Карту 3).
Општине разматраног подтипа су визуелно јасно видљиве на карти:
Нова Црња, Пландиште, Сечањ и Бела Црква у Банату; Апатин, Оџа
ци, Бач и Бачка Паланка у Бачкој; Мали Зворник и Љубовија у Под
рињу и Крупањ у Рађевини.
• Други подтип општина с високом стопом незапослености, који је по
својим карактеристикама веома сличан претходно описаном, форми
ран је у централном делу земље. У овом случају, унутрашњи положај
и удаљеност од граница са израженом контактном функцијом су
12
О различитим регионалним и локалним аспектима утицаја емиг рација из Србије
на социјално-економски развој видети: [Sav remene mig racije i društ veni razvoj..., 2018; Penev
i Predojević-Despić 2012].
13
РЗС не објављује податке о обим у бруто производа по општинама, па се због тога
специфичност секторске структ уре привреде општина може утврдити уз помоћ структ уре
запослености по секторима. О преовладавању сфере запослености са ниском додатом вред
ношћу у општинама овог подтипа сведоче подаци о томе да је број индивидуа лних пољопри
вредника већ и од броја запослених у прерађивачкој инд устрији (на пример, у Белој Црк ви,
Бач у, Крупњу и др.); постоје и други примери – у општини Мали Зворник број запослених
у државној управи је већ и него у прерађивачкој инд устрији [РС, РЗС, 2018].
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фактори који ометају њихов економски развој. Према другим крите
ријумима (капацитет локалних тржишта рада, степен диверзифика
ције секторске структуре привреде, квалификација радне снаге), овај
подтип је упоредив са претходним.14 Затварање неефикасних пред
узећа која су некада представљала окосниц у локалне привреде је
имало штетан утицај на друштвено-економску ситуацију. У општи
не овог подтипа требало би укључити Баточину, Лапово, Рековац,
Трстеник, Ћуприју и Параћин.
• Трећи подтип општина с високом стопом незапослености које се на
лазе у југоисточном и југозападном делу земље карактерише дуго
трајна криза на локалном тржишту рада. По правилу, обе области
традиционално се смат рају неразвијеним, или су под утицајем раз
личитих околности постале економски депресивне. У некима од њих
је уочена позитивна динамика запослености (Лесковац, Нови Пазар,
Ивањица, Сурдулица, Бабушница, Димитровград), док су за већину
општина овог подтипа прогнозе за развој тржишта рада неповољне
услед одрживости постојећих негативних трендова (Тутин, Медве
ђа, Прибој, Пријепоље, Сјеница, Куршумлија, Прокупље, Трговиште,
Бујановац, Прешево и други) (видети Карту 3).
• За разлику од претходних, четврти подтип општина с високом сто
пом незапослености не смат ра се уобичајеним. Узрок проблема на
локалним тржиштима рада у овом случају повезан је с просторним
ефектима односа центар–периферија (видети Карту 3). Типичан при
мер су општине Мали Иђош, Србобран и Врбас у Војводини: између
два велика „цент ра” са значајним економским потенцијалом, Новог
Сада и Суботице, формира се условна „полу-периферија” (Бачка Топо
ла за Суботицу, Темерин и Бачки Петровац за Нови Сад) и „перифери
ја” (Мали Иђош, Србобран и Врбас). Треба напоменути да су слични
примери економске периферије предела који су подједнако удаљени
од два или више „полова раста” ист ражени у другим земљама.
ЗАК ЉУЧАК
Излаз из тренутне ситуације у којој се налази Србија би требала да
пронађе уз помоћ хуманог капитала у смислу обогаћивања знања људи,
развијању њихових способности и ослушкивању њихових предлога и
идеја за превазилажење актуелних проблема. Неопходно је афирмисати
концепт доживотног учења уз посебно истицање нужности уважавање
етике међузависности, креативне сарадње и значаја вредности, културе,
етике и норми појединаца, али и читавог друштва путем формирања од
носа међусобног поверења.
14
Као и у случају претходног подтипа, значајан удео у структури незапослених имају
лица која се према званичној статистици сврставају у категорију пол ук валификованих и
нек валификованих са нижом стручном спремом: 2017. године у Ћуп рији, Рековц у, Бачкој
Паланци и Крупњу њихов удео је износио 37–39%, у Бачу, Апатину, Белој Цркви и Пландишту
47–48%, у Сечњу 53%, Новој Црњи 58% (просек на нивоу Србије је 33%) [РС, РЗС, 2018].
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У циљу успешног завршетка процеса транзиције, неопходно је под
стицати развој креативности и предузетништва који су дуго времена
били потиснути, што је продуковало изостанак друштвеног благостања.
Да би се постигли позитивни резултати, неопходна је тесна сарадња држа
ве и предузећа, како домаћих тако и иностраних, у циљу стварања услова
за побољшање животног стандарда и постизање иновативног пословања
које би се базирало на системском размишљању као предуслова за опстанак
предузећа у нестабилним и неизвесним условима на тржишту. Њихово
ангажовање (свако у домену своје одговорности) допринело би ослоба
ђању још увек скривених могућности које нуди тржиште рада, што би се
позитивно одразило на број запослених.
С обзиром на то да ће низак животни стандард становништва, ниска
стопа запослености, узнемирење у погледу будућности и умањено самопо
штовање незапослених, миграције становништва и с тим у вези пражњење
појединих делова територије, довести у питање даљи економски развој
земље, неопходно је усвојити и применити концепт друштвене одговор
ности као начина за превазилажење старих навика и деловања. Суштина
развојних промена у привреди и друштву се огледа у иновативности која
обезбеђује знатно сигурнији ослонац за сопствену егзистенцију. У про
текле три деценије, у Србији је више пута безуспешно покретан пројекат
развоја иновативног друштва и друштва знања као основног фактора
привредног развоја. Неуспех се може приписати неспособности државе
да препозна укупни научноистраживачки и иновативни потенцијал којим
располаже и непостојању јасне и потпуне слике о њиховом кадровском,
техничком и просторном распореду. Овај проблем је довео до „одлива
мозгова” (brain drain), што се одразило на слабљење капацитета друштве
ног и економског развитка.
Посебан акценат државе требао би да буде стављен на што ефикасни
је коришћење потенцијала сектора малих и средњих предузећа и преду
зетништва који у циљу пораста запослености треба да буде заснован на
знању и иновативности. Примена мера активне политике запошљавања
и социјалне политике доприноси ширењу могућности за пристојан и про
дуктиван посао уз адекватну регулацију тржишта рада. Њени напори би
требало би да буду усмерени на стварању услова како би се развој Срби
је базирао на троуглу парадигми: креативно друштво – иновативна при
вреда – образовање. Везе између уложеног рада, наг рада и оствареног
богатства требалo би да буду много јаче како би снажним подстицајима
охрабрили људе да улажу више напора у остварење циљева који су при
хватљиви, не само у сопственом интересу, него и у интересу друштвене
заједнице.
ЗАХВАЛНИЦА
Рад је написан у оквиру Програма истраживања Института друштвених
наука за 2020/21. који подржава Министарство просвете, науке и техно
лошког развоја Републике Србије.
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САЖЕТАК: Еколошки ставови су једна од детерминанти одговорног
понашања пољоп ривредн их произвођача у заш тит и животне сред ине.
Ипак, није лако утврдити под утицајем којих фактора се формирају еколо
шки ставови појединaца. Литература сугерише постојање бројних фактора.
У овом раду су тестирани еколошки ставови 400 анкетираних пољопривред
них произвођача у Војводини, који су важни елементи еколошке свести у
односу на еколошко знање и повезаност са природом. Колико је ауторима
познато, ове варијабле нису до сада емпиријски довођене у везу са скалом
нове еколош ке парад игме (НЕП), те рад пружа нови увид у повезаност
НЕП-а и одабраних елемената еколошке свести. Резултати показују да, и
еколошко знање произвођача и њихова повезаност са природом, статистич
ки значајно (али у малом проценту) објашњавају остварене вредности на
НЕП скали. Дакле, тестиране варијабле су предиктори еколошких ставова,
али на исте утичу и други фактори које у будућности треба ист раживати.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: нова еколошка парадигма, еколошко знање, повеза
ност са природом, пољопривредни произвођачи
JEL КЛАСИФИК АЦИЈА: Q01
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Пољопривредна производња једна је од привредних делатности која
све више угрожава животну средину и природне ресурсе [Van der Werf
and Petit 2002: 132]. Еколошки проблеми изазвани интензификацијом
пољопривреде данас се манифестују у виду загађења земљишта, воде,
ваздуха, климатских промена, смањења биодиверзитета, генерисању от
пада и уопште угрожености природних ресурса, укључујући оне који су
неопходни за пољопривредну производњу, чиме се доводи у питање и
прехрамбена сигурност човечанства. С друге стране, пољопривреда има
способност и ублажавања еколошких проблема, обнављања и заштите
природних ресурса. Због тога се све чешће истиче одговорност и улога
пољопривредних произвођача који праксама које спроводе на својим га
здинствима могу директно да утичу на стање животне средине. Да ли ће
и колико те праксе бити усмерене на очување животне средине зависи
од више фактора, али се бројни аутори који су се бавили овом проблема
тиком слажу да велики утицај имају и еколошки ставови пољопривредних
произвођача [Beedell and Rehman 2000: 120; Defrancesco et al. 2008: 126;
Lamba et al. 2009: 65; Durpoix 2010: 226; Mzoughi 2011: 1538; Lastra-Bravo
et al. 2015: 6].
Ист раживања на узорку од 400 пољопривредних произвођача у АП
Војводини, показала су да се њихови ставови, мерени применом ревиди
ране НЕП-скале (Нова еколошка парадигма), могу окарактерисати као
полуеколошки [Деспотовић и др. 2020: 68]. Како би утврдили под утица
јем којих фактора се еколошки ставови анкетираних произвођача фор
мирају, исти аутори су тестирали разлике у еколошким ставовима у за
висности од најзначајнијих демографских варијабли. Показало се да нема
статистички значајних разлика у ставовима испитаника различитог пола,
година старости и нивоа образовања, односно да тестиране демографске
варијабле не објашњавају испољене разлике у еколошким ставовима [Деспотовић и др. 2021: 59]. Како на еколошке ставове утичу и бројни други
фактори, циљ овог рада је да се испита утицај који на еколошке ставове
пољопривредних произвођача у АП Војводини (мерене применом НЕП-скале) имају еколош ко знање и повезанос ти са природом, као битн и
елементи еколошке свести појединца.
ЕКОЛОШКО ЗНАЊЕ
Еколошко знање може бити дефинисано као уопштено знање о чиње
ницама, концептима и односима који се тичу животне средине и екосисте
ма [Fryxell and Lo 2003: 48]. Према Буршету суштину еколошке писмености
(која се може смат рати синонимом за еколошко знање) чини спознаја да
активности људи имају последице далеко изнад онога што просечан по
јединац може замислити [Burchett 2015: 7]. Разумевање савремених еко
лошких проблема захтева висок степен знања о животној средини [Tuna
2004: 5], који због сложености еколошких проблема подразумева свест о
њиховом постојању, али и о могућим изводљивим решењима тих пробле
ма [Vicente-Molina et al. 2018: 91]. Сарипах Абдул и сарадници [Saripah

437
Abdul et al. 2013: 868] истичу, да је без еколошког знања немогуће деловати
на еколошки прихватљив начин. Еколошко знање је важно за подстицање
еколошког понашања јер појединци морају знати које активности могу/
треба да предузму [Kokkinen 2013: 11; Otto and Pensini 2017: 90].
Лихтенберг и Цимерман [1999] закључују да је понашање пољопри
вредних произвођача под утицајем сложеног сета фактора, али је делимич
но свакако обликовано и ставовима према животној средини, а они су опет
под утицајем и знања и информација [Lichtenberg and Zimmerman 1999: 235].
До сада су у ист раживањима препозната два типа еколошког знања
– објективно и субјективно. Објективно знање се односи на то колико по
јединац стварно зна о одређеном проблему, док субјективно знање пред
ставља (само)процену појединца, односно колико он мисли и верује да
зна о одређеној појави [Vicente-Molina et al. 2018: 91].
Иако је еколошко знање неопходан услов, не може се смат рати да је
и довољан за проеколошко понашање појединца [Kollmuss and Agyeman
2002: 241, 250; Kaiser and Fuhrer 2003: 609]. Дурпо је, испитујући новозе
ландске пољопривреднике [Durpoix 2010: 60–61], зак ључила да и објек
тивно и субјективно знање, али и директно искуство у природи, као и
интеракција с њом, утичу на формирање еколошких ставова. Знање и ста
вови не само да утичу на понашање већ и једно на друго [Aregay et al. 2018:
250]. Управо тај међусобни утицај и немогућност једнозначног ограни
чења утицаја знања на формирање ставова и обрнуто онемогућава тести
рање иск ључивог утицаја знања на еколошке ставове, те је правилније
тестирати степен повезаности ових варијабли.
ПОВЕЗАНОСТ СА ПРИРОДОМ
Позитивна психологија од недавно све већу пажњу посвећује искуству
у природи и њеном утицају на еколошки одговорно понашање [Howell et al.
2011: 166]. Еволуцијски обликовани, људи имају интристичну тенденцију
и жељу да буду повезани са природом и да остваре користи из тог односа
[Wilson 1984, према: Schutte and Malouff 2018: 10].
Ердоган и сарадници су уочили да они који више бораве у природи
и у њој обављају одређене активности показују еколошки одговорније
понашање од оних који то не чине [Erdogan et al. 2008: 46]. Разлоге за то
треба тражити у чињеници да партиципација у активностима у природи,
као што је пикник, оријентиринг, излет и слично укључује људе директно
у природу, помаже им да схвате лепоту природе [Erdogan et al. 2012: 3248].
Ипак, има и оних аутора [Müller et al. 2009: 63] који тврде да контакт са
природом и нема толико директан утицај на вољу за заштитом животне
средине. Ови аутори наглашавају да је доживљај одговорности према при
роди јачи мотив за дугорочну еколошку посвећеност, него ситуациони
апели који могу довести до промене понашања, али не трајног [Müller et al.
2009: 66].
Аутори који су се бавили проблематиком повезаности са природом
углавном се слажу у ставу да је за ефикасно решење еколошких проблема
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неоп ходно развит и осећ ај повезанос ти са природом код појед инаца
[Karapandžin and Rodić 2018: 265–266]. Зато неки аутори сматрају да је за
оцену еколошке свести, између осталог, пот ребно утврдити у којој мери
људи виде себе као део природе, односно колико сматрају да природа при
пада њима и како виде везу свог личног богатства са богатством природе
[Mayer and Frantz McPherson 2004: 505; Suzuki et al. 2007: 260; Davis et al.
2009: 174]. Стога јачање веза са природом постаје све значајнија тема у
области заштите животне средине и еколошке свести [Karapandžin and
Rodić 2018: 265] и у том циљу представљени су различити концепти пове
заности са природом које прате и одговарајући инструменти мерења у
литератури [Tam 2013: 64].
Као што је и код еколошког знања истакнуто, и код повезаности са
природом не може се тврдити једнозначност утицаја, тј. да виши степен
повезаности са природом утиче на проеколошкије ставове, јер је могуће
да постоји и међусобни утицај, односно да заступање проеколошких ста
вова утиче на већи осећај повезаности појединаца са природом. Зато и
јесте правилније тестирати степен повезаности ових варијабли.
Основни циљ овог рада је да одговори на следећа истраживачка питања:
• Да ли еколошко знање и повезаност са природом мог у предвидети
еколошке ставове пољопривредних произвођача?
• Који део варијабилности у вредностима НЕП-скале може бити обја
шњен еколошким знањем и степеном повезаности са природом?
• Шта у већој мери објашњава вредности НЕП-скале – еколошка свест
или повезаност са природом?
МЕТОД РАДА
За потребе истраживања на бази Пописа пољопривреде у Републици
Србији из 2012. године [РЗС 2012] формиран је узорак од 400 пољопри
вредних произвођача у АП Војводини. Прво је утврђено учешће газдин
става која располажу с више од 10 хектара ораничних површина у свакој
општини у Покрајини, а затим је узорак, чија је величина утврђена при
меном формуле Барлета и сар. [Bartlett et al. 2001: 47] формиран пропор
ционално учешћу општина у укупном броју газдинстава. Одабир произ
вођача у оквиру сваке општине је случајан. Анкетирање је обављено у
периоду од априла 2017. до јануара 2018. године. Анкетни упитник је сло
жен и обиман и састоји се из неколико целина [Karapandžin 2019: 59–60].
За пот ребе овог рада коришћен је само део прикупљених података који
се односе на еколошко знање произвођача, њихову повезаност са приро
дом и еколошке ставове. Пољоп ривредни произвођачи су у анкетном
упитнику учествовали добровољно и гарантована им је анонимност.
Мерено је објективно еколошко знање произвођача бројем тачно
исказаних еколошких проблема с којима се човечанство данас суочава
[Karapandžin and Rodić 2019: 316, 319].
Повезаност је мерена применом Скале повезаности са природом (енгл.
Inclusion of Nature in Self – INS) коју је развио Шулц (Paul Wesley Schult)
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[Schultz 2001: 331]. Ово једноставно мерило базирано је на графичком
приказу различитог степена повезаности природе и појединца, где се од
испитаника очекује да означе степен поистовећења себе са природом,
према личној перцепцији. Оригинална скала нуди 7 слика које показују
различите степене пок лапања испитаника и природе. За пот ребе овог
рада, скала је редукована на 5 слика. Тиме се побољшава њена преглед
ност и разумљивост, а према мишљењу аутора није умањена прецизност
оцене (Слика 1).

Слика 1. Поједностављена Шулцова ИНС скала

Извор: Аутори на бази оригиналне скале [Schultz 2001: 331]

Еколошки ставови мерени су применом ревидиране скале Нове еко
лошке парадигме – НЕП (New Environmеntal/Ecological Paradigm – NEP
scale) коју су развили Данлеп (Riley E. Dunlap) и Ван Лиер (Kent D. Van
Liere) [Dunlap et al. 2000: 433]. За мерење степена (не)слагања са ставови
ма НЕП-скале, коришћена је петостепена Ликертова скала коју многи
аутори третирају као интервалну, што омогућава сумирање скорова [Roca
2011: 36]. Адекватна вредност Кронбах коефицијента (Cronbach α= 0,675)
у овом ист раживању омогућила је сабирање тврдњи и даље формирање
збирних скорова за сваког појединца. Збирни скорови мог у имати вред
ност од 15 до 75, а крајњи резултат се интерп ретира као анти-еколошко
(15–45), полу-еколошко (46–60) и про-еколошко схватање (61–75) [Thomson
2013: 30].
Имајући у виду да скорови НЕП-скале имају нормалну дистрибуцију,
за утврђивање постојања повезаности између еколошких ставова и одабра
них варијабли примењен је метод вишеструке линеарне рег ресије. Два
испитаника у узорку нису означила степен повезаности са природом па
је рег ресиона анализа спроведена за остале испитанике (N= 398).
РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И ДИСКУСИЈА
Као што је у уводу објашњено, еколошко знање и повезаност са при
родом сматрају се важним у формирању еколошке свести. За потребе овог
рада мерено је објективно еколошко знање и то бројем опажених еколо
шких проблема које пољопривредници правилно идентификују у својој
средини или на глобалном нивоу. Већина пољопривредника обухваћених
овим истраживањем (95,00%) су правилно идентификовали најмање један
еколошки проблем са којим се човечанство данас суочава [Karapandžin
and Rodić 2019: 319]. Максималан број правилно идентификованих еко
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лошких проблема од стране једног произвођача је девет [видети: Kara
pandžin and Rodić 2019: 314–323].
Када је повезаност са природом у питању, већина пољопривредних
произвођача (59,29%) изабрала је слике које показују потпуно јединство
са природом. За слике које показују већинско прек лапање појединца и
природе определило их се 28,90%, док 11,81% пољопривредника види
себе мање повезане са природом. Није било оних који су себе видели као
потпуно отуђене од природе. Ово је и логично с обзиром на то да бављење
пољопривредном производњом подразумева боравак у природи и рад на
и са биљкама и животињама [Karapandžin and Rodić 2018: 278] па се по
љопривредни произвођач у тим условима тешко може осећати потпуно
отуђено од природе.
Забележене вредности НЕП-скале на узорку пољопривредних про
извођача у Војвод ин и налазе се у интервал у од 30 до 73 (Графикон 1).
Просечан скор на НЕП скали испитаника у узорку је 53,78 (СД=±7,15).
Графикон 1. НЕП скорови пољопривредних произвођача

Извор: Аутори на бази резултата анкете

У циљу одговарања на постављена истраживачка питања, а имајући
у виду да скорови НЕП-скале имају нормалну дистрибуцију, примењен је
метод вишеструке линеарне регресије (Табела 1). Пронађена је статистички
значајна једначина (F(2,397)= 21,980, p<0,000) са коефицијентом детерми
нације R2 = 0,096. Процена вредности на НЕП скали испитаника је једнака:
НЕП = 43,77 + 1,16 (еколошко знање) + 1,57 (повезаност са природом)
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То значи да овај модел објашњава 9,6% варијабилности у оствареним
вредностима на НЕП-скали. Обе тестиране независне варијабле укључене
у модел статистички значајно, у малом проценту објашњавају вредности
НЕП-скале при чему еколошко знање вредности НЕП-скале објашњава
у нешто већем проценту него повезаност са природом.
Табела 1. Парамет ри вишеструке линеарне рег ресије
95% интервал
поверења за Б
Б
СД
Бета
Мин
Макс
Константа
43,77
2,08
21,04
0,000
39,68
47,85
ЕЗ
1,16
0,20
0,27
5,67
0,000
0,76
1,56
ПСП
1,57
0,44
0,17
3,54
0,000
0,70
2,44
НК – нестандардизовани коефицијенти; СК – стандардизовани коефицијенти;
т – вредност т-теста; п – ниво значајности; ЕЗ – еколошко знање;
ПСП – повезаност са природом
Извор: Обрач ун аутора.
Модел

НК

СК

т

п

Иако је објашњавајућа моћ одабраних независних варијабли (еколо
шке свести и повезаности са природом) мала, допринос овог истраживања
је у пружању доказа да су и еколошко знање и повезаност са природом ста
тистички значајно повезани са вредностима НЕП-скале, што даље води
ка зак ључку да су и једна и друга варијабла предиктори еколошких ста
вова, а то даље имплицира на неопходност предузимања мера усмерених
на повећање еколошких знања и осећаја повезаности са природом.
ЗАК ЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Предложени регресиони модел статистички значајно објашњава раз
лике у еколошким погледима на свет анкетираних пољопривредних про
извођача. То значи да еколошко знање и повезаност са природом јесу пре
диктори еколошких ставова и да свакако треба радити на њиховом jачању.
Међутим, објашњавајућа моћ овог модела је мала (9,6%) те је у будућим
истраживањима потребно укључити и друге независне варијабле које би
могле у већем обиму да објасне разлике у вредностима оствареним на
НЕП-скали. У том смислу би било добро проширити предложени модел и
са другим елементима еколошке свести, као што су забринутост за жи
вотну средину, уверења, самопроцена развијености еколошке свести, локус
контроле и други. Тиме би се створила јаснија слика фактора од утицаја на
еколошке ставове, а онда би се могло радити и на развијању механизама
за њихову промену.
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SUMMARY: Environmental attit udes are one of the determinants of farmers’ eco
logically responsible behaviour. However, it is not easy to determine factors which inf luence
individuals’ environmental attit udes. The literat ure suggests the existence of a number
of inf luencing factors. In this paper, the environmental attit udes of the farmers’ in Voj
vodina have been tested in relation to environmental knowledge and connectedness to
nat ure, which are important elements of environmental awareness. As far as the authors
know, these variables have not yet been linked to the concept of the new ecological paradigm
(NEP), and this paper provides new insight into the relations between the NEP scale and
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the selected elements of environmental awareness. A multiple regression was conducted
to see if environmental knowledge and connectedness to nat ure predicted the environ
mental attitudes. The results show that both variables explain 9.6% variance in NEP values.
The results show that the farmers’ environmental knowledge and their connectedness to
nat ure are statistically signif icant, but in a small percentage explain the achieved values
on the NEP scale. Тherefore, one can say that the tested variables are predictors of environ
mental attitudes, but they are also inf luenced by other factors which need to be investigated
in the fut ure researches.
KEYWORDS: new ecological paradigm, ecological knowledge, connectedness to
nat ure, farmers
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ПРАКТИЧНА НАСТАВА И СТРУЧНА ПРАКСА
У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ
Осврт на програм студија педагогије
ЕМИНА Џ. ХЕБИБ
ehebib@f.bg.ac.rs

ЗОРИЦА С. ШАЉИЋ
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Универзитет у Беог рад у
Филозофски факултет
Одељење педагогије
Чика Љубина 18–20, Беог рад, Србија

САЖЕТАК: Идеје о учењу заснованом на раду и учењу кроз практично
искуство дуго су заступљене у педагошкој теорији и пракси, а актуелизују
се у условима практичне примене образовања усмереног на развој компетен
ција. Саставни део програма високог образовања који су усмерени на развој
професионалних компетенција треба да чине практична настава и стручна
пракса, али мера у којој ће оне бити заступљене у целини студијских про
грама, као и организациона форма у којој ће се јављати зависе од стручних
профила који се образују. У овом раду дата су основна објашњења полазних
теоријских основа идеје о важности практичне наставе и стручне праксе у
остваривању основних циљева и исхода високог образовања. У засебном
одељку текста дат је осврт на место стручне праксе у програму основних
академских студија педагогије који се реализује у Одељењу за педагогију и
андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду, као и приказ
искуства у реализацији обавезне стручне праксе у школи школске 2019/20.
године, у условима реализације школског рада у ванредним околностима.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: практична настава, стручна пракса, учење засновано
на раду, учење кроз практично искуство, образовање усмерено на развој
компетенција, студије педагогије
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У оквиру актуелних реформи високог образовања, једно од питања
које се отвара јесте питање места практичне наставе и стручне праксе у
целини студијских прог рама. Да ли ће и у коликој мери ова врста наста
ве и овај вид практичног учења бити заступљени у прог рамима студија
зависи од тога који стручни профили се образују.
У овом раду дата су основна објашњења концепата учење засновано
на рад у и учење кроз практично искуство који се могу посмат рати као
теоријска исходишта уочавања важности практичне наставе и стручне
праксе као саставних делова прог рама образовања, као и њихове улоге
у остваривању основних циљева и исхода високог образовања посебно у
контексту примене концепта образовања усмереног на развој компетен
ција. У засебном одељку текста даје се осврт на стручну праксу као део
програма основних академских студија педагогије који се реализује у Оде
љењу за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета
у Беог раду и приказ искуства у реа лизацији обавезне стручне праксе у
школи за студенте IV године педагогије школске 2019/20. године, у усло
вима одвијања школског рада у ванредним околностима изазваним пан
демијом.
Текстом рада у целини жели се указати на значај практичне наставе
и стручне праксе у високом образовању. Одељком текста у којем се даје
осврт на програм студија педагогије жели се истаћи идеја да су практична
настава и стручна пракса изузетно важан саставни део програма образо
вања стручних профила у практичној делатности васпитања и образова
ња због специфичности професионалних улога које се у овој делатности
остварују.
УЧЕЊЕ ЗАСНОВАНО НА РАДУ И УЧЕЊЕ КРОЗ
ПРАКТИЧНО ИСКУСТВО – ТЕОРИЈСКА ИСХОДИШТА
ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ И СТРУЧНЕ ПРАКСЕ
Идеје о важности учења заснованог на раду и учења кроз практично
искуство имају своју дугу и богату историју у педагошкој теорији и пракси.
Многи педагошки класици и аутори психолошких теорија индивидуалног
учења и развоја истицали су важност радног и практичног искуства у
процесу образовања. Од посебне су важности, свакако, развој прог реси
вистичке и прагматистичке педагогије на поставкама учења Дјуија (De
wey) (и концепт learning by doing), теорија интелектуалног развоја Пјажеа
(Jean Piaget), социокулт урна теорија учења Виготског (Лев Семёнович
Выготский), теорија искуственог учења Коlba (David Allen Kolb).
Пролазећи током историје кроз различите модалитете, идеје о учењу
заснованом на раду и учењу кроз практично искуство данас су све ближе
ставу да је свет школског учења потребно повезати са светом рада како би
се ученицима обезбедило да током образовања повезују различите врсте
знања и искуства [Griffiths and Guile 2004], посебно теоријско и практично
знање [Guile and Griffiths 2003], као и да уче кроз процес рефлексије и ин
теракција унутар и између различитих контекста [Guile and Griffiths 2001].
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У међународним оквирима посмат рано, данас је приметан тренд
афирмације и залагања за виши ниво заступљености учења заснованог
на раду и учења кроз практично искуство у процесу образовања. У зва
ничним документима образовне политике Европске уније наглашава се
важност стручне праксе, практичне обуке, тренинга и других форми уче
ња кроз рад и праксу и ставља се фокус на сарадњу између образовања
и света рада [European Training Foundation 2013]. Наиме, смат ра се да се
код младих, уколико им се у процесу образовања омогући учење на рад
ном месту и обављање одређених практичних активности у реалном рад
ном окружењу, са професионалцима у одабраној области, могу развијати
компетенције за решавање проблема и капацитета за адаптирање проме
нама [Davy and Frankenberg 2018], као и социјалне вештине (нпр. комуникационe вештине, вештине тимског рада) и својства личности (попут
одговорности, организованости, самопоуздања и сл.) [Little and Harvey
2006]. Поред тога, истиче се да учење кроз непосредно радно, практично
искуство има позитиван трансфер на развој академских знања и способ
ности за критичко, аналитичко и синтетичко мишљење, као и на развој
позитивних ставова према даљем учењу и образовању [Little and Harvey
2006].
Међутим, иако постоји опште слагање у разумевању важности уче
ња заснованог на раду и учења кроз практично искуство, не постоји пот
пуна сагласност око тумачења и дефинисања значења и садржаја појма
work-based learning – WBL [Davy and Frankenberg 2018] и његовог односа
са појмом practical learning (у раду су ова два појма издвојена као основ
ни појмови и у тексту су преведени као учење засновано на раду, односно
учење кроз практично искуство).
У различитим одређењима која се могу срести у стручним изворима
и званичним документима, сложен појам учење засновано на рад у често
се тумачи тако да се наводе различите димензије и компоненте његовог
значења и садржаја међу којима се управо издваја учење кроз практично
искуство. Као пример наводимо следеће описе одлика учења заснованог
на раду: повезаност теоријског образовања (наставе у школи и учионици)
и практичне обуке на одређеном радном месту, у одговарајућој институ
цији или организацији, којом се развијају вештине код полазника потребне
за прод уктиван рад и стич у формалне квалификације; усмереност на
развој стручног знања и професионалних компетенција, односно на оства
ривање формалних услова за добијање стручних квалификација којима
се „излази” на тржиште рада; развој и примена прог рама образовања
који ће садржавати одређену форму тренинга или обуке и учења не само
у школи, него и кроз конкретно радно, практично искуство [Davy and
Frankenberg 2018].
Начин на који се тумаче појмови учење засновано на рад у и учење
кроз практично искуство и посматра њихов однос резултат је ширег погле
да на образовање. Традиционални поглед (који и даље доминира у прак
си школског рада и функционисања великог броја школских система) на
школско учење као процес стицања апстрактног, деконтекстуа лизованог
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знања постепено се преиспитује и мења. Све више се уважава сазнање да
се процес учења мора темељити на активности и дешавати у истом или
сличном контексту у којем ће се стечено знање примењивати [European
Training Foundation, 2013]. За разлику од традиционалног погледа на школ
ско учење које почива на идеји да знање егзистира независно од ученика,
али да се на ученика може пренети, данас се на учење гледа као на парти
ципативни и социјални процес утемељен на искуству и учешћу у свако
дневном животу који укључује односе, садржаје и контекст рада. Учење
засновано на раду се, стога, може разумевати као ситуационо учење које
се одвија у радном контексту, а његова повезаност са учењем кроз прак
тично искуство најбоље објаснити као искуствено учење (енг. experiential
learning) [European Training Foundation, 2018]. Искуствено учење омогућава
успостављање везе између два домена знања – домена објеката, догађаја
и својстава који се могу опазити и домена познавања теорија и идеја, од
носно оно води ка оспособљавању не само за мишљење, него и за делање
[Millar 2004].
Као осврт на претходно изложено појмовно одређење, морамо дати
још две битне напомене. Прво, повезивањем и делимичним поистовећи
вањем учења заснованог на раду са учењем кроз практично искуство и
наглашавањем важности ситуационог и искуственог учења долази се до
тога да се учење кроз рад понекад схвата доста широко и да се у њега укљу
чују чак и различито методички обликоване активности учења које се
одвијају у школском контексту (попут симулација радних активности,
играња улога, примене радионичарског типа рада, па чак и пројектне
наставе). Друго, учење засновано на раду може се посмат рати као важан
део процеса стручног образовања или образовања као процеса припреме
за остваривање професионалне улоге [European Training Foundation, 2018],
посебно уколико се одређује као пракса учења која се не одвија само у
учионици него и у реалној радној средини путем партиципације у радном
процесу [European Training Foundation, 2013], односно као процес стицања
знања и развоја вештина путем решавања задатака у радном окружењу
и рефлексије о сопственом раду на решавању задатака [CEDEFOP, 2014].
Учење засновано на раду као важан део процеса стручног образовања
може се јављати у следећим формама: аранжман у којем је онај који учи
истовремено и запосленик који пролази практичну обуку (енг. apprentice
ships); аранжман у којем онај који учи пролази тренинг, стажира, обавља
стручну праксу или практичну наставу и практичан рад (енг. traineeship,
internship, work placements); специфични прог рами радних активности
које се обављају у реалном радном окружењу или у виртуелним, тренинг
фирмама као делу образовних институција, а којима је циљ да онај који
учи – „непосредно учи посао” [European Training Foundation, 2018]. Која
ће се форма учења заснованог на рад у практиковати зависи од тога шта
се жели остварити као крајњи циљ стручног образовања и какав однос
се жели успоставити и градити између општег и стручног образовања,
академских знања и професионалних вештина [European Training Foun
dation, 2018].
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Повезивањем учења заснованог на раду са стручним образовањем
долази се до тога да се овај појам данас најчешће користи, можда преуско,
у оквиру расправа о моделу дуа лног образовања.
Повезаност уочавања важности учења заснованог на раду
и развоја модела дуа лног образовања
Ако се учење засновано на раду посмат ра као кључна компонента
стручног образовања, оно се реа лизује као образовање у школи комби
новано са практичном обуком, односно са тренингом у реа лном радном
окружењу [European Commission 2016]. Иако је појам apprenticeship сро
дан појму work-based learning не не би требало да га користимо као његов
синоним (што се понекад чини). Овај појам више почива на традицио
налном приступу посматрања практичног учења као дела образовања за
разлику од савременог приступа тумачењу односа образовања и рада
[Griff iths & Guile 2004] и њиме се означава специфично структ урално-организационо решење, односно један модел учења заснованог на раду
– дуа лно образовање.
У склопу реформи стручног образовања (пре свега средњег стручног
образовања, али делом и високог образовања) приступа се разради и при
мени модела дуалног образовања које: а) подразумева комбинацију учења
у образовној институцији са учењем на радном месту, у радним органи
зацијама или компанијама; б) води ка остваривању национално признатих
квалификација; в) се остварује на основу уговора којим се дефинишу пра
ва и обавезе полазника и послодавца, образовне институције и институције
обуке; г) је праћено новчаном или другом врстом надокнаде за обављени
рад [Council of European Union 2018].
Дуално образовање се посматра као адекватно решење за остварива
ње следећих циљева: развој тржишно препознатљивих знања и вештина
како би се ученицима омогућило запошљавање и партиципација у свету
рада и у друштву [Томић и др. 2015]; остваривање конкурентности поје
динаца на тржишту рада према нивоу и квалитету развијених потребних
компетенција, али и на основу његове проактивности, предузимљивости
и спремности на промене током каријере [Деспотовић 2010]. Међународ
не организације и тела, као што су OECD, UNESCO, Светска банка и
Европска комисија виде дуално образовање као успешан и ка будућности
окренут модел стручног образовања, а земље са богатом традицијом у
његовој примени се посмат рају као примери добре праксе који се могу
користити као узори и/или обрасци у реформи средњег стручног обра
зовања [Hummelsheim & Baur 2014, према: Спасеновић 2017].
Дуа лно образовање вероватно представља добар пример интег ра
ције практичног учења и/или практичне обуке у прог раме образовања,
као и афирмације идеје о важности развоја радног и практичног искуства
у процесу образовања. У тексту смо дали кратак осврт на овај модел због
његове тренутне актуелности. Међутим, питање улоге практичне наста
ве и стручне праксе у процесу образовања је шире и сложеније и не може
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се ограничавати на опис и осврт на један модел стручног образовања. Као
што смо већ поменули, оно је повезано са разумевањем функције и при
роде образовања уопште.
УЛОГА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ И СТРУЧНЕ ПРАКСЕ
У РАЗВОЈУ ПРОФЕСИОНАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА
Актуелне реформе високог образовања крећу се у смеру остварива
ња два следећа крупна циља: развој компетитивнијег и атрактивнијег
система европског високог образовања на поставкама Болоњске дек ла
рације; изг радња интег рисаног система европског високог образовања
који ће допринети економском развоју и развоју друштва знања на пола
зним основама Лисабонске стратегије [Enders et al. 2011]. Остваривањем
наведена два циља, модернизација високог образовања повезује се са
постигнућима у сфери економског и социјалног развоја у друштву засно
ваном на знању [European Commission, 2011]. Наиме, верује се да високо
образовање може имати значајну улогу у економском напретку и развоју
друштва знања, уколико се преоријентише на оспособљавање студената
за примену знања [Enders et al. 2011]. У том случају може се смањити јаз
између онога што се очекује од високог образовања и онога што се ствар
но добија као његов резултат [European Commission 2011].
Примена нове парадигме у конципирању прог рама високог образо
вања праћена је различитим променама у концепцији, структури и садр
жају студијских програма. Разрада и практична примена курикулума усме
реног на развој компетенција на нивоу високог образовања тако води ка
смањивању раскорака између стицања теоријских знања и развоја прак
тичних вештина [Vizek Vidović 2009] и ка фокусирању на исходе учења
и остваривању веће релевантности прог рама студија за свет рада.
За развој програма високог образовања данас су кључни појмови који
означавају оно од чега треба кренути у процесу креирања прог рама и до
чега треба стићи применом програма – појмови компетенција и компетент
ност. Компетенција (енг. competence) и компетентност (енг. competency)
су сродни и повезани, али не сасвим истозначни појмови. Компетенције
се најчешће одређују као трансферабилни (преносиви и примењиви у
другачијим контекстима), мултифункционални (постизање различитих
циљева, решавање различитих проблема и обављање различитих зада
така применом истих знања и вештина) пакети знања, вештина и ставова,
потребни свим особама за лично остварење и развој, инклузију и запошља
вање [European Commission and European Council, 2006]. Професионалне
компетенције могли бисмо дефинисати као функционално интег рисане
целине знања, вештина, вредности и ставова, које се препознају у прак
тичној применљивости и стварној примени – у активном деловању, а син
тагму бити компетентан могли бисмо описно одредити као бити меро
даван, формално или стварно оспособљен (квалификован) за неки посао,
способан да се посао успешно обави [Hebib i Ovesni 2019].
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Остаје отворено питање како високо образовање конципирати и реа
лизовати да успешно води ка развоју дефинисаних и очекиваних профе
сионалних компетенција и остваривању компетентности. Једно од решења
којем се придаје све већи значај је интег рисање одређене врсте и форме
практичног учења у прог раме студија. Практично учење током студија
може се реа лизовати на различите начине, али су у пракси најзаступље
нији практична настава и стручна пракса. Иако се врло често поистове
ћују, практична настава и стручна пракса нису истоветни појмови и не
означавају исте видове наставног рада и процеса учења.
Значај практичне наставе и стручне праксе
као саставних делова студијских прог рама
Практичном наставом означавају се различите практичне вежбе као
релативно самосталне компоненте наставног процеса (извођење вежби
из појединих предмета нпр. лабораторијске вежбе, вежбе производно-тех
ничког карактера или увежбавање одређене радње или активности ради
оспособљавања за успешан рад у ток у и након школовања) [Хебиб и
Спасеновић 2011]. Практична настава је врста наставе којом се, у комби
нацији са теоријском наставом, реализују поједини предметни програми,
односно делови предметних прог рама који могу бити повезани са дефи
нисаним обавезама (нпр. предиспитним) студената или конкретним зада
цима које треба да обаве. С друге стране, стручна пракса се организује
и реализује као засебна, али интегративна компонента студијског програ
ма. Могуће је разликовати различите форме стручне праксе према томе
какав је њен статус и удео у целини студијског програма и како се осигу
рава и проверава квалитет њене реа лизације. Поред тога, битно је имати
на уму да се, уколико се стручна пракса обавља ван вежбаоница на факул
тету, сарадња између послодаваца (институција и организација у којима
се обавља пракса) и факултета може различито регулисати, као и да током
праксе студенти мог у бити на различите начине ангажовани и имати
различите задатке (поред хоспитовања као најчешћег вида стручне прак
се који се реализује као присуствовање и посматрање радних активности
које обављају професионалци, могу се јављати вежбе /самостално обавља
ње радних активности/, суделовање у пројектима и истраживањима, волон
тирање и сл.) [Ministarstvo obrazovanja i znanosti Republike Hrvatske, 2017].
Без обзира у којој се од претходно поменутих форми јавља, стручна
пракса, као и практична настава током високог образовања: доприносе
развоју професионалних знања и вештина студената; омогућавају непо
средно упознавање студената са процесом рада и оспособљавање студе
ната за базично разумевање захтева радног места [Buzzeo and Cifci 2017;
Weston 2007]; воде ка успешној припреми за свет рада; доприносе форми
рању и развоју ставова код студената о професији за коју се припремају
[Weston 2007]; подстичу мотивацију за рад и учење и оснажују студенте
за доношење одлука о сопственом професионалном развоју [Ministarstvo
obrazovanja i znanosti Republike Hrvatske, 2017].
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Стога не треба да нас чуди да резултати истраживања указују на ва
жност практичне наставе, а посебно стручне праксе као саставног дела
програма и процеса високог образовања. Према резултатима истражива
ња, менаџери смат рају стручну праксу најважнијим делом образовања
студената и придају велик значај практичном искуству стеченом током
студирања [Harkison 2004]. Поред тога, стручна пракса је, уколико задо
вољава развијене стандарде квалитета и производи конзистентна знања
и искуства међу студентима, повезана и са развојем каријере и степеном
задовољства послом који се касније исказује [Mišković 2013].
Практичном наставом и стручном праксом код студената друштве
них и хуманистичких наука треба да се продубљује и проширује теориј
ско, концептуално знање стечено током наставе, да се то знање „тестира”
у новом, радном окружењу, практичном контексту, и да се употпуни про
цедуралним (умеће да се нешто уради) и диспозиционим знањем (вредно
сти и ставови који су повезани с практичним делањем) [Billett et al. 2017].
Без обзира на специфичности многобројних и различитих професија
за које се образују, студентима који студирају друштвене и хуманистичке
науке током практичне наставе и стручне праксе треба да се обезбеде ситу
ације у којима ће се суочавати са практичним проблемима за чије решава
ње је потребно повезивање података о конкретним, практичним ситуаци
јама са теоријским и академским знањима која су развили током студија
[Krnjajić 2015]. На овај начин, путем примене теоријских знања, студенти
стичу искуство неопходно за обављање будућег посла [Krnjajić 2015] и
„граде” своју ужу стручност и експертизу. Притом, у овом случају, развој
уже стручности и почетке развоја експертизе не треба преуско поистове
ћивати са ускостручним образовањем и стручним тренингом [Pring 2007].
Ужа стручност развија се током студија друштвених и хуманистичких
наука тако што се студенти оспособљавају за: а) интеграцију академских
знања и веш тина развијен их током студ ија у реа лне радне и животне
сит уације у професионалном окружењу, б) примен у теорије у пракси у
целини професионалног деловања, в) сарадњу са професионалцима других
ужестручних профила на радном месту и у професионалној заједници, г)
практично деловање утемељено на професионалним вредностима и ста
вовима о сопственој професији, као и моралној и друштвеној одговорности
у оквирима своје уже професионалне надлежности [Biggs and Tang 2011].
СТРУЧНА ПРАКСА КАО САСТАВНИ ДЕО ПРОГРАМА
ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПЕДАГОГИЈЕ
Практична настава и стручна пракса заступљене су у различитим
формама и обиму у целини акт уелног студијског прог рама педагогије
који се реа лизује у Одељењу за педагогију и андрагогију Филозофског
факултета Универзитета у Беог раду. Практична настава се јавља у виду
различитих практичних задатака и вежби које студенти реализују углавном
за пот ребе предиспитних обавеза у оквиру различитих предмета на сва
три нивоа студија.
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Према тренутно важећем студијском програму, стручна пракса оба
везна је за студенте III и IV године основних академских студија педаго
гије. Стручна пракса спроводи се у форми двонедељног рада студената
у вртићу, односно школи. Основни циљеви стручне праксе у вртићу су:
a) упознавање студената са подручјима рада вртића и оспособљавање за
разумевање улоге педагога, васпитача и детета, б) сагледавање пробле
матике образовања предшколског детета у контексту дечјег вртића, в)
развијање професионалног приступа у сагледавању праксе предшколског
васпитања. Стручна пракса у школи има следеће циљеве: упознавање сту
дената са структуром и унутрашњом организацијом школе као институ
ције, упознавање студената са садржајем школског рада и структуром
школских активности; оспособљавање студената за сагледавање улоге
педагога у школи и разумевање сврхе ангажовања стручног профила –
педагог у школској пракси.
Стручна пракса у вртићу и школи обавља се у форми праћења и по
сматрања активности, као и учествовањем у организацији и реализацији
и/или самосталним обављањем појединих активности (у непосредном
рад у са децом/учен иц има и васп итач има/нас тавн иц има, а уз помоћ и
подршку стручног сарадника – педагога који има улогу ментора стручне
праксе). Оцењивање стручне праксе спроводи се на основу прегледа днев
ника и/или извештаја о обављеним активностима и усмене анализе оба
вљене праксе са задуженим наставницима.
Иако је стручна пракса у вртићу и школи у погледу организације и
вођења директно везана за предметне области, њихова функција је много
шира и повезана је са основном сврхом студијског прог рама педагогије
– оспособљавањем студената за успешно професионално деловање у
васпитно-образовној пракси.
Као наставници задужени за организацију и вођење стручне праксе
у школи, у наставку текста изложићемо кратак осврт на њену реализацију
школске године 2019/20. Наиме, те школске године стручна пракса у шко
ли није реализована према првобитној замисли и плану. Дошло је до обу
ставе рада у школама у наведеном периоду и после њега услед проглашеног
ванредног стања изазваног пандемијом вируса ковид-19. Уместо двонедељ
ног боравка и рада студената у школама, практична обука се реализовала
на факултету. Практична обука одвијала се у два сегмента: а) петоднев
ни инструктивни рад педагога-практичара са студентима на факултету
(поред представљања школа у којима су педагози-практичари запослени,
сваког дана обрађена је једна од следећих тема ‒ сарадња са ученицима,
наставницима, родитељима ученика, тимски рад у школи, сарадња пе
дагога са стручним удружењима, научним и стручним институцијама и
организацијама) и б) самостални рад студената код куће на решавању
практичних задатака.
Обавезе студената у оквиру практичне обуке на основу којих су оце
њиван и, биле су: а) поп уњавање радн их материјала на крају сваког од
првих пет радних дана у којима су студенти одговарањем на задата пи
тања износили и образлагали запажања о представљеним активностима
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у одређеној области рада школског педагога и износили осврт на посто
јећу школску праксу и праксу рада школског педагога; б) решавање три
практична задатака из три области рада педагога (рад с ученицима, настав
ницима и родитељима ученика) који су били дефинисани и формулисани
тако да су „тражили” примену знања.
Поред евалуативног упитника у којем су студенти износили своје
оцене и мишљења о различитим сегментима реализоване практичне обу
ке, значајан извор података о ефектима који су постигнути представљали
су резултати тематских разговора које су обавили педагози-практичари,
инструктори обуке и задужени наставници.
Поред махом позитивних оцена о целини програма практичне обуке
и његовим појединачним сегментима који су у евалуативном упитнику
били предмет оцене, студенти су јасно истакли да је практична обука до
принела развоју њихових нових академских и стручних знања и пружи
ла им могућност за примену знања развијених током студија. Такође су
истакли да им је практична обука помогла у разумевању одлика професије
педагог и специфичности улоге педагога у школи, као и да их је навела на
размишљање о актуелном стању у политици и пракси школског рада и
на рефлексију о сопственом професионалном избору.
Овакви одговори и запажања студената у складу су са резултатима
ист раживања које је за циљ имало испитивање процена педагога-прак
тичара о доприносу студија педагогије развоју професионалних компе
тенција. Педагози-практичари проценили су да је за успешно практично
деловање најважнија развијена компетенција за примену стечених педа
гошких знања и вештина у решавању конкретних стручних проблема
[Hebib i Ovesni 2019]. Поред наведеног, добијене одговоре и запажања
студената можемо посматрати и поредити и са резултатима истраживања
која су за циљ имала испитивање мишљења и/или процена студената о
важности и квалитету стручне праксе као дела студијских програма. Ре
зултати истраживања показују да студенти различитих студија друштвенo-хуманистичких, техничко-технолошких, природно-математичких, ме
дицинских наука и уметности препознају као важно да се током студија
добије прилика да се знања стечена на факултету „испитају” или „испроба
ју” у пракси и открију различите могућности за примену наученог [Krnjajić
i Maksimović 2016]. Важност практичних знања и педагошке праксе као
дела студијских прог рама препознају и студенти музичких академија
који се током студија прип ремају између осталог и за педагошки рад
[Bogunović i Mirović 2014].
У одговорима на последње питање у евалуативном упитнику у којем
се тражило да се наведу предлози за унапређење стручне праксе у шко
ли, студенти су изнели и предлог да се размисли да се практична обука,
у истој или сличној форми како је реа лизована, интег рише у студијски
програм педагогије и да се повеже са стручном праксом у школи тако што
би имала функцију припреме за стручну праксу или њене евалуације, од
носно сумирања практичног знања и искуства развијеног током праксе.
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Педагози-практичари, који су имали улогу инструктора практичне
обуке, такође су позитивно оценили прог рам практичне обуке у целини,
квалитет процеса рада (иако се рад одвијао у веома отежаним условима
услед поштовања мера заштите) и остварене резултате. Препознали су и
истак ли и добит за сопствени професионални развој од учешћа у реа ли
зацији практичне обуке и исказали спремност да у будућности учествују
у истим и сличним прог рамским активностима.
Реализација стручне праксе у школи у ванредним условима потврди
ла је вредност и практичне наставе и стручне праксе као саставног дела
студијског програма педагогије, али је указала и на потребу и могућности
његовог унапређивања. На основу предлога студената, развијено је и усво
јено решење којим се делом модификује, али и унапређује стручна пракса
у школи као саставни део студијског прог рама педагогије што ће, веру
јемо, допринети његовом квалитету, као и квалитету образовања будућих
школских педагога.
ЗАК ЉУЧАК
Уважавајући развијена теоријска сазнања и истраживачке резултате
о значају развоја практичног знања и искуства током формалног образо
вања, али и позитивна искуства студената педагогије и њихових настав
ника у реа лизацији стручне праксе, са сигурношћу бисмо могли рећи да
практична настава и стручна пракса треба да чине важан сегмент уни
верзитетског образовања различитих стручних профила, па и оних који
се припремају за професионално ангажовање у делатности васпитања и
образовања. Уместо на питање да ли је стручна пракса као део студијских
прог рама пот ребна или не, пажњу треба усмерити на питање како да се
тај део прог рама образовања унапреди.
Један од пут ева којим би требало убуд уће ићи у развоју стручне
праксе као компоненте студијских програма јесте сагледавање добити за
све учеснике у процесу њеног креирања и реа лизације. Наиме, добити
немају само студенти као будући практичари и професионалци, него и
сами факултети, као и институције/организације у којима се обавља струч
на пракса. Практичари, путем рада са студентима, добијају могућност да
ревидирају и унапреде властита знања (посебно уколико су у улози мен
тора), а факултетима се, кроз сарадњу са стручном заједницом омогућу
је дисеминација знања и отварају се могућности за разраду заједничких
ист раживачких, развојних и иновативних пројеката.
ЗАХВАЛНОСТ
Рад је резултат ист раживања на пројекту „Модели процењивања и
стратегије унапређивања квалитета образовања у Србији” (бр. 179060,
2011–2020) који се реализује у Институту за педагогију и андрагогију Фи
лозофског факултета Универзитета у Београду, а финансира га Министар
ство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Аутори
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овог рада исказују посебну захвалност студентима педагогије IV године
основних академских студија педагогије школске 2019/20. године као и
колегама педагозима-практичарима који су били инструктори практичне
обуке: Светлани Спасић (ОШ „Свети Сава”, Пожаревац), Весни Радонић
(ОШ „Краљ Петар I”, Беог рад), Ирени Мучибабић (ОШ „22. октобар”,
Беог рад) и Невенки Крагуљац (ОШ „Филип Филиповић”, Беог рад).
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SUMM ARY: Ideas about work-based learning and learning through practical ex
perience have been represented in pedagogical theory and practice for a long time. Their
importance is actualised in conditions of wider practical application of competency-based
education. Practical teaching and professional practice should constit ute an integral part
of higher education programmes aimed at developing professional competencies. Practical
teaching usually occurs as a part of different subject programmes, whereas professional
practice occurs as a separate component of study programmes. The extent to which practi
cal teaching and professional practice will be represented in the overall programme as well
as the organisational form in which they will occur depend on professional (vocational)
prof iles implemented in education. Practical teaching and professional practice are highly
important in implementing vocational (professional) prof iles in the field of education,
such as the professional prof ile of a pedagog ue. This paper provides basic explanations
of concepts of work-based learning and learning through practical experience that can
be viewed as having theoretical origins in noticing the importance of practical teaching
and professional practice as integral parts of educational programmes. In addition, the issue
has been examined relating to the roles of practical teaching and professional practice in
achieving the basic objectives and outcomes of higher education aimed at developing
professional competencies. A separate section of the text provides an overview of the
position and share of professional practice in the pedagogy study programme implemen
ted at the Department of Pedagogy and Andragogy of the Faculty of Philosophy of the
University of Belgrade. As part of this overview, a summary has been given of experience
in delivery of compulsory professional pract ice in school for students of Year Fou r of
bachelor academic studies of pedagogy in the 2019–2020 academic year under the emer
gency school work conditions caused by the pandemic.
KEYWORDS: practical teaching, professional practice, work-based learning, lear
ning through practical experience, competency-based education, studies of pedagogy
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САЖЕТАК: Пандемија изазвана вирусом ковид-19 изменила је животе
људи широм света. Специфична ситуација у којој се свет нашао захтевала је
прилагођавање облика понашања људи у погледу сталне и благовремене ин
формисаности. Спроведено истраживање, на узорку од 300 студената са пет
универзитета и неколико високих школа у Србији, имало је за циљ да испита
начин на који се студенти информишу о пандемији изазваној вирусом ко
вид-19, као и да се испита став о мерама које Влада Републике Србије доноси
у циљу сузбијања пандемије. Вирус ковид-19 постао је незаобилазна тема у
свим комуникационим каналима. Медији и друштвене мреже свакодневно
преносе бројна истраживања и тезе, самим тим постају база и најприступач
нији извор информисаности, али се често може наићи на различите инфор
мације које доводе до заблуда. Студенти као најчешће изворе информисања
наводе друштвене мреже и медије, а затим познанике и пријатеље. Затим
следе интернет, лекари итд. Забрињавајуће је и да већина испитаника нема
позит иван став према мерама које је донела Влада Реп ублике Србије с
циљем сузбијања последица изазваних пандемијом вуруса ковид-19.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: ковид-19/Covid-19, пандемија, информисаност, сту
денти
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Вирус ковид-19 детектован је децембра 2019. у кинеском граду Вуха
ну, у покрајини Хубеи. Подаци са сајта CoronaVir usUpdate (live) показују
да се вирус проширио у 193 зем ље широм света. Mадa je првенствено
медицински појам, пандемија изазвана овим вирусом не утиче само на
здравље човека, већ и његов социо-економски положај. С појавом вируса
ковид-19, читав свет задесиле су огромне промене. Пре свега, променио
се начин живота, како старије популације која је нају г роженија група,
тако и младих. Због тога је, осим мера које је прописала Светска здрав
ствена организација [WHO, 2020], неопходно поседовати праве и релевант
не информације, које су такође од суштинског значаја за примену пре
вентивних мера. Интернет је постао корисно средство за праћење свести
о јавном здрављу како на националном, тако и регионалном нивоу, што
показује однос између тема везаних за ковид-19 и резултата прет ражи
вања [Hu et al. 2020: 707]. Информисаност младих о пандемији изазваној
вирусом ковид-19, испитивана у интервалу април–јун 2020. на територи
ји Сједињених Америчких Држава и Индије (земље са највише заражених
на милион становника [CoronaVir usUpdate: live]) дало је охрабрујуће ре
зултате. Наиме, млади су информисани о начинима преношења вируса
и превенцији, и имају позитиван став о мерама неопходним за спречава
ње ширења вируса [Sathyamurthi and Lakshmi Devi 2020: 295]. Управо то,
као и мноштво информација које су студентима понуђени кроз бројне
комуникацијске канале, навело нас је да се запитамо колико су заправо
студенти са пет универзитета и неколико високих школа у Србији аде
кватно, из научно релевантних извора, информисани и какав став имају
према мерама и методологији које доноси Влада Републике Србије у са
радњи с кризним штабом у циљу превенције ширења вируса ковид-19.
ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ
Пандемије нису само медицински феномен. Оне утичу на појединце
и друштво на многим нивоима, доводећи до различитих поремећаја [Pe
trić 2020: 7]. Коронавирус је први пут откривен 1930. годинe код пилића,
каo акутна респираторна инфекција узрокована заразним вирусом брон
хитиса. Инфекцију новорођених пилића одликовали су дахтање и без
вољност, а смртност пилића била је 40–90% [Sathyamurthi and Lakshmi
Devi 2020: 296].
Почетком 2020. године ширењем вируса ковид-19, настале су брoјне
студије у којима се дошло до значајних сазнања о новом вирусу. Полазећи
из Кине, вирус се ширио према истоку, а затим прешао на запад показу
јући своје право лице и у свакој земљи остављајући бројне последице. Да
би спречиле ширење заразе, многе владе широм света увеле су национал
не мере, које су довеле до драматичног пада глобалне економске активно
сти [Behara and Đuričin 2020: 17]. За разлику од досадашњих економских
криза, чије су главне покретачке снаге били нагли пад потражње [Марја
новић 2010: 11], тренутну кризу карактерише повећана потражња одређене
врсте производа, као што су заштитне маске, средства за дезинфекцију
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и прехрамбени производи. Смањена пот ражња може довести до знатног
опоравка продаје трајних производа, попут аутомобила, кућа и великих
уређаја, а неке од последица ширења вируса ковид-19 ускоро ће довести
пот рошаче у расположење за куповину.
Један од разлога економских поремећаја јесте изолација, као мера за
штите од вируса, која је довела до значајног смањења производње и гу
битка радних места у многим секторима националних индустрија широм
света [Lazarević-Moravčević 2019: 107]. Како би се суочили са изазовима
који су довели до непредвиђених околности, лидери организација послов
них система морају преиспитати и редизајнирати ланац снабдевања; осло
нити се на технологију као што су вештачка интелигенција и интернет
трговина и усредсредити се на одрживи ланац снабдевања [Hongwei and
Lloyd 2020: 177]. Иако су еволуција заразе и њен економски утицај крајње
неизвесни, што креаторима политике отежава формулисање одговарајућих
одговора макроекономске политике [Warwick et al. 2020: 3], владе широм
света покушале су да својим економским мерама ублаже утицај панде
мије на људе и привреду [Pavlović et al. 2020: 7]. Готово 70% нација било
је обухваћено сазнањем о пандемији, која је постала доминантна тема у
свим средствима информисања. Напоредо са глобализацијом, долази до
стварања глобалног друштва, тако што умрежене националне владе пре
узимају институционалне механизме и културне моделе вредности који
почивају на јединственом светском потрошачком поретку и систему уни
верзалних вредности дефинисаних кроз корпус људских права: на људски
живот, на заштиту физичког и психичког интегритета, на кретање, лечење,
интиму и сл. [Станковић 2020: 344].
Медији и друштвене мреже, који надгледају и достављају саопштења
представника владе, указивали су на проблеме у придржавању предви
ђених мера, посебно у првим недељама ванредног стања [Öcal et al. 2020:
1867]. Стручњаци су дошли до зак ључка да масовна изложеност медији
ма и информацијама о вирусу ковид-19 може довести до инфодемије, као
и до повишене преваленције анксиозности и депресивности у популацији
[Gao et al. 2020: 1]. Показано је да су мушкарци склонији ризичном здрав
ственом понашању, у односу на жене. С порастом старости испитаника
расте и степен ризичних здравствених понашања. Но, што је образовање
више, склоност ка ризичним здравственим понашањима опада [Станоје
вић и Љубичић 2020: 252]. Скептици посебно упозоравају да, док тради
ционални медији имају тенденцију да појачавају али и ублажавају перци
пирани ризик, модерне информационе платформе као што су друштвене
мреже, блогови, Википедија и слично, генерално теже да преувеличају
ризик. Медији су огледало тржишта и читавог друштва. Тржишни актер
без медија не би могао да постоји. Међутим, успешно сналажење у овим
изазовима неће гарантовати унапређење будућности или било које будућ
ности уопште. Разлог томе је тај што када кроз ову пандемију прођемо,
појавићемо се у сасвим другачијем свету у односу на свет пре избијања
пандемије. Многа тржишта, посебно у областима туризма и угоститељ
ства, више не постоје. Све организационе функције имају за циљ да дају
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приоритет и оптимизују пот рошњу или одлагање задатака који неће до
нети вредност у тренутном окружењу. Компаније, посебно новооснована
предузећа, примениле су неодређено замрзавање запошљавања. Ова криза
неизбежно је компаније довела у ситуацију у којој морају да се посвете
друштвеној заједници и напорима за решавање социјалних питања на
овим фронтовима током пандемије, као и дугорочно [Hongwei and Lloyd
2020: 177]. У току пандемије, бројни потрошачи су били у својим домовима,
са ограниченим приступом спољашњем свету, због ограничења кретања
и других мера социјалног дистанцирања, па је доношење пот рошачких
одлука било ирационално, о чему сведоче залихе хране, лекова, средста
ва за хигијену и санитарних производа [Hongwei and Lloyd 2020: 177].
Почетком марта 2020. године, у Србији је забележен први случај осо
бе која је оболела заражавањем вирусом ковид-19, а одмах затим почеле
су да се шире информације о броју заражених и начину заштите.
Донесене су разне економске и трговинске мере, укључујући огра
ничење цена основних намирница, забране извоза лекова и медицинске
опреме [Öcal 2020: 1877]. Влада Републике Србије затворила је угоститељ
ске објекте, казина, кладионице, фризерске и салоне лепоте, ауто-перио
нице, пијаце, објекте и локале у тржним центрима, изузев супермаркета,
прехрамбених продавница и апотека. Пандемија је највећи утицај имала
на старију популацију, првенствено зато што је дошло до ограничавања
кретања у одређеном временском периоду, а та ограничења односила су
се и на одласке у продавнице и супермаркете. Битан траг пандемија је
оставила и на студенте и младе људе, променивши њихове ставове, нави
ке, начине усвајања знања. Студенти су имали страх од губитка године
на факултету, промене начина полагања испита, одлагања испитних ро
кова, повећања школарина. То је био један од разлога учесталијег инфор
мисања о пандемији, начину заштите од вируса и мерама заштите. Услов
могућности савремене виталности у пракси не испољава се као повер
љиви однос према стварима, појавама и људима, него као опозив наив
ности [Проле 2020: 27].
Ист раживање које је спроведено у Кини показало је да студенти,
млади људи и људи који су превише времена провели у епидемији, као
и здравствени радници, били су изложени високом ризику за развој мен
талних болести [Huang and Zhao 2020: 11]. Знање, ставови и пракса три
су базична елемента када је у питању информисаност о пандемији. Сту
дија о знању, ставовима и праксама везаним за вирус ковид-19 међу ки
неским становницима, током периода брзог пораста избијања пандемије,
указала је на значај свести и информисања о новој епидемији. Како би
спречила ширење болести у великим размерама и сачували драстичан
пад економских активности, Централна народна влада у Кини одложила
је време почетка рада свих школа, укључујући факултете и универзитете.
Стога су од већине студената захтевали да остану код куће и изолују се на
дуже време, што је као последицу могло имати повећање ризика за на
станак депресивног расположења. С друге стране омогућило би се брже
сузбијање епидемије и били би мањи економски губици. У Индији је

465
ист раживање обима свести о актуелном вирусу спроведено тако што су
учесници анкетирани попуњавањем упитника преко интернета. Обухва
ћено је 8.338 испитаника, старости од 15 до 35 година, који бораве и сту
дирају у Индији. Студија је показала да су испитаници умереног до ви
соког нивоа свести о пандемији. Такође се дошло до зак ључка да знање
о ширењу вируса утиче на спровођење превентивних мера против виру
са ковид-19 [Sathyamurthi and Lakshmi Devi 2020: 294]. Ист раживања су
показала да код младих у Србији, када су ванредне околности у питању,
може доћи до дубоких промена њихових личности, пре свега уверења и
система вредности који чине основу за генерисање ставова и понашања
младих [Pavlović Vinogradac et al. 2020: 333].
Аутори Аташ и Тало Јидирим (Osman Ataş and Tuba Talo Yildirim) до
шли су до закључка да су студенти у Турској, у зависности од факултета
на којем студирају, различито изложени утицају пандемије. На пример,
студенти стоматологије и стоматолози су у повећаном ризику за обоље
вање од овог вируса због контакта са пацијентима – стоматолошка пракса
укључује комуникацију лицем у лице с пацијентом, али и честу изложе
ност услед контакта са телесним течностима попут пљувачке и крви [Ataş
and Talo Yildirim 2020: 7]. Такође, студенти анатомије у САД, услед после
дица пандемије специјализују се за анатомију без приступа материјалима
за учење, заснованим на практичном раду, било да се ради о лешевима,
прогнозама или моделима. Учење анатомије без лешева, пракса је која се
смат ра мање повољном [McLachlan 2004: 420]. Ученицима и студентима
је неопходно квалитетно образовање како у погледу садашње корисности
(тзв. пoтрoшaчкa димeнзиja oбрaзoвaњa, кao штo je лично задовољство и
уживaњe у учeњу) тако и будућe кoриснoсти (тзв. инвeстициoнa димeнзиja
oбрaзoвaњa кoja пoвeћaвa прoдуктивнoст нa тржишту рaдa) [Бодрошки
Спариосу 2019: 500].
Примарни циљ овог ист раживања јесте утврђивање извора инфор
мисаности студената са пет универзитета и неколико високих школа у
Србији о пандем ији изазваној вирусом корона-19. Сек ундарн и циљеви
ист раживања су утврђивање:
– извора информисаности коме студенти највише верују,
– сличности и разлика у ставовима студената према методологији и
мерама које доноси Влада Реп ублике Србије и другим начинима
информисања,
– код колико студената је дијагностикована инфекција вирусом ко
вид-19, а кол ико њих је имало симптоме сличне онима које вирус
изазива.
МЕТОДЕ ИСТРАЖИВАЊА И ИСПИТАНИЦИ
Ист раживањем је обухваћено 300 студената са пет универзитета и
неколико високих школа у Србији. Са Универзитета и високих школа у
Беог раду 55 студената, по 60 студената са Универзитета у Новом Саду,
Краг ујевц у и Ниш у, 65 студената са Универзит ета и високих школа у
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Приштини (Косовској Митровици), 144 испитаника је мушког пола (48%),
а 156 женског (52%). У узорку је највише студената старости 24–26 (92 или
30,7%), старости 18–20 (85 или 28,3%), старости 21–23 (81 или 27%), док
је најмање студенат астарости већој од 26 година (42 или 14%). Симптоми
инфекцијом вирусом ковид-19 јавили су се код 57 студената (19%), а 39
студената (13%) било је позитивно на тест коронавируса, док 204 (68%)
студента није имало ни један од симптома карактеристичн их за вирус
ковид-19.
Методологија
За обраду података, коришћени су поступци дескриптивне стати
стике и статистике зак ључивања. За утврђивање степена изражености
основних варијабли ист раживања, коришћене су технике дескриптивне
статистике – аритметичка средина и стандардна девијација, а за израчу
навање разлике између различитих нивоа независних варијабли коришће
ни су тестови разлике. Како се дистрибуција скале статистички значајно
разликује од нормалне (р<0,01), коришћене су непараметарске технике,
односно Kruskal-Wallis и Man Vitnijev U тест разлике. Подаци су били
прикупљени помоћу онлајн упитника и анализирани су помоћу статистич
ког прог рама за анализу података (IBM SPSS–version 23). У намери да се
испита на који се начин студенти из Србије информишу о актуелној пан
демији вирусом ковид-19, као и то да ли је позитиван став студената
према методологији и мерама које доноси Влада Републике Србије, у са
радњи са кризним штабом, разликује у односу на „начин информисања”,
„начин информисања којем највише верују” и томе да ли су били дијаг
ностиковани као ковид-19 позитивни пацијенти или су имали симптоме,
које коронавирус изазива, тестиране су следеће хипотезе:
Х1 Када је пандемија вирусом ковид-19 у питању, постоји разлика у
информисаности у зависности од факултета и високе школе и универ
зитета који студенти похађају.
Х2 Студенти унивезитета у Србији немају позитиван став према
мерама које доноси Влада Републике Србије у сарадњи са кризним штабом.
Х3 Постоји статистички значајна разлика у нивоу изражености
позитивног става према методологији и мерама које доноси Влада Републи
ке Србије у сарадњи са кризним штабом у односу на различите вредности
варијабле: „извора информисања коме највише верују”, „полу” и „старо
сној структури”.
Инструменти
За пот ребе спроведеног ист раживања конструисана је скала којoм
су проверавани начини информисања студената Србије о актуелној пан
демији вирусом ковид-19, као и то да ли се позитиван став студената пре
ма методологији и мерама које доноси Влада Републике Србије у сарадњи
са кризним штабом, разликује у односу на „начин информисања”, „начин
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информ исања којем највише верују” и томе да ли су дијагностикован и
као позитивни на ковид-19 или су имали симптоме које актуелни вирус
изазива. Скала има задовољавајућу поузданост, која износи 0,88, мерену
Cronbach’s alpha коефицијентом поузданости.
РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
Начин информисања студената о пандемији
Анализа резултата добијених на узорку од 300 студената са пет уни
верзитета и неколико високих школа у Србији (Tабела 1), показала је да се
студенти подједнако информишу о пандемији изазваној вирусом ковид-19:
посредством друштвених мрежа и посредством медија по 77 испитаника
(по 25,70%), након тога следе пријатељи 68 (22,70%), затим интернет 52
(17,30%), лекар 23 (7,70%) и на крају 3 студента (1%), користе сваки од на
ведених начина информисања (Табела 2).
Табела 1. Дистрибуција студената по факултетима на универзитетима и високим
школама у Беог раду, Новом Саду, Нишу, Краг ујевцу и Косову и Метохији
Универзитет и високе школе у Београду
Економски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет
Правни факултет
Медицински факултет
Математички факултет; Биолошки факултет
Факултет организационих наука
Хемијски факултет
Висока здравствена школа струковних студија у Београду
Факултет политичких наука
Факултет драмских уметности
Православни богословски факултет
Теолошки факултет
Факултет музичке уметности
Укупно:
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет
Филозофски факултет
Правни факултет
Факултет техничких наука
Технолошки факултет
Медицински факултет
Укупно:

20
5
3
2
1
2
4
1
5
5
1
1
2
1
53

25
18
4
7
1
5
60
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Универзитет у Нишу
Економски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет
Правни факултет
Медицински факултет
Природно-математички факултет
Електронски факултет
Грађевинско-архитектонски факултет
Укупно:

28
7
1
4
7
7
5
1
60

Универзитет у Крагујевцу
Економски факултет
Филозофски факултет
Факултет техничких наука
Природно-математички факултет
Агрономски факултет
Факултет инжењерских наука
Фармацеутски факултет
Филолошко-уметнички факултет
Укупно:

20
8
13
7
1
10
1
2
62

Универзитет и високе школе на Косову и Метохији
Економски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет
Правни факултет
Медицински факултет
Природно-математички факултет
Факултет техничких наука
Факултет за спорт и физичко васпитање
Висока школа струковних студија Звечан
Висока економска школа Пећ Лепосавић
Учитељски факултет
Укупно:

22
13
3
3
5
6
7
2
1
1
2
65

Када је реч о пандем ији изазваној вирусом ковид-19, 94 студента
највише верују својим пријатељима (31,30%), потом 78 студената који
верују лекарима (26%), следи 49 студента који верују медијима (16,30%),
23 студента који верују интернету (7,70%) и 3 који верују породици (1%).
Само један студент верује свим каналима информисања (0,30%). Нешто
више од једне десетине укупног броја испитаника, односно 33 студента
(11%), не верује ни једном од канала информисања.
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Када је пандемија вирусом ковид-19 у питању, не постоји статистички
значајна разлика у информисаности у зависности од факултета (р>0,05) и
универзитета који студенти похађају (р>0,05), па прва истраживачка хи
потеза није потврђена (Х1) (Табела 1).
Ставови студената у односу на мере које доноси Влада Реп ублике
Србије према следећим карактеристикама:
1. Факултет који похађају
Табела 2. Приказ разликa у нивоу изражености позитивног става студената
према методологији и мерама које доноси Влада Републике Србије у сарадњи
са кризним штабом у зависности од факултета и универзитета који студенти
похађају
Варијабла
Факулте ти у Србији
Универзитети у Србији

Kruskal-Wallis test
2,34
3,21

р
0,65
0,24

р – статистичка значајност

За пот ребе овог ист раживања креирана је скала чији је циљ био да
измери у којој мери студенти исказују позитиван став према методоло
гији и мерама које доноси Влада Републике Србије у сарадњи са кризним
штабом. Најмањи скор добијен на овој скали износи 1,14, док је емпириј
ски добијена максимална вредност 2,86, и аритме тичкa срединa 2,02
(SD= 0,35). Добијени подаци указују да студенти Републике Србије нема
ју позитиван став према методологији и мерама које су од стране Владе
Републике Србије донете као мере за сузбијање пандемије, те је друга
хипотеза (Х2) потврђена.
2. Начин информисања испитаника
Добијена је статистички значајна разлика у нивоу изражености пози
тивног става студената према методологији и мерама које доноси Влада
Републике Србије у сарадњи са кризним штабом у односу на начин инфор
мисања испитаника. Поређењем категорија добијено је да се статистички
значајно разликују студенти који се информишу преко пријатеља у одно
су на студенте који се информишу преко медија и друштвених мрежа и
то тако да студенти који се информишу преко друштвених мрежа имају
позитивнији став о мерама које доноси Влада Републике Србије у сарад
њи са кризним штабом с циљем сузбијања пандемије вирусом ковид-19,
од оних студената који се информишу путем медија и пријатеља (Табела
3). Подаци из Табеле 3 потврђују трећу ист раживачку хипотезу (Х3).
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Табела 3. Приказ разлике у нивоу изражености позитивног става студената
према методологији и мерама које доноси Влада Републике Србије у сарадњи
са кризним штабом у односу на начин информисања испитаника
Начин информисања
Друштвене мреже
Медији
Пријатељи
Лекар
Интернет
Сви канали информисања
Група 1 – Група 2
Пријатељи – Медији
Пријатељи – Друштвене мреже

Просек
168,77
161,16
112,99
164,20
150,13
159,67

Kruskal-Wallis тест

p

18,31

0,00

48,18
55,78

0,00
0,00

р – статистичка значајност

Статистички значајна разлика је добијена у нивоу изражености пози
тивног става студената према методологији и мерама које доноси Влада
Републике Србије у сарадњи са кризним штабом у односу на начин инфор
мисања коме највише верују. Поређењем категорија показало се да се ста
тистички значајно разликују студенти који не верују ни једном од наведе
ног начина информисања у односу на студенте који највише верују лекару
и медијима и то тако да студенти који не верују ни у један од начина инфор
мисања имају негативнији став према мерама које доноси Влада Републике
Србије у сарадњи са кризним штабом са циљем сузбијања пандемије, од
оних студената који највише верују лекару и медијима (Табела 4). Резул
тати из Табеле 4, такође, потврђују трећу хипотезу ист раживања (Х3).
Табела 4. Приказ разлике у нивоу изражености позитивног става студената пре
ма методологији и мерама које доноси Влада Републике Србије у сарадњи са кри
зним штабом у односу на начин информисања коме испитаник највише верује
Највише поверења
Не верујем ниједном
Друштвене мреже
Пријатељи
Лекар
Медији
Интернет
Верујем у све канале информисања
Породица
Група 1 – Група 2
Не верујем ниједном извору – Лекар
Неверујем ниједном извору – Медији
p – статистичка значајност

Просек
106,30
149,82
127,10
167,45
187,96
165,17
194,50
194,50

Kruskal-Wallis test

P

29,87

0,00

61,15
81,66

0,00
0,00
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3. Присутна симптоматологија вируса ковид-19
Статистички значајна разлика добијена је и у нивоу изражености
позитивног става студената према методологији и мерама које доноси
Влада Републике Србије у сарадњи са кризним штабом у односу на при
сутну симптоматологију вируса ковид-19 (Табела 5). Иако је, у глобалу,
разлика добијена, поређење категорија није дало статистички значајнe
разликe (p > 0,05 у свим комбинацијама упоређивања).
Табела 5. Приказ разлике у нивоу изражености позитивног става студената
према методологији и мерама које доноси Влада Републике Србије у сарадњи
са кризним штабом у односу на присутност симптоматологије вируса ковид-12
Симптоми вируса ковид-19
Да
Не
Позитиван на тест вируса ковид-19

Просек
133,04
158,83
132,45

Kruskal-Wallis тест

p

6,01

0,05

p – статистичка значајност

4. Пол и старосна структура испитаника
Статистички значајна разлика у нивоу изражености позитивног ста
ва према методологији и мерама које доноси Влада Републике Србије у
сарадњи са кризним штабом у односу на „пол” (р > 0,05) (Табела 5) и
„старосну структуру испитаника” (р > 0,05) није добијена, па у том делу
хипотеза Х3 није потврђена (Табела 7).
Табела 6. Приказ разлике у нивоу изражености позитивног става студената
према методологији и мерама које доноси Влада Републике Србије у сарадњи
са кризним штабом у односу на узраст испитаника
Варијабла
Пол

Kruskal-Wallis тест
3178,50

Р
0,16

p – статистичка значајност

Табела 7. Приказ разлике у нивоу изражености позитивног става студената
према методологији и мерама које доноси Влада Републике Србије у сарадњи
са кризним штабом у односу на пол испитаника
Варијабла
Старосна структ ура
p – статистичка значајност

Mann-Whitney U тест
5,21

Р
0,32
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Скоро две трећине студената који су учествовали у истраживању, што
је 217 особа (72,3%), смат ра да путем online наставе не може стећи ква
литетно знање, док њих 83 (27,7%) подржава спровођење наставе путем
интернета.
Рeзултати у последњој табели само се надовезују на претходне. Општи
утисак који се стиче да студенти са пет ист раживаних универзитета у
Србији немају позитиван став о мерама које су спроведене како би се
спречили ефекти пандемије вирусом ковид-19.
У намери да се испита колико је став о онлајн образовању подударан
са општим ставом о мерама превенције пандемије рекодована је скала о
образовању тако да јединица означава негативан став (има мањи „интен
зитет”), а двојка позит иван (већ и „интензитет”), а зат им је примењена
корелациона анализа и добијено је да постоји статистички значајнo ниска,
позитивна, корелација између општег става према мерама превенције
против пандемије и става о онлајн образовању (ρ = 0,14; p = 0,01). Дак ле,
испитаници који имају негат иван опш ти став према донет им мерама
превенције пандемије, имају и негативан став према спровођењу онлајн
наставе за време пандемије. Даље, испитан је однос Поверења у кризни
штаб и Примене препорука штаба, понаособ, и Става о онлајн образо
вању. Студенти који не верују штабу за ванредне ситуације формираном
у циљу превенције пандемије (ρ = 0,13; p = 0,05) и они који не примењују
препоруке штаба (ρ = 0,27; p = 0,01) немају позитиван став према спро
вођењу онлајн наставе за време пандемије.
ЗАК ЉУЧАК
Последице изазване пандемијом промениће привреду света и унети
нове начине организовања рада, повећати ниво дигитализације и еколо
шке свести. У ситуацији која нас је задесила, неопходно је свакодневно
и адекватно информисање.
Спроведено ист раживање на узорку од 300 студената пружило је
тренутни увид у изворе информисаности студената о пандемији вируса
ковид-19, под претпоставком да су студенти најактивнија група у попула
цији и тиме представљајући ризик за убрзано ширење вируса. Анализа
података о информисаности студената о пандемији показала је да студен
ти, као најчешћи извор информисања бирају друштвене мреже и медије,
након тога пријатеље, потом интеренет, а на крају листе налазе се лекари
и остали начини информисања. Добијени подаци могу се објаснити тиме
да према скорашњим истраживањима више од 79,6% студената Републи
ке Србије свакодневно користи интернет [Buha et al. 2016: 615]. Једна од
вид љивих последица ове пандемије је екст ремно повећање упот ребе
интернета и друштвених мрежа, како за информисање тако и за онлајн
образовање и обављање пословних активности. На основу спроведеног
ист раживања, можемо зак ључити да студенти више верују информаци
јама добијеним од пријатеља и друштвених мрежа, док поверење у иза
бране лекаре и стручна лица нису на завидном нивоу. Зато је неопходно
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уложити у јачање поверења грађана у здравствени систем. Истраживањем
смо дошли до закључка да студенти нису склони променама својих нави
ка у учењу, смат рајући да се традиционалним начином учења стиче ква
литетније знање. Резултати ист раживања могу наговестити да је сваки
напор који државне институције, локалне заједнице и невладине органи
зације сада улажу у оснаживање младих и одржавање њиховог менталног
здравља веома драгоцен и заправо неопходан [Pavlović Vinogradac et al.
2020: 334]. Држава би константно требало да инсистира на побољшању
положаја младих и развијању здравствених и образовних институција.
Идеја истраживања била је да се кроз конструисана питања испитају ста
вови студената универзитета и високих школа у Србији, и даље, да се
испитивањем става, дође до што бољег увида у њихове жеље и пот ребе,
како би се смањио ризик од ширења епидемије. Зато је важно да се испита
сам сад ржај који се кроз различите медије пласира, а тиче се акт уелне
пандемије.
Резултат, који се може издвојити као најзначајнији и у наредним истра
живањима даље испитати јесте да скоро трећина испитаника нема пове
рења у изворе информисања. Запажање које се овде може извести јесте да
код људи у кризним ситуацијама као што је пандемија, долази до појаве
одбрамбених реакција, услед насталог стреса и страха који неочекивана
ситуација производи, а то је креирање и веровање у теорије завере што
за последицу има опште неповерење у стручна лица која су недоследна
и износе конт радикторне ставове. Дејство ефеката појаве теорија завере
у коју се верује је двоструко: примарно – што је и добијено као резултат
истраживања – информисање из научних релевантних извора и веровање
у њих, бива замењено неким алтернативним (друштвене мреже, интернет),
што за последицу има непоштовање мера превенције ширења заразне
болести као што је ковид-19, самим тим и омогућавање даље трансмисије
вируса; и секундарно, где иста популација, која верује у неки од алтерна
тивних начина информисања даље шири ову „истину”. С друге стране,
прописане мере превенције подсећају нас да не користимо своја чула, да не
бисмо смели да додирујемо ништа, да морамо стално носити маску или
да држимо дистанцу од других људи.
ЦИТИРАНИ ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА
Бодрошки Спариосу, Биљана и Мирјана Сенић Ружић (2019). Глобалне реформске ини
цијативе: од основног до високошколског образовања. Зборник Матице српске за
друштвене науке, LXX(172): 491–505.
Марјановић, Гордана (2010). Утицај економске кризе на главни ток економске мисли.
Економски хоризонти, 12(2): 5–20.
Николић, Ивко А.; Вељко Р. Банђур и Драган Д. Мартиновић (2020). Улоге наставника
у школи дигиталног доба. Социолошки прег лед, LIV(1): 88–103.
Проле, Драган (2020). Неповерљивост трубад урске маске. Зборник Мат ице српске за
друштвене науке, LXXI(173): 25–36.

474
Станковић, Владан П. (2020). Друштвене масе и масовна друштва – сличности и раз
лике, Социолошки прег лед, LIV(2): 338–353.
Станојевић Т. Драган; Милана М. Љубичић (2020). Фактори ризичних облика понаша
ња младих у Србији: анализа индивидуа лних и контекстуа лних чинилаца ризика.
Социолошки прег лед, LIV(2): 242–271.
Ataş Osman and Tuba Talo Yildir im (2020). Evaluation of knowledge, attit udes, and clinical
education of dental students about COVID-19 pandemic. PeerJ 8: e9575: 2–15.
Behara, Isidora i Sonja Đur ičin (2020). The Impact of COVID-19 Crisis on Medium-sized
Enterprises in Serbia. Economic Analysis 1: 14–27.
Buha, Vesna V.; Radmila R. Janičić, Danica M. Ličić Cvetković, Rada B. Lečić (2016). Ana
liza ponašanja studenata na globalnoj mreži. Časopis Tehnika, LXXI(4): 613–620.
Donthu, Naveen and And res Gustafsson (2020). Effects of COVID-19 on business and rese
arch. Journal of Business Research, 117: 284–289.
Gao, Junling; Pinpin Zheng, Yingnan Jia, Hao Chen, Yimeng Mao, Suhong Chen, Yi Wang,
Hua Fu, Junming Dai (2020). Mental health problems and social media exposure during
COVID-19 outbreak. PLoS ONE, XV(4): 1–10.
Hongwei, He and Harr is Lloyd (2020). The impact of Covid-19 pandemic on corporate social
responsibility and marketing philosophy. Journal of Business Research, 116: 176–182.
Hu, Zhiliang; Ci Song, Chuanjun Xu, Guangf u Jin, Yaling Chen, Xin Xu, Hongxia Ma, Wei
Chen, Yuan Lin, Yishan Zheng, Jianming Wang, Zhibin Hu, Yongxiang Yi, Hongbing
Shen (2020). Clin ical character istics of 24 asymptomat ic infect ions with COV ID-19
screened among close cont acts in Nanjing, China. Science China Life Sciences, 63:
706–711.
Huang, Yeen and Ning Zhao (2020). Generalized anxiety disorder, depressive symptoms and
sleep quality during COVID-19 outbreak in China: a web-based cross-sectional survey.
Psychiatry Research, 288: 112954.
Lazarević-Moravčević, Marija (2019). Characteristics of Marketing Communication Strategy
of a Small Enterprise. Economic Analysis, LII(2): 104–112.
McLachlan, Johan C.; John Bligh, Paul Bradley, Judy Searle (2004). Teaching anatomy without
cadavers. Medical Education, 38: 418–424.
Öcal, Adem; Vladimir M. Cvetković, Hoda Baytiyeh, Fantina Mar ia Santos Tedim, Miod rag
Zečević (2020). Public reactions to the disaster COVID-19: a comparative study in Italy,
Lebanon, Portugal, and Serbia, Geomatics, Natural Hazards and Risk, XI(1): 1864–1885.
OECD, Strengthening online learning when schools are closed: The role of families and teachers
in supporting students dur ing the COVID-19 crisis, 24 September 2020.
Pavlović, Dejana; Duško Bodroža, Valentina Vukomanović (2020). The Economic Impact of the
COVID-19 on the Serbia’s Labor Market: Statistics and Facts. Economic Analysis, 1: 1–13.
Pavlović Vinogradac, Valentina; Jelena Pavičić Vukičević, Irena Cajner Mraović (2020). Value
System as a Factor of Young People’s Trust in Education During the Covid-19 Pandemic
in Three Countries of Southeast Europe, DHS – Društvene i humanističke studije (Tuzla),
12: 331–354.
Pet rić, Domina (2020). Negative ment al health effects of COV ID-19 pandemic and panic.
[DOI: 10.13140/RG.2.2.11798.09281]
Sathyamurthi, Kar ibeeran and Lakshmi R. Devi (2020). Knowledge, attit ude and practice on
SARS-COV-2 among yang Indian residents during lockdown due to SARS-COV-2 out
berak-A Cross Sect ional Survey. Internat ional Journal of Research and Analytical
Reviews (IJR AR), VII(2): 294–305.
Syakur Abd, Sugir in, Widiarni (2020). The effectiveness of english learning media through
google classroom in higher education. Britain International of Ling uistics Arts and
Education (BIoLAE-Journal), II(1): 475–483. [DOI: 10.33258/biolae.v2i1.218]
Warwick, McKibbin J. and Fernando Roshen (2020). The Global Macroeconomic Impacts of
COVID-19: Seven Scenar ios, CAM A Working Paper No., 19: 1–45.

475
ЕЛЕКТРОНСКИ ИЗВОРИ
The Wall Steet Journal (2020). Feb 8 https://www.wsj.com/articles/chinas-factor ies-struggleto-resume-operations-after-vir us-shutdown-11581157800 [Internet] [cited 2020 Mar 20];
Available from: [Google Scholar]. Доступно на: https://www.worldometers.info/coro
navir us/. Приступ љено: 16. 8. 2021.
World Health Organization (2020). Rolling updates on coronavir us disease (COVID-19). До
ступно на: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavir us-2019/eventsas-they-happen. Приступ љено: 16. 8. 2021.
REV IEW SCIENTIFIC PAPER

THE INFORMEDNESS OF THE FACULTY STUDENTS IN THE REPUBLIC
OF SERBIA ON THE ISSUE OF PANDEMICS CAUSED BY COVID-19
by
RADICA BOJIČIĆ
University of Priština temporarily settled in Kosovska Mit rovica
Kolašinska 156, Kosovska Mit rovica, Sеrbia
radica.bojicic@pr.ac.rs
MILAN S. DAJIĆ
Tehnical School Vitina
Vitina, Serbia
d.milan@hotmail.rs
SUMMARY: Covid-19 pandemic has changed the lives of people around the world.
The specif ic situation in which the world found itself, required the adjustment of the forms
of human behaviuor, in terms of constant and timely information. The study, conducted
on a sample of 300 students and five universities and high schools in Serbia, aimed to
examine the way students are informed about the Covic-19 pandemic, as well as students’
attit udes about measures taken by the Government of the Republic of Serbia to combat
the Covid-19 pandemic. Covid-19 has become an unavoidable topic in all communication
channels. The media and social networks transmit numerous researches and theses on a
daily basis and thus become the basis and the most accessible source of information, but
one can often come across various information that leads to misconceptions. The most
common information channel is represented by social networks and media, after that,
students list friends as a source of information, then the Internet, doctors and finally all
of the above. Although almost a third of the respondents trust the profession the most,
that is, the doctor’s recommendations, as many as a tenth of the surveyed students do not
trust it. It is also wor rying that the majority of respondents do not have a positive attit ude
towards the measures adopted by the Government of the Republic of Serbia with the aim
of combating the consequences of the Covid-19 pandemic.
KEYWORDS: Covid-19, pandemic, awareness, students

ОСВРТИ / REVIEWS ESSAYS

UDC 329.11(082)(049.32)
UDC 321.7(082)(049.32)

КОНЗЕРВАТИВИЗАМ И ЛИБЕРТАРИЈАНИЗАМ –
„НАТЕГНУТИ” САВЕЗ ИЛИ „СВЕТА” АЛИЈАНСА?
(Poredak i sloboda – razgovori konzervativaca i libertarijanaca,
приредили: Аleksandar Novaković i Dušan Dostanić, „Službeni glasnik”,
Beograd 2020, 629 стр.)

Живимо у епох и никад већ их и брж их
промена. Можемо је звати епохом неомани
је, епохом опседн утости рад икалн им про
гресом. Информац ије смењују једна друг у
ван могућности разложне перцепције и обра
де од стране обичног човека, а чак и они који
претендују на то да заиста мисле,1 имају скоро
нерешиве проблеме у том смислу пред собом.
Сигнали, симболи и пароле су свуда око нас,
али њихово значење као да измиче и најупор
нијима. Посебно то важи за конзервативизам
и либертаријанизам, чија су два симболичка
1
Притом, треба имати у виду да мислећи љу
ди нису нуж но академски интелект уа лци.

стуба поредак и слобода. Симболи који се са
правом могу везати за ова два појма – несум
њиво цирк ул иш у у глобалној јавнос ти. А
књига Поредак и слобода је као мрежа и фил
тер у исто време, јер те симболе сак уп ља на
једно место и чисти њихово суш тинско од
свега споредног. Ниш та мање није споран
ни однос конзервативизма и либертаријани
зма, што је већ имп лицирано у другом дел у
наслова приказа ове књиге. Ни теоријски ни
практично није свеједно где су границе кон
зервативизма и либертаријанизма, односно
шта су они тачно. А није свеједно ни да ли су
они увек и свуда компатибилни, независно
од околности.2 Анализа тога шта су конзер
ват ивизам и либерт аријан изам и как ва је
природа односа између њих, представља цен
тралн у осу ове књиге.
Додатно, осим што се ова дијалектика де
шава у помен утом контексту неоманије која
је глобални тренд, конзервативизам и либер
таријанизам – за разлику од социјализма – ско
ро да нису научно изучавани у Србији, а на
кон 1944. нису уопште. То је допринело њихо
вој сатанизацији од стране идеолога „главног
ток а”. Аут ори то и ист ич у у уводној реч и,
када кажу: „Узрок овог неразумевања налази
се у дубоком и до данашњег дана темељно
неп реиспит иваном наслеђу ком унизма”. И
још додају: „Ово је толико снажно, нарочито
међу интелектуалцима...”. Имајући ово у виду,
чини се да је према ауторима парадоксално,
2
Да ли су они „вечни” савезници или су, ре
цимо, савезниц и „из нуж де” пред заједн ичк им
опасним непријатељем (само током Хладног рата,
на пример, како у књизи указује Александар Но
ваковић)?
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иако не и неочекивано, да се српска „либерал
на сцена” поистовећује са Кочом Поповићем,
а „националистичка” (условно речено конзер
вативна) са Александ ром Ранковићем. Тако
да је демаскирање ових српских интелект у
алн их прот ивречнос ти само додат ан адут
који ова књига носи са собом.
У том духу, аутори су се постарали да књи
га и структ урно што верније одрази главне
и споредне нити постављене проблематике.
Након уводне речи приређивача, следи ин
структиван увод у два дела, где аутори насто
је да опишу темељне одлике конзервативизма
(Достанић) и либертаријанизма (Новаковић),
користећ и притом импозантн у релевантн у
литературу, како страну тако и домаћу. Осим
тога, постављају генералне обрисе конзерва
тивно-либертаријанског односа који заиста
варира на скали од симфоније до свађе. Ауто
ри упућују на многобројне узајамне пригово
ре разних конзервативаца и либертаријана
ца који су се до сада јавили, затим дају свој
сопствени суд, али подвлаче да је на сваком
читаоцу да заузме свој став и тако допринесе
даљем развоју одавно динамичне дискусије
на ову тему. Преостали део књиге чини осам
тематских целина, сачињених од најпознати
јих текстова различитих конзервативних и
либертаријанских аутора. На почетк у сваке
целине стоје кратк и описи у вид у сажетака
који читаоцима служе као оријентир за тек
стове који следе.
Душан Достанић почиње део увода кон
статацијом да ниједна струја класичног по
литичког миш љења није толико подлож на
конт роверзама као конзерват ивизам. То је
делом зато што се конзервативизам дуго и по
инерцији везивао за одређене странке, плем
ство, војску или уопш тено елит е, а те дру
штвене групе, данас, свакако нису носиоц и
конзерват ивног етоса. У најб ољем случају
конзервативизам се своди на сентиментални
жал за давно прош лим времен има, која су
добра само зато што су давно прош ла. Ме
ђутим, постоје и инт ринзични узорци нера
зумевања самог конзервативизма. Достанић
истиче да се прва група разлога своди на не
мог ућност дефиниције конзервативизма као
неке рационалистичке теорије или идеоло
гије (за разлику од социјализма), с обзиром да
је конзервативизам више став, држање, дух,
инстинкт, принцип деловања који се не могу
везат и за некакав универзалн и пол ит ичк и
сад ржај, већ увек и само за конк ретне окол

ности, тј. постојећу традицију. У том смислу,
левица је „вечна” (Нолте), јер код ње нема
таквих недоумица, левичар од пре 150 година
и данас би се разликовали око мало ствари,
док са конзервативцима то није случај.3 Дру
га група узрока се по Достанићу своди на до
јам да конзервативизам није ништа друго до
инерц ијално опирање свим променама. А
баш нап ротив, конзервативизам је очување
живота у свом развоју, дак ле у сталним про
менама и менама (Лео), али само уз контину
итет и задржавање прошлог, јер бисмо у су
протном имали просто кретање, не и развој.
Тачн ије, када се говори о зад ржавању про
шлог, ту се не мисли на задржавање свега про
шлог, већ оног што вечно важи (Гинтер). Оно
што се оду п рло времен у се не одбац ује, већ
бриж љиво нег ује.
Посебна вредност овог Достанићевог увод
ног дела леж и у једној реченици која на нај
бољи, најсажетији, а опет никад дубљи и да
лекосеж нији начин слика конзервативизам
као вишевековни (тачније вишемиленијум
ски) политичк и топос, чиме га истовремено
реско раздваја од свих других школа поли
тичког миш љења или идеолог ија. Та рече
ница гласи: Конзервативизам (...) услед свог
дубоког антрополошког увида спречава чове
ка да поверује да му је дато да у овом свету
својим снагама оствари ’царство Божије’, а
да истовремено не падне у очајање. Одиста,
3
Притом, Нолтеово поређење старозаветних
пророка са модерним левичарима (а што Доста
нић наводи у књизи) заиста је запало за око. Јер,
пре би се могло рећ и да су старозаветни леви
чари били управо они који су били предмет кри
тика старозаветн их пророка, а да су пророц и
били конзервативци. Погледајмо Књигу пророка
Јеремије (34–35). Ту је пророк критиковао вла
дајуће зато што „новотаре” суп ротно древним
заповестима Божијим. Конкретно, властодршци
су у то доба почели да усвајају нове култове („кла
њање другим боговима”) и да крше правне норме
које постоје од старина (нпр. ослобађање роба
Јеврејина након 6 година). Пророци су владарима
прорицали пропаст која би им долазила „одозго”,
од самог Бога, а не од некак ве револ уционарне
руље. Пророци су упозоравали да ће власти стра
дати од спољног непријатеља и по Божијем про
мислу и доп уштењу, а не по рационалистичком
људском план у. Но, екст ремно је интересантно
знати, а управо то знамо зах ваљујућ и овој књи
зи, да су нек им конзервативцима поп ут Нолтеа,
и овак ве паралеле – премда, по нама, скроз по
грешне – имале смисла у њиховом пок ушају да
се скроз дистанцирају од левице.
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у овој реченици је све речено, и свако ко је
икада имао барем успутног додира са конзер
ват ивном литерат уром (а познаје и основе
социјализма и других политичк их праваца)
тешко ће моћ и, а да се не слож и са реченим,
па и са тим да ова реченица мож да предста
вља својеврстан „ман ифест конзерват иви
зма”.4 А чини нам се да је управо идеа л „раја
на зем љи”, оствареног наводно човековим
рационалистичким напорима, красио све дру
ге политичке школе, које су – у одсуству кон
зервативне противтеже било у парламентима
било на бојним пољима – резултирале увек
у свом застрашујућем екстрему. И тај екстрем
је увек значио ликвидацију и пљачку на сто
тине милиона људи у светској историји, јер
ништа није „смело и могло” да се исп речи у
том помахниталом галоп у сцијентификова
ног и конструктивистичко-рационалног по
јед инца ка фатаморган и „земаљског раја”.
Буд ућ и читаоци ће у Достанићевом увод у,
надамо се, пронаћ и вероватно још овак вих
реченица или размиш љања који ће их нате
рати да добрано консолид ују или прошире
своја знања на тем у конзервативизма.
Александар Новаковић отвара свој увод о
либертаријанизму одличним позивањем на
Џонатана Хајта и његових шест рецептора
укуса из моралне „кухиње”.5 Код сваке особе
постоје сви рецептори, али су они различи
тог капац ит ет а од човека до човека. Према
Хајту, палета рецептора код конзервативаца је
најбоље балансирана, док код либертаријана
ца доминира само један и то онај за слободу/
тиранију. Због тога, како Новаковић оцењује,
либертаријанизам карактериш у ред укцио
низам, радикалност, иск ључивост, универ
4
Да неко не би помислио да је ово „спречава
ње” нешто по себи безвредно и бесмислено, под
сетили бисмо на важ ност „негативног знања” о
којем тако убедљиво пише Насим Николас Талеб
у својој књизи Антикрхкост. Негативно знање је
робусније од позитивног, јер оно што данас зна
мо као „тачно” врло лако се може испоставити
сут ра као нетачно, довољна је само једна опсер
вација суп ротна од трен утне хипотезе, док оно
што већ сада знамо као нетачно, скоро никако не
може сут ра да се покаже као тачно (осим ако се,
на пример, не установи да нас је нека визуелна
околност или дефект навела да нешто посмат ра
мо другачијим од онога што заиста јесте, а то се
дешава врло ретко). Видет и више: [Taleb 2012:
303–305].
5
У питању су дијаде: брига/повређивање, пра
ведност/варање, верност/издаја, ауторитет/суб
верзија, светост/дег радација и слобода/тлачење.

зализам. Прави либертаријанци желе да по
тврде у пракси аксиом о легитимној употреби
силе, тј. о заштити појединца од насртаја дру
гих на његову слобод у и легитимно власни
штво, чиме се либерт аријан изам свод и на
учење о инд ивид уа лној правд и и слобод и.
Одавде прои злази „камен спот ицањ а” ли
бертаријанизма и конзервативизма. Либер
таријанизам не жели да се бави специфич
нос тима било ког друш тва (трад иц ијама и
околностима), он само смат ра да се свуда и
што пре морају успоставити так ви консти
туционални аранжмани који ће гарантовати
као максимум минималну и морално неутрал
ну државу (полиција и судство) за протекцију
индивидуалне слободе. Кад год залази преко
овог „минимакси” услова, либертаријанизам
иде било лев о ка соц ијал изму било десно
ка конзервативизму (Лу Роквел, Вилијамсон,
Блок) и ово схватање је познато као „танко”
(thin). А „пуно” схватање либертаријанизам
проширује и на друге сфере као што је реци
мо феминизам (Џонсон).
Из либертаријанских текстова који су при
казани у остатк у књиге следи да је „танко”
схватање међу либертаријанцима доминант
није. И ту се отвара један нови фронт спорења,
фронт који не значи нуж но конзервативно-либертаријански спор, већ пре свега унутар
либертаријански спор. Нека врста „породич
не свађе” између оних у либерт аријанском
камп у који заговарају врлине и традиције у
друштвеном – не и државном – животу (Хопе,
Ротбард, Лу Роквел) и оних који гаје равноду
шност или презир према било којем групном
концепту врлине или наслеђа, чак и уколико
се не ради о било каквом државно спонзори
саном пројекту са конзервативним призвуком
(Ранд). Ту је дилема да ли либертаријанац
треба да буде у друштвеном смислу стрикт
ни конзервативац хриш ћанске култ уре или
просто необуздани либертин. А овом спору
претходи, како Новаковић то исцрпно и крајње
интригантно приказује на примеру локовског
и ротбардовског разу мевања „себевласни
штва” и првобитне апропријације, једна врста
не само темпоралне и спацијалне, већ и кон
цептуа лне дискрепанце између ранијег, кла
сичног либерализма и каснијег либертари
јанизма. Јер, није свеједно да ли је „себевла
сништво” код човека само релативно (Бог је
потпуни власник свега као код Лока) или апсо
лутно (Ротбард) – те разлике имају различи
те правне имп ликац ије, пог от ово у домен у
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породичног права.6 Тако, вишеслојност ли
бертаријанизма генерише мултидимензио 
налне релације, како на инт ралибертаријан
ској равни тако и на екст ралибертаријанској.
Приређивачи заједно завршавају увод ре
зимеом односа либертаријанизма и конзер
ват ивизма. Прво, прих ватају „танко” схва
тање либертаријанизма. Друго, смат рају да
либертаријанизам никако не сме да улази у
савез са прог ресивцима који форсирају ими
грацију, позитивну дискриминацију геј права,
родн у равноп равност, мултик улт урализам.
Прог ресивна агенда значи увећање бирокра
тије, тако да би савез са прогресивцима значио
директан пуцањ у сам у срж либертаријан и
зма. Треће, приређивач и су свесни да нема
апсолутне хармоније између либертаријани
зма и конзервативизма, и стога оптирају за
један „натегнути” савез пред хоризонтом опа
сности, сачињеним од много удаљенијих иде
олог ија и пол ит ичк их концепата.7 Не ради
6
Новаковић детаљно пореди Лока и Ротбар
да овде на примеру родитељског односа према
деци, јер није свеједно да ли је дете (тачније још
фетус) „себевласник” од свог настанка или он тај
статус стиче тек касније у периоду адолесценци
је, тј. как ва су права и обавезе родитеља према
дец и и обратно – да ли род ит ељ сме да прода,
изгладни или повреди своје дете на овај или онај
начин.
7
Главни ток конзерват ивизма и главни ток
либертаријанизма имају толико сличности, да
када би веч ит о пос тојао неконфликтан мод ус
њиховог односа у виду некакве „свете” алијансе
без повременог инсистирања на њиховим раз
ликама, то би пре или касније значило утапање
конзервативизма у либертаријазам или обратно.
Новаковић истиче да је за неке либертаријанце
прави конзервативизам заправо либертаријани
зам (Хопе), док би се скоро исто могло рећ и и са
конзервативне тачке гледиш та (бар када је кла
сични либерализам као предак либертаријани
зма у питању). Но, овде имамо проблем рек ли
бисмо, темпоралних рокада и руптура. Класични
либерализам (локовско-токвиловски) је поникао
у једном специфичном контексту, где су се мно
ге неписане норме „подразумевале”. За многе кла
сичне либерале било је потпуно нормално да во
дећ и политичари једне зем ље редовно посећују
верске службе у тој и тој деноминацији, да воде
складан породичан живот без јавних скарадно
сти или разузданости, да се у својим списима и
говорима позивају на верске списе и слично, а што
је данас готово увек и свуда саблазан за највећ и
део „прог ресивне” јавнос ти. И то у тој мери да
су нек ада писци смат рал и да о томе нема ни
најмањег разлог а да пиш у (пог от ово острвски
либерали који нису имали непосредно искуство

се ту више о „гигантској” опасности од кому
низма која је постојала током Хладног рата,
већ пре свега о новим „гигантским” опасно
стима: 1) стварање светске владе или ентите
та поп ут ЕУ, 2) „зелена” идеологија глобал
ног заг ревања. Четврто, неопходно је стално
разобличавати самозване конзервативце који
о конзервативизму говоре као о чувању нече
га што је у датом момент у status quo или –
још горе – буквалном копирању институција
које су постојале пре неколико векова, уз по
моћ државне прин уде.
У приказивању сваког од осам тематских
поглавља књиге која сад рже најреп резента
тивније текстове конзервативно-либертари
јанске дебате, нажалост, не можемо овде по
менути сваки (укупно их је 43!), већ само оне
који су на писца ових редова оставили најве
ћи утисак.
Прво поглавље носи назив „Суштина кон
зервативизма”. Како приређивачи истичу, из
есеја Мајк ла Оукшота под називом „Рацио
нализам у политици” исијавају базичне кон
зервативне вредности као што су неповерење
према опш тим принц ип има, скепса према
апстракцијама, једностраном рационализму
и развијен осећ ај за спец ифично, пов есно
либ ерт инске Франц уске рев ол уц ије и друг их
револ уција као што јесу мног и континентални
конзервативци). Зап раво, под ржати либертини
зам за многе класичне либерале било је незами
сливо. Међутим, временом је класични либера
лизам под утицајем утил ит аризма Бент ама и
социјалдемократије Мила избледео. Уследила је
једна дужа руптура све док се либертаријанизам
није поново појавио после неколико деценија у
САД. У том периоду руптуре, много тога што се
некада „подразумевало” просто је нестало и са
појавом либертаријанизма, део аутора је сматрао
за пот ребним да се изврши рецепција тог забо
рав љеног, нек ада „подразумеваног” наслеђа,
док је део аутора смат рао да је то бесп редметно
и одатле је настао спор. На траг у свега оног што
су у овој књизи написали Достанић и Новаковић,
мог уће је очек ивати у буд ућности (али никако
предвиђати или вештачк и радити на томе) нек у
врсту споја либертаријанизма и конзервативизма
онда када – и ако – опасности из левичарског та
бора мин у у много већој мери. За очек ивати је
да се нека – делом постојећа делом нека нова –
традиција етаблира као тај „подразумевани” фун
дамент целокупне политичке заједнице, унутар
које би пол ит ичке експ лиц итне норме имале
либертаријански карактер, али би читав сет не
писан их норми и конвенц ија просто спонтано
био одраз јаког конзервативног духа. Но, време
и историја биће коначне судије.
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изникло и јединствено.8 Но, то не значи да су
сви текстови овог поглавља у свему осталом
истоветни. Читаоци ће приметити у много
чему оштре разлике између аутора текстова,
у мери у којој можемо говорит и о разним
конзервативним „теоријама”, тј. правцима.
Поглав ље се завршава текс том Еберхарда
Штрау ба „Конзерват ивиз ам” који износи
контроверзну тезу у вези тога да је данас кон
зервативизам само номиналан, јер се следи
Кондилисов траг када се тврди да се племство
које је некада оличавало конзерват ивизам
угасило, односно стопило са капиталистима
у либерализму. Између ова два текста пажњу
завређују и текст Едварда Фејзера „Метафи
зика конзервативизма” о значају метафизике-универзалија за конзервативизам кроз ни
јансирање реа листичких, концептуа листич
ких и номиналистичк их струја конзервати
визма.9 Не можемо а да не поменемо Расела
Кирка и његов текст „Десет конзервативних
принципа” који је до сада вероватно најбољи
покушај да се таксативно представе основна
начела конзервативизма.
Друго поглавље носи провокативан наслов
„Чаврљ ави сект аш и”. Ту је серија текс това
конзервативних аутора који су критиковали
и класични либерализам и поготово либер
таријанизам. Изнад свега, предмет критике
је био трж иш ни фанат изам нек их од њих,
односно настојање да се један план (соција
листички) замени другим (наводно либерта
ријанским), који би све односе и традиције
у друштву подвео под строго начело пон уде
и тражње које важи у економским односима.
Заправо, како сажетак приређивача показује,
конзервативне критике нису уперене против
свих либерала и либералних поредака, пого
тово не против оних који су историјски били
условљени и спонтано формирани, већ против
оних либерала и либертаријанаца који желе
под маском правог либерализма ex nihilo да
8
Додајемо да Оукшатов текст можемо свести
и на разликовање између техничког (базираног на
разуму) и практичног знања (базираног на иску
ству). Техн ичко знањ е је плод и циљ рац иона
лизма и он се карактерише политикама „савр
шености” и „једноличности”, док се практично
знање карактерише пол ит икама „несавршено
сти” и „разноликости”.
9
На овај текст се даље у књизи надовезују Мо
леров текст „Ном инал истичк и заок рет”, као и
„Последње метафизичко право” Ричарда М. Ви
вера.

исконструиш у друштво наново, врло често
чак и поду п рти државном интервенцијом и
левичарским вредностима. На том траг у је
текст Расела Кирка „Либертаријанци – ча
врљави секташи” када критикује Мила (а не
Лока!) као наводну претечу либертаријанаца,
затим текст Ерика Ленерта „Пог решан при
мат” о штетности економистичке вере соци
јализма и капитализма, тј. духовне превласти
привредног, као и текст Александра Гаулан
да „Либерална хегемонија” о привреди која
је престала да буде конзервативна социјална
снага као некад и о опасностима пред којима
се налазе неке од традиционалних заједница
због тога (поп ут породице).
Треће поглавље „Зашто бити либертари
јанац” је преглед текстова који се држе ригид
ног и „танког” либертаријанског моралног
кодекса. Сем текста Дирдри Мак лоски „Ма
нифест новог америчког либертаријанизма
или како постат и хумани либертаријанац”
који у нек им тачкама прелази „танко” схва
тање либертаријанизма. Сажетак приређивача
каже да је (прави) либертаријанизам заправо
бунтовничка филозофија која тражи правд у
одмах и сада, али не било какву правду, а нај
мање правд у прописан у бирок ратским пе
ром цет рализоване супердржаве, као и то да
тржиште није raison d’être либертаријанизма
како се то карикатурално негде умишља, већ
је тржиште тек једна од логичких последица
либертаријанског поретка. Текст Марија Рот
барда „Зашто бити либертаријанац” управо
је на том траг у – пог решно је заговарати ли
бертаријанизам утилитаризмом („живећемо
сви богатије” или „једнако богато”), већ на
правдољубивости. Волтер Блок у сјајном тек
сту „Либертаријанизам и либертинизам” хи
руршки прецизно раздваја либертаријанизам
од савремених трендова моралног релативи
зма и разузданости и истиче важност култур
ног (не државног!) конзервативизма за оства
ривање либертаријанских идела.
Овај Блоков текст је увод за наредно, че
тврто поглавље „Либертаријанизам као кул
турн и конзерват ивизам” у којем се махом
налазе текстови који „танко” поимају либер
таријанизам, али јако наглашавају неопход
ност вол унтарног следовања за трад иц ио 
налним вредностима. Чак толико, да су врло
оштри према модалн им, левим, хипстер и
трендсетер либертаријанцима, попут Лу Ро
квела у „Арг умент у прилог палеолиберта
ријанизму” који пише: „Културне антинорме
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које красе либертаријански имиџ су одврат
не. Оне немају ништа заједничко с либерта
ријанизмом per se, и оне су мртви баласт”.
Или Марија Ротбарда у „Зашто палео?” када
осуђује лажне либертаријанце речима „кло
шар”, „врхунски преварант”, „типична фу
кара”. Како сажетак целине каже, овај блок
текстова оличава тежњу неких да се оформи
стари савез предратног америчког изолаци
онизма и либертаријанизма.10 Но, термино
лошка динамика не престаје да се захуктава,
јер Хопе у „Интелектуална недоследност кон
зервативизма” тврди да је свак и прави кон
зервативизам заправо либертаријанизам, док
Волтер Блок вуче на друг у стран у и траж и
исту дистанцу за либертаријанизам и од кон
зервативаца и од социјалиста (уз мог уће по
времене савезе с њима!) у „Либертаријанизам
под либелом: критика Хопеа”.11
Пето поглавље „Очијукање”, говори о „ко
кетирању” конзервативизма и либертарија
низма са, наизглед, скроз неп ријатељским
идеолог ијама или становиш тима. Сажетак
нас одмах уводи, шок тврдњом, да беском
промисни браниоци слободе могу и да бране
фашизам као мање зло пред надирућ им ко
мунизмом (Мизес у „Арг умент фашизма”),
да апологете државног суверенитета могу да
нападају тоталну државу и звуче као либер
таријанц и (Шмит у „Даљи развој тоталне
државе у Немачкој”), а да горљиви римокато
лици мог у да се залаж у за тзв. кућу либера
лизма са отвореним вратима, тј. антиетати
стичк у толеранц ију (фон Кинелт-Лед ин у
„Кредо једног реакционара”).12
10
О овоме поготово говори други Ротбардов
текст у овој цел ин и под насловом „Живот на
Старој десници”.
11
Док у виду завршног текста поглаваља Хопе
као да зак ључно „реп лиц ира” Блок у у сјајном
тексту под називом „Један реа листични либер
таријанизам”.
12
Заиста одјек ују речи фон Кинелт-Ледина
из овог текста: „Страхујем од маса сачињених од
људи уплашених да буд у јединствени, да буд у
особе; који се више брин у за сиг урност него за
слобод у, који се плаше својих комшија или ’за
једнице’ више него Бога и сопствене савести. (...)
Као реакционар поштујем сваку особу која, сле
дећи своју савест, храбро и искрено држи до по
греш них становиш та. Имам бесконачно више
поштовања за фанатичне каталонске анархисте,
ортодоксне Јевреје, тврдокороне калвинисте или
екстатичне дервише него за хуманитарне псеудо
либерале који се тајно диве свемог ућој држави.
(...) Волим људе, најчеш ће ’заостале’ поп ут Ти

Шесто поглавље је „За (амерички) фузио
низам и против њега”. Сажетак подсећа на
фузију из једног дела Хладног рата, чији је
врхунац оличен у председницима и председ
ничк им канд идат има, прих ватљивим тада
за мног е либ ерт аријанце и конз ерв ат ивце
(Реган, Голдвотер), и оставља отвореним пи
тање да ли ће и како до те фузије опет доћ и
након пада комунизма у ери тзв. над-држава.
Ричард Вивер у „Конзервативизам и либер
таријанизам: заједничка основа” слика зајед
ничке темеље нашег главног двојца, јер исти
че да обојица траже огромно друштвено поље
које не треба да регулише држава, већ (прак
сеолошким методом) нед ржавни ентитети,
само што либертаријанци и конзервативци до
истог циља долазе различитим путевима.13
Франк Мејер у „Слобода, традиција, конзер
ват ивизам” наглашава заједниш тво у томе
да је врлина или вредност као крајњи циљ
живота сваког човека (на чем у инсис тира
конзервативизам) јалова без слободе (на чему
инсистира либер таријан изам).14 Опет, Лео
Брент Бозел Млађи у „Слобода или врлина”
противречи Мајеру и каже да је немогуће јед
начити важност слободе или врлине, тј. да у
савезу (евент уа лном) увек било конзервати
визам било либертаријанизам мора да пати.
По Бозел у, корен дезинтег рације и пада За
пада није у све јачем продору левице, већ у
стављању слободе на већи престо од врлине,
те стога Бозел предлаже одвојене колосеке.
Седмо поглав ље је нас лов љено „(Једна
мала) европска полемика”. И заиста, погла
вље је најмање у целој књизи. Састоји се само
од два текс та немачк их мис лилаца Анд ре
Лихтш лага („За либертаријанско-конзерва
тивну сецесију”) и Геца Кубичека („Мерила”).
Док Лихтш лаг убеђује конзерват ивце да је
држава та која убија вредности које су кон
зервативцима драге (поготово породиц у) и
да либертаријанц и и конзерват ивц и имају
истог противника оличеног у бирок ратији,
политичкој коректности, феминизму, тота
литарним тенденцијама саме државе, дотле
Кубичек остаје доста опрезнији око предло
ролаца, швајцарских брђана, Шкота, Навареза,
Баскијаца, мргодних сељака Балкана, Курде”.
13
Један од могућих разлога за ову „диверген
цију путева” смо описали у фусноти 7.
14
На овом Мајеровом трагу, рекли бисмо, сле
ди у књизи текст америчког председничког кан
дид ат а из 60-их год ин а прош лог век а Берија
Голдвотера „Савест конзервативца”.
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женог савеза, јер laissez-faire на ком Лихтшлаг
тврдокорно инсистира по Кубичек у и јесте
у тој размери претња за неке од вредности до
којих је конзервативцима изузетно стало (по
родица, народ, вековна „спремишта етике”).
Осмо поглавље „Хајек и конзервативизам”
је последње. Посвећено је демаскирању на
водног Хајековог „ант ит рад иц ионал изма”,
што је мишљење које је још увек популарно у
круговима – ротбардовски казано – модалних
либертаријанаца. Површни читаоци Хајеко
вог опуса злоупотребљавају први текст у се
рији овог поглавља „Зашто нисам конзерва
тивац” у којем је Хајек резигниран само јед
ним типом тзв. конзервативизма, оним који се
након Другог светског рата развио у Брита
нији током владе Харолда Макмилана. Јер,
тада је жртвовано прег ршт конзервативних
принц ипа зарад пуког одржања на влас ти
Конзервативне партије. У наставк у је текст
Роџера Скрутона „Хајек и конзервативизам”
у ком је Хајек баш интерпретиран у највећем
дел у као велик и мислилац конзервативног
мисаоног тока, иако Скрутон неке аспекте
Хајеков е филоз офије крит ик ује управ о са
позиц ија конзерват ивизма. Слично рад и и
Едвард Фејзер у „Невоља са либертаријани
змом” када Хајека, поготово у његовим ка
снијим списима, види као великог поборни
ка култ урног конзервативизма.15 Поглавље
(и књига) се завршавају позним Хајековим
текстом „Индивидуални и колективни циље
ви” којим развејава сваку дилему – тржиште
(приватна својина) и породица као два стуба
западне цивил изац ије нису плод некак вог
„рационалног човека” и његових планова или
интелект уа лних расп рава (макар оне биле и
либертаријанске), већ спонтани плод једне
милен ијумске евол уц ије коју нико никада
није план ирао. Овде посебно ваља истаћ и
Хајеков сјајан историјски резиме да су увек
разни деструктивни (краткот рајни, али увек
периодично понављајући) социо-религијски
пок рети радикалног типа ударали на те две
установе које су нашле заштиту у оквиру нај
већ их монотеистичк их религија света – да
кле на својин у и породиц у.
15
Додатна вредност Фејзеровог текста је у суп
тилном разликовању две верзије либертаријани
зма. Прва је локовско-аристотеловско-хајековска
коју он, суштински, једначи са конзервативизмом,
а друга је утилитаристичко-конт рактаријанска
која имп лицира антиконзервативизам.

На крају, остаје да закључимо како ова књи
га није само једина књига на српском језику
која је за тем у имала конзервативизам и ли
бертаријанизам (као и њихов узајамни однос),
већ је њена права вредност у томе што је све
му приш ла на тако хол ис тичк и и дубински
нач ин. Читаоц и ће кроз уводе Дос тан ића и
Новаковића стећи најпре основни референт
ни оквир у ком се крећу конзервативизам и
либертаријанизам, а онда ће даље, кроз про
бране текстове, реформулисати или надопу
њав ат и знањ а из тих увода. Као што сам и
писци у текстовима у осам поглавља књиге
отварају нова питања и дају нове одговоре у
дебати, тако ће и читаоци сами имати при
лику да се у ову дебату укључе, као што све
доче и пок ушаји писца ових редова да поје
диним коментарима принесе своју „лепт у”
у том духу (нарочито у фуснотама). Такође,
књига није само штиво које ће помоћ и кон
зерват ивц има и либер таријанц има свих ге
нер ац ија да разјасне неке своје дилеме и
надог раде досадашња знања, она је већ сада
незаобилазан мат еријал за све људе опш те
култ уре који теже да имају солидне увиде у
политичк у мисао и политик у. Нарочито би
левичари требало да дођу у посед ове књиге,
јер ако игде мог у заиста да упознају своје
политичке непријатеље, онда је то ова књига
– Поредак и слобода – разговори конзерва
тиваца и либертаријанаца.
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ГЛАВНИ ТОКОВИ МОДЕРНОГ
КОНЗЕРВАТИВИЗМА
(Миша Ђурковић, Десна мисао у XX веку, Издавачка књижарница
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Чак и летимичан увид у библиог рафију
преведен их наслова из области пол ит ичке
филозофије и друштвене теорије током посто
јања соц ијал ис тичке Југославије показује
изванредно богатство литературе посвећене
лево оријентисаним мислиоцима. Чињеница
да су на српски (тада српскохрватски) језик
била преведена гот ово сва канонска (као и
многа мање битна) дела друштвене теорије
писана из левичарског регистра непосредно
је одражавала политик у владајућег идеоло
шког дискурса који је, издашно потпомаж у
ћи њихову рецепцију, на тај начин пружао
себи једну врсту легитимације. Прихватајући
поједностављену дихотомију на „прогресив
не” versus „реакционарне” друштвене снаге
као и некритичку веру у незаустављиви тех

ничко-технолош ки и друш твен и прог рес,
левичарски диск урс није испољавао готово
никак во инт ересовање за мислиоце изван
традиције политичке левице смат рајућ и, у
склад у са Марксовом оценом да их је „дија
лектичк и жрвањ историје” једном за свагда
прогнао на „ђубриште историје” те да, стога,
не постоји разлог за познавање њиховог ми
саоног наслеђа. Након глобалног урушавања
социјалистичке „утопије на власти”, некада
владајућ и левичарски диск урс био је заме
њен неолибералним дискурсом при чему су,
неретко, бивши истакнути заговорници „со
цијализма са људским ликом” иступали као
убеђени поборници либералног политичког
поретка и са њиме повезаног система вредно
сти. Имајући у виду суверену преваг у марк
систичке друштвене теорије током соција
лис тичког раздобља коју је, зат им, током
тродеценијске „транзиције” у капитализам
заменила опет посве нек ритичка апроприја
ција и неу питна превласт неолибералне па
радигме, не чуди да конзервативна и, уопште,
десна мисао и даље представља једну од из
разитих белина како у погледу постојеће ли
терат уре на српском језику тако и у српском
академском дискурсу. Некритички прихвата
јућ и неолибералн у идеологију а са њоме и
разне култ уролошке облике њене легитима
ције, академски mainstream у Србији није по
казивао, практично, никак во интересовање
за европску конзервативну традицију. Одатле
су, потиснути на сам у маргин у академског
живота, мислиоци конзервативног усмерења
привлачили, првенствено, пажњу једне врсте
контракултурне интелектуалне сцене. Трага
јућ и за алтернативама владајућ им левичар
ским и/или либ ералн им парад игмама, ова
сцена, састављена од неколицине малих изда
вачк их кућа и њој блиских интелект уа лаца,
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усмерила је пажњу ка традицијама европске
деснице и понајвише је допринела рецепцији,
у српском културном кругу практично непо
знатих, конзервативних мислилаца. Имајући
у виду поменуте околности, не изненађује чи
њеница да је традиција европског конзерва
тивизма у 20. век у предс тав љала предмет
академског интересовања свега неколицине
ист раживача међу којима се посебно истиче
Миша Ђурковић (р. 1971), нау чни саветник
и директор Инстит ута за европске студије у
Беог рад у.
Изворно формиран првeнствено као истра
живач усмерен ка проблемима модерне по
литичке филозофије, Ђурковић је – полазећи
од класичног деветнаестовековног либерали
зма (коме је била посвећена и његова доктор
ска дисертација објављена 2006. под називом
Политичка мисао Џона Стјуарта Мила) –
временом ширио своја истраживачка интере
совања на низ тема које превазилазе релатив
но уске дисцип линарне гран ице и пок рећу
питања не само од академског већ и од ширег
друш твеног значаја. Реч је, у првом ред у, о
анализи феномена савремене популарне кул
туре, затим, о конспирологији, тј. улози тај
них организација у политичкој пракси која,
по правилу, остаје изван интересовања поли
тичке теорије, те о читавом комп лексу био
етичких проблема који су, услед снажног тех
нолошког развоја током претходних деценија,
све више добил и на значају. Свакако вред и
поменути и да је Ђурковић својим преводима
нек их од стандардних списа савремене по
литичке и друштвене теорије (Јорам Хазони,
Јаел Тамир, Ноел ОʼСаливен, Денис Ф. Томп
сон) пружио значајан допринос и попуњава
њу белина у овој врсти преводне литературе.
Упоредо са поменутим истраживањима, Ђур
ковић је пре готово две деценије започео и са
ист раж ивањима ванредно богате баш тине
конзервативне политичке мисли. Континуи
рано бављење овом темом аутор је сада обје
динио, у вид у прве синтезе историје, десне
политичке мисли написане на српском јези
ку. Већ сама ова чињеница говори да је реч
о крајње несвак идашњем под ух ват у чија је
појава од прворазредне важ ности за српску
култ уру.
Ипак, пре него што лапидарно назначимо
структуру и носеће идеје Ђурковићеве књиге,
смат рамо да је важ но указ ат и на некол ико
претходних напомена које је он изнео у Уво
ду (стр. 5–12). Наиме, имајућ и у вид у стање

кризе у коме се већ неколико деценија налази
савремено српско друштво, аутор је истакао
неопходност да се оно уреди макар са „мини
мумом пристојности, предвидивости и мо
гућности да различити људи поштено, отворе
но и са што мање манип улација сучељавају
своје ставове, а да што је могуће образовани
ји и освеш ћенији бирачи (не само гласачи!)
имају право да се информисано определе из
међу неколико аутентичних опција” (стр. 6).
У овом начелном становиш ту које, уједно,
представља и његов својеврсни научни и по
литички credo, Ђурковић је, у ствари, указао
на две важне чињенице: на ванредно значај
ну улог у манип улације јавним мњењем по
средс твом масовн их мед ија у савремен им
друштвима (чији се утицај тешко може пре
ценити) и, друго, на пот ребу да друштвене
науке, укључујући и политичку и социјалну
филозофију, одговоре своме друштвеном по
зиву првенствено тиме што би анализирале
горућа друштвена, политичка и економска
питања савременог друштва и на њих пон у
дила читаву лепезу могућих решења. Наиме,
сагласан са оценом Ерика Хобсбау ма који је
још пре више од четврт века тврдио да чове
чанство убрзано „клизи низ падину варвари
зације”, Ђурковић не губи из вида да потреба
систематског образовања грађана представља
такође један од важних задатака друштвених
нау ка. При томе, заг оварајућ и плурал изам
разл ич ит их идејн их становиш та која воде
конт ин уи ран и међусобн и дијалог у циљу
приближавања истини, он иступа са истин
ски демократског становишта које постојање
и међусобно уважавање различитости разу
мева као conditio sine qua non сваког демократ
ски уређеног поретка. Напослетку, укажимо
још и на једн у околност настанка ове књиге
коју је аутор, помало скромно, назначио у фус
ноти. Буд ућ и да је реч о теми која готово у
потпуности представља непознаницу унутар
српског академског (филозофског, социоло
шког и политиколошког) дискурса, Ђурковић
је – поп ут свих ист раж ивача који се одл уче
за отварање нових ист раж ивачк их питања
и кретање „неутабаним стазама” академског
живота – у основи пион
 ир и аутод идакт у
овој области. Интелект уа лно се формирају
ћи у време „позног социјализма” и почетака
српске транзиције када је марксистичка па
рад иг има још увек дом ин ирала у српској
друштвеној теорији, Ђурковић је, као што је
и сâм ист ак ао у предг ов ору – „суш тински
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самоук, неко ко је читавог живота сам трагао
за новим идејама, покушавајући да их изу чи
и унесе у наш у култ уру” (стр. 12). Иако су
несумњиво представљала отежавајућу чи
њен иц у, пос тојећа огран ичења академске
средине у којој је деловао Ђурковић је надо
мес тио инт елект уа лном радозналош ћу и
ист рајн им процес ом самоо б раз ов ањ а (тј.
Bildung-a) што му је омог ућило да, без суви
шних лутања уобичајених за сличне под у
хвате, укаже на маг истралне токове десне
мисли у 20. век у.
Полазећ и од става да придавање нарочи
те важности очувању поретка и вредностима
које оличавају религ ија, морал, дуж ност и
хијерархија, представља differentia specif ica
конзервативне идеологије, Ђурковић се при
ликом избора мислилаца које је укључио у
своју синтезу руководио првенствено ори
гиналнош ћу и утицајнош ћу њихових идеја.
Следећи ово начело, своју књиг у је структ у
рирао у четири тематске целине: у првој је
анализирао неке од мислилаца главног тока,
у другој представнике радикалне деснице,
у трећој је предс тавио економске теорије
развијене од стране десних теоретичара док
је у чет вртој паж њу усмерио ка питањима
права и породице у савременим друштвима.
Међу мислиоцима „главног тока” (стр. 15–176)
Ђурковић је анализирао политичк у теорију
Џејмса Фенимора Купера и српских напред
њака из 70-их година 19. века видећи у њима
родоначелнике – у првом случају америчког
а у другом случају српског – модерног кон
зервативизма. И Купер је, као и српски кон
зервативци неколико деценија доцније, имао
крајње трезвен однос према мог ућностима
и инхерентним ограничењима демократског
уређења увиђајући опасности од учешћа ши
рок их, необразован их маса у пол ит ичком
животу и са тиме повезаним проблемом „ти
ран ије јавнос ти” – демок ратске тиран ије
која, служећ и се масовн им мед ијима (у то
време првенствено штампом) обликује јавно
мњење у склад у са интересима демагога тј.
предводника руље. Одатле је Купер у појави
мас овне штампе видео „зас траш ујућу ма
шинерију” која, заправо, доприноси ширењу
дезинформација. У друштву обележеном ма
совном дем аг ог ијом, тир ан ијом већ ине и
корупц ијом, Купер је нароч ит и значај при
давао идеји друштвене хијерарх ије на чел у
са просвећеном елитом обдареном нарочитим
моралним врлинама. Међутим, насупрот ове

идеалистичке идеје о друштву којим руково
ди изабрана елита, Купер је дао трајан допри
нос политичкој мисли управо својом тезом
да је у демок ратском пол ит ичком поретк у
најваж није питање начина на који се ствара
јавно мњење. Када је, пак, реч о српским кон
зервативцима и њиховим водећим представ
ниц има – Милан у Пироћанц у, Чедом иљу
Мијатовићу, Милутину Гарашанину, Стојану
Новаковићу и Живојину Перићу – Ђурковић
у њима вид и први обл ик модерног српског
конзервативизма који по свом карактеру није
био ауторитаран већ је, уважавајућ и ствар
ност српског аграрног друштва, био заснован
на идеји (ограниченог) демок ратског парла
ментарног уређења, владавине права и из
градње снажних институција. При томе, оно
што је нарочито значајно јесте Ђурковићева
ревалоризац ија мисаоне баш тине српских
конзервативаца који су, посве неоп равдано
обележени као тобожњи реакционари, били
више од читавог столећа потиснути из срп
ског колективног сећања.
Након ових претходника модерног дваде
сетовековног конзервативизма, Ђурковић је
анализирао дело Гаетана Моске, једног од нај
значајних друштвених теоретичара у 20. веку
да би, пот ом, ист ак ао најваж није елемент е
хришћанске демократије те односа савреме
ног хриш ћанства и људских права. Иако је
због своје теорија елита, у либералним и ле
вичарским круговима Моска био проскри
бован као арх иреакц ионар, он је, зап раво,
указао на реалну чињеницу да фактичку власт
у сваком друштву – без разлике у односу на
његов формални облик политичког уређења,
дакле, подједнако и у демократији колико и у
монархији – врши једна изразита мањина тј.
„политичка класа” која успева да се наметне
другима из чега нужно проистиче и иманент
на друштвена неједнакост. Утемељеност Мо
скиног суда потврдила је, како истиче Ђур
ковић, унут рашња организација чак и оних
партија које номинално заступају потп уно
супротне тезе у односу на Моску, а које „не
умитно следе моделе политичких односа које
је Сиц ил ијанац пок аз ао као унив ерз алне”
(стр. 100). Као изразити елитиста и аристо
крата духа, Моска је, попут свих конзервати
ваца, такође зазирао од учешћа маса у поли
тичком животу сматрајући их погодним тлом
за манип улације од стране „политичке кла
се”. У том смислу, он је с правом истицао да
„глас није право већ политичка функција за
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коју се човек мора оспособити”. Стога је и по
бед у фашизма смат рао непосредном после
дицом ширења бирачког права. Осим тога,
за разлик у од многих друштвених теорети
чара, Моска се није либио да у своју теорију
укључ и и размат рањ а оних „друш твен их
сила” које су, због нетранспарентности свога
деловања, већином неприступачне ист ражи
вачима иако имају огроман утицај на поли
тичке, економске и друштвене токове – реч
је, у првом ред у, о тајн им орган изац ијама
међу којима у Италији, где је Моска деловао,
мафија и слободно зидарство традиционал
но поседују нарочити значај. Имајући у виду
поменуте чињенице, Ђурковић зак ључује да
Москини теоријски увиди представљају „је
дан од најразвијенијих и најзаним љивијих
примера десне политичке мисли средњег тока
у 20. век у” (стр. 106).
У наредном поглављу Ђурковић је у ши
рокој историјској перспективи приказао на
станак, развој и основна обележја концепта
хриш ћанске демок рат ије који је обележ ио
политички развој Западне Европе након Дру
гог светског рата. Указавши на тешкоће са
којима се Римокатоличка црк ва суочавала у
своме настојању да се одреди према свеобу
хватним променама током 19. и прве поло
вине 20. века и места својих верника у запад
ноевропским друштвима захваћених снажним
процесом сек уларизације, Ђурковић с пра
вом означава доношење папске енц ик лике
Rerum Novarum 1891. као преломни тренутак
у пос тепеном прих ват ању демок рат ије од
стране Римокатол ичке црк ве. Ипак, услед
њене наслеђене ауторитарне структ уре, по
јаве комунизма у Русији након 1917. те слабо
сти саме демократије током међуратног раз
добља, Римокатоличка црка прих ватила је
демократију тек након окончања Другог свет
ског рата. Истовремено са расп ламсавањем
Хладног рата, у Западној Европи формиране
су странке демохришћанске оријентације које
су, убрзо, постале кључни актери на политич
кој сцени. Оне Западној Европи нису донеле
само „један дуг период мира, стабилности и
изванредног технолошког и привредног раз
воја” већ су и одсудно доп ринеле превази
лажењу традиционалних европских (првен
ствено франц уско-немачк их) антагонизама.
Иако је хришћанска демократија првенствено
феномен везан за већ ински римокатоличке
земље, Ђурковић је приказао генезу и специ
фична обележја протестантске хриш ћанске

демок рат ије (Холанд ија, сканд инавске зе
мље) да би, потом, истакао њене кључне док
тринарне елементе: принцип персонализма
који егоистичном индивид уа лизму суп рот
ставља интегралну личност верника; принцип
супсидијарности („спуштање” надлежности
у обављању послова на ниво породице, ло
калне заједнице итд.); принцип посредничких
институција у виду разних удружења грађа
на окуп љених око заједничког циља; прин
цип друштвене солидарности који заједницу
држи на окупу; принцип кооперације између
различитих верских деноминација; принцип
јединства хришћанског света и, напослетку,
принцип социјално-тржишне привреде (по
знате у Немачкој под називом ордолибера
лизма). Детаљн у елаборацију односа Римо
католичке и Руске православне цркве према
питању људских права, Ђурковић је пружио
у наредном поглављу истакавши, иначе често
занемарен у чињениц у, да је персоналистич
ки диску рс, захваљујући деловању изузетно
утицајног римокатоличког мислиоца Жака
Маритена, уграђен у саме темеље Универ
залне дек ларације о људским правима коју су
Уједињене нације изгласале 1948. године.
У друг ој тематској цел ин и посвећеној
„радикалној мисли” (стр. 177–374), која, ујед
но, представља и средишњи део књиге, Ђур
ковић је анализирао политичке идеје Ернста
Јингера, једног од водећих протагониста тзв.
„конзервативне револуције” у Вајмарској ре
публици, концепт диктат уре Карла Шмита,
најутицајнијег и, уједно, најконт роверзнијег
немачког правног теоретичара у 20. веку, за
тим, традиционалистичку политичку теори
ју Јулиуса Еволе, езотеричног мислиоца пот
пуно суп ротстављеног рац ионал истичком
духу своје епохе, зат им концепт евроа зиј
ства Лава Гумиљова и, напослетку, снажење
нове радикалне деснице у Европи у контек
сту питања имиг рација. Свој четворици ми
слилаца који су предмет Ђурковићеве ана
лизе својствена је, иако у различитој мери,
побуна против модернизма. Међутим, међу
њима постоје и значајне разлике. Наиме, Јин
гер и Шмит бил и су „конзерв ат ивн и рево
луц ионари” који су у својим идејн им кон
струкцијама критиковали модерност али су,
истовремено, остварили и особену и, надасве,
подстицајн у синтезу појед ин их елемената
традиције и модерности. Одатле је обојицу мо
гуће сврстат и међу представнике утицајне
школе мишљења коју је Џефри Херф означио
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„реакционарним модернизмом” у својој, сада
већ класичној, истоименој књизи. Овим изра
зом Херф је означио посебно духовно стано
виште које се развило у Вајмарској републици
а чије је дистинктивно обележје представља
ло прихватање техничко-технолошког напрет
ка – или, другим речима, онога што су фило
зофи Франкфуртске школе отприлике у исто
време називали „инструменталном рацио 
налношћу” – уз истовремено одбацивање мо
дерних политичк их инстит уција, пре свега
парламентарне демок ратије и класног дру
штва у име традиционалног, ауторитарног
пол ит ичког пор етк а и заједн ице пов ез ане
исконским, органским везама. Поменути ду
ховн и амбијент – коме су, осим Јинг ера и
Шмита, припадали неки од најистакнутијих
немачких интелектуа лаца током међуратног
раздобља (поред осталих и Освалд Шпенглер,
Вернер Зомбарт, Мартин Хајдегер, Ханс Фра
јер, Готфрид Бен) – представља неоп ходан
оквир за разумевање њихове политичке и со
цијалне филозофије. У том контексту, Ђур
ковић истиче да су они износили „радикалан
захтев да савремени политички романтизам
мора бити стварна синтезна конзервативног,
хијерарх ијског модела устројенос ти дру
штва и стварне модерности, која слави техни
ку као инструмент за еманципацију народа и
државе” (стр. 199). Одатле и Јингерово одба
цивање демок рат ије и фасцинац ија техно
лог ијом као и Шмитово одбац ивање идеје
природног права и друштвеног уговора у име
диктат уре као легитимног облика власти.
За разл ик у од Јинг ера и Шмит а, Јул иус
Евола и Лав Гумиљов припадају посве дру
гачијим мисаоним традицијама: противник
хриш ћанства, дубоко прожет езотеријом и
мистицизмом, Евола је иступао као радикал
ни критичар модерности, прогреса, демокра
тије и парламентаризма доказујући да западна
материјалистичка и рационалистичка култу
ра незаустављиво пропада. Заступајући ели
тистичко друштвено уређење, хијерархијски
друш твен и пор ед ак и сак ралн и кар акт ер
државе, Евола је нароч ит и значај придавао
двема идејама: прво, идеји традиције, коју је
разу мевао као особени облик супериорног,
трансцендентног знања које проистиче из ап
солута, помоћу кога је једино могућа духовна
обнова западне култ уре и, друго, идеји дик
татуре чији легимитет проистиче из сакралног
карактера државе а не народног суверените
та. Одатле је и сак рална монарх ија, уређена

на начел има суборд инац ије, дисцип лине,
лојалности и послушности, са војном елитом
сачињеном по узору на средњовековне вите
шко-монашке редове, представљала Еволин
политичк и идеа л. Истич ућ и постојање пер
манентног „окултног рата” који се води упо
редо са „класичн им” рат овањем, Евола је
поништавао разлик у између ратног и мир
нодопског стања и залагао за успостављање
војног поретка „који ће увести тоталн у кон
тролу државе и протерати снаге субверзије”
(стр. 259). Због своје блискости са италијан
ским фашизмом и немачким нацизмом (према
којима је, ипак, гајио одређене аристократске
ограде), Евола је након Другог светског рата
био у потпуности маргинализован поставши,
према Ђурковићевим речима, „парија запад
не интелект уа лне сцене” (стр. 219).
Слично искуство маргинализације дожи
вео је и Еволин савременик у Совјетском Са
везу, руски мислилац Лав Гумиљов што је,
уједно, и једина сличност између ова два кон
зерват ивна мислиоца. Син песничког пара
Николаја Гумиљова и Ане Ахматове, Лав Гу
миљов је током Стаљинове владавине у више
наврата робијао по совјетским казаматима.
„Отоп љавање”, тј. извесна либерализација
совјетског реж има која је уследила за време
Ник ите Хрушчова, омог ућ ило је Гумиљову
да започне универзитетску каријеру бавећ и
се историјом и етнологијом туранских народа
и, нарочито, Хазара. Гумиљов је првенствено
значајан као један од водећ их теоретичарa
евроа зијства – специфичне култ уролошке и
геополитичке доктрине која Русију разумева
као особену цивилизацију која следи власти
ти, „трећи пут” другачији од Западне Европе
и Азије. Надовезујући се на спекулативне кон
цепц ије оснивача евроа зијс тва који су, по
правилу, након Октобарске револуције дело
вали у емиг рацији (Петар Савицк и, Георги
је Флоровски, Николај Трубецкој и други),
Гумиљов је настојао да их потк репи својим
археолошким, историјским и етнолошким ис
траживањама при чему је, својим уношењем
природнонаучних концепата у тумачење исто
рије „чес то западао у дилет ант из ам” (стр.
320). Ипак, од трајног значаја је његова идеја
да угроженост од стране Запада представља
геополитичк у констант у у историји Русије,
схваћене као особене природне и духовно-историјске целине. Управо овом својом иде
јом Гумиљов је стекао изузетну популарност
током Перестројке да би, постхумно, његове
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идеје о руском „посебном пут у” постале део
официјелне геополитичке стратегије руске
државе. Коначно, у посебном поглављу Ђур
ковић је анализирао снажење нове радикал
не деснице у Европи у контексту контин уи
ране имиг рације, истакавши нарочите идеје
Алена де Беноа, водећег десног мил иоца у
савременој Франц уској.
У трећој целини, посвећeној „десној еко
номији” (стр. 375–478) Ђурковић је тежиште
своје анализе усмерио на три међусобно по
везане теме: економску теорију дистрибути
визма, зат им економску теорију Вилхелма
Репкеа те социјално-економско учење Римо
катол ичке и Руске православне црк ве. Ви
дећ и у теорији дис трибут ивизма „идејн и
доп ринос англоамеричког катол иц изма” и
једну врсту одговора на крајности протестант
ског, инд ивид уа л ис тичког кап итал изма и
колективистичког социјализма, Ђурковић је
прик аз ао темељне идеје њен их главн их
представника, Гилберта Кита Честертона и
Хилера Белока. Увиђајући деструктивни по
тенцијал капитализма и разобличавајући ње
гову идеолошку фасад у – у том смислу ка
рактеристичан је, поред осталог, Белоков суд
да „слобода у капитализму значи слободу да
се умре од глади” – обојица теоретичара кри
тиковали су монополистичк и капитализам,
финансијске спек улације и истицали значај
морала у привредном животу и равномерни
ју расподел у друштвеног богатства. На опа
сноснос ти од нерег ул исаног трж иш та које
прои звод и период ичне економске а, услед
тога, и политичке кризе, истрајно је указивао
и Вилхелм Репке, „једна од најзанимљивијих
и интелектуа лно најширих фигура друге по
ловине 20. века”. Његова кључна идеја је да
трж иш те тј. закон пон уде и пот раж ње не
може да буде нити једини нити универзални
рег улатор економског живота већ да држава
мора да обезбеди чврст оквир тј. уређени по
редак у коме се, осим слободе привредног жи
вота, подједнако поштују и право, обичаји,
моралне норме и заједничке вредности. Ово
посебно, будући да је једино на тај начин мо
гуће успоставити истински здраву економи
ју и здраво, што значи, социјално одговорно
друштво. У том контексту, Репке је нарочи
то наглашавао значај хриш ћанске религио
зности са њеним карактеристичним скупом
вредности. Овим својим схватањима, која су
се у многоме подударала са економским схва
тањима дистрибуциониста, Репке је постао

„отац социјалне трж ишне привреде” након
Другог светског рата. На ова размат рања ло
гично се надовезује анализа социјално-еко
номског учења Руске православне и Римока
толичке цркве. За разлику од релативно мало
паж ње коју Руска православна црк ва посве
ћује питањима рада и економије приступају
ћи им са начелног и апстрактног становишта,
Римок ат ол ичк а црк ва отворен ије и далеко
исцрпније говори о правима радника, њихо
вом положају у савременом глобализованом
свет у и, тврдњом да је човек „пок ретач, сре
дише и циљ целок упног соц иоекономског
живота” (стр. 468), наглашава суштинску по
везаност економије и морала.
У чет вртој и, уједно, зак ључној цел ин и
књиге Ђурковић је анализирао нека од кључ
них питања на којима инсистира савремени
конзервативизам: питање судске диктат уре,
политике развода те борбе за очување поро
дице (стр. 479–590). У првом случају, реч је
о раширеној пракси присвајања законодавне
власти од стране судова која представља спе
цифично обележје правног система у САД
одак ле се, сасвим некритички, шири и у дру
гим зем љама. Судија и правни теоретичар
Роберт Борк назвао је ову праксу „судском
диктат уром” која је судове, од чувара зако
нитог поретка, претворила у „политичке ин
струменте за реконструкцију друштва супрот
но вољи народа и за наметање онога што они
виде као садржинску (супстантивну) правду”
(стр. 482). Као један од најкарактеристични
јих примера ове диктат уре Ђурковић је раз
мот рио тзв. „политике развода” приказавши
идеје Стивена Баскервила, водећег познава
оца породичног права и критичара ове прак
се у САД. У основи, реч је о процесу који се
одвија под окриљем идеологије „родне рав
ноп равности” и води разарању породице и
стварању друш тва атом изован их јед инк и.
Имајући у виду ове чињенице, једно од глав
них питања у савременом конзервативизму
тиче се управо очувања традиционалне по
род ице која се у глобал из ов аном друш тву
нашла на удару лево-либералних идеологија
подржаних од стране крупног капитала. Ово
пос ебно буд ућ и да је у њег ов ом инт ер ес у,
како истиче Ђурковић, „да се формира андро
гина, заменљива особа, индивидуалац усред
сређен на каријеру, неукорењен и невезан за
породицу” (стр. 534). Својеврсну потврду ове
тезе он је пронашао у дел у Алана Карлсона,
једног од најзначајнијих савремених ист ра
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живача породице и водећег заступника тра
диционалних породичних вредности и крити
чара феминизма, конт рацепције, аборт уса,
развода и, уопште, LGBT и queer идеологије.
Пок ушавш и да ист акнемо само неке од
најважнијих мисаоних мотива Ђурковићеве
садржајима ванредно богате књиге, сматрамо
да – с обзиром на општу појмовну збрку која
влада у јавном диск урсу у поглед у вредно
сног утемељења савремених идеологија као
и на расп рострањеност тезе о наступајућем
добу „постистине” – неколико његових упо
риш них идеја заслуж ују нароч ит у паж њу.
Наиме, Ђурковић с пуним правом истиче да
је управо једно од карактерис тичн их обе
лежја савременог конзервативизма инсисти
рање на „демократији и праву гласа обичног
човека као једном од последњих упоришта
које чува свет од новог тоталитаризма” (стр.
17). Дож ивевши темељан преображај током
20. века, конзерват ивна мисао је данас, на
привидно парадоксалан начин, постала бра
нилац темељних демок ратских вредности:
слободе, правне једнакости и националног
суверенитета. Овом суду могли бисмо додати
још и то да је национална држава – насупрот
очек ивањима о наступању тзв. „постнацио
налне констелације” која су пратила глобал
ни тријумф неолибералне идеологије током
последње деценије 20. века – постала мож да
последњи потенцијални бастион индивид у
алне и колект ивне слободе од дом инац ије
глобализованог, корпоративног капитализма.
Осим тога, савремена криза капитализма из
нова је актуелизовала стара питања о могућ
ности реформе овог, иначе ванредно прила
годљивог, економског система. Стога, нарочит
значај изнова стич у интелект уа лн и увид и
представника дистрибуционизма поп ут, на
пример, Белоковог концепта „сервилне држа
ве” или, пак, Куперовог упозорења о манипу
лат ивној природи масовних медија (која је
са савременом информатичком револуцијом
попримила раније неслућене размере). У том
смислу, вреди се свакако замислити и над,
иако на први поглед рад икалном, Ђуркови
ћевом оценом да идејн у основу савремених

лев о-либ ер алн их идео лог ија предс тав ља
„троцкизам у комбинацији са фундаментали
стичким феминизмом” (стр. 491). Ово посебно
имајући у виду да се, под кринком идеологије
људских права, зап раво ради о једној врсти
новог, рек ли бисмо „пузајућег тоталитари
зма” који, осим што је усмерен на разарање
трад иц ионалн их друш твен их веза, има и
веома јасне политичке импликације: у првом
ред у, наметање једне, универзално важеће
„истине” и поништавање сваког права на плу
рализам вредности и могућности избора што,
на конц у, потире сам појам људске слободе.
Приводећ и крају осврт на дело које смо
настојали да представимо, неопходно је рећи
још и да, осим богатства садржаја посвећених
многим недовољно познатим или посве непо
знатим мисаоним традицијама, аутора књи
ге одлик ују одлично познавање литерат уре
на више европских језика, системачност, ја
сност и прегледност у излагању, непретенци
озност у изрицању судова и одсуство сваке
аподиктичности. С обзиром на поменуте врли
не Ђурковићевог дела, није претерана оцена
да је реч, у пуном смислу, о заиста капиталном
дел у из домена историје политичке филозо
фије/пол ит ичке теорије које истовремено
попуњава једну еклатантну празнину у срп
ској култ ури. Тиме, међутим, тема нипошто
није исц рп љена већ је аутор, бројним пита
њима која је пок рен уо, „одшкрин уо врата”
за буд уће ист раж иваче што је, несумњиво,
био и један од његових циљева приликом пи
сања ове синтезе. Да закључимо – као своје
врсна рекапитулација његовог властитог рада
током претходне две деценије, Ђурковићева
синтеза, осим што подстиче на критичко пре
испитивање савременог друштва и његових
бројних заблуда представља, уједно, и неизо
ставно полазиште за наредне генерације ис
траж ивача конзервативне мисли у 20. век у.
На тај начин Миша Ђурковић се потврдио не
само као ерудита, широк их знања и разуђе
них интересовања, већ и као интелект уа лац
искрено привржен култури дијалога. Управо
ова, више него ретка, особина чини његово
дело још вреднијим!
Михаел Антоловић
Универзитет у Новом Сад у
Педагошки фак ултет у Сомбору
antolovic.michael@gmail.com
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ЛИЦА И НАЛИЧЈА КОЛОНИЈАЛИЗМА
ИЗ СРПСКЕ ПЕРСПЕКТИВЕ
(Суочавање Европе са њеном колонијалном прошлошћу,
уредили Данило Бабић, Рајко Пет ровић, Јелена Вићентић,
Институт за европске студије, Беог рад 2021, 230 стр.)

Неколико деценија уназад све су отворе
нији захтеви у светској науци да се преиспи
та колонијална прош лост велик их сила и да
се истакн у негативне последице расизма и
колонијализма на савремене међуљудске од
носе. Овај општи тренд, кога у стоп у прати
тежња за заташкавањем мрачних страна епо
хе империја, није остао занемарен ни у савре
меној хуманистици на српском језик у. Под
покровитељством беог радског Института за
европске студије, Данило Бабић, Рајко Пе
тровић и Јелена Вићент ић преу зел и су на
себе велику одговорност уређивања зборни
ка о колон ијал изму, а као резултат тог рада

настало је дело Суочавање Европе са њеном
колонијалном прош лошћу у коме се налази
девет радова осморо научника из Србије, Ин
дије и са Хаитија.
На почетку, уредници зборника у предго
вору (стр. 7–10) дефинишу колонијализам као
покоравање једног народа другом које прати
и пракса освајача да сам чин легитимизује
апологијом своје изабране улоге. Поред тога,
аутори предговора упозоравају јавност да се
у савременој западној историог рафији одви
ја процес ревизије и релативизације улоге ко
лонијалних сила у циљу реафирмације и ре
стау рације колонијализма. Након предгово
ра следи и кратка поздравна порука Његове
екселенције Абделхамида Шебшуба, амбаса
дора Алжира у Беог раду, у којој је указао на
недостатак искрености, воље и спремности
некадашњих колонизатора да се суоче са сво
јом заоставштином (стр. 11–14).
У првој целини зборника, која носи назив
„Модели колонијализма”, аутори размат рају
колонијалне праксе Шпаније, Порт угалије,
Уједињеног Краљевства, Белгије и Немачке.
Хиспаниста Рајко Пет ровић, ист раживач-са
радник Инстит ута за европске студије, при
казао је колонијалне моделе европских коло
низатора у раду „Португал и Шпанија: случај
први светских колонијалних империја” (стр.
17–38). Посмат рајућ и утицај колонијализма
у некадашњим шпанским и португалским ко
лонијама, аутор примећује да су ове европске
земље оставиле огроман културни, политич
ки, економс ки, јез ичк и и рел иг ијс ки траг
пре свега на лат иноа меричком тлу. Поред
представ љања историјског тока колон иза
ције и облика управе, Пет ровић је истакао и
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комп лексну улог у Римокатоличке црк ве не
само у поглед у промене верске структ уре,
већ и у одржавању дисцип лине и поретка
међу потчињеним становништвом. Посебно
место у анализи колонијалних модела, Пе
тровић је посветио строгом, хијерархизова
ном, ибероцент ричном и расном поретк у
који је утицао на латентно незадовољство
бел их креола (каснијих пок ретача побуна
против мет рополе), домородаца и афричк их
робова. Истич ућ и да се у Јуж ној Америци,
Шпанији и Порт угалији стварају две веома
поларизоване слике о тековинама колон и
јалног реж има, Пет ровић је свој рад зак љу
чио анализом оштрих нау чних и полит ич
ких полем ика о позит ивн им и негат ивн им
странама колонијализма.
Незаобилазна тема колонијал изма јесте
вишевековна британска управа над Индијом,
драгуљем у британској круни. Овом важном
питању пажњу је посветила Арва Аван, чла
ница Департмана за политичке науке Универ
зитета у Чикагу, написавши рад под називом
“Cathastrophe and progress: British colonialism
in India” (стр. 39–60). Почетак колонизације
она смешта у прву половину 17. века када бри
танска Источноиндијска компанија успоста
вља прве испоставе на потконтинент у. По
ред вишевековног успостављања политичке
супремације, подједнако битне су биле, сма
тра Аван, и економска пенет рац ија Брита
није, експлоатација путем пореске политике
и систематско упропашћавање индијске ин
дустрије. Водећ и се иск ључиво сопственим
економским интересима, Британци су веко
вима били узрочници не само великих демо
графских, него и еколошких катастрофа. Уз
то ауторка даје и детаљне описе механизама
системске диск риминације и страдања ста
новника Индије током векова британске упра
ве. Поред страног фактора, у механизму кон
троле посебн у улог у је имао и посредничк и
слој локалних земљопоседника који је такође
добио истакн уто место у анализи ове младе
нау чнице порек лом из Индије.
Друга колонија која представља посебно
заним љиву тачк у проу чавања јесте Конго.
О овој огромној зем љи писао је Данило Ба
бић, ист раж ивач-сарадник на Инстит ут у за
међународн у полит ик у и привред у, у рад у
„Белгијски колонијални модел и његове по
следице на друштво колонија и мет рополе”
(стр. 61–86). Колон ијалн у историју Конг а
Бабић дел и на два раздобља: период тзв.

Слободне државе Конго (коју карактерише
сурова експлоатација под пат ронатом краља
Леополда II) и на период директне белгијске
колонијалне управе (у којој се експлоатација
одвијала нешто блаже и уз општи консензус
белгијских политичких и привредних елита).
Брисел је, истиче аутор, у кратком времен у
успео да заведе ред и стекне огромне приходе
захваљујући многим факторима (међународ
не околности, афричк и колаборационисти,
Римокатоличка црква итд.). Премда су били
историјски везани за колонију Руанду-Урун
ди, Белгијанци су током колонијалне управе
подстицал и поделе које су довеле до стра
шних злочина крајем 20. века. Посмат рајући
однос белгијске државе према деколониза
цији и колонијалном наслеђу, Бабић зак љу
чује да зван ичн и Брисел год инама веома
мало ради на суочавању са злочинима почи
њеним у време Леополда II, као и да не по
стоји сис темски отк лон од старих расних
стереотипа који су и даље присутни у тамо
шњем друштву.
Питањем немачког искуства колонијали
зма бавио се Михаел Антоловић, ванредни
професор Педагошког факултета у Сомбору
(Универзит ет у Новом Сад у), у рад у „У по
трази за ’местом под сунцем’: немачки колони
јализам (1884–1919)” (стр. 87–104). Испитују
ћи разлоге слабе историог рафске рецепције
овог феномена у Немачкој, Антоловић истиче
да су трауме Другог светског рата и преиспи
тивање искуства деветнаестовековног немач
ког посебног пута у модерност доминирали
у нау ц и више од некол ико децен ија. У дру
штвеном погледу тешко је, сматра аутор, утвр
дити покретачку снагу немачког колонијали
зма будући да су стицање колонијалних по
седа заговарале врло хетерогене друштвене
групе. Анализом укупног немачког колони
јалног искуства, Антоловић наглашава да су
главни проблеми Другог рајха у успостављању
стабилног колонијалног поретка били мно
гоструки (недостатак радне снаге и малоброј
ност колониста, немог ућност урбанизације
услед чес тих миг рац ија, слаба економска
размена између метрополе и колонија, насил
не мере немачких завојевача које су поприми
ле геноцидне размере итд.). Упркос чињеници
да је (у поређењу са друг им колонијалним
силама) Немачка од колонијализма имала тек
огран ичене корис ти, ово иск ус тво је ипак
утицало на радикализовање немачког нацио
нализма на прелазу 19. у 20. век.
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Друга велика целина, коју чини неколико
радова, носи назив „Отпори суочавања с про
шлошћу, облици ревизионизма”. Холандију
је, као земљу са дугом колонијалном истори
јом, проучавала Јелена Вићентић, докторанд
Факултета политичких наука Универзитета
у Беог рад у, у рад у „’Нешто као тамна мрља’
– холандски колонијализам: корени модер
ног кап итал изма и свакод невног расизма”
(стр. 107–131). Ауторка на почетку указује да
се у Холанд ији свесно пот искују мрачне
стране у историји колонијализма. Зап раво,
током векова ширења своје колонијалне им
перије Холанђани су, истовремено, градили
слику о својој изузетности и божијој одабра
ности, са једне, и свесно производили нега
тивне стереотипе о народима (са изузетком
острва Јаве) којима су владали, са друге стра
не. Проучавајући корене модерног капитали
зма и улог у Холандије у његовом стварању,
ауторка описује како су Холанђани развили
читаву трговачк у мреж у, установили прин
ципе пословања и насилно увели принцип
мобилности радне снаге. Такође, она анали
зира како су колоније, у каснијим фазама раз
воја капитализма, утицале на подизање хо
ландског стандарда, инфраструктуре и вели
ких предузећа. Посебно место у раду добијају
како описи вишевековне правне, политичке
и оружане борбе домородачк их народа про
тив стране управе, тако и анализа процеса
преиспитивања негативних страна колони
јалне прош лости у самој мет рополи.
Посмат рајући историју француског коло
нијализма одоздо уредници зборника опреде
лили су се да тем у о томе повере Жан у Ка
зимиру, некадашњем дип ломати и великом
познаваоц у хаи ћанске историје. Професор
Казимир је у раду „Деколонијално тумачење
историје народа Хаи т ија од 1697. до 1915.”
(стр. 132–149) представио све структурне про
блеме Хаитија у успостављању националне
државе. Као прек ретне тачке, професор Ка
зимир види 1791. годину, када се ствара суве
рени народ Хаитија, и 1915. годин у, када су
САД разориле крхки систем хаићанске суве
рености. Аутор уочава да је колонијална исто
рија Хаитија обележена феноменом несреће
(то јест ропства наметн утог од мет рополе)
коју прате константн и пок ушаји народа за
ослобођењем. Главна теза аутора јесте да су
апорије хаи ћанске независности поч ивале
на томе да огромна друштвена солидарност
– захваљујући којој је Хаити и створен – није

била праћена одговарајућ им развојем дру
штва након ослобођења. Налазећи се вечито
у бурама борбе империјалних сила за превласт
споља и раздиран унут рашњим класним су
кобима, Хаити је, према Казимиру, остао не
довршена држава која није пронаш ла одго
варајућу замену за плантажерски економски
модел, као што није створила ни елите које
би превазиш ле колонијалне начине разми
шљања.
Поред великих мет ропола у овом зборни
ку обрађене су колон ијалне праксе мањег
обима. Тако је Јелена Вићентић у рад у „’Не
замисливи’ колонијализам и његови одјеци
– нордијске државе у колонијалном подухва
ту” (стр. 150–182) посмат рала и крит ичк и
преиспитала водеће наративе о непостојању
колонијалне епохе у Данској, Шведској, Нор
вешкој, и мањој мери Финској. Ауторка упо
зорав а нау чн у јавност да се иза позит ивне
саморецепције нордијских земаља крије ви
шевековна пракса трговине робљем, латент
на (иако неуспешна) теж ња за проширењем
прекоморских поседа и константна тенден
ција наведених земаља да прик рију сурову
експ лоатацију, маргинализацију и насилн у
асимилацију поларних индогених заједница.
Низом арг умената ауторка указује на важну
улогу нордијских колониста у експедицијама,
ширењу расистичк их стереотипа и економ
ском искоришћавању ресурса на Глобалном
југу чиме се додатно релативизује улепшано
виђење прош лости ових земаља.
Последња целина овог зборника носи назив
„Поглед са Блиског истока”. Најпре, Слађана
Здравковић, ист раж ивач-сарадн ик Инсти
тута за европске студије, у рад у „Колонија
лизам под маском протектората – урушавање
Османског царства ’изнут ра’” (стр. 185–207)
анализира иск уство ове државе са велик им
притисцима европских сила. Пратећ и исто
ријски развој Османског царства, ауторка на
глашава да су процеси јачања локалних по
родица у Алж иру, Тунису, Либији, Египт у
и осталим провинцијама, као и економско и
војно опадање државе током векова, све више
онемогућавали централне власти на Босфору
да реше дугорочну кризу. Наслеђене против
речности, подвлач и Здравковићева, веш то
су користили странци (првенствено Британци
и Французи) приликом успостављања разли
читих облика политичке контроле над осман
ским територијама на Блиском исток у. Она,
такође, описује не само економски продор
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западних земаља путем инвестиција у инду
стрију и инфрас трукт уру, већ и пок ушаје
директних утицаја на локално хриш ћанско
становништво посредством страних школа
и мисионара.
У рад у „Каџарски Иран у великој игри”
(стр. 208–229), Србољуб Пеовић, истраживач-приправник Института за европске студије,
анализирао је како се ова зем ља сналазила
у сложеним међународним односима. Пред
стављајући историју ове земље, аутор истиче
да су од почетка новог века Европ љани све
интензивније долазили у додир са Иранцима
и теж или да искористе њихове ресурсе. Од
половине 18, па све до 20. века Иран је трпео
непрекидне притиске првенствено Уједиње
ног Краљ евс тва и Русије, и у неш то мањ ој
мери Француске. У зависности од промењи
вих империјалних интереса, велике силе те
жиле су да у сложеним геополитичким игра
ма придобију Иран као савезника, али и да
се прошире на његов рачун не водећи уопште
рач уна о суверенитет у. Оно што Пеовић по
себно примећује јесте да је Британија због
сопствених интереса махом бранила јединство
Ирана, док је Русија неколико пута мењала
приступ према овој земљи често осцилујући
између ратоборног експанзионизма и жеље
за мирнодопском економском доминацијом.
Уз политичке, велике силе наметале су Ирану
неретко и економске притиске, а релативно

побољшање Пеовић примећује тек у годинама
после Првог светског рата у промењеним по
литичким и економским околностима. Ана
лизирајућ и разлоге за негативн у рецепцију
каџарске епохе у Ирану, аутор закључује да у
савременој иранској историог рафији посто
ји тенденција да се развије култ ура сећања
којом се слави независност ове зем ље кроз
подстицање антиколонијалних наратива.
Као друштвено акт уелан, колонијализам
буди интересовање науке већ неколико веко
ва и, због своје светске присутности, ист ра
жив ачк и је потп уно оправдано да се овом
темом баве нау чници широм света. Зборник
Суочавање Европе са њеном колонијалном
прош лошћу нуд и стручној јавнос ти веома
важан преглед колон ијалн их механ из ама
управе, нач ина економске експ лоат ац ије,
улоге локалних елита, утицаја хришћанства,
као и рецепције колонијалне епохе у савре
меним друштвима на готово свим мериди
јанима. Замиш љено динамично и глобално,
ово дело нуди различите перспективе. Такође,
надамо се да ће у нек им буд ућ им радовима
друге империјалне праксе (пре свега Русије,
Аустроугарске, Јапана и Италије, али и иску
ства колонијалне управе Енглеске и Фран
цуске у осталим зем љама) бити обрађене и
представљене српској публици на подједна
ко квалитетан и систематичан начин као што
је то урађено у овом дел у.
Петар С. Ћурчић
Ист раж ивач-прип равник
Инстит ут за европске студије, Беог рад
petar.pero.curcic@gmail.com
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НИКОЛАЈ ВЕЛИМИРОВИЋ ЗА ВРЕМЕ
ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА: НЕКИ НОВИ УВИДИ1
(Бојан Белић, Владика Николај, Хит лер и Европа: контроверзе,
Ваљевска гимназија, Ваљево 2019, 259 стр.)

Из штампе је недавно изаш ла књига Бо
јана Белића под насловом Владика Николај,
Хит лер и Европ а: конт ров ерз е. Стручн у
рецензију за ову публикацију написал и су
др Вељко Ђурић Мишина, директор Музеја
жртава геноцида у Беог рад у, и Милорад Бе
1
Овај приказ објављен је на енглеском јези
ку у часопису: The Nicholai Studies: international
Journal for Research of Theological and Ecclesia
stical Contribution of Nicholai Velimirovich / Нико
лајеве студије: међународни часопис за истражи
вање богословског и црквеног доприноса Николаја
Велимировића, 2021, I(1): 203–208. [DOI: 10.46825/
nicholaistudies/ns.2021.1.1.203-208]. Зборник Ма
тице српске за друштвене науке преноси га пре
веденог на српски језик, а уз сагласност наведе
ног часописа и аутора.

лић, професор историје у пензији. У књизи
Бојана Белића представљене су најзначајни
је чињенице о боравк у Владике Николаја у
Дахауу, од којих су поједине мало познате до
маћој јавности, као и о његовом односу пре
ма нацизму, антисемитизму и Европи.
У овој публикацији представљени су по
даци прикупљени на основу релевантних оде
љака из извора и литерат уре на енглеском и
немачком језик у. Посебна карактерис тика
ове књиге је то што је написана у форми рас
праве, те обилује полемичким тоновима, нај
пре у погледу критике закључака до којих су
дош ли поједини аутори и нек и од ист ражи
вача који су се бавили деловањем и судбином
епископа Николаја уочи и током Другог свет
ског рата.
Према речима из рецензије др Вељка Ђу
рића Мишине (одломак из рецензије одштам
пан је на задњој корици књиге), ово дело има
неколико вредних карактеристика, „међу који
ма посебно место има то што се аутор потру
дио да најпре набави а потом и користи број
не радове објављене на неколико језика о теми
о којој жели да расп равља”.
За предговором (стр. 5–6), у књизи следи
поглавље под насловом „Од Љубостиње и Вој
ловице до Дахауа” (стр. 7–41), у ком се Белић
осврће на претпоставке и тврдње о судбини
епископа Николаја током Другог светског
рата које су у својим радовима изнели Пре
драг Илић, Јован Бајфорд, Мирко Ђорђевић,
Филип Давид, Александар Лебл и други кри
тичари Велимировићевог деловања и пози
ционирања у контексту нацистичке полити
ке. Њиховим тврдњама Белић супротставља
арг ументе из релевантних док умената, све
дочанстава нацистичких заточеника утамни
чених током Другог светског рата итд.
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У поглављу „Почасни бункер” (стр. 42–111),
Белић образлаже зашто се под овак вим на
зивом не подразумева некаква почаст коју су
уживали логораши. Сравњујући сведочанства
из историјских извора са подацима о борав
ку епископа Николаја и пат ријарха Гаврила
Дож ића (1881–1950) у Дахау у, Белић вели:
„’Ehrenbunker’ није био никакво лагод
но одмаралиште ни почасни блок за госте
нацистичког режима, већ клаустрофобич
ни ред уских, мемљивих ходника, прити
снутих тешким, збијеним зидовима, без
прозора, или са понек им прозорчићем са
решеткама, са просторијом за саслуша
вање и евент уа лно телесно каж њавање,
окружен стражарницама, а у дворишту се
налазио зид предвиђен за егзекуцију стре
љањем...” (стр. 43).
У овом бункеру, који је имао 137 одвојених
ћелија (стр. 45), налазили су се и организа
тор неуспелог атент ат а на Хитлера Георг
Елзер (Johann Georg Elser, 1903–1945), немач
ки теолог и касније минхенски бискуп Јоха
нес Нојхојз лер (Johannes Neuhäusler, 1888–
1973), француски политичар и премијер Леон
Блум (Léon André Blum, 1872–1950), францу
ски армијски генерал и један од лидера покре
та отпора Шарл Делестран (Charles Delestraint,
1879–1945), пастор Мартин Нимелер (Martin
Niemöller, 1892–1984) и други познатији непри
јатељи нацистичког режима. Српски црквени
великодостојници били су дак ле смештени
у исти логорски блок у ком су се злопатили
и други Хитлерови опоненти и заточеници
нац ис тичког Рајх а, пок аз ује Бел ић у овом
поглављу, сабирајућ и врло корисна и упеча
тљива сведочанства очевидаца, логораша који
су преж ивели логорске ужасе, те сведочан
ства из друге грађе и релевантне литературе.
У поглављу које је насловљено као „Логор
ски поткапм Шлирзе” (стр. 112–133) аутор
показује да Дахау није био један логор, већ
систем логора — комплекс који је „обухватао
77 споредних логора и поткампова (од којих
су неки били удаљени и више од 200 км), ка
кви су били Итер и Шлирзе” (стр. 113). У том
контексту, сугерише Белић, боравак еписко
па Николаја и патријарха Гаврила у Шлирзеу
није исп равно смат рати њиховим ослобође
њем, што су олако зак ључили нек и од рани
јих ист раживача. Напротив, како су ови пот
кампови и у административном смислу били
зависни од централног логора у Дахауу, то би

значило да су српски арх ијереји били зато
ченици комплекса логора Дахау како крајем
1944. године тако и током првих месеци 1945.
год ине, што у значајној мери редефин ише
приступ питању трајања њиховог заробље
ништва у нацистичким логорским условима,
које је у нек им студијама сведено на пар не
деља почасног гос товања у Дахау у током
септембра односно октобра 1944. године.
У најопширнијем поглављу књиге која је
пред нама, насловљеном као „Владика Ни
колај о нацизму, Јеврејима и Европи” (стр.
134–246), аутор најпре нуди својеврсну упо
редн у анализу рецепције нацистичке поли
тике током 1930-их година, на овај начин ука
зујућ и да у ширем контексту међународних
односа, на првом месту у контексту оновре
мене западноевропске а исто тако и ист оч
ноевропске и нарочито совјетске политике,
интелект уа лних и култ урних гибања и жи
вота уопште, опасност од нацизма није била
одмах препозната.
У тематском смислу фокус овог поглавља
помера се на шири план. У њему се обрађују
и додатна питања која се тичу односа право
славних црк вених великодостојника према
бољшевизму, антисемитизма који је био ка
рактеристика деловања и мисли појединих
политичара и стваралаца који су дали одл у
чујућ и печат историји и култ ури 20. века,
проблемом савременијих српских аутошови
ниста који се нису трудили да овим темама
приступе на непристрасан начин те су, зане
марујућ и одређене чињенице, кроз необјек
тивно тумачење у нау чн у заједниц у између
осталог пласирали и слику владике Никола
ја као антисемите, нацистичког идеолога, за
туцаног шовинисте итд. Теме овог поглавља
проширују се чак до проблема новије европ
ске историје, Франц уске рев ол уц ије (стр.
204–209), немачке идеа листичке филозофи
је (стр. 210) итд.
У методолошком смислу излагање ауто
рових увида у овом поглављу на моменте по
стаје загушено количином информација које
он обрађује и интерп ретира, и веома је зах
тевно прат ит и га. Намеће се претпос тавк а
да је зарад методичности ово поглавље било
боље раздел ит и на више краћ их поглавља
или потпоглавља, у којима би одређене теме
биле обрађене понаособ. Истовремено, поста
вља се питање да ли је и колико оправдано да
се у књизи посвећеној конт роверзама у вези
са ликом епископа Николаја отвори толик и
број питања и пок рене толико тема.
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С друге стране, труд да се сак упи и при
бере толико информација које су у одређеној
мери важне за основно питање којим се аутор
бавио, и резултат који је представио у својој
књизи врло су вредни и у значајној мери ће
олакшати рад будућих ист раживача. Најпре
због тога што су одређени подаци до којих
је Белић дошао у српској нау чној заједници
бил и дел им ично познат и или чак потп уно
непознат и, те у том смис лу ова књиг а и те
како има шта да пон уд и заи нт ересованом
читаоц у.
Но свакако би било добро да се ист ражи
вање које је кроз ову моног рафију започето
продуби – примера ради, у погледу немачког
„цивилног ордена” којим је одликован Вели
мировић (стр. 172–176). Наиме, у литератури
се срећу различите тврдње у вези са овим од
ликовањем. Најп ре, трвди се да га је влади
ка Николај добио 1935. (овог датирања држи
се Белић), 1936. или 1937. године.
Потом, срећу се тврдње како је то одлико
вање за цивилне заслуге (уређење битољског
немачког војног гробља из Првог светског
рата), затим да је то орден којим је Хитлер
одликовао Велимировића, а нек и аутори су
пласирали и тезу да је у питању „Гвоздени
крст” (нем. Eisernes Kreu z — пруско и доц
није немачко војно одликовање додељивано
припадницима оружаних снага од 1813. го
дине до Првог светског рата; у нацистичкој
Немачкој, ово војно одликовање уведено је
опет 1939. године, и додељивано је припад
ницима Вермахта за ратне заслуге у периоду
1939–1945. године).
Но, сва је прилика да немачко одликовање
које је Велимировић добио током 1936. годи
не није било додељено за некакве политичке
или војне заслуге, буд ућ и да је у питању ор
ден немачког Црвеног крста (познате хума
нитарне организације) – епископ у Николају
додељен за заслуге обнове и уређења Немач
ког војног гробља. Како је пренела ондашња
југословенска штампа, 25. октобра 1936. го
дине у Битољу је освећено обновљено Немач
ко војно гробље из Првог светског рата. На
комеморативном скуп у окупили су се пред
ставници дипломатског кора (немачки, фран
цуски, аус тријски, рум унски, мађарски и
бугарски војни аташеи и друге дип ломате),
представници југословенске владе, војске и
локалних власти, као и представници Цркве
(умиров љен и епископ Јерот еј Гавриловић
(1873–1946), као изаслан ик пат ријарха Вар

наве, и локално свештенство). По завршетку
церемоније, на банкету је немачки представ
ник Викт ор фон Херен (Georg Max im ilia n
Viktor von Heeren, 1881–1949) поделио одли
ковања — Орден немачког Црвеног крста I
реда, којим су одликовани епископ Николај
и бивш и командант Вардарске дивизијске
области Ђорђе Аранђеловић (за немачки Ор
ден Црвеног крста I реда, тј. степена, којим је
одликован генерал Аранђеловић — истоветан
орден у којим је одликован епископ Николај
– сач увани су арх ивски подаци у персонал
ном досијеу дивизијског генерала Ђорђа Р.
Аранђеловића у Војном архиву у Беог рад у),
и Орден Црвеног крста II реда којим су одли
ковани локални функционери. Велимировић
ово одликовање није ни примио приликом
свечаног додељивања: он се претходног и тог
дана налазио на богомољачком скупу у Жичи.
Иако је овде реч о комеморацији изгин улим
војницима и додели не неког војног одлико
вања већ Ордена Црвеног крста, пада у очи
да је једини представник високог клира на
скупу био умировљени епископ Јеротеј, што
опет може бити детаљ који шаље одређен у
порук у. Узг ред, није јасно да ли је и када
владика Николај преузео ово одликовање.
Према тврдњама изнетим у литерат ури,
као и у док ументарном филм у Свети Нико
лај Српски, јеромонах Василије Костић (1907–
1978) по избијању рата 1941. године ово Ве
лимировићево одликовање понео је са собом
када је из Битоља крен уо у Епархију жичку.
С друг е стране, према сећ ањима арх иман
дрита Јована Радосављевића, ово одликовање
су о. Василије и Јован Велимировић (1912–
1989) пронаш ли међу стварима епископа
Николаја у Љубостињи 1941. године. Мож да
ће нека будућа ист раживања расветлити пи
тања у вези са поменутим орденом. Свакако,
оно што смо хтели да истакнемо је како се
поставља питање да ли је нуж но помен уто
одликовање смат рати Хит леровим орденом
Николају, уколико је реч о Орден у Црвеног
крста?
Две суштинске примедбе које бисмо дали
на помен уто поглавље тицале би се најп ре
интерп ретац ије дела Српском народ у кроз
тамнички прозор (стр. 184–197). Наиме, ми
шљења смо да би пре интерп ретац ије ово
дело најпре требало критички испитати, од
носно приступити питањима ауторства, на
станка и аут ент ичнос ти овог дела које је,
подсетимо, први пут објављено три деценије
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после смрти епископа Николаја, у околности
ма које нису најјасније и које нас обавезују
бар на одређени опрез.
Поред тога, права је штета што аутор није
посветио паж њу екуменском деловању вла
дике Николаја у контексту антинацистичке
иницијативе међухришћанских екуменских
организација током 1930-их година, рецимо
у контексту Велимировићеве укључености
у делатност Универзалне хриш ћанске кон
ференције за живот и рад, односно Комиси
је за живот и рад и Светске алијансе за про
моцију пријатељства међу народима помоћу
цркава. Помен ута тела су већ у септембру
1933. године, после годишње конференције
Комисије за живот и рад одржане у Новом
Сад у на којој је учествовао и владика Нико
лај Велимировић, као и на састанку Извршног
одбора Светске алијансе одржаном пар неде
ља касније у Софији, као резултат заједничких
напора кроз одговарајућа саопштења јавно
објавила своју позицију – јасан и врло нега
тиван став у поглед у Хитлерове расистичке
политике, одбац ујућ и тзв. „Аријански пара
граф” и тадашњу нацистичку агенду као анти
јеванђелске и противне хришћанству. После
дице овак вог става биле су далекосеж не и
веома значајне, а мишљења смо да је, с друге
стране, Николајево учествовање и под ршка
овим раним антинацистичким иницијатива
ма било један од разлога да још пре рата он у
очима нацистичког режима буде окарактери
сан као смртни непријатељ и личност коју чим
буде могуће треба уклонити из јавног живота.
Но, критичко истраживање заоставштине
епископа Николаја тек предс тоји, и овак ве
публик ац ије важ ан су и значајан корак ка
превазилажењу нек ритичког и паролашког
приступа питањима Велимировићеве мисли,
као и питањима његовог живота и рада. У том

смислу, наше примедбе треба разу мети као
под ршку Белићевим ист раж ивачк им напо
рима, и охрабрење да свој вредни и предани
рад настави, јер је у поглед у живота и рада
владике Николаја отворених питања много,
а јасних и прецизних одговора и темељних
и објективних ист раж ивача мало.
Уопште узев, књига која је пред нама до
носи велики број веома корисних и занимљи
вих података, из перспективе коју су доса
дашњи ист раж ивачи добрим делом занема
рив ал и. На самом крају књиг е налази се и
списак коришћене литературе (стр. 249–258).
Наж алост, пуб лик ац ија није опрем љен а
именским нит и как вим друг им индексом,
који би с обзир ом на згуснут ост подат ак а
сабраних у овој књизи били згодна алатка и
кључ за кориш ћење свих оних драгоцених
информација које се у њој налазе. Мишљења
смо како би било веома корисно да евентуа л
но друго издање ове публикације буде опре
мљено именским и предметним регистром.
У техн ичком смис лу овој публик ац ији
имало би се шта замерити у погледу словних
грешака, односно одређених мањкавости које
се тич у слабо одрађеног коректорског дела
посла, те самог слога и припреме за штампу.
Тако, на пример, пагинација према садржају
који је донет на стр. 259 не кореспондира са
стварном пагинацијом поглавља у књизи. Но,
без обзира на ове ситне недостатке, књига Бо
јана Белића српским читаоцима доноси дра
гоцене увиде и позива нау чн у заједниц у да
преиспита владајућу квалификацију епископа
Николаја Вел имировића као колаборацио 
нисте, хитлеровца и антисемите. Вредни рад
аутора на сакупљању и анализи извора и гра
ђе релевантне за ову тем у заслуж ује свак у
пох вал у.
Срећко Петровић
Хриш ћански култ урни центар
„Др Радован Биговић”, Беог рад
pet rovic.srecko@gmail.com
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ПСИХОЛОШКИ АСПЕКТИ ПЛЕСА
И УМЕТНИЧКЕ ИГРЕ
(Maja S. Vukadinović, Psihologija plesa i umetničke igre, Pedagoški
fakultet – Novosadski centar za istraživanje plesa i umetnost flamenka
„La Sed Gitana”, Sombor – Novi Sad 2019, 152 str.)

Верна својој основној вокацији – психоло
гији стваралаштва и још вернија проучавању
психолог ије плеса и уметничке игре, Маја
С. Вукадиновић, доктор психолошких наука
и виши нау чни сарадних, поново се књишки
огласила тематиком коју компетентно и на
учно, истовремено страсно и поетски, проуча
ва већ дужи низ година. Овога пута ради се о
моног рафији под насловом Психологија пле
са и уметничке игре, коју можемо појм ит и
као природни наставак претходних истражи
вања, мислећи при томе, пре свега, на студи
ју Доживљај уметничког дела у психологији
стваралаштва (2017). Док је у тој студији
ауторка инсистирала на ставу да се уметност
увек дож ив љав а у одр еђеном конт екс ту и

укључ ује различите менталне процесе, који
имају значајне контекстуалне ефекте на реак
цију људи и евал уацију уметности, у књизи
Психологија плеса и уметничке игре фокуси
рана је на идеју да је игра оно одред иш те у
сваком човеку у којем се налази живот у свом
изворном облик у, устројен по принципима
слободе и личне истине. Осим тога, ауторка
потенцира становиште да психолошки фак
тори, попут мотивације и менталних вешти
на, имају важ ну улог у у виталном аспект у
плесних перформанси уметничке игре. Вука
диновићева је агилни аутор и актер, јер, како
на уводним страна пише, књига је, између
осталог, инспирисана и личним искуством у
области извођачке, кореографске и педагошке
плесне праксе, односно акт ивног бав љењ а
игром у последњих двадесет и пет година.
Пратећ и постављен у структ уру, односно
редослед излаг ањ а мат ерије, даћемо сажет
приказ садржаја ове моног рафије. Подељена
је у седам поглавља, а завршава додацима ве
заним за свако поглавље. Вредна спомена је
и обимна лит ерат ура, која сад рж и чак 355
наслова, помно одабраних и функционално
кориш ћених у самом тексту књиге.
У првом поглављу под насловом „Феномен
плеса”, ауторка описује покретаче плеса, од
ређује терминолошке и суштинске разлике
између плеса, игре и уметничке игре. За плес
наводи да је вероватно најстарији вид ствара
лаштва, чија се изузетна улога може запазити
још у првобитној синк ретичкој уметности.
Наиме, на плесну игру се наи лази код свих
народа, на свим поднебљима и у свим дру
штвеним епохама. Најчешћа, спонтана игра,
има двојако деловање на људе: она, или изази
ва, или апсорбује и смирује узбуђење. Али,
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савремени човек све мање даје одушка сво
јим осећањима кроз спонтан плес, те он није
више уобичајена реакција на животне појаве,
као што је то био у древним, архаичним вре
менима.
Мотивацију, односно покретачке факторе
плеса ауторка, позивајућ и се на класифика
цију Ане Милет ић (1986), сис темат изује у
седам категорија. То су: 1) урођена човекова
пот реба за ритмичк им кретањем, 2) нуж да
иживљавања вишка енергије, 3) пот реба за
испољавањем емоција, 4) нагон за опонаша
њем и игром, 5) инстинкт за окуп љањем у
заједницу као социјални мотив, 6) потреба за
естетским обликовањем, 7) пот реба за сим
боличком трансформацијом примљених до
жив љаја. Укупно узевш и, мот ивац ија која
човека покреће на плес има своје две димен
зије: једна је телесна (пот реба за ритмичким
кретањем, избацивањем вишка енергије и сл.),
а друга психолошка, која подстиче социјал
не аспекте плеса и доп риноси симболичкој
трансформацији прим љених дож ивљаја.
Појашњавајућ и термине „плес”, „игра” и
„уметничка игра”, Вукадиновићева указује
на то да у другим језицима постоје разлике
међу овим појмовима, док се у српском језику
они углавном користе као синоними. Ипак,
када је реч о терминима „игра” и „уметнич
ка игра”, они најчешће означавају стваралач
ки продукт на сцени, док се термином „плес”
означава и спонтано ритмично телесно кре
тање у неформалним условима. Осим тога,
уметн ичк у игру одл ик ују орган изован и и
формализовани покрети који су носиоци од
ређеног значења. Она објед ињује савршен у
играчку технику, са духовним стањем умет
ника с циљем естетског деловања и естетског
доживљаја публике. Реч је, дак ле, о креатив
ном, намерно и систематски обликованом по
крет у који тежи да постане уметничко дело.
Упоређујући уметничку игру с другима умет
ничк им дисцип линама, ауторка зак ључ ује
да у уметничкој игри играч не ствара у истом
медијум у кроз који публика прима његово
дело, с обзиром да уметник користи сопствено
тело као инструмент, док у другим уметно
стима стваралац пројект ује своје Ја на пред
мете споља и настоји да нестане иза свога Ја.
У поглављу „Психологија и плес”, другом
по ред у, ауторка пропит ује тумачења плеса
с аспеката различитих психолошких дисци
плина (плес је поље значајног интересовања
психолога). Тако, на пример, социјалне психо

логе интересује које су карактеристике плеса
као акт ивнос ти која људе окуп ља у своје
врсне заједнице. То укључује когнитивну пси
хологију која трага за одговорима на питања
нач ин а на које ком ун иц ир амо кроз плес,
односно како опажамо и препознајемо туђа
осећ ањ а кроз пок рет е тела. Ист раж ивач и
здравствене и клиничке психологије пажњу
усмеравају на питања утицаја плеса на по
бољшање самопоуздања и самопош товања
људи, па чак и колико је игра успешно сред
ство у третману особа оболелих од различи
тих телесних и душевних болести. Физиоло
шка психолог ија је фок усирана на проу ча
вање физиолошких и евол утивних процеса
манифестованих у плесу, с обзиром како се
показало, да плес утиче на смањење нивоа
хормона који особе луче у стресним сит уа
цијама. Посебно значајна област проучавања
плеса јесте психологија стваралаштва, која је
усмерена на стваралачке процесе кореографа,
дож ивљај и психолошке процесе извођача,
као и на дож ивљај публике.
Следеће, треће поглавље носи једноставан,
али вишезначан наслов – „Кореог раф”. Ко
реог раф учествује у стваралачком процесу
који се углавном одвија у кинестетичком ме
дијуму. Како је кинестезија повезана са кине
стетичко-вестибуларним системом, она пра
ти осете везане за сопствен у позиц ију тела,
мишићну тензију, равнотежу и оријентацију,
зап раво свест о позицији сопственог тела у
пок рет у. У том конт екс ту кореог раф осми
шљава читаво дело кроз више кореографских
целина, а његова креативност се ослања на
утеловљену когницију, као и на употребу раз
лич ит их сенз орн их сис тем а и мог ућност
„транзиц ије” међу њима (ауд ио, визуе лн и,
олфакторни, тактилни, кинестетичк и). При
томе се утеловљена когниција посмат ра као
посебна врста обраде података у којој се ко
ристе делови тела или делови сензорног си
стема с циљем да се симулира неки одређени
процес. Симулирајући тај процес, особа га и
разумева. У том смислу ауторка уводи у раз
мат рање питање улоге кореог рафа и термин
кореографска когниција, којим означава ком
плексан и проблематичан феномен, јер су про
цеси који стоје у основи кореографске когни
ције скривени, брзи, мултимодални и невер
бални. Речју, улога кореографа у стваралачком
процесу је вишеструка и сложена, јер је пред
њим задатак да осмисли игру, подучи играче
и пренесе им замисао, и што је можда најтеже
– да их подстакне на свеколику изражајност.
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Четврто поглавље посвећено је извођачи
ма уметничке игре, како је и насловљено. Из
вођач је носилац игре на сцени, коју је осми
слио кореограф. Међутим, у пракси извођења
представе увек се појављује и тзв. резидуа л
ни фактор, који није покривен експлицитним
инструкцијама кореог рафа, већ је садржан у
особености плесног стила извођача, његовој
прив лачнос ти и личном шарм у, или оног а
што се у психологији игре назива „стејџинг
извођача”. Ради се заправо о видљивом момен
ту врхунца играчевог присуства на позорни
ци, у коме он долази у конт акт с публиком
савршеном артикулацијом сопственог стила
телесних покрета, који се ослањају на потпу
ну употребу играчких вештина. У том случа
ју говоримо о тзв. току ( flow) и оптималном
искуству (optimal experience) код играча, тј. о
динамичком психолошком ставу који резул
тира осећањем целовитости, кроз активност,
ангажованост и инспирацију, речју уочљивим
задовољством играча.
У следећем, петом поглављу – „Кореог ра
фија”, Маја Вукадиновић поцртава да корео
графија, као носилац објективних карактери
стика одређене форме игре, спада у једн у од
главних одредница игре као уметничке ди
сциплине, без обзира да ли се ради о класич
ном или модерном балет у, савременој игри,
фолк лору, нац ионалн им, историјским или
другим играма. Наиме, све оне полазе од фор
малних карактеристика, које их одређују и
раздвајају од спонтане игре. У формална свој
ства кореог рафије унутар различитих обли
ка уметничке игре, ауторка убраја: а) добру
форм у (једноставност и правилност стим у
лац ије, естетски склад и равнот ежа, добре
пропорције и златни пресек), б) играчку тех
ник у (спремност за извођење специфичних
пок рета: рад рук у, ног у, окрети, позе и сл.),
в) динамик у (смена брзог и спорог играчког
кретања, паузе у кретању, брзина смењивања
одређен их плесних пок рета, учеш ће већег
броја играча), г) елеганцију покрета (естети
зација покрета, висока артикулација покрета
и експ ресивност), д) комп лексност пок рета
(разноврсност детаља, коришћење различи
тих типов а играчког крет ањ а и окрет ањ а,
смена другачијих покрета у једној кореог ра
фији и сл.).
Шесто поглавље посвећено је доживљају
уметничке игре од стране публике („Публика
– доживљај уметничке игре”). Вукадиновиће
ва наводи да је најважнија улога посмат рача,

тј. публике обезбеђење контекста у којем се
уметничка игра може дефинисати као умет
ничка дисциплина. То је могуће само уколи
ко је публика ангажована и уколико кроз мул
тимодалне интеракције активно доживљава
уметничко дело. При томе истражује власти
ти доживљај, успоставља дијалог, гради соп
ство учесника. У овој размени између публи
ке и дела укључена су осећања и емоционалне
реа кц ије, ствара се „нар оч ит а врс та дож и
вљаја”. У њем у се преп лићу естетска, афек
тивна, соматска, сазнајна и мотивациона ди
мензија. Естетски доживљај публике за време
посматрања уметничке игре садржи мноштво
компонената: спознајн у, сензорн у, вредно
сну, емоционалну, проспективну, образовну,
мот ивац ион у, па и несвесну. Када је реч о
структури естетског доживљаја, издвајају се
три релативно независне димензије, а то су:
динамизам (снажно, моћно, изражајно, узбу
дљиво); фасцинација (непролазно, неизреци
во, изузетно); афективна евалуација (описује
начин на који се изводи експресиван и високо
артикулисан покрет). Уз естетске факторе, на
дож ивљај уметничког дела утич у и изване
стетски фактори – тренутни, друштвени или
историјски. Друга, пак, врста доживљаја пу
блике јесте телесни доживљај и кинестетич
ка емпатија, који укључ ују афекат, односно
перцептуа лне, соматовисцеларне и моторич
ке елементе доживљаја (на пример, тапкање
ногом у ритму, дрхтање, језа, промена темпа
дисања и сл.).
Основн и текст моног рафије ауторка за
вршав а седм им поглав љем под насловом
„Значај плеса и уметничке игре”, у коме ре
капит улира своју књиг у и побројава главне
побуде размат рања феномена игре и плеса с
аспекта психологије стваралаштва. Можда је
најпримереније сумирати ово поглавље аутор
киним наводима да плес и уметничка игра
доносе радост, задовољство, доживљај снаге,
ослобађање тела и лепоте, рекло би се разли
чите психолошке благодати. Позивајућ и се
на релевантна истраживања, Вукадиновиће
ва набраја осам фактора који стоје у основи
мотивације бављења плесом, а то су: побољ
шање физичке форме, побољшање располо
жења, интимност, социјализовање, транс, сти
цање вештина, самопоуздање и ескапизам.
Као пок ретачке функције плеса она наводи
и социјалне, психобиолошке и когнитивне,
које су међусобно повезане. Оне укључ ују:
фок ус паж ње и дож ив љај „ток а”, базично
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емотивно искуство, менталне слике и прика
зе, ком уникат ивн у функцију, самоотк риће
и социјалн у кохезију.
Завршетак ове студије помало изненађу
је, како тематски, тако и стилски. Ауторка, као
да је на крају желела дати одушка – и себи и
читаоцима од „густе”, али не и тешко пробој
не елаборације сложеног феномена уметничке
игре. Наи ме, у седам рази г ран их додатака
датих за свако поглавље, она је појашњавала
поједине димензије уметничке игре. Насло
ви којима је именовала ове додатке, везани
за митске ликове, изазивају читаоца да их у
дах у проч ит а. Редом, то су: „Црвене ципе
лице”, „Једно од лица Атике”, „Ко стоји пред
огледалом”, „Тело Нарц иса и одјек нимфе
Ехо”, „Изидин дар”, „Иродова кћи” и „Апол
ново пророчиште”. Свак и од ових додатака
заслужују да буду посебно анализирани, али
се то оставља заинтересованим читаоцима.
Стога, приказ књиге Психологија плеса и
уметничке игре др Маје С. Вукадиновић може

да се заврши оптимистичном визијом аутор
ке о будућности уметничке игре, где она на
води да ће уз све неизвесности, уметничка
игра у надолазећ им временима сад ржавати
рефлексије развоја људског духа уз обимни
је коришћење савремених технологија, као и
експериментисања у комбиновању различи
тих форми игре. Ваља истаћи да ово дело због
свог квалитета, изворности и документарно
сти заслуж ује да буде на листи књига које
треба прочитати и проу чити. Приступ који
је ауторка користила при евал уацији назна
чених питања сад рж и аналитичк у, историј
ско-култ уралну и лично-искуствену димен
зију. Иако је сложене тематике, ауторка је из
брушеним стилом и јасним и балансираним
екп ликац ијама доп ринела да ова моног ра
фија засиг урно буде заним љива читалачкој
публици различитих професионалних про
фила.
Биљана Ратковић Његован
Универзитет у Новом Сад у
Фак ултет техничк их нау ка
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