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Др Зо ра на Ђин ђи ћа 2, Но ви Сад, Ср би ја

pro le dra gan@ff.uns .ac.rs

СА ЖЕ ТАК: У чла нку се ис тражу је де ло пр ве мо дер не спи са тељ ице 
срп ског је зи ка, Еу ста хи је Ар сић. Не сум њи ва До си те је ва уче ни ца, у сво ме 
крат ком етич ком трак та ту, об ја вље ном под на сло вом Мо рал не по у ке изло-
жи ла је сво је вр сну ли сту во де ћих вр ли на. По чет ком 19. ве ка го то во сва ка 
при ча о мо ра лу од го ва ра ла je на по тре бу об ли ко ва ња над лич не, ин тер су-
бјек тив не, на ци о нал не плат фор ме. Мо рал но обра зо ва ње има ло је за циљ да 
ство ри бо љег чо ве ка, а бо љи чо век је свим си ла ма био нео п хо дан. Де вет на-
е сти век ће га ство ри ти. По ја ви ће се у ли ку ан га жо ва ног на ци о нал ног рад-
ни ка, ли бе рал ног и ко смо по лит ски на стро је ног. Ау тор ски про фил Еу стахи-
је Ар сић све до чи о нео бич ној, го то во па ра док сал ној скром ној од ва жно сти 
на ше пр ве спи са те љи це. Да би смо га при клад но осве тли ли нај пре смо раз-
ма тра ли кон фи гу ра ци ју пој ма по чет ка у пр вим де це ни ја ма 19. ве ка. По че-
так је сло бод ни чин, ини ци ја ци ја де ла ња, а ње го ва ре флек си ја упу ћу је на 
пре у зи ма ње де лат ног жи во та у сво је ру ке. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Еу ста хи ја Ар сић, етос, по зор ни ца, мо рал ност, 
скром на од ва жност

КЛА СИЧ НИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ И УСА МЉЕ НОСТ ПО ЧЕТ КА

Нео би чан је хо ри зонт оче ки ва ња од ра не срп ске мо дер но сти. На след-
ни ци обра зов ног си сте ма и ин сти ту ци ја ко је функ ци о ни шу де це ни ја ма 
те шко мо гу да се ужи ве у пр ве ко ра ке у мо дер ном од но су пре ма зна њу и 
на у ка ма. Упит на је про дук тив ност ту ма че ња по че та ка на те ме љу ус по ста-
вље них ди сци пли нар них гра ни ца, од но сно ви со ке ака дем ске са мо све сти. 
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Ка ко се на та квим осно ва ма мо же ту ма чи ти опус ау то ра или ау тор ки 
ко ји ни су има ли ту при ви ле ги ју да ис ку се све сте пе ни це школ ског си сте-
ма? Као да су срп ски те о ре ти ча ри од са мог по чет ка по ста ви ли пре ви со ке 
кри те ри ју ме. Њи хо ва иде ја во ди ља на ла га ла је ор га ни за ци ју је дин ства 
срп ске књи жев но сти. Оно је пак из и ски ва ло ује ди ње ње хе те ро ге ног то ка 
се лек ци јом ди фу зних, ра зно ли ких спи са тељ ских тво ре ви на око кла сич-
них кри те ри ју ма. Тре ба ло је ски ци ра ти цр ве ну нит ко ја ме ђу соб но по ве-
зу је нај ви ша до стиг ну ћа у по је ди ним жан ро ви ма. 

На чел но, не ма се то ме шта за ме ри ти, осим рав но ду шно сти ка да је 
реч о суд би ни оних ау то ра и де ла ко ји су ис кљу че ни из на ци о нал ног ка-
но на, гур ну ти у дру ги план и вре ме ном за бо ра вље ни. Ду хов ним по че ци ма 
пре све га су свој стве не нео бич не жан ров ске ме ша ви не, јер за спи се ра ног 
де вет на е стог ве ка мо же се ре ћи све дру го, са мо не да су жан ров ски чи сти. 
Нај ста ри је на сле ђе мо дер но сти че сто до но си нео би чан амал гам, ко јем 
ни је пре по руч љи во при ла зи ти из пер спек ти ве ра фи ни ра не ди сци пли нар-
не спе ци ја ли за ци је. Уме сто то га, пре по руч љи ви је је по ка за ти сен зи би ли тет 
за сплет, за ме ша ви ну, за хи брид: „Про шлост срп ске кул ту ре оби лу је ра-
зно ли ким ви до ви ма ис по ља ва ња ду хов ног жи во та, од ко јих не ки, спо ља 
гле да но, мо гу на ли ко ва ти фи ло зо фи ји, или чак с њом би ти у те сној све зи 
(бо го сло вље, на род на и прак тич ка му дрост, ре флек сив на по е зи ја, вас пит-
на књи жев ност, на у ка) […] има ве о ма мно го тре ну та ка ка да је истин ски 
до ла зи ло до при бли жа ва ња, па чак и спа ја ња ових ме ђу соб но раз ли чи тих 
сфе ра, а исто ри о гра фи ја срп ске фи ло зо фи је њих не мо же про сто пре не-
брег ну ти […]” [Жуњић 2020: 58].

Кла сич ни кри те ри ју ми ни су и не мо гу би ти је ди ни мо гућ ин тер пре-
та тив ни кључ. Не за о би ла зни су ка да је реч о круп ним вре мен ским фор-
ма ци ја ма, у ко ји ма је нео п ход но са жи ма ње, а ме сто је мо гу ће про на ћи 
са мо за нај бо ље. Обра ти ли се па жња на кра ће вре мен ске од се ке, он да је 
нео п ход но упо тре би ти дру га чи је кри те ри ју ме. Та да по ста је пре суд но 
утвр ђи ва ње раз ли ке из ме ђу но вог на чи на ми шље ња и уста ље них обра-
за ца, увре же них вред но сти и нор ми, ка рак те ри стич них за дух вре ме на. 

Ако пр ви ко ра ци у фи ло зо фи ји под ра зу ме ва ју ре флек си ју, по ста је за-
ни мљи во ана ли зи ра ти њен ка рак тер у до ба ко је је прет хо ди ло ства ра њу 
но вог по зи ва, у вре ме у ко јем ни су по сто ја ли про фе си о нал ни на уч ни рад-
ни ци. По ла зи мо од ста ва да фи ло зоф ска ре флек си ја не ма мно го сми сла ако 
се не по твр ђу је као тран сцен ден ци ја до стиг ну тих гра ни ца. Ако је та ко, 
ва ља ис пи та ти у че му се она са сто ји у вре ме ну ка да је за да так ре флек си-
је био да до при не се „на ци о на ли за ци ји”? Ка ква је мо гла би ти ре флек си ја 
на по чет ку про це са др жав ног, ин сти ту ци о на ли зо ва ног ста па ња и стра-
те шког пре пли та ња на ци о нал не по ли ти ке и мо дер не на у ке? [Fe ic htin ger 

2010: 11]. Пре ци зни је ре че но, ов де ће нас пре вас ход но ин те ре со ва ти доме-
ти пр вих ми са о них от кло на у од но су на про сеч не при пад ни ке од ре ђе не 
гру пе. За ни ма ће нас кон фи гу ра ци ја фи ло зоф ске све сти, али не у сми слу 
епо хал них до ме та и ван ред них, кла сич них по стиг ну ћа, не го с об зи ром 
на тзв. „при род ну свест”, да се по слу жи мо Хе ге ло вим из ра зом из Фе-
но ме но ло ги је ду ха. Је дан од за ни мљи ви јих фе но ме на ти че се на ста ја ња 
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са знај ног, ис ку стве ног и ми са о ног „ви шка”. Kако ли уоп ште до ла зи до 
од сту па ња од на сле ђе ног, и уста ље ног на чи на ми шље ња и де ла ња? При-
том, по јам фе но ме но ло ги је ов де раз у ме мо у сми слу на у ке о по ја ва ма све-
сти ко је ва ља очи сти ти и осло бо ди ти од при ви да [The u nis sen 2014: 285].

БЕЗ ПРО СВЕ ШТЕ НИ ЈА ЖЕ НЕ СУ У ВАР ВАР СТВУ

Пр ви ви до ви са мо стал но сти и ин ди ви ду а ци је у ми шље њу увек под-
ра зу ме ва ју од ре ђе ни сте пен хра бро сти, не за ви сно сти и сло бо де. На пу шта-
ње усво је ног и оче ки ва ног по пра ви лу је под у пр то но вим иде ја ма, чи ја 
је цир ку ла ци ја на по чет ку де вет на е стог ве ка до брим де лом би ла омо гу-
ће на но вим ме ди ји ма ма сов не ко му ни ка ци је, пре све га ча со пи си ма, и 
об ли ци ма дру штве но сти чи ји је циљ био ве зан за ин фор ми са ње о кул тур-
ним са др жа ји ма и на раз ме ну ин фор ма ци ја и са зна ња од оп штег, за јед-
нич ког ин те ре са. Кључ ну реч срп ског про све ти тељ ства ва ља по тра жи ти 
упра во у оп штем ин те ре су, у за јед нич кој ства ри, у на пу шта њу се бич них 
ци ље ва и со ли дар но сти са оним што се ис по ста вља као по тре ба ко лек-
ти ва. Раз у ме се, про све ћи ва ње је би ло не за ми сли во без шко ло ва ња. Али 
не би ло ка квог, не го јав но ор га ни зо ва ног шко ло ва ња за све: „Нај пре ће мо 
са зи да ти две ко мод не и кра сне шко ле: јед ну за му шку де цу, дру гу за де-
вој ке. – Хо, хо! [х]оћеш и де вој ке да се уче! – Те здра во [х]оћу, ка ко год и 
му же ски пол. Нек се не узда је дан на род ни кад до ве ка к про све ште ни ју 
ра зу ма до ћи у ко је му же не у про сто ти и вар вар ству оста ју” [Обрадовић 
2007: 19].

На ша те ма се ов де од но си на по ма ке ко ји се мо гу уста но ви ти код 
Еу ста хи је Ар сић. Не сум њи ва До си те је ва уче ни ца, у сво ме крат ком етич-
ком трак та ту, об ја вље ном под на сло вом Мо рал не по у ке из ло жи ла је сво-
је вр сну ли сту во де ћих вр ли на, и то сле де ћим ре дом: раз бо ри тост, пра-
вед ност, му жев ност, уме ре ност и че сти тост. Прем да ће сва ки љу би тељ 
Пла то на у њој пре по зна ти ре ци кла жу кар ди нал них ан тич ких вр ли на, 
ва ља ре ћи да је по чет ком де вет на е стог ве ка го то во сва ка при ча о мо ра лу 
од го ва ра ла на по тре бу об ли ко ва ња над лич не, ин тер су бјек тив не, на ци о-
нал не плат фор ме. Мо рал но обра зо ва ње има ло је за циљ да ство ри бо љег 
чо ве ка, а бо љи чо век је свим си ла ма био нео п хо дан. Де вет на е сти век ће 
га ство ри ти. По ја ви ће се у ли ку ан га жо ва ног на ци о нал ног рад ни ка, ли-
бе рал ног и ко смо по лит ски на стро је ног. Пре ма ре чи ма Има ну е ла Кан та, 
„На цр ти вас пит них пла но ва мо ра ју би ти ко смо по лит ски устро је ни” [Кант 
1962: 448], што ће ре ћи да гра ђан ски по ли тич ки по ре дак из и ску је уни-
вер зал но, свет ско, „ко смо по лит ско” обра зо ва ње. Гра ђа за по себ не, на-
цио нал не про јек те по пра ви лу је цр пе на из уни вер зал них иде ја. Оту да 
гра ђан ски свет из вор но ба шти ни рав но те жу из ме ђу на ци о нал ног и ко смо-
по лит ског.

По тре ба фор ми ра ња је дин стве не на ци о нал не све сти на сто ја ла се 
за до во љи ти ука зи ва њем на оп ште људ ске са др жа је. Укљу чи мо ли фор мал-
ну ло ги ку, ис по ста ви ће се да раз ви ја ње све сти о на ци о нал ној по себ но сти 
ис пр ва ни је има ло ни ка кве ве зе са мр жњом пре ма дру гим по себ но сти ма. 
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Уме сто под гре ва ња шо ви ни зма, ра ни деветнаестовек oвни срп ски ми сли-
о ци су по зи ва ли на оба ве за ност по себ ним та ко што су ука зи ва ли на оп-
ште људ ско, на „срод ни штво” це ло куп ног људ ског ро да: „Сва ки гра ђа нин, 
сва ки чо век ду жан је чи ни ти за оп ште до бро ко ли ко му је мо гу ће, па 
та ко и ми сли ти да нас је при ро да сје ди ни ла све оп штим са ве зом и да чо-
век рав но ду шан пре ма свом бли жњем ни је срод ник чо ве чан ства” [Арсић 
1829: 111].

Уме сто да сле ди ис кљу чи во лич не ин те ре се, за сва ког по је дин ца би 
би ло до бро да по слу ша и оп ште по тре бе, а оне су по сво јој при ро ди двоја-
ке: с јед не стра не, ра ди се о оп ште људ ским иде а ли ма, о „дру гој при ро ди” 
мо рал но устро је ној са мо све сти о при пад но сти људ ском ро ду, до ко је би 
ва ља ло до спе ти, а с дру ге стра не о на ци о нал ном бу ђе њу, пре вас ход но 
по сред ством осни ва ња и по сте пе ног сна же ња ин сти ту ци ја. Пре пли та ње 
два ре ги стра са чи ња ва је згро про све ти тељ ства, у ње му се на ла зи и оно 
нај бо ље и оно нај го ре што је про све ти тељ ство мо гло да по ну ди. До ла же-
ње до на ци о нал ног осве шће ња по сред ством по ве за но сти са људ ским 
ро дом по се би је пле ме ни то. Ипак, код во де ћих европ ских на ци ја, та ве-
за је за по сле ди цу има ла нео бич ну прак су ко ја се за сни ва ла на чи стој 
ло гич кој ома шки pars pro to to. На и ме, ка да се у по ли тич ким пи та њи ма 
део сма тра це ли ном, те шко је ми мо и ћи на си ље. Ка да оно на ци о нал но 
по ста је ме ро дав но за гло бал но, оче ки ва ња по ста ју све ве ћа, а њи хо во 
оства ре ње, ба рем у де ли мич ном об ли ку, ни је за ми сли во дру га чи је не го 
на у штрб дру гих на ци ја. Ко ло ни јал ни и им пе ри јал ни про јек ти до и ста 
ни су за ми сли ви без идеј не аси стен ци је про све ти тељ ског по кре та.1 

По ла зи мо од те зе да пр ва мо дер на срп ска спи са те љи ца, чи ји опус се 
че сто сво ди на „књи жев ни”, прем да је у пи та њу спе ци фич на ме ша ви на 
етич ких, ре ли гиј ских и фи ло зоф ских иде ја, спа да у ред ми сли ла ца по-
чет ка. Раз у ме се да не ма го во ра о ван ред но зна чај ном и „ве ли ком” де лу, 
али ите ка ко има сми сла при ћи ње ном скром ном опу су са ис тра жи вач ком 
па жњом ко ју по че ци из и ску ју и за слу жу ју. Уто ли ко смо са гла сни са ту-
ма че њем ко је се осла ња на увид да она „ни је би ла са мо ’по дра жа ва лац 
и пре при ча ва лац’ До си те је вих иде ја, јер је сво је зна ње цр пла и из мно-
гих дру гих ау то ра, ни је да ла ни јед но де ло од вред но сти, али сво јим зна-
њем и ши ро ким ин те ре со ва њем за све по ја ве у људ ском дру штву сво га 
до ба пред ста вља за на ше при ли ке не што из у зет но и рет ко” [Петровић 
1959: 10].

Не ма сум ње да ар хив јед не кул ту ре би ва ра све тљен и пу тем се ћа ња 
на оне ли ко ве ко ји у ње га ни ка да ни су би ли укљу че ни. Ипак, ве о ма су 
рет ке не при зна те ве ли чи не, по тре бан је крај ње нео би чан сплет окол но сти 
да би не ка ду го роч на ре цеп ци ја про пу сти ла да при ме ти дра гу ље, ма кар 
они би ли скри ве ни или ма ње ви дљи ви. Та ко ђе, нео бич но је ва жно на гла-
си ти да не до пу шта мо по и сто ве ћи ва ње пу ке ста ри не са ема на ци јом чи сте 

1 При ме ра ра ди, са вре ме ни го вор о „фран ко фо ној ци ви ли за ци ји” као да на-
мер но, на је зич кој рав ни, пре ви ђа оче вид ну пој мов ну раз ли ку из ме ђу кул ту ре и 
ци ви ли за ци је, про гла ша ва ју ћи оп што шћу ци ви ли за ци је оно што је, сва је при ли ка, 
тек јед на ме ђу дру гим по себ ним кул ту ра ма.
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ге ни јал но сти. За ла же мо се за сред њи пут, а он во ди из ме ђу елит не хер-
ме не у ти ке срп ских те о ре ти ча ра књи жев но сти с јед не, и не кри тич ког 
про гла ша ва ња ла жних ве ли чи на вр хун ским на ци о нал ним хе ро ји ма, с 
дру ге стра не. Под кла сич ном оп ти ком ко ја је ру ко во ди ла ана ли за ма 
струч них исто ри ча ра књи жев но сти, нај ви ше тр пи оно уда ље но, при про-
сто, не до вољ но со фи сти ко ва но, ла ич ко. Нор ма тив ни стан дар ди ре цеп ци-
је на ше тра ди ци је ни су мно го во ди ли ра чу на о то ме шта зна чи за по че ти 
и шта би од по чет ка за пра во тре ба ло оче ки ва ти.

У ДО СИ ТЕ ЈЕ ВОЈ СЕН ЦИ

Ака дем ски обра зо ва ни и про фи ли са ни кри ти ча ри као да ни су има-
ли слу ха за грч ми са о ног ра ђа ња, на ро чи то уко ли ко је он по ти цао из 
пе ра не а ка дем ских аут сај де ра. Ства ри до дат но оте жа ва и чи ње ни ца да је 
де вет на е сти век из нео не ко ли ко ме ђу соб но су прот ста вље них схва та ња 
по чет ка. Са мим тим, ни је се мо гло ра чу на ти са са мо ра зу мљи вим, ду хом 
вре ме на на мет ну тим и оп ште при хва ће ним пој мом по чет ка. Исти ни за 
во љу, на ши ту ма чи ни су се мно го упу шта ли у рас пра ву за хва љу ју ћи ко-
јој би мо гла би ти ја сна кон крет на вер зи ја по чет ка до ко је нај ви ше др же, 
од но сно ка кво ви ђе ње по чет ка ће ру ко во ди ти кон крет ним ту ма че њи ма. 
Нео спор но је та ко ђе да је и ин те лек ту ал на ко ме та До си те ја Об ра до ви ћа 
до при не ла да не бо срп ске про све те бу де у са мим за че ци ма осве тље но 
из у зет но ин тен зив ним све тлом. То је за по сле ди цу има ло да ма ње зве зде 
ко је су се по ја ви ле на кон ње га де лу ју го то во не ви дљи во и да про ђу ско ро 
не за па же но. Чак и ка да су сле ди ле До си те јев траг, ве де те ра не срп ске 
мо дер но сти су нај ве ћим де лом за бо ра вље не. 

У њих сва ка ко спа да и пр ва мо дер на спи са те љи ца срп ског је зи ка 
Еу ста хи ја Ар сић. Те шко је на ћи бо љи при мер ин тер пре та тив них ре зул та-
та ко ји се ис по ста вља ју на осно ву спо ја кла сич ног иде а ла и до си те јев ског 
узо ра: „Ва са Ста јић […] са ра ци о на ли стич ког ста но ви шта, не обра ћа 
па жњу на ње ну осе ћај ну стра ну и по ет ска на дах ну ћа. И он при зна је да 
је Еу ста хи ја би ла обра зо ва на же на […], али ис кљу чи во це ни са мо оне 
иде је ко је је Еу ста хи ја из До си те је вих де ла пре не ла у сво ја. Све дру го 
сма тра без вред ним и не књи жев ним” [Петровић 1959: 9–10].

Би ло ка кво упо ре ђи ва ње са уз бу дљи вом До си те је вом би о гра фи јом 
не ма ни ка квог из гле да на успех, бу ду ћи да се пре суд на став ка у Еу ста-
хи ји ној би о гра фи ји од но си на тро стру ко удо ви штво. То што је же на чак 
три пу та оста ла без су пру га пред ста вља крај ње мр шав и оску дан ка пи тал 
за ула зак у књи жев ни и фи ло зоф ски пан те он. Ли ше на мо гућ но сти да се, 
по пут До си те ја, нај пре обра зу је у ма на сти ру, те да доц ни је по ха ђа ви ђе-
не европ ске уни вер зи те те, да бу де ин спи ри са на ми са о ном раз ме ном на 
при зна тим ме сти ма мо дер не на у ке, Еу ста хи ји ни је пре о ста ло мно го дру гих 
ре ше ња, осим да се осло ни на књи ге до ко јих је мо гла да до ђе. Нај че шће 
ме ђу њи ма би ле су оне, на ко је је мо гла да се прет пла ти. Основ мо дер но сти 
и мо дер ни за ци је ни је с оне, не го с ове стра не еко ном ског ја ча ња и фи нан-
сиј ске са мо стал но сти.
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УМЕ СТО КРИ ТИ КЕ: АФИР МА ЦИ ЈА  
ХЕ ЛЕН СКОГ ИДЕ А ЛА УМЕ РЕ НО СТИ

По че так са ко јим има мо по сла нео спор но је ра ди ка лан, али ни ка да 
се не кре ће од ну ле. Исти ни за во љу, рет ко је за те ћи нул ту тач ку у до слов-
ном сми слу, исто риј ски тре ну так у ко јем се до га ђа по че так од ре ђен је 
за те че ним ста њем ства ри. Ду хов на кон фи гу ра ци ја у ко јој за чи ње, ну жно 
је са кон сти ту тив на за по че так. Еу ста хи јин по че так је спе ци фи чан, јер 
њој по ла зи за ру ком да при сво ји иде а ле про све ти тељ ства, а да при том 
сво ју ве ру оста ви не так ну том и нео кр ње ном. За раз ли ку од фран цу ских 
пре те ча, срп ски про све ти те љи ни су пред со бом има ли ин сти ту ци ју цр кве 
као исто риј ски ба ласт, ве чи то буд ног цен зо ра над сло бод ним ми шље њем, 
ко рум пи ра но ле гло бо га ће ња и нео гра ни че не же ђи за мо ћи. Ако се из пер-
спек ти ве за пад но е вроп ских др жа ва про све ти тељ ство раз ви ја пре вас ход-
но у ши ро ком фрон ту бор бе про тив ета бли ра них фе у дал них мо ћи, кле ра, 
плем ства и кра љев ске кру не, у слу ча ју по ро бље них на ро да Jугоисточне 
Евро пе цр ква је че сто би ла је ди на пре о ста ла ин сти ту ци ја, по след ње упо-
ри ште у бор би за оп ста нак на ци је. 

Због то га с опре зом ва ља чи та ти оце не ко је про све ти тељ ство из ме-
шта ју ван исто риј ских усло ва и пре тва ра ју га у уни вер зал ни по крет ко ји 
је сву да за сту пао исте иде је и имао исте са бор це од но сно опо нен те: „Нај-
о штри ја кри ти ка про све ти тељ ства би ла је усме ре на про тив кон вен ци о-
нал ног хри шћан ства, цр кве, и цен зу ре ко ју је она спро во ди ла. Хри шћан-
ство је пред ста вља ло ри вал ски сет уве ре ња ко ји је за го ва рао не кри тич ку 
ве ру, што је у очи ма про све ти тељ ства озна ча ва ло пред ра су ду. Оно је, у 
ства ри, сим бо ли зо ва ло све про тив че га се про све ти тељ ство бо ри ло” [Ki-
tro mi li des 2013: 230]. При ме ни мо ли овај суд на срп ско ис ку ство, схва ти-
ће мо да хри шћан ство ни по што ни је би ло сте ци ште и кључ на ме та про-
све ти тељ ских на па да, не го да је пре ну ди ло ре зер во ар иде ја ко је су би ле 
при сва ја не у функ ци ји мо ра ли зо ва ња, од но сно спи са тељ ског ан га жма на 
у при лог оства ри ва ња ви ших мо рал них стан дар да, од но сно сте пе на људ-
ско сти на ве ћем ци ви ли за циј ском ни воу. Док се у раз ви је ни јим др жа ва ма 
За па да ин сти ту ци ја, по ре дак и еко ном ска моћ цр кве чи ни ла као ве ли ка 
пре пре ка еман ци па ци ји ко ја се не ка ко мо ра или укло ни ти или ба рем 
ума њи ти, код Ср ба је у та да шњим окви ри ма она ва жи ла као је ди ни по-
сто је ћи осло нац.

Уколико је су коб про све ти тељ ства и цр кве био фор ма ти ван за чи тав 
осам на е сти век, он ни је мо гао има ти пре суд ну уло гу у исто риј ским окви-
ри ма ра не срп ске мо дер но сти. Ако је Кант, при ли ком ко мен та ра на сво ју 
Кри ти ку чи стог ума, уз из ве сну до зу са мо ра зу мљи во сти при ме тио да је 
на ше до ба за пра во до ба кри ти ке ко јој се све мо ра под врг ну ти, срп ским 
про све ти те љи ма, по пут Еу ста хи је, по јам кри ти ке на про сто ни је био во-
де ћа опе ра тив на узда ни ца. Уста ље ни про све ти тељ ски ре пер то ар је сва-
ка ко ту, на де лу је не ми нов на бор ба све тла и та ме, сло бо де и роп ства, 
до бра и зла. И ке ниг сбер шки фи ло зоф и арад ска до ма ћи ца би ли су уве-
ре ни да је „ду жност фи ло зо фи је да от кло ни оп се ну ко ја је по ни кла из 
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не ра зу ме ва ња, па ма кар при том про па ла не ка још то ли ко сла вље на и оми-
ље на илу зи ја” [Кант 1990: 7]. 

Ре че но Еу ста хи ји ним ре чи ма, с јед не стра не су пу сто ше ње, ноћ, смрт 
и мрак, а с дру ге стра не Сун це, све тлост, кра со та. Ипак, код ње уме сто 
кри ти ке, стра те шку уло гу пре у зи ма хе лен ски мо рал ни ко декс, у ко јем су 
ме ра и уме ре ност пре суд не во ди ље људ ске ег зи стен ци је. Про све ти тељ 
ви ше ни је бор бе ни ан ти кле ри кал ни по ле ми чар ко ји сме ло на па да цр кве-
ни фа на ти зам. Он се код Еу ста хи је не укла па у мо дел Вол те ро вог стра-
стве ног за ла га ња за не пра вед но осу ђе не. У окви ри ма у ко ји ма је арад ска 
спи са те љи ца гра ди ла пред ста ву о уче ња ку би ло је не за ми сли во по и сто-
ве ћи ва ње ин сти ту ци је цр кве и пре ва рант ске бе стид ни це. За раз ли ку од 
фран цу ског или ита ли јан ског ис ку ства, ко ја су бе ле жи ла цр кве но про га-
ња ње оних ко ји ма је на ср цу би ло сти ца ње зна ња и ру ше ње на сле ђе них 
пред ра су да по сред ством про гре са на у ка, срп ска цр ква је пре у зе ла уло гу 
ве ли ког за го вор ни ка обра зо ва ња. На ша во де ћа ре ли гиј ска ин сти ту ци ја 
ни је би ла по зна та по ли кви да ци ји Са ва на ро ле или спа љи ва њу Ђор да на 
Бру на, се ћа ње на њу ни је укљу чи ва ло про го не ни ти па ље ња спор них 
књи га. Уме сто то га, она је на шла сво је ме сто ка ко у ши ре њу ин те ре са за 
сти ца ње са зна ња, та ко и у фор ми ра њу и ду го роч ном по др жа ва њу про-
свет них ин сти ту ци ја. 

Уме сто кри тич ке апа ра ту ре, са мо стал ном слу же њу вла сти тим ра зу-
мом при дру жу је се иде ал ме ре, ко ји се прак тич но сво ди на шко лу уз др-
жа но сти, на об у зда ва ње од пре те ри ва ња: „А про све ће ни на ро ди, ко ји 
де ла ју ра зу мом, и упо тре бља ва ју уме ре но шћу, жи ве за до вољ но” [Арсић 
2013: 61]. За Еу ста хи ју ни је би ло ди ле ме, ра зум пре пу штен сам се би има 
за ре зул тат гор дост, оту да се као амор ти за ци ја ин те лек ту ал них са мо у зди-
за ња пре по ру чу је бри га за дру гог, љу бав, од ме ре ност. За раз ли ку од Кан та, 
ко ји је био уве рен да ум за пра во не функ ци о ни ше без кри ти ке, бу ду ћи 
да то за ре зул тат ну жно има бес циљ но лу та ње и про ма ши ва ње ње го ве 
вла сти те свр хе, Еу ста хи ја Ар сић је уве ре на да сва ки об лик пре те ри ва ња 
ујед но је сте и не при ро дан, а ти ме и не ча стан, не људ ски. Ако је тран сцен-
ден тал на фи ло зо фи ја тра га ла за до ка зи ва њем прин ци пи јел но не пре ко ра-
чи вих гра ни ца са зна ња, он да је Еу ста хи ји на основ на ми сао во ди ља би ла 
усме ре на на тра га ње за не ви ди љи вим гра ни ца ма ко је раз два ја ју мо рал но 
и не мо рал но де ла ње, од но сно „по ле зно” и „не по ле зно”, ко ри сно и штет но. 
При том, ре флек сив на за ми шље ност, чи ја је ег зи стен ци јал на прет по став ка 
ми са о но по вла че ње из за јед ни це, ни је пред ста вља на на се ку ла ран на чин. 
Шта ви ше, ми шље ње у ци љу оства ре ња раз бо ри то сти и прак тич ке слобо-
де схва та но је као из раз Бож је ми ло сти: „О Бо же! Те би ду гу јем скло ност 
ка оса мље њу, ту спа со но сну скло ност, ко ја хра ни мо је ср це не ис ка за ном 
сла до шћу. Са мо ћо! Ти учиш чо ве ка шта му при ли чи од све га нај бо ље 
зна ти: ти га учиш да по зна је са мог се бе. Не ка је бла го сло ве но оса мље ње 
с по ле зним со зер ца њем и чув ство ва њем” [Арсић 2013: 49].

За раз ли ку од Фран цу за, ре ли ги ја, од но сно ин сти ту ци ја цр кве код 
пре чан ских Ср ба је ду го ва жи ла као је ди ни на ци о нал ни осло нац. Оту да 
се ми сао про све ти тељ ства у срп ској вер зи ји мо гла мно го лак ше по ве за ти 
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са хри шћан ским по у ка ма. По себ но ка да је реч о же ни, чи ји je по ло жај та да 
био у про тив реч но сти с јав но де кла ри са ним про све ти тељ ским иде а ли ма 
сло бод ног из ра жа ва ња вла сти тог ми шље ња. Уну тар јав ног мње ња тек је 
тре ба ло из бо ри ти ме ста за жен ски глас. На и ван је сва ко ко при ме њу је 
са вре ме не стан дар де и по ми сли да су они од у век би ли на сна зи. У Еу ста-
хи ји ном тек сту чи тљи ви су из ра зи ин ди рект ног не го до ва ња, скри ве не 
ту ге због то га што жен ска мар љи вост, труд и љу бав ко ји се сва ко днев но 
уно се у по ро дич ни жи вот, не на и ла зе на при клад но при зна ње од му шка-
ра ца. Та ко она по ре ди жи вот же не са суд би ном пче ла, ко је су за мар љи ви 
рад на про из вод њи ме да би ва ле гу ше не ди мом, што је у оно вре ме био 
је ди ни на чин за из вла че ње ме да из са ћа. Бу ду ћи да је Еу ста хи ја пр ва про-
би ја ла ба ри је ре, пр ва се хва та ла уко штац са „те шко ћа ма при сту па же на 
књи жев ним ин сти ту ци ја ма” [Seybert 2001: 141], ни је ни ма ло чуд но ва то 
да јој је пр вој по шло за ру ком да за вре ме ман да та пр вог уред ни ка, Ге орги-
ја Ма га ра ше ви ћа, 1829. об ја ви при лог у Серб ском ле то пи су ко ји је из дава-
ла Ма ти ца срп ска, и то све га пет го ди на на кон по кре та ња тог ча со пи са.

Да ле ко од то га да јој је на ро чи то би ло ста ло до ши ре ња пред ра су да, 
Срп ска пра во слав на цр ква се пре све га бо ри ла за оп ста нак, чу ва ње сво га 
на сле ђа и име на, те са мим тим и сво јих вер ни ка. Оту да је цр ква Ср би ма 
ду го ва жи ла као је ди на пре о ста ла су бјек тив ност. Про све ти тељ ству скло-
ни Ср би у њој ни су гле да ли опа сног про тив ни ка, не го пре при ја тељ ског 
са рад ни ка. Уме сто да у цр кви гле да ју из вор пред ра су да и за ту ца но сти, 
Ср би су са ве ли ком на дом пра ти ли осни ва ње сво јих пр вих гим на зи ја у 
Срем ским Кар лов ци ма и у Но вом Са ду, све сни да њи хов рад не би био 
за ми слив без ве ли ког за ла га ња по је ди них цр кве них пр ва ка, као и без 
ин сти ту ци о нал не по др шке цр кве. 

Оту да цр ква ни је ва жи ла као ин сти ту ци ја за ду же на за лаж, оп скур-
ност и не то ле ран ци ју, не го за исти ну, раз бо ри тост и су жи вот. Из пер спек-
ти ве исто ри је по ли тич ких иде ја, за оно вре ме крај ње нео би чан и спе ци-
фи чан био је за јед нич ки рад хри шћан ства и про све ти тељ ства. Он се не 
мо же об ја сни ти дру га чи је, не го по себ ним исто риј ским окол но сти ма. Упра-
во нас оне мо гу под у чи ти да не ма пра ви ла: не где се у од ре ђе ном идеј ном 
хо ри зон ту кон крет на ин сти ту ци ја мо же учи ни ти као нај ве ћи ба ласт и те-
гоб но оп те ре ће ње, док се у исто вре ме у дру га чи јим усло ви ма и из ме ште-
ном ду хов ном окви ру не где дру где пред ста вља као парт нер и са рад ник. 
Исто риј ско ис ку ство нас учи да је ви ши по ло жај цр кве на вер ти ка ли 
по ли тич ког по рет ка и дру штве не мо ћи по не кад ди рект но сра зме ран сте-
пе ну оту ђе ња од про сеч ног вер ни ка. 

ПРО СВЕ ЋИ ВА ЊЕ МО РА ЛИ СА ЊЕМ

Про ми сли мо у том кон тек сту пр ве де це ни је срп ског де вет на е стог 
ве ка. Оне су би ле, из ме ђу оста лог, спе ци фич не по по ди за њу пр вих про-
свет них ин сти ту ци ја гим на зиј ског ни воа, до ду ше, ис пр ва ис кљу чи во за 
му шку де цу, што је за ре зул тат има ло да су же не ко је би се ла ти ле пе ра 
ста ви ле пред се бе дво стру ки за да так. Да не ка ко на док на де про пу ште но 
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обра зо ва ње и да се при том ба рем до не кле из о бра зе у лич ност, ин ди ви-
ду и ра ну и са мо све сну по је ди нач ност, ко ја је ре ше на да јав но ар ти ку ли ше 
и са оп шти сво је ми шље ње. Раз у ме се, за та кву лич ност ис пр ва је би ло 
не за ми сли во да про го во ри, а да ујед но не за сту па нај ви ше хри шћан ске 
вред но сти. До вољ но нео бич но је би ло то што же на пи ше, али је ве о ма те-
шко за ми сли во да же на ко ја пи ше та да за сту па вред но сти ко је су пот пу-
но стра не за јед ни ци. Ре зул тат је крај ње ин те ре сан тан, на да све нео би чан 
амал гам пра во слав не вер зи је про све ти тељ ства: „Же на је, да би ство ри ла 
сво је ме сто у књи жев но сти мо ра ла раз би ја ти соп стве ном сна гом на мет-
ну те јој дру штве не око ве у ко је је би ла спу та на и око ва на са мим скло пом 
со ци јал ног жи во та […] она је мо ра ла по ста ти не са мо ин ди ви ду а ли змом, 
већ и лич ност по со ци јал ном, прав ном, па нај зад и по ли тич ком уве ре њу” 
[Алексијевић 1941: 9]. 

Еу ста хи јин по че так се у нео бич но ва жном, по ли тич ко-идеј ном мо-
мен ту ис по ста вља као пот пу но са гла сан са ду хом вре ме на. Ка да ње но 
глав но де ло По ле зна раз ми шља ња ло ци ра мо у вре ме у ко јем је об ја вље но, 
1816, су сре ће мо се са до бом на кон На по ле о но вих ра то ва, са па дом ре во лу-
ци о нар них иде а ла, са ко ји ма за јед но коп ни и елан ве зан за тран сфор ми-
са ње дру штва у ме ди ју кри тич ког ми шље ња: „Пи сци ма што се ја вља ју 
у по след њој де це ни ји 18. и у пр вој де це ни ји 19. сто ле ћа […] не до ста је 
бор бен, кри тич ки, сло бо до у ман дух јо зе фи ни ста. Иде ја про све ћи ва ња 
оста је и да ље ори јен та ци о на тач ка чи та ве књи жев но сти, али она се оства-
ру је друк чи је: по у ча ва њем и мо ра ли са њем а не кри ти ком” [Деретић 1987: 
71–72]. У на ве де ним ре до ви ма са же та је и раз ли ка у ста ву из ме ђу До си-
те ја и Еу ста хи је. Пр ви по пе чи тељ про све те умео је, го то во вол те ров ском 
же сти ном, да на пад не скло ност Ср ба да чин ве ре све ду на фор мал ност 
оби ча ја. Шта ви ше, До си теј упо зо ра ва да ре ду ко ва ње ре ли ги је на фол клор 
ни је на „пол зу” ве ре, па за то „ва ља на ро ду ја сно да по зна да чи сто пра-
во сла ви је и пра во слав но бла го че сти је ни ма ло не со сто ји се у ко је ка кви 
оби ча ји; а кад јошт са ви ше, ови исти оби ча ји пре о кре ну се на зло у по тре-
бље ни ја, он да су управ по ко ноп цу пра во сла ви ју и бла го че сти ју про тив-
ни и сра мот ни” [Обрадовић 2007: 39]. Уме сто кри ти ке ре ли гиј ске прак се, 
Еу ста хи ја под се ћа да хри шћан ска ве ра је сте јед на ве ли ка по хва ла љу ба ви, 
чи ји ци ви ли за циј ски ко ре ни се жу све до еги пат ске и ста ро грч ке ре ли ги-
о зно сти. Ако је ве ра ка дра да са чу ва и одр жи не ку за јед ни цу, то ни је због 
ње ног ин те гра тив ног учин ка по иден ти тет ске обра сце, не го због то га што 
је у ње ној осно ви спа со но сна моћ љу ба ви: „У ср це сва ког чо ве ка, би ло код 
[друш твеног] по ло жа ја и по ла, уду би ла се сил на љу бав пре ма Бо гу; ко ја 
чу ва ро до ве ство ре ња и пре би ва у ср цу сва ког би ћа. У древ но сти љу бав је 
обо жа ва на […] Не ка је бла го сло ве на све оп шта љу бав!” [Арсић 2013: 34–35].

Жен ски по че так тач ка је пре о кре та у ко јој се же на ла ћа пе ра и др зне 
се тра ди ци о нал но му шког ми сли лач ког за на та. На рас по ла га њу је сва ка-
ко ста ја ла ру ди мен тар на фор ма про све ти тељ ске ин сти ту ци је са ло на, но вог 
на чи на дру штве ног оку пља ња чи ји je циљ био ме ђу соб но ин фор ми са ње и 
ин те лек ту ал на раз ме на. У до ба пре ма сов них ме ди ја, пре ши ре ња штам пе, 
днев них и не дељ них но ви на, је ди ни на чин да се стек ну же ље на са зна ња, 
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да се до ђе до еле мен тар не ори јен та ци је у по ли тич ким, еко ном ским, прав-
ним и кул тур ним пи та њи ма би ла је не по сред на раз ме на, али не са мо са 
они ма ко ји су по зва ни да про го во ре, не го и са сви ма жељ ним са зна ња. 
Пре ма де фи ни ци ји фи ло зо фа из Ди дро о ве и Да лам бе ро ве Ен ци кло пе ди је, 
фи ло зоф је био за ду жен за li ber ti na ge de l’e sprit, од но сно за осло ба ђа ње 
ду ха. Оно под ра зу ме ва жи вот ко ји ни је оба ве зан оби чај но шћу и спре ман 
је на ри зи чан ис ко рак из ван на вик ну тог и тра ди ра ног. Осмо тре но из те 
пер спек ти ве, де ло Еу ста хи је Ар сић је у пот пу но сти „фи ло зоф ско”.

У срод ном ду ху, Еу ста хи јин арад ски „са лон” ни је оку пљао, по пут 
па ри ских, екс пер те и нај у спе шни је на уч не рад ни ке и кул тур не де лат ни ке, 
пре се ра ди ло о зна ти жељ ним мла дим же на ма, чи је су ду хов не по тре бе 
да ле ко на ди ла зи ле шту ру по ну ду тра ди ци о нал не кон зер ва тив но сти: „Еуста-
хи ја је очи глед но ус пе ла да оку пи око се бе је дан број мла дих Ара ђан ки, 
да код њих од не гу је љу бав пре ма књи зи и ство ри не ку вр сту кру жо ка 
’љу би те љи ца му за’ у ко ме се раз го ва ра ло о књи жев но сти. Од ових шест 
чак пет су ’го спо дич не’, а са мо је јед на уда та” [Миланков 2001: 180]. 

ОСТА НАК У ЗА БО РА ВУ НА У КЕ

Еу ста хи ји ни ин те лек ту ал ни пло до ви не мо гу би ти из вор фа сци на-
ци је за на ред не ге не ра ци је у сми слу ко ло сал ног учин ка, ни ти не ког ори-
ги нал ног ми са о ног си сте ма ко ји је по не че му по се бан и по но сно се ис ти че 
у од но су на све што по зна је мо из фи ло зоф ске тра ди ци је. Ка да га про су-
ђу је мо на осно ву за ми шље ног кла сич ног до ме та, ка да га са ме ра ва мо са 
нај ви шим тек сто ви ма на ци о нал не прак тич ке му дро сти, ње но де ло не ма 
мно го то га да нам по ну ди. Ипак, ни је ни ма ло јед но став но по ста ви ти га 
у кон кре тан вре мен ски кон текст у ко јем на ста је. Скер лић тре зве но раз ми-
шља ка да пре о кре ће на сле ђе ну, још увек жи ла ву пред ра су ду о про све-
ће ним Ср би ма „пре ча ни ма” под хаб збур шком вла шћу у од но су на не у ке 
и за о ста ле Ср бе ју жно од Са ве и Ду на ва: „свет, чи ја је нај бли жа про шлост 
сва у го ње њи ма и стра да њи ма и ко ји мо ра да во ди очај ну бор бу за оп ста-
нак, у не до стат ку че га дру го га, ухва тио се за ве ру и на ци о нал не тра ди-
ци је […], и по ред све га ан ти кле ри ка ли зма и ли бе ра ли зма Све то за ра Ми-
ле ти ћа и ње го вих дру го ва. Иа ко је срп ска ра са у ју жној Угар ској да ла 
та ко на пред не и осло бо ђе не ду хо ве као што су До си теј Об ра до вић, Змај 
Јо ва Јо ва но вић и Ђу ра Јак шић, ипак је она ду хов но пла шљи ви ја и спу та-
ни ја но срп ска ра са у Ср би ји, где ни вер ске опа сно сти ни тра ди ци је не ма, 
и где се гле да са мо на са да шњост и бу дућ ност” [Скерлић 1964: 85]. Скер-
ли ће вом су ду тре ба до да ти, да ду хов на за пу ште ност и кру та ми са о на 
огра ни че ност ипак ни су ни ка ква „при род на” од ли ка Ср ба пре ча на, не го 
су пре вас ход но из раз те гоб ног исто риј ског пр тља га. На да ље, по зи ци ја 
ма њин ске за јед ни це увек је из над све га усме ре на на са мо о чу ва ње, па је 
сто га из ве сни сте пен кон зер ва тив но сти, скло ност ка стрикт ном очу ва њу 
на сле ђе них оби ча ја њена при род на, са мо ра зу мљи ва одлика. На да ње, само-
о све шће ње у про све ти тељ ском кон тек сту ну жно је бу ди ло са мо свест о 
дра ма тич ним де фи ци ти ма ка да је реч о обра зо ва но сти.
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О то ме до вољ но све до чи пред го вор Сте фа на Жив ко ви ћа свом пре-
во ду Фе не ло но вог де ла При кљу че ни ја Те ле ма ка из 1814. У ње му је до ми-
нант на свест о вре мен ском за о стат ку, о не скло ној исто ри ји због ко је је рад 
на на ци о нал ном обра зо ва њу „мно го из дан гу био”: „Што Ср бљи не ма ју и 
ни су до да нас има ли ова ко ви и овим по доб ни књи га на свом је зи ку и што 
су не са мо у на у ка ма не го и у мно гим дру гим вешчма, ко ји ма се дру ги 
на ро ди одав на отли ку ју, сла ве и ди че, од њи да ле ко на траг и у за бо ра ву 
оста ли – то ме се ни је чу ди ти. Но, ко је мно го из дан гу био мо ра се мно го 
тру ди ти да то опет на док на ди, и не оста је сваг да по сљед њи кој нај по сле 
за по чи ње” [Живковић 2015: 29].

Ста но ви ште до ко јег др жи мо су ге ри ше да та ква кон сте ла ци ја још 
увек не оправ да ва раз ме тљи ву де мон стра ци ју на кнад не па ме ти и ви шег 
зна ња. Су че ли мо ли до ме те Еу ста хи је Ар сић са нај о бра зо ва ни јим умо ви-
ма вре ме на и нај ме ро дав ни јим де ли ма до ба у ко јем је жи ве ла ну жно ће мо 
пре ви де ти ди мен зи ју по чет ка, ло ги ку пр вих ми са о них ко ра ка. Про ћи ће мо 
рав но ду шно по ред нео бич не, го то во па ра док сал не скром не од ва жно сти 
на ше пр ве спи са те љи це, не ће мо се стр пљи во за ми сли ти над не ким оче-
вид ним ис ко ра ци ма, оста ви ће мо не ра све тље не и не те ма ти зо ва не са мо-
свој не и зна чај не иде је. Због то га се чи ни да би нај пре тре ба ло осве тли ти 
кон фи гу ра ци ју пој ма по чет ка у пр вим де це ни ја ма де вет на е стог ве ка, те 
на ње ном тра гу од ре ди ти оп ти мал ну оп ти ку, ка ко за чи та ње на ше спи-
са те љи це, та ко и за утвр ђи ва ње ње не уло ге у пр вим мо дер ним ар ти ку ла-
ци ја ма мо ра ла из пе ра срп ских ау то ра. 

СЈАЈ И БЕ ДА ПО ЧЕТ КА

На и ме, по и ма ње по чет ка то ком ра ног де вет на е стог ве ка по сте пе но 
по ста је све ви ше раз у ђе но. Мо жда у сла бо ви дљи ве по сле ди це ре во лу-
ци о нар ног ду ха спа да и про цес то ком ко јег се по сте пе но отво ри ла ви ше-
знач ност по чет ка ко ју ра ни ја вре ме на про сто ни су по зна ва ла. По че так 
до би ја но ву при влач ност за хва љу ју ћи фих те ан ској за ми сли ап со лут не 
су бјек тив но сти, чи ји је сми сао у ука зи ва њу да све сни жи вот ни је из во ран, 
не го тек де ри ви ран, се кун да ран, дру го ра зре дан. По сто ји још је дан ни во 
све сти ко ји ни је до сту пан ди рект ном ис ку ству. По вра так се би, „спо зна ја 
се бе” уто ли ко ви ше ни су за ми сли ви као по сле ди це осве тља ва ју ће ре-
флек си је кон крет них све сних са др жа ја. Они по ста ју мо гу ћи тек као до дир 
са све шћу ко ја је дру га чи ја од све сти у уо би ча је ном сми слу ре чи. Из вор 
све сти, свест као сло бо да и ап со лут, без њих не ма го во ра о за чи ња њу 
су бјек тив но сти. По че так је сло бод ни чин, ини ци ја ци ја де ла ња, а ње го ва 
ре флек си ја упу ћу је на пре у зи ма ње де лат ног жи во та у сво је ру ке. Но ви 
шарм по чет ка до дат но је по спе ши ла ми сао Ше лин го ве фи ло зо фи је при-
ро де. Она је у из во ру ви де ла за чет ну си лу бес ко нач не про дук ци је, осно-
ву све га жи вог и не жи вог. По че так са да по ста је пра и зво ри ште, тач ка 
ини ци ја ци је ди на мич ног пу та, ко ји мо ра би ти ми са о но ре кон стру и сан 
уко ли ко се же ли раз у ме ти при ро да. Ми сли ти при ро ду зна чи ло је за хва-
ти ти пра по чет ке, до спе ти на пр ву тач ку пу та чи је спе ци фич но сти же ле 
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да од го нет ну и пре ци зно ма пи ра ју. Ра ни ро ман ти ча ри не ће кри ти сво је 
оду ше вље ње, на о чи глед ми сли да до дир са свет ском це ли ном, са hen kai 
pan ујед но обе ћа ва и су срет са из во ром, са ко ре ном свих ства ри, са дра-
го це ном тај ном ал хе миј ске по ве за но сти све га по сто је ћег. Сво је вр сни спој 
Фих теа и Ше лин га до но си нам Еу ста хи ји но ре ше ње: од нос пре ма по чет ку 
за сни ва се на из ла ску из ви дљи вог у не ви дљи ви свет. До ди ром са не ви-
дљи вим, са пра и зво ром, сти че мо ка па ци тет за ак тив ни, де лат ни од нос, 
а не ви ше тек пу ко па сив но-ре цеп тив ни. На по чет ку фи ло зоф ске мо дер-
но сти сто ји Де карт са сво јом иде јом да је чо век вла сник и го спо дар при-
ро де. У ње ном про све ће ном вр хун цу, Кант је чо ве ко во го спо да ре ње ви део 
као свр ху ко јом га је упра во при ро да об да ри ла. На по кон, Еу ста хи ја кан-
тов ским очи ма ви ди чо ве ка као сво је вр сног „упра вља ча” ко ји је за свој 
по сао об у чен упра во при род ним сред стви ма: „Ка да ми ви ше по сма тра мо 
с јед не стра не пре гра де ко ја де ли ви дљи ви свет од не ви дљи во га […] До 
са да смо би ли про сти по сма тра чи, а та да ми ствар но узи ма мо уче шћа у 
упра вља њу при ро дом. Мо же би ти да су ово оне свр хе за ко је нас при ро да 
при пре ма” [Арсић 2013: 82]. На по кон, иде ја да при ро да има во љу, да она са 
на ма не што „хо ће”, сво је по ре кло та ко ђе има у Кан то вој ан тро по ло ги ји. 

МИ СЛИ ЛАЦ НА ПО ЗОР НИ ЦИ: АР СИЋ И ГЕ ТЕ

По мен по чет ка пи са ња за Еу ста хи ју Ар сић је исто ве тан сту па њу на 
по зор ни цу, из ла ску на сце ну ми шље ња, из ла ску из се бе и отва ра њу ка 
дру ги ма. Оту да пр ве ре че ни це ње них По ле зних раз ми шља ња до во де у 
ве зу по че так и из ла зак на по зо ри шну сце ну: „Ова ма ла књи жи ца ис хо ди 
на по зо ри ште ово га ве ли ког све та. Не ко уо би ча ва ре ћи за спи са те ље: И 
ти си се дао ви де ти на по зо ри шту ово га ве ли ког све та! […] за и ста свет је 
овај по до бан по зо ри шту. Де ла те љи у ње му, као и у по зо ри шту, деј стви ја 
свим гле да о ци ма при ка зу ју […] али сва бла го ра зум ним гле да о ци ма слу-
же за ра су ђи ва ње и пол зу” [Арсић 2013: 19].

Би ти на по зор ни ци за Еу ста хи ју не зна чи ни шта дру го не го де ла ти, 
оста вља ти деј ство на пу бли ку, чи ни ти. Са свим у скла ду са Кан то вим при-
ма том прак тич ког ума, Еу ста хи ја при сту па пи са њу све сна да дух мо дер-
но сти ни је мо гу ће сле ди ти са мо у ме ди ју му идеј не ар ти ку ла ци је и вер ба-
ли за ци је. Ни је до вољ но са мо зна ти, мно го је ва жни је чи ни ти. Неоп  ход на 
је при ме на, пре ла зак са ре чи на де ла. Шта ви ше, уве ре на је она: „Не тре ба 
ве ро ва ти ре чи ма не го де ли ма” [Арсић 2013: 20]. Мо дер ност не во ли при-
чу ра ди при че. Са мо свр хо ви тост у њој не ва жи као ле ги ти ма ци ја нај ви ше 
де лат но сти: „ре зо но ва ње не ма де дук тив ни или рас прав ни (ди ја лек тич ки) 
ка рак тер, већ ин дук тив ни, дис по зи тив ни и ин ди ка тив ни (упу ћу ју ћи). 
Уме сто вер бал них ар гу ме на та, тра же се ефек тив ни по ступ ци и од го ва-
ра ју ћи прак тич ки учин ци у од но су на свет при ро де” [Жуњић 2009: 92].

Ипак, мо рал ко ји про по ве да Еу ста хи ја Ар сић нај ве ћим де лом је но-
во за вет ни. Сва је при ли ка да су се, у крај ње су же ном ег зи стен ци јал ном 
окви ру, са свим огра ни че но мо гле при ми ти про све ти тељ ске иде је о сло-
бо ди као во де ћој од ли ци људ ског ми шље ња и де ла ња. Пре ма по је ди ним 
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ту ма чи ма, ре ли ги ја сту па на днев ни ред као на кна да за не до вољ но по-
зна ва ње и раз у ме ва ње фе но ме на ко је ау тор ка ана ли зи ра: „Кад јој, ме ђу-
тим, по не ста не зна ња из на у ке у ту ма че њу ра зних по ја ва, она се вра ћа 
Бо гу, при бе га ва ре ли ги ји, ци ти ра Би бли ју, по себ но су јој оми ље ни Псал ми 
Да ви до ви” [Миланков 2013: 169]. 

Уме сто кан тов ске по у ке да сло бод но де ла ње под ра зу ме ва да за те че ни 
свет ни је до во љан, јер оно што чи ни мо, на че му ра ди мо и што ства ра мо 
тре ба да на ста је у на шој ум ској во љи, Еу ста хи ја се ра ди је за др жа ва на 
те о ло ги ји смрт них гре хо ва. Кључ не ме те ње них „по ле зних” ми сли пред-
ста вља ли су сви об ли ци по на ша ња ко ји су се још од Ева гри ја Пон тиј ског 
свр ста ли у ре пер то ар по губ них људ ских скло но сти, од но сно гре хо ва 
ко ји оне мо гу ћа ва ју спа се ње. Та ко Еу ста хи ја из ри чи то про зи ва гор дост, 
за вист, по хле пу, ле њост, про ждр љи вост. 

Из над све га мај чин ски при зи ва ка ри та тив не де лат но сти, ука зу ју ћи 
да ми ло ср ђе пред ста вља нај у спе шни ји лек про тив по хле пе. Оту да опис 
„бла го че сти вог му жа и че до љу би вог оца” као јед ну од сре ди шњих ка рак-
тер них осо би на при ка зу је чед ног и ми ло срд ног хри шћа ни на, спрем ног 
да по мог не они ма ко ји оску де ва ју: „Он је ве ран за штит ник убо гих, удо ви-
ца и си ро ча ди, по кров угње те но га, уте ха не срећ но га, ње гов је слух увек 
окре нут ка оја ђе но ме. Ко ји од ње га тра же прав ду ни ка да га по сле руч ка 
не за ти чу да спа ва […]” [Арсић 2013: 26]. 

Мо ра ли зо ва ном ли цу људ ско сти у про све ти тељ ској ре жи ји по ста ло 
је не под но шљи во дру штво у ко јем ре жим ди стри бу ци је дру штве ног бо-
гат ства до во ди по је дин це до иви це ег зи стен ци је. Хри шћан ска по ру ка 
оста ла би глу ва и не моћ на, уве ре на је Еу ста хи ја, уко ли ко ујед но не би 
би ла и со ци јал на по ру ка. Са свим у ду ху но во за вет ног тек ста, ре ли ги о-
зност се не раз у ме ва као при ват но осе ћа ње. По све ће ност Бо гу ва ља де-
мон стри ра ти по сред ством по мо ћи угро же ни ма и бор бом за ве ћи сте пен 
дру штве не пра вед но сти: „Би бли ја и еко но ми ја мно го су уже ме ђу соб но 
пре пле те ни, не го што се обич но ми сли. Де вет на ест од три де сет Ису со вих 
по ре ђе ња и при ме ра у Но вом за ве ту има ју при вред ни или со ци јал ни 
кон текст […] Со цио-еко ном ске те ме у Ста ром као и у Но вом за ве ту са-
чи ња ва ју дру гу нај ве ћу гру пу (нај че шћа те ма је слу жба Бо жи ја)” [Sedláček 

2013: 170–171].

ВЕЧ НОСТ БИ ЋА И ПРО ЛА ЗНОСТ ЧО ВЕ КА

Сво ја По ле зна раз ми шља ња Еу ста хи ја до вр ша ва она ко ка ко их је и 
за по че ла. Си ла зи са по зор ни це да би сво је на ла зе пре да ла пу бли ци. Ов де 
не по ма жу ни Де карт ни Кант. Ипак, мо тив по зор ни це по ја вљу је се на два 
зна чај на ме ста код Ге теа. Пр ви пут, она озна ча ва тач ку пре о кре та, ду би-
ну Вер те ро вог су о ча ва ња са смрт но шћу, са про ла зно шћу и ко нач но шћу 
свих ства ри: „Раз ма кло се не што пред мо јом ду шом, по пут за ве се, а по зор-
ни ца бес крај но га жи во та пре о бра зи ла се у по нор ве чи то отво ре ног гро ба. 
Мо жеш ли ре ћи: ово је сте, ка да све про ла зи?” [Go et he 1986: 61]. По зорни-
ца жи во та пре пу на је, али ње но из о би ље оча ра ва до кле год се не раз ви је 
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свест о вре мен ској од ре ђе но сти, о не из бе жно сти кра ја, о не по сто ја но сти 
све га до са да шњег. 

По зор ни ца се пре тва ра у по нор као све до чан ство ни хи ли зма, по при-
ште мла да лач ких уз бу ђе ња ис по ста ви ло се као сце на трај ног ни шта ви ла. 
На ред ни по мен по зор ни це до во ди нас пред Кру ган ти на ко ји по ста вља 
сво јим при ја те љи ма чу ве но пи та ње: „Где има те по зор ни цу жи во та за ме не?” 
[Go et he 1990: 256]. 

Су дар са те шко под но шљи вим гра ђан ским дру штвом раз ја шња ва 
нам та да шње при ли ке. По ре кло су ко ба са сто ји се у чи ње ни ци да је Кру-
ган ти но пле мић. Ње му ни су при хва тљи ви ни ти рад, као осно ва гра ђан ске 
ег зи стен ци је, ни ти за ба ва, јер се та да шњи двор ски жи вот те шко мо гао 
укло пи ти у пред ста ву о уз ви ше ном и пле ме ни том. У су ко бу са од ла зе ћим 
фе у дал ним и на ста ју ћим ка пи та ли стич ким све том, Кру ган ти но по зи ва 
на от кри ће искре ног и при род ног, на су срет са при про стим, али не из ве-
шта че ним се ља ци ма, са иде јом да „при ро да мо ра би ти ис ку ше на у пот-
пу но сти” [Wil son 2003: 203]. Еу ста хи ја Ар сић, са сво је стра не, не тра жи 
по зор ни цу за се бе већ сво јим чи та о ци ма по ру чу је: „Вре ме је и ва ма да 
се по ста ра те о људ ском ро ду” [Арсић 2013: 86]. Трај ност ње ног на у ка ве-
ро ват но је нај бо ље што смо на сле ди ли од Еу ста хи је Ар сић.
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SUM MARY: The ar tic le exa mi nes the work of the first mo dern wri ter of the Ser-
bian lan gu a ge, Eu sta hi ja Ar sić. Un do ub tedly, Do si tej Ob ra do vić’s stu dent, in her short 
et hi cal tre a ti se, pu blis hed un der the ti tle “Mo ral Les sons” (1816), pre sen ted a kind of list 
of le a ding vir tu es. At the be gin ning of the 19th cen tury, al most every story abo ut mo ra lity 
re spon ded to the need to sha pe an in ter su bjec ti ve, na ti o nal plat form. Mo ral edu ca tion 
ai med to cre a te a bet ter man, and a bet ter man was ne ces sary by all me ans. The 19th cen tury 
will cre a te it. He or she will ap pe ar in the form of an en ga ged na ti o nal wor ker, li be ral and 
co smo po li tan. The aut hor’s pro fi le of Eu sta hi ja Ar sić te sti fi es to the unu sual, al most pa-
ra do xi cal mo dest co u ra ge of our first fe ma le wri ter. In or der to il lu mi na te it ap pro pri a tely, 
we ha ve firstly con si de red the con fi gu ra tion of the no tion of be gin ning in the first de ca-
des of the 19th cen tury. Ac cor ding to Eu sta hi ja, the be gin ning is a free act, the ini ti a tion 
of sha ring, and its re flec tion po ints to ta king the ac ti ve li fe in to one’s own hands.
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ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД

УВО ЂЕ ЊЕ СУ ДИЈ СКОГ ИС ПИ ТА  
У КРА ЉЕ ВИ НИ СР БИ ЈИ

ЗО РАН ЧВО РО ВИЋ
Уни вер зи тет у Кра гу јев цу
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Јо ва на Цви ји ћа 1, Кра гу је вац, Ср би ја
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СА ЖЕ ТАК: Рад се ба ви исто ри ја том уво ђе ња су диј ског ис пи та у Кра-
ље ви ни Ср би ји. Ово пи та ње до са да ни је би ло пред мет прав но и сто риј ских 
ис тра жи ва ња, иа ко уста но ва по себ ног су диј ског ис пи та има у срп ском 
пра ву тра ди ци ју ду жу од јед ног ве ка. Пред мет ра да се об ра ђу је углав ном 
на осно ву из вор не нео бја вље не и об ја вље не ар хив ске гра ђе, као и ре ле вант-
не до ма ће ли те ра ту ре. Ис тра жи ва ње исто ри је су диј ског ис пи та ва жно је за 
ис тра жи ва ње ши рег проблемa суд ске не за ви сно сти у Кра ље ви ни Ср би ји, 
по што је су диј ска ком пе тент ност ва жна га ран ти ја суд ске не за ви сно сти. 
Ис тра жи ва ње исто ри ја та су диј ског ис пи та у Ср би ји је у овом тре нут ку 
ва жно због чи ње ни це да је у зва нич ним стра те шким до ку мен ти ма Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је на ја вље на ре фор ма по сто је ћег кон цеп та пра во суд ног 
ис пи та. Ова ре фор ма ће по ста ти ну жна уко ли ко у по ступ ку ре ви зи је важе-
ћег Уста ва бу де усво јен пред лог но вог усло ва за из бор на су диј ску функ ци ју, 
у ви ду оба ве зног по ха ђа ња обу ке нa Пра во суд ној ака де ми ји или уколико 
такав услов буде унет после уставне ревизије у Закон о судијама. Без по зна-
ва ња по че та ка при ме не уста но ве су диј ског ис пи та у срп ском пра ву, те шко 
се да нас мо же из ве сти ва ља на ре фор ма уста но ве пра во суд ног ис пи та.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: су диј ски ис пит, пра во суд ни ис пит, Кра ље ви на Срби-
ја, суд ска не за ви сност, су диј ска ком пе тент ност, за кон о су ди ја ма

УВОД
Ре фор ма по сто је ћег кон цеп та пра во суд ног ис пи та до би ла је у На цио-

нал ној стра те ги ји ре фор ме пра во су ђа за пе ри од 2013–2018. го ди не ста тус 
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стра те шког ци ља у слу жби по ди за ња ни воа струч но сти но си ла ца пра во-
суд не вла сти [Национална стра те ги ја ре фор ме пра во су ђа за пе ри од 2013–
2018, Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, 2013, 57: 37]. О по тре би ре фор-
ме пра во суд ног ис пи та у на шој струч ној јав но сти на ро чи то је по че ло да 
се го во ри по сле осни ва ња Пра во суд не ака де ми је и по сле све че шћих 
на ја ва да ће обу ка у овој уста но ви по ста ти оба ве зни услов за из бор на 
су диј ску и ту жи лач ку функ ци ју, а да ће исто вре ме но стал на обу ка су ди-
ја и ту жи ла ца би ти њи хо ва за кон ска оба ве за. Оправ да но се ука зу је да у 
та квим окол но сти ма по сто ји ре ал на опа сност од „ду пли ра ња ис пи та” 
[Jeremić 2016]. Стра те шким смер ни ца ма На ци о нал не стра те ги је ре фор-
ме пра во су ђа за пе ри од 2013–2018. го ди не де фи ни са ни су прав ци ре фор ме 
по сто је ћег кон цеп та пра во суд ног ис пи та: „Ускла ђи ва ње про гра ма пра-
во суд ног ис пи та са про гра мом обу ке при прав ни ка са ак цен том на про-
ве ру сте че них прак тич них зна ња и ускла ђи ва ње про гра ма пра во суд ног 
ис пи та са про гра мом Пра во суд не ака де ми је” [Национална стра те ги ја 
ре фор ме пра во су ђа за пе ри од 2013–2018, Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке 
Ср би је, 2013, 57: 37].1 

Ме ђу тим, ре фор ма пра во суд ног ис пи та из о ста ла је из ак ту ел не на-
ци о нал не Стра те ги је раз во ја у обла сти пра во су ђа [Стратегија раз во ја 
пра во су ђа за пе ри од 2020–2025, Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, 
2020, бр. 101], ма да раз ло зи због ко јих је у прет ход ном пе ри о ду она пред-
ло же на, не са мо да ни су не ста ли, већ су на из ве стан на чин по ста ли акут ни. 
Ту се мо ра пре све га има ти у ви ду да је На род на скуп шти на 8. ју на 2021. 
го ди не усво ји ла Пред лог за про ме ну Уста ва Ре пу бли ке Ср би је у ко јем се 
пред ла же, да би „би ло ко ри сно у Устав уве сти но ви услов за из бор за су-
ди ју, од но сно за ме ни ка јав ног ту жи о ца, ко ји би се огле дао у од ре ђе ној 
вр сти оба ве зне обу ке ор га ни зо ва не од стра не над ле жне ин сти ту ци је, 
Пра во суд не ака де ми је” [Предлог за про ме ну Уста ва Ре пу бли ке Ср би је 
2021: 6]. Уко ли ко се тај но ви услов на ђе и у ко нач ном из ме ње ном тек сту 
Уста ва, ускла ђи ва ње про гра ма обу ке Пра во суд не ака де ми је и про гра ма 
пра во суд ног ис пи та по ста ће не из бе жно, а у окви ру то га ће се ну жно 
отво ри ти и пи та ње из ме не по сто је ћег кон цеп та пра во суд ног ис пи та.

Ре фор му пра во суд ног ис пи та на ме ће не са мо до ма ћи раз лог ре ви зи-
је устав них од ред би о пра во су ђу, већ и не ки гло бал ни фе но ме ни. Та ко се 
с пра вом ука зу је на чи ње ни цу да су се „обла сти пра ва раз ви ле до те мје ре 
да је у прак си нео п ход но уво ди ти спе ци ја ли за ци ју, чак и уну тар јед не обла-
сти”, те да се мо ра са та квим „спе ци ја ли стич ким при сту пом” ускла ди ти 
ор га ни за ци ја пра во суд ног си сте ма, а са мим тим и кон цепт пра во суд ног 

1 Ка да се по гле да про грам обу ке у Пра во суд ној ака де ми ји ви ди се да из ме ђу на ве де них 
стра те шких смер ни ца по сто ји про ти ву реч ност. Оправ да но на сто ја ње да се у ре фор ми са ном 
про гра му пра во суд ног ис пи та пред ност дâ про ве ри прак тич них у од но су на про ве ру прав-
но-те о риј ских зна ња, те шко да се мо же ускла ди ти са по сто је ћим про гра мом обу ке у Пра-
во суд ној ака де ми ји. Обу ка и про ве ра прак тич ног прав нич ког зна ња у овој уста но ви до те 
ме ре је јед но стра на и упро шће на, да се углав ном сво ди на при ме ну Европ ске кон вен ци је о 
људ ским пра ви ма и до ма ћих устав них и за кон ских нор ми из исте обла сти, иа ко та кви пред-
ме ти уче ству ју са не ве ли ким про цен том у прак си до ма ћих су до ва оп ште над ле жно сти 
[Чворовић 2021: 23].
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ис пи та [Perić 2020: 10–12]. Пре ма све му су де ћи ви ше се не по ста вља пи-
та ње, не са мо у Ср би ји, не го и у ве ћи ни бив ших ју го сло вен ских ре пу бли-
ка, да ли ће би ти ре фор ми сан по сто је ћи кон цепт пра во суд ног ис пи та на-
сле ђен из бив ше Ју го сла ви је [Perić 2020: 1–2; Pra vo sud ni is pit: fru stra ci ja ili 
kva li fi ka ci ja, 2018: 36], већ је са мо пи та ње ка ко ће та ре фор ма из гле да ти. 

Ква ли тет ре фор ме по је ди них прав них уста но ва умно го ме за ви си од 
то га ко ли ко на ци о нал ни за ко но да вац по зна је и ува жа ва до ма ће прав но 
на сле ђе и да ли ће, сход но то ме, ода бра ти ево лу тив ни или ре во лу ци о нар-
ни курс прав ног раз вит ка. Што се пра во суд ног ис пи та ти че, по зна ва ње 
исто ри је ове уста но ве у срп ском и ју го сло вен ском пра ву чи ни се да је у 
струч ној јав но сти од већ скром но.2 Раз лог је ско ро пот пу но од су ство ио ле 
озбиљ ни јег прав но и сто риј ског ис тра жи ва ња на ову те му, што је у пот пуном 
не скла ду са чи ње ни цом да уста но ва су диј ског ис пи та има у срп ском пра-
ву тра ди ци ју ду жу од јед ног ве ка, ра чу на ју ћи и ју го сло вен ски пе ри од. 
Ра све тља ва ње исто ри је уво ђе ња су диј ског ис пи та у прав ни по ре дак Кра-
ље ви не Ср би је ва жно је за раз у ме ва ње мо де ла пра во суд ног ис пи та ко ји 
да нас по сто ји у Ср би ји и ве ћи ни бив ших ју го сло вен ских ре пу бли ка [Pra-
vo sud ni is pit: fru stra ci ja ili kva li fi ka ci ja, 2018: 37], по што из ме ђу су диј ског 
ис пи та у Кра ље ви ни Ср би ји, су диј ског ис пи та у ју го сло вен ској Кра ље-
ви ни [Златановић 1925: 38] и пра во суд ног ис пи та у со ци ја ли стич кој Југо-
сла ви ји очи глед но по сто ји кон ти ну и тет. При том, тек тре ба утвр ди ти у 
ко јој ме ри је та кав кон ти ну и тет фор мал ног, а у ко јој ме ри суп стан ци јал-
ног ка рак те ра.3 

ПО ЧЕ ЦИ: СУ ДИЈ СКА КОМ ПЕ ТЕНТ НОСТ  
И НЕ ПИ СМЕ НЕ СУ ДИ ЈЕ

Ка да се у Кне же ви ни Ср би ји за по че ло са за кон ским уре ђе њем пра-
во су ђа по сле сул та но вог Ха ти ше ри фа од 1838. го ди не, пи та ње су диј ске 
ком пе тент но сти ско ро да ни је ни раз ма тра но. Та ко се пре ма Устро је ни ју 
су до ва окру жни од 1840. го ди не од кан ди да та за су ди ју ни је тра жи ло прав-
нич ко обра зо ва ње, већ са мо да бу де ста ри ји од три де сет го ди на и да је „ро-
ђе ни или при ро ђе ни Ср бин”, док је код из бо ра и на и ме но ва ња пр вен ство 

2 Та ко је по зна ти срп ски прав ник из Бо сне и Хер це го ви не, дугогoдишњи су ди ја и за па-
же ни прав ни пи сац, Бран ко Пе рић, у не дав но об ја вље ном члан ку у ко ме је сту ди о зно обра-
зло жио по тре бу ре фор ме пра во суд ног ис пи та у БиХ, по ја ву ове уста но ве на под руч ју бив ше 
Ју го сла ви је до вео у ве зу са устав ном ре фор мом из 1971. го ди не. У овом ра ду не ма ни по ме-
на о по сто ја њу знат но ду же тра ди ци је при ме не уста но ве су диј ског ис пи та на ју го сло вен ском 
прав ном под руч ју [Perić 2020: 1–2].

3 Да нас у прав ном си сте му Ср би је по сто ји и по се бан ис пит ко ји по ла жу кан ди да ти 
ко ји се пр ви пут би ра ју за су ди ју на проб ни ман дат од три го ди не, а чи ји са др жај за ви си од 
вр сте и ран га су да за ко ји је кон ку ри сао кан ди дат за су ди ју [Правилник о про гра му и начи-
ну по ла га ња ис пи та на ко ме се оце њу је струч ност и оспо со бље ност кан ди да та ко ји се пр ви 
пут би ра за су ди ју, Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, 2018, бр. 7]. Реч је о са свим но вој 
уста но ви, као што но ви ну пред ста вља и проб ни ман дат су ди ја, ап со лут но спо ран са ста но-
ви шта суд ске не за ви сно сти. Сто га су диј ски ис пит из вре ме на Кра ље ви ни Ср би је, осим тер-
ми но ло шких не ма дру гих су штин ских слич но сти са овом уста но вом, већ са пра во суд ним 
ис пи том као оп штим условом за ба вље ње су диј ском и уоп ште пра во суд ним стру ка ма. 
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имао онај „кои бу де већ у Су до ви ма слу жио, и го ди на ма и слу жбом по сте-
пе ном ста ре шин ство имао, и по крај спо соб но сти ка ко точ но стју от пра-
вља ња ду жно сти, та ко и за слу га ма отли ко вао се” [Сборникъ за ко на и 
уред ба и уред бены ука за I, 1840, 182–183]. Го ди не 1853. од 242 ли ца суд ске 
стру ке ше сна е сто ро је би ло не пи сме но, док су прав ни ци чи ни ли тек 20% 
це ло куп ног су диј ског ка дра [Јовановић 1933: 23]. Реч ју Мар ка Па вло ви ћа, 
„пре да ва ње су до ва прав ни ци ма Ср би јин за ко но да вац је оста вио вре ме ну 
и про це су при род ног под мла ђи ва ња, што је зна чи ло и струч но ја ча ње” 
[Павловић 2008: 145]. Тек ка да је и по след њи не пи сме ни су ди ја ко ји је за-
о стао из пе ри о да уста во бра ни те ља по чет ком ше зде се тих го ди на 19. ве ка 
оти шао у пен зи ју [Савић 1888: 21], сте кли су се усло ви да се За ко ном о устрој-
ству су до ва из 1865. го ди не од кан ди да та за су диј ске функ ци је зах те ва 
да има за вр ше ни прав ни фа кул тет, ма кар и као ал тер на тив ни услов.4 

Све док ве ћи на кан ди да та за су диј ске функ ци је ни је мо гла да ис пу-
ни ни еле мен тар ни зах тев ком пе тент но сти – за вр шен прав ни фа кул тет, 
ни је мо гло ни да се раз ми шља о уво ђе њу по себ ног су диј ског ис пи та, јер 
би та кав до дат ни струч ни услов зна чај но су зио ио на ко скро ман из вор ка-
дров ске по пу не суд ства. За то се о по тре би уво ђе ња су диј ског ис пи та пр ви 
пут го во ри ло у На род ној скуп шти ни тек при ли ком до но ше ња но вог За-
ко на о су ди ја ма од 1881. го ди не, ко ји је ко нач но за тво рио вра та су диј ске 
про фе си је за не прав ни ке.5 Као што са вре ме на прав на на у ка сма тра су-
диј ску ком пе тент ност ва жном га ран ти јом не за ви сно сти суд ства [Флајнер 
2009: 94], та ко се и у Ср би ји иде ја о по тре би за во ђе ња по себ ног ис пи та 
за бу ду ће су ди је ја ви ла упра во код до но ше ња на шег пр вог за ко на о „не-
за ви сно сти су ди ској”, ка ко је та да у јав но сти нај че шће на зи ван За кон о 
су ди ја ма од 1881. го ди не [Живановић 1924а: 173], сто га што је пр ви пут 
суд ство у Ср би ји уре дио на на че ли ма су диј ске стал но сти и не по крет но-
сти [Павловић 2008: 151]. По је ди ни срп ски прав ни ци су већ та да по че ли 
схва та ти да „стал ност и не за ви сност мо гу би ти са мо опа сна ору ђа за не-
за ви сне су ди је” уко ли ко се „при из бо ру не бу де има ла у ви ду са мо спре-
ма, ин те ли гент ност и мо рал ност ли ца” [Чворовић 2020а: 1388].

У скуп штин ској рас пра ви о пред ло гу За ко на о су ди ја ма, ра ди кал и 
кне жев по сла ник Ко ста Та у ша но вић су ге ри сао је Вла ди ка ко би мо гао да 
при хва ти про пис спо ран са ста но ви шта суд ске не за ви сно сти, да су ди је 
пр во сте пе них су до ва име ну је кнез на пред лог ми ни стра прав де,6 са мо 

4 Пре ма па ра гра фу 6 За ко на о устрој ству су до ва за су ди ју Пр во сте пе ног окру жног 
су да тра жи ло се да ис пу ња ва је дан од два ал тер на тив но по ста вље на усло ва: да је „ре дов но 
свр шио пра во слов не на у ке у Ср би ји или на стра ни” или да је „нај ма ње пет го ди на слу жио 
у суд ској стру ци”. Исти усло ви би ли су пред ви ђе ни и за су ди је Апе ла ци о ног су да, док се од 
кан ди да та за су ди ју Ка са ци о ног су да тра жио за вр ше ни прав ни фа кул тет или се дам го ди на 
су диј ске слу жбе [Сборникъ за ко на и уред ба из даны у Княже ству Србіи одъ по чет ка до края 
1865. го ди не, XVI II, Бе о град 1865, 18–19, 23, 27].

5 Чла ном 1 За ко на о су ди ја ма од 1881. би ло је про пи са но да за су ди је мо гу би ти по ста-
вље ни са мо они „ко ји су ре дов но свр ши ли прав не на у ке у Ср би ји или на стра ни” [Зборник 
за ко на и уре да ба у Кне же ви ни Ср би ји из да них од 18 ав гу ста 1880 до 26 ју на 1881, XXXVI, 
Бе о град 1881, 211].

6 За ко ном о су ди ја ма од 1881. би ло је од ре ђе но да су ди је Апе ла ци о ног и Ка са ци о ног 
су да, као и пред сед ни ке су до ва свих сте пе на, по ста вља кнез „од оних ли ца, ко ја по овом 
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под усло вом да се „за су ди је за ве ду ис пи ти, па ако до ка жу спо соб ност, 
мо же их и ми ни стар по ста вља ти” [Чворовић 2020а: 1391]. При то ме, по-
звао се на то да „ис пи ти за су ди је по сто је у свим на пред ним европ ским 
др жа ва ма” [Српске но ви не, 22. фе бру ар 1881: 248]. Дру ги ра ди кал ски 
по сла ник, Мар ко Пе тро вић, пре ци зи рао је да би за скуп штин ску ма њи ну 
„др жав ни ис пит” за су ди је био при хва тљив са мо под усло вом да кан ди-
да ти ис пит по ла жу „пред апе ла ци ом и ка са ци ом”. За уво ђе ње су диј ског 
ис пи та за ло жио се та да и по зна ти ра ди кал ски три бун и демагог из Дра-
гаче ва Ран ко Тај сић [Чворовић 2020б: 135]. Он је су диј ски ис пит схва тао 
као три јер, ко ји би ис пра вио про пу сте у се лек ци ји ка дро ва ко ји су на пра-
вље ни на прав ном од се ку Ве ли ке шко ле, по што по ње го вим ре чи ма „мно ги 
бо га та шки си но ви са мо се про ву ку кроз шко ле”. На су прот ње му, по сла-
ник Гли го ри је Пе тро ни је вић био је уве ре ња да су диј ски ис пи ти и ни су 
не ка си гур на га ран ти ја да ће се у бу дућ но сти по пра ви ти струч ни ни во 
срп ских су ди ја, јер „су ди ја и адво кат по што по ло же ис пит, ако да ље ни-
шта не чи та ју и не уса вр ша ва ју се, кад би опет би ли по зва ти да по ло же 
ис пит не би мо гли” [Српске но ви не, 22. фе бру ар 1881: 248]. Ток це ло куп-
не скуп штин ске рас пра ве при ли ком до но ше ња За ко на о су ди ја ма од 1881. 
го ди не по ка зао је да су пред став ни ци вла де и скуп штин ске ве ћи не углав-
ном ћут ке пре шли пре ко спо ра дич них по ме на су диј ског ис пи та, очи глед но 
сма тра ју ћи та кву иде ју пре у ра ње ном за он да шње при ли ке у пра во су ђу 
Кне же ви не Ср би је.

МР ТВО СЛО ВО У ЗА КО НУ

Пи та ње уво ђе ња по себ ног ис пи та за су ди је по ста ло је по но во ак ту-
ел но у де цем бру 1890. го ди не при ли ком уса гла ша ва ња За ко на о су ди ја ма 
од 1881. са од ред ба ма но вог Уста ва од 1888. го ди не [Чворовић 2020а: 
1403–1404]. То ком скуп штин ске рас пра ве о пред ло гу За ко на о из ме на ма 
и до пу на ма За ко на о су ди ја ма од 1881. по зна ти опо зи ци о ни на род ни по сла-
ник, ли бе рал Жи ван Жи ва но вић [Јовановић 1990а: 39; Жи ва но вић 1924б: 
61], пред ло жио је да се члан 1 За ко на о су ди ја ма до пу ни та ко што ће се 
убу ду ће од кан ди да та за су ди ју тра жи ти, по ред за вр ше ног прав ног фа кул-
те та у Ср би ји или на стра ни, и да је „по ло жио др жав ни су диј ски ис пит, 
по на ро чи том за ко ну о су диј ским ис пи ти ма” [Стенографске бе ле шке, 35. 
са ста нак На род не скуп шти не од 18. де цем бра 1890: 387]. 

Свој пред лог Жи ва но вић је прав дао по зи ва њем на члан 184 но вог 
Уста ва, ко ји је пред ви ђао да: „за до ка зи ва ње струч не спре ме за ве шће се 
по ступ но др жав ни ис пи ти у свим стру ка ма др жав не слу жбе” [Устави и 
вла де, 1988: 129]. Ако су су ди је, као што је го во рио чу ве ни Бај рон, „оџа-
ча ри дру штве ни” и као та кви су, пре све га, „чу ва ри на ших при ват них и 
на ших јав них пра ва”, али и „бе дем на ко ји ма се уста вља ју по ли тич ке 
стра сти на ше,” он да, за кљу чио је Жи ва но вић, ни је до вољ но да је та ква 

за ко ну бу ду иза бра на од апе ла ци о ног и ка са ци о ног су да и ми ни стру прав де пред ло же на” 
(чл. 7). Је ди ни из у зе так је на пра вљен у по гле ду су ди ја пр во сте пе них су до ва (чл. 6), јер су из 
по ступ ка њи хо вог ода би ра пот пу но би ле ис кљу че не суд ске ко ле ги је [Чворовић 2020а: 1390].
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лич ност „свр ши ла са мо из ве сан ред шко ла, па да се по ста ви на сто ли цу, 
да на ма вла да и да нам су ди”. По мо ћу по себ ног су диј ског ис пи та до дат но 
би се про ве ри ла ком пе тент ност кан ди да та за ви со ки по зив су ди је, а ње-
го вим уво ђе њем свр ше ни прав ни ци би се упу ти ли „на шту ди ра ње, а 
шту ди ра ње, при да нас та ко раз ви је ном за ко но дав ству, ве о ма је ну жно”. 
Уво ђе њем су диј ског ис пи та ис пра ви ла би се и ви ше де це ниј ска не прав да 
др жа ве учи ње на пре ма адво ка ти ма, по што су „го спо да адво ка ти, ко ја су 
та ко исто прав ни ци, при ну ђе ни да по ла жу ис пи те”. Жи ва но вић је имао 
у ви ду да је за ула зак у адво ка ту ру још од За ко на о пра во за ступ ни ци ма 
из 1862. го ди не био нео п хо дан по ло жен пра во за ступ нич ки ис пит „из по-
сто је ћи гра ђан ски и кри ми нал ни за ко на”. Уо ста лом др жав ни ис пит, ка ко 
је при ме тио Жи ва но вић, већ је био „за ве ден за све стру ке и по ло жа је код 
нас до ко јих се до ла зи по сле пот пу не фа кул тет ске спре ме, као што је код 
про фе со ра, ин же ње ра па и за офи ци ра” [Стенографске бе ле шке, 35. са ста-
нак На род не скуп шти не од 18. де цем бра 1890: 387; Га ври ло вић 2020: 395]. 

Та кав пред лог опо зи ци о на ра Жи ва но ви ћа на и шао је на раз у ме ва ње 
и по др шку ра ди кал ских по сла ни ка, ко ји су убе дљи во до ми ни ра ли у На-
род ној скуп шти ни иза бра ној у сеп тем бру 1890. го ди не.7 И они су по тре-
бу уво ђе ња су диј ског ис пи та углав ном прав да ли раз ло зи ма по ди за ња 
струч не спре ме су ди ја, ди рект но до во де ћи у ве зу струч ност су ди ја са 
суд ском не за ви сно шћу. 

Та ко је по зна ти ра ди кал, све ште ник Ми лан Ђу рић, об ја шња вао како: 
„ин те рес је и но вог Уста ва, да по ђе мо но вим пу тем, а да на пу сти мо ста ри; 
да ода мо сва ком сво је, да су ди је бу ду не за ви сне, али да ис пи том до ка жу 
пред ко ми си јом, да су спрем ни да из ри чу прав ду и да оси гу ра ју пра во 
на шим гра ђа ни ма”. Исти по сла ник је уво ђе ње су диј ских ис пи та прав дао 
и ти ме што „за и ста на ши фа кул те ти не да ју љу де са та квом спре мом са 
ко јом би тре ба ли да да ју”, јер „про фе со ри мо гу пу сти ти не ког из са жа ље-
ња, да га не би упро па сти ли”, па сто га, за кљу чу је Ђу рић, „ви ће те при-
зна ти сви да кад на ши ђа ци оду на стра ни уни вер зи тет, ако су би ли ов де 
пр ви та мо су сред њи” [Стенографске бе ле шке, 35. са ста нак На род не скуп-
шти не од 18. де цем бра 1890: 390]. Исто ри чар Пан та Срећ ко вић је твр дио 
ка ко ће су диј ски ис пит на те ра ти прав ни ка да на ста ве са струч ним уса врша-
ва њем, јер „у ме сто у ка фа ну, он ће мо ра ти да чи та и спре ма ће се за по ла-
га ње ис пи та, а не као што има при ме ра, чим свр ши шко лу и до би је др жав. 
слу жбу не узме књи гу у ру ке”. Је дан број по сла ни ка је у при лог оправ да-
но сти су диј ског ис пи та на во дио по зи тив но ис ку ство из оних стру ка код 
ко јих је већ био за ве ден по се бан др жав ни ис пит за по сло ве у др жав ној 
слу жби. Та ко је адво кат Ми лан Мо стић ука зао на при мер ин же ње ра, који 
по ла жу др жав ни ис пит код при је ма у др жав ну слу жбу иа ко су за вр ши ли 
Ве ли ку шко лу, а то се уве ло да „не ки са мо у ци не пра ве пред ра чу не у 
гра ђе ви на ма, да не ра де пла но ве ла ји ци у ин жи њер ству и обич ни дун ђе ри, 

7 Пре ма Жи ва ну Жи ва но ви ћу, у На род ној скуп шти ни ко ја је иза бра на на пр вим ре-
дов ним из бо ри ма рас пи са ним по сле до но ше ња но вог Уста ва 14. сеп тем бра 1890. го ди не: 
„ве ћи на ра ди ка ла бро ја ла је пре ко сто ти ну чла но ва, ли бе ра ла око пет на ест, а при но ва је би ла 
у јед ном на пред ња ку” [Живановић 1924б: 59].
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те да нам по сле ћу при је и дру ге гра ђе ви не па да ју на гла ву, не го се за то 
узи ма ју ин жи ње ри, ко ји су спрем ни у сво јој стру ци” [Стенографске бе-
ле шке, 35. са ста нак На род не скуп шти не од 18. де цем бра 1890: 388–389]. 

Из жи ве по сла нич ке ди ску си је ко ја се раз ви ла око пи та ња уво ђе ња 
су диј ског ис пи та ви ди се да су на род ни по сла ни ци на су диј ски ис пит 
гле да ли очи ма про све ти те ља, ви де ћи у ње му сво је вр сну „на пред ну” па-
на це ју ко ја ће су ди је од ви ћи од ка фа не и исто вре ме но на ви ћи на чи та ње 
прав не ли те ра ту ре. Ве ро ва ло се да је су диј ски ис пит у ста њу да ану ли ра 
све ма не фа кул тет ског прав нич ког обра зо ва ња у он да шњој Ср би ји, а оно 
је по ми шље њу ве ћи не по сла ни ка па ти ло од хро нич не не у јед на че но сти 
ис пит них кри те ри ју ма и про фе сор ске нео бјек тив но сти и ве ли ко ду шно-
сти. Из из ла га ња на род них по сла ни ка не мо же се, ме ђу тим, ни у нај оп-
шти јим цр та ма за кљу чи ти ка кав је тре бао да бу де са др жај су диј ског 
ис пи та са та ко ам би ци о зно за ми шље ном свр хом.

Пред став ни ци Вла де ни су у на че лу од ба ци ли пред лог опо зи ци о на ра 
Жи ва на Жи ва но ви ћа о уво ђе њу су диј ских ис пи та, сма тра ју ћи да су они, 
реч ју он да шњег ми ни стра прав де Ми ке Ђор ђе ви ћа, „јед на ле па и ко ри сна 
уста но ва, ко ја по сто ји на за па ду код сви ју на пред них на ро да”, јер „код 
њих ни ко не мо же до би ти др жав ну слу жбу, док не по ло жи др жав ни ис пит, 
па ма он био и док тор пра ва”. Ипак, Вла да је би ла про тив за во ђе ња су диј-
ског ис пи та у том мо мен ту, по што је оце ни ла ка ко „ми да нас не рас по ла-
же мо са то ли ко до вољ ним бро јем прав ни ка, да би мо гли са не ком по узда-
но шћу ка за ти: хај де да то уве де мо па ко не по ло жи ис пит тај нек не ма 
на прет ка, јер и она ко има мо и од ви ше кан ди да та! ”. „Тај услов (су диј ски 
ис пит, прим. аут.) ста ви ће ми ни стра у не мо гућ ност да има кан ди да та на 
рас по ло же њу, ко ји су по ло жи ли те ис пи те, те да њи ма мо же по пу ња ва ти 
ме ста, јер, као што и са ми ка же те, то је по ла га ње скоп ча но са из ве сним 
раз ма ком вре ме на, по што при ја вље ни за ис пит тре ба да пре ли ста и про-
у чи све што је ра ни је као ђак ра дио”, за кљу чио је из ве сти лац скуп штин-
ског Од бо ра Си мо Ко стић. При том су и ми ни стар Ђор ђе вић и из ве сти лац 
Ко стић оску ди цу шко ло ва них прав ни ка до ка зи ва ли по зи ва њем на упра-
во до не ту од лу ку да се на го ди ну од ло жи при ме на у апри лу исте го ди не 
усво је ног За ко на о ис тра жним су ди ја ма, баш због не до вољ ног бро ја свр ше-
них прав ни ка ко ји ма би се по пу ни ла сва ме ста ис тра жних су ди ја. Ка да је 
у пи та њу оба ве за ко ју је на ла гао но ви Устав од 1888. да се за ве ду „др жав-
ни ис пи ти у свим стру ка ма др жав не слу жбе”, ми ни стар Ђор ђе вић је скре-
нуо па жњу на реч „по ступ но” из чл. 184 Уста ва, за кљу чив ши ка ко „с 
об зи ром на на ше при ли ке ви де ло се, да је то не мо гу ће из ве сти од је да ред” 
[Стенографске бе ле шке, 35. са ста нак На род не скуп шти не од 18. де цем бра 
1890: 387–388; Јо ва но вић 1990а: 40].

На тврд њу вла ди них пред став ни ка да по сто ји оску ди ца прав ни ка и 
да би сто га уво ђе ње до дат ног су диј ског ис пи та до ве ло до про бле ма у по-
пу ња ва њу упра жње них су диј ских ме ста, од го во рио је пред ла гач аманд-
ма на Жи ван Жи ва но вић, ис ти чу ћи: „бо ја зан, да не ће мо има ти до во љан 
број ли ца са ква ли фи ка ци ја ма за су ди је, от па да, по што зна мо, да ви ше 
слу ша ла ца има на прав ном фа кул те ту не го на дру ги ма, да да кле и мла деж 
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са ма осе ћа ве ћу по тре бу и во љу да се ода то ме по зи ву”. Он је исто вре ме но 
по ка зао: „су ми ран број про фе со ра ви ши је не го су ди ја; да кле ве ћа по тре-
ба у про фе со ри ма (гим на зиј ским, прим. аут.), не го у су ди ја ма, па ипак 
се на шло још пре 10 го ди на, да се за ве ду про фе сор ски ис пи ти; а тек по-
сле 10 год. тра жи се да се за ве ду др жав ни ис пи ти за су ди је”. Жи ва но вић 
је са из ве сном до зом ци ни зма при ме тио, ка ко ни „та ко ’стра шна’ по тре ба 
у су ди ја ма”, о ко јој је го во рио пред ла гач За ко на, „не мо же се успо ри ти са 
овим ис пи ти ма, с то га, што се не узи ма је дан мла дић с клу па Вел. шко ле 
да до ђе од мах за су ди ју, не го онај, ко ји је шко лу свр шио и про во ди из ве-
сно вре ме пр во као пи сар, се кре тар, па тек нај по сле бу де су ди ја у су ду”. 
„У то ме вре ме ну, док слу жи као ука зни чи нов ник, до су диј ског по ло жа-
ја, тре ба да је све же ње го во зна ње прав нич ко, и у то ме вре ме ну он тре ба 
да ис пу ни и ову по след њу ду жност – др жав ни ис пит, и он да не ка му је 
сре ћан ње гов од лич ни и с пра вом за у зе ти по ло жај”, за вр шио је свој пле-
до а је у од бра ну су диј ског ис пи та ли бе рал Жи ва но вић [Стенографске 
бе ле шке, 35. са ста нак На род не скуп шти не од 18. де цем бра 1890: 389].

По сле очи глед не по др шке ко ју је иде ји уво ђе ња су диј ског ис пи та дала 
ра ди кал ска скуп штин ска ве ћи на, пред лог аманд ма на опо зи ци о на ра Жи-
ва но ви ћа вра ћен је скуп штин ском Од бо ру, да би по том био и јед но гла сно 
усво јен од стра не На род не скуп шти не [Стенографске бе ле шке, 35. са ста-
нак На род не скуп шти не од 18. де цем бра 1890: 390].8 Сâм Жи ва но вић у сво јој 
По ли тич кој исто ри ји Ср би је оста ви ће о овом до га ђа ју сле де ћу бе ле шку: 
„Пред лог овај: ’да и су ди је, као и про фе со ри, ин жи ње ри и офи ци ри, пола-
жу ис пит др жав ни’, учи нио је пи сац ових ре до ва, на 35. са стан ку 15. дец... 
И ако је мин. прав де жи во го во рио про тив овог пред ло га, он је од Скуп-
шти не јед но гла сно при мљен” [Живановић 1924б: 61]. Та ко је уста но ва по-
себ ног су диј ског ис пи та пр ви пут уне та у срп ско пра во не на ини ци ја ти ву 
из вр шне вла сти, већ са мих на род них по сла ни ка, за хва љу ју ћи то ме што 
је Устав од 1888. го ди не пр ви пут у нас до де лио На род ној скуп шти ни 
пра во за ко но дав не ини ци ја ти ве [Павловић 2005: 489]. Про пис о оба ве зном 
су диј ском ис пи ту из За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о су ди ја ма од 
5. фе бру а ра 1891. остао је, ме ђу тим, са мо мр тво сло во, јер у на ред не три 
го ди не ни је био до нет по се бан за кон о су диј ским ис пи ти ма, а он да су 
др жав ним уда ром кра ља Алек сан дра Обре но ви ћа од 9. маја 1894. го ди не 
би ле уки ну те, у па ке ту са Уста вом од 1888, и све од ред бе За ко на о су ди-
ја ма од 1881. ко је су се ти ца ле из бо ра су ди ја [Чворовић 2020а: 1407].

У МИ НИ СТРО ВОМ ПРО ЈЕК ТУ, НЕ И У ЗА КО НУ 

Пи та ње уво ђе ња су диј ског ис пи та по но во је раз ма тра но на ван ред но 
са зва ној На род ној скуп шти ни у ја ну а ру 1901. го ди не у окви ру рас пра ве 
о но вом За ко ну о су ди ја ма, ко ји је по сле др жав ног уда ра од 1894. го ди не 
тре ба ло да уре ди суд ску власт на на че ли ма су диј ске стал но сти и не по-

8 Сло бо дан Јо ва но вић је за бе ле жио да је ли бе рал Жи ван Жи ва но вић у Скуп шти ни, ко ја 
је иза бра на на из бо ри ма у сеп тем бру 1890, „у кри ти ко ва њу ра ди кал не вла де био ти ши и ра зло-
жни ји од сво јих дру го ва; не ки пут се чак одва јао од њих при гла са њу” [Јовановић 1990а: 120].
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крет но сти [Српске но ви не, 27. 1. 1901: 89; Јо ва но вић 1990б: 193]. По што 
но ви За кон о су ди ја ма, ка ко је при ме тио је дан он да шњи углед ни прав ник, 
ни је био „ни шта дру го до плод ре ви зи је истог за ко на од 9. фе бру а ра 1881. 
са из ме на ма и до пу на ма од 5. фе бру а ра 1891.” [Лазаревић 1901: 259–260], 
он да се при ње го вом са ста вља њу мо ра ла пре тре сти и од ред ба о су диј ском 
ис пи ту из 1891. го ди не ко ја ни ка да ни је за жи ве ла [Јовановић 1990б: 193]. 

У пред ло гу За ко на с ко јим је вла да иза шла пред На род ну скуп шти ну 
ни је би ло су диј ског ис пи та. Тво рац но вог За ко на о су ди ја ма и ми ни стар 
прав де у тзв. Свад бе ном Ми ни стар ству,9 На стас Ан то но вић [Јовановић 
1990б: 193], сам је у на чел ној рас пра ви о пред ло гу За ко на кон ста то вао: 
„мо же ми се за ме ри ти, а то је до и ста јед на и по треб на ре фор ма, што ни-
сам унео за ква ли фи ка ци ју и по ла га ње су диј ског ис пи та”. При том је ис-
та као и сле де ће: „Го спо до, ја ћу отво ре но да вам ка жем да сам ја спре мио 
про је кат за ко на о по ла га њу су диј ских ис пи та, и ево га пре да мном, али 
га ни сам унео у овај про је кат за то што ми не ма мо до вољ но прав ни ка. 
Прав ни ци, за то што у овој стру ци (суд ској, прим. аут.) ни су до вољ но 
на гра ђе ни, што им је сла бо уна пре ђи ва ње, раз бе гли се по дру гим стру-
ка ма” [Стенографске бе ле шке, 11. ре дов ни са ста нак ван ред не На род не 
скуп шти не од 13. ја ну а ра 1901: 830–831].

Иа ко је кри ти ка опо зи ци о них по сла ни ка углав ном би ла усме ре на на 
то што се За кон о су ди ја ма до но сио по убр за ном по ступ ку на ван ред ном 
са зи ву На род не скуп шти не, по је ди ни по сла ни ци су се до та кли и уста но-
ве су диј ског ис пи та. Углав ном је ис ти ца но ка ко су др жав ни ис пи ти за-
ве де ни у свим стру ка ма, те да су су ди је по то ме из у зе так, иа ко ва жност 
и ком пли ко ва ност су диј ског по сла чи ни та кве ис пи те пре ко по треб ним. 
Та ко је др Ђо ка Ни ко лић при ме тио ка ко „прав ни ци кад иза ђу из шко ле, 
они су иза шли са основ ним зна њем” и да „доц ни је мо гу то сво је зна ње 
да про ши ре тре ба да ра де и да се те о риј ски обра зу ју ка ко би мо гли при-
ме њи ва ти за кон”. Са мо рад но ис ку ство ни је би ло не ка на ро чи та га ран-
ти ја за струч но уса вр ша ва ње, по што „та кви љу ди ко ји се де та мо не где у 
Ужи цу по де сет го ди на, не ма ју при ли ке да из ме њу ју ми сли о по је ди ним 
прав нич ким пи та њи ма, те не ће ни мо ћи за тих де сет го ди на спре ми ти се”. 
По сла ник Ма ној ло Па ње вић је нео п ход ност уво ђе ња су диј ског ис пи та 
до ка зи вао по зи ва њем на слу чај јед ног су ди је из За пад не Ср би је, ко ји био 
„ма ло по ста ри ји прав ник”, и „ко ји је гла са ју ћи усва јао ка зну 40 го ди на 
ро би је”, иа ко та ква ни је би ла пред ви ђе на у ва же ћем Кри вич ном за ко ни ку.10 
По сла ник Јо сиф Бо ји но вић је у не по сто ја њу су диј ског ис пи та ви део сво-
је вр сну при ви ле ги ју за су ди је, јер „кад ви тра жи те го спо до, од јед ног 
учи те ља, ко ји не ма ве ћу пла ту од 800 дин. го ди шње да по ла же стал ни 
учи тељ ски ис пит и прак тич ни ис пит, он да др жим да је пра во да је дан 

9 Са вре ме ни ци су „Свад бе ним Ми ни стар ством” на зва ли вла ду Алек се С. Јо ва но ви ћа 
ко ју је краљ Алек сан дар Обре но вић обра зо вао 12. ју ла 1900. го ди не, че ти ри да на по сле ве-
рид бе Дра ге Ма шин и остав ке прет ход ног ка би не та на че лу са др Вла да ном Ђор ђе ви ћем 
[Живановић 1925: 221].

10 Пре ма ва же ћем Ка зни тел ном за ко ну мак си мал на ка зна ли ше ња сло бо де би ла је 
ро би ја од 20 годинa [Павловић 2005: 339].



су ди ја по ла же ис пит”. На те зу да прав ни ци с фа кул те та из ла зе са основ-
ним зна њем и да им је нео п ход на до дат на струч на обу ка ка ко би по ста ли 
су ди је, ре а го вао је пот пред сед ник На род не скуп шти не Дра гу тин Ста-
мен ко вић, на во де ћи као при мер ле ка ре, ко ји „свр шив ши сво је сту ди је, 
до ла зе са основ ним зна њем ко је су на уни вер зи те ту сте кли, и та го спо да 
без ика кве бо ја зни да ће ко га хр ђа во ле чи ти за то што се још ни су ис прак-
ти ко ва ли, ула зе у сво је по сло ве и ле че, и пу бли ка им ве ру је” [Стенограф-
ске бе ле шке, 11. ре дов ни са ста нак ван ред не На род не скуп шти не од 13. 
ја ну а ра 1901: 839–842; 12. ре дов ни са ста нак ван ред не На род не скуп шти-
не од 16. ја ну а ра 1901: 876–878].

У ја ну а ру 1901. го ди не усво јен је но ви За кон од су ди ја ма, а већ у апри-
лу исте го ди не кри ти ко ван је у адво кат ском гла си лу Бра ни чу, из ме ђу оста-
лог и због то га што ни је пред ви део уста но ву су диј ског ис пи та. Ау тор тог 
тек ста, Мар ко Ла за ре вић, по тре бу уво ђе ња су диј ског ис пи та до вео је у 
ве зу са та да из но ва вас по ста вље ним на че лом су диј ске стал но сти, „јер та 
пре ро га ти ва мо же има ти бла го твор них по сле ди ца са мо ако то зва ње за у зму 
за и ста до стој ни струч ња ци”. При то ме под се ћа чи та о це на чи ње ни цу да у 
За ко ну о из ме на ма и до пу на за ко на о су ди ја ма од 1891. го ди не „пр ви пут 
на ла зи мо као услов за су диј ски по ло жај др жав ни ис пит (чл. 1)”, за кљу чу-
ју ћи ка ко „ова кла у зу ла ни је при ве де на у жи вот због по зна тих не срећ них 
по ли тич ких при ли ка”. Ла за ре вић упо зо ра ва да „го ди не слу жбе и те о ре-
тич на спре ма, ко ја се до би је у Вел. шко ли, не да ју до вољ на јем ства за су-
ди ју ко ме се по ве ра ва јед на од нај све ти јих ду жно сти”. Уво ђе ње су диј ског 
ис пи та би на те ра ло свр ше не прав ни ке да на ста ве са струч ним уса вр ша ва-
њем, јер „онај ко по сле свр ше ног шко ло ва ња и од ре ђе ног бро ја го ди на 
слу жбе има пред со бом још је дан озби љан др жав ни ис пит, ко ји усло вља ва 
да ље на пре до ва ње, мо ра vo lens-no lens за пе ти да се што ви ше ка ко те о риј-
ски та ко и прак тич ки спре ми и уса вр ши”. Ла за ре вић се у свом члан ку 
освр нуо и на кључ ни ар гу мент ко јим су пред став ни ци Вла де и скуп штин-
ске ве ћи не код до но ше ња За ко на о су ди ја ма по би ја ли ма ло број не по сла-
нич ке пред ло ге о по тре би уво ђе ња су диј ског ис пи та. Бо ја зан да не би било 
до вољ но кан ди да та за су ди је ка да би се од прав ни ка тра жио услов по ло-
же ног су диј ског ис пи та је „са свим нео сно ва на, јер и адво ка ти, про фе со ри 
и ин жи ње ри по ла жу те ис пи те, па ипак је број кан ди да та сваг да био до во-
љан” [Лазаревић 1901: 267–268]. Де вет го ди на ка сни је, про фе сор Дра го љуб 
Аран ђе ло вић кри ти ко ва ће као на род ни по сла ник За кон о су ди ја ма од 1901. 
го ди не због не по сто ја ња су диј ског ис пи та, по себ но ука зу ју ћи на то што по 
ва же ћем за ко ну „не тра жи се ис пит за су ди је, а за адво ка те тра жи”, иа ко 
„су ди ја тре ба да бу де на истом ступ њу обра зо ва ња као и адво кат, јер адво-
кат са мо за сту па а су ди ја ре ша ва, и ако ни је до вољ но струч но спре ман 
не мо же пре су ди ти ствар ка ко тре ба” [Павловић 2008: 436–437].

ПО ДРУ ГИ ПУТ У ЗА КО НУ 

Пред лог но вог За ко на о су ди ја ма с ко јим је Вла да иза шла пред На-
род ну скуп шти ну 25. но вем бра 1910. го ди не, пред ви ђао је по ре чи ма 
та да шњег ми ни стра прав де, Ко сте Ти мо ти је ви ћа, три ва жне но ви не: 
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„струч ни ис пит за су ди је, ин спек то рат и по ве ћа ње пла те”. На род ни по сла-
ни ци ко ји су го во ри ли при ли ком пре тре са пред ло га За ко на по здра ви ли 
су пред лог о уво ђе њу су диј ског ис пи та, с тим што је је дан од на род них 
по сла ни ка из ра зио жа ље ње „што о ова ко ва жном про јек ту има ова ко 
ма ло ин те ре со ва ња” [Српске но ви не, 25. но вем бар 1910: 1452]. 

Нај ви ше по сла нич ких при мед би од но си ло се на пред ло же ни про грам 
су диј ског ис пи та, мо гућ ност да кан ди дат на су диј ски ис пит иза ђе нео-
гра ни че ни број пу та и на пред ло же ни круг ли ца ко ја су има ла пра во да 
по ла жу су диј ски ис пит.

Пре ма пред ло гу Вла де, ко ји је остао не про ме њен и у ко нач ном тек-
сту За ко на о су ди ја ма (чл. 9), про грам су диј ског ис пи та „мо ра об у хва ти-
ти пи та ња: а) из гра ђан ског пра ва са за ко ни ком, за ко на о ста ра тељ ству, 
пра ви ла о по сту па њу у не спор ним де ли ма и при ват ног ме ђу на род ног 
пра ва; б) из кри вич ног пра ва са за ко ни ком, са за ко ном о штам пи, за ко ном 
о шу ма ма и за ко ном о јав ној без бед но сти; в) из тр го вач ког и ме нич ног 
пра ва са за ко ни ком, за ко ном о ак ци о нар ским дру штви ма и за ко ном о сте-
чај ном по ступ ку; г) из гра ђан ског суд ског по ступ ка; д) из крив. суд ског 
по ступ ка са за ко ном о по ро ти; ђ) из срп ског устав ног пра ва и кон вен ци ја 
за кљу че них са стра ним др жа ва ма”. Су диј ски ис пит се са сто ји из усме ног 
и пи сме ног ис пи та, док се пи сме ни ис пит „са сто ји из до ма ћег са ста ва 
(те ме) и пи сме ног за дат ка (кла у зу ре)”. Док то ри прав них на у ка су би ли 
осло бо ђе ни од пи са ња до ма ћег са ста ва (те ме) [Српске но ви не, 6. март 
1911: 285]. 

По је ди ни по сла ни ци су пред ла га ли да се про грам су диј ског ис пи та 
до пу ни ис пи том из јед ног жи вог свет ског је зи ка. Је дан по сла ник је пред-
ло жио да про грам су диј ског ис пи та об у хва ти и суд ску ме ди ци ну [Српске 
но ви не, 26. но вем бар 1910: 1460], док је дру ги пред ло жио да се у ис пит ни 
ма те ри јал укљу чи Ру дар ски за кон [Српске но ви не, 27. но вем бар 1910: 1464]. 
Би ло је и оних ко ји су, као Или ја Илић, твр ди ли да је пред ло же ни про-
грам већ ио на ко пре оп ши ран, па је сто га тра жио да се „мно ги за ко ни 
ов де не утр па ва ју” и „да тре ба да от пад не оно, да Мин. прав де мо же да 
уве ћа број пред ме та”. Је дан по сла ник је пред ло жио да се до ма ћи са став 
(те ма) из о ста ви из про гра ма по ла га ња су диј ског ис пи та, за то што кан ди-
да ти из „уну тра шњо сти не ма ју би бли о те ку, те ће би ти при ну ђе ни да тра-
же од су ство, да би се за то мо гли да спре ме и он да се мо гу ис пра зни ти 
су до ви”, по што ће нај ве ћи број кан ди да та би ти из ре до ва суд ских пи са ра. 
По сла ник Ата на си је Про да но вић је тра жио но ву ре дак ци ју од ред бе у 
ко јој се на бра ја ју пред ме ти ко ји ће се по ла га ти у окви ру су диј ског ис пи та, 
та ко што ће се „по ре ђа ти по сво јој ва жно сти”, а по ње му „глав но је обра-
ти ти па жњу на гра ђан ско и кри вич но пра во су ђе”, тј. на за ко не ко ји уре-
ђу ју пар нич ни и кри вич ни по сту пак. Из ве сти лац скуп штин ског Од бо ра, 
по зна ти про фе сор пра ва и ра ди кал ски по сла ник др Дра го љуб Аран ђе ло-
вић, за ло жио се да оста не од ред ба из пред ло га За ко на по ко јој ми ни стар 
прав де мо же по ве ћа ти број пред ме та ко ји се по ла жу на су диј ском ис пи ту и 
исто вре ме но се из ја снио про тив уво ђе ња стра ног је зи ка, „јер је на ша прав-
на ли те ра ту ра до вољ на” [Српске но ви не, 27. но вем бар 1910: 1463–1464]. 
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По је ди ни по сла ни ци су кри ти ко ва ли пред лог по ко ме кан ди да ти 
мо гу нео гра ни че ни број пу та да из ла зе на су диј ски ис пит, под усло вом 
да раз мак из ме ђу ис пи та бу де нај ма ње го ди ну да на. При том су пред ла-
га ли да се мо гућ ност из ла ска на су диј ски ис пит огра ни чи на два или три 
пу та, по зи ва ју ћи на то да та ква прак са већ по сто ји код по ла га ња пра во-
за ступ нич ког и про фе сор ског струч ног ис пи та. Ис ти ца но је ка ко ће се 
због не по сто ја ња огра ни че ња „мно ги озбиљ ни љу ди за пу сти ти”. На су прот 
овим ар гу мен ти ма, та да шњи ми ни стар на род не при вре де, Ја ша Про да-
но вић, твр дио је ка ко би огра ни че ње бро ја по ла га ња до ве ло до „про пу-
шта ња на ис пи ту”, док је из ве сти лац Од бо ра, др Дра го љуб Аран ђе ло вић, 
ука зао на то да је пред лог Вла де на стао с об зи ром на по зи тив но ис ку ство 
Уни вер зи те та, на ко ме је оста вље но сту ден ти ма да нео гра ни че но пу та 
из ла зе на ди плом ски ис пит. На при мед бу да ће су диј ска ме ста уко ли ко 
оста не пред лог Вла де по пу ни ти ло ши кан ди да ти ко ји су тек по сле мно го 
по ку ша ја по ло жи ли су диј ски ис пит, од го во рио је по сла ник Мар ко Триф-
ко вић, твр де ћи да „сва ки, ко не по ло жи ис пит дру ги и тре ћи пут, тај ће 
да бе га из су да” [Српске но ви не, 28. но вем бар 1910: 1468].

Пред лог да пра во на по ла га ње су диј ског ис пи та има „са мо ука зни 
чи нов ник или онај ко ји је то био”, а ко ји је „слу жио три го ди не у пр во-
сте пе ном или ви шим су до ви ма или пет го ди на у дру гој стру ци” (чл. 7), 
кри ти ко ван је сто га што је оне мо гу ћа вао адво кат ским при прав ни ци ма 
по ла га ње су диј ског ис пи та [Српске но ви не, 6. март 1911: 285]. Ове кри ти-
ке по би јао је др Дра го љуб Аран ђе ло вић, уве ра ва ју ћи по сла ни ке да „се 
не сме до пу сти ти да су ди ја мо же по ста ти онај, ко ји ни је про вео ни је дан 
дан у др жав ној слу жби”. Исто вре ме но, За ко ном је би ло од ре ђе но да ће 
ис пи ти ко је одво је но по ла жу кан ди да ти за су ди је и кан ди да ти за пра во-
за ступ ни ке би ти исти по са др жа ју. Из кру га ли ца ко ја су има ла пра во на 
по ла га ње пра во суд ног ис пи та би ли су из у зе ти и они ди пло ми ра ни прав-
ни ци ко ји су ра ди ли као пи са ри у но во у ста но вље ним сре ским су до ви ма. 
Ово огра ни че ње је, пре ма ре чи ма др Дра го љу ба Аран ђе ло ви ћа, тре ба ло 
да оси гу ра да на ме сто су ди је у сре ском су ду до ђе знат но ис ку сни ји бив ши 
пи сар пр во сте пе ног су да, а не знат но не ис ку сни ји прав ни ци-пи са ри сре ских 
су до ва. У ци љу по бољ ша ња ква ли те та чи нов нич ког пер со на ла пр во сте-
пе них су до ва, но вим За ко ном се кан ди да ти ма ко ји по ло же су диј ски ис пит 
га ран то ва ло пра во пр вен ства при име но ва њу за се кре та ре пр во сте пе них 
су до ва [Српске но ви не, 27. но вем бар 1910: 1463; 6. март 1911: 285]. Исто-
вре ме но је би ло пред ви ђе но да „су диј ски ис пит не по ла жу про фе со ри 
пра ва на Уни вер зи те ту” [Српске но ви не, 6. март 1911: 285]. Ово по след ње 
ре ше ње пре ма ко ме про фе со ри пра ва мо гу по ста ти су ди је и без су диј ског 
ис пи та кри ти ко ва но је од стра не по је ди них по сла ни ка, а не ки од њих су 
тра жи ли да се ма кар из у зму они „ко ји пре да ју еко но ми ју и фи нан си ју”. 
И у овом слу ча ју је пред лог Вла де пред На род ном скуп шти ном бра нио 
про фе сор Дра го љуб Аран ђе ло вић, на во де ћи ка ко „про фе со ри ад ми ни-
стра тив ног и ка нон ског пра ва свр ши ли су прав ни фа кул тет, те мо гу бити 
до бре су ди је” [Српске но ви не, 27. но вем бар 1910: 1463–1464].
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За кон о су ди ја ма ко ји је сту пио на сна гу 6. мар та 1911. го ди не пред-
ви ђао је осни ва ње јед ног пе то чла ног Од бо ра, пред чи јим чла но ви ма би 
се по ла гао су диј ски ис пит. Чла но ве Од бо ра по ста вљао је ми ни стар прав-
де на три го ди не, а За ко ном је би ло пред ви ђе но да Од бор чи не пред сед ник 
Ка са ци о ног су да, ко ји би ујед но био и пред сед ник Од бо ра, по том по је дан 
су ди ја Ка са ци о ног и Апе ла ци о ног су да и два уни вер зи тет ска про фе со ра 
пра ва. Сва ки члан Од бо ра имао је по јед ног за ме ни ка истог про фе си о нал-
ног по ло жа ја. Од бор је имао и јед ног де ло во ђу ко ји се ба вио тех нич ко- 
-ор га ни за ци о ним пи та њи ма, а За ко ном је би ло про пи са но да по сао де ло-
во ђе Од бо ра оба вља се кре тар Ми ни стар ства прав де (чл. 8). Су диј ски ис пит 
је био ја ван и одр жа вао се у згра ди Ка са ци о ног су да (чл. 9, ст. 1). При ја ва 
за су диј ски ис пит под но си ла се у фор ми мол бе ми ни стру прав де, уз оба-
ве зу кан ди да та да до ста ви до ка зе о за вр ше ном прав ном фа кул те ту и по-
треб ном чи нов нич ком ста жу (чл. 7, ст. 1 и 2). Уз то, кан ди дат је био ду жан 
да упла ти „за чла но ве ис пит ног од бо ра и де ло во ђу по 12 ди на ра на име 
хо но ра ра за труд око ис пи та” [Српске но ви не, 6. март 1911: 285]. Ову по-
след њу од ред бу у На род ној скуп шти ни кри ти ко вао је по сла ник со ци јал-
де мо кра та Три ша Кац ле ро вић, тра же ћи да се она уки не „с об зи ром на 
до сто јан ство чла но ва ис пит ног од бо ра и си ро ма шно ста ње кан ди да та” 
[Српске но ви не, 28. но вем бар 1910: 1467]. Ре ал на сли ка о ви си ни из но са 
хо но ра ра од 12 ди на ра мо же да се до би је по ре ђе њем са пла та ма су ди ја. 
Пре ма чл. 57 но вог За ко на о су ди ја ма го ди шње пла те су ди ја из но си ле су, 
у за ви сно сти од ду жи не ста жа, од 7.500,00 до 9.000,00 ди на ра за су ди је 
Ка са ци о ног су да и од 6.600,00 до 7.500,00 ди на ра за су ди је Апе ла ци о ног 
су да [Српске но ви не, 6. март 1911: 287]. 

ПРА ВИ ЛА ЗА ПО ЛА ГА ЊЕ ИС ПИ ТА

Да не би од ред бе о су диј ском ис пи ту из но вог За ко на о су ди ја ма 
оста ле мр тво сло во као што се то до го ди ло са од ред бом За ко на од 1891. 
го ди не, ми ни стар прав де је већ 21. апри ла исте 1911. до нео, у спо ра зу му 
са чла но ви ма Од бо ра, Пра ви ла за по ла га ње су диј ског ис пи та, ко ји ма се 
де таљ но ре гу ли ше по сту пак по ла га ња ис пи та [Српске но ви не, 21. април 
1911: 513]. 

Пре ма Пра ви ли ма за по ла га ње су диј ског ис пи та, по што би ми ни стар 
прав де по под не тој мол би ре шио да кан ди дат ис пу ња ва усло ве за по ла га-
ње ис пи та, пред сед ник Од бо ра би у ро ку од три да на на ло жио де ло во ђи 
Од бо ра да у при су ству су ди је Ка са ци о ног су да чла на Од бо ра, или ње го-
вог за ме ни ка, коц ком ода бе ре те му до ма ћег са ста ва. У мол би под не тој 
ми ни стру прав де кан ди дат се опре де љи вао за гру пу, од но сно прав ну 
област из ко је ће би ра ти те му до ма ћег са ста ва (чл. 2): при ват но-прав на 
(гра ђан ско, тр го вач ко и ме нич но пра во, сте чај но пра во и гра ђан ски суд-
ски по сту пак), кри вич но-прав на (кри вич но пра во, за ко но дав ство о штам-
пи и кри вич ни суд ски по сту пак) и јав но-прав на гру па (срп ско устав но 
пра во и ад ми ни стра тив но пра во) [Српске но ви не, 21. април 1911: 513]. 
По што је Пра ви ли ма би ло од ре ђе но да ће Од бор у Срп ским но ви на ма 



536

об ја ви ти спи сак те ма за пи са ње до ма ћег са ста ва, то је и учи ње но 6. ма ја 
исте го ди не [Српске но ви не, 6. мај 1911: 605–606]. Спи сак пред ло же них 
те ма за до ма ћи са став упу ћу је на за кљу чак да се у овој фа зи судијског 
ис пи та про ве ра ва ло прав но-те о риј ско зна ње кан ди да та о кон крет ном 
прав ном ин сти ту ту, као и ње го во по зна ва ње по зи тив ног пра ва Ср би је и оних 
др жа ва чи је је пра во из вр ши ло нај ве ћи ути цај на наш прав ни раз ви так у 
19. и по чет ком 20. ве ка.11 Кан ди дат је био ду жан да на ве де це ло куп ну 

11 Чла но ви Од бо ра су об ја ви ли укуп но 77 пи та ња-те ма из гра ђан ско-прав не, 26 из 
кри вич но-прав не и 20 из јав но-прав не гру пе. Пра ви ли ма за по ла га ње су диј ског ис пи та (чл. 
2) би ло је од ре ђе но да „у сва кој од ових гру па мо ра би ти нај ма ње 10 пи та ња у сва ко до ба, 
од ко јих ће јед но до би ти кан ди дат за до ма ћи са став на про пи са ни на чин” [Српске но ви не, 
21. април 1911: 513]. На ве шће мо са мо не ка од њих, како би са вре ме ног чи та о ца ма кар при бли-
жно упо зна ли са оби мом ма те ри је ко ју је мо рао да са вла да свр ше ни прав ник ко ји је у Кра-
ље ви ни Ср би ји по ла гао су диј ски ис пит. Ме ђу пи та њи ма из ци ви ли сти ке би ла су и сле де ћа: 
1) Из ло жи ти на че ла на ше га Гра ђан ско га За ко ни ка о ба штин ској сво ји ни. Упо ре ди ти наш 
си стем та пи ја и си стем ба штин ских књи га, ис ти чу ћи рђа ве стра не пр во га си сте ма, 2) 
Об ја сни ти си стем на шег Гра ђан ског За ко ни ка код при ба вља ња ствар них пра ва, то јест: 
си стем осно ва сти ца ња и на чи на сти ца ња (ti tu lus ac qu i ren di и mo dus ac qu i ren di), с по гле дом 
на те о ри ју ствар но га уго во ра (din glic her Ver trag) у Не мач ком Гра ђан ском За ко ни ку, 3) Изне ти 
и об ја сни ти раз ли ке ко је по сто је из ме ђу Срп ско га од но сно Ау стриј ско га Гра ђан ско га За ко-
ни ка и Гра ђан ско га За ко ни ка Фран цу ско га код сти ца ња сво ји не на по крет ним ства ри ма. 
Обра ти ти, што се ово га по след њег За ко ни ка ти че, спе ци јал ну па жњу на пра ви ло ње го во га 
чл. 2279: En fa it de me u bles la pos ses sion va ut ti tre..., 4) Из не ти и об ја сни ти срп ско за ко но дав-
ство о суп сти ту ци ја ма у на след ном пра ву; са ми шље њем да ли би тре ба ли и шта у том по-
гле ду ре фор ми са ти, 5) Из ло жи ти и об ја сни ти од ред бе Гра ђан ско га За ко ни ка на ше га о при мању 
и од би ја њу на сле ђа, са спе ци јал ним по гле дом на уста но ву §303а то га За ко ни ка (ac tio pa u li a na) 
на слу чај од би ја ња на сле ђа, 6) По ло жај жен ских ли ца у за дру зи, спе ци јал но у по гле ду њи хо-
во га пра ва на сле ђи ва ња, из др жа ва ња и удо мље ња. Упо ре ди ти тај по ло жај са по ло жа јем 
жен ских ли ца у ино ко сној ку ћи, 7) Из ло жи ти прав ни по ло жај ван брач не деце по срп ском 
за ко но дав ству, с об зи ром на глав ни ја стра на за ко но дав ства. Да ли би и ка кве ре фор ме ту 
тре ба ло уне ти у срп ско за ко но дав ство?, 8) О срп ском имо вин ском брач ном пра ву, с по гле дом 
на Не мач ки Гра ђан ски За ко ник и ми шље њем о евен ту ал ним по треб ним ре фор ма ма, 9) О 
ку по ви ни на про бу (§§667–668 Грађ. За ко ни ка), 10) О пре но ву ду га (но ва ци ји) (§§849–853 Грађ. 
За ко ни ка), 11) Жен ска у тр го вач ком и ме нич ном пра ву. Ме ђу пи та њи ма из кри вич но-прав не 
обла сти би ла су и ова: 1) По ку шај и при прем не рад ње. Њи хо ве гра ни це. По ку шај и при прем-
не радње као свр ше на де ла у сми слу за ко на. По јам пред у зе ћа. Вр сте по ку ша ја. Од у ста нак 
од по ку ша ја. Без о па сан по ку шај, 2) Ну жна од бра на. Обе ле жи ти њен по јам и из ло жи ти све 
по год бе ко је се за њу тра же. Пре ко ра че ње ну жне од бра не. Ну жна од бра на као пра во и као 
окол ност ко ја из ви ња ва. Ста ње ну жде. Прет по став ке за ста ње ну жде. Прав ни зна чај ста-
ња ну жде и осно ва то га, 3) Де лик ти ка жњи ви са мо на при ват ну ту жбу. Осно ви за њи хо во 
раз ли ко ва ње од оста лих де ли ка та. Од у ста нак прив. ту жи о ца од ту жбе. За ста ре лост. На чем 
се она као уста но ва осни ва. Вр сте за ста ре ло сти. На чи ни пре ки да ња за ста ре ло сти. По-
ми ло ва ње и ње го ви об ли ци. Осно ва пра ву по ми ло ва ња, 4) По ли тич ки де лик ти. Њи хов по јам, 
по тре ба и осно ва за њи хо во раз ли ко ва ње од не по ли тич ких. Из ло жи ти по и мен це по ли тич ке 
де лик те, с кри тич ком оце ном по и ма ња кри ви ца ове вр сте у на шем за ко но дав ству и прак си, 
5) Др жав но из дај ство и ухо ђе ње с кри тич ким из ла га њем на шег за ко но дав ства, 6) Оп ту жни 
и ис тра жни по сту пак. Ка рак тер не осо би не оп ту жног и ис тра жног на че ла у про це сном 
пра ву. На ко ме је од тих на че ла за сно ван наш За ко ник о кри вич ном суд ском по ступ ку. Ако 
су оба на че ла за сту пље ња у на шем про це сном пра ву, по ка за ти кад је, где и у ко ли ко то учи-
ње но, с кри тич ким по гле дом на то, 7) Не по сре дан и по сре дан до каз. По у зда ност јед ног и дру-
гог до ка за у по гле ду на циљ кри вич но га про це сног пра ва. Пот пун и не пот пун до каз код не по-
сред ног и по сред ног до ка за. По тре ба раз ли ко ва ња до ка за на пот пун и не пот пун, 8) По ро та и 
по рот но су ђе ње, с кри ти ком на ше га за ко на о по ро ти, на ро чи то у по гле ду са ста ва по ро те, 
де лик та ко ји иду у над ле жност ње ну и до но ше ња по рот не од лу ке. Из јав но прав не обла сти 
Од бор је кан ди до вао, из ме ђу оста лог, сле де ће те ме: 1) Пар ла мен тар ни над зор над ад ми ни стра-
ци јом, 2) Из бор не кри ви це, 3) Сра змер но пред став ни штво у на шем и стра ном за ко но дав ству, 
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ли те ра ту ру ко ју је ко ри стио, за јед но са „из ја вом да је рад са ста вио без туђе 
по мо ћи” (чл. 4, ст. 2). Кан ди дат је био ду жан да рад за вр ши у ро ку од шест 
ме се ци, у су прот ном сма тра ло се да ни је по ло жио су диј ски ис пит. До ма ћи 
са став ко ји би при спео у Од бор нај пре је оце њи вао је дан од чла но ва Од бо-
ра, ко ји је био ду жан да у ро ку од 15 да на упо зна оста ле чла но ве са сво јом 
оце ном. По том се при сту па ло тај ном гла са њу ис пи си ва њем оце не на це ду-
љи ци, а кан ди дат је по ло жио овај део су диј ског ис пи та уко ли ко до би је по-
зи тив ну оце ну од ве ћи не чла но ва Од бо ра [Српске но ви не, 21. април 1911: 513].

У сле де ћој фа зи по ла га ња су диј ског ис пи та кан ди дат је пред чла но-
ви ма Од бо ра нај пре ре ша вао пи сме ни за да так (кла у зу ра) око ко га се са гла-
се чла но ви Од бо ра. Дан из ра де пи сме ног за дат ка од ре ђи вао се у за ви сно-
сти од да ту ма пре да ва ња до ма ћег са ста ва (те ме) и об ја вљи вао на огла сној 
та бли Ка са ци о ног су да (чл. 8). Кан ди дат је мо рао да ре ши хи по те тич ки 
суд ски слу чај у ро ку од два са та, а том при ли ком ће му се „ста ви ти на 
рас по ло же ње по треб ни за ко ни” [Српске но ви не, 21. април 1911: 513].

По сле кла у зу ре кан ди дат по ла же, истог или на ред ног да на, усме ни 
ис пит, ко ји мо же да тра је нај ду же два ча са или три, уко ли ко усме ни ис пит 
исто вре ме но по ла жу два кан ди да та. Усме ни ис пит је ја ван и по ла гао се 
у са ли Ка са ци о ног су да (чл. 11). По сле усме ног ис пи та чла но ви Од бо ра 
оце њу ју тај ним гла са њем укуп ни успех кан ди да та на су диј ском ис пи ту. 
Пре ма За ко ну о су ди ја ма (чл. 10) оце на је мо гла да гла си: а) по ло жио од-
лич но, б) јед но гла сно по ло жио, в) ве ћи ном гла со ва по ло жио и г) ни је 
по ло жио [Српске но ви не, 6. март 1911: 287]. При том су чла но ви Од бо ра 
тре ба ло да узму у об зир, „по ред по ка за не кан ди да то ве прав не спре ме у 
оп ште, још на ро чи то ње го ву спо соб ност за бр зо и пра вил но прав нич ко 
ра су ђи ва ње у де ли ма гра ђан ско-прав ним и кри вич ним” (чл. 12) [Српске 
но ви не, 21. април 1911: 513]. Ако су ди мо по овој пре по ру ци ко нач на оце-
на на тро дел ном су диј ском ис пи ту ипак је пре све га за ви си ла од то га 
ко ли ко кан ди дат по зна је срп ско по зи тив но пра во, и то пре све га про це сно 
и ма те ри јал но гра ђан ско и кри вич но за ко но дав ство. 

Кан ди да ту ко ји ни је по ло жио усме ни ис пит, по ло же ни до ма ћи са став 
(те ма) ва жио би на ред не три го ди не, с тим што је су диј ски ис пит по но во 
мо гао да по ла же тек по сле ис те ка ро ка од го ди ну да на. О гла са њу у свим 
фа за ма по ступ ка по ла га ња су диј ског ис пи та, као и о дру гим рад ња ма, 
де ло во ђа Од бо ра (чл. 15) је са ста вљао де та љан за пи сник и он се пре да вао 
на чу ва ње Ми ни стар ству прав де [Српске но ви не, 21. април 1911: 513].

ЗА ВР ШНИ ОСВРТ

До дат ни зах те ви у по гле ду струч но сти су ди ја ја ви ли су се у Ср би ји 
тек ка да је до ма ће пра во су ђе при род ном се лек ци јом би ло очи шће но од 
не пи сме них и су ди ја не прав ни ка. Сход но то ме, о по тре би уво ђе ња по-
себ ног су диј ског ис пи та пр ви пут се го во ри ло при ли ком усва ја ња За ко на 

с кри ти ком на шег из бор ног си сте ма, 4) Прав ни по ло жај ми ни ста ра, 5) Др жав ни са вет као 
ад ми ни стра тив ни суд, 6) По ли тич ка пра ва срп ских гра ђа на, 7) Од го вор ност чи нов ни ка: 
ди сци плин ска, кри вич на и гра ђан ска, 8) Оп штин ски бу џет. 
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о су ди ја ма од 1881. го ди не, ко ји је ко нач но за тво рио не прав ни ци ма при ступ 
су диј ској про фе си ји. Ка ко је истим За ко ном пр ви пут у Ср би ји кла сич ним 
јем стви ма би ла оси гу ра на пер со нал на не за ви сност су ди ја, по је ди ни по-
сла ни ци су тра жи ли до дат не га ран ти је у по гле ду ком пе тент но сти та квих 
не за ви сних су ди ја, па су пред ла га ли уво ђе ње су диј ског ис пи та. Са истим 
обра зло же њем су диј ски ис пи ти су би ли пр ви пут уве де ни у Кра ље ви ни 
Ср би ји За ко ном о из ме на ма и до пу на ма За ко на о су ди ја ма од 1891. го ди не 
и то на пред лог опо зи ци о ног по сла ни ка, Жи ва на Жи ва но ви ћа. Та од ред ба 
ни је, ме ђу тим, за жи ве ла у прак си, за то што су чла но ви За ко на о су ди ја ма 
ко ји су ре гу ли са ли усло ве и по сту пак из бо ра су ди ја би ли су спен до ва ни 
др жав ним уда ром кра ља Алек сан дра Обре но ви ћа од 9. ма ја 1894. го ди не. 
При ли ком до но ше ња За ко на о су ди ја ма од 1901. го ди не по но во су се из 
по сла нич ких ре до ва чу ли гла со ви о по тре би уво ђе ња су диј ског ис пи та, 
али је ове пред ло ге Вла да од би ла прав да ју ћи се не до вољ ним бро јем прав-
ни ка, иа ко је та да шњи ми ни стар прав де по соп стве ном при зна њу имао 
на вод но у ру ка ма го тов про је кат за ко на о су диј ском ис пи ту.

Уста но ва су диј ског ис пи та ко нач но је за жи ве ла по сле до но ше ња За-
ко на о су ди ја ма од 1911. го ди не, на осно ву ко га су од мах до не та Пра ви ла за 
по ла га ње су диј ског ис пи та. Пра во на по ла га ње су диј ског ис пи та има ла 
су са мо ли ца ко ја су од ре ђе ни број го ди на ра ди ла у др жав ној слу жби, при 
че му су прав ни ци ко ји су ра ди ли у су ду би ли при ви ле го ва ни у од но су 
на прав ни ке из дру гих стру ка. За др жа ни су из ра ни јег пе ри о да по себ ни 
ис пи ти за пра во за ступ ни ке, иа ко је њи хов са др жај и по сту пак по сле 1911. 
у пот пу но сти био са о бра жен су диј ском ис пи ту. До но си лац Пра ви ла је 
по себ но во дио ра чу на о ме ра ма за обез бе ђе ње не при стра сно сти и јав но-
сти, у не у по ре ди во ве ћем сте пе ну не го што је то слу чај да нас код по ла-
га ња пра во суд ног ис пи та [Закон о пра во суд ном ис пи ту, Слу жбе ни гла сник 
Ре пу бли ке Ср би је, 16/97; Пра вил ник о по ла га њу пра во суд ног ис пи та, 
Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, 14/98 и 88/08]. Су диј ски ис пит је 
био тро де лан, са сто јао се од до ма ћег са ста ва (те ме), ре ша ва ња хи по те-
тич ког слу ча ја (кла у зу ре) и усме ног ис пи та, а сва ка од ових фа за је би ла 
пре ци зно ре гу ли са на За ко ном о су ди ја ма и Пра ви ли ма за по ла га ње су диј-
ског ис пи та. Код до ма ћег са ста ва про ве ра ва но је прав но те о риј ско зна ње 
кан ди да та о кон крет ном правном ин сти ту ту, као и по зна ва ње до ма ћег и 
упо ред ног по зи тив ног пра ва. Кла у зу ра и усме ни ис пит слу жи ли су, пре 
све га, за про ве ру прак тич них зна ња при ме не до ма ћег ма те ри јал ног и про-
це сног за ко но дав ства, од че га је, по пре по ру ци из Пра ви ла, тре ба ло да 
за ви си ко нач на оце на на су диј ском ис пи ту.

Пе ри од од три го ди не од до но ше ња За ко на о су ди ја ма и Пра ви ла за 
по ла га ња су диј ског ис пи та до из би ја ња Пр вог свет ског ра та, ису ви ше је 
кра так да би се објек тив но оце нио ефе кат при ме не на ве де них про пи са о 
су диј ском ис пи ту. Су ди ја Ми ха и ло Зла та но вић је 1925. го ди не упу тио 
по сред но по хва лу прак си су диј ског ис пи та у Кра ље ви ни Ср би ји, јер је 
очи глед но њу имао у ви ду ка да је при ме тио ка ко „на ши су диј ски ис пи ти 
ни су по сле ра та ни до вољ но стро ги, ни до вољ но струч ни”, а мо ра ли би 
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би ти „ви со ко ме ри ло и о те о риј ским и о прак тич ним и о ка рак тер ним спо-
соб но сти ма кан ди да та” [Златановић 1925: 38].12

ЗА ХВАЛ НОСТ

Рад је ре зул тат ис тра жи ва ња на про јек ту Прав ног фа кул те та Уни вер-
зи те та у Кра гу јев цу „Ускла ђи ва ње прав ног си сте ма Ср би је са стан дар-
ди ма Европ ске уни је”.
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Збор ник за ко на и уре да ба у Кне же ви ни Ср би ји из да них од 18 ав гу ста 1880 до 26 ју на 
1881, Књ. XXXVI (1881). Бе о град: Из да ње Др жав не штам па ри је.

Сбор никъ за ко на и уред ба и уред бены ука за из даны у Княже ству Срб скомъ, Одъ вре ме на 
об на ро до ва ногъ уста ва зе мальскогъ (13. Фе вр. 1839 до Апр. мес. 1840). Књ. I. (1840). 
Бе о град: Пе ча та но у Кньиго пе чатньи Княаже ства Срб скогъ.

Сбор никъ за ко на и уред ба из даны у Княже ству Србіи одъ по чет ка до края 1865. го ди не, 
Књ. XVI II. (1865). Бе о град: Др жав ная штам парія.

Срп ске но ви не, 22. фе бру ар 1881; 9. фе бру ар 1891; 27. ја ну ар 1901; 25. но вем бар 1910; 26. 
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6. мај 1911;
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ље ви не Ср би је, Бе о град 1901.
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SUM MARY: The pa per de als with the hi story of the jud ge exam in the King dom 
of Ser bia. So far, this is sue has not been the su bject of le gal-hi sto ri cal re se arch, alt ho ugh 
the in sti tu tion of a spe cial jud ge exam has a tra di tion of mo re than a cen tury in Ser bian 
law. The su bject of the pa per is pro ces sed ma inly on the ba sis of ori gi nal un pu blis hed and 
pu blis hed ar chi val ma te rial, as well as re le vant do me stic li te ra tu re. Re se ar ching the 
hi story of the jud ge exam is im por tant for re se ar ching the bro a der pro blem of ju di cial 
in de pen den ce in the King dom of Ser bia, sin ce ju di cial com pe ten ce is an im por tant gu a-
ran tee of ju di cial in de pen den ce. The re se arch of the hi story of the jud ge exam in Ser bia 
is im por tant at this mo ment gi ven the fact that the of fi cial stra te gic do cu ments of the 
Go vern ment of the Re pu blic of Ser bia an no un ced the re form of the exi sting con cept of 
the Bar Exam. Wit ho ut kno wing the be gin nings of the ap pli ca tion of the jud ge exam 
in sti tu tion in Ser bian law, it is dif fi cult to im ple ment a va lid re form of the in sti tu tion of 
the Bar Exam to day. The in sti tu tion of the jud ge exam was pre scri bed for the first ti me 
in the King dom of Ser bia by the Law on Jud ges from 1891, but no so o ner than 1911 did 
it co me to li fe with the adop tion of the Law on Jud ges and the Ru les for Ta king the Jud ge 
Exam. Only per sons who wor ked in the ci vil ser vi ce for a cer tain num ber of years had 
the right to ta ke the jud ge exam, whi le lawyers who wor ked in the co urt we re pri vi le ged 
in re la tion to lawyers from ot her pro fes si ons. A num ber of me a su res we re en vi sa ged to 
en su re im par ti a lity and pu bli city. The jud ge exam was three-part, con si sting of a writ ten 
es say (the me), sol ving a hypot he ti cal ca se (cla u su ra) and an oral exam. The le gal-the o-
re ti cal know led ge of the can di da tes abo ut a spe ci fic in sti tu te, as well as the know led ge 
of na ti o nal and com pa ra ti ve po si ti ve law we re chec ked with the writ ten es say. Cla u su ra 
and the oral exam ser ved to test the prac ti cal know led ge of the ap pli ca tion of na ti o nal 
ma te rial and pro ce du ral le gi sla tion.

KEYWORDS: Jud ge exam; Bar Exam; King dom of Ser bia; Ju di cial in de pen den ce; 
Ju di cial com pe ten ce; Law on jud ges
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СА ЖЕ ТАК: У ра ду се те сти ра ју кон цеп ту ал не гра ни це оп ште при-
хва ће ног мо ра то ри ју ма на ре-пре зен та ци ју хо ло ка у ста у умет но сти и кул-
ту ри. У ту свр ху се сце на из Спил бер го вог фил ма Шин дле ро ва ли ста, 
под вр га ва де таљ ној сти ли стич кој ана ли зи, ко ја про ши ру је фор ма ли стич-
ку кри тич ку апа ра ту ру еле мен ти ма Бах ти но ве фи ло со фи је, у на сто ја њу да 
се раз от кри ју скри ве ни и по ти сну ти на но си би блиј ског је зи ка. Ти на но си 
од го ва ра ју сву да ра ши ре ном он то ло шком опа ци те ту ко ји из ду би не усло-
вља ва ју чак и ате и стич ке и(ли) се ку лар не ис ка зе, де фор ми шу ћу аген ду 
ко ја на сто ји да их ста би ли зу је у ово свет ске свр хе. На осно ву филм ске сце не 
от кри ва се асин де тич на до ми нан та у на ци стич кој есте ти ци смр ти, ко јој 
се су прот ста вља три јум фал ни би блиј ски троп је вреј ске жр тве, и илу стру-
је он то ло шка про ти ву реч ност у на ци стич кој сли ци исто ри је. Ис пи ту ју се 
крај њи до ме ти на ци стич ког, де мон ског сим бо ли зма, у од но су на ор то прак-
тич не, ис хо ди шне тач ке, пра вог раз у ме ва ња исто ри је, ко је је хо мо ло ги зо-
ва но са ју део-хри шћан ским За ве том.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: асин де тон, Амон Гет, Би бли ја, Бах тин, исто ри ја, 
Пик сто ко ва, по ли син де тон, хи ја зам, сим бол(изам), хо ло ка уст 

ЈЕ ЗИК И СТИЛ

Да фи ло со фи ја са хо ло ка у стом има про блем, ја сно нам је не са мо из 
Адор но вих му ца ња на ту те му, већ на ро чи то из хра бри јег све до че ња 
Еми ла Фа кен хај ма (Fac ken he im) да су „фи ло со фи хо ло ка уст го то во иг но-
ри са ли” [Fac ken he im 1985: 505]. Али, за што је то та ко? Деј вид Хирш (Da vid 



Hirsch), у сво јој сту ди ји “De con struc tion of the li te ra tu re af ter Auschwitz” 
(Де кон струк ци ја књи жев но сти на кон Ау шви ца) упот пу њу је ту ди рект ну 
ин кри ми на ци ју пи та њем ка ко је уоп ште мо гу ће „не ви де ти ве зу из ме ђу 
(…) на ци стич ког пла на да се у Ау шви цу уби је Бог (sic!), и Хај де ге ро вог 
пла на да се де кон стру и ше ме та фи зич ка тра ди ци ја за пад не фи ло со фи је, 
што под ра зу ме ва уни ште ње спо ја хе ле ни зма и је вреј ства у хри шћан ству 
(sic)...” [Hirsch 1991: 87]. Фи ло соф ско пре ћут ки ва ње у до ме ну хо ло ка у ста 
је за то мо жда и оче ки ва но. Али, да се уве ре ње да фи ло со фи ја холокаустa 
ни је по жељ на, про тег не на це лу област ре пре зен та ци је [Si dra hi 1995: 121], 
то је став чи је по сле ди це пре ва зи ла зе са ни тет ски об зир с ко јим се хо ло-
ка у сту при ла зи у из ван је вреј ском аре а лу. У овом ра ду ће мо ис пи та ти 
ње го ву одр жи вост и ли ми те. 

Ту нам је од од ре ђе не по мо ћи зна ме ни ти филм Сти ве на Спил бер га 
(Ste ven Spi el berg), Шин дле ро ва ли ста (1993) (Schin dler’s List), ко ји пру жа 
рет ку мо гућ ност да се сли ков но-филм ски је зик пре се че са фи ло соф ским 
им пли ка ци ја ма, кад је ова те ма у пи та њу. Освр ну ће мо се на сце ну из фил-
ма у ко јој SS ка пе тан Амон Гет (Amon Göth), др жи го вор свом ба та љо ну. 
Исто риј ска епи зо да од но си се на ли кви да ци ју је вреј ског Ге та у Кра ко ву 
1943. го ди не, ма да ре чи ко је Гет из го ва ра мо гу да бу ду са мо део умет нич-
ке фик ци је. Да ље ће мо ви де ти, да у исто риј ском сми слу ни је од на ро чи те 
важно сти то да ли су ре чи тач не или не. Уби лач ка су ге стив ност тих ре чи 
зву чи ре ал но и при вла чи на шу па жњу. У не ко ли ко крат ких мо ме на та Гет 
ка же:

„Да нас је исто ри ја. Да нас ће би ти упам ће но. Го ди на ма од да нас, 
мла ди ће у чу ду пи та ти за да на шњи дан. Да нас је исто ри ја и ви сте 
део ње. Пре шест ве ко ва, док су дру где окри вљи ва ни за Цр ну Смрт, 
Ка зи мир, та ко зва ни Ве ли ки, ре као је Је вре ји ма да мо гу да до ђу у Кра-
ков. Они су до шли. Они су учер га ли свој име так у град. Они су се 
на се ли ли. Они су пре у зе ли. Они су на пре до ва ли. У би зни су, на у ци, 
обра зо ва њу, умет но сти. До шли су без иче га. Иче га. И на пре до ва ли су...
Шест ве ко ва је по сто јао је вреј ски Кра ков. Раз ми сли те о то ме. До кра-
ја ве че ри, тих шест ве ко ва би ће са мо гла си на. Они се ни су до го ди ли.”

Овај го вор, иа ко филм ски, мно го је ви ше од на ци стич ке про па ган де. 
По треб но је рас па ко ва ти ње гов про ти ву ре чан об лик, али, у ту свр ху не 
мо же мо да ис ко ри сти мо тра ди ци о нал ну сти ли сти ку, па чак ни „се ми о-
ти ку фил ма” [Лотман 1976]. Це ли фор ма циј ски ком плекс ко ји ис пи ту је мо, 
за пе тљан је ам би ва лент но шћу си ту а ци је. У ње му се не ко ли ко ре чи по на вља 
ad na u se am, оста вља ју ћи гле да о ца на из глед без упо ри шне тач ке да му 
са др жин ски при ђе. Реч „да нас” по на вља се пет пу та, „они” (Је вре ји) осам 
пу та, „ни шта” два пу та, „исто ри ја” три пу та, са па рен тет ским, ал тер на-
тив ним ви ђе њем је вреј ског Кра ко ва – кроз очи зло чин ца. Али у том су-
же ном из бо ру ре чи, ис це ђе ном из афа зич ног и ре дун дант ног реч ни ка, 
из не на да се по ја вљу је про стор у ко јем мо же мо да се ори јен ти ше мо. Ри там 
ре чи гра ди уз не ми ру ју ћу ка ден цу, чи ја це ли на по ста је ве ћа од де ло ва. 
Чи та лац-гле да лац ће ве ро ват но ствар об ја сни ти као вој нич ку екс пе ди тив-
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ност, али ће чи та лац-гле да лац по гре ши ти. Ре чи пред ста вља ју све сну ими-
та ци ју и тра ве сти ју јед ног ста рог го вор ног жан ра, при том ве о ма ва жног. 

Зна че ње це ле ка ден це да се на слу ти ти из ње ног за вр шет ка, ко ји за-
сво ђу је го вор, не оста вља ју ћи јој мо гућ но сти за se qu i tur. То ли ко је оче вид-
но из об ли ка са мог го во ра. Али, оно што ука зу је да је струк ту ра го во ра 
нео бич на је што за вр шним „ко дом” го вор и от по чи ње: „Да нас је исто ри ја”. 
Ко ја је свр ха ове ре дун дан ци је? Ту већ мо же мо да пре по зна мо – на осно-
ву ку му ла тив ног ефек та рит ма и ре чи – да се го вор чи та-слу ша и зву чи 
за пра во као би блиј ски је зик. Амон Гет, по дра жа ва ју ћи усме ни и орал ни 
стил ади тив ног на бра ја ња, на сто ји да уо кви ри ре чи у стил ску фи гу ру по-
зна ту под име ном по ли син де тон, да би си му ли рао про ро штво. 

Ме ђу тим, да би то за и ста био по ли син де тон ко ји би оства рио го то во 
би блиј ску све ча ност, ка ден ца би мо ра ла да из ме ђу ре до ва са др жи ве зник 
„и”. Без овог ве зни ка, ре кла ми ра ни по ли син де тон не мо же ви ше да упра-
жња ва сво ју се ман тич ку уло гу, ко ја зна чи „по ве за ти”, а – с об зи ром на 
да те окол но сти, за што би се Је вре ји уопште и „по ве зи ва ли”? Зар ни је 
свр сис ход ни је – „оку пи ти их”, при че му је нај бо љи на чин да се то, ко ли-
ко до слов но, то ли ко и ме та фо рич ки ура ди, та ко што ће ве зник „и” из о-
ста ви ти. Али, то са да ви ше ни је по ли син де тон, већ се фи гу ра сит ном 
ин тер вен ци јом пре тво ри ла у асин де тон. Та сит на стил ска про ме на за-
пра во на ста вља по сао уме сто ег зе ку то ра: пре тва ра жр тву у про стор но 
аран жи ран ма те ри јал. Гет ов де спро во ди тра ве сти ју, он на сто ји да упро-
па сти и па ро ди ра је зич ку фор му лу ко ју је ода брао за ин стру мент. 

Би блиј ски по ли син де тон се пре тво рио у асин де тон: „Они су до шли. 
Они су учер га ли свој име так у град. Они су се на се ли ли. Они су пре у зе ли. 
Они су на пре до ва ли. У би зни су, на у ци, обра зо ва њу, умет но сти. (они) До-
шли су без иче га. Иче га. И на пре до ва ли су...”. Ри там ове, кон стант но ис пре-
ки да не ре пе ти ци је, са мар ши ра њем лич не за ме ни це „они”, не по гре ши во 
је асин де ти чан. То ука зу је на су штин ску так ти ку ње ног твор ца, јер је 
асин де тон тај ко ји из вр ша ва за да так. Чак би и обич но уме та ње ве зни ка 
„и” у овај низ, пре о бра зи ло тем пе ра ту ру си ту а ци је. Асин де тон ко ма да 
ипо ста тич ко је дин ство Је вре ја ко је се, ег зер ци ром лич не за ме ни це „они”, 
рас та че у пре но си ве, без лич не је ди ни це, па би ве зник „и”, до но се ћи пра ви 
по ли син де тон, вас кр сао ка ко пре-мо дер но осе ћа ње не по у зда но сти смр ти, 
та ко и оно осе ћа ње веч но сти ко је се по ја вљу је са „хо ме о ста зом” по на-
вља но га „и” [Ong 2000: 46–49]. Ту се по ста вља пи та ње о до ступ но сти 
пред-мо дер не епи сте ме, по зна те под пој мом „кар не вал ско”. 

За пред мо дер ни, по ли син де ти чан стил ана фо ре, ену ме ра ци ја, ре пе-
ти ци ја, ре дун дан ци, сме мо ве за ти и та кво кар не вал ско осе ћа ње све та, 
ко је на гла ша ва веч ност, али исто та ко и не рас ки ди во је дин ство на ро да. 
Бах тин, ко ји је ста би ли зо вао тај по јам [E mer son 1997: 162–206], ис ти че 
ва жну ствар: „На род но те ло на кар не вал ском тр гу пр вен стве но осе ћа своје 
је дин ство у вре ме ну, осе ћа сво је не пре кид но тра ја ње у ње му, сво ју ре ла-
тив ну исто риј ску бе смрт ност (...) За то све пра знич но-на род не сли ке фик-
си ра ју упра во мо ме нат по ста ја ња-ра ста, не до вр ше не ме та мор фо зе (...) 
Кар не вал свим сво јим сли ка ма, сце на ма, не при стој но сти ма, афир ма тив ним 
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кле тва ма, при ка зу је ту бе смрт ност и не у ни шти вост на ро да” [Бахтин 
1978: 272–273].

Нашa анализa асиндетонa-полисиндетонa по ду да ра се за пра во и са 
из вр сном ана ли зом асин дет ске прак се, из не се ном у књи зи На кон пи са ња: 
ли тур гиј ски до вр ше так фи ло со фи је (Af ter Wri ting: Li tur gi cal Con sum ma tion 
of Phi lo sophy), Ке трин Пик сток (Cat he ri ne Pic kstock). Пик сто ко ва су ге ри-
ше да се кон цеп ци ја пра зни не, ка рак те ри стич на за мо дер ност, за и ста 
кон сти ту и ше син так сом, али да су исто та ко мо гу ће и њој су прот не, син-
так сич не „кон ту ре про тив пра зни не” [Pic kstock 1998: 95]. Пик сто ко ва 
на гла ша ва да је „асин де тон троп про стор не мо дер но сти” [Pic kstock 1998: 
95]. Та ко троп у на шем слу ча ју мо же да по ста не из вр ши лац зло чи на, јер, 
„асин де тон струк ту и ше је зик у сми слу ли не ар них, ин фор ма циј ских се-
квен ци, ко је се, услед не до стат ка фи гу ра тив ног, ана фо рич ног по на вља ња, 
чи не па нот птич ки аси ми ла тив не (...)” [Pic kstock 1998: 96]. Ви ди мо за што 
је ва жан и филм: за Пик сто ко ву асин де тон, не мо гавши да до сег не по ли-
син де тич ну ли га ту ру ко ја ка рак те ри ше би блиј ско (али и кар не вал ско) 
тран сцен дент но, бре ме нит је упра во ви зу ел ним, као над зор ним, по тен-
ци ја лом. Али, исто та ко, ова фи гу ра ука зу је на ши ре раз ме ре срод но сти 
из ме ђу мо дер ног про сто ра и ге о ме три је ло го ра смр ти, јер „чи ни се да ова 
син так са бри ше ка ко са му се бе, та ко и су бјек та” [Pic kstock 1998: 96]. Ме-
ђу тим, за раз ли ку од на ше ана ли зе, Пик сто ко ва, чи ни се, не пред ви ђа из-
ла зну тра јек то ри ју де фор ми са не он то ло ги је, у прав цу Бах ти но вог кар не ва ла. 
Пик сто ко ва за пра во у сво јој сту ди ји уоп ште не спо ми ње лин гви стич ке 
ко ре ла те „на род не бес ко нач но сти” и њи хов ана ло гон у кар не вал ском, ко ји 
ми ве зу је мо за (абор ти ра ни) по ли син де тон, ко ји ов де ка рак те ри ше пре 
не ме Је вре је, не го асин де тич но ак тив не Нем це. Пик сто ко ва, шта ви ше, 
кар не вал ско пред ви ђа са мо као „очи глед но по твр ђи ва ње су бјек та” у прав цу 
јед не „при ват не хер ме не у ти ку су бјек та”, ко ја је „на по слет ку увек об у зда-
на” [Pic kstock 1998: 97]. Ово ис кљу че ње кар не вал ског из крип то ка то лич-
ког окви ра ми сли ен гле ске ау тор ке је симп том то га да по зи ци ја те књи ге 
те шко мо же да од сту пи од се ми о тич ких прет по став ки ко је ин фор ми шу 
Пир са, Ека, и дру ге, иа ко је њен текст обе ле жен кр ста шком ин век ти вом 
про тив исте [Pic kstock 1998: 3–37] али, ов де не мо же мо де таљ ни је да ула-
зи мо у ана ли зу тог про бле ма. 

За наш ар гу мент до вољ но je ис та ћи да са та квим ис кљу че њем кар не-
вал ског код Пик сто ко ве ни смо у мо гућ но сти да се сло жи мо: иа ко је атри-
бу ти ка мо дер но сти на из глед пот пу но из бри са ла по ли син де тич не (и хи-
ја стич ке) струк ту ре је зи ка и све сти [Stock 1984: 23], ва жно је на гла си ти, 
ка ко то до ка зу је и Бах тин, да оне и да ље по сто је. Де фор ма ци је ли не ар не 
и ин тен ци о нал не све сти, па и зло чи нач ке – у прав цу на кнад них по сла-
ги ва ња – све до чан ство су то ме. Мо же мо сто га за кљу чи ти да Пик сто кoва 
екс трак ту је асин ден де тон без ње го вог (не ви дљи вог) суб вер зив ног кон-
тра хен та, као да по ли син де тон не по сто ји, док Бах тин – ре кон стру и ше 
по ли син де тич ну тек сту ру пред-мо дер но сти, без на гла ша ва ња асин де-
тич не пре вла сти. Филм ска ана ли за сце не ко ју смо ода бра ли је, сто га, 
ва жна да би смо пре ва зи шли јаз из ме ђу те две крај но сти. 
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Вра ћа ју ћи се на сце ну, ви ди мо да онај ре пе ти тив ни крај го во ра упу-
ћу је ипак на до дат не стра те ги је Ге то ве узур па ци је сми сла и је зи ка. Те 
стра те ги је су ис трај ни је и да ле ко се жни је но што то ука зу је је дан троп: 
це ли го вор је про ду же на ком по зи ци ја и по ру ка, ко ја са мом сво јом фор мом 
по ста је је дин стве на це ли на. Го вор је са чи њен од че ти ри је ди ни це. Ако 
их по ре да мо до би ће мо сле де ћу се квен цу: А: „Да нас је исто ри ја (...)”, Б: 
„Го ди на ма од да нас (...)”, В: „Пре шест ве ко ва (...) о то ме”, В’: „До кра ја ве-
че ри (...)”, А’: „Да нас је исто ри ја.” Пред ста вље на азбуч ном ше мом, се квен-
ца сле ди ре до след: А–Б–В–В’–А’, те са да мо же мо да пре по зна мо ње ну 
укуп ну ма три цу: реч је о стил ској фи гу ри хи ја зма.1 

Мо дер но ис тра жи ва ње хи ја зма пре по зна је да је он тра ди ци о нал но 
слу жио као мне мо нич ко сред ство на ро чи то у усме ним дру штви ма, као 
и да је мо дер ност у ши рим окви ри ма раз ме сти ла хи ја зам на пе ри фе ри ју 
мен та ли те та и сти ли сти ке. Ве о ма ути цај на сту ди ја ко ју је при ре дио Велч 
(Welch) бе ле жи да „хи ја зам (...) обез бе ђу је пре ко по тре бан ко рек тив уну-
тра шњој ор га ни за ци ји у древ ном пи са њу, ко је ни је по зна ва ло па ра гра фе, 
ин тер пунк ци ју, ве ли ко сло во и оста ла син так тич ка сред ства, по треб на 
за уве зи ва ње за кључ ка јед не иде је, са по че ци ма дру ге” [Welch 1998: iv]. 
Хи ја зам пред ста вља обр ну ти па ра ле ли зам, у ко јем од ло мак дру гог де ла 
из вр ће и ба лан си ра пр ви део. Велч ис ти че да су ту „од пре суд ног зна ча-
ја рав но те жа и обрт.” [Welch 1998: i]. Где год на и ђе мо на та кву је зич ку 
се квен цу, А–Б –Б’–А’, реч је о хи ја зму, ко ји је чу вен упра во по овој ан ти-
те зи, тј. из вр ну тој фор ми ко ја дру гим де лом на не ки на чин од ра жа ва 
пр ви део. Пр ви део Вел чо вог за кључ ка, да „до би је на ан ти те за мо же про-
сто да бу де са мо фор мал на” [Welch 1998: i], не ути че су штин ски на на шу 
ана ли зу, па се и ње гов на ста вак, да „дру га по ло ви на хи ја зма по свом 
са др жа ју, мо же у од но су на оста так струк ту ре, да бу де ка ко ком пле мен-
тар на, та ко и су прот ста вље на” [Welch 1998: i], са мо чи ни да сто ји у 
фор мал ној су прот но сти са на шим екс по зе ом хи ја зма ко ји зо ве мо хро мим. 

Сле де ћи Бах ти нов „ме та лин гви стич ки ка рак тер ис ка за” [Бахтин 1986: 
309–310] а не про сто „ње го ве лин гви стич ке од ред ни це” [Бахтин 1986: 
356], ви ди мо да се укуп но по на ша ње хи ја зма као си сте ма ре гу ли ше не 
лин гви стич ки и тек сту ал но, већ „го вор но жан ров ски”. Бах тин кон ста ту-
је: „Чи ме се од ре ђу ју не по крет не гра ни це ис ка за? Ме та лин гви стич ким 
си ла ма” [Бахтин 1986: 310]. Нор ма ко ја хи ја зму до пу шта чак и са др жин-
ско „хра ма ње”, ње га у овој си ту а ци ји уоп ште не мо же да ис ку пи, и ми 
све до чи мо о ор ган ској ре ак ци ји јед ног тки ва ко ја се опи ре узур па ци ји, 
те фи ло соф ски – окон ча ва зна че ње. 

Ци ље ви и тач ни про то ко ли хи ја стич ког је зич ког ме ха ни зма још увек 
ни су до кра ја ра све тље ни, али се чи ни да то из о кре та ње пр вог де ла кроз 
обр ну ти дру ги, са про прат ним де ша ва њи ма уну тар сре ди шњег ма те ри-
ја ла, пру жа не ку вр сту ауг мен то ва не (по ја ча не) рав но те же, ко ја је увек 

1 По јам хи ја зам ко ри сти се у му шком ро ду (не хи ја зма) за то што по ти че од 
грч ке ре чи (ο)χιασμός, „укр шта ње”, а не (τα) χιασμα, што је сред њег ро да. Као фи гу ра 
се мит ског по ре кла, у је лин ски је зик ула зи тек по сле ан ти ке, са Псе у до-Ер мо ге ном. 
Хи ја зма пред ста вља тех нич ки тер мин ге не ти ке. 
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по ма ло не пред ви дљи ва. Она увек ра чу на са ин фор ма тив ним ви шком, 
ко ји ина че ка рак те ри ше ме ха ни зме ме та фо ре. У хи ја зму се рав но те жа 
до сти же по мо ћу пре вла да ва ња аси ме три је, што је су ге ри са но об ли ком 
ла ти нич ног сло ва Х, због че га се хи ја зам по не кад на зи ва и „хи-об лик”, 
„дел та-об лик” [Welch 1998: i]. Да ли, при том, аси ме три ја хи ја зма мо же 
да се про тег не и до ме ре су да не га ци је, као у слу ча ју Ге та, ви де ли смо да 
ни је од су штин ске ва жно сти. Ва жни је је да хи ја зам ко ре спон ди ра на ро-
чи то са ето сом би блиј ске по ру ке, у ко ји је он до спео из бли ско и сточ них 
књи жев но сти, где је он ти пич на озна ка го вор но-пи са ног сти ла [Welch 
1998: 50–118]. Кри ти ча ри ко ји библијскoм тек сту приступajу пр вен стве но 
кроз књи жев ност, мо жда мо гу да се про на ђу у ста ву Нор тр о па Фра ја 
(Nor throp Frye), ко ји до бро илу стру је и та кву па ро диј ску ди на ми ку, у 
ко јој се кре ће би блиј ски текст: „ако је у Би бли ји та ко ма ло то га за шта се 
не ка ана ло ги ја не мо же не где дру где на ћи, он да је исто та ко ма ло то га 
што се игде дру где на ла зи а не мо же у не ком об ли ку на ћи у Би бли ји” [Fraj 
1985: 92]. У сва ком слу ча ју, хи ја зам у Би бли ји на гла ша ва про роч ку уз ви-
ше ност и док со ло шки тон. Се ти мо се но во за вет ног хи ја зма „Ни је чо век 
за су бо ту, већ су бо та за чо ве ка” где, под вла че њем осе ћа ња бес ко нач ног, 
аси ме трич ног тран сцен дент ног, хи ја зам оства ру је про стор за не пре ки нут 
ди ја лог Бо га и чо ве ка, ко ји се зо ве За вет. 

Нај ва жни ји аспект хи ја зма је ипак ње гов цен трал ни део, у ко јем на-
сту па пре о крет: А–Б–Б’–А’, као се ман тич ки ар гу мент це лог ни за. Као 
ре зул тат, та кав пре о крет са Б на Б’, за со бом у фи нал ној ин стан ци по вла-
чи пре о кре та ње и по на вља ње це лог по чет ног де ла, те ће мо, у Ге то вом 
слу ча ју, на кра ју до би ти ре пе ти ра но: „Да нас је исто ри ја”, без об зи ра на 
са др жај цен трал не ин вер зи је оног шта та исто ри ја зна чи. Без об зи ра на 
то ко ли ко еле ме на та по је ди ни хи ја зам мо же да са др жи (а то мо же да бу де 
мно го), и без об зи ра на то да ли је пр ви еле мент у зад њем са мо по но вљен, 
или пре о кре нут, сви еле мен ти се удру жу ју у свом то ку да под ву ку сре ди-
шњи пре о крет. У слу ча ју Ге то вог го во ра, тај пре о крет се од но си на по-
ни ште ње је вреј ског на ро да: у јед ном тре нут ку, тај на род ко ји је по сто јао 
шест ве ко ва – пре ста је да по сто ји са мим чи ном го во ра. Не ха јан по глед ће 
се, пре по зна ју ћи све ово у Ге то вим фра зи ра њи ма, сло жи ти да је ту реч о 
јед ној хи ја стич ки ре гу лар ној им про ви за ци ји. Јер, цен трал на је ди ни ца, 
(В), ко ја по чи ње са „Пре шест ве ко ва (...) Раз ми сли те о то ме” се, по стан-
дард ној хи ја стич кој прак си, је ди ни цом В’ за и ста пре о кре ће: „До кра ја 
ве че ри (...) Они се ни су до го ди ли”. Хи ја зам је пре о кре нуо и из бри сао је вреј-
ску исто ри ју, ка ко ми сли Гет. 

Ре кон стру и ши мо са да из вор ни де мон ски план: смрт ства ра ла ца Би-
бли је има да се спро ве де и ре ги стру је на те ре ну би блиј ског је зи ка и под 
ње го вим усло ви ма. То ће би ти нај са вр ше ни ји зло чин свих вре ме на, бу ду ћи 
да не ће оста ви ти ни ка кве тра го ве, а раз лог за што га се ни ко не ће се ћа ти 
је што ће сам ор ган пам ће ња би ти узур пи ран. Из Ге то вог реч ни ка про-
из ла зи да је би блиј ска веч на тран сцен ден ци ја не хај на и не све сна, и да је 
мо гу ће ми мо ње про кри јум ча ри ти јед ну из ве сност ко ју кон сти ту и шу 
ру ке уби це. Бу ду ћи да ће би ти за бе ле жен је зи ком те не хај не тран сцен дент-
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не веч но сти, сам зло чин по ста је ве чан. Кар ди нал ност овог пла на ко јег, 
уо ста лом, сле ди сва по зна та те о ри ја и тех но ло ги ја хо ло ка у ста, ле жи у на-
ме ри да се усво ји и пре от ме, па и пре о кре не, спе ци фи ка би блиј ског сред-
ства. Гет на ме ра ва да, рас по ре ђу ју ћи овај хи ја зам са асин де то ном, по ро ди 
ба стард не по сто је ћег зна че ња ко ји, ка ко ће мо ви де ти, упор но од би ја да 
се оте ло ви, те да ти ме Нем ци ма до не се ес ха то ло шку ра дост. 

Зна че ње у се ми о тич ким си сте ми ма, ме ђу тим, на и ла зи на су штин ске 
по те шко ће, што је Бах ти на на те ра ло да пот пу но на пу сти струк ту ра ли-
стич ки и се ми о тич ки ди зајн, те да сло бод ни је про ми шља ал тер на ти ву 
зна че њу у але ја ма сми сла, пој ма „ко ји Бах тин ко ри сти да би на зна чио 
кон тек сту ал но зна че ње” [Mor son and Emer son 1990: 127]. Бах тин од ри че 
вред ност „вар љи вим аспек ти ма стан дард них ди ја гра ма ко му ник ци је (...) 
од ко јих је нај по зна ти ји „те ле граф ски” мо дел ко ји је пр ви фор му ли сао Де 
Со сир (Fer di nan de de Sa us su re), и ко ји је по том уса вр шио Ја коб сон” [Mor son 
and Emer son 1990: 128]. Ти аспек ти су „ко ре ни то раз ли чи ти од свих мо-
гу ћих лин гви стич ких од но са еле ме на та, ка ко у си сте му је зи ка, та ко и у 
по је ди нач ним ис ка зи ма” [Бахтин 1986: 309]. Се ми о ти ка ни је спо соб на да 
у та ко на сил ној оди се ји зна че ња ка ква је на ци стич ка, ви ди про блем, јер 
по чи ва на Пир со вом дог ма ту да „зна че ње ре пре зен та ци је не мо же да буде 
ни шта не го ре пре зен та ци ја” [E co 1990: 28], што нас вра ћа на про блем с 
по чет ка ра да, где се кон ста ту је да је хо ло ка у сту пут до ре пре зен та ци је 
бло ки ран. Ум бер то Еко, из по све дру га чи јих раз ло га, чак све до чи да се мио-
тич ко по ље спон та но те жи „нео гра ни че ној се ми о зи” [E co 1990: 23–43]. 
Нео те ло вље но, зна че ње ко је се по ра ђа у ко тло ви ма на ци стич ких фа бри ка 
смр ти, пред ста вља де мон ску вр сту та кве „бес ко нач не се ми о зе” ко ју ће 
Еко уза луд по ку ша ти да об у зда уло гом ту ма ча-чи та о ца, под се ћа ју ћи нас 
да смо „то ком исто ри је кон фрон ти ра ни са две ма иде ја ма о то ме шта је 
ин тер пре та ци ја” [E co 1990: 8, 23], тј. са але го ри јом и сим бо лом. Али, 
бес ко нач на се ми о за на шег ки не ма то граф ског исеч ка и ра чу на на та кву уло-
гу чи та о ца-гле да о ца ко ји осе ћа дог мат стан дард не сти ли сти ке, да „сва ка 
гра ма тич ка фор ма ко ју ода бе ре го вор ник пред ста вља – сти ли стич ки акт” 
[Бахтин 1986: 257], услед че га тач ни до ме ти сим бо ла у се ми о тич ком (Еко-
вом) си сте му, не мо гу да бу ду до кра ја ја сни. Ако сто га, го вор успе да се 
из да за сти ли стич ки акт – хо ло ка уст је ус пео, па ре жи сер он да мо ра да 
по ка же да ће он на и ћи на гра ни це и да ће се де фор ми са ти. Он ће се об у-
зда ти ре гре сив ним де фор ма ци ја ма те ла, ко је се сво јим опа ци те том опи-
ре де мон ској на ме ри на ци стич ке раз град ње – од о здо, из обла сти до ко је 
не по ни ре ни Еко ва ни ичи ја се ми о за – већ она ко ја при па да „ка рак те ру 
све ште ног, тј. ау то ри тар не ре чи” [Бахтин 1986: 356]. У овом слу ча ју, по-
ред то га што је ов де реч о си ту а ци о ној ком плек сно сти, по сто ји и за вет на, 
би блиј ска он то ло ги ја ко ја не ви дљи во уо кви рује це лу си ту а ци ју, јер је са-
крал но про го ва ра ње афа зич но, тј. не мо, али оно при су ству је. Ту скри ве-
ну ло ги ку ко ја, кроз де фор ма ци ју на мет ну тог тро па, ука зу је на со лид ну 
по сто ја ност је вреј ства, тре ба сма тра ти за јед но прет ход но оте ло вље ње 
сми сла чи ја „се ми о за на и ла зи на по те шко ће” [Солдат 2019: 94–96]. Јер, 
исто као што је у прет ход ном слу ча ју по ли син де тон, во ђен уну тра шњом 
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ло ги ком би блиј ског са крал ног узу са, ре гре си рао на асин де тон, ода ју ћи 
ти ме ау то ро ве на ме ре, та ко и ов де у хи ја зму оста је не што из ван чо ве чи је, 
па и зло чин че ве, на ме ре. 

Не што слич но пре по зна је Џорџ Штај нер (Ge or ge Ste i ner), ка да кон ста-
ту је да „сва ко ко хе рент но раз у ме ва ња то га шта је је зик је сте и ка ко делу-
је, као и сва ки ко хе рен тан из ве штај о спо соб но сти ма људ ског го во ра да 
ко му ни ци ра шта зна че ње и осе ћа ње је су, у крај њој ана ли зи под ра зу ме-
ва ју Бо жи је при су ство” [Ste i ner 1991: 1]. Ово „Бо жи је при су ство” по ста је, 
за пра во, Бах ти нов „на да дре сат”, оно „са вр ше но пра вил но, од го вор но 
раз у ме ва ње ко је се под ра зу ме ва би ло у ме та фи зич кој уда ље но сти, би ло 
у да ле ком исто риј ском вре ме ну” [Бахтин 1886: 323]. По на вља ју ћи гор њу 
мак си му, ре ћи ће мо да, уко ли ко стра да ње Је вре ја не на ђе свој на да дре сат 
– хо ло ка уст је ус пео, и жр тве су уза луд не. Пре вла да не гра ни це сти ли сти-
ке, уз бур ка не од о здо рас по ре ди ма не ви дљи ве са крал не ре чи, не до зво ља-
ва ју кла сич ној ре пре зен та ци ји и сти ли стич ком ак ту Амо на Ге та да до зре, 
иш че ку ју ћи (ме та лин гви стич ки на да дре сат). Ипак, не ума њу ју ћи не моћ 
си ту а ци је ко ју ана ли зу је мо, при зна је мо да шан са за ова на кнад на по сла-
ги ва ња оп ти ми стич ке хер ме не у ти ке, на жа лост, ле жи углав ном у „за-
гроб ној” сфе ри. Та ко и у Спил бер го вој сце ни очи то де лу је та кав скри вен 
кон тра пункт дру га чи је га по рет ка, ко ји од о здо ус та ла са ва по врш је зи ка 
и из да је Ге та. Исто као са по ли син де то ном, ни са овим хи ја змом ни је све 
фор ма циј ски у ре ду, иа ко сти ли стич ки функ ци о ни ше. При ме ти мо да је 
хи ја стич ки еле мент Б’, ко ји је тре ба ло да ре флек ту је сво ју ба зну је ди ни-
цу, за пра во иш че зао. Не пот пун по ли син де тон је иш ча шио ри там, ко ји не 
успе ва да оства ри еле ган ци ју пра вог хи ја зма, упр кос ба зич ној ем фа зи 
по чет не епи фа ни је. При мар на је ди ни ца Б гла си: „Го ди на ма од да нас, мла-
ди ће у чу ду пи та ти за да на шњи дан. Да нас је исто ри ја и ви сте део ње.” 
Да је Ге тов хи ја зам ус пео да се из ве де до кра ја, хи ја стич ко Б би из гле да ло 
от при ли ке ова ко: „Сла ви мо, мла ди, овај об но вље ни дан и до га ђа је ко ји 
су га озна чи ли”. Али, ка ко хи ја зам бро ји са мо је ди ни це А, Б, В, В’, А’, и 
ка ко ви ди мо да не до ста је це ла јед на ис ку пље на је ди ни ца, она Б’, мо же мо 
ре ћи да је по сре ди хро ми хи ја зам. Спа си тељ ски, це ле брант ски ме ха ни-
зам хи ја зма, очи то не функ ци о ни ше ни у овом слу ча ју, као што ни је ни 
у прет ход ном тро пу. А ка ко хи ја зам пред ста вља ме ха ни зам об ре да пре-
ла за ко ји по чи ва на цен трал ном де лу ин вер зи је – мо же мо за кљу чи ти да 
је на ме ра ва на на ци стич ка тран сми си ја дис функ ци о нал на на су штин ском 
ни воу, те се ре флек ту је чак и на је зик. 

У Ге то вом слу ча ју, ви ди мо да је цен трал ни и, ње му нај ва жни ји, део 
– ис пу њен, онај ко ји се ти че Је вре ја (В–В’). Али он је за со бом тре ба ло да 
по ву че ре ста у ра ци ју по ла зног еле мен та Б, (Ви сте део ње), ко ји се ти че 
не мач ких мла дих „це ле бра на та” – и због ко јих је це ли ме ха ни зам и пу штен 
у рад. За ку ца ва ју ћи га на ни воу А–А’, са ис трај ним „Да нас је исто ри ја”, кли-
јент-кон зу мер же ље ног ес ха то ло шког ис хо да – је упра жњен и не мо ћан.2 

2 Те ме ље но на ре цеп ци је књи зи про ро ка Да ни ла из Ста рог за ве та, као уо бича-
јен, при хва ћен је троп пу стог и ја ло вог хра мов ног ол та ра, да би се из ра зио крај њи об лик 
зла, по и сто ве ће ног са идо лом, ко ји „уста има ју а не го во ре, уши има ју, а не чу ју”.
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Ис по ста вља се да то, че га су не мач ки мла ди у бу дућ но сти део – уоп ште 
ни ти је ја сно, ни ти из ве сно. Овај об ред пре ла ска сво га адеп та не во ди 
ниг де, те чак и кре та ње тог хи ја зма не од ра жа ва тра ди ци о на лан рас по ред 
за сно ван на ан тич ком мо де лу – hyste ron pro te ron [Stock 1984: 27], те мо же-
мо ре ћи да он пред ста вља пре кид са тра ди ци јом: pro te ron (по след њи члан) 
хи ја зма мо ра на „скри вен, и „спи ра лан” [Breck 2008: 26] на чин да од ра-
жа ва hyste ron (пр ви члан), а не – да се за ба да ли не ар но „на ра тив но”, ода-
ју ћи по част епи сте мо ло ги ји из ве сно сти. Ре че но опет исто ри о соф ски, Гет 
исто ри ју упор но „чи та у скла ду са на ра тив ним раз во јем” [Breck 2008: 26], 
док се исто ри ја из ну тра од ви ја хи ја стич ки. На ра тив ност, ка ко смо го ре 
на гла си ли, пред ста вља мо дер ни стич ко дис тан ци ра ње од хи ја стич ких 
струк ту ра. За ба да ју ћи се на ра тив но-ли не ар но, тра јек то ри ја хи ја зма ње-
го ве жр тве од во ди да ле ко, али бри ше и кон зу мен та, те се мо же ре ћи да 
„пас хал ни” от клон ко ји се за ми шља, не са мо што је не по сто јећ, већ за пра-
во ис цр та ва то по ло ги ју па кла ко ји се из ло го ра смр ти из ли ва у мно го ши ри 
аре ал. То зна чи да је узур па ци ја хи ја зма не функ ци о нал на, фи гу ра хра мље, 
ода ју ћи по дру ги пут да се би блиј ска он то ло ги ја, ма ко ли ко (не)ис ка зи ва 
је зи ком, опи ре се ман тич кој на ме ри овог аген та ду плог и де мон ског сим-
бо ли зма, те не мо же ни шта ви ше не го да га ре ги стру је као обич ног до пел-
ген ге ра. Она ко да кле, ка ко је си му ли ра но про ро штво Ге то вог го во ра де-
гра ди ра ло по ли син де тон у асин де тон, ко ји жр тву по ни шта ва, али ко је 
„це ле бран ту” не до но си же ље ни ис ход, та ко ви ди мо да го вор укуп но по-
ба цу је, осло ба ђа ју ћи про стор за сли ке би блиј ског ето са ко ји са да на се-
ља ва но ви и не ми тип му че ни штва Бо жи јег на ро да. 

Узев ши сто га све ово у об зир, не тре ба да се пи та мо са мо за што се 
хо ло ка уст де сио, већ мо жда и ви ше, за што ни је ус пео? Да би смо од го во-
ри ли на ово пи та ње, мо ра мо про би ра ти сли ке исто ри је, ко је у свој го вор 
на но си Амон Гет. 

ФИ ЛО СО ФИ ЈА ИСТО РИ ЈЕ АМО НА ГЕ ТА

Пр ва и нај у па дљи ви ја но ци ја у Ге то вој епи зо ди ти че се ре чи „исто-
ри ја”. Она се ре и те ри ра и, за јед но са пој мо ви ма истог по ре кла, „да нас”, 
„бу дућ ност”, „мла ди, бу ду ћа ге не ра ци ја”, на сто ји да учвр сти кли ма ве 
иви це го во ра као не ка квом же ле зном ре шет ком, док ће кроз ње гов вар љив 
ток да ис цу ри шест ве ко ва же ла ти но зне је вреј ске исто ри је. Али, же ле зни 
ка вез не успе ва да учвр сти ову ета жу ко шма ра: ње на чуд но ва тост је ви шег 
ран га од на ив не ин кри ми на ци је ко ју pri ma fa cie при пи су је мо уби лач кој 
на ме ри ко ја је јав на. Ов де се по ма ља це ла те о ри ја исто ри је, ко ја не по ра-
жа ва са мо Је вре је. Ствар је у то ме што, ко ли ко год есе со вац и не скри вао 
сво ју на ме ру, ње му исто та ко не до ста је еле мен тар на се ман ти ка да из ра зи 
про лон ги ра ну ге но цид ност, ан ти ци пу ју ћи ти ме оно уве ре ње по то њих 
ге не ра ци ја да хо ло ка уст не мо же да се пред ста ви чак ни је зи ком еле мен-
тар них, про по зи ци о нал них су до ва. Да би не што од то га из ра зи ли, на ци сти 
он да мо ра ју да ши ре из ра жај но фи ло соф ске окви ре, по се жу ћи за хе те ро-
ном ним сим бо лич ким ми то ло ги ја ма и па ра би блиј ским рит мо ви ма. 
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„Да нас је исто ри ја” зна чи јед ну од две ства ри: рим ску па ган ску исто-
ри ју пре да ка, или мр тви де по про шло сти. Про бај мо, ди је ге тич ког ар гу-
мен та ра ди, да прет по ста ви мо да је Ге то ва вер зи ја до га ђа ја тач на, и да је 
ово за и ста ве ли ки дан. 

А) пре ма пр вој вер зи ји, овај дан за слу жу је да по ста не исто ри ја бла-
го да ре ћи пу кој ве ли чи ни оно га што се зби ло, те он истог тре нут ка кад 
се де ша ва ау то мат ски, без тру да, по ста је исто ри ја. У овој ва ри јан ти, 
исто ри ја по ста је де по ве ли ких, али ста тич них до га ђа ја, лич них и на цио-
нал них. По овој ва ри јан ти, ко ју ће мо на зва ти па ган ском, рим ском-пре дач-
ком исто ри јом, са мо по је ди ни мо мен ти и по себ ни да ни су исто риј ски, они 
ко ји се екс клу зив но ти чу по је дин ца. Али, шта је у овој сме си не мач ко- 
-рим ске, па ган ске пре дач ке исто ри је, за и ста ве ли ко? Гет сам да је од го вор: 
„не мач ка омла ди на, ко ја ће се јед ног да на са чу дом пи та ти о не мач кој 
про шло сти”. Али, та узда ни ца је не из ве сна ствар. Омла ди ни је ова мо гућ-
ност ус кра ће на, с об зи ром да су мла ди већ од ра ни је су штин ски збри ну-
ти као мр тви – и то упра во истим чи ном је зич ког име но ва ња ко ји на сто ји 
да са хра ни Је вре је. Омла ди на је пе ри фра стич ки ухва ће на у мре жу кон-
ју го ва не исто ри је, ко ја са да шњост ис ти ску је у про шлост са мим чи ном 
из го ва ра ња, и за то је крив сам Амон Гет, по што је по кре нуо ма гиј ски чин 
го во ра. По сма тра чи исто ри је (и ње ни ег зе ку то ри) су та ко збри ну ти опсо-
лент ном пе ри фра зом, те не пре о ста је на да да ће и са бу ду ћим по сма тра-
чи ма ове исто ри је би ти шта дру га чи је. Од са мог по чет ка је зга ше на ова 
исто риј ска оп ци ја, а да Гет то га ни је све стан. Дру гим ре чи ма, рим ска 
пре дач ка исто ри ја не мо же да се ре а ли зу је у хро но то пу у ко јем опе ри ше 
до га ђај ко ји се ов де од и гра ва. Онај ко при но си (не до бро вољ ну) жр тву-све-
спа ље ни цу (хо ло ка уст), би ва и сам са же жен. 

Б) дру га вер зи ја исто ри је кон ве ни ра са прет ход ном и ефек тив но 
про из ла зи из ње, по што се од но си на ње ну пу ку ме ха ни ку. По тој кон-
цеп ци ји, у флер ту са исто риј ском из ве сно шћу, „да нас је исто ри ја” ће да 
се вас по ста ви као очи глед на та у то ло ги ја, где је не што исто ри ја са мим 
тим што је passé. Исто ри ја је са да агре гат на про ла зност, а као та ква она 
не мо же да се уса гла си чак ни са па ган ско-рим ском, пре дач ком кон цеп-
ци јом, ко ја ре флек ту је он то ло шку ен тро пи ју. Хо ло ка уст се де ша ва у про-
сто ру та кве ен тро пи је, али у њој не мо же да се уо кви ри, не го у про сто ру 
ауг мен та тив не сло бо де ко ју је до не ла ју део-хри шћан ска ера, ко ја и кул-
ту ру (исто ри ју) ко ри сти за – по ја ча ва ње ин фор ма ци о ног те ре та. Због тог 
се за та кву про ла зност не мо же ре ћи да ни је ин фор ма тив на. 

Ју риј Лот ман (Юрий Лот ман) ис ти че ту па ра док сал ност кул ту ре, јер 
се у њој по не кад „оства ру је уве ћа ње ен тро пи је, на ра чун то тал не ор га-
ни за ци је” [Лотман 2000: 505], где под ен тро пи јом мо же мо раз у ме ти чи сто 
фи зич ки по јам не ре да, а под „то тал ном ор га ни за ци јом”, сва ка ко, ло го ре 
смр ти. Али, она ко ка ко „не ред”, пре не сен на под руч је кул ту ре, по ста је 
за ма јац ју део-хри шћан ског про це са, та ко ен тро пи ја је сте та ко ја ли кви-
ди ра ин фор ма ци о ни мо да ли тет ски ви шак, што ће зна чи ти да је агре гат-
на про ла зност на ко ју се сро за ва је вреј ство, иден тич на са фи ло соф ском 
из ве сно шћу са ко јом про па да ју Нем ци. А то он да зна чи да је, исто као 
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прет ход на оп ци ја, и оп ци ја (б) исто риј ски де по, са мо што, за раз ли ку од 
слу ча ја (а), где је исто ри ја Вал ха ла бри љант них до га ђа ја, вер зи ја (б) сме-
шта про шлост у ма га зин свих мр твих сло је ва, под јед на ко не мач ких ко-
ли ко и је вреј ских. Про шлост се ре гре сив но аку му ли ше у тај де по, што 
зна чи да и ни је ни шта дру го не го слу чај ап со лут не тран сцен ден ци је, 
чи ји ол тар из ве сно сти ни је у ста њу да при ми жр тве све спа ље ни це, ко је 
се при но се на ње гов ол тар. 

Слу чај „б” зна чи да ау то ре хо ло ка у ста не мо же да за о би ђе суд би на 
Је вре ја. Не мач ка омла ди на се у бу дућ но сти сро за ва на по зи ци ју на ко ју 
су осу ђе не жр тве хо ло ка у ста. 

Гет не мо же да укро ти звер из ве сно сти ко ју је осло бо дио, он не мо же 
да ис кон тро ли ше са др жај исто риј ског де ша ва ња, те му и вла сти ти не мач-
ки на род кли зи низ исти слив ник исто ри је, ко јим од ла зи на род је вреј ски. 
Ствар је у то ме што исто ри ја ни ка ко не мо же да бу де „да нас”. Исто ри ја 
мо же (и мо ра) да оби та ва у са да шњо сти, али ова „са да-шњост” је не што 
ве о ма дру га чи је од „да нас”. Кро че је по о дав но уста но вио да је за пра во реч 
о „са да шњо сти”, тј. „са вре ме но сти”: „Исто ри ја је увек са вре ме на-кон тем-
по рар на” [Cro ce 1960: 12]. Са да-шњост као здрав, еквидистантaн по тен-
ци јал, сме штен из ме ђу ми ну лог вре ме на и бу ду ћих мо гућ но сти, оства ре них 
као „сим бо лич ки об ли ци” [Ka si rer 1985], а дис тан ци ра на од тренутачнe 
изолaције од дру гих аве ни ја вре ме на, и је сте оно што су есе сов ци и на ци-
сти укло ни ли као мо гућ ност. Тре ба ли да на ста ви мо са ди је ге тич ким 
је зи ком сце не, ре ћи ће мо да је исто ри ја за пра во увек не где „на кон”, што 
је ре зул тан та исто риј ског уну тра шњег ме ха ни зма. 

Исто риј ска свест сме шта исто ри ју увек у са да шњи тре ну так, али тај 
тре ну так ни је оно Ге то во „да нас”, ко је је ис пра жње но од сва ког по сре ду-
ју ћег при су ства и осло бо ђе но као ва ку ум ски оквир, ко ји ће се по пу ња ва ти 
та у то ло ги ја ма, нај бо ље пред ста вље ним ис ка зи ма про по зи ци је из ве сно сти 
по пут: са да, „он је жив; са да, ви ше ни је”. Сва ки до га ђај, ти ме што је до-
га ђај, мо ра да про ђе кроз мо де ра ци ју не чи је све сти, а то зна чи да је про-
шао кроз област људ ског по тен ци ја ла опло ђе ног, углав ном, сим бо лом и 
сим бо лич ком енер ги јом – ко ја je ко лек тив но при сут на, али се не на сле-
ђу је. Кул ту ра мо ра увек из но ва да се за до би ја, јер „пред ста вља збир не на-
сле ђе них ин фор ма ци ја” [Лотман 2000 : 395, 400]. Та ко је је ди но ме сто на 
ко јем исто ри ја уоп ште не мо же да успе, упра во оно на ко је ју је по са дио 
Амон Гет. Ње гов го вор је дво сми слен, тро сми слен, али по ли се ми чан ни-
је. Он не ма ни ми ми мум ни мак си мум зна че ња, он про сто зна че ње бри ше, 
јер се оно од би ја и кр ши, као кри стал у рас па ду, при ли ком су да ра са ја чом 
иви цом: и ка ме ле он ска ду га је ња ва пре не го је за све тле ла, те се ни ти види 
ни ти ра за зна је, што ње го вог ау то ра ба ца у „та му нај крај њу”. 

ЗА КЉУ ЧАК

Го вор, уз сав при вид фор ме, не ма об лик, јер сва ка реч ис ко ри шће на 
у ње му гу би свој сми сао. Ни „да нас”, ни „исто ри ја”, ни ко пу ла „је” – до кра-
ја го во ра не успе ва да од ра зи ви ше сми сао, иа ко се зна че ње кон фа бу ли ше. 
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До кра ја бе се де је из ли за на сва се ман ти ка и од у зе то је пра во дру гим ре-
чи ма и је зи ци ма, ко ји мо гу да се по ја ве на кнад но, да из рек ну сми сао: ово 
је мр тва цр на тач ка, из ко је се, ек пло зив ном бр зи ном, ши ри јед на по ни шта-
ва ју ћа, де ле ги ти ми зу ју ћа енер ги ја, као ва ку ум ска се ми о тич ка бом ба. Ово 
је по че так мо дер ног до ба. Ти ме се де мон стри ра тач ка са по чет ка рас пра-
ве, да ре пре зен та ци ја, ба рем она озбиљ но умет нич ка, мо же да са вла да 
ин хе рент но ve to ко ји се, на обес хра бру ју ћи на чин, еми ту је као крај ња 
гра ни ца из ра жај но сти. Не мо же мо да зна мо шта је на гна ло Си дру Езра хи 
да, промишљaјући о ре ал ном опро бри ју му те ма те ри је, при хва ти та кву 
гра ни цу кад кон ста ту је да „по сто ји ен ти тет, до га ђај или ме сто, с ко јим 
исто риј ске, умет нич ке, ки не ма то граф ске или ли те рар не ре флек си је го-
то во уо п ште не ма ју ве зе – је дан епи цен тар ко ји се понекад за ми шља као 
цр на ру па у ко ју се ула зи са мо уз ри зик, да се оно што се до жи ви, и ко га 
до жи ви – не мо же да пре не се” [Si dra hi 1995: 121 ]. Јед ном реч ју – Ау швиц? 
Али, су де ћи по успе ху фил ма и гра ни ца ма ко је је по ме рио3 – из ве сно је 
да га не ће иг но ри са ти јав ност, као ни пре жи ве ле жр тве, ни ти по чи ни о ци 
зло чи на.
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SUM MARY: We ha ve tried to open so me new and pos sibly un di sclo sed vi stas on 
the fa mo us sce ne in the mo vie Schin dler’s List, by Ste ven Spi el berg, by pro bing the fa mo us 
qu e sti on: can and sho uld the Ho lo ca ust be re pre sen ted. To the best of my know led ge, the 
fa mo us spe ech of the main an ta go nist of the mo vie, Amon Go eth, “To day is hi story”, has 
not to this mo ment been tre a ted in this man ner, as the be a rer of the in sightful the o ri es of 
style and phi lo sophy. This is what we tried to re medy in this pa per. We try to ac com plish 
this by bro a de ning the con cep tual fra mes of the clas si cal styli stics co ming from struc tu-
ra lism of De Sa us su re, and by applying Mik hail Bak htin’s phi lo sophy of the spe ech 
gen re, to this par ti cu lar sce ne. Star ting hypot he sis, re la ting to the gap bet we en We stern 
and Rus sian se mi o ses, was that clas si cal se mi o sis, best re pre sen ted by Pe ir ce and Um-
ber to Eco, wo uld not to le ra te this bro a de ning of the di e ge tic script to wards the bi bli cal 
le vels of the me a ning, which are ab sent in this ca pa ci ti es of We stern se mi o sis. We as su-
med that this was the sub con sci o us plan of the di rec tor, na mely, to re pre sent the Ger man 
plan: to ma ke Ho lo ca ust not only re ach the bi bli cal pro por ti ons, but bi bli cal style and 
me a ning as well, and thus to im mor ta li ze it self. Du ring the analysis we ha ve en co un te red 
cer tain si mi la ri ti es in the di stri bu tion and the be ha vi or of the fi gu re of spe ech asynde ton, 
in the di e ge tic script of the mo vie, and the at ti tu des of the mo der nity, as they are re pre-
sen ted in Cat he ri ne Pic kstock’s bo ok Af ter Wri ting: Li tur gi cal Con sum ma tion of the 
Phi lo sophy. To get her with Bak htins’ work, Pic kstocks’ analyses ser ved as our gu i ding 
and star ting po int of the ob ser va tion and ma ni pu la tion of the de i ge tic text. Af ter ha ving 
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di sco ve red the abor ted pat terns of the styli stic re con fi gu ra tion, to wards which na zi pro-
pa gan da un suc ce su fully ai med at, in or der to ac com plish the paschal ri te de pas sa ge 
thro ugh con trol ling of the hi sto ri cal ne ces sity, we mo ved to ward the pic tu res of hi story, 
har bo u red in the de pos of the Na zi un der stan ding of what Jews and Ger mans are. We ha ve 
fo und es sen tial con tra dic ti ons in this re spect with the Na zis, stem ming from the se ri o us 
on to lo gi cal er ror of con fu sing an ci ent Ro man an ce stral hi story and very de for med and 
re du ced Ju deo-Chri stian per spec ti ves, which re pre sent the only pos si ble epi ste mo lo gi cal 
in ter fa ce which can ma no u vre the Ho lo ca ust in to de scrip tion. Thus, we con clu de, that 
this de scrip tion is not only pos si ble, but it is nec ces sary, just li ke its co un ter part, re pre-
sen ta tion. 

KEYWORDS: Chi a smus; Аsynde ton; Polysynde ton; Symbo lism; Ho lo ca ust; Bi ble; 
Hi story
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ИСЛАМ СКА ДР ЖА ВА: ИЗ МЕ ЂУ ЈУ ЧЕ И СУ ТРА
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СА ЖЕ ТАК: У по след њих не ко ли ко го ди на, а по себ но у пе ри о ду од 
2014. до 2019. го ди не, је дан од нај ве ћих без бед но сних иза зо ва и ри зи ка по 
ме ђу на род ни мир и без бед ност пред ста вља ла је по ја ва тзв. Ислам ске држа-
ве, ко ја се по бру тал но сти, екс по ни ра ла као нај о зло гла ше ни ја те ро ри стич ка 
ор га ни за ци ја. Да би се што пот пу ни је осве тли ла ње на ам би ци о зна вер ско 
по ли тич ка иде о ло ги ја и мо да ли те ти ре а ли за ци је те ро ри стич ких ци ље ва, 
по треб но је прет ход но ана ли зи ра ти на ста нак и ге не зу раз во ја Ислам ске 
др жа ве. У пр вом де лу ра да раз ма тра ју се оп шти те о риј ски пој мо ви ислам-
ског фун да мен та ли зма и ра ди ка ли зма а по себ на па жња по све ћу је се вер ском 
ин сти ту ту „џи ха да”. За тим се кроз исто риј ски и вер ско иде о ло шки оквир 
а по себ но кроз по ли тич ки аспект, хро но ло шки об ја шња ва те ма на стан ка 
и раз во ја ове те ро ри стич ке ор га ни за ци је, ње на по ве за ност са Ал-Ка и дом. 
По себ но се раз ма тра пи та ње ус по ста вља ња и кон со ли да ци је вла сти и про-
гла ше ња ислам ског об ли ка вла да ви не, тзв. ка ли фа та, на ра том оку пи ра ним 
те ри то ри ја ма Си ри је и Ира ка. У за вр шном де лу па жња је усме ре на на ана-
ли зу про ме не мо да ли те та у стра те шко-так тич ком на сту пу Ислам ске држа-
ве, у све тлу ње ног вој нич ког по ра за и гу бит ка осво је них те ри то ри ја.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ислам ска др жа ва, те ро ри зам, те ро ри стич ка ор га-
ни за ци ја, ха ли фат, ислам ски ра ди ка ли зам 

Ме ђу мно го број ним фе но ме ни ма с ко ји ма се су о ча ва да на шњи свет 
ма ло је оних ко ји иза зи ва ју то ли ко ме диј ске па жње и по до зре ња по пут 
фе но ме на те ро ри зма, не по сред но по ве за ног с пој мом Ислам ска др жа ва, или 
скра ће но ИД. У оби љу но вин ских тек сто ва и пу бли ци стич ких ра до ва на 
ову те му рет ки су при ме ри озбиљ не и објек тив но ар гу мен то ва не ана ли зе 
на стан ка овог „нај ве ћег зла 21. ве ка”, ка ко по не ки за ступ ни ци јав не ре чи 
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ети ке ти ра ју ову те ро ри стич ку ор га ни за ци ју. Још ре ђи су по ку ша ји са гле-
да ва ња ду бин ских узро ка, пре све га иде о ло шког и по ли тич ког ка рак те ра, 
ко ји су до ве ли до ње не по ја ве на Бли ском ис то ку и гло бал ног ути ца ја на 
дру ге те ро ри стич ке ор га ни за ци је и, што је нај ва жни је, на мо гућ но сти аде-
кват ног су прот ста вља ња овој те ро ри стич кој прет њи исла ми стич ке про ве-
ни јен ци је ко ја je, у по след њих не ко ли ко го ди на, уз не ми ра ва ла нај ши ру свет-
ску јав ност, од ли де ра нај моћ ни јих зе ма ља и њи хо вих ад ми ни стра ци ја, 
при пад ни ка без бед но сних и ака дем ских за јед ни ца, па до обич них гра ђа на.

Пре не го што је бив ши ли дер ове те ро ри стич ке ор га ни за ци је, по кој-
ни Абу Ба кр ел Баг да ди, 29. ју на 2014. го ди не1 јав но об зна нио Ислам ску 
др жа ву2 (у за пад ним из во ри ма обич но се ко ри сти на зив Ислам ска др жа ва 
Ира ка и Ле ван та, скра ће но на ен гле ском ISIL) про гла сив ши се ха ли фом3 
– по гла ва ром ислам ске за јед ни це у про сто ру ко ји об у хва та руб не де ло ве 
те ри то ри ја за пад ног Ира ка и се ве ро и сточ не Си ри је – ство ре на је чвр ста 
и мо но лит на су нит ска4 за јед ни ца екс трем но ра ди ка ли зо ва них вер ни ка 
Они су спрем ни да, за рад на ме та ња и ши ре ња сво је вер ске дог ме и идео-
ло ги је на гло бал ном ни воу, пре ду зму нај сви ре пи је об ли ке ору жа ног на си-
ља про тив не вер ни ка и от пад ни ка од ве ре, тј. свих оних ко ји не при па да ју 
овој за јед ни ци и ко ји ни су спрем ни да се жр тву ју за иде ју ус по ста вља ња 
свет ског ха ли фа та.5 

Оно што још увек пред ста вља те шко ћу у раз у ме ва њу ове по ја ве је сте 
чи ње ни ца да ИД у сво јим (бор бе ним) ре до ви ма оку пи ла не са мо му сли-
ма не су ни те – при пад ни ке ло кал них ет нич ких гру па с под руч ја Ира ка и 
Си ри је, као и екс трем но ра ди ка ли зо ва не вер ни ке из дру гих ислам ских 
зе ма ља и ре ги о на (Ту ни са, Кра ље ви не Са у диј ске Ара би је и Че че ни је6), 
не го и му сли ма не ро ђе не и од ра сле у за пад ном ци ви ли за циј ском и кул ту-
ро ло шком ам би јен ту (Ве ли ке Бри та ни је, Фран цу ске, Бел ги је и Не мач ке), 

1 Не ко ли ко не де ља на кон што је ова ор га ни за ци ја за у зе ла ирач ки град Мо сул, на пр ви 
дан ислам ског пра зни ка Ра ма за на, порт па рол ИД на ја вио је об но ву ислам ског ха ли фа та под 
вођ ством Ибра хи ма Ибн Ава да Ибн Ибра хи ма Ибн Али ја Ибн Му ха ме да ел Ба дри ја ел Ху-
се и ни ја ел Ку рај ши ја ел Са ма ра и ја ел Баг да ди ја, ка ко гла си пу но име Абу Ба кра ел Баг да-
ди ја, ко ји је по том при хва тио ба ј’у – фор му лу при хва та ња ха ли фа та и ти ме по стао имам и 
ха лиф свих му сли ма на, сву да на све ту.

2 Осим по ме ну тог на зи ва у оп ти ца ју су и на зи ви Ислам ска др жа ва Ира ка и Ша ма (на 
ен гле ском ISIS) и Да’ш (акро ним од арап ског El Da vla es Isla mi ja fi’ lI raq va’ Sham). Од мо-
мен та про гла ше ња ха ли фа та Ислам ска др жа ва уки да на зив Ирак и ал Шам у свим ад ми ни-
стра тив ним и зва нич ним пи та њи ма и као на зив ко ри сти се ис кљу чи во Ислам ска др жа ва. 

3 У пре во ду са арап ског „на след ник”, „на ме сник”, на зив за вр хов ног по гла ва ра ислам-
ске за јед ни це, као По сла ни ко вог на след ни ка или за ступ ни ка. Од ко ре на ове ре чи из ве ден 
је и по јам ха ли фат, тј. по ли тич ка уста но ва на чи јем се че лу на ла зи ха ли фа [Smailagić 1990].

4 Од арап ске ре чи сун на, у пре во ду „оби чај”, „на чин жи во та”, „про пис”, „од ред ба”. По 
уо би ча је ном об ја шње њу Му ха ме до ва су на об у хва та ње го во де ло ва ње, ње го во го во ре ње и 
ње го во пре ћут но одо бра ва ње. Не ка вр ста „опо на ша ња Му ха ме да”. Су на је и ка рак те ри стич на 
озна ка за прак су и те о ри ју ислам ске за јед ни це [Smailagić 1990: 568].

5 Наш углед ни ори јен та ли ста Ра де Бо жо вић [Божовић 2015: 152, фн. 1], на во ди да но-
во про кла мо ва на др жа ва – Ислам ска др жа ва при па да јед ној, и то ор то док сној и зре лој (ар. 
ра шид), од три вр сте ха ли фа та, ка ко их је кла си фи ко вао сам про рок Му ха мед. Дру ге две су: 
аро гант на, ја ка (ар. аду да) и де спот ска (ар. џа ба ри ја).

6 Че че ни и дру ги му сли ма ни са Кав ка за чи ни ли су нај ве ћи стра ни кон ти гент ИД [Has him 
2014].
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те кон вер ти те у ислам ко ји су, вре ме ном и без за др шке, при хва ти ли као 
сво ју и је ди но ис прав ну – вер зи ју крај ње ис по ли ти зо ва ног и ис кљу чи вог 
об ли ка исла ма.7 

ПО РЕ КЛО – ИСТО РИЈ СКИ, ВЕР СКИ И  
ИДЕ О ЛО ШКО-ПО ЛИ ТИЧ КИ ОКВИР 

У по ку ша ји ма те о риј ског са гле да ва ња су шти не овог и слич них фе-
но ме на на си ља про же тог ре ли гиј ским мо ти ви ма, обич но се по ла зи од 
ана ли зе оп штих пој мо ва – у кон крет ном слу ча ју – од пој мо ва као што су 
(ислам ски) фун да мен та ли зам, екс тре ми зам и ра ди ка ли зам, за тим исла ми-
зам и ми ли тант ни ислам. Aмерички струч њак за ислам, Џон Еспо зи то, 
про фе сор на Уни вер зи те ту Џорџ та ун у Ва шинг то ну, склон је да уме сто 
тер ми на ислам ски фун да мен та ли зам, ко ри сти из раз ислам ски ре ви ва ли-
зам сма тра ју ћи га по де сни јим за опис про це са ду хов не и ин сти ту ци о нал не 
об но ве ислам ских зе ма ља по узо ру на пр во бит ну му сли ман ску за јед ни цу 
с по чет ка 7. ве ка8. Не ка да шњи про фе сор бли ско и сточ них сту ди ја на Уни-
вер зи те ту Прин стон и је дан од нај у пу ће ни јих на уч них ау то ри те та на ову 
те му, Бер нард Лу ис (Ber nard Le wis, 1916–2018), на вео је да (иа ко) ве ћи на 
му сли ма на ни су фун да мен та ли сти, а ве ћи на фун да мен та ли ста ни су те-
ро ри сти, ве ћи на да на шњих те ро ри ста је су му сли ма ни и по но сно се као 
та кви пред ста вља ју [Le wis 2004: 134]. У од го во ру на пи та ње због че га се 
те ро ри стич ки по кре ти и ор га ни за ци је на дах ну ти све том вер ском књи гом 
Ку р’а ном и збир ка ма ха ди са9 у сво јим иде о ло шким окви ри ма и прак тич-
ним про гра ми ма вра ћа ју у про шлост, сво јим фун да мен ти ма, од но сно по-
че ци ма, ва ља ло би кре ну ти од нај оп шти јег исто риј ског при ка за по ло жа ја 
му сли ма на и њи хо вих др жав них за јед ни ца с кра ја 19. и по чет ка 20. ве ка. 

Не ула зе ћи ду бље у ову те ма ти ку, због огра ни че но сти про сто ра за ана-
ли зу, на ве шће мо са мо то да је овај пе ри од, у сво јој ко нач ни ци, ис хо до вао 
кар ди нал ним не у спе хом про це са на мет ну те мо дер ни за ци је и се ку ла ри за-
ци је ислам ских зе ма ља по узо ру на за пад њач ка дру штва. Обри си тог не -

7 Као од раз ма сов ног од ба ци ва ња си сте ма вред но сти зе ма ља-до ма ћи на од стра не ми-
ли о на му сли ма на ко ји жи ве у сто ти на ма ше ри јат ски устро је них че твр ти ши ром За пад не 
Евро пе (у Фран цу ској по зна тих под еу фе ми змом „зо не по себ не осе тљи во сти”), за слу жу је 
по себ ну об ра ду уче шћа при пад ни ка дру ге и тре ће ге не ра ци је ислам ске ди ја спо ре у зе мља ма 
За па да у зло чи ни ма Ислам ске др жа ве.

8 „Ве ру јем да је „фун да мен та ли зам” су ви ше оп те ре ћен хри шћан ским прет по став ка ма 
и за пад ним сте ре о ти пи ма, као и да им пли ци ра мо но лит ну прет њу ко ја не по сто ји; мно го 
по де сни ји оп шти пој мо ви су „ислам ски ре ви ва ли зам” или „ислам ски ак ти ви зам”, ко ји су 
ма ње вред но сно оп те ре ће ни и има ју ко рен у ислам ској тра ди ци ји. Ислам има ду гу тра ди ци ју 
бу ђе ња (тед џид) и ре фор ми (ислах), ко ји укљу чу ју иде је по ли тич ког и дру штве ног ак ти ви зма 
од ра них ислам ских вре ме на до да на шњих да на” [Еспозито 1994: 14]. По је ди ни струч ња ци 
за ислам, по себ но они ко ји ни су оп те ре ће ни оби ча јем по ли тич ке ко рект но сти, Џо на Еспо-
зи та сма тра ју спор ним због апо ло гет ског од но са пре ма ислам ском на си љу и не до вољ но 
уте ме ље ним тврд ња ма да оне не од ра жа ва ју на вод но „ау тен тич но” ислам ско уче ње. 

9 У нај кра ћем, пре ма Нер ке зу Са ма и ла ги ћу (1927–1985), Ку р’ан је за пис вер бал не обја-
ве удо сто јен Му ха ме ду, ислам ском По сла ни ку, у раз до бљу од при бли жно 22 го ди не у Ме ки 
(610–622) и Ме ди ни (622–632) [Smailagić 1975]. Та ко ђе, оп шир ни је на те му Ку р’а на и ха ди са, 
као из во ра на ко је се по зи ва ју исла ми сти (џи ха ди сти): [Грбић 2018]. 



560

успе ха по себ но су би ли ви дљи ви у кул тур ној и ду хов ној сфе ри жи во та 
а као од го вор му сли ман ског све та на ово ата ко ва ње За па да на вред но сти 
и тра ди ци ју, ду бо ко уко ре ње не у ве ро ва ња и иде је ко је про мо ви ше ислам, 
по ја вио се ислам ски ак ти ви зам са сна жним и ши ро ким тен ден ци ја ма, пр во 
опи ра ња за пад њач ким кул тур но-вред но сним обра сци ма, а за тим и до след-
ног по врат ка ислам ској ре ли ги ји и из вор ној тра ди ци ји му сли ма на. Све ово 
па ра лел но је пра тио про цес оп штег на за до ва ња му сли ман ских дру шта ва 
у од но су на за пад на, по себ но у ма те ри јал ној сфе ри дру штве ног жи во та, 
са по ра жа ва ју ћим по сле ди ца ма по еко ном ско-со ци јал ни по ло жај нај ши-
рих сло је ва ста нов ни штва у ве ћи ни ислам ских зе ма ља. Као по сле ди ца 
та квог ста ња, ја ви ли су се раз ли чи ти ислам ски по кре ти и ор га ни за ци је ко ји 
су про па ги ра ли дру штве ни ак ти ви зам по зи ва ју ћи се на ре ли ги ју као на 
је ди ни мо гу ћи из лаз из дру штве не кри зе. С тим у ве зи, на ве шће мо са мо 
Лу и со ву кон ста та ци ју да се сви „...ови по кре ти хра не оску ди цом и по ни-
же њем...” ко је су му сли ма ни и њи хо ви по ли тич ки и др жа во твор ни про јек-
ти до жи ве ли у по ме ну том раз до бљу, као и „...фру стра ци ја ма и пре зи ром...” 
пре ма За па ду и, још ви ше, до ма ћим ели та ма10. Ипак, по на шем ми шље њу, 
је дан од иде о ло шких узо ра и пре те ча ве ћи не да на шњих су нит ских ради-
кал них ор га ни за ци ја и гру па – ва ха бит ски по крет, за слу жу је на ро чи то 
па жњу због ње го вих, услов но ре че но, иде о ло шких ве за са пред ме том 
на шег ис тра жи ва ња тј. ИД.

Пре ма Фи ли пу К. Хи ти ју (Phi lip K. Hit ti), про фе со ру ко ји је сре ди-
ном про шлог ве ка пре да вао исто ри ју Ара па и Бли ског ис то ка и под у ча вао 
се мит ске је зи ке на три пре сти жна аме рич ка уни вер зи те та – Ко лум би ји, 
Прин сто ну и Хар вар ду, ау то ру чу ве ног де ла Исто ри ја Ара па, но ви ја исто-
ри ја Ара би је от по чи ње тек сре ди ном 18. ве ка по ја вом пу ри тан ског по кре-
та тзв. му ва хи ду на (уни та ри ста) по зна ти јег по ка сни јем на зи ву – ве ха-
би је – ко ји су им на де ну ли њи хо ви ка сни ји про тив ни ци по осни ва чу овог 
по кре та Му ха ме ду Ибн Аб дел Ва ха бу из Ујај не, у Неџ ду, про вин ци ји да-
на шње Са у диј ске Ара би је. Не за до во љан на чи ном оно вре ме ног упра жња-
ва ња те о риј ских и прак тич них на чи на ис по ве да ња сво је ве ре и ту ма че-
њи ма Ку р’а на, су не и Про ро ко вих ха ди са11 од стра не сво јих са вре ме ни ка 
ши ром Ара биј ског по лу о стр ва, Си ри је и Ира ка, Ибн Аб дел Ва хаб је од-
лу чио да очи сти ислам од свих но во та ри ја и вра ти му пр во бит ну стро гост. 
По себ но је ин си сти рао на об но ви исла ма та ко што је за го ва рао ап со лут-
но је дин ство и вр хов ну власт Бо га (тав хид) [Еспозито 2002: 547]. Ка ко то 

10 Оп шир ни је на ову те му, из угла кри ти ке ори јен та ли сти ке, као ору ђа до ми на ци је 
над ис точ ња ци ма, од но сно, пер цеп ци је ко ју је За пад пре ко ове на уч не ди сци пли не ство рио 
о Ис то ку, по себ но о арап ско-ислам ској кул ту ри и дру штви ма и ре ак ци ја ма ис точ ња ка на 
раз ли чи те за пад њач ке обра сце и про јек те мо дер ни зо ва ња и де мо кра ти зо ва ња Ис то ка [Said 
2008]. Ина че, ка да је реч о оспо ра ва њу Са и до вог нај по зна ти јег де ла Ори јен та ли зам, ме ђу пр вим 
и нај о штри јим кри ти кам би ле су оне ко је је још 1979. об ја вио си риј ски фи ло соф Са дик ал-Азм 
у ака дем ском ча со пи су Arab Stu di es Qu ar terly. И код нас је Са и до ва пу бли ка ци ја би ла пред мет 
кри ти ке, пре све га у осу ди ау то ро вог ста но ви шта да је ори јен та ли зам им пе ри ја ли стич ка 
ака дем ска ди сци пли на с по ли тич ким им пли ка ци ја ма. 

11 Реч је Му ха ме до вој тра ди ци ји, усме ном пре да њу и са оп ште њи ма ко ји су ка сни је 
ко ди фи ко ва ни као пра ви ла по на ша ња му сли ман ске за јед ни це.
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Хи ти на во ди у сво јој књи зи [Hi ti 1988: 665], Аб дел Ва хаб је ин спи ра ци је 
за сво је про по ве ди цр пео од Ибн Хан ба ла12, она ко ка ко их је ту ма чио Ибн 
Тај ми ја13.

По крет је до жи вео пот пу ни успех ка да је Ибн Аб дел Ва хаб скло пио 
са вез са ло кал ним пле мен ским ста ре ши ном Му ха ме дом Ибн Са у дом. Био 
је то „још је дан слу чај по ве зи ва ња и са рад ње из ме ђу ве ре и ма ча, услед 
че га је на ста ло бр зо ши ре ње ве ре и вла сти Ибн Са у да у цен трал ној и ис-
точ ној Ара би ји... У њи хо вој гор љи во сти да осло бо де ислам од кул та света-
ца и дру гих но во та ри ја они су опу сто ши ли Кар ба лу 1801, за у зе ли Ме ку 
1803. а Ме ди ну сле де ће го ди не, по ру ши ли су ста ро древ не гро бо ве и очи-
сти ли ове гра до ве од све га што је ми ри са ло на идо ла три ју. Сле де ће годи-
не упа ли су у Си ри ју и Ирак и про ши ри ли сво ју те ри то ри ју од Пал ми ре 
до Ома на” [Hi ti 1988: 665]. Иа ко је по крет убр зо до жи вео по раз од стра не 
цен трал них управ них вла сти – Пор те, ве ха биј ско уче ње про ши ри ло се 
вре ме ном на све стра не та да шњег му сли ман ског све та. Об на вља ње из вор-
не ислам ске ве ре оста ће до да нас тренд при су тан го то во у свим овим де-
ло ви ма све та, по себ но на ње го вој пе ри фе ри ји где че сто, по оце ни Еспо зи-
тоа, „до во ди до озбиљ них по ли тич ких су ко ба и ства ра ња но вих др жа ва 
и др жав них си сте ма”. Пре ма ми шље њу до брог по зна ва о ца Бли ског ис то ка 
и ислам ског све та, Оли ве ра По те жи це, Аб дел Ва ха бо во уче ње оста ло је 
до да нас ин спи ра ци ја број ним кон зер ва тив ним, пу ри та ни стич ким и фун-
да мен та ли стич ким по кре ти ма јер „...за го ва ра вра ћа ње на основ на и из вор-
на ислам ска уче ња, уз не скри ве ну не тр пе љи вост у од но су на ши и те, на 
су фи зам и дер ви ше, као и на ли бе рал на ислам ска уче ња” [Potežica 2007: 40].

Пре ела бо ра ци је глав не те ме овог ра да, нео п ход но је раз мо три ти, 
та ко ђе, је дан oд ва жни јих вер ских ин сти ту та у исла му а то је џи хад, с 
об зи ром на ње гов зна чај у иде о ло ги ји ИД. Џи хад или Све ти рат, од но сно 
ши ре ње исла ма пу тем оруж ја, пред ста вљао је, и дан-да нас пред ста вља 
ди ле му и тач ку спо ре ња из ме ђу му сли ман ског све та и не му сли ма на. То-
ком свог исто риј ског раз во ја, без об зи ра да ли је реч о цен трал ним или 
пе ри фер ним под руч ји ма ути ца ја исла ма овај, по не ким прав но-те о ло шким 
шко ла ма, ше сти стуб ислам ске ре ли ги је, иза зи вао је и још увек то чи ни, 
број не кон тро вер зе и не спо ра зу ме, ка ко ме ђу са мим му сли ма ни ма, та ко 
и ка да су по сре ди њи хо ви од но си са при пад ни ци ма дру гих кон фе си ја. 

Со ци о лог ал жир ског по ре кла Ха лид Фу ад Алам, у сво јој књи зи Џи-
ха ди ста из су сед ства, дао је ис црп но об ја шње ње је зич ког зна че ња тер ми-
на „џи хад”. Пре ма овом не ка да шњем про фе со ру исла ми сти ке на Уни вер-
зи те ту у Ор би ну и пре да ва чу со ци о ло ги је му сли ман ског све та на Уни вер-
зи те ту у Тр сту, џи хад озна ча ва „уну тра шњи, пси хо ло шки на пор у бор би 
про тив скло но сти ка оча ја њу” [A lam 2015: 58]. По овом ау то ру, по сто је 
два џи ха да, ве ли ки и ма ли. Док „ве ли ки џи хад” под ра зу ме ва по тре бу да 
чо век пре ва зи ђе са мог се бе, ка ко би се при пре мио за бор бу и оти шао у 

12 Осни вач тзв. хан ба лит ске, јед не од че ти ри при зна те вер ско-прав не шко ле у су нит-
ском исла му.

13 Због зна ча ја овог арап ског те о ло га и прав ни ка за раз вој и ши ре ње ве ха биј ског уче ња 
[Smailagić 1990: 260–261].
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рат, „ма ли џи хад” има зна че ње уну тра шње бор бе у са мом чо ве ку. За по јам 
ра та у арап ском је зи ку ко ри сти се реч – харб, ко ја под ра зу ме ва од брамбе-
ни рат тј. од бра ну те ри то ри је од не при ја те ља. Алам пра ви ја сну раз ли ку 
из ме ђу тер ми на џи хад и рат на гла ша ва ју ћи да „џи ха ди ста ни је са мо бо-
рац, рат ник, он је му сли ман ко јем је по ве рен за да так или ми си ја, не са мо 
да у име исла ма бра ни за јед ни цу, Уму већ и да оства ри пакт (ми сак) из-
ме ђу чо ве ка и Бо га”, што (по го то во из угла ми ли тант них исла ми ста ИД) 
под ра зу ме ва „ства ра ње свет ског ха ли фа та кроз за кле тву на вер ност и 
по слу шност ха ли фи” [A lam 2015: 59].

Као ре зул тат ге о по ли тич ких про це са од сред њег ве ка до да нас, али 
и трај ног ути ца ја ве ро ве сни ко ве по ру ке на ко лек тив ну свест му сли ма на 
о нео п ход но сти ши ре ња исла ма, учвр сти ла су се и вре ме ном ко ди фи ко-
ва ла у ислам ском вер ском пра ву два тер ми на: „дар ел харб” и „дар ел 
ислам”; пр ви у зна че њу те ри то ри је на ко јој се во ди или мо ра во ди ти рат 
ра ди екс пан зи је исла ма, дру ги у зна че њу ислам ске те ри то ри је, или зе мље, 
у ко јој вла да ју и по шту ју се ислам ски ве ро за ко ни.

То ком свог исто риј ског раз во ја ин сти тут све тог ра та ство рио је, ши-
ром ислам ског све та, сна жну тра ди ци ју об но ве ислам ске ве ре ко ја да ти-
ра од 18. ве ка и има за по сле ди цу пред у зи ма ње рат них по хо да за ствар 
ве ре и про гла ше ње ислам ских др жа ва на за у зе тим те ри то ри ја ма. Фе но мен 
џи ха ди зма по стао је, пре ма ми шље њу Ала ма, пла не тар но по знат на кон 
из би ја ња ра та у Ав га ни ста ну, де цем бра 1979. го ди не, ко ји је исто вре ме но 
по слу жио као по ли гон и при ли ка ислам ским фун да мен та ли сти ма за пред-
у зи ма ње пр вих ору жа них ак ци ја на те ре ну. И док су мно ги му сли ман ски 
вер ни ци у овом су ко бу ви де ли при ли ку за сво је пр во бор бе но ис ку ство 
про тив ла ич ке, ко му ни стич ке иде о ло ги је со вјет ског ти па, екс тре ми сти 
ме ђу њи ма „пре по зна ли су на ав га ни стан ској рат ној по зор ни ци при ли ку 
не са мо да стек ну пр во ис ку ство у бор би, већ и да ва ло ри зу ју по јам џи-
ха да и џи ха ди зма” [A lam 2015: 57]. 

Но ва при ли ка за ор га ни за ци о но учвр шћи ва ње и ка сни ју екс пан зи ју 
ука за ла им се сре ди ном де ве де се тих го ди на про шлог ве ка у Бо сни и Хер-
це го ви ни, на кон из би ја ња ме ђу ет нич ког ра та у овој бив шој ју го сло вен ској 
ре пу бли ци. Пре ма ис тра жи ва њу Ева на Кол ма на, струч ња ка за те ро ри зам, 
пре гру пи са ва ње арап ских бо ра ца, њих око 5.000, ко ји су ра то ва ли у Ав га-
ни ста ну, од и гра ло се упра во у Бо сни и Хе р це го ви ни. Ка ко на во ди Кол ман, 
ова ра том за хва ће на зе мља би ла је иде ал на због свог ге о граф ског по ло жаја 
за по че так ши ре ња ути ца ја ав га ни стан ских му џа хе ди на на за пад Евро пе. 
Стра ни бор ци при сти гли са ав га ни стан ског ра ти шта ов де су на ми ру мо-
гли да об у ча ва ју но во при сти гле те ро ри стич ке ре гру те из за пад но е вроп-
ских зе ма ља [Колман 2006: 7]. Џон Р. Шин длер, про фе сор стра те ги је на 
Вој но по мор ском ко ле џу у Њу пор ту, у по гле ду ка рак те ра овог су ко ба, 
из но си свој став да је „за све бо сан ске му сли ма не ра ди кал не ори јен та ци је 
рат ко ји је из био у апри лу 1992. не сум њи во пред ста вљао џи хад, бор бу за 
му сли ман ску ствар” [Šindler 2009: 97–98]. 

У фе бру а ру 1998. го ди не арап ски лист Al-Quds Al-Ara bi /  
 (Ал Кудс ал Ара би / Арап ски Је ру са лим), ко ји из ла зи у Лон до ну, 
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об ја вио је текст „Про гла ше ње џи ха да про тив Је вре ја и кр ста ша од стра-
не Свет ског ислам ског фрон та”. Текст ко ји је, на вод но фак сом, при спео 
ре дак ци ји ли ста, пот пи са ли су Оса ма бин Ла ден и не ко ли ци на во ђа џиха-
ди стич ких гру па у Егип ту, Па ки ста ну и Бан гла де шу. Из са мог на сло ва 
ви дљи во је да, ово га пу та, на ме ти џи ха ди ста ни су би ли бив ши ко му ни-
сти из Со вјет ског Са ве за, већ да је оштри ца ислам ског ма ча окре ну та ка 
Аме ри ци ко ја се, у да љем тек сту, оп ту жу је за оку па ци ју и из ра бљи ва ње 
зе ма ља исла ма – Ира ка, Са у диј ске Ара би је, Егип та и Су да на, као и за по-
ма га ње др жа ве Је вре ја. На кра ју тек ста тра жи се од му сли ма на да уби ја ју 
Аме ри кан це и њи хо ве са ве зни ке, без об зи ра да ли је реч о ци ви ли ма или 
вој ним ли ци ма [Le wis 2004: 21–22]. 

Дру ги вр ло ва жан аспект исла ма ко ји за слу жу је да бу де по ме нут, јер 
у на шем слу ча ју до при но си бо љем раз у ме ва њу фе но ме на ИД, тј. спо соб-
но сти, или тех ни ци мо ти ви са ња по је ди на ца за во ђе ње све тог ра та је сте 
– та ки ја, или кет ман14. У ислам ској те о ло ги ји тер мин под ра зу ме ва сво је-
вр сно осло ба ђа ње вер ни ка од оба ве зе по што ва ња вер ских за ко на и пра-
ви ла по на ша ња у слу ча је ви ма где то ни је мо гу ће без озбиљ ног ри зи ка по 
соп стве ну ег зи стен ци ју, па чак и жи вот, нај че шће у сре ди на ма где не по-
сто ји ислам ска власт. Дру гим ре чи ма, му сли ма ну је до зво ље но да јав но 
из но си ста во ве су прот не исла му, али ће без об зи ра на то ње гов ствар ни 
иден ти тет, пре или ка сни је, ка да то усло ви бу ду омо гу ћа ва ли, из би ти на 
по вр ши ну.15 

Овај ве о ма спе ци фи чан ка рак тер у тра ди ци ји исла ма Алам да нас 
пре по зна је у фе но ме ну џи ха ди зма ко ји ви ди као но ви по јав ни об лик те-
ро ри зма, са свим дру га чи јег од те ро ри зма при сут ног у Евро пи и не ким 
дру гим де ло ви ма све та се дам де се тих и осам де се тих го ди на 20. ве ка – те-
ро ри зма мо ти ви са ног по ли тич ким зах те ви ма и пред у зи ма ног у окви ри ма 
на ци о нал них др жа ва. Овај те ро ри зам се, по Ала мо вој оце ни, кре ће у 
гло бал ном про сто ру ин те р на ци о на ли зо ва ног исла ма и де лу је с ви ше та-
ча ка Зе мљи не ку гле, а оно че му те жи ни је ис пу ње ње зах те ва, већ пот пуна 
де струк ци ја не са мо за пад њач ког већ и сва ког дру гог (не до вољ но ислами-
зо ва ног) си сте ма вред но сти и на чи на жи во та.16 

За ком би на ци ју мон ди ја ли стич ке стра те ги је и средњoвековног на-
чи на ми шље ња исти ау тор, у јед ној сво јој дру гој сту ди ји [Аlam 2012: 79], 
ко ри сти тер мин „хи пер те ро ри зам” – на зи ва ју ћи га но вим те ро ри змом јер 
је, осла ња ју ћи се на вер ски дис курс (ми би смо до да ли ра ди ка ли зо ва ним 

14 Та ки ја на арап ском је зи ку зна чи „бо го бо ја зност”. Оп шир ни је у: [Božović i Si mić 2003: 
116]. Алам ов де го во ри да су по сре ди два пој ма с раз ли чи тим зна че њем. У нај ши рем сми слу 
озна ча ва ју дис кре ци ју, а у ужем тај ну, скри ва ње и ла га ње. Су прот но ово ме, наш по зна ти 
исла мо лог и ори јен та ли ста Д. Та на ско вић из јед на чу је ова два пој ма и њи хо во зна че ње опи-
су је као при кри ва ње вер ске при пад но сти тј. као вер ску ми ми кри ју [Танасковић 2008].

15 Ова кво по на ша ње при сут но је у да на шње вре ме на ро чи то код мла ђих осо ба – му сли-
ма на у за пад но е вроп ским зе мља ма ко ји су пот па ли под ути цај џи ха ди стич ке про па ган де, 
као и код ши и та на де лу те ри то ри је ко ја се на ла зи ла под кон тро лом ИД.

16 При ме ра за ово је мно го а од ко ри сти је под се ти ти се на те ро ри стич ки на пад на ци-
ље ве у Аме ри ци, 11. сеп тем бра 2001. у ор га ни за ци ји Ал-Ка и де и те ро ри стич ке ак ци је ИД 
у Па ри зу и Бри се лу.
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ту ма че њем исла ма и ма ни пу ла ци јом вер ским осе ћа њи ма му сли ма на) у 
ста њу да од при пад ни ка раз ли чи тих, ет нич ких, иде о ло шких, со ци о ло шких 
и дру гих гру па ство ри јед ну – ује ди ње ну гру пу, с је дин стве ним ци љем 
– из вр ше њем те ро ри стич ког ак та. Оно што пре ма фран цу ском исла мо-
ло гу Оли ви јеу Рои (Oli vi er Roy) пред ста вља но ви ну је сте ве за те ро ри зма 
– џи ха ди зма са све сним са мо жр тво ва њем из вр ши ла ца те ро ри стич ких 
ак ци ја. Пре ма овом ау то ру: „Смрт те ро ри сте ни је тек јед на од мо гућ но сти 
или не срећ на по сле ди ца ње го вог по ду хва та, већ је у са мом сре ди шту ње-
го ве за ми сли. Исту оп чи ње ност смр ћу на ла зи мо код џи ха ди ста ко ји се 
при кљу чу ју Ислам ској др жа ви” [Roa 2017: 6]. Роа пре по зна је за јед нич ку 
ма три цу у иде о ло ги ји Ислам ске др жа ве и са ла фи зма. Пре ма ње му реч је 
o сле де ћим еле мен ти ма те ма три це: „...стрикт на при ме на ка зни ко је пред-
ви ђа ше ри јат (ху дуд), вра ћа ње прак си из Про ро ко вог вре ме на, иш че ки ва ње 
апо ка лип се, од би ја ње со ци ја ли за ци је са куф фар, укљу чу ју ћи ту и „на род-
не књи ге”, на ме та ње хри шћа ни ма по ло жа ја зи ми ја као дис кри ми ни са них 
не вер ни ка, га ђе ње пред ши и ти ма, је ре ти ци ма и апо ста та ма” [Roa 2017: 91].

НА СТА НАК – ПО ЧЕТ НА ФА ЗА

По че ци на стан ка ИД да ти ра ју знат но ра ни је од да на фор мал ног про-
гла ше ња ха ли фа та. Го ди на 2003. oбично се сма тра кључ ном у том по гле ду, 
јер се та да у Ира ку по ја ви ла гру па – из дво је ни ма ли огра нак Ал-Ка и де, 
спе ци ја ли зо ван за са мо у би лач ке бом ба шке на па де и под сти ца ње су нит-
ске му сли ман ске ма њи не у Ира ку про тив ши ит ске ве ћи не у овој зе мљи 
[A lam 2015: 80; We iss and Has san 2015: 63–64]. На че лу ове гру пе на ла зио 
се Јор да нац Абу Му саб ал Зар ка ви ко ји је, пре ма на во ди ма Јир ге на То ден-
хе фе ра (Jürgen Todenhöfer), не мач ког прав ни ка, ина че вр сног по зна ва о ца 
по ли тич ко-без бед но сних при ли ка на Бли ском ис то ку, „...пр во бит но пла-
ни рао да са сво јом ’За јед ни цом мо но те и зма и џи ха да’ сврг не јор дан ску 
кра љев ску ку ћу”, али му се, у аме рич кој вој ној ин тер вен ци ји на Ирак 
ука за ла је дин стве на шан са за об ра чун са „не вер ни ци ма” би ло ко је вр сте 
[To den he fer 2016: 10]. Гру па, или мре жа, ка ко су је не ки та да на зва ли, 
оја ча ла је по сле 2011. го ди не услед ра сту ћег на си ља у Ира ку и гра ђан ског 
ра та у Си ри ји, као и све оп штег гра ђан ског не за до вољ ства и не ми ра у 
ве ћи ни арап ских зе ма ља на зва ног „Арап ским про ле ћем”, што са вре мен-
ске дис тан це по сма тра но, по себ но из угла не по вољ них дру штве них кре-
та ња ко ја су усле ди ла у овим зе мља ма, да нас зву чи крај ње ли це мер но.

Чарлс Ли стер (Char les Li ster), не за ви сни ис тра жи вач са Ин сти ту та 
Бру кингс у До хи (Bro o kings Do ha Cen ter), у сво јој сту ди ји под на зи вом 
Про фи ли са ње Ислам ске др жа ве17 [Li ster 13/2014] на во ди да ко ре ни ИД 

17 Због сво је са др жај но сти и об у хват но сти из не тих по да та ка, у овом ра ду че сто ће се 
по зи ва ти на ово Ли сте ро во ис тра жи ва ње. Ина че, Bro o kings Do ha Centеr је пре ко мор ски 
огра нак Ин сти ту та Бру кингс из Ва шинг то на ко ји вр ши екс перт ске и не за ви сне по ли тич ке 
ана ли зе и ис тра жи ва ња у ре ги о ну Бли ског ис то ка. Кључ не те мат ске обла сти су ге о по ли ти-
ка, еко но ми ја и без бед ност. Чла но ви Управ ног од бо ра овог цен тра су, осим нај ви ших др-
жав них функ ци о не ра Ка та ра, још и: Строб Тал бот, Ме длин Ол брајт, Се мју ел Бер гер, Збиг-
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ле же у Јор да ну и Ав га ни ста ну и да да ти ра ју од 1999. го ди не, те да је до 
мо мен та про гла ше ња ха ли фа та гру па „зна чај но ево лу и ра ла, тран сфор-
ми шу ћи се из ма лог и ла ба во струк ту ри ра ног те ла са ши ро ким ме ђу на-
род ним ам би ци ја ма у ве ли ку ор га ни за ци ју фо ку си ра ну на ства ра ње 
ислам ске др жа ве пре ко на ци о нал них др жав них гра ни ца”. 

На и ме, по пут Ала ма, и Ли стер по ла зи од тврд ње да су ор га ни за ци-
о ни за че ци ИД ви дљи ви од тре нут ка пу шта ња на сло бо ду Ал Зар ка ви ја 
из јор дан ског за тво ра 1999. го ди не, где је про вео 5 од 15 го ди на на ко ли-
ко је био осу ђен због по се до ва ња оруж ја и члан ства у те ро ри стич кој 
ор га ни за ци ји Бајт ал Има ма, осно ва ној 1992. го ди не од стра не џи ха ди сте 
Иса ма Му ха ме да Та хир ал Бар ка ви ја. Убр зо по што се на шао на сло бо ди, 
Зар ка ви од ла зи у ав га ни стан ску про вин ци ју Кан да хар где се по ве зу је са 
ру ко вод ством Ал-Ка и де. При ба вив ши прет ход но нов ча на сред ства и до-
пу ште ње ове те ро ри стич ке ор га ни за ци је, осни ва сво ју те ро ри стич ку 
гру пу, под на зи вом Џунд аш-Шам (Вој ска Ша ма) ко ја, на кон не ко ли ко 
ме се ци, ме ња на зив у Џе мат ат-Тав хид ва ал Џи хад (За јед ни ца мо но те и-
зма и џи ха да).

У вре ме от по чи ња ња аме рич ке ин ва зи је на Ирак, мар та 2003. го ди-
не, Зар ка ви је већ имао сво је на о ру жа не бор бе не гру пе у курд ском де лу 
Ира ка, ода кле по чи ње са из во ђе њем те ро ри стич ких на па да у ав гу сту исте 
го ди не, би ра ју ћи за ци ље ве згра ду јор дан ске ам ба са де у Баг да ду, обје кат 
Ми си је УН за по моћ Ира ку и џа ми ју ши ит ског Има ма Али ја у Не џе фу.18 
Упра во у ова квом Зар ка ви је вом ода би ру ци ље ва Ли стер ви ди за мет ке 
пла на за осни ва ње бу ду ће ислам ске др жа ве. Осим на па да на ко а ли ци о не 
сна ге и ме ђу на род ну за јед ни цу, еви дент но је да је Зар ка ви за глав ну ме-
ту на па да сво је те ро ри стич ке гру пе ода брао број ну ирач ку ши ит ску по-
пу ла ци ју, њи хо ве ли де ре и вер ске објек те, с ци љем иза зи ва ња сек та шког 
су ко ба и ха о са у ко јем би он и ње го ва ор га ни за ци ја за у зе ли по зи ци ју 
за штит ни ка су ни та и осни ва ча јед не ислам ске др жа ве очи шће не, пре 
све га од ши и та, али и дру гих вер ских и ет нич ких гру па из ван су нит ског 
кру га. У сво јим јав ним на сту пи ма че сто је упо тре бља вао ан ти ши ит ску 
ре то ри ку сред њо ве ков ног те о ло га Ибн Тај ми је ко ји је про по ве дао да су 
ши и ти ве ћи не при ја те љи исла ма од Је вре ја и хри шћа на. 

КОН СО ЛИ ДА ЦИ ЈА ВЛА СТИ И ОД НО СИ СА АЛ-КА И ДОМ

У пе ри о ду од 2004. до 2006. го ди не За р ка ви јев Џе мат ат-Тав хид ва 
ал-Џи хад (Ja ma’at  at-Taw hid wal-Ji had) пред у зео је низ те ро ри стич ких 
ак ци ја са ма сов ним жр тва ма, по став ши та ко сто жер око ко јег су по че ле 
да се оку пља ју раз ли чи те џи ха ди стич ке гру пе и по је дин ци. Из на ве де ног 

њев Бже жин ски, Фа рид За ка ри ја и др. Цен тар је зва нич но от по чео с ра дом фе бру а ра 2008. 
го ди не. Ви ди оп шир ни је: The Isla mic Sta te’s co ming ru ral re vi val. https://www.bro o kings.edu /
blog/mar kaz/2016/10/25/the -isla mic-sta tes-co ming-ru ral-re vi val/. При сту пље но: 8. 12. 2021.

18 То ден хе фер на во ди број од пре ко две хи ља де из у зет но ефи ка сних бо ра ца ко ји су 
опе ри са ли под Ал-Зар ка ви је вом ко ман дом, од ко јих је хи ља ду би ло рас по ре ђе но у про вин-
ци ји Ан бар, док су се оста ли бо ри ли у по кра ји ни Ди ја ла [To den he fer 2016: 10]. 
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раз ло га ова ор га ни за ци ја тар ге ти ра на је од стра не ме ђу на род не за јед ни-
це и ко а ли ци о них сна га као ге не ра тор и из во ри ште ха о са у Ира ку.

Ка ко на во ди Ли стер, услед пре те ра не и не се лек тив не упо тре бе за-
стра шу ју ћег и ин тен зив ног на си ља, Зар ка ви убр зо до ла зи у кон фликт са 
ру ко вод ством Ал-Ка и де, ко ја је има ла у то вре ме дру га чи ју стра те ги ју и 
ко ја се сво ди ла на по ступ ну бор бу про тив от пад ни ка ре жи ма, уз бри-
жљи во не го ва ње џи ха ди стич ког кул та.19 Иа ко је Зар ка ви скло пио на чел-
ни спо ра зум са вођ ством Ал-Ка и де, ко ји је под ра зу ме вао ак ци о но упо-
до бља ва ње стра те шким од лу ка ма ове ор га ни за ци је, про ме нив ши чак и 
на зив сво је те ро ри стич ке ор га ни за ци је у Тан зим Ка и дат ал Џи хад фи 
Би лад ар Ра фи да ин, по зна ти је као Ал-Ка и да у Ира ку (АКИ), ње гов од нос 
са Ал-Ка и дом остао је и да ље пун тр за ви ца. Тен зи је су се по ја ча ва ле на-
ро чи то због бру тал но сти на па да на ши и те ко је је Зар ка ви је ва ор га ни за-
ци ја на ста ви ла да пред у зи ма не сма ње ном же сти ном. 20 У јед ном од Зар-
ка ви је вих пи са ма из 2005. го ди не пр ви пут се по ми ње по тре ба ства ра ња 
ислам ске др жа ве у Ира ку.

Мо гу ће је до не ти за кљу чак да је ова од лу ка ути ца ла на при вла че ње 
дру гих по бу ње нич ких гру па, па је та ко ја ну а ра 2006. го ди не Зар ка ви 
на ја вио спа ја ње сво је ор га ни за ци је са пет дру гих по бу ње нич ких гру па 
ко је су де ло ва ле са мо стал но у Ира ку: Џа иш ат Та и фа ал Ман су ра, Са ра-
иа Ан сар ат Тав хид, Са ра иа ал Џи хад ал Исла ми, Са ра иа ал Гу ра би и 
Ки та иб ал Ахвал. Од ових ор га ни за ци ја на ста ла је ко а ли ци ја тзв. Меџ лис 
Шу ра ал Му џа хи дин (МСМ) с ци љем об је ди ња ва ња и ко ор ди ни са ња 
те ро ри стич ких ак ци ја свих џи ха ди стич ких сна га у Ира ку. 

Убр зо на кон Зар ка ви је ве смр ти на че ло АКИ до ла зи Абу Хам за ал 
Му џа хир (Абу Ајуб ал Ма сри) а МСМ на ја вљу је осни ва ње Ислам ске др-
жа ве у Ира ку (скра ће но ИСИ, на арап ском – Ad-Daw la tu al-Isla miyya fi 
al-Ira qi). Кра јем исте го ди не АКИ фор мал но по ста је ор га ни за ци о ни део 
Ислам ске др жа ве у Ира ку при знав ши вр хов ни ау то ри тет ње ног ли де ра 
Ха ми да Да ву да Му ха ме да Ха ли ла Аз За ви ја (Абу Омар ал Баг да ди). По-
сте пе ним ја ча њем ове ор га ни за ци је, уну тар ко је је уско ро по чео да се 
на зи ре је дан ор га ни за ци о ни део за ду жен за ус по ста вља ње вла сти на 
осво је ним те ри то ри ја ма, Ал-Ка и да вре ме ном све ви ше по ста је пот чи ње-
ни део ИСИ-ја.21 До кра ја 2006. го ди не фи нан си ра ју ћи се из раз ли чи тих 
из во ра, пре све га од по ре за и раз ли чи тих вр ста на ме та ло кал ном ста нов-

19 „Го ди не 2004. по ја вио се ви део-сни мак с на сло вом Абу Му саб ал Зар ка ви ко ље Аме-
ри кан ца. У ње му је сни мље но од се ца ње гла ве Аме ри кан цу Ни ко ла су Бер гу. На вод но, као 
осве та за „срам на де ла” САД у Абу Гра и бу. Берг и ка сни је жр тве има ли су на се би на ран-
џа сте ком би не зо не, као за тво ре ни ци из Абу Гра и ба” [To den he fer 2016: 11]. 

20 О ка квој бру тал но сти се ра ди ло го во ри и по да так ко ји из но си То ден хе фер да се за-
ме ник Оса ме бин Ла де на, Ај ман ал-За ва хи ри по жа лио бин Ла де ну да при ли ком Ал-Зар ка-
ви је вих на па да ги не пре ви ше ци ви ла, и то ши и та, те да су број ни је ши ит ске од аме рич ких 
жр та ва. Ка ко на во ди То ден хе фер, за раз ли ку од ал-Зар ка ви ја, чел ни ци Ал-Ка и де за ла га ли 
су се за по ми ре ње из ме ђу су ни та и ши и та [To den he fer 2016: 11].

21 Вре ме ће по ка за ти ка сни је кључ ну ди стинк ци ју у по гле ду стра те ги ја за ко је су се 
опредилa ру ко вод ства Ал-Ка и де и ИД. На и ме, док је пр ва усво ји ла и успе шно ор га ни зо ва ла 
обра зац гло бал не али флек си бил не и де те ри то ри ја ли зо ва не мре же, дру га је упра во ин си-
сти ра ла на за по се да њу, упра вља њу и кон стант ном ши ре њу те ри то ри је – бу ду ћег ха ли фа та. 
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ни штву, за тим од из ну де и от ми ца и од пре про да је наф те и при род ног 
га са, ИСИ је за ра ђи вао го ди шње од 70–200 ми ли о на до ла ра.22

Пе ри од на за до ва ња ИСИ-ја от по чео је 2007. го ди не на кон што се 
не ко ли ко ло кал них су нит ских гру па, оку пље них око ко а ли ци је под на-
зи вом Си но ви Ира ка23 у про вин ци ји Ан бар, ус про ти ви ло ак ци ја ма ко је 
је до та да АКИ пред у зи мао на овој те ри то ри ји про тив ши ит ске вла де. 
Не за до вољ ни овим ак ци ја ма, уско ро су по че ли да пру жа ју и ору жа ни 
от пор АКИ-ју, уз све срд ну вој ну и ло ги стич ку по др шку ко ју су до би ли 
од аме рич ке вој ске и ло кал них без бед но сних фор ма ци ја. Да би се успе-
шно ус про ти вио овим на па ди ма и не у тра ли сао моћ Си но ва Ира ка, АКИ 
је пред у зео низ ору жа них ак ци ја и те ро ри стич ких на па да на не су нит ске 
гру пе, по пут Ја зи да24, иза зи ва ју ћи та ко пот пу ни ха ос и по мет њу ме ђу 
раз ли чи тим вер ским и ет нич ким гру па ма на се ве ру Ира ка.

Ипак, су о че ни са овим вој ним фак то ром ре гру то ва ним из ре до ва 
ло кал ног ста нов ни штва, ко је је тра ди ци о нал но би ло скло но да пру жа 
от пор но вим упра вљач ким струк ту ра ма, ИСИ је био при мо ран да се по-
ву че са не ких де ло ва те ри то ри ја, услед све ин тен зив ни јих по је ди нач них 
ак ци ја на сво је во ђе ко је су пред у зи ма ле ко а ли ци о не сна ге, као и због све 
ши рег и озбиљ ни јег оби ма бор бе них ак ци ја ко је су на њих от по че ли да 
из во де Си но ви Ира ка. Пре ма ми шље њу Ли сте ра, ИСИ је у пе ри о ду од 
2007. до 2009. го ди не пре тр пео зна чај не гу бит ке. Ова ко ус по ста вље ну 
си ту а ци ју на те ре ну зна чај но је про ме ни ла, у ко рист џи ха ди ста, од лу ка 
аме рич ке ад ми ни стра ци је да по ву че сво је вој не тру пе из Ира ка. 

По вла че ње тру па ко је је усле ди ло вр ше но је сук це сив но од ју на 2009. 
до ав гу ста 2010. и под ра зу ме ва ло је пре но ше ње од го вор но сти за вој но-
без бед но сну си ту а ци ју у зе мљи на ирач ке вла ди не сна ге, што је дра стич-
но сма њи ло ути цај ко а ли ци је Си но ви Ира ка и омо гу ћи ло ИСИ-ју да по-
вра ти ини ци ја ти ву на те ре ну и да ис ко ри сти до крај њих гра ни ца ду бо ке 
дру штве не, ет нич ке и по ли тич ке по де ле у зе мљи. Вр ло ва жна од лу ка за 
бу дућ ност ове те ро ри стич ке ор га ни за ци је би ло је пре се ље ње ње не цен-
тра ле и ру ко вод них ак тив но сти у Мо сул. Ка ко су аме рич ке тру пе би ле 
све ма ло број ни је у зо на ма вој них опе ра ци ја, та ко је све ви ше ра сло не-
по ве ре ње вођ ства ирач ке ло кал не ко а ли ци је пре ма цен трал ној вла ди 

Ви дети оп шир ни је: Gra e me Wo od, “What ISIS Re ally Wants?” The Atlan tic Monthly, 03/2015. 
[The Atlan tic].

22 Пред крај 2015. го ди не про це не вред но сти сред ста ва ко ји ма рас по ла же ИД кре та ле 
су се до 2.000 ми ли јар ди до ла ра, с го ди шњим при ли вом од 2,9 ми ли јар ди до ла ра. Ка ко на-
во ди но ви нар Ми лу тин Ми тро вић у свом тек сту „Еко но ми ја те ро ри зма: ИСИС је би знис”, 
об ја вље ном 23. но вем бра 2015. на сај ту Би знис и фи нан си је, ИД је та да кон тро ли са ла те ри то-
ри ју ве ли чи не Ве ли ке Бри та ни је, али са бро јем ста нов ни ка ма њим од Лон до на [Mitrović 2015].

23 Ова ко а ли ци ја би ла је са чи ње на од де вет ло кал них су нит ских гру па из ирач ке про-
вин ци је Ан бар и има ла је ви ше на зи ва: Спа ша ва ње Ан ба ра, На ци о нал ни са вет за спа ша ва-
ње Ира ка, По крет су нит ског спа ша ва ња, На ци о нал ни са вет за бу ђе ње Ира ка и По крет су-
нит ског бу ђе ња. Осно ва на 2005. ко а ли ци ја је пре ста ла да по сто ји 2013. го ди не на кон што је 
та да шњи ирач ки пре ми јер Ну ри ал Ма ли ки од био да ње не при пад ни ке ин те гри ше у вла ди-
не без бед но сне сна ге. Бро ја ла је око 50.000 на о ру жа них бо ра ца [Sons-of-Iraq 2021].

24 Хи ти их свр ста ва у ул тра ши ит ске сек те ме ђу ко ји ма су још и исма и ли ти, дру зи, 
ну сеј ри и Али-ила хи [Hi ti 1988: 235].
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Ну ри ал Ма ли ки ја ко ја је, опет, са сво је стра не све ма ње пру жа ла по др шку 
овој ко а ли ци ји, по себ но у по гле ду фи нан си ра ња ко је је по ста ло не ре дов-
но и не до вољ но. Пре о крет је на сту пио сре ди ном 2010. ка да је ИСИ по ну-
дио бор ци ма су нит ске ко а ли ци је ве ће пла те од Ма ли ки је ве вла де, што 
је до ве ло до по чет ка ре гру то ва ња ових бо ра ца у ИСИ. 

Пре ма Ли сте ро вом ис тра жи ва њу, Ислам ска др жа ва у Ира ку из гу би-
ла је у овом пе ри о ду 34 од 42 сво ја ли де ра ко ји су пред ста вља ли глав но 
ру ко вод ство. Да би ма кар де ли мич но на до ме сти ла овај гу би так, из ве ла 
је се ри ју ве ли ких на па да на за тво ре у ко ји ма су не ки од ових во ђа би ли 
за ро бље ни. Исто вре ме но, ак тив но се по кре ће ин фор ма тив на кам па ња у 
ко јој се ин си сти ра на то ме да је Абу Омар ал Баг да ди пред о дре ђен Бож-
јом во љом да по ста не ха ли фа, јер на вод но во ди по ре кло из пле ме на Ку-
рејш25 ко је, по ислам ској тра ди ци ји, тре ба да дâ но вог ха ли фу. На кон 
по ги би је ал Баг да ди ја и Абу Ају ба ал Ма сри ја апри ла 2010. го ди не, ИСИ 
по ја ча ва сво је про па ганд не ак тив но сти с ци љем да њи хов ислам ски др-
жа во твор ни про јект за до би је ле ги тим ност и што ве ћу по др шку у ста нов-
ни штву. Део тих ак тив но сти под ра зу ме вао је да се и но во про гла ше ном 
ли де ру ИСИ-ја, Абу Ба кру ал Баг да ди ју, при пи ше ку реј шит ско по ре кло. 

По ред про па ганд них ин тен зи ви ра ју се све ви ше и бор бе не ак тив но сти. 
Се ри ја бом ба шких на па да са огром ним бро јем жр та ва ме ђу ста нов ни-
штвом, ука зи ва ла је на ду бљу уко ре ње ност ИСИ-ја у ло кал не структу ре 
и ожи вља ва ње ње го ве опе ра тив но-ко манд не вер ти ка ле. Ова ор га ни за ци ја 
по ста је све ви ше ирач ка, а ње не ак тив но сти на ло кал ном и про вин циј ском 
ни воу би ва ју ускла ђе ни је са пла но ви ма ко је ру ко вод ство има у на ци о нал-
ним окви ри ма. ИСИ по сте пе но пра ви про дор и у вла дин оба ве штај но- 
-без бед но сни апа рат. И по ред то га, оце њу ју ћи ка рак тер и обим опе ра ци-
ја ко је је из во дио, као и струк ту ру са ме ор га ни за ци је у пе ри о ду до из би-
ја ња си риј ског гра ђан ског ра та, ИСИ је и да ље био са мо те ро ри стич ка 
ор га ни за ци ја. 

ЗА О КРУ ЖИ ВА ЊЕ ТЕ РИ ТО РИ ЈЕ, УС ПО СТА ВЉА ЊЕ ВЛА СТИ  
И ПРО ГЛА ШЕ ЊЕ ХА ЛИ ФА ТА

По чет ком 2011. го ди не, са „Арап ским про ле ћем” у пу ном за ма ху, 
Ислам ска др жа ва у Ира ку на ста вља про цес ши ре ња и про фе си о на ли за-
ци је за по чет кра јем 2009. го ди не. У сво је ре до ве при ма офи ци ре, бив ше 
вој не ко ман дан те Са да ма Ху се и на ко ји су по сле 2003. ис кљу че ни из вој-
ске но во у спо ста вље ног ирач ког ре жи ма. У зо ну вој них опе ра ци ја укљу-
че не су ју жне ирач ке обла сти са ши ит ским жи вљем и обла сти на се ве ру 
Ира ка на ста ње не Кур ди ма. Опе ра ци је су се из во ди ле го то во сва ко днев но 

25 Ста ро а ра биј ско пле ме, огра нак глав ног пле ме на Ки на на. Реч је о пле мен ској гру пи 
Се ми та ко ји су се у пре и слам ско до ба ба ви ли но мад ством у пу стим кра је ви ма око Ме ке, у 
Хи џа зу, ара биј ској по кра ји ни, а ка сни је тр го ви ном и нов чар ством ши ром Ара би је и су сед-
них по кра ји на. Про рок Му ха мед при па дао је овом пле ме ну. По сле ње го ве смр ти ис кљу чи-
во пра во Ку реј ши та на упра вља ње му сли ман ском за јед ни цом за сту па ли су и бра ни ли као 
те зу, дво ји ца пр вих ха ли фа, Абу Ба кр и Омар [Smailagić 1990: 354].
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и у ве ли ком бро ју, у ви ше по кра ји на исто вре ме но, или у вр ло крат ким 
вре мен ским раз ма ци ма. Ови ин тен зив ни и ши ро ко рас про стра ње ни на-
па ди има ли су за циљ не са мо да на не су ве ли ку ма те ри јал ну ште ту, већ 
и да ума ње мо рал ирач ких без бед но сних сна га. 

У ју лу 2012. го ди не ини ци ра на је два на е сто ме сеч на кам па ња под 
на зи вом „Раз би ја ње зи до ва” ко ја је има ла за циљ осло ба ђа ње за тво ре них 
чла но ва ИСИ-ја. У на па ди ма на за тво ре у Ти кри ту и Абу Гра и бу осло бо-
ђе но је ви ше од 500 за тво ре ни ка од ко јих је њих 47 би ло осу ђе но на смрт, 
јер су при па да ли вођ ству те ро ри стич ке ор га ни за ци је. Као ре зул тат фо-
ку си ра ња на при ку пља ње и ис ко ри шћа ва ње оба ве штај них по да та ка усле-
ди ла је но ва кам па ња (јул 2013. – јул 2014), ко ја је има ла за циљ да ума њи 
спо соб ност и по ве ре ње у сна ге без бед но сти – кроз из во ђе ње ци ља них 
на па да и ак ци ја за стра ши ва ња. Број уби ста ва при пад ни ка без бед но сти, 
као и прет њи упу ће них ви со ким вој ним и по ли циј ским ко ман дан ти ма, 
по ве ћан је 150%. Пре не го што је ус пео да се про ши ри у Си ри ји, ис ко ри-
шћа ва њем ре во лу ци је и ха о са иза зва ног гра ђан ским ра том у тој зе мљи, 
ИСИ је био у ста њу да осво ји зна чај не по вр ши не др жав не те ри то ри је и 
да њом упра вља.

На кон ирач ке усле ди ла је си риј ска фа за, ре кли би смо, на сил не ре и-
сла ми за ци је ко ја је под ра зу ме ва ла овла да ва ње не при ја тељ ском те ри то-
ри јом од стра не ИСИ-ја и ње ну при пре му за во ђе ње бу ду ћег све тог ра та 
и ус по ста вља ње џи ха ди стич ког по рет ка. Ов де је ва жно на по ме ну ти да 
ве зе ИСИ-ја и ње го вих прет ход ни ка са Си ри јом да ти ра ју од 2003. го ди не, 
те да су ус по ста вље не и би ле одр жа ва не пре ко мре же за ре гру то ва ње 
бо ра ца ко ји су у Ирак до ла зи ли пре ко Си ри је. Пре ма по да ци ма аме рич ке 
вла де, на ко је се по зи ва Ли стер у свом ис тра жи ва њу, до 2007. го ди не бли-
зу 90% стра них бо ра ца до шло је у Ирак пре ко Си ри је.

Пр ве ма сов не гра ђан ске не ми ре у Си ри ји, ко ји су из би ли по чет ком 
2011. а ка сни је и ха о тич не при ли ке на ста ле услед из би ја ња же сто ког гра-
ђан ског ра та у овој зе мљи, Абу Ба кр ал Баг да ди ис ко ри стио је да упу ти 
Абу Му ха ме да ал Џо вла ни ја у Си ри ју ка ко би та мо ор га ни зо вао при су ство 
и учвр стио ути цај ИСИ-ја.26 По до ла ску у си риј ску про вин ци ју Ха са ка, 
Ал Џо вла ни се по ве зао са ло кал ним џи ха ди стич ким гру па ма, ко је су 
де ло ва ле ши ром зе мље, од ко јих је убр зо на ста ла ор га ни за ци ја под на зи-
вом Џаб хат ал Ну сра. У ње ним ре до ви ма би ло је мно го ли ца прет ход но 
ам не сти ра них од стра не си риј ског пред сед ни ка Ба шар ал Аса да. 27

По ме ну та ор га ни за ци ја по ја ви ла се у јав но сти ја ну а ра 2012. го ди не 
пре у зев ши од го вор ност за са мо у би лач ки бом ба шки на пад у Да ма ску у 
ко јем је стра да ло нај ма ње 40 осо ба. У пр во вре ме на кон овог те ро ри стич ког 

26 Рас плам са ва њу гра ђан ског ра та и успо ну џи ха ди зма у Си ри ји кроз по ма га ње на вод-
но „уме ре них” и „про ве ре них” бо ра ца про тив вла де Ба ша ра ал Аса да, до при не ле су и ак-
тив но сти за пад них оба ве штај них слу жби, пре све га САД и Ве ли ке Бри та ни је. Не по пр ви 
пут, на гли успон ИД 2014. био је ди рект на по сле ди ца за пад них по ку ша ја да се твр ди џи ха-
ди сти при ка зу ју као „бор ци за сло бо ду” и да се сход но то ме обил но на о ру жа ва ју.

27 То ден хе фер на во ди да је Асад био иде а лан при мер не при ја те ља ка квог су за ми шља-
ли џи ха ди сти: се ку лар ни пред сед ник, ала вит, са ве зник Ира на, про за пад но и про из ра ел ски 
на стро јен [To den he fer 2016: 15].
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ак та, ње ни чел ни ци не ги ра ли су би ло ка кву по ве за ност са ИСИ-јем, или 
Ал-Ка и дом и, због на па да на ци вил не ци ље ве, Џаб хат ал Ну сра иза зва ла 
је не го до ва ње си риј ске опо зи ци је. Окол но сти се до кра ја 2012. го ди не, ме-
ђу тим, зна чај но ме ња ју и Џаб хат ал Ну сра, ко ја та да већ у сво јим ре до ви ма 
има око 2.000 љу ди, по ста је ре ле вант на ми ли тант на ор га ни за ци ја са до-
бро рас по ре ђе ним и ефи ка сним сна га ма у Да ма ску, те Де ра’и на ју гу и 
Идли бу и Але пу на се ве ру зе мље. Ово је ути ца ло и на ње ну тран сфор ма-
ци ју од кла сич не те ро ри стич ке ор га ни за ци је у по бу ње нич ке сна ге, по себ-
но у се вер ном де лу си риј ске др жав не те ри то ри је. По чет ком на ред не го-
ди не из ве ла је две вој не опе ра ци је про тив вла ди них сна га за у зев ши том 
при ли ком ре жим ске вој не објек те у Идли бу и Але пу, учвр стив ши та ко 
сво ју ре пу та ци ју од луч ног про тив ни ка си риј ске вла де и ње не вој ске. Ко-
ли ко је у то ме ус пе ла, го во ри и по да так да су ши ром Си ри је из би ле де-
мон стра ци је про тив од лу ке аме рич ке ад ми ни стра ци је да Џаб хат ал Ну сру 
про гла си за те ро ри стич ку ор га ни за ци ју. 

Вој ни ус пе си Џаб хат ал Ну сре охра бри ли су Абу Ба кра ал Баг да ди ја 
да и отво ре но ста ви под сво ју кон тро лу ову ор га ни за ци ју, па је та ко апри ла 
2013. го ди не јав но, у свом ау дио-за пи су, об зна нио да је Џаб хат ал Ну сра 
огра нак ИСИ-ја и да ове две ор га ни за ци је, од тог тре нут ка, по ста ју ИСИС 
(Ислам ска др жа ва у Ира ку и Аш-Ша му). Ал-Џо вла ни, ме ђу тим, од ба цу је 
ову об ја ву и у на ред них не ко ли ко ме се ци успе ва да са чу ва са мо стал ност 
сво је ор га ни за ци је. Су о чен са ова квим раз во јем до га ђа ја ал Баг да ди је био 
при ну ђен на про ме ну так тич ког на сту па сво је ор га ни за ци је у Си ри ји, 
уви дев ши да је ну жно да се не по сред но и ак тив но, уме ша у рат не су ко бе 
у Си ри ји и то пре ко стра них бо ра ца ко ји су, не за до вољ ни ал Џо вла ни јем, 
на пу сти ли Џаб хат ал Ну сру и при кљу чи ли се ИСИС-у. Да би се на мет-
ну ли као кљу чан фак тор на си риј ској рат ној по зор ни ци по че ли су агре сив-
но да ши ре свој ути цај на се ве ру и ис то ку Си ри је.

Шест ме се ци на кон уби ства ви со ког си риј ског ко ман дан та у Ла та-
ки ји, из вр ше ног од стра не ИСИС-а, усле ди ла је по чет ком 2014. го ди не на 
се ве ру Си ри је опе ра ци ја уме ре них гру па про тив ИСИС-а при мо рав ши 
ње го ве при пад ни ке да се по ву ку у Ра ку мар та исте го ди не. Гу би так зна-
чај ног де ла те ри то ри је на се ве ру Си ри је био је, ме ђу тим, са мо при вре-
ме ног ка рак те ра. На кон утвр ђи ва ња глав ног цен тра у Ра ки, усле ди ла је 
офан зи ва ИСИС-а из сре ди шта су нит ске Ан бар про вин ци је у Ира ку, на 
град Фа лу џу и де ло ве Ра ма ди ја. По нов но усме ра ва ње па жње на Ирак 
зна чи ло је, осим учвр шћи ва ња кон тро ле над Ан ба ром и ус по ста вља ња 
вла сти у овој про вин ци ји, ко ја се на сла ња на Си ри ју, и кон цен тра ци ју 
сна га за на пад на опо зи ци о не тру пе на си риј ској те ри то ри ји у ис точ ној 
про вин ци ји Пал ми ра, дуж ре ке Еу фрат, апри ла 2014. го ди не. Ово је пе-
ри од ка да се вој не опе ра ци је ИСИС-а у Ира ку и Си ри ји све ви ше про жи-
ма ју и из во де сред стви ма, оруж јем и људ ством ко је све че шће пре ла зи 
ирач ко-си риј ску гра ни цу. У та квим окол но сти ма до ла зи у ју ну исте го-
ди не до за у зимања Мо су ла на кон че га се ши ри су нит ски ору жа ни уста нак 
у Ира ку. Охра брен овим вој ним ус пе си ма, ИСИС, по во дом от по чи ња ња 
ме се ца Ра ма за на, об ја вљу је низ ау дио-сни ма ка од ко јих је нај зна чај ни ји 
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онај од 29. ју на, еми то ван на пет је зи ка, ко ји је на ја вио ус по ста вља ње 
ха ли фа та.28

Ислам ска др жа ва (ИД), ка ко се од та да на зи ва те ри то ри ја ха ли фа та, 
сле де ћу – 2015. го ди ну је за по че ла спек та ку лар ним на па дом и бе сти јал-
ном ег зе ку ци јом но ви на ра па ри ског ча со пи са Шар ли еб до (Char lie Heb do). 
Тај пре лом ни тре ну так сна жно је ути цао на зва нич ну од лу ку Фран цу ске 
да се ак тив но укљу чи у ору жа ни су коб про тив ИД. Фран цу ске вој не сна ге 
пред у зе ле су та да се ри ју ра зор них ва зду шних уда ра на си риј ски град Ар 
Ра ку, ва жно ад ми ни стра тив но, при вред но и енер гет ско упо ри ште ИД у 
ком се тог тре нут ка на ла зи ло не ко ли ко хи ља да бо ра ца ИД. У сеп тем бру 
исте го ди не фран цу ским вој ним сна га ма при дру жи ло се ру ско вој но ва-
зду хо плов ство за по чи њу ћи ви ше ме сеч ну ва зду шну опе ра ци ју пре ци зних 
уда ра на по ло жа је ИД у Си ри ји [A lJa ze e ra 2017]. Као од ма зда за ова бом-
бар до ва ња и ра ке ти ра ња, из вр шен је син хро ни зо ва ни те ро ри стич ки на пад 
на не ко ли ко ло ка ци ја у Па ри зу (но вем бар 2015) и обо рен је ру ски ци вил ни 
ави он са пре ко 200 пут ни ка. Та ко ђе, усле ди ла је и се ри ја те ро ри стич ких 
на па да са ма сов ним жр тва ма у Баг да ду, Ан ка ри и Беј ру ту.

ЗА ВР ШНА ФА ЗА – ПО ЧЕ ТАК КРА ЈА ИЛИ НО ВИ ПО ЧЕ ТАК

На кон те ро ри стич ког на па да на Бри сел и же сто ке вој не ре ак ци је 
за пад них зе ма ља и Ру си је на ци ље ве ИД, пре све га у Си ри ји, до шло је до 
по вла че ња ове те ро ри стич ке ор га ни за ци је ду бље у не при сту пач не де ло-
ве ове зе мље и Ира ка и, по себ но, уну тар су нит ског ста нов ни штва у ве ћим 
град ским сре ди на ма.29 Ру ска вој на ин тер вен ци ја у сеп тем бру 2015. дра-
ма тич но је про ме ни ла од нос сна га у си риј ском кон флик ту. И по ред то га, 
при пад ни ци ИД на ста ви ли су да пред у зи ма ју оп се жне са мо у би лач ке 
ак ци је са ма сов ним жр тва ма у овој ра том за хва ће ној ре ги ји али и у Евро-
пи, Ази ји и дру гим зе мља ма, од ко јих су не ке би ле ор га ни зо ва не од стра-
не ви шег ру ко вод ства ИД док су дру ге ор га ни зо ва ли и из вр ши ли тзв. 
„ву ко ви са мот ња ци”, по је дин ци ко ји при хва та ју по зив Ислам ске др жа ве 
за на си љем, али углав ном де лу ју са ми и изо ло ва но од оста лих ак ци ја 
ор га ни за ци је. До 2017. го ди не, ИД је пре тр пе ла нај зна чај ни је те ри то ри-
јал не гу бит ке у Ира ку, од Ти кри та (2015) и Ра ма де (2015–2016), пре ко 
Фа лу џе (2016) и Мо су ла (2016–2017), а за тим је оста ла и без два по след ња 
ве ли ка си риј ска (град ска) упо ри шта – сво је пре сто ни це, гра да Ра ке и Де ир 
аз-Зо ра. Ка ко на во ди Роа: „По чев од 2015. го ди не и пр вих уз ми ца ња на 
те ре ну, гло бал ни џи хад по стао је при о ри тет Ислам ске др жа ве. Над гле-

28 За бо ље раз у ме ва ње овог фе но ме на да до да мо и то да пи та ње ха ли фа та и Про ро ко-
вог на след ни ка на че лу му сли ман ске за јед ни це, пре ма ми шље њу ве ћи не струч ња ка (ко ји 
не при па да ју те о ло шком кру гу), пред ста вља ви ше ово зе маљ ско (све тов но), а ма ње ре ли гиј-
ско пи та ње, што не им пли ци ра за кљу чак да, са те о риј ског ста но ви шта по сма тра но, де фи-
ни са ње су шти не овог пој ма ни је и да ље про бле ма тич но и отво ре но за рас пра ве.

29 Углед ни бри тан ски лист Гар ди јан изнeo je кон ста та ци ју да je у Мо су лу, пред крај 
2015. го ди не, живeло ми ли он и по љу ди а да у ње му не ма ви ше од 15.000 при пад ни ка ИД. 
Из овог по да тка лист је из ву као за кљу чак ка ко је нео п ход но срав ни ти са зе мљом чи тав град 
уко ли ко се же ли по ра зи ти ИД у ње му. Ви де ти оп шир ни је: [Todenhöfer 2015].
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да на на по сред но од Абу Мо ха мед ел Ад на ни ја, ко ји је чо век број два ове 
ор га ни за ци је, она ци ља на то да из ве де мак си мум атен та та у за пад ним 
зе мља ма (али и да се про ши ри и раз ви је у Ази ји). Стра ни до бро вољ ци се 
са да по зи ва ју да се на кон обу ке вра те у зе мље свог по ре кла” [Roa 2017: 
126–127]. Ну жна је скеп са у по гле ду пер спек ти ва за оп ста нак ИД у из ме-
ње ним окол но сти ма: „С ло кал ног аспек та, Ислам ска др жа ва је до се гла 
свој те ри то ри јал ни мак си мум, оту да њен пре ла зак на ин тер на ци о нал ни 
те ро ри зам. Са се ве ра је бло ки ра ју Кур ди, на ис то ку ши и ти, на за па ду 
оста ци ала ви та, за шти ће ни и про ши ре ни за хва љу ју ћи ру ској вој ној ин тер-
вен ци ји [...] На ју гу, Ислам ска др жа ва ни је мо гла да се про би је ни у Ли бан 
ни у Јор дан [...] Осим то га, има ла је те шко ћа с ком би но ва њем вр ло три ба ли-
стич ке ло кал не ба зе с по зи вом на „ин тер на ци о на ли за ци ју” ста нов ни штва. 
Ње на ду бо ка про тив реч ност је у то ме што исто вре ме но са за сту па њем 
ин те ре са јед не ло кал не гру пе, су нит ских Ара па, има на ме ру да сво ју 
сна гу цр пи упу ћи ва њем по зи ва на гло бал ни џи хад” [Roa 2017: 129].

На кон гу бит ка знат не те ри то ри је а по го то во по сле по ги би је Ал-Баг-
да ди ја30 ок то бра 2019, ИД је би ла при ну ђе на да на пу сти до та да шњи стра-
те гиј ски при ступ у су ко би ма, ко ји се ма хом за сни вао на из во ђе њу ши ро-
ких вој них опе ра ци ја и да се вра ти у окви ре кла сич не те ро ри стич ке прак се 
– пред у зи ма ња ак ци ја на так тич ком ни воу ка кве из во ди ве ћи на ге рил ских 
и/или те ро ри стич ких ор га ни за ци ја у све ту. Иа ко у де фан зи ви и са те ра на 
у те ри то ри јал не џе по ве у Си ри ји и Ира ку, Ислам ска др жа ва је по ка за ла 
за чу ђу ју ћу жи ла вост и спо соб ност при ла го ђа ва ња но во на ста лим окол но-
сти ма ко је су, по чет ком на ред не го ди не, на сту пи ле на ре ги о нал ном вој но-
-по ли тич ком пла ну, али и у сфе ри раз во ја гло бал не без бед но сне си ту аци-
је до дат но усло же не по ја вом пан де ми је иза зва не по ја вом ви ру са ко вид-19. 

У јед ној од сво јих ра дио по сла ни ца Ислам ска др жа ва је упу ти ла упо-
зо ре ње Аме ри ци ка ко се ИД већ на ла зи на пра гу Евро пе, ши ре ћи се од 
Ис то ка на За пад пре ко зе ма ља цен трал не Афри ке [Er de ljan 2019]. Ка да је 
реч о африч ком кон ти нен ту, иде о ло ги ја са ла фиј ског џи ха ди зма при сут на 
је ов де већ де це ни ја ма, по себ но у ре ги о ну Са хе ла, и ис по ља ва се у те ро ри-
стич ком де ло ва њу ор га ни за ци је Ислам ска др жа ва Ве ли ке Са ха ре (ИДВС) 
и дру гих те ро ри стич ких гру па и ор га ни за ци ја исла ми стич ке про ве ни јен-
ци је [Co ok and San der son 2016]. На по ри ко је на су зби ја њу ИДВС пред у зи-
ма ју фран цу ске вој не сна ге, пот по мог ну те аме рич ким спе ци јал ци ма, у 
по је ди ним др жа ва ма овог ре ги о на као што су Бур ки на Фа со, Ма ли и Ни гер, 
не са мо да ни су уро ди ли пло дом већ су се на ме ти џи ха ди ста на шле и по-
је ди не при мор ске зе мље у за ле ђу Са хе ла по пут Бе ни на, Га не, Оба ле Сло-
но ва че и То гоа [Zim mer man 2020]. На ис то ку кон ти нен та угро же не су 
Ке ни ја, Уган да и Мо зам бик. Зо на де ло ва ња ми ли тант них исла ми ста про-
ши ре на је и на цен трал но а фрич ки ре ги он, те ри то ри ју Де мо крат ске Ре пу-
бли ке Кон го, где је при су ство бо ра ца ИД обе ло да ње но још сре ди ном 2018. 
у јед ном од по след њих Ал-Баг да ди је вих обра ћа ња јав но сти [Be e vor and 
Ber ger 2020].

30 На сле ди ла га је осо ба под рат ним име ном Абу Ибра хим ал-Ха ши ми ал-Ку рејш.
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Охра бру је чи ње ни ца да се у ско ра шње вре ме по ја ви ло не ко ли ко 
сту ди ја ана ли тич ких ин сти ту ци ја на ову те му31, те се на да мо да све у куп на 
јав ност, по себ но она ака дем ска, не ће из гу би ти ин те ре со ва ње за ову без-
бед но сну прет њу – у ме ри у ко јој је то учи ни ла на кон вој нич ког по ра за 
Ислам ске др жа ве у Си ри ји и Ира ку.

ЗА КЉУ ЧАК

Окол но сти ко је су до ве ле до на стан ка Ислам ске др жа ве део су ши рих 
по ли тич ких и дру штве но-исто риј ских про це са у ре ги о ну Бли ског ис то-
ка. Као што се пре ко но ћи ни су сте кли усло ви за ње ну по ја ву, вре ме је 
по ка за ло да ни ис ти ски ва ње са исто риј ске по зор ни це ове па ра др жав не 
струк ту ре не ће би ти ни ла ко ни бр зо, без об зи ра на ње но ко нач но те ри-
то ри јал но и вој но уз ми ца ње. Оно што се не би сме ло за не ма ри ти је сте 
чи ње ни ца (на ко ју је ов де ви ше пу та већ ука зи ва но) да је реч о спе ци фич-
но струк ту ри са ној те ро ри стич кој ор га ни за ци ји, ко ја је по ка за ла да уме 
да се и вој нич ки су прот ста ви да ле ко над моћ ни јем про тив ни ку. Ако јој 
је то ус пе ло јед ном, ра зум но је прет по ста ви ти да ова те ро ри стич ка ор га-
ни за ци ја, тре нут но при ну ђе на да де лу је из ду бо ке тај но сти, мо же опет 
до спе ти у жи жу свет ске јав но сти јер је, као што смо ви де ли, реч о струк-
ту ри са бо га тим вој ним ис ку ством и ма те ри јал ним сред стви ма, уз то опе-
ра тив но по кре тљи вој и спо соб ној за при ла го ђа ва ње раз ли чи тим си туаци-
ја ма на те ре ну и ге о по ли тич ким при ли ка ма у ре ги о ну Бли ског ис то ка.32 

Та ко ђе, не би се сме ла за бо ра ви ти ни ти пот це ни ти чи ње ни ца да нај-
сна жни је оруж је Ислам ске др жа ве и њој слич них те ро ри стич ких ор га-
ни за ци ја да нас је сте страх ко јим се ма ни пу ли ше не са мо као сред ством 
за оства ре ње ци ље ва, већ и као ци љем по се би а ко ји је обр ну то про пор-
ци о на лан тре нут ној ре ал ној сна зи и прет ња ма ове и дру гих ор га ни за ци-
ја исла ми стич ко-џи ха ди стич ког ти па. Да се по слу жи мо ре ле вант ним 
ми шље њем дво ји це до брих по зна ва ла ца Ислам ске др жа ве Мајкл Вај са и 
Ха сан Ха са на, ко је у осно ви гла си да се љу ди бо је ове те ро ри стич ке орга-
ни за ци је јер јој је вре ме ном при до да та сим бо ли ка зла, и то оног у искон ском 
сми слу и, као та ква, већ на сам по мен ње ног на зи ва, иза зи ва у све сти 
ве ћи не љу ди ши ром све та ира ци о нал ни страх и нео прав да ну за бри ну тост 
[Has san et al. 2015].

У ме ри у ко јој кључ ни по ли тич ки ак те ри у све ту при хва те ове чи ње-
ни це као ре ал ност, за ви си ће кон крет ни ре зул та ти и ко на чан ис ход у гло-
бал ном су прот ста вља њу овој те ро ри стич кој ор га ни за ци ји.

31 Ме ђу њи ма нај но ви ја, она од Ђу зе пеа Дан ти ћеа (Gi u sep pe Den ti ce), ис тра жи ва ча са 
Ита ли јан ског ин сти ту та за ме ђу на род не по ли тич ке сту ди је, под на зи вом Ter ro rism in the 
Sa hel Re gion: An Evol ving Thre at on Eu ro pe’s Do or step. Ви де ти: [I E Med. Eu ro pean In sti tu te of 
the Me di ter ra ne an].

32 У при лог ре че ном, ин ди ка ти ван је успе шан по вра так Та ли ба на на власт у Ав га ни ста-
ну, али и ути сак о за пад ној а по себ но аме рич кој сла бо сти и не мо гућ но сти да ство ре зва нич-
не, трај не по ли тич ке струк ту ре у ислам ском све ту ко је би би ле спо соб не на са мо стал ни 
оп ста нак.
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SUM MARY: In the early 2014, the glo bal po li ti cal sce ne was mar ked by the emer-
gen ce of the so-cal led Isla mic Sta te esta blis hed in the Mid dle East. It was a di rect re sult 
of the mi li tary in ter ven tion of the We stern mi li tary al li an ce in Iraq in 2003 and it cre a ted 
cha os en su ing the in ter ven tion in this co un try and the wi der re gion of the Mid dle East. 
The pi vo tal re li gi o us and po li ti cal con cept of its ope ra tion is a form of go vern ment ba sed 
so lely on Isla mic (Sha ria) law. The ori gins of this un re cog ni zed, pa ra mi li tary, ter ro rist 
or ga ni za tion we re lin ked to the year 2004 when the fun da men ta list, mi li tant Sun ni gro ups, 
along with ot her Isla mist or ga ni za ti ons, jo intly to ok part in the ar med con flict aga inst 
We stern, mi li tary in va sion for ces ope ra ting in Iraq. The ad di ti o nal tar get of the ir ter ro rist 
ac ti vi ti es was the po li ti cal re gi me of fi ci ally in po wer in Iraq at the ti me, which ope ra ted 
po li ti cally and mi li ta rily in co o pe ra tion with the US and pro-We stern for ces. The re li gi o us 
and po li ti cal ide o logy of the so-cal led Isla mic sta te is exem pli fi ed by the pro pa gan da 
tac tics of vi o len ce and ex tre me in ter pre ta tion of the Ko ran and ra di cal Islam as well as 
by the con ti nual fight aga inst Chri sti ans and Jews. It is fo un ded on the met ho do lo gi cal 
pro mo tion of war as a me ans to qu ench the non-Mu slim co un tri es and Mu slim apo sta tes. 
Esta blis hing the glo bal ca lip ha te, or the glo bal Isla mic sta te, with ex tre me or ga ni za ti o nal 
and fun cti o nal struc tu re, was the pri mary stra te gic ob jec ti ve of the newly for med or ga-
ni za tion. The emer gen ce of the Isla mic Sta te has ope ned a num ber of is su es which 
are spe cu la ti ve in part. Alt ho ugh very pre sent in pu blic and co ve red by the me dia, this 
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phe no me non has not yet been fully ex plo red sci en ti fi cally. The mo re pro fo und ca u ses of 
the oc cur ren ce and de ve lop ment of ID can be vi e wed and fol lo wed con cur rently with the 
emer gen ce and de ve lop ment of Isla mism and its forms – from Wah ha bism to pre sent day 
Isla mic ter ro rism at the be gin ning of the 21st cen tury. In or der to ad dress the se is su es, 
un co ver and com pre hend the true es sen ce of the phe no me non of the Isla mic Sta te, it was 
ne ces sary to tho ro ughly ex plo re the ori gins and de ve lop ment of this phe no me non. It has 
un do ub tedly played an im por tant ro le in the de sta bi li za tion of the in ter na ti o nal pe a ce 
and se cu rity, ca u sed a dif fe rent po li ti cal, mi li tary and se cu rity con stel la tion of the most 
im por tant co un tri es on the glo bal po li ti cal sce ne, and in part, ca u sed the ir po la ri za tion 
and con fron ta tion ba sed on petty po li ti cal, eco no mic and ot her in te rests.

KEYWORDS: The Isla mic Sta te; Тerrorism; Тerrorist or ga ni za tion; Ca lip ha te; 
Isla mic ra di ca lism
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АНА ЛИ ЗА ПО ВЕ ЗА НО СТИ ВИ СО КОГ ОБРА ЗО ВА ЊА  
И ЗА ПО ШЉА ВА ЊА МЛА ДИХ У СР БИ ЈИ
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Уни вер зи тет Син ги ду нум

По слов ни фа кул тет
Да ни је ло ва 32, Бе о град, Ср би ја
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СА ЖЕ ТАК: Мла ди у Ср би ји сма тра ју сe осе тљи вом гру пом на тр жи-
шту ра да. Про ду жен пе ри од тра га ња за аде кват ним за по сле њем, као и ускла-
ђе ност ком пе тен ци ја мла дих са зах те ви ма по сло да ва ца пред ста вља ју по-
се бан иза зов. Не по вољ на еко ном ска кре та ња ре ла тив но ло ши је ути чу на 
ди плом це. Циљ овог ра да је утвр ђи ва ње уло ге ви со ког обра зо ва ња у кон-
тек сту за по шља ва ња ди пло ма ца у Ср би ји. На осно ву ана ли зе са др жа ја 
од го ва ра ју ћих на ци о нал них прав но-стра те шких до ку ме на та ко ји се од но се 
на ви со ко обра зо ва ње, рад и за по шља ва ње, до шло се до за кључ ка да ра сту 
раз ли ке из ме ђу ака дем ског и стру ков ног ви со ког обра зо ва ња у кон тек сту 
обра зов них ис хо да и оче ки ва них стан дар да ква ли те та. У том сми слу, ака-
дем ске ви со ко о бра зов не уста но ве тре ба да раз ви ја ју до дат не услу ге по др-
шке ка ко би се ди плом ци ма ака дем ских сту ди ја по мо гло да за поч ну сво ју 
ка ри је ру.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ви со ко обра зо ва ње, тр жи ште ра да, мла ди, за по шља-
ва ње, по тре бе по сло да ва ца, уни вер зи тет ски ка ри јер ни цен три

JEL: E24, J08, J24, J48, I23

УЛО ГА ВИ СО КОГ ОБРА ЗО ВА ЊА У ДРУ ШТВУ

Кроз исто ри ју, ви со ко о бра зов не ин сти ту ци је има ле су ис так нут дру-
штве ни зна чај и то се пре вас ход но огле да ло кроз обра зо ва ње ели та ко је су 
пред ста вља ле по кре та ча на уч ног, тех но ло шког, еко ном ског и дру штве ног 
раз во ја уоп ште [Chank se li a ni 2021: 110]. Сна жна раз вој на уло га ви со ког 
обра зо ва ња се у том сми слу и да ље не до во ди у пи та ње [Chank se li a ni 2021; 
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Bo ni et al. 2016; Oketch 2014], иа ко је вре ме ном при ступ ви со ком обра зова-
њу по стао мно го ин клу зив ни ји. У са вре ме ним усло ви ма ста во ви упра ва 
ви со ко о бра зов них уста но ва су по де ље ни, по чев ши од ци ља сти ца ња ком-
плек сних зна ња ко ја са ма по се би пред ста вља ју ко рист за дру штво, до 
ве о ма ја сног тр жи шног при сту па „обра зо ва ња за ка ри је ру”, по др жа ног од 
стра не по себ них ор га ни за ци о них је ди ни ца у окви ри ма ви со ко о бра зов них 
ин сти ту ци ја [Савковић 2016]. По ста вља се пи та ње по сто ји ли ја сна иде ја 
свр хе и уло ге ви со ког обра зо ва ња у Ср би ји и ка ко се у том сми слу пре по-
зна је ве за са тр жи штем ра да и ре ле вант ним по тре ба ма при вре де. Дру гим 
ре чи ма, по треб но је ана ли зи ра ти зна чај за по шљи во сти ди пло ма ца у Србији, 
пре вас ход но са ста но ви шта зах те ва и огра ни че ња од ре ђе них и пре по зна-
тих кроз прав но-стра те шка до ку мен та на на ци о нал ном ни воу.

Бо лоњ ском де кла ра ци јом је пред ви ђе но ус по ста вља ње Европ ске зоне 
ви со ког обра зо ва ња и им пле мен та ци ја си сте ма упо ре ди вих ака дем ских 
зна ња и пра те ћих до ку ме на та, „ка ко би се уна пре ди ла спо соб ност за за по-
шља ва ње европ ских гра ђа на и ме ђу на род на кон ку рент ност европ ског 
си сте ма ви со ког обра зо ва ња” [Болоњска де кла ра ци ја 1999]. Та ко су се пот-
пи сни це Бо лоњ ске де кла ра ци је оба ве за ле да ће, сем на уч но-обра зов них, 
кул тур них и ино ва ци о них до стиг ну ћа, као при о ри тет усво ји ти раз вој 
ква ли фи ка ци ја по треб них за за по шља ва ње и успе шан ка ри јер ни раз вој. 
По себ но се ис ти че да ће зва ње на кон пр вог ци клу са ви со ког обра зо ва ња, 
као и кон крет ни ни во ква ли фи ка ци је, би ти пре по знат и ре ле ван тан на 
европ ском тр жи шту рад не сна ге. У том сми слу, за по шљи вост се сма тра 
ме ром ква ли те та ви со ког обра зо ва ња и ве о ма ва жним еле мен том Бо лоњ-
ског про це са [Stiw ne et al. 2010]. 

Прав но-стра те шким окви ром ко ји про из ла зи из Бо лоњ ске де кла ра ци-
је, а за тим и на ци о нал них до ку ме на та пра ви се раз ли ка из ме ђу стру ков них 
и ака дем ских сту ди ја. Стру ков не сту ди је су фо ку си ра не на тех нич ка и 
при ме ње на зна ња, кроз ком би но ва ње те о риј ског и прак тич ног уче ња. 
Ака дем ске сту ди је су усме ре ни је ка кон цеп ту ал но-те о риј ским зна њи ма 
и да љем на уч ном уса вр ша ва њу. Ипак, фи нал на оче ки ва ња сту ден та у оба 
слу ча ја сво де се на про на ла же ње аде кват ног за по сле ња, од но сно по ве зи-
ва ње са по сло дав ци ма ко ји њи хо ве ком пе тен ци је сма тра ју ко ри сним за 
оства ре ње сво јих ци ље ва. 

МЛА ДИ НА ТР ЖИ ШТУ РА ДА У СР БИ ЈИ:  
ИЗА ЗО ВИ И ПЕР СПЕК ТИ ВЕ

Мла ди се су о ча ва ју са број ним иза зо ви ма при ли ком тра га ња за аде-
кват ним за по сле њем. Ов де се го во ри о: про ду же ној по тра зи за по слом, 
до би ја њу не стан дард них рад них уго во ра, не по вољ ним еко ном ским усло-
ви ма ра да, про на ла же њем не а де кват ног за по сле ња у сми слу вр сте и сте-
пе на ква ли фи ка ци ја и слич но [Савковић и др. 2016]. Због то га се ли ца до 
30 го ди на ста ро сти сма тра ју осе тљи вом гру пом на тр жи шту ра да. 

По сле ди це еко ном ске кри зе 2008. го ди не пре вас ход но су се од но си-
ле на по гор ша ње по ло жа ја мла дих на тр жи шту ра да: че сти слу ча је ви 
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не стан дард ног за по сле ња, ду го роч но тра же ње по сла, обес хра бри ва ње по 
пи та њу рад не ак тив но сти и слич но. Као по се бан про блем ја ви ле су се 
по сле ди це струк тур не не у са гла ше но сти тр жи шта ра да, од но сно те о риј-
ског ка рак те ра обра зо ва ња и не а де кват не са рад ње обра зов них уста но ва 
и по сло да ва ца [Савковић 2016: 578]. При ме ћен је тренд ду го роч ног по гор-
ша ња ре ла тив ног по ло жа ја ли ца са фа кул тет ском ди пло мом на тр жи шту 
ра да у од но су на оста ле сег мен те ста нов ни штва, због сма ње не тра жње 
за њи хо вим ква ли фи ка ци ја ма и ра њи во сти сек то ра у ко ји ма су мла ди 
ге не рал но за по сле ни [Gli go rov et al. 2011]. 

На кон ви ше го ди шње ре це си је и крат ко трај ног опо рав ка сто пе еко ном-
ског ра ста у по след њих не ко ли ко го ди на у Ср би ји, гло бал на пан де ми ја 
иза зва на ви ру сом ко вид-19 до ве ла је до но ве де ста би ли за ци је еко ном ске 
ак тив но сти, по себ но у сек то ру услу га, где као за по сле ни до ми ни ра ју 
упра во мла ди до 30 го ди на ста ро сти. Кри за као по сле ди ца ути че на мла-
де углав ном у три сме ра [Lee et al. 2020]: 

1. По ре ме ћа ји про це са обра зо ва ња, обу ка и уче ња на рад ном ме сту, 
2. по ве ћа не те шко ће са ко ји ма се су сре ћу тра жи о ци по сла и мла ди који 

по пр ви пут ула зе на тр жи ште ра да, и 
3. гу би так по сло ва и при хо да, ко ји су пра ће ни по гор ша њем ква ли те та 

и ста бил но сти за по сле ња.

Та бе ла 1. Ре ги стро ва на не за по сле ност у Ср би ји (2019–2020)

Ка те го ри је не за по сле них 
ли ца 

Ста ње на дан
31. 12. 2019.

Ста ње на дан
31. 12. 2020.

Ап со лут на 
про ме на % про ме на 

У куп но 506.865 491.347 -15.518 3,06 смањење
Мла ди до 30 го ди на 
(III, IV и V) ССС 58.237 59.585 1.348 2,31 повећање

Мла ди до 30 го ди на 
(VII-1 и VII-2) ССС 16.742 18.164 1.422 8,49 повећање

Из вор: На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње, 2021. 

У од но су на уку пан број ре ги стро ва них не за по сле них ли ца кра јем 
2019. го ди не, број не за по сле них у 2020. го ди ни се сма њио. Има ју ћи у ви-
ду еко ном ске иза зо ве на ста ле услед ак ту ел не пан де ми је, прет по став ка је 
да је део ак тив них тра жи ла ца по сла обес хра брен у ње го вом тра же њу и 
сто га је по стао не ак ти ван на тр жи шту ра да. У по сма тра ном пе ри о ду број 
ре ги стро ва них не за по сле них ли ца до 30 го ди на ста ро сти се по ве ћао. То 
се по себ но од но си на мла де до 30 го ди на са фа кул тет ском ди пло мом. 
Да ти по да так се мо же ту ма чи ти у кон тек сту по сле ди ца еко ном ске кри зе, 
од но сно ра ста ци клич не не за по сле но сти, ка да се сма њу је тра жња за радни-
ци ма од ре ђе них ква ли фи ка ци ја. На лаз је упо ре див са по сле ди ца ма кри зе 
из 2008. го ди не ко је су пред ста вље не у уво ду овог ра да. Због прет ход но 
на ве де ног, иа ко се сма тра да су мла ди са фа кул тет ском ди пло мом у бо-
љем по ло жа ју у од но су на ли ца са ди пло мом основ не или сред ње шко ле, 
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про блем не за по сле них ди пло ма ца се ак ту е ли зу је и по треб но је на ћи на-
чин ефи ка сног ко ри шће ња овог из у зет но зна чај ног ре сур са дру штва.

Та бе ла 2. Уче сни ци ме ра ак тив них по ли ти ка за по шља ва ња

1. 1. 2019. – 31. 12. 2019. 1. 1. 2020. – 31. 12. 2020.
Мла ди до 30 го ди на 

(III, IV и V) ССС
Мла ди до 30 го ди на 
(VII-1 и VII-2) ССС

Мла ди до 30 го ди на 
(III, IV и V) ССС

Мла ди до 30 го ди на 
(VII-1 и VII-2) ССС

26.179 8.569 15.085 26.836
% уче шћа кон крет ног сег мен та не за по сле них од укуп ног бро ја уче сни ка у МАПЗ

57,56 18,90 56,21 25,42

Из вор: НСЗ, 2021. го ди не

То ком на ве де не две го ди не ме ђу уче сни ци ма ме ра ак тив них по ли-
ти ка за по шља ва ња до ми ни ра ли су мла ди до 30 го ди на. При ме тан је раст 
бро ја ли ца са фа кул тет ском ди пло мом ко ја су ко ри сти ла овај вид услу га 
На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње. Да ти на лаз је об ја шњив по ве ћа ним 
бро јем зва нич но ре ги стро ва них ди пло ма ца без за по сле ња то ком 2020. 
го ди не. 

АНА ЛИ ТИЧ КИ ОКВИР

У ра ду је ко ри шће на ана ли за са др жа ја као до ми нан тан ис тра жи вач-
ки ме тод. Ана ли зом су об у хва ће ни ре ле вант ни на ци о нал ни за кон ски и 
под за кон ски ак ти, као и стра те шки до ку мен ти ко ји се од но се на ви со ко 
обра зо ва ње, за по шља ва ње и тр жи ште ра да. Ис тра жи вач ка пи та ња су 
фор му ли са на на сле де ћи на чин:

• Да ли и на ко ји на чин се ре ле вант ним прав но-стра те шким до ку мен-
ти ма на на ци о нал ном ни воу пре по зна је по ве за ност ви со ког обра зо-
ва ња и тр жи шта ра да?

• Да ли се зна чај уче ња за рад и про фе си ју раз ли чи то са гле да ва у по-
је ди ним сег мен ти ма ви со ког обра зо ва ња?

• Да ли прав ни и стра те шки оквир пред ста вља ју под сти цај ни фак тор 
за уна пре ђе ње за по шљи во сти ди пло ма ца у Ср би ји?

• Ка ко се са гле да ва уло га цен та ра за ка ри јер но во ђе ње и са ве то ва ње 
у кон тек сту ква ли те та ви со ког обра зо ва ња?
У кон тек сту по ста вље них пи та ња, ана ли зи ра ће се на ве де на ли ста 

прав них и на ци о нал них стра те шких до ку ме на та:
1) За кон о ра ду,
2) За кон о ви со ком обра зо ва њу,
3) Пра вил ник о стан дар ди ма и по ступ ку за акре ди та ци ју ви со ко школ-

ских уста но ва,
4) За кон о ду ал ном мо де лу сту ди ја у ви со ком обра зо ва њу,
5) На ци о нал на стра те ги ја за по шља ва ња за пе ри од 2021. до 2027. го ди не,
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6) Стра те ги ја раз во ја обра зо ва ња и вас пи та ња у Ре пу бли ци Ср би ји до 
2030. го ди не (пред лог)1,

7) На ци о нал на стра те ги ја за мла де за пе ри од од 2015. до 2025. го ди не, и
8) Стра те ги ја уна пре ђе ња по ло жа ја осо ба са ин ва ли ди те том у Ре пу-

бли ци Ср би ји за пе ри од од 2020. до 2024. го ди не.
Ана ли за је огра ни че на на ви со ко обра зо ва ње и об у хва ће ни су де ло-

ви до ку ме на та ко ји су ре ле вант ни за по ста вље на ис тра жи вач ка пи та ња. 
У об зир су узе ти де ло ви тек ста ко ји се са др жај но мо гу до ве сти у ве зу са 
ви со ким обра зо ва њем, за по шља ва њем мла дих и по тре ба ма по сло да ва ца 
у оп штем сми слу. У об зир је узет ко на чан број до ку ме на та усво је них на 
на ци о нал ном ни воу. То мо же пред ста вља ти огра ни че ње ана ли зе, има ју ћи 
у ви ду да уни вер зи те ти и ви со ко школ ске уста но ве има ју сво је ста ту те и 
дру ге до ку мен те ко ји ма ре гу ли шу свој рад, прак тич но уче ње сту де на та 
и са рад њу са при вре дом.

АНА ЛИ ЗА ПРАВ НО-СТРА ТЕ ШКИХ НА ЦИ О НАЛ НИХ  
ДО КУ МЕ НА ТА

За ко ном о ра ду (ЗОР), ни су по себ но об у хва ће на пи та ња ко ја се одно-
се на ви со ко обра зо ва ње. Сте пен обра зо ва ња у оп штем сми слу се на во ди 
у кон тек сту ин тер ног Пра вил ни ка о ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји 
по сло ва (Члан 24, Став 2), као и нео п ход ног еле мен та уго во ра о ра ду у 
ко јем је по треб но на ве сти сте пен обра зо ва ња осо бе ко ја оба вља по сао на 
кон крет ној по зи ци ји (Члан 33). Та ко ђе, ЗОР-ом се за бра њу је дис кри ми на-
ци ја по осно ву сте пе на обра зо ва ња, за тим спре ча ва ње рад ни ка да се обра-
зу је и слич но (Члан 20), као и оба ве зе да по сло да вац омо гу ћи обра зо ва ње, 
струч но оспо со бља ва ње и уса вр ша ва ње за по сле ног у скла ду са зах те ви ма 
рад ног ме ста (Члан 49). Обра зов ни ни во је ва жан и у кон тек сту од ре ђи-
ва ња за ра де (Члан 104, Став 3). Мо же се за кљу чи ти да се у ЗОР-у ни у 
јед ном мо мен ту не по ми ње ви со ко обра зо ва ње, ни ти му се да је по се бан 
зна чај, сем у кон тек сту од го ва ра ју ћег и тра же ног сте пе на обра зо ва ња и 
ква ли фи ка ци ја за кон крет но рад но ме сто.

За ко ном о ви со ком обра зо ва њу (ЗВО), об у хва ће ни су зна чај, ци ље ви 
и дру ги ва жни еле мен ти ви со ког обра зо ва ња у Ср би ји. Ви со ко обра зо ва ње 
се сма тра де лат но шћу од по себ ног зна ча ја за Ре пу бли ку Ср би ју (Члан 2). 
Ипак, у окви ру ци ље ва ви со ког обра зо ва ња се не по ми њу за по шља ва ње 
и за по шљи вост ди пло ма ца, из у зев ве о ма ин ди рект но у окви ру „пре но ше-
ња на уч них, струч них и умет нич ких зна ња и ве шти на” (Члан 3, Циљ 1), 
„обра зо ва ња кре а тив не по пу ла ци је ко ја не пре кид но усва ја и ства ра но ва 
зна ња” (Члан 3, Циљ 4) и „обез бе ђи ва ња јед на ких усло ва за сти ца ње ви-
со ког обра зо ва ња и обра зо ва ња то ком чи та вог жи во та” (Члан 3, Циљ 5). 
Оста ли ци ље ви су пре вас ход но ака дем ске при ро де или су ве за ни за дру-
штве но-раз вој ни на пре дак на на ци о нал ном и ме ђу на род ном ни воу. Прин-

1 У мо мен ту из ра де ана ли зе, Стра те ги ја раз во ја обра зо ва ња и вас пи та ња се на ла зи-
ла у про це су јав не рас пра ве. Ана ли зи ра ни до ку мент ће би ти за ме њен усво је ном стра те ги јом 
до мо мен та об ја вљи ва ња овог ра да.
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ци пи на ко ји ма се за сни ва де лат ност ви со ког обра зо ва ња та ко ђе ни су 
ди рект но, ни ти ин ди рект но по ве за ни са тр жи штем ра да и за по шља ва њем 
(Члан 4). 

Пре ма ЗВО, два од се дам на ест чла но ва На ци о нал ног са ве та за ви со-
ко обра зо ва ње би ра ју се на пре по ру ку При вред не ко мо ре Ср би је, али не 
ну жно из ре до ва по сло да ва ца. Та ко ђе, два од се дам чла но ва Управ ног 
од бо ра На ци о нал ног акре ди та ци о ног те ла се би ра ју на пред лог При вред-
не ко мо ре Ср би је, а ба ве се по сло ви ма „по сло ва акре ди та ци је, про ве ре 
ква ли те та ви со ко школ ских уста но ва и је ди ни ца у њи хо вом са ста ву, вред-
но ва ња сту диј ских про гра ма и обез бе ђи ва ња ква ли те та у ви со ком обра-
зо ва њу” (Члан 14, Став 1). Ко ми си ја за акре ди та ци ју, као струч ни ор ган 
На ци о нал ног те ла за акре ди та ци ју ко ји спро во ди акре ди та ци ју и кон тро-
ли ше ква ли тет ра да ви со ко школ ских уста но ва, има 17 чла но ва и не под-
ра зу ме ва уче шће пред став ни ка при вред них су бје ка та. Мо же се за кљу-
чи ти да пред став ни ци при вре де има ју ре ла тив но мар ги нал ну уло гу у 
кре и ра њу ви со ко о бра зов не по ли ти ке на на ци о нал ном ни воу. Ака дем ски 
сту диј ски про гра ми, пре ма ак ту ел ном ЗВО, не ма ју ну жно за циљ оспо со-
бља ва ње сту де на та за укљу чи ва ње у рад ни про цес, већ „раз вој и при ме-
ну на уч них, умет нич ких и струч них до стиг ну ћа”. Стру ков ни сту диј ски 
про гра ми под ра зу ме ва ју „оспо со бља ва ње сту де на та за при ме ну и раз вој 
струч них зна ња и ве шти на по треб них за укљу чи ва ње у рад ни про цес”. 
Са др жај сту диј ског про гра ма пред ви ђен ЗВО-ом не под ра зу ме ва би ло 
ка кву ве зу са тр жи штем ра да и по тре ба ма при вре де (Члан 38). 

Иа ко ви со ко школ ска уста но ва мо же да оба вља ко мер ци јал но-ино-
ва ци о ну де лат ност и бу де осни вач при вред них дру шта ва (Члан 43), то се 
по ЗВО не до во ди у ве зу са за по шља ва њем ди пло ма ца и тр жи штем ра да. 
У окви ру ин те гра тив не функ ци је уни вер зи те та и дру гих са мо стал них 
ви со ко школ ских уста но ва на во де се њи хо ве обла сти над ле жно сти и обу-
хва та ју: во ђе ње, са ве то ва ње и по др шку сту ден ти ма, од но сно обра зо ва ње 
то ком чи та вог жи во та (Члан 53, над ле жно сти 14 и 13), што пред ста вља 
кон крет ну ве зу ЗВО са тр жи штем ра да. Та ко ђе, на во ди се да „ви со ко школ-
ска уста но ва ра ди оства ри ва ња са рад ње на раз во ју сту диј ских про гра ма 
у скла ду са по тре ба ма тр жи шта ра да, има са вет по сло да ва ца” (Члан 60, 
Став 3). Са вет ви со ко школ ске уста но ве ипак не укљу чу је пред став ни ке 
по сло да ва ца. Та ко ђе, услов за из бор у би ло ко је ака дем ско зва ње не под-
ра зу ме ва ис ку ство ра да у при вре ди, од но сно прет ход ну са рад њу са посло-
дав ци ма (Члан 74). Пре да вач ван рад ног од но са мо же да бу де ан га жо ван 
у окви ру пр вог или дру гог сте пе на сту ди ја, а у пи та њу мо же би ти и пред-
став ник при вре де, иа ко то ЗВО ни је екс пли цит но де фи ни са но (Члан 80). 
Пра ва сту де на та су де фи ни са на Чла ном 101. ЗВО и ни јед но од де сет на ве-
де них пра ва се не мо же ди рект но по ве за ти са уна пре ђе њем за по шљи во-
сти и сти ца њем зна ња и ве шти на у скла ду са зах те ви ма тр жи шта ра да. 

Пре ма Пра вил ни ку о стан дар ди ма и по ступ ку за акре ди та ци ју висо-
ко школ ских уста но ва (Прав нил ник), Стан дар дом 4 се ре гу ли шу пи та ња 
сту ди ја, од но сно са др жај и опис ква ли фи ка ци ја сту диј ских про гра ма. 
Прак тич на зна ња у скла ду са по тре ба ма по сло да ва ца су пре по зна та кроз 
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Ква ли фи ка ци је ко је озна ча ва ју за вр ше так основ них стру ков них сту ди ја 
(Стан дард 4.1.1), и од но се се на „при ме ну зна ња и раз у ме ва ње у про фе си ји” 
[Правилник: 8]. Стан дар дом 4.1.3 ко ји се од но си на Ква ли фи ка ци је ко је 
озна ча ва ју за вр ше так спе ци ја ли стич ких стру ков них сту ди ја, на во де се 
„про ду бље но зна ње, раз у ме ва ње и струч не ве шти не... као вид по себ не 
при пре ме и од го ва ра ју ће је за успе шан рад у обла сти спе ци ја ли за ци је” и 
„зна ња и ве шти не по треб не за тим ски рад при ре ша ва њу сло же них про-
бле ма из стру ке” [Исто: 9]. У ква ли фи ка ци је ко је озна ча ва ју за вр ше так 
ма стер стру ков них сту ди ја (Стан дард 4.1.4), увр ште но је „зна ње и раз у ме-
ва ње у обла сти сту ди ра ња” ко је „пред ста вља осно ву за раз ви ја ње кри тич-
ког ми шље ња и при ме ну зна ња у прак си”. По след њи по ме ну ти стан дард 
об у хва та ква ли фи ка ци ју оспо со бље но сти „за ре ша ва ње прак тич них про-
бле ма у при вред ним пред у зе ћи ма и јав ним уста но ва ма”. Ква ли фи ка ци-
ја ма ко је се оче ку ју и стан дар ди зу ју за сва три ци клу са ака дем ских сту-
ди ја ни су пре по зна та прак тич на зна ња и ве шти не по треб не за ди рект но 
укљу чи ва ње у рад ни про цес, али је Пра вил ни ком пред ви ђен „крат ки 
про грам сту ди ја ко ји има ја сно де фи ни са ну струк ту ру, свр ху и ис хо де 
уче ња” чи ја је свр ха „струч но оспо со бља ва ње ли ца са сте че ним ви со ким 
обра зо ва њем за укљу чи ва ње у рад ни про цес”. На кон крат ког про гра ма 
сту ди ја из да је се сер ти фи кат са ја сно де фи ни са ним ком пе тен ци ја ма, али 
ви ше де та ља овог про гра ма ни је да то кон крет ним Пра вил ни ком.

За кон о ду ал ном мо де лу сту ди ја у ви со ком обра зо ва њу, ис кљу чу је 
ака дем ске ви со ко школ ске уста но ве и од но си се ис кљу чи во на ви со ке 
стру ков не сту ди је. Овим За ко ном се омо гу ћа ва уче ње кроз рад ко је је 
са став ни део по себ но акре ди то ва ног (или већ по сто је ћег) сту диј ског про-
гра ма, а прак тич ни део на ста ве се из во ди у про сто ри ја ма по сло дав ца. Сту-
ден ти су на овај на чин ди рект но по ве за ни са струч ња ци ма ре ле вант ним 
за њи хов сту диј ски про грам и на тај на чин се при пре ма ју за тр жи ште ра да. 
По др шку сту ден ти ма у ду ал ном мо де лу сту ди ја пру жа ју: мен тор код по-
сло дав ца, ко ји во ди и над гле да уче ње кроз рад, и ака дем ски мен тор, ко ји 
са мен то ром код по сло дав ца „пла ни ра, пра ти, ре а ли зу је и вред ну је уче ње 
кроз рад” (Члан 2). План ре а ли за ци је уче ња кроз рад за јед но са ста вља ју 
по сло да вац и ви со ко школ ска уста но ва. Нај ве ћи број ци ље ва уво ђе ња ду-
ал ног мо де ла сту ди ја у ви со ком обра зо ва њу је сте ди рект но или ин ди рект-
но по ве зан са тр жи штем ра да, по на ша њем на рад ном ме сту и ка ри јер ном 
раз во ју (Члан 3). Овим За ко ном се пред ви ђа по др шка сту ден ти ма кроз 
ка ри јер но во ђе ње и са ве то ва ње (Члан 9), као и за шти та пра ва сту де на та 
пред ви ђе на ЗВО-ом и прав ним ак ти ма ко ји ма се пред ви ђа за шти та и 
без бед ност на ра ду, укљу чу ју ћи спре ча ва ње дис кри ми на ци је. По сло да вац 
и мен тор код по сло дав ца мо ра ју ис пу ни ти струч не и етич ке кри те ри ју ме 
ка ко би се ква ли фи ко ва ли за уче шће у овом про гра му. Пра ва и оба ве зе 
из ме ђу ви со ко школ ске уста но ве и по сло дав ца ре гу ли шу се пу тем два 
уго во ра: Уго во ром о ду ал ном уче њу (из ме ђу ви со ко школ ске уста но ве и 
по сло дав ца) и уго во ром о уче њу кроз рад (из ме ђу по сло дав ца и сту ден та). 
По ме ну тим уго во ри ма су пред ви ђе на пра ва и оба ве зе ви со ко школ ске 
уста но ве, по сло да ва ца и сту де на та, као и мо гу ћи раз ло зи и по сле ди це 
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пре ки да уго во ра. Сту дент има пра во на ма те ри јал ну и фи нан сиј ску на-
док на ду, што укљу чу је нај ма ње 50% основ не за ра де за да не ко је је про вео 
ра де ћи у про сто ри ја ма по сло дав ца. Ва жно је ис та ћи да су, за раз ли ку од 
ду ал ног мо де ла сред њо школ ског обра зо ва ња, ли ца укљу че на у обра зов-
ни про цес пу но лет на, па су у си ту а ци ји да са мо стал но и сво је вољ но скла-
па ју уго вор са по сло дав цем и исти евен ту ал но рас ки ну. Сту дент мо же 
ода бра ти да уче ње кроз рад ре а ли зу је код ви ше од јед ног по сло дав ца. У 
над ле жно сти ви со ко школ ске уста но ве је оце њи ва ње струч но сти мен то ра 
код по сло дав ца, оце њи ва ње сту де на та као и пла ни ра ње и из во ђе ње за вр-
шног ра да. 

На ци о нал ном стра те ги јом за по шља ва ња од 2021. до 2026. го ди не 
ли ца са ви со ко школ ском ди пло мом се по сма тра ју као нај ма њи сег мент 
ре ги стро ва них не за по сле них ли ца (14,6% у 2019. го ди ни, од но сно око 
77.000 осо ба). На во ди се и да по се до ва ње фа кул тет ске ди пло ме пе ри од 
тра же ња по сла чи ни ду пло кра ћим у од но су на про сеч но не за по сле но 
ли це. У том сми слу, ди плом ци се не сма тра ју при о ри тет ном гру пом ко ја 
ће би ти у фо ку су на ци о нал не по ли ти ке за по шља ва ња. 

Пред ло гом Стра те ги је раз во ја обра зо ва ња и вас пи та ња у Ре пу бли ци 
Ср би ји до 2030. го ди не пре вас ход но се пре по зна ју по ма ци у обла сти ви со ког 
стру ков ног обра зо ва ња, у кон тек сту ис хо да уче ња и уна пре ђе ња ком пе-
тен ци ја на став ног ка дра, као и уоп ште на оце на уна пре ђе ња са рад ње ви-
со ког обра зо ва ња са при вре дом [2021: 19]. Овом стра те ги јом се пре по зна је 
ка ри јер но во ђе ње и са ве то ва ње под јед на ко до ступ не за уче ни ке, сту ден те 
и од ра сле, ко је, из ме ђу оста лог омо гу ћа ва про ход ност кроз раз ли чи те ни-
вое ква ли фи ка ци ја и уна пре ђе ну по кре тљи вост на тр жи шту ра да. Ипак, 
област ка ри јер ног во ђе ња и са ве то ва ња се у да љем тек сту стра те ги је уре-
ђу је ис кљу чи во у обла сти основ ног и сред њег обра зо ва ња.

На ци о нал на стра те ги ја за мла де за пе ри од од 2015. до 2025. го ди не 
(На ци о нал на стра те ги ја за мла де) као на ци о нал ни стра те шки до ку мент 
не уре ђу је по себ но пи та ња ко ја се од но се на ви со ко обра зо ва ње, али се као 
стра те шки ци ље ви фор му ли шу „Уна пре ђе на за по шљи вост и за по сле ност 
мла дих же на и му шка ра ца”. Да ти стра те шки циљ је пра ћен спе ци фич ним 
ци љем ко ји се од но си на „По ве ћа ну ускла ђе ност зна ња, ве шти на и ком-
пе тен ци ја ко је се сти чу у про це су це ло жи вот ног уче ња, с по тре ба ма 
тр жи шта ра да”. Да ти спе ци фич ни циљ је пра ћен пред ви ђе ним ак тив но сти-
ма: „Оси гу ра ти тран спа рент ни ји и ин клу зив ни ји при ступ ка по сло дав-
ци ма и дру гим ре ле вант ним ак те ри ма у ра ду акре ди та ци о не ко ми си је и 
акре ди та ци о них пот ко ми си ја ви со ко школ ских уста но ва” и „Уна пре ди ти 
ме ха ни зме по др шке по сло дав ци ма и дру гим ре ле вант ним ак те ри ма ко ји 
спро во де про гра ме це ло жи вот ног уче ња мла дих” [Национална стра теги-
ја за мла де, 2015 :10]. Ов де се пред ви ђа и ак тив ност уна пре ђе ња усло ва 
и ме ха ни за ма за сти ца ње струч них прак си на свим ни во и ма обра зо ва ња. 
За кљу чу је се да се да тим на ци о нал ним стра те шким до ку мен том по тенци-
ра зна чај при мен љи во сти и пре по зна то сти обра зо ва ња и ква ли фи ка ци ја 
у кон тек сту тр жи шта ра да на свим ни во и ма. Ипак, тре ба има ти у ви ду да 
се ова стра те ги ја од са мог по чет ка за сни ва ла на број ним дру гим стра те-
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шким до ку мен ти ма, укљу чу ју ћи: ЗВО, На ци о нал ну стра те ги ју за ка ри јер-
но во ђе ње и са ве то ва ње у Ре пу бли ци Ср би ји, Стра те ги ју раз во ја обра зо-
ва ња Ср би је до 2020. го ди не, На ци о нал ну стра те ги ју за по шља ва ња за 
пе ри од 2011–2020. го ди не и дру ге ва жне за ко не и до ку мен те. На ци о нал на 
стра те ги ја за мла де, без дру гих по др жа ва ју ћих до ку ме на та (чи је је ва же ње 
у ме ђу вре ме ну ис те кло или им се са др жај про ме нио), не до вољ но је уте-
ме ље на да би би ла основ за обез бе ђи ва ње за по шљи во сти и обра зо ва ња за 
ка ри је ру у окви ру ви со ко о бра зов них ин сти ту ци ја, по себ но за ди плом це 
ака дем ских сту диј ских про гра ма.

Стра те ги јом уна пре ђе ња по ло жа ја осо ба са ин ва ли ди те том у Ре пу-
бли ци Ср би ји за пе ри од од 2020. до 2024. го ди не не до во де се у ве зу пи та ња 
ви со ког обра зо ва ња, тр жи шта ра да и за по шља ва ња. У Стра те ги ји се наво-
ди ре ла тив но ни зак про це нат ви со ко о бра зо ва них осо ба са ин ва ли ди те том, 
али са мо као аспект обра зов не струк ту ре и ре ла тив но не по вољ ног по ло-
жа ја овог сег мен та ста нов ни штва. 

УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ КА РИ ЈЕР НИ ЦЕН ТРИ

Уни вер зи тет ски ка ри јер ни цен три се сма тра ју сво је вр сним по сред-
ни ком на тр жи шту ра да ко ји кроз сво ју основ ну де лат ност уна пре ђу је 
мо гућ но сти ди пло ма ца да про на ђу аде кват но за по сле ње. Оба вља ју ћи 
ак тив но сти ка ри јер ног во ђе ња, са ве то ва ња и обра зо ва ња за ка ри је ру, 
уни вер зи тет ски ка ри јер ни цен три до при но се сма ње њу струк тур не не уса-
гла ше но сти на тр жи шту ра да и по ма жу по сло дав ци ма да про на ђу кан-
ди да те са од го ва ра ју ћим ква ли фи ка ци ја ма. Крај њи циљ уни вер зи тет ских 
ка ри јер них цен та ра је оспо со бља ва ње сту де на та за обра зо ва ње, обу ку и 
рад, од но сно упра вља ње соп стве ном ка ри је ром [Савковић 2016], што је 
у скла ду са са вре ме ним прак са ма ко је се при ме њу ју у све ту ра да и оче-
ки ва њи ма да је раз вој вла сти те ка ри је ре пре вас ход но од го вор ност сва ког 
по је дин ца [Des sler 2007].

Стра те ги ја ка ри јер ног во ђе ња и са ве то ва ња у Ср би ји ис те кла је 2015. 
го ди не, а исту ни је на сле дио ни је дан сли чан стра те шки на ци о нал ни до-
ку мент, па уни вер зи тет ски ка ри јер ни цен три убр за но гу бе на зна ча ју. 
Ре зул та ти прет ход не ана ли зе по ка зу ју да ак ту ел ни прав но-стра те шки 
оквир не оба ве зу је ви со ко обра зов не уста но ве ака дем ских сту ди ја да раз-
ви ја ју ова кав вид по др шке сту ден ти ма, већ ЗВО то пред ви ђа као мо гућ-
ност, уз нео п ход ност са мо стал ног фи нан си ра ња ак тив но сти. С дру ге стра-
не, на осно ву ана ли зи ра них до ку ме на та не мо же се за кљу чи ти ве за из ме ђу 
ис хо да уче ња у окви ру ака дем ских сту ди ја са по тре ба ма по сло да ва ца. 
По сле дич но, не до вољ на ре гу ли са ност ра да уни вер зи тет ских ка ри јер них 
цен та ра мо же ду го роч но не га тив но ути ца ти на ка па ци те те ових је ди ни-
ца, од но сно при мен љи вост зна ња и за по шљи вост ди пло ма ца ака дем ских 
сту ди ја. 

На ци о нал ном стра те ги јом за мла де, у окви ру те мат ске це ли не „За по-
шља ва ње и пред у зет ни штво”, као спе ци фи чан циљ на во ди се „Раз ви јен 
функ ци о нал ни и одр жив си стем ка ри јер ног во ђе ња и са ве то ва ња мла дих”, 
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што под ра зу ме ва ви со ко о бра зов не уста но ве. Да ље се ис ти чу ак тив но сти 
у окви ру ста ва „Уна пре ди ти про гра ме и ме то до ло ги ју ка ри јер ног во ђе ња 
и са ве то ва ња за сту ден те”. Ово је ја сан ар гу мент у при лог ва жно сти кон-
крет них ак тив но сти за прак тич но уче ње и за по шљи вост сту де на та, по-
себ но ка да се акре ди та ци о ним зах те ви ма и ис хо ди ма уче ња да ти ци ље ви 
не под ра зу ме ва ју.

ЗА КЉУ ЧАК

Мо же се из ве сти оп шти за кљу чак да ака дем ско ви со ко обра зо ва ње 
и тр жи ште ра да ни су до ве де ни у ве зу, сем пу тем зах те ва по сло да ва ца да 
рад ни ци по се ду ју фа кул тет ску ди пло му за од ре ђе не рад не по зи ци је. Ин-
ди рект на ве за се уо ча ва кроз мо гућ ност по сто ја ња цен та ра за ка ри јер но 
во ђе ње и са ве то ва ње у окви ру фа кул те та и уни вер зи те та, од но сно са ве-
та по сло да ва ца ко ји има не ја сно де фи ни са ну уло гу. Ви со ко стру ков но 
обра зо ва ње у сми слу про це са и ис хо да уче ња мо же ди рект но до ве сти у 
ве зу са рад њу са тр жи штем ра да и оспо со бља ва њем за кон крет ну про фе-
си ју, по себ но кроз ду ал ни мо дел сту ди ја.

Ака дем ске ви со ко школ ске ин сти ту ци је спо ну са тр жи штем ра да би 
пре вас ход но тре ба ло да ус по ста вља ју пу тем уни вер зи тет ских и фа кул-
тет ских цен та ра за ка ри јер но во ђе ње и са ве то ва ње сту де на та. Има ју ћи у 
ви ду да су цен три за ка ри јер но во ђе ње и са ве то ва ње ис кљу чи во у над ле-
жно сти ви со ко о бра зов них уста но ва, укљу чу ју ћи фи нан си ра ње ових 
струч них слу жби, тре нут но не по сто ја ње Стра те ги је ка ри јер ног во ђе ња 
и са ве то ва ња у Ре пу бли ци Ср би ји сту ден ти ма мо же ус кра ти ти мо гућ но-
сти аде кват не по др шке по треб не за ин фор ми са ње о тр жи шту ра да, сти-
ца ње пр вог рад ног ис ку ства и за по чи ња ње аде кват не ка ри је ре. По сто ји 
опа сност да ака дем ско ви со ко обра зо ва ње по ста не са мо се би свр ха, а да 
ака дем ска ди пло ма бу де пре сиг нал, не го га ран ци ја по сло дав ци ма да 
не ко по се ду је зна ња, ве шти не и ста во ве по тре бе за успе шно оба вља ње 
кон крет ног по сла. 

Ов де се не по ста вља пи та ње да ли уни вер зи те ти и фа кул те ти у Срби ји 
оба вља ју сво ју де лат ност у скла ду са пред ви ђе ним на ци о нал ним оквири-
ма и ци ље ви ма. Ипак, мо же се за кљу чи ти да и да ље по сто ји по тен ци јал 
за уна пре ђе ње пре по зна тљи во сти и уло ге уни вер зи тет ских и фа кул тет-
ских цен та ра за раз вој ка ри је ре у кон тек сту струк тур ног уса гла ша ва ња 
тр жи шта ра да и уна пре ђе ње еко ном ско-со ци јал ног по ло жа ја мла дих у 
Ср би ји.
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СА ЖЕ ТАК: У ра ду је из вр ше на ана ли за ре фор ме по ре ског си сте ма и 
ње ног ути ца ја на по сло ва ње по ре ских об ве зни ка у Ре пу бли ци Ср би ји. Циљ 
ра да је да се утвр ди да ли ре форм ске ме ре по ре ске по ли ти ке по спе шу ју 
за по шља ва ње, сти му ли шу ста нов ни штво за по кре та ње соп стве ног по сла и 
сма њу ју не фор мал ну (си ву) еко но ми ју сма ње њем ви си не и бро ја др жав ног 
и ло кал ног оп те ре ће ња. Ис тра жи ва ње је ра ђе но у Ре пу бли ци Ср би ји, мето-
дом ан ке ти ра ња на те ри то ри ји гра до ва Бе о гра да, Но вог Са да и Ни ша. Ста-
ти стич ка те сти ра ња при ку пље них по да та ка су ра ђе на софт вер ским про гра-
мом из ра ђе ним за по тре бе овог ис тра жи ва ња у про грам ском па ке ту SPSS1. 

1 Sta ti sti cal Pac ka ge for So cial Sci en ces (Софт вер за ста ти стич ку об ра ду по да та ка).
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По да ци су об ра ђе ни ста ти стич ком ме то дом ана ли зе ва ри јан се (ANO VA) и 
ура ђен је Ле ве нов тест о хо мо ге но сти ва ри јан се. Ра ди из во ђе ња по у зда них 
за кљу ча ка у ис тра жи ва ње су укљу че ни зва нич ни по да ци о про ме на ма 
по ре за на до да ту вред ност и по ре за на до хо дак, као и до при но са за пен зиј-
ско и ин ва лид ско оси гу ра ње по ре ских об ве зни ка у Ре пу бли ци Ср би ји у 
укуп ном из но су и пре ма ком по нен та ма. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: по ре ски си стем, за по шља ва ње, по рез на до да ту вред-
ност, по рез на до хо дак гра ђа на, за ра да

JEL: H21, H25, H26, H71, K34. 

УВОД НА РАЗ МА ТРА ЊА

Ефи ка сан по ре ски си стем пред ста вља зна ча јан фак тор еко ном ског 
раз во ја за сва ку зе мљу. Због то га је и за Ре пу бли ку Ср би ју од ве ли ког 
зна ча ја ана ли за ре фор ме по ре ског си сте ма и ефи ка сност ње ног спро во-
ђе ња.

Са мо при вред ни су бјек ти ко ји не по слу ју пре ма ин сти ту ци о на ли зо-
ва ним пра ви ли ма на тр жи шту мо гу се сма тра ти де лом не зва нич не или 
„си ве еко но ми је” [Bejaković 2015: 423]. Еко ном ске ак тив но сти у „си вој 
зо ни” су све че шћа по ја ва. Та ква еко но ми ја ни је опо ре зо ва на и не до при-
но си бру то до ма ћем про из во ду др жа ве. Ра ди се о сло же ној по ја ви ко ја има 
озбиљ не по сле ди це за фи скал ну по ли ти ку др жа ве.

Вр сте еко ном ских ак тив но сти ко је се не при ја вљу ју на ра чу ни ма 
на ци о нал ног до хот ка пот па да ју под де фи ни ци ју не фор мал не еко но ми је 
[Khu ong et al. 2020: 103], а у до ма ћој и ме ђу на род ној ли те ра ту ри реч „не-
фор мал на еко но ми ја” опи са на је на раз ли чи те на чи не као што су: цр на, 
скри ве на, не ре дов на, не зва нич на, под зем на и си ва еко но ми ја [Gylys 2005: 27].

Су шти на по сло ва ња у си вој зо ни је сте пред у зи ма ње од ре ђе них ак-
тив но сти у ци љу не при ја вљи ва ња при хо да од но сно из бе га ва ње пла ћа ња 
по ре за и не по ре ских на ме та ка ко би се уве ћа ла до бит при вред ног су бјек-
та. Не за ко ни та из бе га ва ња пла ћа ња по ре за (по рез на до да ту вред ност, 
по рез на до бит прав них ли ца...) не пред ста вља ју „по кре тач ку сна гу” ко-
ја ини ци ра на ста нак или ши ре ње сек то ра „си ве еко но ми је”, већ ње ну 
нус по ја ву [Wohlfa hrt 2011: 388]. Због ово га, ко руп ци ја има по зи ти ван 
ути цај на ве ли чи ну си ве еко но ми је, а ра сту ћа си ва еко но ми ја не га тив но 
ути че на зва нич ни раст бру то до ма ћег про из во да (БДП) [Schne i der and 
En ste 2000: 98].

Пре ма Сле мро ду [Sle mrod 2007: 25] пла ћа ње по ре за мо ра би ти за кон-
ска од го вор ност гра ђа на, уз нео п ход не ка зне уко ли ко до не по што ва ња 
про пи са до ђе, али чак и по ред ка зни, знат не ута је по ре за по сто је и увек ће 
по сто ја ти. Због то га се сма тра да ва жну уло гу у пре вен ци ји не за ко ни тог 
из бе га ва ња пла ћа ња по ре за игра и сво ђе ње по ре ског те ре та у ра зум не 
окви ре чи ме се убла жа ва ју фак то ри ко ји до при но се по ве ћа њу ин тен зите-
та от по ра пла ћа њу по ре за [Gra vel le 2015: 3]. Ме ђу тим, пер цеп ци ја ри зи ка 
от кри ва ња не пла ћа ња по ре за, као и ми шље ња о оп штој то ле рант но сти 
по ре ске ева зи је у дру штву та ко ђе су по ве за ни са ни жим по ре ским мо ра лом 
вла сни ка и ди рек то ра пред у зе ћа и пред у зет ни ка [Радуловић 2019: 57, 58].
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Су зби ја ње си ве еко но ми је пред ста вља ве ли ки иза зов за све вла де 
све та, јер ова по ја ва ниг де ни је у пот пу но сти ис ко ре ње на. Про се чан обим 
си ве еко но ми је у Европ ској уни ји из но си око 18% бру то до ма ћег про изво-
да [Крстић и Ра ду ло вић 2018: 1], а пре ма про це ни На ци о нал ног про гра ма 
за су зби ја ње „си ве еко но ми је” (2015), ње но уче шће у укуп ној еко ном ској 
ак тив но сти Ср би је у прет ход них не ко ли ко го ди на, ва ри ра у ин тер ва лу 
20–30% бру то до ма ћег про зво да.

Ме ђу тим, оно што и до дат но пред ста вља про блем у ве зи са ис тра-
жи ва њем ве ли чи не и сте пе на раз во ја си ве еко но ми је, од но си се не са мо 
на ме то де ко је би тре ба ло ко ри сти ти за про це ну ве ли чи не си ве еко но ми је, 
већ и на са ме про це не, јер су раз ли чи те ем пи риј ске сту ди је да ле пот пу-
но раз ли чи те про це не и обра сце [Schne i der and En ste 2000: 27].

Кре а то ри фи скал не по ли ти ке ме ра ма кон со ли да ци је ди рект но ути чу 
на по сло ва ње пред у зе ћа. Ка ко не фор мал на (си ва) еко но ми ја пред ста вља 
скуп свих еко ном ских ак тив но сти над ко ји ма са вре ме не др жа ве не ма ју 
над зор, она не под ле же опо ре зи ва њу и не до при но си бру то до ма ћем про-
из во ду зе мље. Спре ча ва ње ева зи је по ре за вр ши се ре фор ма ма фи скал них 
про пи са [Кулић и др. 2015: 9]. Ре фор ма по ре ског си сте ма мо же до не ти 
бо ље ре зул та те опо ре зи ва ња и има ти да ле ко се жне по сле ди це на при вре-
ђи ва ње и на БДП, због то га што по сто ји из ра зи та осе тљи вост про ме не 
по ре за на ре зул та те ра да пред у зе ћа.

С об зи ром да би ве ли ке про ме не оби ма си ве еко но ми је има ле сна жан 
ути цај на фи скал на и ма кро е ко ном ска кре та ња у јед ној зе мљи [Арсић и 
др. 2018: 87], основ ни циљ овог ра да је сте ис тра жи ва ње и пре по зна ва ње 
си ве еко но ми је у Ср би ји и ути цај ре фор ме по ре ског си сте ма на ње но 
сма ње ње. Са мо до бро ор га ни зо ва на кон тро ла и при ме на са вре ме них кон-
трол них ме то да мо же да до ве де до оче ки ва них ре зул та та и успе шног 
функ ци о ни са ња по ре ског си сте ма у це ли ни, а са мим тим и до оства ре ња 
пла ни ра ног оби ма при ли ва јав них при хо да у бу џе ту Ср би је. 

ПРО ГРАМ ЕКО НОМ СКИХ РЕ ФОР МИ ПО РЕ СКИХ ПРИ ХО ДА

Про бле ми са ко ји ма се го ди на ма су сре ћу пред у зет ни ци у Ре пу бли ци 
Ср би ји од но се се на не е фи ка сност јав ног сек то ра и обим ност би ро кра-
ти је. Осим то га, уо че ни су про бле ми у про це су ре фор ми по след њих годи-
на, ко ји се од но се на ло шу на пла ту по ре за [Крстић и др. 2013: 29, 38, 89]. 
Успе шно спро во ђе ње струк тур них ре фор ми по ре ског си сте ма и тран спа-
рент ност у упра вља њу јав ним фи нан си ја ма, као и ре ша ва ње ових про-
бле ма до ве ло би до сма ње ња јав них рас хо да и ус по ста вља ња фи скал не 
одр жи во сти, као и уна пре ђе ња ма кро е ко ном ске ста бил но сти. Исто вре-
ме но, ја ча ње ад ми ни стра тив них ка па ци те та и ин сти ту ци ја га ран ту ју 
ква ли тет пру жа ња услу га и по др шку при ват ном сек то ру. При о ри тет фи-
скал не по ли ти ке је усме рен ка ја ча њу по ре ске ди сци пли не, по ве ћа њу 
ефи ка сно сти на пла те по ре за и бор би про тив си ве еко но ми је. На овај на-
чин се мо гу обез бе ди ти уна пре ђе ња оп штих усло ва при вре ђи ва ња и рав-
но прав ност у по сло ва њу.
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Да би се по сти гли ови ре зул та ти Вла да Ре пу бли ке Ср би је је 3. мар та 
2016. усво ји ла Про грам еко ном ских ре фор ми за пе ри од од 2016. до 2018. 
го ди не, а Ре ше њем ми ни стра фи нан си ја бр. 119-01-282/2019-24, од 18. ју ла 
2019. го ди не обра зо ва на је Рад на гру па за из ра ду и пра ће ње спро во ђе ња 
Про гра ма еко ном ских ре фор ми за пе ри од 2020–2022. го ди не. Про грам 
еко ном ских ре фор ми је до ку мент ко ји је Ре пу бли ка Ср би ја, као др жа ва 
кан ди дат за при јем у члан ство Европ ске уни је (ЕУ), у пред при ступ ном 
пе ри о ду из ра ди ла у ци љу ус по ста вља ња плат фор ме за ефи ка сни је фи скал-
но пла ни ра ње и кор ди на ци ју еко ном ских по ли ти ка. У по ре ском си сте му 
Ср би је, у по ре ђе њу са си сте ми ма зе ма ља ЕУ, уо че ни су про бле ми ефи ка-
сно сти, пра вич но сти и јед но став но сти, ко ји су зах те ва ли хит но ре ша ва-
ње, јер су оп те ре ћи ва ли це ло куп не јав не фи нан си је Ср би је [Тмушић и 
Кец ман 2015: 247–248].

То ком про те клих го ди на спро ве де на је ре фор ма по ре ског си сте ма у 
ви ше фа за, и то по сва ком по ре ском об ли ку. 

У обла сти опо ре зи ва ња про ме та, нај зна чај ни ја је ре фор ма по ре за на 
до да ту вред ност (ПДВ). Ње го ва при ме на од 2005. го ди не пред ста вља 
зна ча јан ис ко рак у ускла ђи ва њу срп ског по ре ског си сте ма са си сте ми ма 
мо дер них тр жи шних еко но ми ја, јер се од 2005. при ме њу је За кон о по ре-
зу на до да ту вред ност, па се уме сто до та да шњег по ре за на про мет уво ди 
по рез на до да ту вред ност. У Европ ској уни ји, на кон цеп ту по ре за на дода-
ту вред ност се, већ ви ше од че ти ри де це ни је, те ме љи опо ре зи ва ње по тро-
шње [San ti ni 2015: 49]. Пре ла зак на опо ре зи ва ње про ме та у сва кој фа зи 
уме сто са мо у ма ло про да ји, до вео је до по ве ћа ња на пла те по ре за и бо ље 
кон тро ле по ре ских об ве зни ка. С об зи ром да је у пи та њу јав ни при ход 
ко ји до но си нај ви ше сред ста ва у др жав ном бу џе ту, а има ју ћи у ви ду кри-
зу са ко јом се срп ска еко но ми ја су о ча ва из вр ше но је по ве ћа ње пр во бит но 
уве де них по ре ских сто па. Пр во је од 1. ок то бра 2012. го ди не, пре ма Зако-
ну о из ме на ма и до пу на ма За ко на о по ре зу на до да ту вред ност [Службени 
гла сник РС, бр. 93/12], оп шта сто па по ве ћа на са 18% на 20%, а за тим је од 
1. ја ну а ра 2014. го ди не, по За ко ну о из ме на ма и до пу на ма За ко на о по ре-
зу на до да ту вред ност [Службени гла сник РС, бр. 108/13], по себ на сто па 
по ве ћа на са 8% на 10%. Та ко ђе, као и код оста лих по ре ских об ли ка, пред-
ви ђе но је под но ше ње по ре ске при ја ве у елек трон ској фор ми и то по чев 
од 1. ју ла 2014. го ди не, пре ма За ко ну о по ре ском по ступ ку и по ре ској 
ад ми ни стра ци ји [Службени гла сник РС, бр. 93/12], што је до при не ло уво-
ђе њу у ле гал не то ко ве по сло ва ња и сма ње њу не фор мал не еко но ми је [Служ-
бени гла сник, бр. 80/02. и 68/14].

У слу ча ју ПДВ-а усво јен је европ ски на чин при ме не за ко на о ПДВ-у, 
с ци љем да љег уса гла ша ва ња са про пи си ма Европ ске уни је ко ји уре ђу ју 
област опо ре зи ва ња по тро шње ПДВ, ства ра ње по вољ ни јих усло ва за 
по сло ва ње при вред них су бје ка та, спре ча ва ње евен ту ал них зло у по тре ба, 
као и обез бе ђи ва ње уна пре ђе ња кон тро ле ПДВ-а од стра не по ре ске упра ве. 
При ме на европ ских мо де ла ПДВ-а је основ ни услов за при сту па ње Европ-
ској уни ји. 
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Та ко ђе, од ве ли ког зна ча ја је и спро ве де на ре фор ма по ре за и до при-
но са. Ути цај ове ре фор ме нај бо ље се мо же ви де ти на при ме ру кон крет них 
пред у зе ћа како на ми кро ни воу, та ко и на ма кро ни воу са гле да ва њем по-
сле ди ца про ме на на сва пред у зе ћа у Ре пу бли ци Ср би ји. Исто вре ме но са-
гле да ва ње на ми кро и ма кро ни воу да је пра ву сли ку на осно ву ко је се мо же 
аде кват но за кљу чи ва ти и од лу чи ва ти о ути ца ју спро ве де не ре фор ме.

По ред прет ход но на ве де ног, при ме ће на је и по тре ба за ра ди кал ном 
про ме ном си сте ма опо ре зи ва ња до хот ка у Ср би ји [Нешић 2016: 83]. Спро-
ве де на ре фор ма По ре за на до хо дак гра ђа на да ла је од лич не ре зул та те, a 
по себ но се ис ти чу по зи тив ни ре зул та ти про ме на ви си не сто па по ко јој 
се опо ре зу ју по је ди ни при хо ди. Из ме ном За ко на о по ре зу на до хо дак гра-
ђа на у 2013. го ди ни [Службени гла сник РС, бр. 108/13], сто па по ре за на 
за ра де са 12% сни же на је на 10%, а има ју ћи у ви ду да је то је дан од пр вих 
по ре ских об ли ка код ко га је до шло до зна чај них из ме на, за кон је дао 
смер ни це за да љу ре фор му у том сме ру и код оста лих по ре ских об ли ка.

С тим у ве зи спро ве де на је и ре фор ма до при но са за фонд ПИО, од-
но сно сто па до при но са за фонд по ве ћа на је са 22% на 24%, а за тим је 2014. 
го ди не из вр ше но још јед но по ве ћа ње до при но са за ПИО та ко да се са да 
до при но си за овај фонд об ра чу на ва ју по сто пи од 26%. 

На Сли ци 1 мо же се ви де ти ка кав је био ка рак тер фи скал не по ли ти-
ке у пе ри о ду од 2006. до 2019. го ди не.

Сли ка 1. Ка рак тер и ефек ти фи скал не по ли ти ке у пе ри о ду 2006–2019. го ди не.

Из вор: [Министарство фи нан си ја 2018: 71]

Иа ко су по ре ска оп те ре ће ња у Ср би ји ни жа у од но су на за пад но е вроп-
ске зе мље, по раст па ра фи скал них на ме та и гло ма зни и успо ре ни ад ми-
ни стра тив ни апа рат су не ки од фак то ра ко ји до во де до по ра ста „сиве 
еко но ми је”. Ис тра жи ва ње ко је је спро ве де но за по тре бе овог ра да из ме ђу 
оста лог је по ка за ло да је став ве ћи не пред у зет ни ка да же ле да раз ви ја ју 
сво је по сло ва ње и да за по шља ва ју но ве рад ни ке, али да су оба ве зе пре ма 
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др жа ви ве ли ке и да их успо ра ва ју у бр зом раз во ју. Став пред став ни ка 
Асо ци ја ци је ма лих и сред њих пред у зе ћа Ср би је, је да су по ре зи пре ви-
со ки и да би сма ње ње истих омо гу ћи ло њи хо во уред но пла ћа ње, што би 
по ве ћа ло при лив сред ста ва у бу џе ту [Програм еко ном ских ре фор ми за 
пе ри од од 2016. до 2018. го ди не, 2015: 150].

ЗНА ЧАЈ РЕ ФОР МЕ ПО РЕ СКОГ СИ СТЕ МА

Има ју ћи у ви ду да су по ре ска ева зи ја и нај ви ше не ди сци пли не у по-
гле ду из вр ша ва ња оба ве за при сут ни у обла сти об ра чу на ва ња и пла ћа ња 
до при но са за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње, уве де но је елек трон ско при-
ја вљи ва ње рад ни ка и под но ше ње је дин стве не елек трон ске по ре ске при-
ја ве [ЕРП, 2020: 106]. Ова из ме на за ко на до при не ла је сма ње њу ра да на цр но 
и по ве ћа њу нов ча них сред ста ва у бу џе ту. Ис пи та ни ци су у по ступ ку 
ис тра жи ва ња по твр ди ли да се сти му ла тив ном по ре ском по ли ти ком ја ча 
при ват ни сек тор, а са мим тим сма њу је се „си ва еко но ми ја” и по ве ћа ва ју 
се нов ча на сред ства у бу џе ту.

Тренд ра ста ин ве сти ци ја се на ста вља упр кос по ра сту по ре за на до-
да ту вред ност. По чев од 2000. го ди не до 2019. го ди не, Ср би ја је при ву кла 
ви ше од 26 ми ли јар ди евра стра них ди рект них ин ве сти ци ја (СДИ). За-
јед но са за по че тим еко ном ским ре фор ма ма, Ср би ја се по зи ци о ни ра ла као 
јед на од нај зна чај ни јих ин ве сти ци о них де сти на ци ја Цен трал не и Ис точ-
не Евро пе. Ли сту ком па ни ја ко је већ по слу ју на тр жи шту пред во де ФЦА 
(Fi at Chrysler Au to mo bi les), Бош (Bocsh), Ми ше лин (Mic he lin) и мно ги дру-
ги. Не то стра не ди рект не ин ве сти ци је у 2015. го ди ни у Ср би ји из но си ле 
су 1,8 ми ли јар ди евра и би ле су 45,6% ви ше не го у 2014. го ди ни. На род на 
бан ка Ср би је оче ку је да љи раст ка ко до ма ћих та ко и стра них ула га ња. 
Фи скал ни са вет Ср би је оце нио је да су ин ве сти ци је ком по нен та БДП-а, 
ко ја је сво јим ра стом од го то во 10% по кре ну ла опо ра вак при вред не ак-
тив но сти у 2015. го ди ни.

Фи скал ни па ра ме три у Ср би ји су се при мет но по пра ви ли то ком 2016. 
и 2017. го ди не. По след њи рас по ло жи ви по да ци за бу џет по ка зу ју зна чај-
но сма ње ње де фи ци та кон со ли до ва ног сек то ра. Де фи цит др жа ве у 2016. 
го ди ни из но сио је 2%, уме сто пла ни ра них 4% БДП-а. Ума ње ње фи скал-
ног де фи ци та у 2016. го ди ни би ло је по сле ди ца сна жног по ве ћа ња јав них 
при хо да [Николић 2016: 5]. Нај ве ћи до при нос ра сту БДП-а по те као је од 
ве ће ак тив но сти у услу жним сек то ри ма, ко ја су, збир но по сма тра но, по-
ве ћа на за oкo 4% у по след ње три го ди не. У пр вом квар та лу 2019. го ди не 
зна ча јан је ме ђу го ди шњи ре ал ни раст БДП. По вољ на кре та ња у 2019. 
го ди ни, што би је до ве ло до ве ла су до сма ње ња јав ног ду га. 

Ре форм ске ме ре по ре ске по ли ти ке окре ну те су у прав цу сти му ли са ња 
по ре ских об ве зни ка, од но сно по чет ни ка у при ват ном сек то ру. У при лог 
ова кве по ре ске по ли ти ке усво јен је сет ме ра од стра не Вла де Ре пу бли ке 
Ср би је у са рад њи са ММФ-ом, за Ре фор му по ре ске по ли ти ке, ко ји се упра-
во од но си на ја ча ње при ват ног сек то ра. Сма ње ње по ре за и до при но са за 
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нај ни же за ра де, охра бру је по чет ни ке за по кре та њем при ват ног по сла и 
њи хо вим уво ђе њем у ле гал не то ко ве по сло ва ња.

МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Циљ ис тра жи ва ња је ме ре ње и са гле да ва ње ди рект ног и ин ди рект-
ног ути ца ја ре фор ме по ре за и до при но са на по сло ва ње по ре ских об ве зни-
ка, ра ди аде кват ног за кљу чи ва ња о њи хо вом ре ал ном успе ху. Хи по те за 
од ко је се у ра ду по ла зи је да: Ре форм ске ме ре по ре ске по ли ти ке сти му-
ли шу ста нов ни штво на по кре та ње соп стве ног по сла и ле гал но по сло ва ње, 
што до во ди до сма ње ња не за по сле но сти и по ве ћа ња бу џе та. При ли ком 
ис тра жи ва ња ау то ри су у ци љу до би ја ња пот пу не сли ке узро ка и по следи-
ца ко ри сти ли ви ше на уч них ме то да (ста ти стич ки ме тод ана ли зе ва ри јан се 
– ANO VA – Analysis of va ri an ce и Ле ве нов тест о хо мо ге но сти ва ри јан се) 
ра ди са гле да ва ња про бле ма ти ке ре фор ме по ре за на до да ту вред ност, за тим 
ре фор ме по ре за на до хо дак гра ђа на и до при но са за ПИО са свих аспе ка та.

Ау то ри су за по тре бе овог ра да ура ди ли ис тра жи ва ње на те ри то ри ји 
три гра да у Ре пу бли ци Ср би ји: Бе о град, Но ви Сад и Ниш. На те ри то ри-
ји гра да Бе о гра да ис пи тан је укуп но 61, на те ри то ри ји гра да Но вог Са да 
ис пи та но је 137, а на те ри то ри ји гра да Ни ша укуп но 108 ис пи та ни ка. 
Уку пан број ис пи та ни ка у ан ке ти био је 306 од то га 146 му шка ра ца и 160 
же на, ста ро сти 18–66 го ди на. Струч на спре ма ис пи та ни ка је у нај ве ћем 
бро ју сред ња (укуп но 107), ви шу струч ну спре му пр ви сте пен по се ду је 
60 ис пи та ни ка, ви со ку струч ну спре му од но сно ака дем ске сту ди је 98, 
ма стер 35 и шест док то ра на у ка.

Од укуп но 306 ис пи та ни ка нај ви ше њих ра ди у при ват ним фир ма ма 
(35,6%), по том сле де ис пи та ни ци ко ји ра де у фир ма ма ко је ни су у при ват-
ном вла сни штву (33,7%), и По ре ској упра ви (30,7%). Од укуп ног бро ја 
по ре ских слу жбе ни ка ко ји ра де у По ре ској упра ви, укљу че но је њих 11,8% 
у по сту пак ис тра жи ва ња и они ди рект но ра де на по сло ви ма при нуд не 
на пла те у Оде ље њу при нуд не на пла те. За тим сле де ис пи та ни ци ко ји раде 
у Оде ље њу кан це ла риј ске кон тро ле на по сло ви ма кон тро ле по ре ских обве-
зни ка (8,5%), а нај ма ње су за сту пље ни ис пи та ни ци за по сле ни у Од се ку 
за по ре ско ра чу но вод ство у (5,2%), као и слу жбе ни ци ко ји ра де у Оде ље-
њу за те рен ску кон тро лу и оба вља ју кон тро лу по ре ских об ве зни ка на 
те ре ну у истом про цен ту.

За ста ти стич ка те сти ра ња ових по да та ка, ко ри шћен је софт вер ски 
про грам, ко ји су ау то ри на пра ви ли у про грам ском па ке ту SPSS2. По да ци 
су об ра ђе ни ста ти стич ком ме то дом ана ли зе ва ри јан се ANO VA и ура ђен 
је Ле ве нов тест о хо мо ге но сти ва ри јан се. За до но ше ње за кључ ка од знача-
ја, ко ри шће ни су и ре зул та ти дру гих на уч но и стра жи вач ких ра до ва, као 

2 Про грам ски па кет SPSS је софт вер ски алат ко ји омо гу ћа ва ау то ма ти зо ва ну ста ти стич-
ку ана ли зу. Основ ни софт вер укљу чу је сле де ће функ ци о нал но сти: де скрип тив на ста ти сти ка, 
би ва ри јант на ста ти сти ка, пред ви ђа ња ну ме рич ких ис хо да и груп на пред ви ђа ња.
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и зва нич ни по да ци о про ме на ма по ре за на до да ту вред ност и по ре за на 
до хо дак као и до при но са за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње по ре ских 
об ве зни ка у Ре пу бли ци Ср би ји у укуп ном из но су и по ком по нен та ма.

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

На осно ву об ра ђе них при ку пље них по да та ка ау то ри до ла зе до сле-
де ћих ре зул та та:

1) На пи та ње: Да ли сма ње ње по ре за на за ра де по спе шу је за по шља-
ва ње?, ис пи та ни ци су од го во ри ли на сле де ћи на чин: 

1 – Ни ка ко се не сла жем – од го вор је да ло 13 ис пи та ни ка; 
2 – Пре те жно се не сла жем – од го вор је да ло 28 ис пи та ни ка; 
3 – Ни ти се сла жем ни ти се не сла жем – од го вор је да ло 66 ис пи-

та ни ка; 
4 – Пре те жно се сла жем – од го вор је да ло 87 ис пи та ни ка; 
5 – Сла жем се у пот пу но сти – од го вор је да ло 112 ис пи та ни ка.

На пи та ње Да ли сма ње ње по ре за на за ра де по спе шу је за по шља ва ње? 
до би је ни су од го во ри у ко ји ма се нај ве ћи број ис пи та ни ка сла же у пот-
пу но сти са овом тврд њом (36,6%), по том сле ди од го вор да се пре те жно 
сла жу са по ста вље ном тврд њом (28,4%), да ни ти се сла жу ни ти се не сла-
жу (21,6%), да се пре те жно не сла жу са овом тврд њом (9,2%), док је 4,2% 
ис пи та ни ка од го во ри ло да се ни ка ко не сла жу са овом тврд њом. До би је-
ни од го во ри од ис пи та ни ка по ка зу ју да се нај ве ћим де лом ис пи та ни ци 
сла жу у пот пу но сти и пре те жно да би сма ње ње по ре за на за ра де по спе-
ши ло за по шља ва ње.

На осно ву до би је них ре зул та та ис тра жи ва ња про из ла зи за кљу чак 
да се сма ње њем по ре за на за ра де по ве ћа ва за по шља ва ње и при лив нов-
ча них сред ста ва у бу џе ту. 

2) На пи та ње: Да ли сма ње ње по ре за и до при но са на нај ни же за ра де, 
сти му ли ше гра ђа не на по кре та ње соп стве ног по сла?, ис пи та ни ци су од-
го во ри ли на сле де ћи на чин: 

1 – Ни ка ко се не сла жем – од го вор је да ло 18 ис пи та ни ка;
2 – Пре те жно се не сла жем –од го вор је да ло 35 ис пи та ни ка; 
3 – Ни ти се сла жем ни ти се не сла жем – од го вор је да ло 50 ис пи-

та ни ка; 
4 – Пре те жно се сла жем – од го вор је да ло 91 ис пи та ник; 
5 – Сла жем се у пот пу но сти – од го вор је да ло 112 ис пи та ни ка.

На пи та ње Да ли сма ње ње по ре за и до при но са на нај ни же за ра де, 
сти му ли ше гра ђа не на по кре та ње соп стве ног по сла? до би је ни су од го-
во ри ме ђу ко ји ма је нај ве ћи број ис пи та ни ка из ја ви ло да се сла жу у пот-
пу но сти са овом тврд њом (36,6%), по том сле ди од го вор да се пре те жно 
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сла жу са по ста вље ном тврд њом (29,7%), да ни ти се сла жу ни ти не сла жу 
(16,3%), да се пре те жно не сла жу са по ста вље ном тврд њом (11,4%), док је 
нај ма ње ис пи та ни ка од го во ри ло да се ни ка ко не сла жу са тврд њом (5,9%). 
На осно ву до би је них од го во ра мо же се за кљу чи ти да се ис пи тани ци нај-
ве ћим де лом сла жу у пот пу но сти и пре те жно да би сма ње ње по ре за и 
до при но са на нај ни же за ра де сти му ли са ло гра ђа не на по кре та ње сопстве-
ног по сла.

Ис тра жи ва ње је по твр ди ло да сма ње ње по ре за и до при но са на нај-
ни же за ра де по спе шу је за по шља ва ње и по кре та ње при ват ног по сла. 

3) На пи та ње: Да ли се сти му ла тив ном по ли ти ком сма њу је не фор-
мал на еко но ми ја, сма ње њем ви си не и бро ја др жав них на ме та?, ис пи та-
ни ци су од го во ри ли на сле де ћи на чин: 

1 – Ни ка ко се не сла жем – од го вор је да ло 10 ис пи та ни ка; 
2 – Пре те жно се не сла жем – од го вор је да ло 25 ис пи та ни ка;
3 – Ни ти се сла жем ни ти се не сла жем – од го вор је да ло 100 ис пи-

та ни ка;
4 – Пре те жно се сла жем – од го вор је да ло 104 ис пи та ни ка; 
5 – Сла жем се у пот пу но сти – од го вор је да ло 67 ис пи та ни ка.

На пи та ње Да ли се сти му ла тив ном по ли ти ком сма њу је не фор мал-
на еко но ми ја, сма ње њем ви си не и бро ја др жав них на ме та?, до би је ни су 
сле де ћи од го во ри: да се пре те жно сла жу са овом тврд њом (33,9%), за тим 
да се ни ти сла жу ни ти се не сла жу са овом тврд њом (32,6%), да се сла жу 
у пот пу но сти са овом тврд њом (21,8%), да се пре те жно не сла жу са овом 
тврд њом (8,1%), и да се ни ка ко не сла жу са овом тврд њом (3,2%). 

Мо же се за кљу чи ти да се ис пи та ни ци сла жу да се сти му ла тив ном по-
ли ти ком сма њу је не фор мал на еко но ми ја сма ње њем ви си не и бро ја др жав-
них и ло кал них на ме та.

Код ра чу на ња ари те ме тич ке сре ди не и стан дард не де ви ја ци је пр во 
се из вр ши ло ко ди ра ње тврд њи и то тврд њи ни ка ко се не сла жем до де ље на 
је вред ност 1, пре те жно се не сла жем 2, ни ти се сла жем ни ти се не сла-
жем 3, пре те жно се сла жем 4, сла жем се у пот пу но сти 5. На осно ву то га 
ка да се збир но по сма тра ју до би је ни ре зул та ти мо же се за кљу чи ти да су 
ис пи та ни ци нај ви ше са гла сни са по ста вље ном тврд њом „Сма ње ње по-
ре за на за ра де по спе ши ло би за по шља ва ње” код ко је је нај ве ћа вред ност 
(АС=3,84), по том сле ди тврд ња „Сма ње ње ње по ре за и до при но са на нај-
ни же за ра де, сти му ли ше гра ђа не на по кре та ње соп стве ног по сла” (АС=3,80). 
Нај ма ње су се ис пи та ни ци сло жи ли са тврд њом „Сти му ла тив ном по лити-
ком се сма њу је не фор мал на еко но ми ја сма ње њем ви си не и бро ја др жав-
них и ло кал них на ме та” (АС=3,63). 
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Та бе ла 1. До би је ни ре зул та ти ис пи ти ва ња са гла сно сти са по ста вље ним тврд-
ња ма

Tврдња
Никако 

се не 
сла жем 

Пре те-
жно се 
сла жем 

Ни ти се 
сла жем 
ни ти се 
не сла-

жем 

Пре те-
жно се 
сла жем 

Сла жем 
се у 

пот пу-
но сти 

АС СД

Сма ње ње по ре за на за ра де 
по спе ши ло би за по шља ва ње

13 
(4,2%)

28
(9,2%)

66 
(21,6%)

87 
(28,4%)

116 
(36,6%) 3,84 1,144

Сма ње ње ње по ре за и до при-
но са на нај ни же за ра де, сти-
му ли ше гра ђа не на по кре та-
ње соп стве ног по сла

18 
(5,9%)

35 
(11,4%)

50 
(16,3%)

91 
(29,7%)

112 
(36,6%) 3,80 1,217

Сти му ла тив ном по ли ти ком 
се сма њу је не фор мал на еко-
но ми ја сма ње њем ви си не и 
бро ја др жав них и ло кал них 
на ме та

10 
(3,2%)

25
(8,1%)

100 
(32,6%)

104 
(33,9%)

67
(21,8%) 3,63 1,107

Из вор: Про ра чун ау то ра.

Посматрајући дис пер зи ју у од го во ри ма ис пи та ни ка, од но сно раз ли-
чи то сти у од го ва ра њу на по ста вље не тврд ње мо же се за кљу чи ти да је 
нај ве ћа дис пер зи ја у од го во ру код тврд ње „Сма ње ње ње по ре за и до при-
но са на нај ни же за ра де, сти му ли ше гра ђа не на по кре та ње соп стве ног 
по сла” (СД=1,217), по том сле ди тврд ња „Сма ње ње по ре за на за ра де по-
спе ши ло би за по шља ва ње” (СД=1,144). Нај ма ња дис пер зи ја у од го во ри ма 
код ис пи та ни ка је код тврд ње „Сти му ла тив ном по ли ти ком се сма њу је не-
фор мал на еко но ми ја сма ње њем ви си не и бро ја др жав них и ло кал них на-
ме та” (СД=1,017), где су ис пи та ни ци би ли нај ви ше уса гла ше ни са сво јим 
од го во ри ма.

Да би се ис пи та ли до би је ни ре зул та ти по пи та њу по сто ја ња раз ли-
ка из ме ђу по сма тра не гру пе, у овом слу ча ју узе ће се го ди не жи во та 
ис пи та ни ка и при ме ни ти ста ти стич ка ме то да ана ли зе ва ри јан се ANO VA. 
Пре не го што се спро ве де ANO VA ана ли за, спро ве шће се Ле ве нов тест 
о хо мо ге но сти ва ри јан се. Овај тест по ла зи од ап со лут них од сту па ња 
вред но сти узор ка од њи хо вих ари те ме тич ких сре ди на. Уко ли ко по сто ји 
ста ти стич ки зна чај на раз ли ка код ари те ме тич ких сре ди на то озна ча ва 
да по сто ји јед на кост ва ри јан се основ ног ску па, ако не по сто ји ста ти стич-
ки зна чај на раз ли ка, зна чи да не по сто ји јед на кост ва ри јан се основ ног 
ску па.
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Та бе ла 2. Тест хо мо ге но сти ва ри јан се

Тврд ња Ле ве но ва 
ста ти сти ка 

Сте пен 
сло бо де 1

Сте пен 
сло бо де 2

Зна чај ност 
(Сиг.)

Сма ње ње по ре за на за ра де по спе ши ло би 
за по шља ва ње 1,022 4 301 0,396

Сма ње ње ње по ре за и до при но са на нај-
ни же за ра де, сти му ли ше гра ђа не на по-
кре та ње соп стве ног по сла

1,942 4 301 0,103

Сти му ла тив ном по ли ти ком се сма њу је 
не фор мал на еко но ми ја сма ње њем ви си-
не и бро ја др жав них и ло кал них на ме та

1,204 4 301 0,309

Из вор: Про ра чун ау то ра

Ре зул та ти до би је ни при ме ном Ле ве но вог те ста хо мо ге но сти ва ри-
јан се (Та бе ла бр. 2) по ка за ли су да код тврд ње „Сма ње ње по ре за на за ра-
де по спе ши ло би за по шља ва ње” (п = 0,396) и код тврд ње „Сма ње ње ње 
по ре за и до при но са на нај ни же за ра де, сти му ли ше гра ђа не на по кре та ње 
соп стве ног по сла” (п = 0,103), по сто ји ста ти стич ки ве о ма зна чај на раз ли-
ка о јед на ко сти ва ри јан се ску по ва. Док код тврд ње „Сти му ла тив ном по-
ли ти ком се сма њу је не фор мал на еко но ми ја сма ње њем ви си не и бро ја 
др жав них и ло кал них на ме та” (п = 0,309) и оста лих тврд њи по сто ји ста-
ти стич ки зна чај на раз ли ка, и код ових на ве де них тврд њи по сто ји јед на-
кост ва ри јан се основ них ску по ва.

На кон што је ура ђен Ле ве нов тест хо мо ге но сти ва ри јан се ура ђе на је 
ANO VA ана ли за (Та бе ла бр. 3). Код ANO VA-e ана ли зе ис пи та но је по сто-
ја ње раз ли ка из ме ђу сред њих вред но сти по сма тра них гру па, ка да се као 
је ди ни ца по сма тра ња узму го ди не ис пи та ни ка. 

Та бе ла 3. Ре зул та ти ANO VA-e ана ли зе за го ди не ста ро сти ис пи та ни ка.

Су ма 
ква дра та 

Сте пе ни 
сло бо де Ва ри јан са Ф-тест Зна чај ност 

(Сиг.)

П1
Из ме ђу гру па 14,104 4 3,526 2,756 0,028
Уну тар гру пе 385,049 301 1,279
Укуп но 399,154 305

П2
Из ме ђу гру па 10,013 4 2,503 1,707 0,148
Уну тар гру пе 441,425 301 1,467
Укуп но 451,438 305

П3 Из ме ђу гру па 5,371 4 1,343 1,304 0,268
Уну тар гру пе 309,900 301 1,030
Укуп но 315,271 305

Из вор: Про ра чун ау то ра
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До би је ни ре зул та ти при ме ном ANO VA-e ана ли зе по ка зу ју да код сле-
де ћих тврд њи по сто ји ста ти тич ки зна чај на раз ли ка из ме ђу арит ме тич ких 
сре ди на гру па и то: Сма ње ње по ре за на за ра де по спе ши ло би за по шља-
ва ње (Ф-тест = 2,756; п = 0,028), до би је ни од го во ри код ове тврд ње по ка-
зу ју да по сто ји зна чај на раз ли ка у од го во ри ма ка да се по сма тра ју го ди не 
ста ро сти ис пи та ни ка. Код оста лих тврд њи до би је ни су та кви од го во ри 
да не по сто ји зна чај на раз ли ка у од го во ри ма код ис пи та ни ка ка да им се 
по сма тра ју го ди не ста ро сти.

У овом ра ду, у по ступ ку ис тра жи ва ња, по твр ђе на је хи по те за с по чет-
ка ра да да „Ре форм ске ме ре по ре ске по ли ти ке сти му ли шу ста нов ни штво 
за по кре та њем соп стве ног по сла и ле гал ним по сло ва њем, што до во ди до 
сма ње ња не за по сле но сти и по ве ћа ња бу џе та”.

ЗА КЉУ ЧАК

Сва ка др жа ва по ла зе ћи од оп штих ин те ре са, утвр ђу је фи нан сиј ску 
рас по де лу по ре ског те ре та сход но по ре ској сна зи об ве зни ка. На по ре ску 
оба ве зу пла ћа ња по ре за, об ве зни ци раз ли чи то ре а гу ју. По је ди ни об ве-
зни ци све сни по ре ског те ре та из ми ру ју по ре ске оба ве зе, а дру ги по ре зом 
оп те ре ће ни по је дин ци, по ла зе ћи од сво јих по себ них ин те ре са, не при-
хва та ју ову рас по де лу. 

Пун ефе кат ре форм ских ме ра оче ку је се на кон пот пу ног пре ла ска 
по ре ских об ве зни ка на елек трон ско по сло ва ње чи ме би смо има ли ком-
пле тан увид у ста ње и при ли ке јав ног сек то ра. Под сти ца ји од стра не 
др жа ве у ви ду осло ба ђа ња по ре за и до при но са за но во за по сле не рад ни ке, 
та ко ђе су да ли зна чај не ре зул та те у ци љу уна пре ђе ња по сло ва ња пред у-
зет ни ка и за по шља ва ње но вих рад ни ка.

Ре форм ским ме ра ма зна чај но се ути ца ло на сма ње ње по ре ске ева зи је, 
ко ја за по сле ди цу има не по вољ не фи скал не ефек те. По сто ја ње при лич но 
ве ли ког оби ма из бе га ва ња пла ћа ња по ре за иза зи ва по сле ди це ко је по 
свом зна ча ју мо гу да бу ду озбиљ не за при вре ду јед не зе мље. Ак тив но сти 
на от кри ва њу и су зби ја њу ева зи је по ре за мо гу би ти ефи ка сне са мо ако 
су стал но план ске и за сно ва не на на уч ним до стиг ну ћи ма. 

Ин сти ту ци о нал не ме ре за спре ча ва ње ева зи је по ре за спро во де се 
са рад њом из ме ђу вла ди них ор га ни за ци ја. Члан ство у ме ђу на род ним и 
ре ги о нал ним по ре ским асо ци ја ци ја ма, скла па ње уго во ра о раз ме ни ин-
фор ма ци ја, раз ме на иде ја и стра те ги ја у бор би про тив фи скал них кри-
вич них де ла упра во до во де до њи хо вих су зби ја ња. Та ко ђе је од ве ли ке 
по мо ћи и при ме на тех но ло ги је, при ме на ра чу на ра при ли ком пре гле да и 
ана ли зе елек трон ских еви ден ци ја, ве шта че ње по ре ске ута је из вр ше не 
пу тем ком пју те ра, обу ка осо бља за ис пи та ва ње и об ра чу на ва ње, ис тра га 
и при ку пља ње до ка за, от кри ва ње пре ва ра, раз у ме ва ње и ин тер пре та ција 
за ко на.

На осно ву ис тра жи ва ња, ко је је спро ве де но за по тре бе овог ра да, 
ко је је има ло за циљ да ис пи та хи по те зу да „Ре форм ске ме ре по ре ске по-
ли ти ке сти му ли шу ста нов ни штво за по кре та њем соп стве ног по сла и 
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ле гал ним по сло ва њем, што до во ди до сма ње ња не за по сле но сти и по ве-
ћа ња бу џе та” мо же се за кљу чи ти да је по ста вље на хи по те за по твр ђе на и 
да ре форм ске ме ре по ре ске по ли ти ке спро ве де не у Ср би ји сти му ли шу 
ста нов ни штво за по кре та њем при ват ног би зни са и ле гал ним по сло ва њем, 
што до во ди до сма ње ња не за по сле но сти и по ве ћа ња бу џе та. Ти ме је по-
твр ђен по зи ти ван ути цај ре фор ме по ре ског си сте ма на по сло ва ње по ре-
ских об ве зни ка у Ре пу бли ци Ср би ји. 

До при нос овог ра да огле да се у ана ли зи ре зул та та ко ји ма се пру жа 
увид у ста во ве ис пи та ни ка (ко ји ра де и у при ват ном и у др жав ном сек-
то ру) по пи та њу на чи на сти му ли са ња ста нов ни штва за во ђе њем ле гал ног 
по сло ва ња, као и на фак то ре ко ји зна чај но ути чу на во ђе ње по сло ва ња у 
„си вој еко но ми ји”. За хва љу ју ћи ис тра жи ва њу има мо но ве ин фор ма ци је 
о пер цеп ци ји ре зул та та ко је до но си ре фор ма по ре за од стра не за по сле них 
и у при ват ном и у др жав ном сек то ру. Ре зул та ти спро ве де ног ис тра жи ва ња 
пру жа ју увид у ка рак те ри сти ке уче сни ка у „си вој еко но ми ји”. Ова но ва 
са зна ња та ко ђе мо гу по слу жи ти и као основ за да ље ана ли зе и ис тра жи-
ва ња у прав цу дру гих фак то ра ко ји ути чу на по ре ски мо рал, а ко ји је пре-
су дан и за по ре ске вла сти и за пред у зе ћа у Ср би ји.

ЗА ХВАЛ НИ ЦА

Рад је на стао у окви ру на уч но и стра жи вач ког про јек та „Ср би ја и иза-
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SUM MARY: The su bject of the pa per is the re form of the tax system and its im pact 
on the bu si ness of tax payers . The aut hors con duc ted an analysis to de ter mi ne whet her 
tax po licy re form me a su res bo ost em ployment, sti mu la te the po pu la tion to start the ir own 
bu si nes ses, and re du ce the in for mal eco nomy by re du cing the amo unt and num ber of 
sta te and lo cal le vi es. The re se arch was do ne in the Re pu blic of Ser bia by the sur vey 
met hod. Sta ti sti cal te sting of the col lec ted da ta was do ne with a soft wa re pro gram de ve-
lo ped for the pur po ses of this re se arch in the SPSS soft wa re pac ka ge. The da ta we re 
pro ces sed by the sta ti sti cal met hod of analysis of va ri an ce ANO VA and the Le ve ne’s test 
on the ho mo ge ne ity of va ri an ce was per for med. In or der to draw re li a ble con clu si ons, the 
re se arch al so in clu des of fi cial da ta on chan ges in va lue ad ded tax and in co me tax, as well 
as chan ges in Pen sion and Di sa bi lity In su ran ce Con tri bu ti ons, for the tax payers  of the 
Re pu blic of Ser bia, in the to tal amo unt and by its com po nents. The hypot he sis “Re form 
me a su res of tax po licy sti mu la te the po pu la tion to start the ir own bu si ness and le gal 
bu si ness, which le ads to a dec re a se in unem ployment and an in cre a se in the bud get” has 
been con fir med on the ba sis of this re se arch. It can be con clu ded that tax po licy re form 
me a su res sti mu la te the po pu la tion to start a pri va te bu si ness and le gal bu si ness, which 
le ads to a dec re a se in unem ployment and to an in cre a se in the bud get. The exi sten ce of 
a fa irly lar ge vo lu me of tax eva sion pro du ce con se qu en ces that can be se ri o us for the 
eco nomy of the Re pu blic Ser bia. Re form me a su res ha ve sig ni fi cantly re du ced tax eva sion 
as well as con tri bu ted to the re duc tion of un dec la red work and the in cre a se of funds in 
the bud get. Sur vey re spon dents con fir med that the sti mu la ti ve tax po licy stren gthens 
pri va te sec tor, and the reby re du ce the gray eco nomy and in cre a se the funds in the bud get. The 
full ef fect of the re form me a su res is ex pec ted af ter the com ple te tran si tion of tax payers  
to e-bu si ness, which wo uld pro vi de a com ple te in sight in to the sta te and op por tu ni ti es of the 
pu blic sec tor. We can con clu de that in cen ti ves from the sta te in the form of tax exemp ti ons 



604

and con tri bu ti ons for newly em ployed  wor kers ha ve gi ven sig ni fi cant re sults in terms of 
star ting en ter pri se and hi ring new wor kers. Ac ti vi ti es to de tect and com bat tax eva sion and 
re form the tax system can only be ef fec ti ve if they are plan ned and ba sed on sci en ti fic 
re se ar ches and advan ces.

KEYWORDS: Tax system; Em ployment; Va lue ad ded tax; Per so nal in co me tax; 
Ear nings
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СА ЖЕ ТАК: Здрав стве на си гур ност ду го је пред ста вља ла за не ма ри-
ва ну ди мен зи ју на ци о нал не без бед но сти чак и у раз ви је ним зе мља ма, а 
на ро чи то у про сто ри ма ка кав је „За пад ни Бал кан”. Ме ђу тим, ак ту ел на 
кри за иза зва на пан де ми јом ви ру сом ко вид-19 пре ти да пот пу но ре де фи ни-
ше гло бал ну аген ду на ци о нал не без бед но сти у на ред ном пе ри о ду. Свр ха 
овог ра да је да ана ли зи ра ефи ка сност здрав стве них си сте ма зе ма ља „За-
пад ног Бал ка на” кроз при зму спре ча ва ња, от кри ва ња и бр зог ре а го ва ња 
на пан де ми је и дру ге об ли ке угро жа ва ња јав ног здра вља љу ди. Циљ је да се 
иден ти фи ку ју кључ ни еко ном ски иза зо ви и фак то ри за уна пре ђе ње ефи ка-
сно сти здрав стве них си сте ма ре ги о на, ува жа ва ју ћи ем пи риј ска ис ку ства ко ја 
про ис ти чу из ак ту ел не здрав стве не кри зе иза зва не пан де ми јом ко вид-19. 
Ис тра жи вач ки на ла зи ука зу ју на зна чај не про бле ме са ко ји ма се све зе мље 
„За пад ног Бал ка на” су о ча ва ју у по гле ду упра вља ња рад ном сна гом у здрав-
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стве ним си сте ми ма, чи ја се из во ри шта мо гу тра жи ти, пре све га, у све интен-
зив ни јој еми гра ци ји ме ди цин ског осо бља у раз ви је не зе мље све та.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ефи ка сност здрав стве ног си сте ма, здрав стве на си гур-
ност, зе мље „За пад ног Бал ка на”, пан де ми ја ко вид-19, здрав стве ни рад ни ци

Пре ма де фи ни ци ји Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је, здра вље пред-
ста вља ста ње пот пу ног фи зич ког, мен тал ног и со ци јал ног бла го ста ња, а не 
са мо од су ство бо ле сти или не мо ћи. Гло бал на ре зо лу ци ја „Здра вље за све”, 
ко ју је 1977. го ди не усво ји ла Свет скa здравственa организацијa и ко ја се 
и да нас сма тра нај ва жни јим до ку мен том ове ор га ни за ци је, из не дри ла је 
да ле ко праг ма тич ни ји став о здра вљу као спо соб но сти за во ђе ње еко ном-
ски и со ци јал но про дук тив ног жи во та. Уоп ште узев, све по сто је ће де фи-
ни ци је здра вља ука зу ју на ње го ву ком плек сност и мул ти ди мен зи о нал-
ност, а ти ме и на сна жан ути цај ко ји оно ис по ља ва на уку пан при вред ни 
и дру штве ни раз вој. 

То су раз ло зи због ко јих су про ду же ње здра вог жи во та и обез бе ђе ње 
при сту па аде кват ној и ква ли тет ној здрав стве ној за шти ти иден ти фи ко-
ва ни као основ ни ци ље ви гло бал не по ли ти ке 21. ве ка. По ве ћа ње и бо ље 
ис ко ри шћа ва ње здрав стве них ре сур са, као и сма ње ње здрав стве них ри-
зи ка ста нов ни штва до при но си ја ча њу здрав стве ног по тен ци ја ла, а са мим 
тим и очу ва њу здрав стве не равнотежe. Дру гим ре чи ма, оства ри ва ње 
го ре по ме ну тих ци ље ва гло бал не по ли ти ке 21. ве ка ди рект но за ви си од 
ефи ка сно сти на ци о нал них здрав стве них си сте ма.

Под здрав стве ним си сте мом се у овом ра ду под ра зу ме ва све оно чиме 
се кроз јав не по ли ти ке де лу је на здрав стве но ста ње ста нов ни штва. У нај-
ве ћој ме ри то се од но си на де ло ва ње кроз си стем здрав стве не за шти те, али 
он об у хва та и де ло ва ње дру гих сек то ра јав не по ли ти ке у ме ри у ко јој они 
ути чу на здра вље љу ди. Из ово га про ис ти че да ме ре ње ефи ка сно сти јед-
ног здрав стве ног си сте ма пред ста вља ком плек сан про цес вред но ва ња 
број них и раз ли чи тих ре зул та та по ме ну тих јав них по ли ти ка у од но су на 
ис ко ри шће не ре сур се и по ста вље не ци ље ве. 

Ефи ка сност на ци о нал них здрав стве них си сте ма до спе ла је у жи жу 
ин те ре со ва ња те о ре ти ча ра и прак ти ча ра из раз ли чи тих обла сти са по ја-
вом пан де ми је иза зва не ви ру сом ко вид-19, ко ја је из би ла у Ки ни кра јем 
2019. го ди не и бр зо се про ши ри ла на оста так све та. Ова пан де ми ја је при-
мо ра ла на ци о нал не еко но ми је ши ром све та да по дроб ни је ана ли зи ра ју 
сво је мо гућ но сти и ка па ци те те за пра во вре ме но и ефи ка сно ре а го ва ње 
на по ја ву за ра зних бо ле сти и дру гих акут них об ли ка угро жа ва ња јав ног 
здра вља ста нов ни штва. Зе мље са раз ви је ним здрав стве ним си сте мом 
има ју зна чај ну пред ност у сма ње њу њи хо вих не га тив них здрав стве них, 
со ци јал них и еко ном ских по сле ди ца. 

У овом ра ду се ана ли зи ра ефи ка сност здрав стве них си сте ма зе ма ља 
„За пад ног Бал ка на” у по гле ду спре ча ва ња, от кри ва ња и бр зог ре а го ва ња 
на пан де ми је и дру ге об ли ке угро жа ва ња јав ног здра вља љу ди. Ис тра жи-
ва ње об у хва та сле де ћих пет зе ма ља „За пад ног Бал ка на”: Ал ба ни ја, Бо сна 
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и Хер це го ви на, Се вер на Ма ке до ни ја, Ср би ја и Цр на Го ра. Циљ ра да је да 
ука же на до стиг ну ти ни во ефи ка сно сти здрав стве них си сте ма ре ги о на, 
као и да иден ти фи ку је кључ не де тер ми нан те ње го вог уна пре ђе ња у на-
ред ном пе ри о ду. Ис тра жи вач ки на ла зи мо гу ко ри сти ти кре а то ри ма јав них 
по ли ти ка зе ма ља „За пад ног Бал ка на” при ли ком фор му ли са ња стра те ги-
је уна пре ђе ња здрав стве не си гур но сти ста нов ни штва.

Рад се са сто ји из че ти ри де ла. У пр вом де лу је пред ста вље на те о риј-
ска осно ва и пре глед ли те ра ту ре из обла сти здрав стве не си гур но сти. 
Ана ли за кључ них де тер ми нан ти ефи ка сно сти здрав стве них си сте ма зе-
ма ља „За пад ног Бал ка на” спро ве де на је у дру гом де лу ра да. Пре по ру ке 
и огра ни че ња за уна пре ђе ње ефи ка сно сти здрав стве них си сте ма ре ги о на 
су пред ста вље ни у тре ћем сег мен ту. У по след њем одељ ку ра да су ми ра ју 
се за кључ на раз ма тра ња ис тра жи ва ња.

ТЕ О РИЈ СКА ОСНО ВА

Те о риј ска и ем пи риј ска гра ђа из обла сти ефи ка сно сти здрав стве ног 
си сте ма и сте пе на здрав стве не си гур но сти на ци о нал них при вре да не дво-
сми сле но по ка зу је да је ова те ма по бу ђи ва ла по себ ну па жњу ис тра жи ва-
ча у вре ме ни ма у ко ји ма се свет су о ча вао са гло бал ним иза зо ви ма по 
јав но здра вље. На ста нак те гра ђе се у по след ње две де це ни је мо же при-
пи са ти на сто ја њи ма да се ис тра же и из ву ку по у ке из по сле ди ца ши ре ња 
за ра зних бо ле сти, као што су сарс, Х1Н1, мерс, ебо ла и, ко нач но, ко вид-19. 
Ипак, чи ни се да је због свог об у хва та гло бал не по пу ла ци је и ду жи не тра-
ја ња, али и из ра зи то пе си ми стич ним пред ви ђа њи ма о ње ним со ци јал ним 
и еко ном ским по сле ди ца ма, пан де ми ја про у зро ко ва на ви ру сом ко вид-19 
иза зва ла нај ве ћу па жњу струч не и на уч не јав но сти у но ви јој исто ри ји.

Ве ли ки број сту ди ја об ја вље них у прет ход ном пе ри о ду [Das zak 2012; 
Ford et al. 2009; Web ster 1997] ука зи вао је на ка та стро фал не по сле ди це 
ко је би евен ту ал на гло бал на пан де ми ја има ла на ме ђу на род не лан це снаб-
де ва ња и пре ко гра нич ну при вред ну са рад њу услед све ве ћег сте пе на 
по ве за но сти на ци о нал них при вре да. По све му су де ћи, пан де ми ја ко вид-19 
пре ти да пре ма ши та ква пред ви ђа ња [Boyce et al. 2021; Kan del et al. 2020; 
Ka plan et al. 2021; Lu ko vić i Stoj ko vić 2020; Sto ja no vić-Jo va no vić et al. 2020]. 
У вре ме ка да се при во дио крај пи са ња овог ра да (јун 2021), у све ту је ре-
ги стро ва но ви ше од 177 ми ли о на слу ча је ва за ра жа ва ња ви ру сом ко вид-19 
и ви ше од 3,8 ми ли о на умр лих од по сле ди ца ове бо ле сти, док су дру штве на 
и при вред на кре та ња пот пу но из ме ште на из сво јих уо би ча је них то ко ва. 

Те о риј ска и ем пи риј ска гра ђа ко ја на сто ји да об ја сни ути цај пан де-
ми је на при вред на и дру штве на кре та ња у све ту је у стал ном по ра сту. 
Не ке од тих сту ди ја ис тра жу ју ба ланс из ме ђу ми ни ми зи ра ња штет них 
ефе ка та по здра вље љу ди и убла жа ва ња еко ном ских по ре ме ћа ја на гло бал-
ном тр жи шту [Al va rez et al. 2020; Jo nes et al. 2020]. Дру ге свој ис тра жи-
вач ки фо кус усме ра ва ју ка пра ће њу ути ца ја пан де ми је на ма ла и сред ња 
пред у зе ћа [Bar tik et al. 2020], при вред ну не из ве сност [Ba ker et al. 2020; 
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Бу гар чић и Ве се ли но вић 2020], као и јав ну по тро шњу и за ду жи ва ње [Ba ker 
et al. 2020]. Оп шти за кљу чак свих по ме ну тих сту ди ја је сте да ће ак ту елна 
здрав стве на кри за оста ви ти ду бо ки траг у при вред ним и дру штве ним 
то ко ви ма на гло бал ном ни воу, као и да ће по ве ћа ње ефи ка сно сти здрав-
стве них си сте ма, ко је се огле да у сте пе ну от пор но сти на ова кве шо ко ве у 
на ред ном пе ри о ду, би ти ну жан пред у слов за опо ра вак и функ ци о ни са ње 
у ме ђу на род ном окру же њу. 

Кон цепт ефи ка сно сти здрав стве ног си сте ма је у прак си при лич но 
оспо ра ван и ве о ма га је те шко при ме ни ти у ком па ра тив ној ана ли зи раз-
ли чи тих зе ма ља [Re in hardt et al. 2002; Ра ди во је вић и Ве сић 2020]. У ре-
ле вант ној ли те ра ту ри ни је би ло мно го по ку ша ја за фор му ли са ње је дин-
стве них упо ред них ме ра (по ка за те ља) ко ји би се ко ри сти ли у ева лу а ци ји 
ефи ка сно сти на ци о нал них здрав стве них си сте ма. Не ки ау то ри [Cylus et 
al. 2017] чак сма тра ју да све до ступ не сту ди је има ју ви дљи ва огра ни че ња, 
укљу чу ју ћи не до ста так ја сног кон цеп ту ал ног окви ра, огра ни че ну до-
ступ ност по да та ка и по те шко ће у ода би ру по у зда них и од го ва ра ју ћих 
ем пи риј ских тех ни ка. Дру гим ре чи ма, у на уч ној јав но сти не по сто ји 
кон сен зус око то га ко је те о риј ске или ста ти стич ке кри те ри ју ме тре ба 
ко ри сти ти при ли ком спро во ђе ња та квих ем пи риј ских ана ли за [Stre e tand 
and Hak ki nen 2009].

На ве де не ди ле ме и ком плек сност утвр ђи ва ња сте пе на ефи ка сно сти 
здрав стве ног си сте ма су ве о ма до бро об ја шње ни у сту ди ји Цен тра за ви-
со ке еко ном ске сту ди је [Удовички и др. 2017], у ко јој се на во ди да „бо ље” 
или „го ре” под ра зу ме ва по ре ђе ње по јед ној ди мен зи ји, а здрав стве ни 
си стем про из во ди мно штво ис хо да – смрт ност у раз ли чи тим жи вот ним 
до би ма, ви ше или ма ње обо ле ва ња од раз ли чи тих бо ле сти и сл. Сход но 
то ме, мо ра по сто ја ти ја сна при о ри ти за ци ја ци ље ва ка ко би се мо гла врши-
ти та ква по ре ђе ња. Ре ци мо, ако је у зе мљи А смрт ност услед кар ди о ва ску-
лар них обо ље ња ве ћа не го у зе мљи Б, а у зе мљи Б је смрт ност услед ма-
лиг них обо ље ња ве ћа – ко ја има ква ли тет ни ји здрав стве ни си стем? Још 
је етич ки сло же ни је пи та ње – ако у зе мљи А сви љу ди жи ве до 75 го ди на 
ста ро сти, а у зе мљи Б не ки уми ру мла ђи а не ки ста ри ји, али је у про се ку 
оче ки ва но тра ја ње жи во та та ко ђе 75 го ди на – ко ја има ква ли тет ни ји здрав-
стве ни си стем?

Ефи ка сност здрав стве них си сте ма „За пад ног Бал ка на” се у овом 
ра ду по сма тра кроз при зму спре ча ва ња, от кри ва ња и бр зог ре а го ва ња на 
пан де ми је и дру ге об ли ке угро жа ва ња јав ног здра вља љу ди. Мо гућ но сти 
и ка па ци те ти за ре а го ва ње на пан де ми је се ана ли зи ра ју на осно ву по да-
та ка пред ста вље них у Из ве шта ју о Гло бал ном ин дек су здрав стве не си-
гур но сти (енг. Glo bal He alth Se cu rity In dex) у 2019. го ди ни, ко ји је об ја вљен 
од стра не Ини ци ја ти ве за ну кле ар не прет ње и Цен тра за здрав стве ну 
си гур ност Џонс Хоп кинс [Nuc le ar Thre at Ini ti a ti ve and Johns Hop kins Cen-
ter for He alth Se cu rity, 2019]. Гло бал ни ин декс здрав стве не си гур но сти је 
све о бу хват на ме ра ко ја по ка зу је ни во на ци о нал не спрем но сти за спре-
ча ва ње и убла жа ва ње епи де ми ја и пан де ми ја [Ra vi et al. 2020]. 
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Ме то до ло шки оквир за из ра чу на ва ње Гло бал ног ин дек са здрав стве-
не си гур но сти се са сто ји од 140 пи та ња, гру пи са них у 85 по дин ди ка то ра, 
34 ин ди ка то ра и шест сле де ћих ка те го ри ја: (1) Пре вен ци ја; (2) Де тек ци ја 
и из ве шта ва ње; (3) Бр зи од го вор; (4) Здрав стве ни си стем; (5) Ускла ђе ност 
са ме ђу на род ним нор ма ма; и (6) Ри зич но окру же ње. Сва ка од на ве де них 
ка те го ри ја (као и ин ди ка то ра, по дин ди ка то ра и пи та ња) се вред ну је оце-
ном ко ја се кре ће у ра спо ну од 0 до 100, где 0 пред ста вља нај ни жу, а 100 
нај ви шу оце ну у по гле ду на ци о нал не здрав стве не си гур но сти. Из ве штај 
о Гло бал ном ин дек су здрав стве не си гур но сти у 2019. го ди ни об у хва та 
195 зе ма ља, ме ђу ко ји ма су и пет зе ма ља „За пад ног Бал ка на”.

АНА ЛИ ЗА ДЕ ТЕР МИ НАН ТИ ЕФИ КА СНО СТИ  
ЗДРАВ СТВЕ НИХ СИ СТЕ МА ЗЕ МА ЉА „ЗА ПАД НОГ БАЛ КА НА”

Ана ли за фи нан сиј ске по др шке здрав стве ном си сте му

Зе мље „За пад ног Бал ка на” су се и пре из би ја ња кри зе иза зва не пан-
де ми јом ви ру са ко вид-19 су о ча ва ле са озбиљ ним иза зо ви ма у по гле ду 
фи нан си ра ња здрав стве них си сте ма. Ја ви ни рас хо ди за здрав стве ну за-
шти ту ових зе ма ља су зна чај но ма њи од раз ви је них свет ских при вре да. 
На то ја сно ука зу ју по да ци Свет ске бан ке о го ди шњим рас хо ди ма зе ма ља 
„За пад ног Бал ка на” за здрав стве ну за шти ту по гла ви ста нов ни ка у по-
след њих пет го ди на об у хва ће них ста ти сти ком ове ме ђу на род не ор га ни-
за ци је (пе ри од 2014–2018). На ве де ни по да ци пре ма па ри те ту ку пов не 
мо ћи при ка за ни су у Та бе ли 1 и из ра же ни у ме ђу на род ним аме рич ким 
до ла ри ма.

Та бе ла 1. Рас хо ди за здрав стве ну за шти ту у зе мља ма „За пад ног Бал ка на” по 
гла ви ста нов ни ка, пре ма па ри те ту ку пов не мо ћи (ме ђу на род ни $), 2014–2018.

Зе мља 
Го ди на 

Про сек
2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

Ал ба ни ја 618,11 569,07 581,35 645,47 697,30 622,26
Бо сна и Хер це го ви на 1.081,15 1.121,93 1.183,37 1.226,75 1.300,78 1.182,80
Се вер на Ма ке до ни ја 840,85 877,21 945,01 1.011,27 1.073,20 949,51
Ср би ја 1.352,35 1.312,51 1.319,53 1.348,96 1.484,65 1.363,60
Цр на Го ра* – – – – 1.711,21 1.711,21

* На по ме на: По да ци о рас хо ди ма Цр не Го ре за пе ри од од 2014. до 2017. го ди не ни су до ступ-
ни, па је при ли ком из ра чу на ва ња про се ка узе та у об зир са мо 2018. го ди на.
[Извор: World Bank 2021]

По да ци при ка за ни у Та бе ли 1 ука зу ју на из ра же ну хе те ро ге ност по-
сма тра не гру пе зе ма ља кад су у пи та њу ула га ња у здрав стве ни си стем, 
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при че му су рас хо ди во де ће зе мље пре ма овом кри те ри ју му (Цр на Го ра) 
чак два и по пу та ве ћи у од но су на зе мљу са нај ни жим ула га њи ма (Ал-
ба ни ја). Да кле, нај ве ћа јав на ула га ња у здрав стве ну за шти ту ста нов ни-
штва у по сма тра ној гру пи зе ма ља оства ру је Цр на Го ра, са про се ком од 
1.711,21 $ (уз на по ме ну да је про сек за ову зе мљу об ра чу нат на осно ву 
по да тка из 2018. го ди не, јер по да ци о рас хо ди ма из прет ход них го ди на 
ни су до ступ ни). На дру гом ме сту је Ср би ја са про сеч ним пе то го ди шњем 
ула га њем од 1.363,60 $, а на тре ћем БиХ са 1.182,80 $. Пре о ста ле две зе-
мље ре ги о на су оства ри ле про сеч на пе то го ди шња ула га ња ко ја су ма ња 
од 1.000 $. Сeверна Ма ке до ни ја је у здрав стве ни си стем у про се ку ула-
га ла 949,51 $ го ди шње, док се Ал ба ни ја са 622,26 $ на ла зи на са мом за-
че љу по сма тра не гру пе зе ма ља, али и свих европ ских при вре да. Пре ци-
зни је, ма ња ула га ња у здрав стве ни си стем у 2018. го ди ни у од но су на 
Ал ба ни ју оства ре на су са мо у још три европ ске зе мље: Мол да ви ји (479,85 
$), Азер беј џану (633,56 $) и Укра ји ни (682,51 $).

Иа ко при ка за ни по да ци о нај ни жим ула га њи ма у здрав стве не си сте-
ме Мол да ви је, Азер беј џа на и Укра ји не већ на го ве шта ва ју по зи ци ју зе ма-
ља „За пад ног Бал ка на” по овом пи та њу у европ ској пер спек ти ви, да ле ко 
пре ци зни ја сли ка се до би ја њи хо вим упо ре ђи ва њем са раз ви је ним при-
вре да ма Евро пе. На Гра фи ко ну 1 су при ка за ни рас хо ди за здрав стве ну 
за шти ту у пет европ ских зе ма ља са нај ви шим ула га њи ма по ста нов ни ку 
и зе мља ма „За пад ног Бал ка на” у 2018. го ди ни. 

Гра фи кон 1. Рас хо ди за здрав стве ну за шти ту у ода бра ним европ ским зе мља ма 
по ста нов ни ку, пре ма па ри те ту ку пов не мо ћи (ме ђу на род ни $), 2018.

[Извор:World Bank 2021]
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Гра фи кон 1 пред ста вља ви зу ел ни при каз зна чај них дис про пор-
ци ја у по гле ду ула га ња за здрав стве ну за шти ту у зе мља ма ре ги о на у 
од но су на во де ће зе мље Евро пе пре ма овом кри те ри ју му (Швај цар ска, 
Нор ве шка, Не мач ка, Лук сем бург и Ир ска). Про сеч но ула га ње у здрав-
стве ни си стем зе ма ља „За пад ног Бал ка на” у 2018. го ди ни из но си ло је 
1.253,45 $, што је пет пу та ма ње од про се ка раз ви је них европ ских при-
вре да (6.595,00 $).

На вр ху ли сте европ ских зе ма ља на ла зи се Швај цар ска са чак 8.113,94 
$ по ста нов ни ку. Сле ди Нор ве шка са 6.818,35 $, Не мач ка 6.098,20 $, Лук-
сем бург 6.047,82 $ и Ир ска 5.896,69 $. Упо ре ђи ва њем го ди шњег ула га ња 
у Швај цар ској (као во де ћој европ ској зе мљи пре ма ви си ни рас хо да) и 
Ал ба ни ји (као зе мљи са нај ни жим ула га њи ма у гру пи „За пад ни Бал кан”) 
уви ђа се огром на раз ли ка у фи нан сиј ској по др шци здравственoм си сте му. 
Швај цар ска је чак 11,6 пу та ви ше ин ве сти ра ла у свој здрав стве ни си стем 
у 2018. го ди ни у од но су на Ал ба ни ју. Дру гим ре чи ма, Швај цар ска у јед-
ној го ди ни ин ве сти ра у здрав стве ну за шти ту свог ста нов ни штва су му 
ко ју Ал ба ни ја уло жи за пе ри од од 11,6 го ди на.

Ова ко зна чај не раз ли ке у ни воу фи нан си ра ња здрав стве них си сте ма 
у ду гом ро ку не ми нов но до во де и до зна чај них дис про пор ци ја у сте пе ну 
ефи ка сно сти по сма тра них си сте ма, а са мим тим и у спрем но сти за ре а-
го ва ње на пан де ми је као што је ко вид-19. Сва ка ко, ква ли тет здрав стве не 
за шти те и ефи ка сност здрав стве ног си сте ма не за ви се са мо од ко ли чи не 
фи нан сиј ских сред ста ва ко ја се ула жу, већ и од на чи на на ко ји се та сред-
ства ко ри сте. Од сте пе на де ло твор но сти упо тре бе ин ве сти ра них сред-
ста ва за ви се и ре зул та ти ко је јед на на ци о нал на еко но ми ја по сти же у 
по гле ду по ди за ња ефи ка сно сти здрав стве ног си сте ма. Ме ђу тим, сте пен 
за о ста ја ња зе ма ља „За пад ног Бал ка на” у по гле ду кван ти та тив ног ула га-
ња у здрав стве ни си стем у од но су на раз ви је не зе мље (при ка зан на Гра-
фи ко ну 1) је та кав да ско ро ни ка квим ква ли та тив ним ала ти ма за ефи ка-
сну упо тре бу фи нан сиј ских сред ста ва ни је мо гу ће на до ме сти ти кван ти-
та тив ни јаз ко ји ме ђу овим зе мља ма по сто ји.

Ана ли за фак то ра ко ји од ре ђу ју  
здрав стве ну си гур ност

Ана ли за де тер ми нан ти здрав стве не си гур но сти зе ма ља „За пад ног 
Бал ка на” вр ши се на осно ву по да та ка об ја вље них у Из ве шта ју о Гло бал-
ном ин дек су здрав стве не си гур но сти (у да љем тек сту: ГИЗС). У Та бе ли 
2 су при ка за не оце не и гло бал ни ранг зе ма ља „За пад ног Бал ка на” пре ма 
ГИЗС, као и оце не ко је су ове зе мље оства ри ле у сва кој од на ве де них шест 
ка те го ри ја ко је са чи ња ва ју на ве де ни ин декс. Зе мље су по ре ђа не пре ма 
вред но сти ГИЗС (од нај ви ше до нај ни же оце не).
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Та бе ла 2. Оце на и ранг зе ма ља „За пад ног Бал ка на” пре ма Гло бал ном ин дек су 
здрав стве не си гур но сти, 2019.

ГИЗ С Ал ба ни ја Ср би ја Цр на 
Го ра БиХ Се вер на 

Ма ке до ни ја Про се к

О це на 52,9 52,3 43,7 42,8 39,1 46,16
Гло бал ни ранг 39 41 68 79 90 –
1. Пре вен ци ја 43,8 48,8 36,5 36,7 37,0 40,56
2. Де тек ци ја и 
из ве шта ва ње 74,3 46,2 55,4 41,7 41,7 51,86

3. Бр зи од го вор 52,0 55,1 32,1 51,8 33,1 44,82
4. Здрав стве ни 
си стем 35,9 56,6 29,5 38,3 25,4 37,14

5. Ускла ђе ност 
са међ. норм. 53,0 49,7 53,5 37,8 44,8 47,76

6. Ри зич но 
окру же ње 55,7 59,2 58,8 50,8 57,7 56,44

Из вор:[Glo bal He alth Se cu rity In dex Re port 2019]

По да ци у Та бе ли 2 по ка зу ју да се све зе мље ре ги о на на ла зе у пр вој 
по ло ви ни гло бал не ли сте пре ма вред но сти ГИЗС. Ипак, ре зул та ти ко је 
су ове зе мље оства ри ле бит но се раз ли ку ју. Са оце ном 52,9 и 39. ме стом 
на гло бал ној ли сти, Ал ба ни ја је нај бо ље ран ги ра на зе мља у овој гру пи. 
По себ но за па жен ре зул тат је оства ри ла у ка те го ри ји Де тек ци ја и из ве-
шта ва ње, где оце на Ал ба ни је пре ма шу је про сек зе ма ља за чак 22,44. Два 
ме ста ни же ран ги ра на је Ср би ја (41. по зи ци ја) са оце ном 52,3. У ка те го-
ри ји Здрав стве ни си стем, Ср би ја је по сти гла зна чај но бо љи ре зул тат од 
про се ка зе ма ља „За пад ног Бал ка на” (раз ли ка из но си 19,46). Пре о ста ле три 
зе мље су оства ри ле при мет но ло ши је ре зул та те од прет ход но на ве де них. 
Цр на Го ра је 68. зе мља на све ту са оце ном 43,7, а БиХ 79. са оце ном 42,8. 
Нај ло ши је пер фор ман се у обла сти здрав стве не си гур но сти у по сма тра ној 
гру пи зе ма ља по ка за ла је Севернa Ма ке до ни ја, ко ја је ран ги ра на на 90. 
ме сту са оце ном 39,1. Из у зев ка те го ри је Ри зич но окру же ње, Се вер на Ма-
ке до ни ја је у сва кој од пре о ста лих пет ка те го ри ја оства ри ла ре зул тат 
ко ји је ис под про се ка ре ги о на. 

По сма тра ју ћи оп ште по ка за те ље ГИЗС у 2019. го ди ни, мо же се за-
кљу чи ти да „За пад ни Бал кан” по сти же за до во ља ва ју ће ре зул та те и да је 
до бро ран ги ран на ме ђу на род ној ли сти пре ма кри те ри ју му здрав стве не 
си гур но сти. Ме ђу тим, чи ње ни ца да се у пр вих 20 нај бо ље ран ги ра них 
зе ма ља на све ту пре ма овом ин дек су на ла зи чак 14 европ ских зе ма ља на-
во ди на за кљу чак да „За пад ни Бал кан” има мно го про сто ра за по бољ ша ње. 

У ци љу иден ти фи ка ци је кључ них фак то ра за уна пре ђе ње здрав стве-
не си гур но сти у по сма тра ној гру пи ве о ма је ва жно иден ти фи ко ва ти кате-
го ри ју у ко јој ове зе мље по сти жу нај сла би је ре зул та те. Свих пет зе ма ља 
до би ло је нај ни же оце не при ли ком ева лу а ци је ка па ци те та здрав стве ног 
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си сте ма (про сеч на оце на је 37,14 – ви де ти Та бе лу 2), у окви ру ко га се раз-
ма тра ју сле де ћи чи ни о ци: здрав стве ни ка па ци тет у кли нич ким цен три ма, 
бол ни ца ма и до мо ви ма здра вља; ме ди цин ске про тив ме ре и упу ћи ва ња 
за по сле них на за дат ке; при ступ здрав стве ној за шти ти; ко му ни ка ци ја са 
здрав стве ним рад ни ци ма у слу ча ју ван ред не јав но-здрав стве не си ту а ци је; 
спо соб ност те сти ра ња и одо бра ва ња но вих про тив ме ра; и прак са кон троле 
за ра зе и до ступ но сти опре ме.

Не до ста так здрав стве ног осо бља као  
кљу чан про блем ефи ка сно сти

По себ ну осе тљи вост на пан де ми је здрав стве ни си сте ми „За пад ног 
Бал ка на” по ка зу ју у по гле ду здрав стве них ка па ци те та у кли нич ким цен-
три ма, бол ни ца ма и до мо ви ма здра вља. Из у зев Се вер не Ма ке до ни је са 
оце ном 42,2, пре о ста ле зе мље овог ре ги о на су пре ма овом кри те ри ју му 
оства ри ле оце ну ма њу од 20,00, што их свр ста ва у гру пу зе ма ља са ре зул-
та том ко ји је ис под свет ског про се ка (про сеч на оце на свих зе ма ља из но-
си 24,4). Не до ста так здрав стве ног осо бља је пре по знат као нај сла би ја 
тач ка ка па ци те та здрав стве них си сте ма ре ги о на. У Та бе ли 3 при ка за ни 
су по да ци о бро ју здрав стве них рад ни ка и ста ро сне струк ту ре ста нов ни-
штва у зе мља ма „За пад ног Бал ка на”.

Та бе ла 3. Ва жни по ка за те љи рад не сна ге у здрав стве ном си сте му и ста ро сне 
струк ту ре ста нов ни штва зе ма ља „За пад ног Бал ка на”

Пи та ње Ал ба ни ја Ср би ја Цр на 
Го ра БиХ Се вер на 

Ма ке до ни ја Про сек 

Док то ра на 100.000 
љу ди 128,6 246,3 326,2 188,6 287,5 235,44

Се ста ра и ба би ца 
на 100.00 љу ди 359,92 471,9 406,8 588,5 379,3 441,28

Стра те ги ја рад не 
сна ге у здрав ству Не Не Не Не Не –

Ста нов ни штво 
ста ри је од 65 го ди на*

13,75 
(2018)

18,68
(2019)

14,97
(2018)

16,47
(2018)

13,63
(2018) 15,5

Из вор:[Glo bal He alth Se cu rity In dex Re port 2019; * World Bank 2020] 

Про се чан број ле ка ра на 100.000 љу ди у зе мља ма ре ги о на из но си 
235,44, док је про се чан број ме ди цин ских се ста ра и ба би ца 441,28 (ви де-
ти Та бе лу 3). Уко ли ко се има у ви ду да је у зе мља ма Европ ске уни је (ЕУ) 
2018. го ди не на истом кван ти та тив ном узор ку ста нов ни штва у про се ку 
би ло за по сле но 370 док то ра и 930 ме ди цин ских се ста ра и ба би ца, ја сно 
је да „За пад ни Бал кан” у овом сег мен ту зна чај но за о ста је за про се ком ЕУ. 
По себ но за бри ња ва чи ње ни ца да ни јед на од пет по ме ну тих зе ма ља не ма 
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ус по ста вље ну стра те ги ју рад не сна ге у здрав ству ко јом је иден ти фи ко ван 
не до ста так ме ди цин ског осо бља од го ва ра ју ће стру ке и спе ци јал но сти и 
де фи ни сан на чин на ко ји би се на ве де ни не до ста ци от кло ни ли или убла-
жи ли. 

До датни при ти сак на тр жи ште ра да у обла сти здрав ства по след њих 
го ди на ис по ља ва се и кроз све уче ста ли ју и све ма сов ни ју еми гра ци ју 
ме ди цин ског осо бља из ре ги о на. Би е бер и др. [2020] у сво јој сту ди ји ис-
ти чу да је 4.213 ме ди цин ских рад ни ка из БиХ за по сле но у не мач ком 
здрав стве ном сек то ру у пе ри о ду од ју на 2013. до мар та 2016. го ди не, те 
да је на кра ју 2016. го ди не уку пан број ме ди цин ских рад ни ка ове зе мље 
у Не мач кој из но сио чак 10.726. Има ју ћи у ви ду да ове број ке по след њих 
го ди на кон ти ну и ра но ра сту, про це њу је се да да нас на сва ких шест ле ка ра 
у БиХ је дан је за по слен у Не мач кој. Та ко ђе, не дав на сту ди ја спро ве де на 
у Ал ба ни ји по ка за ла је да 78% ле ка ра же ли да на пу сти Ал ба ни ју, а да је 
чак 24% то спрем но да учи ни од мах. Да је и Ср би ја у слич ној си ту а ци ји 
по ка зу ју по да ци Ле кар ске ко мо ре Ср би је, пре ма ко ји ма ова ин сти ту ци ја 
из да је око 800 сер ти фи ка та о до бром гла су (енг. Good Stan ding Cer ti fi ca te) 
– до ку мент ко ји је нео п хо дан ле ка ри ма при ли ком за по шља ва ња у ино стран-
ству [Биебер и др. 2020]. Еми гра ци је су у по след њој де це ни ји по при ми ле 
та кве раз ме ре да се у ре ле вант ној ли те ра ту ри че сто ква ли фи ку ју као 
ег зо дус здрав стве них рад ни ка са „За пад ног Бал ка на”.

Све на пред по ме ну те про бле ме у здрав стве ним си сте ми ма до дат но 
на гла ша ва по да так да је и ста ро сна струк ту ра ста нов ни штва ве о ма не по-
вољ на ка да је у пи та њу број ста нов ни ка ста ри јих од 65 го ди на. Ср би ја 
пред ња чи у тој ста ти сти ци са чак 18,68% по пу ла ци је ста ри је од 65 го-
ди на, док је Се вер на Ма ке до ни ја у нај бо љем по ло жа ју са 13,63% (ви де ти 
Та бе лу 3).

Ана ли за ефи ка сно сти здрав стве них си сте ма на при ме ру  
пан де ми је иза зва не ви ру сом ко вид-19

У ака дем ској и струч ној јав но сти по сто ји кон сен зус да је ова пан де-
ми ја по себ но не по во љан ути цај по здра вље ис по љи ла на ста ри је осо бе и 
хро нич не бо ле сни ке. Та чи ње ни ца је „За пад ни Бал кан” на чи ни ла по себ но 
осе тљи вим на ову бо лест, бу ду ћи да је чак 15,5% ста нов ни штва ста ри је 
од 65 го ди на (ви де ти Та бе лу 3), као и да пре ко осам од де сет нај ра спро-
стра ње ни јих узро ка пре вре ме не смр ти у овим зе мља ма пред ста вља ју 
ко мор би ди те те за ко вид-19 [World Bank, 2020]. Пре ма по да ци ма Ин сти-
ту та за ме три ку и ева лу а ци ју здра вља [The In sti tu te for He alth Me trics and 
Eva lu a tion; ци ти ра но у: World Bank 2020], ти пич ни узроч ни ци смр ти су 
кар ци ном и бо ле сти ср ца и крв них су до ва – а тај епи де ми о ло шки про фил 
је на ро чи то осе тљив на ко вид-19. На ве де ну тврд њу у ве ли кој ме ри по твр-
ђу ју и по да ци о бро ју иден ти фи ко ва них и смрт них слу ча је ва услед обо ље-
ња ко ји је иза зван ви ру сом ко вид-19 у зе мља ма „За пад ног Бал ка на” ко ји 
су при ка за ни у Та бе ли 4. 
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Та бе ла 4. По твр ђе ни и смрт ни слу ча је ви услед обо ље ња иза зва ни ви ру сом 
ко вид-19 у зе мља ма „За пад ног Бал ка на”

Ин ди ка то р Ал ба ни ја Ср би ја Цр на Го ра БиХ Се вер на 
Ма ке до ни ја 

Број по твр ђе них слу ча је ва 132.461 715.015 99.964 204.668 155.540
Број смрт них слу ча је ва 2.453 6.970 1.602 9.495 5.472
Сто па смрт но сти у % 1,9 1,0 1,6 4,6 3,5
Број смрт них слу ча је ва на 
100.000 љу ди 85,94 100,36 257,50 287,64 262,64

*На по ме на: По да ци за кључ но са 16.6.2021. го ди не.
Из вор: [John Hop kins Uni ver sity, 2021] 

Пре ма по да ци ма Уни вер зи те та „Џонс Хоп кинс” пред ста вље ним у 
Та бе ли 4, у це лом ре ги о ну „За пад ног Бал ка на” је за кључ но са 16. ју ном 
2021. го ди не ре ги стро ва но укуп но 1.307.648 слу ча је ва за ра зе ви ру сом 
CO VID-19 и 25.992 слу ча је ва код ко јих је овај ви рус до вео до смрт ног 
ис хо да. Ипак, кључ ни па ра ме три за ева лу а ци ју спрем но сти здрав стве ног 
си сте ма да иден ти фи ку је, спре чи и бр зо од го во ри на угро жа ва ње јав ног 
здра вља као што је пан де ми ја иза зва на ви ру сом ко вид-19 ле жи у сто пи 
смрт но сти и, на ро чи то, у бро ју смрт них слу ча је ва на 100.000 ста нов ни ка.

БиХ са 4,6% има убе дљи во нај ви шу сто пу смрт но сти у ре ги о ну (ви-
де ти Та бе лу 4). Сле ди Се вер на Ма ке до ни ја са 3,5%, Ал ба ни ја са 1,9%, 
Цр на Го ра са 1,6% и Ср би ја са 1,0%. Ме ђу тим, број смрт них слу ча је ва на 
100.000 ста нов ни ка је па ра ме тар ко ји зе мље ре ги о на свр ста ва у гру пу са 
нај ве ћим бро јем пре ми ну лих ста нов ни ка од по сле ди ца овог обо ље ња у 
гло бал ним раз ме ра ма. Од укуп но 180 зе ма ља све та за ко је се пра ти на-
ве де на ста ти сти ка, БиХ је за у зе ла 3. ме сто, Се вер на Ма ке до ни ја 6. ме сто, 
а Цр на Го ра 7. ме сто пре ма бро ју смрт них слу ча је ва на 100.000 ста нов ни-
ка. Ср би ја и Ал ба ни ја су не што бо ље ран ги ра не пре ма овом кри те ри ју му, 
али се и оне на ла зе у 30% зе ма ља са нај ве ћим бро јем смрт них слу ча је ва 
на на ве де ном узор ку ста нов ни штва – Ср би ја је ран ги ра на на 49. ме сту, а 
Ал ба ни ја на 57. ме сту у све ту. 

ПРЕ ПО РУ КЕ И ОГРА НИ ЧЕ ЊА ЗА УНА ПРЕ ЂЕ ЊЕ  
ЕФИ КА СНО СТИ ЗДРАВ СТВЕ НИХ СИ СТЕ МА

Пред ста вље ни по да ци ја сно ука зу ју на зна чај не про бле ме са ко ји ма 
се здрав стве ни си сте ми „За пад ног Бал ка на” су о ча ва ју и ну жност за хит ним 
пред у зи ма њем ме ра. Уна пре ђе ње спрем но сти за ре а го ва ње на угро жа ва ње 
јав ног здра вља пред ста вља ду го за не ма ри ва ну ди мен зи ју на ци о нал не 
без бед но сти у гло бал ним окви ри ма, а на ро чи то у зе мља ма ре ги о на. Нема 
сум ње да ће у го ди на ма пред на ма еко ном ске и со ци јал не по сле ди це пан-
де ми је иза зва не ви ру сом ко вид-19 бит но про ме ни ти дру штве не при о ри-
те те и да ће уна пре ђе ње ефи ка сно сти здрав стве них си сте ма би ти пре по-
зна то као је дан од кључ них за да та ка сва ке од го вор не др жа ве.
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При ли ком утвр ђи ва ња при о ри те та за уна пре ђе ње здрав стве не си-
гур но сти у зе мља ма „За пад ног Бал ка на” тре ба се ру ко во ди ти иден ти фи-
ко ва ним сла бо сти ма у си сте му за ре а го ва ње на пан де ми је. Ем пи риј ска 
ис ку ства ко ја про ис ти чу из ак ту ел не здрав стве не кри зе иза зва не овом 
пан де ми јом, али и ана ли за ГИЗС мо гу по слу жи ти као моћ ни ала ти за 
од ре ђи ва ње кључ них пра ва ца раз во ја у на ред ном пе ри о ду. Не спор но је 
да зе мље ре ги о на мо ра ју кон ти ну и ра но да уна пре ђу ју све аспек те здрав-
стве не си гур но сти, од пре вен ци је, пре ко де тек ци је и из ве шта ва ња, до 
бр зог ре а го ва ња на угро жа ва ње јав ног здра вља и са ни ра ња ње них по сле-
ди ца на кон кри зе. Ипак, не до ста так рад не сна ге у сек то ру здрав ства мо-
ра би ти по ла зна тач ка у де фи ни са њу при о ри тет них пра ва ца раз во ја, јер 
здрав стве ни рад ни ци пред ста вља ју стуб на ко ме по чи ва де ло твор ност 
чи та вог здрав стве ног си сте ма. 

У тим на сто ја њи ма нај пре тре ба за у ста ви ти од лив ме ди цин ског осо-
бља у ино стра не зе мље. Про блем све ин тен зив ни јег од ли ва здрав стве них 
рад ни ка из ре ги о на пре по знат је и од стра не ин сти ту ци ја ЕУ, али до но-
си о ци од лу ка у зе мља ма „За пад ног Бал ка на” мо ра ју има ти у ви ду да раз-
ви је не зе мље ЕУ оства ру ју ве ли ке ко ри сти од тих ми гра ци ја. На при мер, 
здрав стве ни си стем Не мач ке, као во де ће зе мље ЕУ, већ го ди на ма уна зад 
ак тив но и ор га ни зо ва но при вла чи на хи ља де ви со ко ква ли фи ко ва них по-
је ди на ца из ре ги о на. За ефи ка сно су прот ста вља ње та квом трен ду, нео п-
ход но је нај пре иден ти фи ко ва ти раз ло ге због ко јих здрав стве ни рад ни ци 
на пу шта ју ре ги он. Ло ши усло ви ра да, као што су не а де кват ни и до тра-
ја ли гра ђе вин ски објек ти, не до ста так од го ва ра ју ће опре ме за при ме ну 
са вре ме них ме ди цин ских про це ду ра, скром не мо гућ но сти за на пре до ва-
ње у стру ци и уна пре ђе ње ве шти на не рет ко су у ан ке та ма рад не сна ге у 
ре ги о ну ран ги ра ни на ви шем ме сту по ва жно сти од ни ских при ма ња као 
раз лог за по тен ци јал ну ми гра ци ју.

Услед огром ног за о стат ка др жав них ин ве сти ци ја у здрав ство у прет-
ход них не ко ли ко де це ни ја, ула га ња у ову област мо ра ла би да бу ду зна-
чај но ви ша у на ред ним го ди на ма ка ко би се спре чи ло да ље уру ша ва ње 
здрав стве них си сте ма др жа ва ре ги о на и обез бе дио ви ши сте пен здрав стве-
не си гур но сти гра ђа на. Ме ђу тим, ак ту ел не при вред не и дру штве не окол но-
сти не иду на ру ку. Ре сур си здрав стве ног си сте ма све ви ше су у не сра зме ри 
са ра сту ћом тра жњом за здрав стве ним услу га ма, што се огле да у све ду жим 
ли ста ма че ка ња за по је ди не пре гле де. Оно што још ви ше за бри ња ва од 
прет ход но по ме ну тог су еко ном ске прог но зе за на ред ни пе ри од. 

Здрав стве на кри за иза зва на пан де ми јом ви ру са ко вид-19 про у зро ко-
ва ла је ре це си ју у чи та вом све ту, па та ко и у зе мља ма ре ги о на. Пре ма 
по да ци ма о ра сту бру то до ма ћег про из во да (БДП) ко је је об ја вио Еу ро стат 
(2021), Ср би ја је у 2020. го ди ни оства ри ла пад БДП од 1%, док је у БиХ 
и Се вер ној Ма ке до ни ји тај пад зна чај но ви ши и из но си 4,3, од но сно 4,5%, 
ре спек тив но (за пре о ста ле две зе мље „За пад ног Бал ка на” ни су до ступ ни 
по да ци). Пред ви ђа ња за 2021. го ди ну су јед на ко пе си ми стич на, а обим 
ре це си је ће за ви си ти од ду жи не тра ја ња ове пан де ми је. Ме ђу тим, пре ци-
зни је прог но зе о еко ном ском ути ца ју кри зе на при вре де ре ги о на је не за-
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хвал но да ва ти, услед ве ли ке не из ве сно сти ко ја про ис ти че из не по зна тих 
фак то ра.

Пре ма по да ци ма из не тим у Фи скал ној стра те ги ји Вла де Ре пу бли ке 
Ср би је (2021), као по сле ди ца оправ да ног сна жног ра ста јав не по тро шње, 
по себ но фи скал них из да та ка за здрав ство узро ко ва них пан де ми јом, кон-
со ли до ва ни фи скал ни де фи цит у овој зе мљи ре ги о на је на ра стао са мар-
ги нал них 0,2% БДП-а у 2019. на чак 8,1% БДП-а у 2020. го ди ни, а у 2021. 
се про јек ту је да бу де још увек ви со ких 6,9% БДП-а. У истом до ку мен ту 
се на во ди да су ка пи тал ни рас хо ди по ве ћа ни на 5,4% БДП у 2020. го ди ни, 
а у 2021. се оче ку је до сти за ње ни воа од чак 7,2% БДП, упр кос про бле ми-
ма ко је је про у зро ко ва ла пан де ми ја. По ред са о бра ћај не ин фра струк ту ре, 
обез бе ђе на су сред ства за до дат на ка пи тал на и за ула га ња у здрав ству, као 
и дру гим обла сти ма ко је пред ста вља ју нај ва жни је функ ци је др жа ве.

Гло бал не и на ци о нал не ме ре су зби ја ња ви ру са, ко је се огле да ју у 
огра ни ча ва њу кре та ња ста нов ни штва и за тва ра њу при вред них су бје ка та, 
до во де до зна чај них по ре ме ћа ја на стра ни по ну де и сма њу ју при хо де и 
по тро шњу до ма ћин ста ва. Сма тра се да услу ге мо гу би ти за хва ће не про-
ду же ним ути ца јем док су на сна зи ме ре огра ни че ња пу то ва ња и со ци јал-
ног дис тан ци ра ња, а оне чи не на ро чи то ве ли ки удео укуп не за по сле но сти 
у ре ги о ну: 75% у Цр ној Го ри и око 50% у оста лим зе мља ма [World Bank, 
2020]. Ове ме ре су у зе мља ма ре ги о на на сна зи ви ше од јед не го ди не (у 
раз ли чи тим фор ма ма и вре мен ским ин тер ва ли ма) и још увек се не на зи-
ре крај њи хо ве при ме не.

ЗА КЉУ ЧАК

Ис тра жи вач ки на ла зи у овом ра ду не дво сми сле но ука зу ју на зна ча-
јан јаз из ме ђу до стиг ну тог сте пе на здрав стве не си гур но сти зе ма ља „За-
пад ног Бал ка на” и оног ко ји би се мо гао оства ри ти сми сле ни јом др жав ном 
по ли ти ком и ефи ка сни јом упо тре бом по сто је ћег ме ди цин ског зна ња и 
сред ста ва ко ја се ула жу у здрав стве ни си стем. То се, из ме ђу оста лог, очи-
та ва у ви со ким сто па ма смрт но сти и бро ју смрт них слу ча је ва на 100.000 
ста нов ни ка као по сле ди це обо ље ња ко вид-19. Све зе мље ре ги о на се на-
ла зе у пр вих 30% зе ма ља са нај ве ћим бро јем смрт них слу ча је ва на на ве-
де ном узор ку ста нов ни штва, при че му су не ке од њих у са мом вр ху – БиХ 
је за у зе ла 3. по зи ци ју, С. Ма ке до ни ја 6. по зи ци ју, а Цр на Го ра 7. по зи ци ју 
од укуп но 180 зе ма ља све та за ко је се пра ти на ве де на ста ти сти ка.

Ова кви на ла зи од ра жа ва ју ви ше де це ниј ску струк тур ну сла бост у 
по гле ду фи нан си ра ња, пру жа ња услу га, ру ко во ђе ња и упра вља ња рад ном 
сна гом, што све здрав стве не си сте ме у ре ги о ну чи ни осе тљи вим на не-
по вољ на де ша ва ња. Пре ма по да ци ма Свет ске бан ке, про сеч но ула га ње у 
здрав стве ни си стем зе ма ља „За пад ног Бал ка на” у 2018. го ди ни из но си ло 
је 1.253,45$, што је чак пет пу та ма ње од про се ка раз ви је них европ ских 
при вре да (6.595,00$). Ду го роч не и зна чај не раз ли ке у ула га њи ма до ве ле 
су ре ги он у ин фе ри о ран по ло жај у од но су на зе мље раз ви је ног све та. 
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Не до ста так здрав стве ног осо бља иден ти фи ко ван је у ра ду као кључ-
на де тер ми нан та здрав стве не си гур но сти зе ма ља „За пад ног Бал ка на”. 
Про се чан број лекара на 100.000 љу ди у зе мља ма ре ги о на ма њи је 1,6 пу та 
од европ ског про се ка, док је про се чан број ме ди цин ских се ста ра и ба би ца 
ма њи 2,1 пут. По себ но за бри ња ва чи ње ни ца да се тај не до ста так рад не 
сна ге по след њих го ди на ин тен зив но по ве ћа ва од ли вом здрав стве ног осо-
бља у раз ви је не зе мље Евро пе. По да ци ре ле вант них на ци о нал них ор гани-
за ци ја зе ма ља „За пад ног Бал ка на” по ка зу ју да сва ке го ди не ви ше хи ља да 
ви со ко ква ли фи ко ва них ме ди цин ских рад ни ка на пу сти ре ги он у по тра зи 
за бо љим усло ви ма ра да и ви шим при ма њи ма у дру гим зе мља ма. 

„Ег зо дус” здрав стве них рад ни ка са „За пад ног Бал ка на”, ка ко се тај 
од лив све че шће на зи ва, у ве ли кој ме ри пред ста вља по сле ди цу не по сто-
ја ња од го ва ра ју ће стра те ги је рад не сна ге у здрав ству ко јом су иден ти фи-
ко ва ни про бле ми и де фи ни сан на чин њи хо вог от кла ња ња. Пре ма Из ве шта-
ју о Гло бал ном ин дек су здрав стве не си гур но сти 2019. го ди не, ни јед на од 
пет зе ма ља „За пад ног Бал ка на” не ма ову стра те ги ју. Ме ђу тим, без све о бу-
хват ног са гле да ва ња раз ме ра и спе ци фич но сти де фи ци та рад не сна ге у 
здрав ству не мо гу ће је при сту пи ти озбиљ ном ре ша ва њу овог ва жног пи-
та ња за зе мље ре ги о на.

При вред ни и дру штве ни ам би јент у ко ме тре ба ре а ли зо ва ти уна пре-
ђе ње ефи ка сно сти здрав стве них си сте ма „За пад ног Бал ка на” је из ра зи то 
сло жен, а пред ви ђа ња за на ред ни пе ри од су ве о ма пе си ми стич на. Све оп шта 
здрав стве на и дру штве на кри за иза зва на пан де ми јом КОВИД-19 пред ста-
вља не за пам ће ни шок ко ји је из не на дио свет и гло бал ну еко но ми ју. Зна-
ча јан пад при вред не ак тив но сти при ме тан је у свим де ло ви ма све та, па 
та ко и у зе мља ма ре ги о на. Пре ма по да ци ма Еу ро ста та (2021), Ср би ја, БиХ 
и Се вер на Ма ке до ни ја су у 2020. го ди ни оства ри ле пад БДП за 1% од но-
сно 4,3% и 4,5%, ре спек тив но. Про јек ци је за 2021. го ди ну су раз ли чи те, 
али не ма ди ле ме да ће ре це си ја оста ви ти ду бо ки траг ка ко у тој, та ко и 
у го ди на ма ко је до ла зе. 

Ма ло је ве ро ват но да ће под ова квим огра ни че њи ма, па чак и у пост-
кри зном ам би јен ту, при лич но де ва сти ра не при вре де ре ги о на ус пе ти да 
за кра так вре мен ски пе ри од ухва те при кљу чак са раз ви је ним зе мља ма у 
по гле ду ефи ка сно сти здрав стве них си сте ма. Ипак, кри за иза зва на пан де-
ми јом ви ру са ко вид-19 раз от кри ла је све сла бо сти до са да шњег раз вој ног 
пу та здрав стве них си сте ма ре ги о на и ја сно по ка за ла да зе мље „За пад ног 
Бал ка на” на кон кри зе не сме ју да се вра те на уо би ча је не обра сце функ-
ци о ни са ња.
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re de fi ne the glo bal na ti o nal se cu rity agen da in the co ming pe riod. The pur po se of this 
pa per is to analyze the ef fi ci ency of he alth systems in the We stern Bal kans thro ugh the 
prism of pre ven ting, de tec ting and re spon ding to pan de mics and ot her forms of dan gers 
to pu blic he alth. The aim is to iden tify key eco no mic chal len ges and fac tors for im pro ving 
the ef fi ci ency of the re gi on’s he alth systems, ta king in to ac co unt the em pi ri cal ex pe ri en-
ces ari sing from the cur rent he alth cri sis ca u sed by the CO VID-19 pan de mic. The re se arch 
fin dings in di ca te sig ni fi cant pro blems that all We stern Bal kan co un tri es fa ce in terms of 
la bor for ce ma na ge ment in he alth systems, the so ur ces of which can be so ught, abo ve all, 
in the in cre a singly in ten si ve emi gra tion of me di cal staff to de ve lo ped co un tri es.
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СА ЖЕ ТАК: Коц ка ње се мо же де фи ни са ти као за јед нич ки на зив за 
скуп раз ли чи тих ига ра, по на ша ња и ак тив но сти, ко је укљу чу ју ула га ње 
нов ца или не ке дру ге вред но сти, уз ри зик и на ду у оче ки ва ње по зи тив ног 
ис хо да. Раз во јем дру штва, коц ка ње је по при ма ло раз ли чи те об ли ке и зна-
че ња у за ви сно сти од дру штве но-кул ту ро ло шких нор ми и уве ре ња да те 
епо хе. Да нас го во ри мо о коц ка њу као оп ште при хва ће ној ак тив но сти, при-
сут ној у раз ли чи тим дру штве ним кон тек сти ма. Иа ко ве ћи на по је ди на ца 
уче ству је у коц ка њу као за бав ној дру штве ној ак тив но сти, ма ла гру па људи 
по ста је озбиљ но укљу че на у коц кар ске ак тив но сти, што ак ту ел но до во ди до 
пре по зна ва ња коц ка ња као би хе ви о рал не за ви сно сти, по зна те под на зи вом 
по ре ме ћај коц ка ња. Огро ман до при нос у по пу ла ри за ци ји и ли бе ра ли заци-
ји коц ка ња има ју раз ли чи ти фак то ри јав не по ли ти ке, еко ном ски фак то ри, 
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фак то ри за јед ни це, со ци јал не нор ме, за кон ска ре гу ла ти ва, као и ме диј ски 
при ка зи коц ка ња. Циљ ра да је су ми ра ње на уч них са зна ња о кључ ним соци-
јал но-кул ту ро ло шким аспек ти ма коц ка ња. На осно ву пре гле да ре ле вант не 
и ре цент не ли те ра ту ре, у ра ду je при ка зан раз вој коц ка ња кроз исто ри ју, 
дру штве но-кул ту ро ло шки фак то ри коц ка ња и дру штве не им пли ка ци је 
коц ка ња.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: игре на сре ћу, дру штве но-кул ту ро ло шки фак то ри, 
исто ри ја коц ка ња, по ре ме ћај коц ка ња

УВОД

Коц ка ње је фе но мен ко ји се у раз ли чи тим об ли ци ма сре ће у свим 
кул ту ра ма и епо ха ма. Де фи ни ше се као за јед нич ки на зив за скуп раз ли-
чи тих ига ра, по на ша ња и ак тив но сти, ко је укљу чу ју ула га ње нов ца, уз 
ри зик и на ду у оче ки ва ње по зи тив ног ис хо да [Koić 2009]. По јам коц ка ња 
од у век је имао од ре ђе ну не га тив ну ко но та ци ју у очи ма дру штва, те је 
при сут но све че шће ко ри шће ње еу фе ми зма „игре на сре ћу”, на ро чи то у 
коц кар ској ин ду стри ји [Ko zjak 2016]. 

Коц кар ско по на ша ње мо же се са гле да ти на кон ти ну у му ко ји на јед-
ном кра ју под ра зу ме ва не у че ство ва ње у коц кар ским ак тив но сти ма, док на 
дру гом, су прот ном кра ју под ра зу ме ва за ви сност од коц ка ња. У скла ду с 
по и ма њем кон ти ну у ма, по је ди ни ау то ри [Bilić i Opić 2013] раз ли ку ју 
дру штве но при хва тљи во – со ци јал но коц ка ње, про бле ма тич но коц ка ње 
и па то ло шко коц ка ње. Со ци јал но коц ка ње је кул тур но при хва тљи ва за ба-
ва и ре кре а ци ја ко ја не ма за о ку пљу ју ћи ка рак тер и ко ја не узро ку је озбиљ-
ни је не га тив не по сле ди це по по је дин ца и ње го во со ци јал но окру же ње 
[Hasanović i Pa je vić 2018]. Про бле ма тич но коц ка ње де фи ни ше се као пре-
ко мер но коц ка ње ко је ре зул ти ра уме ре ним или те шким по сле ди ца ма 
[Blaszczynski & No wer 2010], док па то ло шко коц ка ње пред ста вља си но ним 
за по ре ме ћај коц ка ња, од но сно за ви сност од коц ка ња ко ја је ак ту ел но пре-
по зна та као не хе миј ска, би хе ви о рал на за ви сност. У пе том из да њу Ди јаг-
но стич ко-ста ти стич ког при руч ни ка за мен тал не по ре ме ћа је (Di ag no stic 
and Sta ti sti cal Ma nual of Men tal Di sor ders – DSM-5) по ре ме ћај коц ка ња 
де фи ни ше се као ре пе ти тив но и пер зи стент но про бле ма тич но коц кар ско 
по на ша ње ко је во ди до кли нич ки зна чај них оште ће ња или дис функ ци о-
нал но сти, уз ис по ља ва ње ми ни мал но че ти ри симп то ма са ком плет не ли сте 
симп то ма, у пе ри о ду од 12 ме се ци [Black & Grant 2014]. Та за ви сност је 
че сто ка му фли ра на уста ље ним сте ре о ти пи ма да је коц ка ње ва жно по на-
ша ње у људ ској ево лу ци ји, ко је пред ста вља из вор уз бу ђе ња и сти му ла-
ци је [Bje la jac 2017]. 

По ста вља се пи та ње за што је коц ка ње кроз исто ри ју то ли ко по пу-
лар но, упр кос чи ње ни ци да љу ди има ју ве ћу ве ро ват но ћу да из гу бе но вац 
не го да за ра де. Ети о ло ги ја коц кар ског по на ша ња укљу чу је ин тер ак ци ју 
би о ло шких и пси хо со ци јал них фак то ра, фак то ра јав не по ли ти ке, еко ном-
ских фак то ра, фак то ра за јед ни це, со ци јал них нор ми, за кон ске ре гу ла ти ве, 
као и укљу че но сти ме ди ја у кре и ра њу по зи тив не сли ке о коц ка њу [Do dig 
2013]. Коц ка ње, као и би ло ко је дру штве но по на ша ње, до би ја сми сао у 
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од но су на кон текст у ко јем се по ја вљу је. Исто ри ја и вред но сти кул ту ре 
ути чу на зна че ња ко ја се при да ју коц кар ском по на ша њу, мо ти ва ци ју за 
коц ка ње, пер цеп ци ју нов ча них ула га ња и до би та ка, пред но сти и не до-
стат ке коц ка ња, као и на по и ма ње кон цеп та за ви сно сти од коц ка ња. Који 
обра зац за ви снич ког по на ша ња ће би ти ус по ста вљен, нај пре, за ви си од 
при хва тљи во сти „суп стан це” у да том дру штву.

Иа ко је коц ка ње у ис тра жи ва њи ма спо ра дич но раз ма тра но у кон-
тек сту кул ту ре, је дин стве на па ра диг ма о од но су кул ту ре и коц ка ња тек 
тре ба да се фор ми ра [Ma ri on ne au 2015]. Од ре ђе ни не до ста ци до са да шњих 
ис тра жи ва ња коц ка ња у све тлу кул ту ре ти чу се за не ма ри ва ња ути ца ја 
ин ди ви ду ал них фак то ра, та ко да се ва ри ја ци је у пре ва лен ци ји коц ка ња 
из ме ђу раз ли чи тих кул ту рал них гру па ту ма че у од но су на фа зе дру штве-
ног раз во ја (сто па коц ка ња по зи тив но ко ре ли ра са сте пе ном раз во ја дру-
штва) и фо ку си ра но сти ис тра жи ва ча на ужи при ступ у са гле да ва њу раз-
ли ка у обра сци ма коц кар ског по на ша ња из ме ђу при пад ни ка ет нич ких 
ма њи на и ве ћин ског ста нов ни шта [Ma ri on ne au 2015]. 

Сто га је циљ ра да су ми ра ње на уч них са зна ња о кључ ним со ци јал-
но-кул ту ро ло шким ути ца ји ма и аспек ти ма коц ка ња. На осно ву уви да у 
ре цент ну и ре ле вант ну на уч ну и струч ну ли те ра ту ру у ра ду су при ка за-
ни раз вој коц ка ња кроз исто ри ју, дру штве но-кул ту ро ло шки фак то ри 
коц ка ња, као и дру штве не им пли ка ци је коц ка ња.

КОЦ КА ЊЕ КРОЗ ИСТО РИ ЈУ

Коц ка ње је ак тив ност ко ја да ти ра још од ан тич ких вре ме на. Раз во јем 
дру штва раз ви ја ле су се и коц кар ске игре. У раз ли чи тим ци ви ли за ци ја-
ма коц ка ње је пред ста вља ло об лик за ба ве, ка ко за си ро ма шне та ко и за 
бо га те чла но ве дру штва [Do dig 2013]. Док Бо жо вић [Božović 2013] на во-
ди да тра го ви коц ке да ти ра ју 4.000 го ди на пре но ве ере, Зо ри чић [Zoričić 
2015] ис ти че да се тра го ви коц ка ња на ла зе 2.300 го ди на пре но ве ере кроз 
ар те фак те коц ка ња с под руч ја Ки не. Ста ри Гр ци и Ри мља ни ба ви ли су 
се ра зним об ли ци ма коц ка ња. Спорт ско кла ђе ње би ло је на ро чи то по пулар-
но и Ри мља ни су има ли ра ни об лик коц кар ни ца, тзв. але а то ри ју ма, ко ји 
су се ко ри сти ли за из у зет но по пу лар не игре с коц ки ца ма [Plan zer 2014]. 
Ис тра жи ва чи су на под руч ју Ин ди је и Егип та про на шли коц ки це и та бле 
за коц ка ње ко је да ти ра ју из 1600. го ди не пре но ве ере [McMil len 1996, 
пре ма: Ric hard et al. 2017]. Иде је о Блек-Џе ку (Black-Jack) и по ке ру с па пир-
на тим нов цем опи са не су у Ки ни 900. го ди не, док је да нас јед на од нај-
ра ши ре ни јих ига ра на сре ћу – ло то – уте ме ље на 1700. го ди не у бри тан ској 
ко ло ни ји Ла тер [Do dig 2013].

Прав на ре гу ла ти ва и си сте ма ти за ци ја ове де лат но сти, и нор ма тив но 
и прак тич но, уве де на је у 16. ве ку у европ ским зе мља ма у ко ји ма је лу-
три ја би ла ор га ни зо ва на као ре дов на де лат ност [Ko zjak 2008]. Исти ау тор 
[Ko zjak 2008] на во ди да је пр ва др жав на лу три ја ор га ни зо ва на у Фи рен ци, 
са уло гом од јед ног ду ка та и срећ ком ко ја се на зи ва ла „po liz za”, чи ји је 
основ ни циљ био по пу ња ва ње др жав ног бу џе та. Та кав тренд про ши рио 
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се и на дру ге зе мље Евро пе. На тај на чин је 1523. го ди не, у Хо лан ди ји, 
орга ни зо ва њем лу три је из гра ђе но си ро ти ште. У Па ри зу је 1539. ор га ни-
зо ва на пр ва фран цу ска др жав на лу три ја под на зи вом „Blan que”, док је на 
те ри то ри ји да на шње Не мач ке пр ва др жав на лу три ја одр жа на 1610. го ди не, 
а у Ен гле ској тек 1769. го ди не [Ko zjak 2008]. У Евро пи спорт ско кла ђе ње 
за че ло је у Ве ли кој Бри та ни ји, ко ја је пр ва ле га ли зо ва ла кла ђе ње на спорт-
ским тр ка ма ко ња до но ше њем за ко на под на зи вом Коц кар ски акт из 1853. 
го ди не [Zuc ker man-Itko vić i Pro stran 2009].

Коц ка ње се као гло бал ни фе но мен ја вља у 19. ве ку, ка да под ути ца-
јем ин сти ту ци о на ли за ци је и ин ду стри ја ли за ци је по при ма ка рак тер ин ду-
стриј ски ор га ни зо ва не ак тив но сти ко ја се раз ви ја ла по узо ру и па ра лел но 
с ин ду стри јом за ба ве [Ko zjak 2008]. Кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка, ути-
цај коц ка ња пер ци пи ран је као из у зет но не га ти ван за рад ну мо ти ва ци ју 
и рад, под прет по став ком да до но си ира ци о нал на уве ре ња о ла ко сте че-
ном бо гат ству [Ko prek 2013]. Ме ђу тим, ова кви не га тив ни по гле ди по сте-
пе но су усту пи ли ме сто ви ђе њу коц ка ња као при хва тљи ве ак тив но сти за 
про во ђе ње сло бод ног вре ме на. До ле га ли за ци је коц ка ња до шло је због по-
зи тив ног од но са јав но сти пре ма коц ка њу као ви ду за ба ве, ра ди на сто ја ња 
др жа ва да отво ре но ва рад на ме ста и оства ре при хо де, као и из же ље 
гра до ва да под сти чу ту ри зам и еко ном ски раз вој [Bjel de et al. 2008].

По пи та њу ре гу ла ци је ига ра на сре ћу, зе мље Евро пе има ју при лич но 
не ус кла ђе не ме ха ни зме. На при мер, Ау стри ја и Ве ли ка Бри та ни ја су игре 
на сре ћу пре пу сти ле тр жи шној ре гу ла ци ји, док скан ди нав ске зе мље имају 
стрикт ни др жав ни мо но пол у ор га ни зо ва њу ига ра на сре ћу [Tor re et al. 2010]. 
Још 1946. го ди не Ми ни стар ство фи нан си ја ФНРЈ до зво ли ло је, уз из ричи то 
одо бре ње вла сти, игре на сре ћу са мо у ху ма ни тар не и кул тур но-обра зов-
не свр хе, док је пр во за ко но дав ство, усво је но 1962. го ди не, пред ви ђа ло 
игре на сре ћу и спорт ско кла ђе ње у ху ма ни тар не, кул тур но-обра зов не и 
спорт ско-обра зов не свр хе [Makarovič i sar. 2011]. Да нас је до ступ ност 
ига ра на сре ћу у на шој зе мљи ре гу ли са на За ко ном о игра ма на сре ћу [Служ-
бени гла сник Ре пу бли ке Ср би је, 18/2020] и пра вил ни ци ма, уред ба ма и 
од лу ка ма, као под за кон ским ак ти ма. Пре ма За ко ну о игра ма на сре ћу 
[Исто, 18/2020], у игре на сре ћу убра ја ју се: кла сич не игре на сре ћу (лу-
три ја, ин стант-лу три ја и дру ге слич не игре ко је за осно ву има ју лу три ју; 
спорт ска прог но за; ло то, ке но и слич не игре; том бо ла, бин го и дру ге слич-
не ко је за осно ву има ју том бо лу; фон то; СМС лу три ја; дру ге игре на сре ћу), 
по себ не игре на сре ћу (игре на сре ћу у играч ни ца ма; игре на сре ћу на ауто-
ма ти ма; игре на сре ћу – кла ђе ње) и на град не игре у ро би и услу га ма. 

На пре ва лент ност коц ка ња нај ви ше ути чу до ступ ност и при сту пач-
ност коц кар ских ак тив но сти [St-Pi er re et al. 2014]. Ге не рал но, све ве ћа до-
ступ ност ига ра на сре ћу, ши ре ње мо гућ но сти коц ка ња и вр ста ига ра на 
сре ћу, као и оп шта пер цеп ци ја ига ра на сре ћу као дру штве но при хва тљи вих 
ак тив но сти до при не ли су све уче ста ли јем раз во ју про бле ма по ве за них с 
овим ак тив но сти ма [Do dig i sar. 2014]. Ме ђу тим, услед ути ца ја раз ли чи тих 
со ци јал но-кул ту ро ло шких фак то ра, не у јед на че но сти тер ми но ло ги је, раз-
ли чи тих де фи ни ци ја и ди јаг но стич ких при сту па, да нас до ла зи мо до при-
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лич но не кон зи стент них по да та ка о рас про стра ње но сти и обра сци ма коц-
ка ња у раз ли чи тим де ло ви ма све та (Та бе ла 1).

Та бе ла 1. Упо ред ни пре глед епи де ми о ло шких сту ди ја о пре ва лен ци ји по ре ме-
ћа ја коц ка ња у Евро пи и Оке а ни ји

Држава Преваленцијапоремећајакоцкања
Дан ска 0,8%
Шпа ни ја 0,8%
Швед ска 0,9%
Ау стра ли ја 1–13%
Нор ве шка 1,8–3,2%
Исланд 1,9–3%
Ве ли ка Бри та ни ја 2–5,6%
Фин ска 2,3%
Не мач ка 3%
Есто ни ја 3,4%
Но ви Зе ланд 3,8–13%
Ли тва ни ја 4–5%
Ита ли ја 6%
Ру му ни ја 7%

Из вор: [Hasanović i Pa je vić 2018].

У Ср би ји је про блем не хе миј ских за ви сно сти, укљу чу ју ћи и коц ка ње, 
до шао у жи жу ин те ре со ва ња у по след њој де це ни ји 20. ве ка, што је пред-
ста вља ло ве ли ки иза зов струч ња ци ма ко ји су би ли за те че ни, не са мо ра-
ши ре но шћу, већ и озбиљ но шћу „но вих” об ли ка за ви сно сти [Đukanović i 
Kne že vić-Ta sić 2015]. Рет ка су ис тра жи ва ња у на шој зе мљи ко ја се на об у-
хва тан на чин ба ве ис пи ти ва њем обра за ца и уче ста ло сти коц ка ња ме ђу 
раз ли чи тим ста ро сним гру па ма. Спро ве де не сту ди је, пак, по ка зу ју да ста-
нов ни штво Ср би је има вр ло ви со ке сто пе про бле ма тич ног коц ка ња и поре-
ме ћа ја коц ка ња, а у за ви сно сти од ди зај на и ме то до ло ги је сту ди је ти по даци 
ва ри ра ју на сле де ћи на чин: 6% узор ка ис по ља ва обра зац про бле ма тич ног 
коц ка ња, док се чак 9,2% ис пи та ни ка на ла зи у ка те го ри ји са по ре ме ћа јем 
коц ка ња (узо рак од 2.988 ис пи та ни ка оба по ла, ста ро сти од 13–69 го ди на) 
[Đukanović i Kne že vić-Ta sić 2015], од но сно укуп но 3,7% од ра сле по пу ла-
ци је у Ср би ји ис по ља ва ри зик од про бле ма услед коц ка ња, док 1,1–2% њих 
има про блем са коц ка њем и 0,3–0,7% њих ис по ља ва за ви сност од коц ка-
ња (ре пре зен та тив ни узо рак од 5.120 ис пи та ни ка оба по ла, ста ро сти од 
18–64 го ди не) [Килибарда и сар. 2014]. Ка да се ре зул та ти ис тра жи ва ња на 
ре пре зен та тив ном узор ку ге не ра ли зу ју на оп шту по пу ла ци ју у Ср би ји, 
мо же се ре ћи да је ри зич но коц ка ње при сут но код 51.000–93.000 осо ба, 
од ко јих су 14.000–33.000 осо бе са по ре ме ћа јем коц ка ња [Килибарда и сар. 
2014].
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ДРУ ШТВЕ НО-КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ ФАК ТО РИ КОЦ КА ЊА

У скла ду са со ци јал но-ког ни тив ном те о ри јом, људ ско по на ша ње је 
ре зул тат сло же них и ре ци проч них ин тер ак ци ја из ме ђу ин ди ви ду ал них 
и сре дин ских фак то ра [Pačić-Turk i Boš ko vić 2008]. Ети о ло ги ја коц ка ња 
укљу чу је раз ли чи те био-пси хо-со ци јал не фак то ре, по пут ге нет ске пре дис-
по зи ци је, стре со ра из окру же ња, по ро дич них и со ци јал них ути ца ја, пси-
хич ких про це са и осо би на лич но сти. На и ме, ди на мич ка ин тер ак ци ја 
из ме ђу ин ди ви ду ал них и сре дин ских фак то ра до при но си раз во ју тзв. 
адик тив не лич но сти ко ја је вул не ра бил на за раз вој раз ли чи тих вр ста 
за ви сно сти.

Ау то ри [Shead et al. 2010] на осно ву оп се жног пре гле да ли те ра ту ре, 
из два ја ју сле де ће фак то ре ко ји по ве ћа ва ју ве ро ват но ћу раз во ја по ре ме ћа ја 
коц ка ња: би о ло шки фак то ри (му шки пол); фак то ри лич но сти (им пул сив-
ност, тра же ње сен за ци ја, пре у зи ма ње ри зи ка, ни же са мо по што ва ње); ког-
ни тив ни фак то ри (не е фи ка сне стра те ги је су о ча ва ња, по зи тив ни ста во ви 
и уве ре ња пре ма коц ка њу, хи пер ки не тич ки по ре ме ћај); ин тер на ли зо ва ни 
про бле ми (ви ши ни во анк си о зно сти и де пре сив но сти, су и ци дал не ми сли, 
иде је и по на ша ња); екс тер на ли зо ва ни про бле ми (де ви јант но и де лин квент-
но по на ша ње, по пут ван да ли зма, зло у по тре бе пси хо ак тив них суп стан ци, 
кра ђе, ту че, пре ва ре); по ро дич ни фак то ри (ло ши по ро дич ни од но си, одсу-
ство или сла ба по ро дич на ко хе зи ја, исто ри ја коц кар ског по на ша ња); вр шњач-
ки фак то ри (ло ши од но си с вр шња ци ма, вр шња ци ко ји ис по ља ва ју обра зац 
за ви снич ког по на ша ња); школ ски фак то ри (слаб школ ски успех, школ ски 
про бле ми по пут од ба ци ва ња од вр шња ка и не мо гућ но сти ин те гри са ња у 
школ ску сре ди ну); фак то ри ши рег со цио-кул тур ног окру же ња (до ступ ност 
коц кар ских ак тив но сти, ре кла ме, кул ту ра ко ја до зво ља ва и про мо ви ше 
коц ка ње). У де лу ко ји сле ди би ће раз мо тре ни нај ва жни ји дру штве но-кул-
ту ро ло шки фак то ри коц ка ња.

Уче ста лост коц ка ња по је дин ца и ве ро ват но ћа раз во ја за ви сно сти су 
у по зи тив ној ко ре ла ци ји са сте пе ном лич ног одо бра ва ња коц ка ња и са 
сте пе ном до ко га по је ди нац ве ру је да дру ги коц ка ју и одо бра ва ју коц ка ње 
[Ba sti a ni et al. 2013]. Сход но то ме, ути цај осо ба из уже со ци јал не сре ди не 
сма тра се јед ним од кру ци јал них фак то ра за укљу чи ва ње у ак тив но сти 
коц ка ња. У по ро ди ци, као при мар ној био-пси хо-со ци јал ној за јед ни ци, 
пу тем со ци ја ли за ци је, кул тур не вред но сти и нор ме се пре но се на мла ђе 
ге не ра ци је. Та ко, по зи тив ни ста во ви и по на ша ња ро ди те ља ко ји ма се 
одо бра ва коц ка ње зна чај но до при но се уче ство ва њу мла дих у коц ка њу 
[Hanss et al. 2014]. Ста во ве одо бра ва ња коц ка ња ро ди те љи по ка зу ју кроз 
уче ство ва ње у раз ли чи тим коц кар ским ак тив но сти ма, да ва ње нов ца за 
коц ка ње или ку по ви ну ка ра та за игре у ци љу сти ца ња про фи та [Re ith & 
Dob bie 2011]. По ро дич на дис функ ци о нал ност и сла би ја со ци јал на по др шка 
пред ста вља ју зна чај не фак то ре ри зи ка за раз вој за ви сно сти од коц ка ња 
[Cow lis haw et al. 2016]. Број на ис тра жи ва ња из ве шта ва ју да осо бе са про-
бле ма тич ним коц ка њем или по ре ме ћа јем коц ка ња два до три пу та че шће 
при ја вљу ју исто ри ју коц ка ња у по ро ди ци или у вр шњач кој гру пи, при 
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че му се мла ди коц ка ју ра ди дру же ња, ис по ља ва ња иден ти те та или де-
мон стри ра ња ве шти на [Re ith & Dob bie 2011]. Зна чај вр шња ка за раз вој 
обра сца дру штве но при хва тљи вог коц ка ња, про бле ма тич ног коц ка ња 
или по ре ме ћа ја коц ка ња по твр ђен је и на ла зи ма ис тра жи ва ња ко ји су ге-
ри шу да при су ство вр шња ка ко ји се коц ка ју зна чај но до при но си ве ро ват-
но ћи раз во ја по ре ме ћа ја коц ка ња код адо ле сце на та [Bo tel la-Gu i jar ro et al. 
2020; Lang hin ric hsen-Ro hling et al. 2004; Zhai et al. 2017]. Дру ги ау то ри 
[Platz & Mil lar 2001] про на ла зе да се мо тив дру же ња са при ја те љи ма на-
ла зи у 10 нај ва жни јих мо ти ва за коц ка ње, при че му је зна чај овог мо ти ва 
сиг ни фи кант но ве ћи код осо ба са по ре ме ћа јем коц ка ња у од но су на осо-
бе ко је ис по ља ва ју обра зац дру штве но при хва тљи вог коц ка ња. Ва жну 
уло гу у ис по ља ва њу де ви јант них и не при ла го ђе них обра за ца по на ша ња има 
и не струк ту ри ра но и не кон струк тив но про во ђе ње сло бод ног вре ме на. 
Осо бе са про бле ма тич ним обра сцем коц ка ња се обич но по ред ига ра на 
сре ћу ан га жу ју у са мо не ко ли ко дру гих ак тив но сти, при че му је коц ка ње 
је ди на ак тив ност ко ја им пру жа за до вољ ство, што мо же би ти по сле ди ца 
ина че сла бог ин те ре со ва ња или гу бит ка ин те ре со ва ња за дру ге об ли ке 
за ба ве [Pe try 2005]. Ге не рал но, сту ди је ука зу ју на по зи тив ну ве зу из ме ђу 
не струк ту ри ра ног сло бод ног вре ме на и коц кар ског по на ша ња [Мolinaro 
et al. 2018], при че му се као ме ди ја тор ске ва ри ја бле мо гу ја ви ти ни зак 
со цио-еко ном ски по ро дич ни ста тус [A u hu ber et al. 2019] или сла ба су пер-
ви зи ја ро ди те ља [Chal mers & Wil lo ughby 2006].

Прет ход но при ка за ни на ла зи мо гу се ту ма чи ти у све тлу те о ри је ра-
зум не ак ци је и те о ри је пла ни ра ног по на ша ња. Те о ри ја ра зум не ак ци је 
ис ти че да је по на ша ње де тер ми ни са но на ме ра ма ко је, пак, од ре ђу ју два 
глав на фак то ра: 1) лич ни фак тор (по зи тив на или не га тив на ева лу а ци ја или 
став пре ма по на ша њу), и 2) со ци јал ни или нор ма тив ни фак тор (пер цеп-
ци ја со ци јал ног при ти ска тј. до жи вљај шта ва жне ре фе рент не гру пе или 
по је дин ци ми сле) [Aj zen & Fis hbein 1977, пре ма: Thras her et al. 2007]. Тео-
ри ја је на шла пот по ру у ре зул та ти ма ис тра жи ва ња ко ји по ка зу ју да ставо ви 
пре ма коц ка њу и су бјек тив не нор ме пред ви ђа ју укљу чи ва ње у коц кар ске 
ак тив но сти, а да на ме ра за коц ка њем пред ви ђа коц кар ско по на ша ње 
[Thra sher et al. 2007]. До дат но, те о ри ја пла ни ра ног по на ша ња го во ри да су 
по на ша ња, по пут игра ња ига ра на сре ћу, по сре до ва на ста во ви ма ин диви-
дуе, су бјек тив ним нор ма ма и пер цеп ци јом кон тро ле по на ша ња [Flack & 
Mor ris 2015, пре ма: Sa lo nen et al. 2017].

Иа ко је коц ка ње при сут но у ве ћи ни дру шта ва, по сто је раз ли чи ти 
кул ту ро ло шки усло вље ни ри зич ни и про тек тив ни фак то ри ко ји по ве ћа-
ва ју или сма њу ју ри зик од раз во ја за ви сно сти од коц ка ња. Ис тра жи ва ња 
до след но из ве шта ва ју о раз ли ка ма из ме ђу при пад ни ка раз ли чи тих кул-
ту ра у мо ти ва ци ји за коц ка њем, уве ре њи ма, пре фе рен ци ји коц кар ских 
ак тив но сти, ис по ља ва њу про бле ма и ста во ви ма о тра же њу по мо ћи [O ei 
et al. 2019]. На при мер, екс пе ри мен тал на сту ди ја са за дат ком ба ца ња нов чића 
по ка за ла је да су Ка на ђа ни-Ази ја ти под ло жни ји коц кар ској за блу ди да ће 
по бе да усле ди ти на кон ни за гу би та ка, док су Евро-Ка на ђа ни под ло жнији 
за блу ди да ће се по бед нич ки низ на ста ви ти, што су ге ри ше кул ту ро ло шке 
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раз ли ке у ког ни ци ји и про це су до но ше ња од лу ка [Ji et al. 2015]. Та ко ђе, 
ве ће сто пе по ре ме ћа ја коц ка ња код аме рич ких ста ро се де ла ца при пи су ју 
се кул ту ро ло шком при хва та њу ма гиј ског ми шље ња ко је се ре флек ту је и 
на коц ка ње, а ко је се до жи вља ва као „оку ша ва ње сре ће”, чи ји ис ход зави-
си од суд би не [Zit zow 1996; пре ма: Raylu & Oei 2004]. Кул тур на уве ре ња 
и вред но сти ути чу, не са мо на коц кар ско по на ша ње (уче ста лост и об ли ци 
коц ка ња), као што смо већ на гла си ли, на ста во ве у по гле ду тра же ња по-
мо ћи због про бле ма иза зва них коц ка њем. Дру гим ре чи ма, при пад ни ци 
кул ту ре у ко јој пре о вла да ва ју не га тив ни ста во ви пре ма трет ма ну по ре-
ме ћа ја коц ка ња су ма ње спрем ни да тра же по моћ при ли ком по ја ве пр вих 
симп то ма, та ко да су у ве ћем ри зи ку од раз во ја те жих и пер зи стент них 
про бле ма [Raylu & Oei 2004]. 

О то ме ко ли ко су игре на сре ћу ва жан сег мент са вре ме ног дру штва 
го во ри чи ње ни ца да, чак, и зе мље ко је из вер ских или кул ту ро ло шких 
раз ло га не прак ти ку ју коц ка ње, до зво ља ва ју рад коц кар ни ца за стра не по-
се ти о це (нпр. Ма ле зи ја, Ки на, Изра ел и Ју жна Ко ре ја) [Hod gins et al. 2011; 
Or ford 2011]. До дат но, тра ди ци о нал но се сма тра да ће у ин ди ви ду а ли стич-
ким кул ту ра ма мо ти ва ци ја за коц ка њем по чи ва ти у лич ним фак то ри ма, 
по пут тра же ња сен за ци ја, ко мор би ди те та раз ли чи тих ти по ва за ви сно сти 
или на сто ја њу да се из бег ну стре сне си ту а ци је, не га тив не емо ци је или 
осе ћа ње уса мље но сти [Bi back & Zack 2015]. С дру ге стра не, код при пад-
ни ка ко лек ти ви стич ких кул ту ра мо ти ва ци ја ле жи у кон фор ми ра њу [Si tu 
& Mo 2016] и тра га њу за нов ча ним до бит ком [Ma & Lai 2016]. Са вре ме не 
ет но граф ске и по зи ти ви стич ке шко ле коц ка ње раз ма тра ју кроз ана ли зу 
коц кар ске суп кул ту ре, за јед нич ких вред но сти и сти ло ва по на ша ња, док од-
ре ђе не со ци о ло шке ана ли зе ука зу ју да се мо ти ва ци ја за коц ка ње ве зу је уз 
же љу за сти ца њем ма те ри јал них до ба ра и ве ро ва ње по је дин ца да аку мула-
ци јом ма те ри јал них до ба ра обо га ћу је вла сти ти иден ти тет и гра ди со ци јал-
ни ста тус [Livazović i Boj čić 2017]. Ве ћи на еко ном ских те о ри ја об ја шња ва 
коц ка ње на ве о ма јед но ста ван на чин – као ра ци о нал ни про ра чун тро шко-
ва и ко ри сти у до би ја њу нов ца [A a sved 2003; пре ма: Ma ri on ne au 2015]. Истра-
жи вач ки на ла зи ко ре спон ди ра ју с та квим те о риј ским по став ка ма, ука зу-
ју ћи да мо ти ва ци ја за коц ка ње че сто ле жи у еко ном ском фак то ру, од но сно 
у же љи и на ме ри да се за ра ди но вац [A bar ba nel 2014], а да се та мо ти ва ци-
ја те ме љи на по гре шним уве ре њи ма о ве ро ват но ћи по бе де, која се до дат но 
учвршћујe по вре ме ним до би ци ма [Plan zer 2014]. Сан о по сти за њу џек по та 
глав ни је мо тив за уче шће у раз ли чи тим об ли ци ма коц ка ња у ко ји ма ма ли 
улог да је шан су за освaјање огром не су ме нов ца [Bin de 2013], а исто та ко 
про грес ка про бле ма тич ном коц ка њу обич но је пра ћен за о купље но шћу 
до бит ком и тзв. ју ре њем гу бит ка [Grif fiths 2009]. На те ме љу то га, коц ка ње 
се че сто сма тра и об ли ком дру штве не по тро шње [Ma ri on ne au 2015].

Раз вој ин фор ма ци о них тех но ло ги ја зна чај но ути че на по ну ду и мо-
да ли те те коц ка ња. Од 1995. го ди не за па жа се ве ли ка екс пан зи ја ин тер нет 
или он лајн коц ка ња, ко је ће на ста ви ти с раз во јем уз укљу че ност не ти пич-
ног про фи ла ко ри сни ка, као што су ста ри је осо бе или осо бе жен ског по ла 
[Ab bot et al. 2018]. Не дав не ста ти сти ке по ка зу ју да су ка зи на и кла ди о ни це 
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„у па ду”, док „коц ка ње на да љи ну” пу тем те ле фо на, та бле та и ра чу на ра 
са да чи ни нај ве ћи сек тор коц кар ске ин ду стри је [Gam bling Co mis sion 2017, 
пре ма Rayment & Smith 2017]. Ин тер нет коц ка ње омо гу ћа ва пот пу ну ано-
ним ност и ши ро ке мо гућ но сти из бо ра ига ра у сај бер про сто ру, што иза-
зи ва по себ ну за бри ну тост струч ња ка ко ји се ба ве трет ма ном за ви сно сти 
од коц ка ња. Опа сност ин тер нет коц ка ња огле да се у сле де ћем: не по сто ји 
мо гућ ност кон тро ли са ња при др жа ва ња пра ви ла ап сти нен ци је, јер за ви-
сник не мо ра ну жно да се на ђе на „за бра ње ној” ло ка ци ји; игра чи не ма ју 
ап со лут но ни ка кву га ран ци ју да веб-сајт обез бе ђу је фер-плеј игру, на ро-
чи то ка да је у пи та њу по кер; веб-сај то ви мо гу би ти под окри љем кри ми-
нал них ор га ни за ци ја чи ји је циљ кра ђа, пре у зи ма ње по да та ка са кре дит не 
кар ти це или сла ње софт вер ског ви ру са [Spa pens 2008]; уче шће у не-мо не-
тар ном, си му ли ра ном коц ка њу мо же би ти пре дик тор мо не тар ног коц ка ња 
[King et al. 2012, пре ма: Par ke et al. 2012]. То ком 2013. го ди не би ло је до-
ступ но око 2.800 веб-сај то ва за коц ка ње [On li ne Ca si no City 2013]. Ско ро 
сви веб-сај то ви за коц ка ње има ју од ре ђе на ста ро сна огра ни че ња, али је 
њи хо ва при ме на ди ску та бил на и ва ри ја бил на. На при мер, у Ве ли кој Бри-
та ни ји су ше сна е сто го ди шња ци мо гли да при сту пе зна чај ној ве ћи ни (81%) 
те сти ра них веб-сај то ва за коц ка ње [Grif fits et al. 2011].

По след њих го ди на, ин ду стри ја коц ка ња ко ри сти мар ке тин шке стра-
те ги је за екс по нен ци јал ни раст [Gor don et al. 2015]. Мар ке тинг и про мо-
ви са ње ига ра на сре ћу, од но сно коц кар ских ак тив но сти зна чај но ути чу 
на об ли ко ва ње ста во ва и дру штве но при хва тљи вог окви ра по на ша ња, а 
исто та ко и на раз вој про бле ма тич ног или за ви снич ког по на ша ња [Mar tin 
et al. 2013]. Ин ду стри ја коц ка ња ши ри се на гло бал ном ни воу, а коц ка ње 
се про мо ви ше пу тем те ле ви зи је, ра ди ја, ин тер не та, pop-up по ру ка или 
но ви на [Tem cheff et al. 2011]. Коц ка ње је уо би ча је на те ма у по пу лар ној 
кул ту ри, по пут фил мо ва, се ри ја, ро ма на и ур ба них ле ген ди о до број или 
ло шој сре ћи ко ју су коц ка ри на вод но до жи ве ли [Ab bot et al. 2018]. Оно се 
пре зен ту је као иза зов на ак тив ност, у ко јој пре суд ну уло гу има ју зна ње 
и ве шти не [Bin de 2014]. Ре кла ме при ка зу ју коц ка ње на не тач но по зи ти ван 
на чин, по ве зу ју ћи га са за ба вом, уз бу ђе њем, успе хом, бо гат ством, осло-
ба ђа њем од фи нан сиј ских про бле ма и бек ством од ствар но сти [De re vensky 
et al. 2010]. Обич но има вр ло ма ло ви зу ел них или ау дио по ру ка ко је има ју 
за циљ да од вра те од коц ка ња [Tho mas et al. 2012]. Та кав на чин ме диј ске 
пре зен та ци је до во ди до пер ци пи ра ња коц ка ња као при влач не, со ци јал но 
при хва тљи ве и бе за зле не ак тив но сти [St-Pi er re et al. 2014].

У ци љу по пу ла ри за ци је коц ка ња, кроз дру штве не ме ди је ра ди се на: 
по ди за њу ни воа зна ња и оба ве ште но сти о коц ка њу (ин фо р ми са ње пу тем 
ме ди ја или дру штве них мре жа о на чи ни ма коц ка ња, кла ђе ња, коц кар ским 
ак тив но сти ма); гло ри фи ка ци ји коц ка ња (пред ста вља ње коц ка ња као пози-
тив не, уз бу дљи ве и за бав не ак тив но сти); на гла ша ва њу ла ко ће у оба вља њу 
коц кар ских ак тив но сти (ин фор ми са ње о ла ком при сту пу, игри и упла ти); 
под сти ца њу на по нов но коц ка ње (под сти чу ће и охра бру ју ће по ру ке); исти-
ца њу по бе де (при ка зи ва ње до би та ка, по бе да, осво је них ве ћих из но са нов-
ца); под сти ца њу спон зор ста ва и по кро ви тељ ста ва (по зи ва ње на учла њива-
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ње, ука зи ва ње на на гра де и бе не фе ци је за чла но ве); по ве зи ва њу спор та 
и коц ка ња (спон зор ства, мо гућ ност да се на истом ме сту кла ди и пра те 
спорт ска так ми че ња); про мо ви са њу бе не фи ци ја за за јед ни цу; пру жа њу 
фил три ра них и огра ни че них по ру ка о штет но сти коц ка ња, про бле ми ма 
по ве за ним с коц ка њем и од го вор ном коц ка њу [Ga in su bury et al. 2016]. О 
из у зет ној уло зи ме ди ја го во ри по да так да се у пе ри о ду од 2005. до 2012. 
го ди не удво стру чио из нос уло жен у еми то ва ње те ле ви зиј ских спо то ва за 
коц ка ње са 17,4 ми ли о на на 34,2 ми ли о на до ла ра [Of com 2013].

ДРУ ШТВЕ НЕ ИМ ПЛИ КА ЦИ ЈЕ КОЦ КА ЊА

Им пли ка ци је коц ка ња мо гу се кла си фи ко ва ти као по зи тив не и нега-
тив не, а оне се да ље мо гу ту ма чи ти као ин ди ви ду ал не (по са мог по је дин-
ца ко ји се коц ка) и ко лек тив не (по уже и ши ре со ци јал но окру же ње). У 
те о риј ским и ем пи риј ским раз ма тра њи ма мно го ви ше па жње по све ће но 
је не га тив ним по сле ди ца ма коц ка ња, док се по зи тив не пре вас ход но тума-
че у све тлу нов ча них и дру гих ма те ри јал них до би та ка, ка ко по по је дин ца 
та ко и по ње го во окру же ње. Па ра лел но с раз во јем ин ду стри је ига ра на 
сре ћу ра сте и уче ста лост и те жи на дру штве них про бле ма ко ји пра те ову 
де лат ност, као и број љу ди са здрав стве ним, пси хич ким и со ци јал ним 
по ре ме ћа ји ма [Zoričić i sar. 2009]. Не га тив не дру штве не им пли ка ци је 
коц ка ња нај че шће се од ра жа ва ју кроз кри ми нал, гу би так рад ног од но са, 
бан крот, са мо у би ства, рас пад по ро ди це и си ву еко но ми ју [Livazović i Boj čić 
2017]. 

До са да шња ис тра жи ва ња ука зу ју да по сто ји ко ре ла ци ја из ме ђу по-
ре ме ћа ја коц ка ња и кри ми нал ног по на ша ња [Bje la jac 2017]. У ли те ра ту ри 
се ис ти че да коц ка ри знат но че шће чи не имо вин ска кри вич на де ла и дру-
га де ла у ци љу сти ца ња до хот ка и ма те ри јал них до ба ра, као што су кра ђе, 
про не ве ре, пре ва ре, фал си фи ко ва ње итд. [Re ith 2008]. На и ме, број ни су 
при ме ри да ор га ни за то ри иле гал ног коц ка ња не ис пла ћу ју до би так коц-
ка ри ма, не пла ћа ју по рез др жа ви или иле гал но сте че ни но вац ула жу у 
раз ли чи те об ли ке ор га ни зо ва ног кри ми на ла (по пут ута је по ре за, от ми це, 
пра ња нов ца, ме ђу на род не про сти ту ци је) [Al ba ne se 2017]. По ред то га, кри-
ми нал не ор га ни за ци је че сто ула зе у сек тор ле гал ног коц ка ња ко ји им слу-
жи као па ра ван за ба вље ње иле гал ним ак тив но сти ма [Spa pens 2008]. 

Коц ка ње је че сто по ве за но с дру гим об ли ци ма де ви јант ног по на ша ња, 
по пут из о ста ја ња из шко ле [Ra sa nen et al. 2013] и упо тре бе пси хо ак тив-
них суп стан ци (ПАС) [Wan ner et al. 2009]. На при мер, код 30% адо ле сце-
на та са по ре ме ћа јем коц ка ња от кри ве на је за ви сност од дро га, код 24,2% 
за ви сност од ци га ре та и код 11,4% за ви сност од ал ко хо ла [Shek et al. 2012]. 
Нај те жа по сле ди ца коц ка ња је су и цид. Из ме ђу 17% и 20% осо ба за ви сних 
од коц ка ња из вр ши су и цид, док от при ли ке по ло ви на за ви сни ка на ле че њу 
има су и ци дал не иде је или оп се сив не ми сли [Wil cox 2015]. 

Осим што ди рект но ути че на осо бу ко ја се коц ка, коц ка ње ути че и 
на зна чај не осо бе ње ног со ци јал ног окру же ња. Нај че шће је реч о чла но-
ви ма по ро ди це (брач ни парт не ри, де ца, ро ди те љи) и при ја те љи ма, а ви ше 
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сту ди ја ука зу је да по сле ди це ва ри ра ју од здрав стве них, пре ко еко ном ских 
(не по вољ на еко ном ска си ту а ци ја), до пси хич ких (анк си о зност, де пре сив-
ност, по ре ме ћа ји сна) и со ци јал них (сма ње ње со ци јал них ин тер ак ци ја, 
уче ста лост кон фли ка та) [Sko ko i sar. 2016]. Пре ма ис тра жи ва њи ма [Lob-
sin ger & Bec kett 1996, пре ма: Bo dor 2018] сва ки коц кар има из ме ђу се дам 
и 16 зна чај них дру гих осо ба, ко је мо гу би ти по го ђе не ње го вим коц ка њем.

По ред не га тив них по сле ди ца коц ка ња, у ли те ра ту ри се че сто ди ску-
ту је и о ње го вим по зи тив ним ефек ти ма. По је ди ни ау то ри [Wil li ams et al. 
2011] ис ти чу да се нај по зи тив ни ји ути цај коц ка ња огле да у по ве ћа њу јав них 
при хо да од по ре за. Да нас коц ка ње по ста је на чин ко ји др жа ва ма омо гу-
ћа ва по ве ћа ње про фи та и до пу ну бу џе та [Wal ker & So bel 2016]. У скла ду 
с тим, др жа ве про ши ру ју спек тар коц кар ских ак тив но сти у ци љу при ку-
пља ња што ви ше сред ста ва. На при мер, по след њих де це ни ја коц ка ње је 
по ста ло јед на од нај бр же ра сту ћих ин ду стри ја у Се вер ној Аме ри ци [Mar tin 
et al. 2010]. Ак ту ел но, при хо ди од коц ка ња да ле ко пре ва зи ла зе при хо де 
до би је не од тра ди ци о нал них об ли ка за ба ве – фил мо ви, ви део-игри це итд. 
[De re vensky et al. 2011]. На при мер, укуп ни при хо ди од коц ка ња и кла ђе ња 
у Фе де ра ци ји БиХ у 2017. го ди не из но си ли су 1,46 ми ли јар ди кон вер ти-
бил них ма ра ка и у од но су на 2015. го ди ну по ве ћа ни су за око 900 ми ли-
о на КМ, од но сно за ви ше од 250% [Halebić 2018]. 

ЗА КЉУ ЧАК

На осно ву прет ход но при ка за них са зна ња, мо же се за кљу чи ти да 
со ци јал но-кул ту ро ло шки фак то ри у огром ној ме ри де те р ми ни шу од нос 
пре ма коц ка њу и рас про стра ње ност коц ка ња. С об зи ром на раст пре ва-
лен ци је про бле ма тич ног коц ка ња и по ре ме ћа ја коц ка ња у раз ли чи тим 
де ло ви ма све та, не ми нов но је при сту пи ти овим фе но ме ни ма као јав но- 
-здрав стве ним, гло бал ним про бле ми ма. 

Кран же лић [Kranželić 2018, пре ма: Ri ci jaš i sar. 2019] на во ди да су у 
пре вен ци ји коц ка ња при сут не две глав не стра те ги је: а) пси хо-еду ка тив ни 
при ступ и б) за кон ска пре вен ци ја и раз вој со ци јал не по ли ти ке, ко је на сто-
је да об ли ку ју окру же ње ко је ће под сти ца ти до но ше ње здра вих и од го вор-
них из бо ра и ре ду ко ва ти ри зич не фак то ре окру же ња. Тре нут не по ли ти-
ке ко је од ра жа ва ју став да коц ка ње има ма ле не га тив не по сле ди це и да 
је са мо об лик за ба ве, оста вља ју ма ло по ве ре ња у ефи ка сне ини ци ја ти ве за 
пре вен ци ју коц ка ња. Пре вен ци ја и ре дук ци ја коц ка ња мо же се по сти ћи 
про ме ном за кон ских и под за кон ских ака та, у сми слу ве ће кон тро ле ин ду-
стри је коц ка ња и ме диј ских при ка за коц кар ских ига ра. Не ке од ме ра ко је 
мо гу би ти при ме ње не су огра ни ча ва ње бро ја ло ка ла у ре ги о ну, огра ни ча-
ва ње са ти коц ка ња, за бра на пу ше ња у ло ка ли ма, спре ча ва ње коц ка ња на 
кре дит, при ме на за кон ских од ред би о ста ро сном огра ни че њу, сма ње ње 
из но са мак си мал ног уло га, сма ње ње из но са на гра де, огра ни ча ва ње пози-
тив них ме диј ских при ка за коц ка ња итд.
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SUM MARY: Gam bling can be de fi ned as a com mon na me for a set of dif fe rent ga mes, 
be ha vi ors and ac ti vi ti es, which in vol ve in ve sting mo ney or so me ot her va lue, with risk 
and ho pe in an ti ci pa tion of a po si ti ve out co me. With the de ve lop ment of so ci ety, gam bling 
to ok on dif fe rent forms and me a nings de pen ding on the so cio-cul tu ral norms and be li efs 
of a gi ven era. To day we are tal king abo ut gam bling as a ge ne rally ac cep ted ac ti vity, 
pre sent in dif fe rent so cial con texts. Alt ho ugh most in di vi du als par ti ci pa te in gam bling 
as a fun so cial ac ti vity, a small gro up of pe o ple be co me se ri o usly in vol ved in gam bling 
ac ti vi ti es, which cur rently le ads to the re cog ni tion of gam bling as a be ha vi o ral ad dic tion, 
known as “gam bling di sor der”. Va ri o us pu blic po licy fac tors, eco no mic fac tors, com mu-
nity fac tors, so cial norms, le gi sla tion, as well as me dia co ve ra ge of gam bling ha ve ma de 
a hu ge con tri bu tion to the po pu la ri za tion and li be ra li za tion of gam bling. The aim of this 
pa per is to sum ma ri ze sci en ti fic know led ge abo ut key so cio-cul tu ral aspects of gam bling. 
Ba sed on a re vi ew of re le vant and re cent li te ra tu re, the pa per will pre sent the de ve lop ment 
of gam bling thro ug ho ut hi story, so cio-cul tu ral fac tors of gam bling and the so cial im pli-
ca ti ons of gam bling.

KEYWORDS: ga mes of chan ce, so cio-cul tu ral fac tors, hi story of gam bling, gam-
bling di sor der
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СА ЖЕ ТАК: Бу ду ћи да по ли ти ке иден ти те та пост ју го сло вен ских држа-
ва то ком по след ње две де це ни је ства ра ју на пе то сти на уну тра шњем и ме-
ђу на род ном пла ну, циљ овог ра да је да про у чи и об ја сни узро ке ко ји под-
сти чу ан та го ни зме. Ово из раз лога што је су шти на ко лек тив ног иден ти те та 
у све сти о при пад ни штву ко ја не би сме ла да бу де пре пре ка су жи во ту и 
до бро су сед ским од но си ма, све док та свест не под ра зу ме ва не га ци ју иден-
ти тет ског си сте ма дру штве них гру па ко је жи ве у про сто ру јед не др жа ве. 
Ту се сад до ла зи до по ли ти ке плу ра ли за ци је иден ти те та као јав не по ли-
ти ке ко ју во ди др жа ва кроз по ли ти ку кул тур ног пам ће ња као „дру штве ног 
и кул ту ро ло шког окви ра” по ли ти ке иден ти те та. У од су ству плу ра ли за ци је, 
кул ту ра је сме ште на на по при ште бор бе из ме ђу раз ли чи тих мо де ла по ли-
ти ке иден ти те та ко ју под сти че гу сто ис пре пле та на мре жа тран сна ци о нал-
них ме ди ја чи ји ути цај на фор ми ра ње јав ног мње ња до ла зи из сфе ре кон-
тра кул тур ног тран скул ту ра ли зма и нео ли бе рал ног гло ба ли зма.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: кон тра кул тур ни тран скул ту ра ли зам, кул тур но пам-
ће ње, нео ли бе рал ни гло ба ли зам, по ли ти ке иден ти те та, пост ју го сло вен ске 
др жа ве, срп ски кул тур ни про стор

Про те кле две де це ни је отво ри ле су мно штво јав них де ба та на те му 
по ли ти ке иден ти те та пост ју го сло вен ских др жа ва у ко ји ма жи ви срп ски 
на род. Оне су по ка за ле да је „свест о со ци јал ном при пад ни штву” ко ју 
на зи ва мо ко лек тив ним иден ти те том не рас ки ди во по ве за на са кул ту ром 
„као не ком вр стом иден ти тет ског си сте ма гру пе” [As smann 2011: 144–145]. 
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Та ко се кул ту ра на шла на по при шту бор бе из ме ђу две ви зи је ге о по ли тич-
ке и ге о кул тур не бу дућ но сти оног де ла Бал ка на ко ји још увек ни је ушао 
у са став Евр оп ске уни је, а ко ји се мо же сма тра ти срп ским кул тур ним 
про сто ром јер у њи ма жи ви срп ски на род. 

Ви зи је су ме ђу соб но су прот ста вље не због раз ли ка из ме ђу на ци о нал-
ног и по ли тич ког иден ти те та ко ји у на у ци ни је до вољ но про у чен и об ја-
шњен. Док се пр ви гра ди исто риј ском све шћу и сли ком ко ју при пад ни ци 
јед ног на ро да раз ви ја ју о се би кроз кул ту ру, је зик и ре ли ги ју, дру ги се 
од но си на по ли тич ки мо дел др жа вљан ства ко ји се ус по ста вља на осно ву 
са мо о пре де ље ња гра ђа на да жи ве у јед ној др жав ној за јед ни ци не за ви сно 
од на ци о нал не при пад но сти или услед исто риј ско-ге о по ли тич ких при-
ли ка, ра то ва, пре ком по но ва ња по ли тич ког про сто ра, про ме на гра ни ца и 
др. У том сми слу, на ци о нал ни иден ти тет је фик си ран и при ма ран док „по-
ли тич ки иден ти те ти ни су не што фик си ра но и при мар но” већ је „реч о 
не чем ве о ма про мен љи вом и дру штве но кон стру и са ном” те се они мо гу 
„из гра ђи ва ти или раз гра ђи ва ти кроз по ли тич ке ин сти ту ци је или по ли-
тич ке оп ци је” [Linz and Ste pan 1998: 55, 452]. Сто га се ју го сло вен ски иден-
ти тет мо же раз у ме ти као по ли тич ки, исто као и иден ти те ти ве ћег бро ја 
но вих др жа ва ство ре них у гра ни ца ма бив ших ју го сло вен ских ре пу бли ка. 
То пи та ње се у овом ра ду по сма тра у све тлу са вре ме них кон цеп ци ја „над-
на ци о нал ног др жа вљан ства” у мул ти на ци о нал ним, мул ти кул ту рал ним 
и мул ти кон фе си о нал ним др жа ва ма и „плу ра ли за ци је иден ти те та” [Кин 
2003: 134, пре ма: Ком шич 2016: 24]. Овим кон цеп ти ма за јед нич ко је што 
во де ка „ви ше стру ким и ком пле мен тар ним иден ти те ти ма” [Linz i Ste pan 
1998: 55] та ко да је дан иден ти тет не мо ра да ис кљу чу је дру ги. 

Да кле, у те о риј ском сми слу, свест о со ци јал ном при пад ни штву може 
да об у хва та осе ћај при пад но сти ма тич ном на ро ду као и ма тич ној др жа ви. 
Ме ђу тим, у јав ним по ли ти ка ма иден ти те та во ђе ним у овим про сто ри ма 
то ком 20. ве ка, свест о по ли тич кој при пад но сти др жа ви је у пра ви лу ис-
кљу чи ва ла свест о при пад но сти на ро ду. Сто га се она у овом ра ду раз у ме 
као основ ни узрок на пе то сти ко ји се од ра жа ва на уну тра шња пи та ња, 
као и на би ла те рал не и мул ти ла те рал не од но се су сед них др жа ва. 

Раз ли ка је у то ме што срп ски на чин ми шље ња о ге о стра те шким пи-
та њи ма у 21. ве ку по ла зи од кул ту ре пам ће ња за бо ра вље не и по ти сну те 
исто ри је и кул ту ре, док су сед не др жа ве на ста вља ју да во де по ли ти ку 
(са мо)за бо ра ва ин сти ту ци о на ли зо ва ну иде о ло ги јом ју го сло вен ства. Иако 
оне то ра де на раз ли чи те на чи не, за јед нич ко им је то што очу ва ни ју го сло-
вен ски на чин ми шље ња под ра зу ме ва од су ство по ли ти ке плу ра ли за ци је 
иден ти те та и окре та ње „си ла ма” ко је уну тра шње и ме ђу на род не од но се 
до дат но ан та го ни зу ју. Мо же се чи ни ти да се оне на ла зе у спо ља шњим 
по ли тич ким ути ца ји ма из ме ђу на род ног окру же ња, али ис тра жи ва ња 
ком па ри ви ста по ка за ла су да су „уну тра шње сна ге би ле нај ва жни је у 
од ре ђи ва њу кур са и по ку ша ја тран зи ци је, док су ме ђу на род ни ути ца ји 
има ли са мо се кун дар ну уло гу” [Linz i Ste pan 1998: 96]. Бу ду ћи да не ма ју 
не по сред ног ути ца ја на уну тра шње по ли ти ке, они се осла ња ју на тзв. 
„сед му си лу” тран сна ци о нал них ме ди ја ко ји сво јим ме диј ским са др жа-
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ји ма о иден ти те ту кре и ра ним од стра не уред ни ка и но ви на ра, у окви ру 
„по ро ди це по сред ни ка” [Mo lar 2000: 22], под сти чу по сто је ће ан та го ни зме 
на пост ју го сло вен ском про сто ру. 

Ка ко овај ан та го ни зам по ста је све ви дљи ви ји и на уну тра шњем и на 
ме ђу на род ном пла ну, пред мет овог ра да су мо де ли по ли ти ке иден ти те та 
и кул ту ре пам ће ња ко ји су по сре до ва ни тран сна ци о нал ним ме ди ји ма. 
Кул ту ра пам ће ња је по ве за на с иден ти те том уто ли ко што ин сти ту ци о на-
ли зо ва ним ка на ли ма ко му ни ка ци је пре но си „кул тур ни сми сао”, ко ди ран 
и ар ти ку ли сан у за јед нич ком је зи ку, зна њу и за јед нич ком се ћа њу не ког 
дру штва [As smann 2011: 145]. И упра во ту по чи њу про бле ми бу ду ћи да 
су је зик, зна ња и се ћа ња у ве ли кој ме ри за јед нич ки због за јед нич ке исто-
ри је су жи во та на овом де лу Бал ка на, али су иден ти те ти раз ли чи ти јер је 
Ју го сла ви ја ство ри ла мно штво но вих на ци ја ко је на сто је да се очу ва ју и 
на кон рас па да за јед нич ке др жа ве. Бу ду ћи да је су шти на ко лек тив ног иден-
ти те та у све сти о при пад ни штву, она не би сме ла да бу де пре пре ка су жи-
во ту и до бро су сед ским од но си ма, све док та свест не под ра зу ме ва не га-
ци ју иден ти тет ског си сте ма јед не или ви ше дру штве них гру па ко је жи ве 
у про сто ру јед не др жа ве. Ту се са да до ла зи до по ли ти ке иден ти те та као 
јав не по ли ти ке ко ју во ди др жа ва, од но сно до по ли ти ке кул тур ног пам-
ће ња као „дру штве ног и кул ту ро ло шког окви ра” по ли ти ке иден ти те та 
[As smann 2011: 16]. С дру ге стра не по сто ји гу сто испреплетeна мре жа ме-
ди ја ко ји има ју зна чај ног ути ца ја на фор ми ра ње јав ног мње ња, по себ но 
оних ко ји по слу ју или се пре но се на подручјe ви ше др жа ва.

За то ем пи риј ско ис тра жи ва ње за по тре бе овог ра да об у хва та ме диј-
ске тек сто ве об ја вље не у пе ри о ду 2007–2020. у тран сна ци о нал ним елек трон-
ским и ди ги тал ним ме ди ји ма и пор та ли ма (DW1, Ra dio „Slo bod na Evro pa”, 
„Peš ča nik”, „Po gle daj.to ”, „Da na son li ne”, „Slo bod na rec.rs”, „An te naM”, „Al-
ja ze e ra”), чи ји се са др жај кре и ра или пре у зи ма у пост ју го сло вен ском про-
сто ру. За раз у ме ва ње сми сла ода бра них на ра ти ва ко ри шће на је ме то да 
ана ли зе са др жа ја по мо ћу ко је се до ла зи до по да та ка о са др жа ју по ру ка, 
о ода ши ља чи ма, при ма о ци ма и ефек ти ма ме диј ских тек сто ва по ве за них 
са пи та њи ма кул тур ног пам ће ња и по ли ти ка ма иден ти те та. 

МЕ ДИЈ СКИ АК ТИ ВИ ЗАМ И КОН ТРА КУЛ ТУР НИ  
ТРАН СКУЛ ТУ РА ЛИ ЗАМ

Ан та го ни зо ва на дру штве на кли ма у ре ги о ну по го ду је раз во ју кон тра-
кул ту ре ко ја се „су прот ста вља на чи ну ми шље ња ве ли ке ве ћи не ста нов-
ни штва” [Sa int-Jean 1999: 5], те се на кул тур ној сце ни ре ги о на ус по ста вља 
„мо дел от по ра ко ји се ар ти ку ли ше кроз стра те ги је кон тра-кул ту ре и про-
ти вље ња”, од но сно као но ва „кул ту ра ди си дент ства” [Кисић и Су бо тић 2020: 
208]. У овом ра ду се тај мо дел от по ра пре по зна је као тран скул ту рал ни 
ме диј ски ак ти ви зам окре нут ви зи ји „уто пиј ске дру штве не за јед ни це” 
ше зде се тих го ди на про шлог ве ка ко ју опи су је По лен-Се н-Жа н (Sa int-Jean-

1 De utsche Wel le
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-Pa u lin, Chri sti a ne) [1999: 81]. Она је у ду ху тран скул ту ра ли зма, за ми шље-
на та ко да бу де осло бо ђе на кул тур них раз ли ка ко је Бал кан чи не та квим 
ка кав је сте. У оба слу ча ја на ста је под ути ца јем про це са гло ба ли за ци је ко ји 
je у Евро пи отво рио пи та ње европ ског иден ти те та и европ ских вред но сти 
и до при нео ус по ста вља њу за јед нич ког европ ског кул тур ног тр жи шта. 

Тран скул ту ра ли зам тра жи и за ла же се за до след но при др жа ва ње и 
по што ва ње нај ви ших до стиг ну тих европ ских вред но сти и стан дар да 
уну тар сва ког кул тур ног ме ђу од но са и уну тар би ло ко јег ви да кул тур не 
са рад ње [Dragojević 1999: 77–90]. Пре ма Дра го је ви ћу, са ма иде ја тран скул-
ту ра ли зма под ра зу ме ва два мо гу ћа на чи на опе ра ци о на ли за ци је. Је дан делу-
је као на до пу њу ју ћи кон цепт до ми нант ном на чи ну ми шље ња, а дру ги се 
том ми шље њу су прот ста вља. Пр ви при ступ се про у ча ва у сту ди ји Транс-
кул тур на Евро па [ed. Maj nhof i Tri an da fi li du 2008] ко ја ис тра жу је огра ни-
че ња на ци о нал ног окви ра у раз во ју кул тур не по ли ти ке европ ских ме тро-
по ла пре ма ими гра ци ји. Ме ђу тим, за кључ ци овог ис тра жи ва ња не мо гу се 
при ме ни ти на пот пу но раз ли чит по ли тич ки и кул тур ни кон текст Ср би је и 
зе ма ља у ре ги о ну Бал ка на. Нај пре због то га што се од но си на град ске кул-
тур не по ли ти ке, а не на на ци о нал не по ли ти ке иден ти те та и кул тур ног пам-
ће ња. Дру го, за то што се иде ја тран скул ту ра ли зма ов де про у ча ва у контек-
сту од но са пре ма ими гра ци ји што ни је до ми нат ни про блем јав них по ли тика 
Ср би је и Бал ка на јер су ми гран ти у тран зи ту ка еко ном ски нај ра зви је ни јим 
зе мља ма Сред ње Евро пе. Тре ће, за то што се кон тра кул тур ни мо дел отпо-
ра ус по ста вља као про ти вље ње и су прот ста вља ње ин сти ту ци о на ли зова-
ним по ли ти ка ма иден ти те та, а не као њи хов на до пу њу ју ћи кон цепт.

Раз ло зи су прот ста вља ња на ла зе се у јед ном дру гом ши рем идеј ном 
кон цеп ту по зна том као „Евро па ре ги о на”. Он се као по ли тич ки сло ган 
по ја вио у вре ме рас па да Ју го сла ви је осам де се тих и де ве де се тих го ди на 
20. ве ка у уве ре њу да ће на ци о нал не ин сти ту ци је сла би ти ка ко ра сте моћ 
европ ске др жа ве, те да ће гра до ви и ре ги о ни за у зе ти ме сто на ци о нал них 
др жа ва [E li as 2008]. Уме сто оства ре ња те уто пиј ске иде је, ство ре на је Европ-
ска уни ја као по ли тич ка за јед ни ца европ ских др жа ва ко је су за др жа ле свој 
пре по зна тљи ви на ци о нал ни иден ти тет и кул тур ни су ве ре ни тет, а сло ган 
је по ву чен из упо тре бе. Ово за то што по сто ја ње Европ ске уни је не ис кљу-
чу је су ве ре но пра во др жа ва чла ни ца да во де кул тур ну по ли ти ку јер би то 
на ру ша ва ло два уни вер зал на прин ци па: прин ци пи кул тур ног су ве ре ни-
те та и суп си ди јар но сти [Ђукић 2012: 65; Ђу кић 2018в: 12]. За то је, пре ма 
Уго во ру о функ ци о ни са њу Европ ске уни је (гла ва VI II, чл. 167)2, је ди на 
оба ве за зе ма ља чла ни ца у обла сти кул ту ре да ме ђу на род на кул тур на са-
рад ња бу де за сно ва на на по што ва њу на ци о нал не и ре ги о нал не раз ли чи-
то сти др жа ва чла ни ца, исто вре ме но ста вља ју ћи у пр ви план за јед нич ку 
кул тур ну ба шти ну и ме ђу на род ну кул тур ну са рад њу ко ја до при но си уна-
пре ђе њу зна ња и ши ре њу кул ту ре и исто ри је европ ских на ро да.

Сто га се кон тра кул ту ра као от пор пре ма на ци о нал ним кул ту ра ма 
не мо же до ве сти у ве зу са на че ли ма и по ли ти ком при дру жи ва ња ЕУ, по-

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



643

себ но јер је кул тур на по ли ти ка као јав на прак тич на по ли ти ка др жав них 
ор га на упра ве за сно ва на на кул тур ном су ве ре ни те ту др жа ве. У том сми-
слу на њу при мар но ути чу уну тра шњи кул ту ро ло шки фак то ри, иа ко се 
не дво сми сле но мо гу иден ти фи ко ва ти и спо ља шњи ге о по ли тич ки ути ца ји. 
Њи хо во деј ство је, ме ђу тим, огра ни че но бу ду ћи да „спо ља шње” по ли тич-
ке иде је мо ра ју би ти по твр ђе не кон крет ним од лу ка ма др жав них ор га на 
да би мо гле има ти ути ца ја на прак тич не по ли ти ке у обла сти кул ту ре. У 
су прот ном, иде о ло шки ста во ви пред ста вља ју са мо им пли цит ни вред но-
сно-идеј ни оквир де ло ва ња по себ них дру штве них гру па ко ји не ма ди-
рект ног ути ца ја на јав ну кул тур ну по ли ти ку [Ђукић 2018в:12].

Не ка ко исто вре ме но са осни ва њем ЕУ, у про сто ру бив ше Ју го сла ви је 
ство ре не су но ве на ци о нал не др жа ве ко је су на раз ли чи те на чи не во ди ле 
по ли ти ке иден ти те та. За јед нич ко им је то што су на им пли ци тан или екс-
пли ци тан на чин би ле за сно ва не на кри ти ци на вод ног срп ског на ци о на ли-
зма. Тај на ра тив ко ри шћен 90-их го ди на 20. ве ка [Ђукић 2017] по но во је 
ожи вљен по чет ком дру ге де це ни је 21. ве ка ка да Ср би ја по чи ње да обе-
ле жа ва Дан при мир ја у Пр вом свет ском ра ту као др жав ни пра зник што 
пост ју го сло вен ска ели та до жи вља ва као „на ци о на ли зам” и прет њу де мо-
кра ти за ци ји тран зи ци о ног дру штва. То се до го ди ло на кон што је гру па-
ци ја де мо крат ских стра на ка 2012. го ди не из гу би ла из бо ре и „си шла” с 
вла сти, због че га је сво је опо зи ци о но де ло ва ње из по ли тич ке аре не пре-
се ли ла у сфе ру кул ту ре. 

Овај пе ри од се у ра ду сма тра пре крет ни цом у по ли ти ци иден ти те та 
ко ји је под ста као пост ју го сло вен ску ели ту да за поч не бор бу про тив „на-
ци о на ли стич ких мо де ла ме мо ри ја ли за ци је” [Кисић и Су бо тић 2020: 208] 
и то, нај пре у сфе ри по зо ри шне кри ти ке усме ре не про тив две по зо ри шне 
пред ста ве ко ји ма су обе ле же на два ју би ле ја. Пр ви је 1700 го ди на од про-
гла ше ња Ми лан ског едик та по во дом ко јег је у ко про дук ци ји ни шког На-
род ног по зо ри шта и На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду, пре ми јер но из ве-
де на пред ста ва Кон стан тин. Дру га је пред ста ва Срп ска три ло ги ја пре ма 
ро ма ну Сте ва на Ја ко вље ви ћа, ко јом је На род но по зо ри ште у Бе о гра ду 
обе ле жи ло се ћа ње на по че так Ве ли ког ра та. У кри ти ци ове дру ге пред-
ста ве из нет је екс пли цит ни по ли тич ки став о „рас по лу ће ном срп ском 
дру штву ко је је у ве ли кој ме ри на ци о на ли стич ко”. У овом ме диј ском 
на ра ти ву об ја вље ном у Пе шча ни ку јав ност се по зи ва на „дру штве ни кон-
сен зус око ге но ци да у Сре бре ни ци и ра та у Бо сни и Хер це го ви ни уоп ште” 
[Nikčević 2014], што се не ко ли ко го ди на ка сни је ко ри сти и као на ра тив у 
кри ти ци фил ма Да ра из Ја се нов ца ко ју је пре не ло ви ше елек трон ских 
ме ди ја у ре ги о ну [Gruhonjić 2021a,b]. У оба слу ча ја се им пли ци ра кри ви-
ца за до га ђа је то ком рас па да Ју го сла ви је иа ко, у нај ма њу ру ку, прав на 
те о ри ја и прак са по зна ју са мо ин ди ви ду ал ну од го вор ност и увек по ла зе 
од прет по став ке не ви но сти. У овом слу ча ју, ме ђу на род ни суд прав де у 
Ха гу је то и по твр дио пре су дом да Ср би ја и срп ски на род ни су од го вор ни 
за тај зло чин. За ни мљи во је да је и по ред та кве пре су де на пор та лу не мачке 
ме диј ске ком па ни је Дој че ве ле (De utsche wel le) об ја вље на крат ка вест под 
на сло вом „Ни је су дје ло ва ла али је од го вор на што ни је спре чи ла ге но цид” 
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[Sabljaković 2007], чи ме је у на сло ву ис так ну та од го вор ност иа ко се у тек-
сту на во ди да „Ср би ја ни је од го вор на за ге но цид у Сре бре ни ци, али је 
од го вор на за то што ни је спре чи ла ге но цид и ка зни ла осо бе оп ту же не да 
су ге но цид по чи ни ле”. За не ма ру ју ћи суд ску пре су ду, по зо ри шни и филм-
ски кри ти чар су се, за јед но са но ви нар ком, при дру жи ли де лу јав но сти 
ко ја на вод ни „срп ски на ци о на ли зам” оп ту жу је за све тра гич не по сле ди це 
рас па да Ју го сла ви је. Па ра док сал но, јер је Ср би ја ти ме из гу би ла све што 
је жр тво ва ла за за јед нич ку др жа ву, по чев од по ли тич ког су ве ре ни те та до 
на ци о нал ног кул тур ног иден ти те та. И по ред то га, по зо ри шна кри ти ка је 
кроз се ри ју ме диј ских на ра ти ва, стиг ма ти зо ва ла књи жев ну ба шти ну 
Сте ва на Ја ко вље ви ћа, као и по зо ри шну пред ста ву по све ће ну од лу чу ју ћој 
би ци на Кај мак ча ла ну ко јом је Ср би ја ути ца ла на ко на чу по бе ду са ве зни-
ка у Ве ли ком ра ту [Ђукић 2018а; Ђу кић 2018б]. 

За ни мљи во је да је ско ро исто вре ме но, у ре ги о ну бив ше Ју го сла ви је 
на ро чи то кри ти ко ван ам би ци о зни ар хи тек тон ски про је кат „Ско пје 2014” 
не због ма ке дон ског „на ци о на ли зма” и по ку ша ја да се спо ме ни ци ма грч-
ким вла да ри ма Фи ли пу и Алек сан дру Ма ке дон ском, по диг ну тим у пре-
сто ни ци та да шње Бив ше ју го сло вен ске ре пу бли ке Ма ке до ни је, кон струи-
ше иден ти тет но ве на ци о нал не др жа ве на ста ле на кон рас па да Ју го сла ви је, 
већ због „нео кла си ци стич ког си ло ва ња гра да” [Pešo 2014]. Сли чан на ра тив 
ко ри шћен је и у агре сив ној ме диј ској кам па њи про тив по ди за ња спо мени-
ка Сте фа ну Не ма њи у Ср би ји ко ја је тра ја ла ви ше го ди на, да би до би ла на 
ин тен зи те ту то ком 2020. го ди не. У тек сту ко ји је пот пи са ла ре дак ци ја 
ли ста Да нас on li ne пре но си се отво ре но пи смо па не ли ста ди ску си је „Спо-
ме ник” одр жа не у скло пу 11. Мик сер фе сти ва ла, у ко јем се, по ред оста лог 
на во ди „Aко бу де по ста вљен, спо ме ник ће чвр сто по зи ци о ни ра ти Бе о град 
на ма пи би зар них ме ста у ко ја се до ла зи за рад из у ча ва ња фе но ме на ур ба-
не дис функ ци о нал но сти, по ли тич ке ме га ло ма ни је и иден ти тет ских пра-
зни на” [Da nas, 2020]. Ре фе ри шу ћи на про је кат „Ско пје 2014”, па не ли сти 
бри шу бит ну раз ли ку из ме ђу пу но ће кул тур ног иден ти те та ко ји сим бо-
ли зу је спо ме ник Сте фа ну Не ма њи у Бе о гра ду и пра зни не иден ти те та ко ју 
сим бо ли зу ју спо ме ни ци Фи ли пу и Алек сан дру Ма ке дон ском. А та разли-
ка је са ста но ви шта по ли ти ке иден ти те та су штин ска јер је пр ви осни вач 
ме ђу на род но при зна те са мо стал не сред њо ве ков не срп ске др жа ве и ро до-
на чел ник ди на сти је ко ја је вла да ла два ве ка, а дру ги су грч ки вла да ри 
ко је је БЈРМ за јед но са име ном др жа ве „при сво ји ла”, због че га је Грч ка 
де це ни ја ма спре ча ва ла ме ђу на род но при зна ње ње ног име на. И да би смо 
за о кру жи ли кра так пре глед ме диј ских тек сто ва о до га ђа ји ма у ре ги о ну 
бив ше Ју го сла ви је по ве за ним са кул тур ним пам ће њем и по ли ти ка ма 
иден ти те та, за вр ши ће мо са ли ти ја ма у Цр ној Го ри ко је су под сло га ном 
„Не да мо све ти ње” пру жи ле от пор дис кри ми ни шу ћим од ред ба ма За ко на 
о ве ро и спо ве сти упе ре ног про тив Срп ске пра во слав не цр кве. Сна жну 
ре жим ску про па ган ду овог За ко на је на Ра дио-те ле ви зи ји Цр на Го ра, гле 
чу да, опет ор ке стри ра ла она иста но ви нар ка ко ја је по зо ри шну пред ставу 
Срп ска три ло ги ја до ве ла у ве зу са „дру штве ним кон сен зу сом око ге но ци да 
у Сре бре ни ци”. У ин тер вјуу об ја вље ном на пор та лу Ал џа зи ра (Alja ze e ra) 
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ис ти че се да се ова „углед на ју го сло вен ска но ви нар ка” ме ђу рет ки ма „с 
то ли ко хра бро сти и упор но сти, и та ко ду го и ис трај но, су прот ста вља 
вел ко срп ској иде о ло ги ји и по ли ти ци ње них ре а ли за то ра”. У под на сло ву 
ин тер вјуа се упо зо ра ва да „По сто ји ре ал на опа сност од бо сни за ци је Црне 
Го ре, ка же зна ме ни та но ви нар ка” а ис под ње не фо то гра фи је пи ше: „Ве-
ли ка Ср би ја је фа ши стич ки про је кат, ка же но ви нар ка Та ма ра Ник че вић” 
[A lja ze e ra 2020]. 

ДИ СКУ СИ ЈА: МЕ ДИЈ СКО ПО ЉЕ СТИГ МА ТИ ЗА ЦИ ЈЕ  
И ГО ВО РА МР ЖЊЕ

Ана ли за узро ка и по сле ди ца на ве де них до га ђа ја по ка зу је ду а ли зам 
по ли ти ка иден ти те та ко је се то ком дру ге де це ни је 21. ве ка во де у про-
сто ру бив ше Ју го сла ви је. Нас по себ но за ни ма ова дру га, усме ре на про тив 
„на ци о на ли стич ких мо де ла ме мо ри ја ли за ци је” [Кисић и Су бо тић 2020: 
208] јер се, ка ко на ве де ни при ме ри по ка зу ју, од но си на кул тур но пам ће-
ња срп ског на ро да у Ср би ји и зе мља ма у ре ги о ну. Њен иде о ло шки оквир 
пред ста вља ју две уто пиј ске иде је, тран скул ту ра ли зам и Евро па ре ги о на, 
удру же не са иде јом кон тра кул ту ре. Овом иде о ло шком кон струк ту тре ба 
при до да ти и те о риј ска ста но ви шта „ет но цен трич не кул ту ре се ћа ња” пре ма 
ко јој се „сва ки сег мент по жељ ног емо тив но прав да са мо вик ти ми за ци јом, 
тј. ис ти ца њем не у по ре ди во сти жр тве вла сти те гру пе” [Куљић 2006: 288]. 
То што сва ка пост ју го сло вен ска др жа ва ис ти че да је жр тва ју го сло вен ске, 
од но сно (ве ли ко)срп ске иде о ло ги је и ти ме прав да сво ју уло гу у ње ном 
рас па ду, по себ но по го ду је мо де лу от по ра но вим по ли ти ка ма пам ће ња и 
иден ти те та на Бал ка ну. Он при том, из у зет но про ми шље но и ве што ко ри-
сти ре ги о нал не ме ди је као „по сред ну ин стан цу тран сфор ма тив ним про-
це си ма ра зно ли ких по ља кул ту ре [Вуксановић 2020: 222]. У тим про це-
си ма ме ди ји до би ја ју уло гу да обез бе де „по твр ду ре ал не ствар но сти, 
од но сно по твр ду исти ни то сти” ко ју „ве ћи на љу ди при хва та као та кву јер 
је на ста ла у ме диј ском по љу – је ди ној сфе ри ко ја је да нас до ступ на свим 
при пад ни ци ма од ре ђе не со ци јал не за јед ни це” [Miletić 2007: 31]. Ме ђу тим, 
ве ћи ни про ми че да та ме диј ска кул ту ра до ка зи ва ња исти ни то сти ни је 
за сно ва на на ди ја ло шкој ар гу мен та ци ји вред но сних ста во ва, већ по нај пре 
на стиг ма ти за ци ји и го во ру мр жње.

Је дан број ау то ра и ис тра жи ва ча у обла сти ме ђу на род них кул тур них 
од но са но си о це тог вред но сно-идеј ног обра сца пре по зна ју као стра не 
аген те ути ца ја. Пре ма Ђур ко ви ћу, основ но зна че ње до ла зи из без бед но-
сног дис кур са у ко јем се као агент ути ца ја ви ди осо ба ко ја на не ки на чин 
сто ји у ди рект ној или ин ди рект ној ве зи с аген ту ром не ке спољ не др жа ве, 
док у исто вре ме де лу је уну тар јав ног про сто ра или ад ми ни стра ци је сво је 
др жа ве као агент за про мо ци ју ин те ре са по ме ну те стра не си ле. Сма тра се 
да је де ло ва ње аген та ути ца ја нај те же за до ка зи ва ње и спре ча ва ње и да-
ле ко опа сни је од ра да кла сич ног шпи ју на. Док шпи јун по пра ви лу при ма 
но вац или не ку дру гу на док на ду за сво је де ло ва ње и ба ви се при ку пља-
њем до ку ме на та, тај ни и ин фор ма ци ја, агент ути ца ја че сто де лу је без ма-
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те ри јал них на гра да, по не кад из чи стог убе ђе ња или на ив но сти, и ње гов 
рад са сто ји се у јав ном и отво ре ном де ло ва њу [Ђурковић 2017: 4]. У са-
вре ме ном дру штве ном кон тек сту, убе ђе ње мо же да до ђе и из иде о ло шке 
сфе ре нео ли бе ра лог гло ба ли зма [Симић 2016: 20–27] ко ји кроз тран скул-
ту ра ли зам у тој ме ри бри ше осе ћај на ци о нал не при пад но сти и свест о 
кул тур ном иден ти те ту да се мо же сма тра ти ме ком мо ћи то та ли та ри зма. 
Ис тра жи ва ња спро ве де на за по тре бе ра да по ка зу ју да ову иде о ло шку 
сфе ру на пост ју го сло вен ском про сто ру ема ни ра ју тран сна ци о нал ни ме-
ди ји као гла сно го вор ни ци иде је кон тра кул тур ног тран скул ту ра ли зма, 
од но сно нео ли бе рал ног гло ба ли зма.

У по ку ша ју да раз у ме мо ду ал ност иден ти те та ко ја се ре флек ту је на 
осе ћај на ци о нал не при пад но сти, вра ти ће мо се на слу чај Срп ска три ло ги ја. 
По зи ва мо се на Скер ли ћев есеј о Ср би ји, ње ној кул ту ри и књи жев но сти 
не по сред но пред по че так Ве ли ког ра та. Он је ва жан за то што омо гу ћа ва 
да раз у ме мо дру штве но-по ли тич ки кон текст у ко јем се од ви ја ју рад ње 
Ја ко вље ви ће вог ро ма на и спор не пред ста ве. Есеј све до чи о на глом разво ју 
срп ске кул ту ре и књи жев но сти и бр зом „ди за њу из на ро да у гра ђан ство”, 
а све то бла го да ре ћи по ли тич кој не за ви сно сти Ср би је ко ју су Ср би са ми, 
сво јом соп стве ном сна гом оства ри ли. Та ср ча на и бун тов на ра са – ка ко 
ка же Скер лић, „жи ва, сло бо до љу би ва, по но си та, жељ на не за ви сно сти и 
способ на за ве ли ки по лет у ча со ви ма прег ну ћа, је у свој но ви жи вот, и 
др жав ни и кул тур ни, уне ла све сво је до бре стра не” [Скерлић, пре ма: Па-
ла ве стра 1977: 504–505]. Овај Скер ли ћев став по твр ђу је те о ри ју ви ше-
стру ких и ком пле мен тар них иден ти те та ко ја раз ли ку је на ци о нал ни иденти-
тет од по ли тич ког иден ти те та др жа ве, што Ср би ма омо гу ћа ва да осе ћа ју 
при пад ност срп ском на ро ду и бу ду гра ђа ни Ре пу бли ке Ср би је, као што 
су би ли и гра ђа ни Ју го сла ви је. Обр ну то не ва жи, јер гра ђа ни ко ји не ма ју 
са мо свест о при пад но сти срп ском на ро ду, осе ћа ју над на ци о нал ни по ли-
тич ки иден ти тет као при мар ни, иа ко он по де фи ни ци ји „ни је фик си ран 
и при ма ран већ ве о ма про мен љив и дру штве но кон стру и сан” [Linz i Ste-
pan 1998: 55]. Да би остао де ло тво ран и на кон рас па да Ју го сла ви је, а у 
кон тек сту про це са при дру жи ва ња Европ ској уни ји, део гра ђан ске ели те 
у Ср би ји и да нас ак тив но на сто ји да сва ку ма ни фе ста ци ју на ци о нал не 
све сти, а у овом слу ча ју – на уч но, кул тур но и исто риј ско на сле ђе, ин тер-
пре ти ра но кроз са вре ме но по зо ри шно ства ра ла штво, пред ста ви јав но сти 
као пре те ћу ма ни фе ста ци ју срп ског на ци о на ли зма.

С дру ге стра не, Скер лић ка же да Ср би ја има и сво је „ма не ко је про-
ис ти чу из ње них вр ли на” па на бра ја: из ве сну по ли тич ку раз би је ност, пре-
те ран ин ди ви ду а ли стич ки дух, оску ди цу осе ћа ња це ли не зе мље и др жа ве 
– све што би смо и да нас мо гли да уо чи мо као ра зло ге „рас по лу ће но сти” 
срп ског дру штва. Он при том до да је и то да Ср би ја „ни је у ста њу да ис трај-
но из др жи на пор, и исто та ко бр зо ма лак са ва као што се бр зо оду ше вља ва.” 
А за на род ка же: „Сан гви ни чар, нер во зан, раз дра жљив, ви ше не га ти ван но 
по зи ти ван, ви ше ру ши лац не го ства ра лац, рђав слу га али и рђав го спо дар 
(...) – да на шњи Ср би ја нац је све сво је ма не, као и сво је вр ли не, пре нео у 
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сво ју др жа ву, у сво је дру штво, и у сво ју књи жев ност” [Скерлић, пре ма: 
Па ла ве стра 1977: 504–504]. 

Та ко ви ди мо да се, за пра во, ра ди о сле де ћем: вр ли не срп ског на ро да су, 
упр кос свим ма на ма, по чет ком 20. ве ка ство ри ле срп ску др жа ву и срп ску 
кул ту ру, али су ма не сан гви нич ног ка рак те ра, упр кос вр ли на ма, би ле уз-
рок стал ног не за до вољ ства ње ним де мо крат ским раз во јем. Ако тај Скер-
ли ћев став ста ви мо у по ли тич ки кон текст, већ бо ље раз у ме мо иро нич ни 
обрт си ту а ци је: вр ли не „по ле та и прег ну ћа” су за сто го ди на ство ри ле че-
ти ри др жа ве (Кра ље ви на Ср би ја, Кра ље ви на Ју го сла ви ја, ви ше ва ри јан-
ти фе де ра тив не Ју го сла ви је, Са ве зна Ре пу бли ка Ју го сла ви ја и Ре пу бли ка 
Ср би ја), а ма не су, као „рђав го спо дар” до при не ле да се „од ба ци ва њем ре-
ал них исто риј ских пу то ка за” [Батаковић 2014: 806] све прет ход не др жаве 
увек тран сфор ми шу у но ве. 

За то ове исте ма не да нас оста ју узрок не за до вољ ству јер – све же ле-
ћи ви ше „европ ских вред но сти”, бр жи раз вој де мо кра ти је и бо ље „уто-
пиј ско” дру штво, пред ста вља ју „рђа вог го спо да ра” ко ји рђа во су ди о свом 
на ро ду, сво јој др жа ви, исто ри ји и кул ту ри, док за дру ге др жа ве у окру-
же њу има ви ше ем па ти је и раз у ме ва ња. То ви ди мо по кри ти ци по ди за ња 
спо ме ни ка Сте фа ну Не ма њи ко ја је јав но сти пред ста вље на као от пор „ме-
га ло ман ским про јек ти ма по ди за ња спо ме ни ка од стра не вла сти ко ји по-
ста ју стра те шка алат ка за ства ра ње но вих ет но-на ци о нал них иден ти те та 
и мо де ла пам ће ња, као и за под сти ца ње ме ђу-ет нич ких по де ла и мр жње” 
[Кисић и Су бо тић 2020: 208]. Иа ко пре тен ду је да бу де уни вер зал на, ова-
ко фор му ли са на кри ти ка пред ста вља con tra dic tio in adjec to јер се мо же 
ло гич но по ве за ти са мо са до га ђа ји ма у Ме ке до ни ји и Цр ној Го ри, али не 
и у Ср би ји. Ово за то што је Сте фан Не ма ња осни вач ме ђу на род но при зна-
те са мо стал не сред њо ве ков не срп ске др жа ве и ро до на чел ник ди на сти је 
ко ја је два ве ка вла да ла срп ским др жа ва ма са Све то са вљем као сна жним 
иден ти тет ским обе леж јем. Ср би ја сто га по ди за њем спо ме ни ка свом вла-
да ру не под сти че „ме ђу-ет нич ке по де ле и мр жњу” за раз ли ку од БЈР Ма-
ке до ни је ко ја ни је уви де ла да свој иден ти тет не мо же гра ди ти на иден ти-
те ту ан тич ке Грч ке, као што ни Цр на Го ра ни је уви де ла да свој цр но гор ски 
иден ти тет не мо же гра ди ти на оспо ра ва њу пра ва СПЦ као нај ста ри је вер-
ске, про свет не и кул тур не ин сти ту ци је срп ског на ро да. 

По сле ди ца то га је по ли тич ка по дво је ност два ме ђу соб но су прот ста-
вље на на чи на ми шље ња, од ко јих сва ки ми сли да оли ча ва оно „до бро” 
ко јем тре ба те жи ти, услед че га – ако је пре ма Скер ли ћу, вр ли не ни су спо-
соб не да при хва те ма не, а ма не да са гле да ју вр ли не. Слич но је за кљу чио 
и Ди мић ис ти чу ћи да су прет по став ка за оства ре ње ју го сло вен ске иде је 
би ле „мо дер но дру штво и све сни и про све ће ни гра ђа ни, а баш то га на ју го-
сло вен ском про сто ру ни је би ло, или га је би ло са свим ма ло” [Димић 1998: 
114]. Овај став не дво сми сле но ука зу је на ду а ли зам ап стракт не ју го сло-
вен ске иде је о ет нич кој бли ско сти на ро да ко је су у ствар но сти де ли ле 
кон крет не ба ри је ре. Нај зна чај ни ја ме ђу њи ма је са мо за бо рав су штин ских 
раз ли ка због ко јих се и моћ но Рим ско цар ство раз дво ји ло на „ис точ но” и 
„за пад но” баш у кул тур ном и ге о по ли тич ком про сто ру на ко јем је ство-
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ре на Ју го сла ви ја [Ђукић 2016: 28]. Исти са мо за бо рав пра ти и иде ја кон-
тра кул тур ног тран скул ту ра ли зма пост ју го сло вен ске ели те ко ја у от по ру 
пре ма „ет но-на ци о нал ним иден ти те ти ма” из јед на ча ва срп ски на ци о нал ни 
иден ти тет и ве штач ке по ли тич ке иден ти те те ство ре не иде о ло ги јом ју-
го сло вен ства. Да под се ти мо, СФРЈ је ство ри ла и Ју го сло ве не као „сед ми 
на род”, на по пи су ста нов ни штва 1961. при знат као по себ на ка те го ри ја 
ста нов ни ка ко ја се не из ја шња ва по осно ву ет нич ког по ре кла већ по осно-
ву при пад но сти над на ци о нал ној др жа ви. На кон рас па да др жа ве, је дан 
број је и да ље на ста вио да се из ја шња ва као Ју го сло вен,3 док се је дан број 
опре де љи вао из ме ђу по ли тич ког и на ци о нал ног иден ти те та др жа ва ство-
ре них на кон рас па да Ју го сла ви је. 

Да би се раз у ме ла раз ли ка мо ра мо се вра ти ти узро ци ма и по ку ша ти 
да са гле да мо по сле ди це. Пре ма Ди ми ћу, ју го сло вен ство је од ли ко ва ла 
по ли ти ка „ком про ми сног ет нич ког је дин ства” ко ја је до при но си ла дез-
ин те гра ци ји срп ског на ро да, да би ко нач но у дру гој по ло ви ни ве ка би ле 
ство ре не ве штач ке по ли тич ке на ци је: „ма ке дон ска и цр но гор ска 1945. а 
му сли ман ска 1971.” [Димић 1998: 64–65, 166]. Оне да нас, за јед но са де лом 
срп ске јав но сти, кул тур но пам ће ње срп ског на ро да до жи вља ва ју као от пор 
тран скул ту рал ној ви зи ји Бал ка на ко ји би по иде о ло ги ји „ком про ми сног 
ет нич ког је дин ства” био сли чан Ју го сла ви ји. У еми си ји „Мост” Ра ди ја 
Сло бод на Евро па је чак из нет став да еп ске пе сме Ко сов ског ци клу са 
тре ба ис кљу чи ти из школ ског про гра ма јер су до сад не: „Крај ње је вре ме 
да се на ро ду по ну ди не што дру го, не што за ни мљи ви је, не што мо дер ни је, 
не што што ће, мо жда и мла ђи ма би ти за ни мљи во. Ми слим да је крај ње 
вре ме да се ко сов ски мит ста ви та мо где при па да, да се да у ру ке – звуча-
ће иро нич но, али је сте иро нич но на кра ју кра је ва – по ште ним исто ри ча-
ри ма, да се сме сти у му зеј ске ви три не и та мо оста ви док мла ђи љу ди не 
кре ну да чи та ју еп ску по е зи ју и у њој не ви де не што са свим дру го не го 
ста ри је ге не ра ци је” [Slapšak 2009]. Иа ко овај став им пли ци ра мно штво 
етич ких про бле ма (нпр. ко су „по ште ни” исто ри ча ри), за др жа ће мо се са мо 
на де лу ко ји ка же да ко сов ски мит тре ба ста ви ти у му зе је, што је у су прот-
но сти са ИКОМ4-овим Ко дек сом про фе си о нал не ети ке. У Ко дек су се на-
во ди да се му зеј „мо ра тру ди ти да ин фор ма ци је по ну ђе не на по став ка ма 
и из ло жба ма бу ду тач не и објек тив не и да не по на вља ју ми то ве и сте рео-
ти пе” [Ed son 2003: 308]. Да кле, не са мо што ми то ви ма и сте ре о ти пи ма ни је 
ме сто у му зе ју, не го Ко сов ски ци клус пе са ма не го во ри о ми ту већ о заве-
ту ко ји пред ста вља те мељ пра во слав ног иден ти те та срп ског на ро да. Сто-
га би сва ки по ку шај ње го ве на вод не „де ми то ло ги за ци је” за пра во во дио 
ка де са кра ли за ци ји ду хов ног са др жа ја „ко сов ског за ве та” и „ви дов дан ске 
ети ке” чи ме би пра во слав на кул ту ра – све де на на му зеј ски пред мет или 
при чу, из гу би ла спо соб ност да ге не ри ше но ве вред но сти за дру штво. 
Ов де је ва жно ис та ћи да кључ ну раз ли ку из ме ђу кул ту ре и ци ви ли за ци је 

3 Та ко је пре ма по пи су ста нов ни штва из 2011. у Ср би ји жи ве ло 23.303 Ју го сло ве на, док 
их је у Хр ват ској би ло 331, а у Сло ве ни ји 527.

4 Ме ђу на род ни ко ми тет му зе ја (In ter na ti o nal Co mi tee of Mu se ums).
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чи ни то што кул ту ра, као жи ва тво ре ви на ду ха – не пре кид но ге не ри ше 
но ве им пли цит не вред но сти кул ту ре, а ци ви ли за ци ја те вред но сти пам ти 
у му зе ји ма као „све тов ним ка те дра ла ма” за пад не екс пли цит не кул ту ре. 
Освалд Шпен глер у свом ка пи тал ном де лу Про паст за па да об ја шња ва 
да кул ту ра пре ла зи у ци ви ли за ци ју ка да ис пу ни свр ху свог по сто ја ња и 
као „гњи ло џи нов ско др во у пра шу ми”, по ка зу је сми сао свих про па да ња. 

ЗА КЉУ ЧАК: ЗАВА ДИ ПА ВЛА ДАЈ

У те о риј ском, па и прак тич ном сми слу, раз ли ка из ме ђу два мо де ла 
по ли ти ке иден ти те та огле да се у то ме што пр ви про из ла зи из све сти о 
др жа вљан ству као о ве штач ком по ли тич ком мо де лу, а дру ги из све сти о 
при пад но сти на ро ду као при мар ном мо де лу за сно ва ном на за јед нич кој 
исто ри ји и кул ту ри. Пр ви се осла ња на ци ви ли за ци ју ко ја до стиг ну те 
вред но сти екс пли цит не кул ту ре чу ва у му зе ји ма као „све тов ним ка те дра-
ла ма” се ку лар ног дру штва, а дру ги на кул ту ру као жи ву тво ре ви ну ду ха 
ко ја не пре кид но ге не ри ше но ве ду хов не вред но сти. Пр ва је ме та ри ја ли-
зо ва на и мо же се бро ја ти и са би ра ти, али има ма ло ути ца ја на са вре ме ни 
на чин жи во та и ко лек тив ни иден ти тет, док је дру га не ма те ри јал на и 
не ви дљи ва, али ак тив на у сва ко днев ном жи во ту и по гле ду на свет за хва-
љу ју ћи че му је ус пе ла да се очу ва и упр кос ре пре си ји ју го сло вен ског ко-
му ни зма – ате и зма. 

Иза зов „ју го сло вен ског на чи на ми шље ња” очу ва ног у но вим на цио-
нал ним др жа ва ма на ста лим на кон рас па да Ју го сла ви је је, сто га, у то ме 
да се све тво ре ви не ду ха ство ре не на срп ском кул тур ном про сто ру, ка ко 
у про шло сти, та ко и да нас, про гла се „ве ли ко срп ским на ци о на ли змом” и 
пре тво ре у „гњи ло др во” ко је ће у му зе ји ма све до чи ти да је срп ска кул-
ту ра из гу би ла сво ју свр ху по сто ја ња. И то, не слу чај но, баш он да ка да је 
– то ком рас па да Ју го сла ви је, из гле да ло да ће по че ти да се у иде о ло шком 
и кул ту ро ло шком сми слу осло ба ђа ју го сло вен ства, а још ви ше и си ло ви-
ти је ка да је то ствар но по че ла да чи ни то ком дру ге де це ни је 21. ве ка. У 
обе вре мен ске тач ке пре се ка, стиг ма ти зо ва не су им пли цит не кул тур не 
вред но сти срп ског на ро да јер чи не кључ ну раз ли ку из ме ђу два мо де ла 
иден ти те та. Ова кав за кљу чак је за стра шу ју ћи не са мо по кул ту ру срп ског 
кул тур ног про сто ра, већ по кул ту ру уоп ште. По веч ном прин ци пу „за-
ва ди па вла дај” по треб на је кри за из ме ђу два су прот ста вље на мо де ла 
по ли ти ке иден ти те та, а ту кри зу на пост ју го сло вен ском про сто ру ства-
ра ју но ви тран сна ци о нал ни ме ди ји као гла сно го вор ни ци иде је кон тра-
кул тур ног тран скул ту ра ли зма. Она ни је ни шта дру го не го нуз про и звод 
нео ли бе рал ног гло ба ли зма ко ји не по зна је ни гра ни це су ве ре них др жа ва 
ни гра ни це кул тур них иден ти те та.

Ме ђу тим, за пре вла да ва ње по сто је ћих ан та го ни за ма на уну тра шњем 
и спо ља шњем пла ну, ре ше ње пред ста вља по ли ти ка плу ра ли за ци је иден-
ти те та ко ја омо гу ћа ва урав но те же ње по ли тич ког и на ци о нал ног иден ти-
те та јер во ди ка „ви ше стру ким и ком пле мен тар ним иден ти те ти ма” ко ји 
се ме ђу соб но не ис кљу чу ју.



650

ЗА ХВАЛ НОСТ

Рад је на стао као ре зул тат фи нан си ра ња на уч но и стра жи вач ке де лат-
но сти ФДУ, пре ма уго во ру скло пље ним са Ми ни стар ством про све те, 
на у ке и тех но ло шког раз во ја. 
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SUM MARY: Sin ce the iden tity po li ci es of the post-Yugo slav sta tes ha ve been cre-
a ting ten si ons do me sti cally and in ter na ti o nally in the last two de ca des, the aim of this 
pa per is to study and ex pla in the ca u ses that en co u ra ge an ta go nisms. We start from the 
as sump tion that the se ca u ses are re la ted to mo dels of iden tity po licy and me mory cul tu re 
me di a ted by tran sna ti o nal me dia. This is be ca u se the es sen ce of col lec ti ve iden tity is in 
the con sci o u sness of be lon ging, which sho uld not be an ob stac le to co e xi sten ce and good 
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ne ig hborly re la ti ons, as long as that con sci o u sness do es not imply the ne ga tion of the iden-
tity system of so cial gro ups li ving in the sta te. Thus we co me to the po licy of plu ra li za tion 
of iden tity as a pu blic po licy pur sued by the sta te po licy of cul tu ral me mory as a “so cial and 
cul tu ral fra me work” of iden tity po licy. In the ab sen ce of plu ra li za tion, cul tu re is lo ca ted 
on the sce ne of a strug gle bet we en dif fe rent mo dels of iden tity po li ci es fu e led by a den sely 
in tert wi ned net work of tran sna ti o nal me dia. The ir in flu en ce on pu blic opi nion for ma tion 
co mes from the re alm of co un ter cul tu ral tran scul tu ra lism and neo li be ral glo ba lism.
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Оде ље ње за ет но ло ги ју и ан тро по ло ги ју
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СА ЖЕ ТАК: Је зич ка по ли ти ка се по сма тра као сред ство по др шке др жав-
ном су ве ре ни те ту: за јед но са те ри то ри јал ним ин те гри те том, до но се се 
за ко ни о за шти ти на ци о нал них и ма њин ских је зи ка, док про фе си о нал не 
за јед ни це ко ди фи ку ју је зи ке и раз ви ја ју књи жев не нор ме. Ме ђу тим, упр кос 
зна чај ном ра ду лин гви ста, кул ту ро ло га и со ци о ло га, је зич ки про бле ми 
че сто оста ју на пе ри фе ри ји ис тра жи ва ња по ли тич ких на у ка, као и ет но ло-
ги је и ан тро по ло ги је. Свр ха овог члан ка је по пу ни ти по сто је ћу ди сци пли-
нар ну пра зни ну, те раз мо три ти про блем од но са је зи ка и иден ти те та на 
при ме ру „тро је зич но сти” Бо сне и Хер це го ви не, где се је зич ка по ли ти ка 
мо же сма тра ти мар ке ром иден ти те та. На кон од го ва ра ју ћег те о риј ског освр-
та, би ће из не та гра ђа при ку пље на те рен ским ра дом, у окви ру ко је ће би ти 
са гле да но шта о соп стве ном је зи ку и од но су је зи ка и иден ти те та ми сле 
при пад ни ци три на ро да – Бо шња ка, Ср ба и Хр ва та.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: је зик, је зич ка по ли ти ка, иден ти тет, Бо сна и Хер це-
го ви на



654

ТЕ О РИ ЈА И МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА  
ИДЕН ТИ ТЕ ТА 

Иден ти тет је ви ше ди мен зи о нал ни дру штве ни по јам. Упр кос по ку ша-
ји ма опе ра ци о на ли за ци је кон цеп та иден ти те та у окви ру раз ли чи тих дру-
штве них ди сци пли на као што су со ци јал на пси хо ло ги ја, со ци о ло ги ја, 
ет но ло ги ја и ан тро по ло ги ја, кул ту ро ло ги ја, по ли ти ко ло ги ја, овај фе но мен 
оста је из во ром број них ди ле ма.

Нај бли же пи та њу ка ко је зик ути че на фор ми ра ње иден ти те та у по ли-
тич ком дис кур су при шли су кон струк ти ви сти, ко ји обра ћа ју па жњу на 
уло гу „је зи ка”, „је зич ких кон струк ци ја” и „со ци јал них дис кур са” у из град-
њи дру штве не ствар но сти и иден ти те та. У кон струк ти ви стич кој па ра-
диг ми до ми ни ра ју пост по зи ти ви стич ки и ин тер пре та тив ни при сту пи, а 
за јед но са де дук тив ним, ши ро ко се ко ри сти ин дук тив на ис тра жи вач ка 
стра те ги ја [Гаман-Го лу тви на и Ни ки тин 2019: 299]. Кон струк ти ви зам се 
за сни ва на ин тер су бјек тив ној ди мен зи ји људ ског де ло ва ња. Дру гим ре-
чи ма, с об зи ром да су љу ди кул тур на би ћа об да ре на спо соб но шћу и во љом 
да раз ми шља ју о свом од но су пре ма све ту и да ју му сми сао, код кон струк-
ти ви ста у фо ку су би ва ју со ци јал ни фак то ри ко ји ни су опи пљи ви у ма те-
ри јал ном све ту, већ ди рект но за ви се од људ ске са гла сно сти и усло вље ни 
су по сто ја њем со ци јал них ин сти ту ци ја. Је дан од нај по зна ти јих кон струк-
ти ви ста, Алек сан дер Венд (Ale xan der Wendt), на во ди да је „основ ни прин-
цип кон струк ти ви стич ке со ци јал не те о ри је да љу ди де лу ју у од но су на 
објек те, укљу чу ју ћи и дру ге ак те ре, на осно ву зна че ња ко ја ти објек ти 
има ју за њих” [Wendt 1992: 394, пре ма: Алек се е ва 2014, 4–21].

Сто га је зик и по ли ти ка ње го ве ко ди фи ка ци је jeсу је дан од ала та за 
иден ти фи ко ва ње љу ди у дру штву. Да кле, упр кос при мор ди ја ли стич ком 
при сту пу про у ча ва њу исто ри је фор ми ра ња је зич ких ка рак те ри сти ка и 
нор ми, у са да шњој фа зи по сто ја ња са вре ме них је зи ка при клад но је пре-
по зна ти је зич ку по ли ти ку др жа ва као мар кер иден ти те та.

Ис тра жи ва чи иден ти те та раз ли ку ју два на уч на кон цеп та ко ја су од-
ре ди ла фор ми ра ње са вре ме ног пој ма иден ти те та. Пр ви је сим бо лич ки 
ин тер ак ци о ни зам, ко ји од го ва ра на пи та ња о то ме ка ко се иден ти те ти 
фор ми ра ју и ка ко функ ци о ни шу (Џорџ Хер берт Мид). Дру га је те о ри ја 
пер цеп тив не кон тро ле ко ју је раз вио Ви ли јам Па у ерс (Wil li am Po wers), 
ко ја про у ча ва при ро ду кон трол ног си сте ма и об ја шња ва „ста во ве” и „на-
ме ре” у осно ви свих жи вих би ћа. Ове иде је слу же као осно ва за раз у ме-
ва ње про це са функ ци о ни са ња иден ти те та [Bur ke and Stets 2009: 18–32].

Мид за по чи ње сво ју књи гу „Ум, соп ство и дру штво” из 1934. го ди не 
тврд њом да је фор ми ра ње ума и чо ве ко вог Ја про из вод дру штве не сфе ре 
жи во та. Пре ма Ми ду, чо ве ков ум и ње го во Ја угра ђе ни су у дру штво и 
раз ви ја ју се кроз ко му ни ка ци ју и ин тер ак ци ју са дру ги ма. Цен трал но 
ме сто у про це су пер цеп ци је пој мо ва има иде ја о за јед нич ким зна че њи ма 
(sha red me a nings), за ко ју Мид уво ди ка те го ри је зна ка и сим бо ла. Ва жну 
уло гу у об је ди ња ва њу пер цеп ци је по је дин ца и на стан ку оп ште при хва ће них 
зна че ња игра ими та ци ја. По је ди нац по сма тра ре ак ци ју дру гог на од ре ђе ну 
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си ту а ци ју/сти му лус и та ре ак ци ја по ста је део ње го вог по на ша ња. Ка да 
се си ту а ци ја по но ви, по је ди нац ими ти ра прет ход но уо че ну ре ак ци ју. Тако 
он по ста је део за јед ни це, а опо на ша на ре ак ци ја по ста је оп ште при хва ће-
на ре ак ци ја. С тим у ве зи до из ра жа ја до ла зи је зик ко му ни ка ци је, ко ји је 
скуп зна чењ ских сим бо ла чи ја зна че ња за јед нич ки при хва та ју и ко ри сте 
сви чла но ви за јед ни це. Сим бо лич ки ин тер ак ци о ни зам те жи то ме да се 
пр вен стве но или чак ис кљу чи во фо ку си ра на сим бо ле јер они чи не осно-
ву ми шље ња, је зи ка, ко му ни ка ци је и ин тер ак ци је.

По ред иде ја сим бо лич ког ин тер ак ци о ни зма, те о ри ја иден ти те та је 
укљу чи ва ла и кон цепт си сте ма упра вља ња за сно ван на иде ји „не га тив не 
по врат не спре ге” Нор бер та Ви не ра (Nor bert Wi e ner) за кон тро лу про дук-
тив но сти си сте ма. Иде ја је би ла да се кон тро ли ше ко ли чи на па ре ко ја 
ула зи у си стем мо то ра на осно ву из ла зне бр зи не. На при мер, ако из ла зни 
сиг нал ука зу је на пре ве ли ко оп те ре ће ње мо то ра, си стем не га тив не по-
врат не спре ге (НПС) сма њу је про ток па ре на ула зној стра ни. Су прот но 
то ме, ако је из лаз си сте ма био пре спор, НПС омо гу ћа ва да се ау то мат ски 
по ве ћа про ток. Да кле, си стем упра вља ња ове вр сте пра ти соп стве не ре зул-
та те пра вил ном упо тре бом по врат не спре ге. На из ла зу си стем по ка зу је 
ста би лан ре зул тат, док су ула зни по да ци не ста бил ни и не пред ви ди ви 
[We i ner 1948].

Ви ли јам Па у ерс је пред ло жио ко ри шће ње НПС у ана ли зи жи вих 
си сте ма (љу ди и њи хо вих ме ха ни за ма по на ша ња), ука зу ју ћи да за љу де 
ни је ва жна кон тро ла над из ла зом или ре ак ци јом. Уме сто то га, они се ба ве 
кон тро лом над пер цеп ци јом или ула зом. По на ша ње љу ди „на из ла зу” 
при лич но је про мен љи во, али упра во је не пред ви ди вост ак ци ја оно што 
су зби ја не ста бил ност си ту а ци је на ула зу. Па у ерс је пред ло жио да се „кр ше-
њем за ко на” на зо ву фак то ри ко ји ства ра ју про мен љи вост си ту а ци је на 
ула зу, док су зби ја ње кр ше ња ре зул та та на из ла зу (ре зул та та ре ак ци је) 
омо гу ћа ва по је дин цу да са гле да дру штве не про це се у њи хо вој јед но о бра-
зно сти, по сто ја но сти и пред ви дљи во сти [Po wers 1973].

Иде ја НПС је вр ло слич на Ми до вом кон цеп ту ко ор ди на ци је пер цеп-
ци је и де ло ва ња, ко ји омо гу ћа ва љу ди ма да се при ла го де спољ ним и уну-
тра шњим про ме на ма ка ко би по сти гли сво је ци ље ве. На уч ни ци се сла жу 
да по је ди нац не кон тро ли ше сво је по на ша ње у од ре ђе ној си ту а ци ји, већ 
пер цеп ци ју окол не ствар но сти, што му омо гу ћа ва да ме ња сво је по ступ-
ке, до во де ћи сво ју пер цеп ци ју у скла ду са да том тач ком (ци љем). Уз по моћ 
кон тро ле пер цеп ци је, љу ди се при ла го ђа ва ју „по ре ме ћа ји ма” не ста бил ног, 
про мен љи вог си сте ма.

Због то га иден ти тет као дру штве ни кон структ чи ни по ли ти ку држа-
ва пред ви ди вом. С јед не стра не, он слу жи за од ре ђи ва ње кул тур них, со-
ци јал них, ме та фи зич ких гра ни ца др жа ве за спољ не ак те ре, с дру ге стра не 
об ја шња ва сво јим гра ђа ни ма ко су „Дру ги” [Малинова 2015: 154–169]. 
По ред то га, ствар ност кон стру и са на иден ти те том омо гу ћа ва но си о ци ма 
од ре ђе не дру штве не за јед ни це да иза бе ру оп ште при хва ће не стра те ги је 
по на ша ња за по сти за ње ци ље ва. Ис по ста вља се да ко лек тив ни иден ти-
тет би ва од ре ђен за јед нич ким иде ја ма, а не ма те ри јал ним си ла ма, док се 
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инте ре си но си ла ца за јед нич ког иден ти те та кон стру и шу упра во на основу 
за јед нич ких иде ја [Гаман-Го лу тви на и Ни ки тин 2019: 308–309].

УЛО ГА ЈЕ ЗИ КА У ФОР МИ РА ЊУ ИДЕН ТИ ТЕ ТА

Ха у ард Гајлс и ко а у то ри раз ви ли су ет но лин гви стич ку те о ри ју иден-
ти те та, ко ја об ја шња ва по ло жај је зи ка у мул ти ет нич ким дру штви ма, 
де фи ни шу ћи одр жи вост је зи ка од ре ђе не ет нич ке за јед ни це као сред ство 
за уну та рет нич ку и ме ђу ет нич ку ко му ни ка ци ју. На ве де на те о ри ја од но-
си се и на крат ко роч не ин тер ак ци је на ин ди ви ду ал ном ни воу, као и на 
ду го роч не тен ден ци је за јед ни ца да за др же или на пу сте је зик. На осно ву 
ис тра жи ва ња ста во ва мла дих у Вел су ко ји су се иден ти фи ко ва ли као 
Вел ша ни (а не као Ен гле зи или Бри тан ци) и ко ри сти ли вел шки је зик у 
сва ко днев ним раз го во ри ма и по ха ђа ли дво је зич не шко ле, Гајлс је от крио 
да се ет нич ки иден ти тет ма ни фе сту је кроз је зик у си ту а ци ја ма ка да се 
но си о ци иден ти те та осе ћа ју угро же ним од до ми нант не ет но лин гви стич ке 
за јед ни це. Ме ђу тим, исто вре ме но је утвр ђе но да у си ту а ци ја ма ка да је 
по треб но одр жа ва ти ефи ка сну ко му ни ка ци ју и ка да је ет нич ки иден ти тет 
не стао у по за ди ни про фе си о нал ног или со ци јал ног иден ти те та, ис пи та-
ни ци ко ри сте је зик до ми нант не за јед ни це без до жи вља ва ња кр ше ња пра-
ва њи хо вог је зич ко-ет нич ког иден ти те та [Gi les and Johnson 1987: 69–100]. 
Оту да се упо тре ба је зи ка од ре ђе не ет нич ке за јед ни це као ин стру мен та 
опо зи ци је пре ма до ми нант ној за јед ни ци (уну тра шњи „Дру ги”) укла па у 
оквир иде је „не га тив не по врат не спре ге”: упо тре ба је зи ка ни је од су штин-
ске ва жно сти док се не из вр ши по ли ти за ци ја ет нич ке при пад но сти. Ка да 
се ис пи та ни ци ни су осе ћа ли рав но прав но са до ми нант ном за јед ни цом, 
по че ли су да се фо ку си ра ју на сво ју ет нич ку при пад ност пре све га кроз 
је зик.

Ко ри сте ћи прин ци пе ет но лин гви стич ке те о ри је у ана ли зи са вре ме-
не је зич ке по ли ти ке у Бо сни и Хер це го ви ни, нео п ход но је од го во ри ти на 
сле де ћа пи та ња:

1) У ко јој си ту а ци ји то ком ко му ни ка ци је ста нов ни ци по је ди них ви-
ше ет нич ких гра до ва Бо сне и Хер це го ви не (Мо ста ра, Са ра је ва и Ис точ ног 
Са ра је ва) сма тра ју да го во ре исти је зик?

2) У ко јој си ту а ци ји то ком ко му ни ка ци је ста нов ни ци по је ди них ви-
ше ет нич ких гра до ва Бо сне и Хер це го ви не (Мо ста ра, Са ра је ва и Ис точ ног 
Са ра је ва) пре по зна ју по сто ја ње три раз ли чи та је зи ка?

ЈЕ ЗИЧ КА ПО ЛИ ТИ КА У БО СНИ И ХЕР ЦЕ ГО ВИ НИ ОД  
АУ СТРО У ГАР СКЕ МО НАР ХИ ЈЕ ДО СА ВРЕ МЕ НОГ ДО БА

Док лин гви сти ди ску ту ју да ли у про сто ру бив ше Ју го сла ви је по сто-
ји је дан или че ти ри је зи ка (срп ски, хр ват ски, бо сан ски, цр но гор ски), на 
по ли тич ком ни воу од лу ке се чи не јед но став ни јим: ако по сто ји др жа ва 
ко ја но си име до ми нант не ет нич ке за јед ни це ко ја га на се ља ва, за што ова 
ет нич ка за јед ни ца не би го во ри ла сво јим је зи ком?
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Пре рас па да Ју го сла ви је зва нич но је по сто јао срп ско хр ват ски (хр-
ват ско срп ски) је зик ко ји се по ми ње у Уста ву из 1963. [U stav, 1963: 42], али 
не и Уста ву из 1974. го ди не [U stav, 1974]. По сле по ли тич ких про ме на 
то ком ра них де ве де се тих го ди на про шлог ве ка Ср би су се вра ти ли на зи-
ву свог је зи ка као срп ског, док су Хр ва ти „це мен ти ра ли“ то још ра ни је 
по мо ћу учи ње не је зич ке пи ра те ри је; у Бо сни и Хер це го ви ни је бо сан ски 
(или бо шњач ки) је зик про гла шен као по ли тич ки је зик, а исто је учи ни ла 
и Цр на Го ра, где је цр но гор ски је зик на мет нут као део ши рих ан ти срп-
ских ак тив но сти.

Ми лош Ко ва че вић сма тра да сви но во на ста ли је зи ци са чи сто лин-
гви стич ке тач ке гле ди шта мо гу би ти са мо ва ри јан те срп ског је зи ка. Сход-
но то ме, по јам срп ски ко ји се тре нут но на ла зи у (со цио)лин гви сти ци 
тре ба ко ри сти ти у два зна че ња: као хи пе ро ним и хи по ним у од но су на 
тер ми не хр ват ски, бо сан ски и цр но гор ски. Бу ду ћи да је хи пе ро ним, са мо 
срп ски је зик има ста тус је зи ка на чи сто лин гви стич ком ни воу, „док су 
сви оста ли по ли тич ки је зи ци (је зи ци са мо у име ну)” [Ковачевић 2011: 
54–65]. Ми ло рад Ек ме чић сма тра да у но вом ве ку, по чев ши од 1492. го-
ди не, „у из град њи срп ског на ци о нал ног иден ти те та ре ли ги ја по ста је 
во до дел ни ца на ци је” [Екмечић 2008: 10]. Про цес раз два ја ња срп ског на-
ро да на вер ским осно ва ма био је ду го тра јан и об ли ко ван ње го вим тех но-
ло шким не на пре до ва њем и ра то ви ма, тј. стал ним про ме на ма по ли тич ких 
гра ни ца, што на рав но ни је је ди ни слу чај у Евро пи [Екмечић 2008: 11]. 
Ре ли ги ја је по ста ла во до дел ни ца срп ске на ци је убр за но на кон Срп ске ре-
во лу ци је у пе ри о ду од 1804. до 1815. го ди не, ка да се ин те ре си за пад но  европ-
ских ве ли ких си ла и срп ског на ро да ви ше ни су по кла па ли. То је окон ча но 
то ком ра та на под руч ју Бо сне и Хер це го ви не из ме ђу 1992. и 1995. го ди не, 
ка да је ве ра у пот пу но сти до ве ла до ства ра ња ре ли ги о зних др жа ва (а тиме 
и на ци ја) [Екмечић 2008: 47, 560], а што је да ље и озва ни чи ло по де лу јед ног 
(срп ског) је зи ка.

Нај по зна ти ји про јек ти по ку ша ја ује ди ње ња је зи ка ве ћи не Ју жних Сло-
ве на на Бал кан ском по лу о стр ву на по ли тич ком ни воу мо гу се на ћи ка ко 
то ком по сто ја ња кул тур ног, исто риј ског, др жав ног и по ли тич ког не је дин-
ства бал кан ских на ро да, та ко и на кон ује ди ње ња ве ћи не при пад ни ка 
Ју жних Сло ве на у јед ну др жа ву 1918. го ди не.

На по ри у том прав цу би ли су, на при мер, Беч ки књи жев ни спо ра зум 
из 1850. [Tošović und Wo nisch 2011: 41–43], у окви ру ко јег је је зик до био 
име срп ско хр ват ски, а за сно ван је на ис точ но хер це го вач кој вер зи ји што-
кав ског ди ја лек та, док су ека ви ца и ије ка ви ца пре по зна те као јед на ке 
[Kapović 2011: 128]; као и Но во сад ски спо ра зум из 1954. го ди не [Секулић 
1966: 305–337] у ко јем се на во ди да Ср би, Хр ва ти и Цр но гор ци го во ре 
истим је зи ком. Књи жев ни је зик има две из го вор не нор ме – ека ви цу и ије-
ка ви цу, а ћи ри ли ца и ла ти ни ца пре по зна те су као јед на ке у свом под руч ју 
упо тре бе.

Ов де је вред но по ме ну ти фо нет ски прин цип пра во пи са „пи ши ка ко 
го во риш”, ко ји је пр ви осми слио Са ва Мр каљ [Selimović 1987: 9], а ус по-
ста вио га је Вук Ка ра џић ре фор мом је зи ка по чет ком 19. ве ка. Бу ду ћи да 
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су срп ски је зик у вре ме ње го ве ко ди фи ка ци је ко ри сти ли на ро ди ко ји су 
жи ве ли на те ри то ри ји дру гих др жа ва и че сто ни су има ли при ли ку да 
са вла да ју књи жев ну нор му свог ма тер њег је зи ка, Ву ко ва ре фор ма има ла 
је за циљ да у што ве ћој ме ри по јед но ста ви чи та ње и пи са ње срп ског је-
зи ка1. Ме ђу тим, у 21. ве ку, фо нет ски прин цип пи са ња омо гу ћио је да се 
срп ско хр ват ски је зич ки кон ти ну ум тран сфор ми ше у књи жев не нор ме 
раз ли чи тих је зи ка. 

Ау стро у гар ска је сте кла пра во да оку пи ра и упра вља Бо сном и Хер-
це го ви ном на Бер лин ском кон гре су 1878. го ди не под из го во ром уво ђе ња 
ре фор ми и оси гу ра ња ми ра и ста бил но сти у ре ги о ну. Због на ци о нал них 
и кон фе си о нал них раз ли ка је зик је по стао ва жан по ли тич ки су бјект у то 
вре ме јер је ау стро у гар ска ад ми ни стра ци ја спро во ди ла спе ци фич ну је-
зич ку по ли ти ку у Бо сни и Хер це го ви ни у окви ру сво је „ци ви ли за циј ске 
ми си је”. У том пе ри о ду у Бо сни и Хер це го ви ни ка то лич ко ста нов ни штво 
углав ном је ко ри сти ло ла ти нич но пи смо, док су пра во слав ци и му сли ма ни 
ко ри сти ли ћи ри ли цу. Бо сан ски му сли ма ни су та ко ђе ко ри сти ли арап ска 
сло ва за пи са ње књи жев них де ла на свом ма тер њем је зи ку. Са про це сом 
на ци о нал ног бу ђе ња име је зи ка по ста ло је осе тљи во пи та ње: пра во слав-
ци су тај је зик на зи ва ли срп ским, ка то ли ци хр ват ским, док су га бо сан ски 
му сли ма ни обич но на зи ва ли бо сан ским [O ku ka 1991: 53], тер ми ном ко ји 
је пре фе ри ран као зва нич ни на зив је зи ка у ви ла је ту у по след њим де це-
ни ја ма осман ске вла да ви не [Stančić 1991: 107–108]. 

Због чи ње ни це да је не мач ки је зик по стао слу жбе ни је зик но ве адми-
ни стра ци је у Бо сни и Хер це го ви ни, је зик ко јим је го во ри ло ста нов ни штво 
на зи вао се бо сан ски, срп ско хр ват ски или зе маљ ски је зик (Lan des sprac he), 
од но сно је зик зе мље. Пи та ње име на је зи ка би ло је по себ но осе тљи во у 
обра зо ва њу. Ау стро у гар ска је за по че ла отва ра ње пр вих ин тер кон фе си о-
нал них шко ла у Бо сни и Хер це го ви ни. По кра јин ска вла да је на по чет ку 
је зик на зва ла хр ват ским, што се сма тра по сле ди цом про хр ват ске по ли-
ти ке ау стро у гар ског вој ног за по вед ни ка Јо си па Фи ли по ви ћа. Tермин 
Lan des sprac he се упо тре бља вао све ма ње, а тер мин бо сан ски по стао је 
зва ни чан то ком ре жи ма за јед нич ког ми ни стра фи нан си ја Бе ња ми на Ка-
ла ја (1882–1903) [Juzbašić 1999: 11]. 

Што се ти че пи сма, Ау стро у гар ска је у по чет ку фор си ра ла упо тре бу 
ла ти нич ног пи сма. Вла да је твр ди ла да ће са вла да ва њем ових пи са ма 
мла ди у Бо сни и Хер це го ви ни мо ћи да на у че слу жбе ни не мач ки је зик и 
на пре до ва ти у свим обла сти ма на у ке. Тек на кон што се срп ска за јед ни ца 
по жа ли ла да зва нич на власт же ли да из у зме „њи хо во” пи смо из основ ног 
обра зо ва ња, вла да је про гла си ла оба пи сма, ла ти ни цу и ћи ри ли цу, јед-
на ким [Cir cu la rer lass 1880: 320–321]. 

Је зик је по но во по стао пред мет спо ра у по кра јин ској скуп шти ни успо-
ста вље ној на кон анек си је 1908. го ди не. На кон ду гих рас пра ва, пр ви за кон 

1 Вук Ка ра џић у ре цен зи ји о је зи ку у Но ви на ма серб ским 1814. го ди не на во ди: „Сер бљи 
бу ду ћи да јошт ни ка кве гра ма ти ке сво га је зи ка не ма ју, за то они ко ји пи шу мо ра ју па зи ти 
на го вор про сто га на ро да, и не од сту па ју ћи от оно га тре ба свој је зик да угла ђа ва ју и да по-
пра вља ју“ [Караџић 1814, пре ма: Se li mo vić 1987: 20].
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о је зи ку у Бо сни и Хер це го ви ни до не сен је у де цем бру 1913. го ди не. За кон 
је про гла сио срп ско хр ват ски слу жбе ним је зи ком у ад ми ни стра ци ји и 
обра зо ва њу, за јед но са оба пи сма: ла ти ни цом и ћи ри ли цом. Стра ни зва-
нич ни ци до би ли су тро го ди шњи пе ри од да на у че срп ско хр ват ски, док су 
не мач ки и ма ђар ски је зик мо ра ли да се ко ри сте у ко му ни ка ци ји са вла-
сти ма Двој не мо нар хи је [Juzbašić 1999: 227–230].

За ни мљи во је да је уз на зив је зи ка уве ден и кон цепт „бо сан ске на-
ци је”, што је у осно ви био по ли тич ки про је кат Ау стро у гар ске ра ди одва-
ја ња оку пи ра не те ри то ри је од су сед них др жа ва у по ли тич ком, иде о ло шком 
и је зич ком по гле ду. На кон рас па да Ју го сла ви је, ау стро у гар ски про је кат 
је узет као осно ва за ства ра ње но вог бо сан ског иден ти те та. То се мо же пра-
ти ти и пу тем је зи ка јер су на кон 1993. го ди не пр ви уџ бе ни ци бо сан ског 
је зи ка за сно ва ни на Ка ла је вим из 1883. го ди не [Екмечић 2008: 319–320].

Кроз исто ри ју по сто ја ња књи жев ног стан дар да срп ско хр ват ског је зи-
ка, лин гви сти су пре по зна ва ли по сто је ће раз ли ке из ме ђу срп ске и хр ват ске 
ва ри јан те, ко је су, на кон рас па да Ју го сла ви је, и Ср би ји и Хр ват ској омо-
гу ћа ва ле да во де ин ди ви ду ал ну је зич ку по ли ти ку, а раз ли ке из ме ђу књи-
жев не нор ме хр ват ског и срп ског су се про ши ри ле и пр о ду би ле. Ме ђу тим, 
у Бо сни и Хер це го ви ни, где су три ет нич ке за јед ни це – Ср би, Хр ва ти и 
Бо шња ци – до би ле по ли тич ку фор ма ли за ци ју пу тем Деј тон ског спо ра-
зу ма, бо шњач ке кул тур не и по ли тич ке ели те су по че ле ин си сти ра ти на 
одва ја њу бо сан ског је зи ка. Пре ма Ма ту Ка по ви ћу [Kapović 2011: 130], 
стан дар ди за ци ја бо сан ске вер зи је је зи ка за сни ва ла се на уво ђе њу по зајм-
ље них ре чи из тур ског је зи ка, као и на при ла го ђа ва њу по сто је ћих лек се ма 
тур ском стан дар ду. На при мер, у Бо сни и Хер це го ви ни Бо шња ци ко ри сте 
реч „ка хва”, Ср би из го ва ра ју реч „ка фа”, а Хр ва ти ка жу „ка ва” [Gre en berg 
2009: 205]. Ства ра ње ре чи на бо сан ском је зи ку че сто се пре тва ра у оруж је 
по ли тич ке бор бе, ко је, ме ђу тим, пре ма Ка по ви ћу, тaj про цес та ко ђе по ста-
је и пред мет јав ног исме ва ња. У овом слу ча ју реч је о пи са ној упо тре би 
је зи ка, јер, ба рем у го вор ном је зи ку, ста нов ни штво Бо сне и Хер це го ви не 
не мо же до след но да ко ри сти јед ну од три оп ци је: Ср би и Хр ва ти та ко ђе 
ко ри сте тур ци зме у го во ру, а Бо шња ци че сто пре фе ри ра ју лек се ме срп-
ског или хр ват ског стан дар да од но вих бо сан ских ре чи.

Го во ре ћи о то ме да ли се но во на ста ли је зи ци на те ри то ри ји бив ше 
Ју го сла ви је мо гу сма тра ти ва ри јан та ма јед ног је зи ка, Ран ко Ма та со вић 
ну ди че ти ри кри те ри ју ма за раз ли ко ва ње је зи ка и ди ја ле ка та: струк тур ни 
кри те ри јум, кри те ри јум за ме ђу соб ну ра зу мљи вост, ге нет ски кри те ри јум 
и кри те ри јум иден ти фи ка ци је [Matasović 2001: 15–18].

Пред мет овог ра да је по след њи кри те ри јум – кри те ри јум иден тифи-
ка ци је. Ме ђу тим, вре ди на по ме ну ти да се то ком про у ча ва ња струк ту ре 
је зи ка у Бо сни и Хер це го ви ни2 мо гу про на ћи раз ли ке на ни воу реч ни ка 
и гра ма ти ке, али оне ни су до вољ не да би се твр ди ло да су струк ту ре је-
зи ка раз ли чи те и, сход но то ме, по сто је три раз ли чи та је зи ка. За ни мљи во 

2 Бран ко То шо вић је подробнo пи сао о гра ма тич ким и лек сич ким раз ли ка ма три је зика 
у Бо сни и Хер це го ви ни [2012: 9–64].
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сред ство за упо ре ђи ва ње је зи ка пред ло жио је аме рич ки лин гви ста Мо рис 
Сво деш (Swa desh, Mor ris), ко ји је раз вио ли сту основ них лек се ма нај ва-
жни јег („ну кле ар ног”) реч ни ка од 100 ре чи; ко ри сте се и ли сте од 200 и 
207 ре чи [Swa desh 1971: 283]. Пре ма Сво де ше вој ли сти, бо сан ски, срп ски 
и хр ват ски је зи ци су иден тич ни.

Кри те ри јум иден ти фи ка ци је по ка зу је ка ко са ми го вор ни ци до жи-
вља ва ју је зик ко јим го во ре. По овом кри те ри ју му, срп ски и хр ват ски је зик 
да нас би не сум њи во би ли раз ли чи ти је зи ци, бу ду ћи да су њи хо ви го вор-
ни ци одво је ни ет нич ком при пад но шћу и не ка да шњим АВ НОЈ-ским, а 
са да шњим др жав ним гра ни ца ма. Ме ђу тим, они ин си сти ра ју на то ме да 
њи хов је зик бу де срп ски од но сно хр ват ски, у слу ча ју Бо сне Хер це го ви не, 
због че га је зич ки су ко би тра ју већ три де це ни је. Ка да је бо сан ски је зик у 
пи та њу, ме ђу тим, су бјек тив ни ути сци ста нов ни ка и го вор ни ка о свом 
је зи ку у Бо сни и Хер це го ви ни су кон тра дик тор ни и дво сми сле ни, те сто-
га не мо гу кон стру и са ти је зич ку ствар ност на ни воу на ком би се ко ри стио 
кри те ри јум иден ти фи ка ци је за ко ди фи ка ци ју бо сан ског је зи ка.

Кри те ри јум иден ти фи ка ци је се не пре кид но под сти че на те ри то ри ји 
Бо сне и Хер це го ви не. Кра јем 2019. го ди не об ја вље на је се ри ја Шко ло кре-
чи на,3 за сно ва на на док тор ској ди сер та ци ји Не на да Ве лич ко ви ћа Иде о-
ло шка ин стру мен та ли за ци ја књи жев но сти на при мје ри ма чи тан ки од 
5. раз ре да основ не до 4. раз ре да сред ње шко ле у Бо сни и Хер це го ви ни. 
Ди сер та ци ја и се ри ја ана ли зи ра ју уџ бе ни ке ко ји се ко ри сте у уо би ча је ним 
учи о ни ца ма у БиХ, где бо сан ски, хр ват ски и срп ски на став ни пла но ви и 
про гра ми ја сно по ка зу ју мно ге при ме ре по ли ти за ци је књи жев них ин тер-
пре та ци ја и је зич ких нор ми, што до во ди до по ра ста не то ле ран ци је и у 
су шти ни чи ни си стем обра зо ва ња „ко ва чем мр жње”. За ни мљи во је да је 
се ри ја из гра ђе на на при ка зи ва њу лек ци ја бо шњач ке, хр ват ске и срп ске 
књи жев но сти у истом раз ре ду, док мла ди глум ци сва ки пут игра ју пред-
став ни ке раз ли чи тих ет нич ких за јед ни ца. По ред очи глед не по ру ке да се 
уче ни ци не раз ли ку ју она ко ка ко то за ми шља ју по ли ти ча ри и пи сци уџбе-
ни ка, про ме на ет нич ких ма ски мо же се об ја сни ти ти ме да је стиг ма тиза-
ци ја „Дру гог” ма ње стра шна и бол на.

ГРА ЂА О ЈЕ ЗИ КУ И ИДЕН ТИ ТЕ ТУ  
У БО СНИ И ХЕР ЦЕ ГО ВИ НИ

У кон тек сту из не тих те о риј ских по да та ка сма тра мо да је ва жно ре ћи 
шта ста нов ни ци Бо сне и Хер це го ви не (Бо шња ци, Ср би и Хр ва ти) ми сле 
о је зи ку ко јим го во ре. Ис тра жи ва ње ет нич ке иден ти фи ка ци је и гра ни ца 
спро ве де но на под руч ју Мо ста ра, Са ра је ва и Ис точ ног Са ра је ва у пе ри о-
ду од 2017. до 2019. го ди не ну жно је укљу чи ва ло и пи та ње је зи ка, об зи ром 
да су о ње му ис пи та ни ци има ли раз ли чи та раз ми шља ња и ста во ве ка да 
су го во ри ли о соп стве ном иден ти те ту. Нај че шће су од го во ри по ве за ни 
са те мом је зи ка до би је ни на по ста вље но пи та ње ве за но за по ре ђе ње међу-

3 На зив „Шко ло кре чи на” пред ста вља игру ре чи „шко ла” и „жа бо кре чи на” (мо чва ра, 
учма лост). [Se ri ja „Ško lo kre či na”].
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ет нич ких од но са у пе ри о ду пре и на кон ра та, као и уо че не слич но сти и 
раз ли ке код при пад ни ка на ро да ко ји жи ве у Бо сни и Хер це го ви ни. Због 
то га ће та ква раз ли чи та ви ђе ња дру штве не и по ли тич ке ствар но сти би ти 
пред ста вље на и ин тер пре ти ра на као при лог о то ме шта о фе но ме ни ма 
„од о зго” ми сле љу ди „од о здо”. Да кле, ка ко про це се из зва нич не ин сти-
ту ци о нал не и јав не сфе ре (ма кро-ни во кул ту ре) ви де по је дин ци, обич ни 
љу ди (ми кро-ни во кул ту ре), ста нов ни ци из ре до ва бо шњач ке, срп ске и 
хр ват ске ет нич ке за јед ни це на под руч ју Мо ста ра, Са ра је ва и Ис точ ног 
Са ра је ва. Је зик је ода бран као је дан од ет нич ких сим бо ла, ко ји уз ре ли-
ги ју, пред ста ве о за јед нич ком по ре клу и оста ле еле мен те чи ни обе леж је 
чла но ва јед не ет нич ке за јед ни це [Павловић 1990: 91]. По ред то га, пре-
пли та ње два ти па на ци је, гра ђан ског („за пад ног”) и ет нич ког („ис точ ног”) 
до во ди до збу ње но сти при пад ни ка свих ет нич ких за јед ни ца у окви ру 
Бо сне и Хер це го ви не и њи хо ве пер цеп ци је соп стве ног иден ти те та. Пр ви 
тип на ци је, те ме љи се на те ри то ри ји, за јед нич кој гра ђан ској кул ту ри и 
иде о ло ги ји у окви ру за јед ни це јед на ких гра ђа на, док се дру ги тип ве зује 
уз свест јед не за јед ни це о за јед нич ком по ре клу, на род ну мо би ли за ци ју, 
вер на ку лар не (на род не) је зи ке, оби ча је и тра ди ци ју [Smit 1998: 22–31, 
111–112]. Тре ба има ти у ви ду да се оба ти па на ци је пре пли ћу у прак си, тј. 
не мо гу се на ћи у „чи стом” об ли ку као иде ал ни тип [Nedeljković 2007: 19–20]. 

У Мо ста ру су го то во сви ис пи та ни ци ис та кли да је је зик ко јим го-
во ре Мо стар ци свих ет нич ких за ле ђа је дан те исти је зик. По ред је зи ка, 
ис ти ца ли су да три на ро да има ју исти „мен та ли тет” и „оби ча је” јер се та 
два кул тур на аспек та ве зу ју уз исто риј ско-ге о граф ску област (Хер це го-
ви ну), пре не го не ку дру гу ши ру це ли ну (др жа ву или ску пи ну др жа ва). 
Рет ки су ис ти ца ли да се ра ди о дру га чи јим је зи ци ма, али би се и та да го-
во ри ло о то ме да се љу ди спо ра зу ме ва ју на „на шим је зи ци ма”. То су штин-
ски зна чи да не ма сум ње око то га да је то је дан је зик или ни је, али има 
ка да је реч о ње го вом на зи ву. У уну та рет нич кој ко му ни ка ци ји сва ко ка же 
да при ча на хр ват ском, бо сан ском или пак срп ском, док у ме ђу ет нич кој 
ко му ни ка ци ји из го ва ра при дев „наш”. Је дан део са го вор ни ка је из нео 
иде ју да се тај је зик на зо ве по но во срп ско хр ват ски, или да бу де ве зан за 
те ри то ри ју на ко ме је при сут но што кав ско на реч је (Хр ват ска, Бо сна и 
Хер це го ви на, Ср би ја и Цр на Го ра) и бу де име но ван као „ју го сла вен ски”, 
из у зев про сто ра Сло ве ни је и Се вер не Ма ке до ни је. Дру ги су сма тра ли да 
би тре бао да по сто ји „бо сан ско-хер це го вач ки” је зик, у скла ду са на зи вом 
др жа ве у ко јој жи ве ста нов ни ци све три ве ро и спо ве сти, ма да су ти на по-
ри из у зет но оте жа ни због нај ве ће пре пре ке – ме ха ни зма (гео)по ли тич ке 
уни та ри за ци је зе мље под хе ге мо ни јом по ли тич ких ели та из ре до ва бо-
шњач ког на ро да. Де таљ ни је о овој про бле ма ти ци на при ме ру Мо стар ске 
гим на зи је пи са ла је Азра Хро ма џић, про у ча ва ју ћи прак се су прот не оно ме 
што зва нич не ет но-по ли тич ке иде о ло ги је про па ги ра ју [Hromadžić 2017]. 
Са го вор ни ци сма тра ју да се због раз дво је но сти у окви ру школ ских уста-
но ва не мо гу оства ри ти при ја тељ ства и дру ги об ли ци по ве за но сти ме ђу 
омла ди ном, а све му до при но се по гор ша ни ме ђу ет нич ки од но си у пе ри о ду 
на кон ра та 1992–1995. го ди не. Обра зов ни си стем кон ци пи ран та ко да 
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сва ка ет нич ка за јед ни ца има соп стве ни план и про грам је сте у скла ду са 
Па у ер со вом став ком да је кон тро ла над пер цеп ци јом ва жни ја од кон тро-
ле над ре ак ци јом. То га су све сни и са ми ис пи та ни ци, тач ни је дру штве них 
про це са у соп стве ном окру же њу, ма да су ми шље ња да не ма ју моћ да се 
школ ству на раз ли чи тим је зи ци ма од у пру.

Због то га мно ги схва та ју да су по ро дич не сре ди не још јед на од пре-
пре ка ка пер цеп ци ји исто вет но сти је зи ка. Мно ги ће, ка ко на во де, због 
„стра ха” од „Дру гог” учи ти де цу да је је зик ко јим го во ре из ве ден од етно-
ни ма, на зи ва на ро да ко ме при па да ју, што не ва жи у слу ча ју Бо шња ка чи ја 
је пер цеп ци ја да се у чи та вој Бо сни и Хер це го ви ни го во ри бо сан ски је зик. 
Мно ги за oвакву си ту а ци ју да нас кри ве рат не су ко бе и по ли тич ке ели те 
(ма кро-ни во кул ту ре) чи ји је за да так ис кљу чи во раз два ја ње на ро да. Па-
ра лел но с тим про це сом, по ро ди це као ми кро-ни во јед не кул ту ре по је дин-
ци ма ства ра ју ре ак ци ју као мо дел ко ји они ими ти ра ју, у овом слу ча ју је зик, 
те ти ме на у че на ре ак ци ја по ста је оп ште при хва ће ни на чин ре а го ва ња на 
од ре ђе ну си ту а ци ју/сти му лус. По ред је зи ка, ис пи та ни ци су на ве ли да је 
ет нич ким за јед ни ца ма на под руч ју Мо ста ра иста бор ба за жи вот, сто га је 
пу но њих на ве ло да су љу ди у овом гра ду „глад ни на сва три је зи ка”. Како 
на во ди је дан са го вор ник, „је зик ко јим при ча мо има пу но име на, ва жно је 
да се ра зу ми је мо”. По је дин ци су на ве ли ка ко је ства ра ње је зи ка про из вод 
ра да „бо ле сних ега” – осо ба чи ји је циљ да соп стве ним јав ним ан га жма-
ном скре ну па жњу на се бе и ти ме да ље за ва де при пад ни ке свих ет нич ких 
за јед ни ца. Ми до ви кон цеп ти чо ве ко вог ума и Ја, на ста ли кроз ме ђу соб ну 
ко му ни ка ци ју и ин тер ак ци ју чла но ва дру штва, мо гу се у пот пу но сти 
раз у ме ти на при ме ру уво ђе ња је зич ких нор ми чи ји је циљ раз два ја ње а 
не спа ја ње љу ди, че му у при лог иду при ме ри по сле рат ног пре и ме но ва ња 
ули ца и по ли тич ко-иде о ло шког уре ђе ња сим бо лич ког јав ног про сто ра 
[Дражета 2021: 70–72, 117–247].

Ка да је реч о ис пи та ни ци ма у Са ра је ву, они су та ко ђе ми шље ња да 
ста нов ни ци овог гра да из ре до ва свих ет нич ких за јед ни ца го во ре је дан 
је зик са „три име на” и да је пре те же но код но вих је зи ко сло ва ца из Хр ват-
ске про блем што „из ми шља ју но ве ри је чи”. Ка ко на во ди је дан ис пи та ник, 
„тре ба сто го ди на да јед на ри јеч уђе у је зик, а они би да ци је ли је зик ми-
је ња ју пре ко но ћи.” Њи хов го вор у не што ма њој ме ри ве зу ју за ре ги ју у 
ко јој жи ве, тј. Бо сну у ужем сми слу, за раз ли ку од Хер це го ва ца Мо ста-
ра ца ко ји тај иден ти тет ски аспект ви ше на гла ша ва ју. Ипак, све сни су да 
је је зик у Са ра је ву ско ро исто ве тан код свих го вор ни ка, без об зи ра ко јем 
на ро ду при па да ју, као што су „мен та ли тет”, „од нос пре ма ра ду” и чи ње-
ни ца да су сви ег зи стен ци јал но угро же ни, ка ко ка же је дан са го вор ник, 
„не ма ју мар ке у џе пу”. Рет ки су на во ди ли ка ко су у пи та њу дру га чи ји 
је зи ци, али би и у том слу ча ју ре кли не што по пут јед ног са го вор ни ка 
ко ји ка же да „ми има мо три је зи ка ко ја су у пот пу но сти иста, а у Ње мач кој 
се љу ди са сје ве ра и ју га не ра зу ми ју иа ко го во ре исти је зик”.4 Ис пи та ни ци 

4 За ни мљи во је да се на во ди при мер не мач ког, а не ита ли јан ског је зи ка ко ји је ге о-
граф ски та ко ђе бли зак и има слич ну хе те ро ге ност из ме ђу го вор ни ка са се ве ра и ју га, што 
по ка зу је очи гле дан дру штве но-по ли тич ки ути цај Ау стро у гар ске у Бо сни и Хер це го ви ни.
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сма тра ју да је то је дан је зик по мо ћу ко га се спо ра зу ме ва ју при пад ни ци 
ви ше на ци ја, ма да се нај че шће раз ми мо и ла зе око ње го вог име на. Не ки 
го во ре да је по треб но да се тај је зик на зо ве „бо сан ско-хер це го вач ки”, док 
дру ги упо тре бља ва ју из раз „бо сан ско-срп ско-хр ват ски”, же ле ћи да на тај 
на чин ко ри сте, ка ко на во де, „зва нич ни из раз за наш је зик на ни воу држа-
ве.” За је дан део ис пи та ни ка бив ша Ју го сла ви ја би ла је од ли чан при мер 
др жа ве са ујед на че ном је зич ком нор мом на при ме ру те ле ви зиј ских и 
ра диј ских еми си ја, као и у до ме ну драм ске умет но сти. На тај на чин би ти 
ис пи та ни ци кон ци пи ра ли је зич ку по ли ти ку у са вре ме но до ба, до да ју ћи 
да би то исто тре ба ле да учи не бив ше ју го сло вен ске ре пу бли ке. Ту се 
до ла зи до пр ве ве ће пре пре ке ко ју је ве ћи на са го вор ни ка ис та кла, а то је 
школ ство, за сно ва но на на став ним пла но ви ма и про гра ми ма на раз ли чи-
тим је зи ци ма. Ка да је је дан од са го вор ни ка тре бао да за о кру жи на ком 
је зи ку ће ње го во де те слу ша ти на ста ву – бо сан ском, хр ват ском или срп-
ском – ода брао је све три мо гућ но сти. Исто су учи ни ли и оста ли ро дите-
љи, из ра жа ва ју ћи от пор пре ма устрој ству по ха ђа ња на ста ве. Па у ер со ва 
те о ри ја и у овом слу ча ју мо же да се при ме ни, с тим што је по сре ди „крше-
ње за ко на”, тач ни је ути цај фак то ра чи ји је циљ да про ме не по сто је ћи оквир 
и ти ме иза зо ву про ме ну окол но сти у њи хо вом из во ри шту, че га су ак те ри 
про це са (ро ди те љи) ите ка ко све сни.

Дру га пре пре ка, по ро ди ца, опи су је се као сре ди на чи ји је ути цај 
пре су дан за на зив је зи ка. Де те из бо шњач ке по ро ди це ће увек при ча ти 
бо сан ски, из срп ске по ро ди це срп ски, а из хр ват ске хр ват ски је зик, сма-
тра ју ис пи та ни ци. Је дан од њих, ме ђу тим, на во ди да је ње гов ма тер њи 
је зик срп ски, по што му је мај ка Срп ки ња, док је по на ци о нал но сти Хр ват, 
јер му је отац Хр ват, те да у то ме све му ле жи лич но бо гат ство. Рат ни суко-
би су у пе ри о ду од 1992. до 1995. го ди не про из ве ли и но ве су ко бе на по љу 
је зи ка. Сто га је дан од ис пи та ни ка на свом струч ном бо рав ку у Ма ле зи ји 
ни је мо гао да об ја сни так си сти због че га су љу ди на под руч ју БиХ ра то-
ва ли ви ше од три го ди не. На пи та ње во за ча да ли за ра ће ни на ро ди при-
ча ју дру ге је зи ке, од го вор са го вор ни ка је „го во ри мо, али исти је то је зик”, 
по сле че га је на стао мук и оп шта збу ње ност, бу ду ћи да је так си ста до био 
та ко ђе од ри чан од го вор на пи та ње да ли се „фи зич ки” раз ли ку ју при пад-
ни ци три на ци је. Њих по ве зу је иста те ри то ри ја, сма тра ју ин тер вју и са не 
Са рај ли је, по го то во ако се до го ди зе мљо трес од ко га ће по сле ди це осе ти ти 
сви без об зи ра на вер ску и ет нич ку при пад ност. По ред то га, сви ста нов-
ни ци су под јед на ко не мар ни пре ма кул тур ном и при род ном на сле ђу, као 
и вред но сти ма у сми слу по на ша ња у жи во ту и кућ ног од го ја, што до во ди 
ка сни је и до „ста па ња оби ча ја”. На кра ју кра је ва, не ки су на гла ша ва ли да 
је у пи та њу „исти на род” ко ји због соп стве них по ли тич ких и кул тур них 
ели та не мо же „про ди са ти сло бод но”, већ мо ра да се по ви ну је си сте му 
обра зо ва ња чи ји је циљ не пре кид на из ме на реч ни ка. И по ред свих днев-
но по ли тич ких по те шко ћа, ка ко ка же је дан са го вор ник, „га ња мо сви исти 
циљ, са мо на дру гом је зи ку”, а то и оста ли у су шти ни на во де – да ће „обич-
ни љу ди” увек ме ђу соб но са ра ђи ва ти.
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Са го вор ни ци у Ис точ ном Са ра је ву су слич них ста во ва и раз ми шља ња 
у ве зи са је зи ком, као и ста нов ни ци Мо ста ра и Са ра је ва. Сма тра ју да су 
хр ват ске по ли тич ке и кул тур не ели те нај ви ше „кри ве” због то га што се 
код Бо шња ка ме ња го вор ко ји је не ка да био ма ње ви ше ујед на чен са оста-
лим на ро ди ма, нај ви ше Ср би ма. По њи хо вом ми шље њу, Ср би и Бо шња ци 
су нај слич ни је го во ри ли на под руч ју Са ра је ва и око ли не до рат них де-
ша ва ња из ме ђу 1992. и 1995. го ди не. Тај је зик се на зи вао срп ско хр ват ски, 
али су ње го ви го вор ни ци би ли „рас по ре ђе ни у ви ше на ро да” на ши рем 
под руч ју бив ше Ју го сла ви је. Рас па дом те др жа ве сва ки од три на ро да 
же ле ла су да има ју соп стве ни је зик. То се, ме ђу тим, пре ма њи хо вим ре-
чи ма, нај го ре од ра зи ло на Бо сну и Хер це го ви ни, а по себ но Са ра је во и 
про стор да на шњег Ис точ ног Са ра је ва ко је је на ста ло у то ку и на кон ра та 
[Дражета 2021: 110–115]. Свој ет нич ки иден ти тет (срп ски) ис пи та ни ци 
по ве зу ју са је зич ким (срп ским) иден ти те том, сма тра ју ћи да је код Бо шња-
ка ет нич ки иден ти тет по ве зан са ре ги о нал ним (бо сан ским у ши рем сми-
слу др жа ве Бо сне и Хер це го ви не), док је код Хр ва та про цес из ме не ре чи 
и гра ма ти ке оти шао „пре да ле ко” у сми слу да љег раз ли ко ва ња од срп ског 
је зич ког стан дар да. По је ди ни ис пи та ни ци сма тра ју да би на зив „бо сан-
ски” за је зик тре бао да под ра зу ме ва по сто ја ње „хер це го вач ког” је зи ка, 
по што љу ди у Бо сни (у ужем сми слу) при ча ју пот пу но исто вет но. За 
бо сан ски, срп ски и хр ват ски је зик ре кли су да пред ста вља ју је дан те исти, 
да око то га не ма ни ка кве двој бе. Ипак, сма тра ју да би он да бо сан ски је зик 
тре ба ло на зва ти „бо шњач ки” јер њи ме при ча ет нич ка гру па бо сан ско- 
-хер це го вач ких му сли ма на ко ји се ет нич ки иден ти фи ку ју као Бо шња ци. 
Без об зи ра на све на ве де не став ке, са го вор ни ци су ми шље ња да је Ју го-
сла ви ја као иде ја мо гла да об је ди ни све тре нут не раз ли ке, али да та да шње 
др жав не ели те то ни су уви де ле, већ са мо лич ни, тј. ма те ри јал ни ин те рес. 
Школ ство ни ко из ри чи то ни је по ме нуо као пре пре ку при уче њу је зи ка, 
али је сте то да је зик ни је је ди ни исти кул тур ни еле мент код при пад ни ка 
свих ет нич ких за јед ни ца већ „мен та ли тет” и пер цеп ци ја ре ли ги је. Је дан 
ис пи та ник на во ди у том сми слу да су при пад ни ци сва три на ро да у Бо сни 
и Хер це го ви ни „још уви јек па га ни ко ји још по ку ша ва ју да бу ду мо но те-
и сти”, алу ди ра ју ћи на не спрем ност слич них на ро да, ко ји су за тог са го-
вор ни ка за пра во је дан на род, да да ље гра де бо љу бу дућ ност. 

Ис пи та ни ци ни су на во ди ли по ро ди цу као пре пре ку ка то ме да је зик 
ко ји се го во ри бу де је дан те исти, ма да су не ки то ис ка за ли им пли цит но. 
Њи хо ва бри га би ла је ви ше усме ре на ка то ме што се у Ре пу бли ци Срп ској, 
као срп ском де лу Бо сне и Хер це го ви не, „фор си ра је дан зва нич ни је зик”, 
а ти ме не по шту је на род ни го вор, ра зно лик од ре ги је до ре ги је. До ми нан-
тан је ви ше, ка ко на во де, ије кав ски го вор Ба ња Лу ке и тог де ла Бо сан ске 
Кра ји не, као и де ла Пот ко зар ја, а не Ро ма ни је, Сем бе ри је, Под ри ња и 
Хер це го ви не. С тим у ве зи су по ли тич ке, ин сти ту ци о нал не, ре ги о нал не 
и дру ге по де ле из ме ђу Ср ба [Дражета 2019: 141–167]. Да кле, чак ни на 
ни воу чи та ве Бо сне и Хер це го ви не ни су ујед на че не је зич ке нор ме три 
зва нич но раз ли чи та а су штин ски иста је зи ка, ис ти чу ин тер вју и са ни ста-
нов ни ци Ис точ ног Са ра је ва. Го вор ру рал них кра је ва Ја хо ри не ко ји те ри-
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то ри јал но при па да ју на ве де ном гра ду је сте ма ње ви ше ујед на чен код 
Ср ба и Бо шња ка, док је у Са ра јев ском по љу, по себ ном ста ром де лу Са-
ра је ва (Ба шчар ши ја, Врат ник, Би стрик, Али фа ко вац), из ра жен по се бан 
ур ба ни го вор ка рак те ри сти чан за све на ро де у про шло сти, а да нас у ме-
диј ском и јав ном дис кур су пре те жно ве зан за Бо шња ке, бу ду ћи да они 
пред ста вља ју ве ћин ско ста нов ни штво Гра да Са ра је ва у окви ру ен ти те та 
Фе де ра ци је Бо сне и Хер це го ви не.

На ве де не ре фор ме на по љу је зич ке по ли ти ке и иден ти те та ко је је 
спро во ди ла Ау стро у гар ска то ком сво је вла да ви не у Бо сни и Хер це го ви ни 
ути ца ле су на си ту а ци ју при сут ну то ком са вре ме ног до ба, а то је по че так 
рас та ка ња јед не тро ре ли гиј ске (срп ске) за јед ни це и јед ног је зи ка (срп ског), 
пу тем ко јих се при пад ни ци тих за јед ни ца мо гу спо ра зу ме ва ти без ика-
квих по те шко ћа. Бо сан ски иден ти тет на ме тан то ком Ка ла је вог ре жи ма 
(1882–1903) по стао је бо шњач ки 1993. го ди не, чи ме су за пра во бо сан ско-
хер це го вач ки му сли ма ни, ко ји су то ком со ци ја ли зма ко ри сти ли ет но ним 
Му сли ма ни, по ста ли Бо шња ци. Свој је зик на зва ли су бо сан ски и ти ме 
утр ли пут ду го роч ној и опа сној за бра ни оста лих на ци о нал них име на 
[Екмечић 2008: 319–320; Bo u ga rel 2009: 123–133].

ЗА ВР ШНА РАЗ МА ТРА ЊА

Ана ли за те о ри је је зич ке по ли ти за ци је су ге ри ше да се по др шка за 
три је зи ка у Бо сни и Хер це го ви ни за сни ва на не га тив но об ли ко ва ном 
иден ти те ту, тач ни је у бо шњач ком и хр ват ском слу ча ју, али не и у срп ском. 
То зна чи да се при пад ни ци бо шњач ке и хр ват ске ет нич ке за јед ни це иден-
ти фи ку ју та ко што не ги ра ју по сто ја ње слич но сти са дру гим ет нич ким 
за јед ни ца ма, а не ис ти чу ћи не ку од соп стве них од ли ка, као што то чи не 
при пад ни ци срп ске ет нич ке за јед ни це. Овај за кљу чак по твр ђу је и ис тра-
жи ва ње ко је је пр ви ау тор (ау тор ка) овог члан ка спро ве ла 2019. го ди не у 
окви ру сту ди је трен до ва иден ти фи ка ци је у омла дин ском окру же њу у 
Бо сни и Хер це го ви ни [Пономарева и По падьев а 2019: 98–119], као и ис-
тра жи ва ње ет нич ке иден ти фи ка ци је и гра ни ца, спро ве де но од стра не 
дру гог ау то ра на истом под руч ју (Мо стар, Са ра је во и Ис точ но Са ра је во) 
од 2017. до 2019. го ди не [Дражета 2021]. 

До ми на ци ја не га тив ног трен да груп не иден ти фи ка ци је мла дих из-
ра жа ва се су прот ста вља њем њи хо ве ет нич ке за јед ни це пре ма уну тра-
шњим „Дру ги ма”, а си стем не га тив не по врат не спре ге функ ци о ни ше у 
си ту а ци ји ка да су го вор ни ци три је зи ка при ну ђе ни да се усред сре де на 
је зич ке раз ли ке ка ко би на гла си ли соп стве ни ет нич ки иден ти тет у окви-
ру фор мал но-прав но мул ти ет нич ки, тј. тро ет нич ки за сно ва не др жа ве. 
Вид но је да су љу ди све сни то га да је је зик ко јим го во ре је дан те исти 
је зик, али да исто та ко соп стве ни ет нич ки иден ти тет ко ји гра де мо ра 
би ти уте ме љен на том је зи ку име но ва ном пре ма ет но ни му, а не ши рем 
под руч ју као што је др жа ва, или пак гру па кул тур но срод них др жа ва и 
за јед ни ца, у овом слу ча ју ју жно сло вен ских. Фо нет ски прин цип пра во-
пи са „пи ши као што го во риш”, осми шљен пре ви ше од два сто ле ћа као 
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сред ство срп ске ин те гра ци је, по стао је алат раз два ја ња, учи нив ши да се 
обич ни љу ди осе ћа ју угро же ним јед ни од дру гих, али и да ље ду бо ко све-
сни да је је зик не што што их по ве зу је.

Ре ли ги ја као во до дел ни ца срп ске на ци је по че ла је убр за но да ути ре 
пут обра зо ва њу на ци ја ко је су са ства ра њем на ци о нал них др жа ва то ком 
19. и 20. ве ка одво је не од срп ске (пра во слав не), а то су хр ват ска (ка то лич ка) 
и бо шњач ка (му сли ман ска) на ци ја. С тим у ве зи, ства ра на је и је зич ка по-
себ ност код но во на ста лих гру па ци ја, чи је је усме ре ње би ло та кво да са 
соп стве ним ис хо ди штем не ма ју ни шта за јед нич ко [Екмечић 2008: 10–11]. 
Због то га је пи та ње је зи ка у Бо сни и Хер це го ви ни не са мо ре ли гиј ско, већ 
по ли тич ко и на ци о нал но пи та ње, ко је су оку па ци о не вла сти, по себ но 
ау стро у гар ске, са мо про ду бљи ва ле, а да нас га про ду бљу ју нео ко ло ни ја-
ли стич ка, про тек тор ска упра ва, као и ста нов ни ци овог под руч ја.
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SUM MARY: Lan gu a ge po licy is seen as a tool which sup ports sta te so ve re ignty: 
to get her with the ru le of po wer and ter ri to rial in te grity, laws are pas sed to pro tect na ti o nal 
and mi no rity lan gu a ges, whi le pro fes si o nal com mu ni ti es co dify lan gu a ges   and de ve lop 
li te rary norms. Ho we ver, de spi te the sig ni fi cant work of lin gu ists, cul tu ro lo gists and so-
ci o lo gists, lan gu a ge pro blems of ten re main on the pe rip hery of po li ti cal sci en ce re se arch, 
as well as et hno logy and ant hr o po logy. The pur po se of this ar tic le is to fill the exi sting 
di sci pli nary gap, and to con si der the pro blem of the re la ti on ship bet we en lan gu a ge and 
iden tity on the exam ple of “tri lin gu a lism” of Bo snia and Her ze go vi na, whe re lan gu a ge 
po licy can be con si de red as a mar ker of iden tity. Af ter the ap pro pri a te the o re ti cal da ta, 
ma te rial col lec ted thro ugh fi eld work will be pre sen ted, de mon stra ting which mem bers 
of three na ti ons – Bo sni aks, Serbs and Cro ats – think abo ut the ir own lan gu a ge and the 
re la ti on ship bet we en lan gu a ge and iden tity. The pho ne tic prin ci ple of spel ling “wri te as 
you spe ak”, cre a ted mo re than two cen tu ri es ago as a me ans of in te gra tion, has be co me 
a tool of se pa ra tion, ma king or di nary pe o ple feel thre a te ned by each ot her, but still de eply 
awa re that lan gu a ge is so met hing that con nects them.

KEYWORDS: lan gu a ge, lan gu a ge po licy, iden tity, Bo snia and Her ze go vi na
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Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Учи тељ ски фа кул тет на ма ђар ском на став ном је зи ку

Штро сма је ро ва 11, Су бо ти ца, Ср би ја

СА ЖЕ ТАК: На осно ву по да та ка при ку пље них то ком че тво ро го ди-
шњег лин гви стич ког и ет но граф ског те рен ског ис тра жи ва ња, ова сту ди ја 
осве тља ва иден ти тет ба нат ских Бу га ра у Ско ре нов цу уте ме ље ног на упо-
тре би ма тер њег је зи ка, дво је зич но сти, ре ли ги ји и оби ча ји ма. Исто вре ме но, 
са гле да ва и кључ не дру штве не и исто риј ске чи ни о це ко ји су ути ца ли на 
ет нич ку са мо и ден ти фи ка ци ју Пал ћа на у Ско ре нов цу. Пал ћа ни, као при-
пад ни ци ба нат ских Бу га ра (ка то ли ка), при па да ју гру пи скри ве них ма њи на, 
чи ји је осе ћај за јед ни штва уте ме љен на је зи ку, ре ли ги ји и оби ча ји ма. С тог 
аспек та, као и на осно ву ме та лин гви стич ких на ра ти ва по је ди них пред став-
ни ка бу гар ске је зич ке за јед ни це, у ра ду су се на сто ја ли ис пи та ти еле мен ти 
иден ти те та ба нат ских Бу га ра. Као ре зул тат све о бу хват ног ис тра жи ва ња 
ра све тље ни су исто риј ски и дру штве ни про це си ко ји су до при не ли, та ко-
ре ћи, пот пу ном не стан ку ма тер њег је зи ка ба нат ских Бу га ра.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ба нат ски Бу га ри, Ско ре но вац, иден ти тет, дво је зич-
ност, оби ча ји, за ме на је зи ка

УВОД
По чев ши од 2017. го ди не, па све до сеп тем бра 2020. у ви ше на вра та 

вр ше на су ет но ло шко-лин гви стич ка те рен ска ис тра жи ва ња у се лу Скоре-
но вац ко је се на ла зи у Оп шти ни Ко вин у Ју жно ба нат ском окру гу. У овом 
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вре мен ском пе ри о ду об ја вље ни су ин тер вјуи са 17 ис пи та ни ка бу гар ског 
по ре кла, а са ве ћи ном њих во ђе ни су раз го во ри у ви ше на вра та. Бу га ри 
у Ско ре нов цу (Пал ћа ни) ма ђар ски је зик го во ре на ни воу ма тер њег је зи ка, 
сто га су ин тер вјуи вр ше ни на ма ђар ском је зи ку. Ци ти ра ни ис ка зи ис пи-
та ни ка у овом ра ду су пре во ди са ма ђар ског је зи ка. Са го вор ни ци су би ли 
ме шта ни ста ри је до би, ме ђу ко ји ма су нај мла ђи би ли ста ри ји од 60 го ди-
на, док је ве ћи број ис пи та ни ка пре шао де ве ту де це ни ју жи во та. Осо бе 
ко је ко је су ис пи ти ва не ши ра за јед ни ца до жи вља ва ла је као Бу га ре, што 
су то ком ин тер вјуа и са ми по твр ди ли. То ком ис тра жи ва ња спро во ди ли 
су се ин тер вјуи и са при пад ни ци ма ма ђар ске ет нич ке за јед ни це, бу ду ћи 
да би се без овог ис тра жи ва ња те шко мо гла са гле да ти дру штве на ра сло-
је ност у се лу. По је ди нач ни на ра ти ви при ку пље ни од ма ло број них ис пи-
та ни ка оправ да ли су при ме ну ква ли та тив не ана ли зе.

При ку пље ни по да ци, ко ји су се углав ном од но си ли на ет нич ки иден-
ти тет, об у хва ће ни су при ме ном по лу струк ту ри са них ин тер вјуа, то ком 
ко јих се пр вен стве но обра ти ла па жња на би о граф ске по дат ке у ве зи са упо-
тре бом је зи ка. Кључ на пи та ња до ти ца ла су се еле ме на та ет нич ког иден-
ти те та, су штин ских од ред ни ца бу гар ске на род не кул ту ре, уло ге је зи ка 
у ро ди тељ ској ку ћи, су сре та ња са дру гим је зи ци ма, про ме на у на чи ну упо-
тре бе бу гар ског је зи ка, си ту а ци ја у ко ји ма је до ла зи ло до про ме не ко до-
ва, као и окол но сти ко је су до при не ле да љем на сле ђи ва њу бу гар ског као 
ма тер њег је зи ка. Пре ма Јир жиу Не ква пи лу (Jiří Ne kva pil) [2003: 68–69], 
с по да ци ма о је зи ку ко ји су до би је ни на осно ву на ра ти ва ве за не за упо тре-
бу је зи ка мо ра се при сту пи ти с до зом ре зер ве, упр кос чи ње ни ци да се на 
осно ву њих до ла зи до вр ло ко ри сних ин фор ма ци ја. Мо гу по слу жи ти да се 
са зна ка ко су се од и гра ли од ре ђе ни до га ђа ји о ко ји ма го во ри са го вор ник 
у ис тра жи ва њу. Иа ко се са си гур но шћу не мо же зна ти да ли су се ти до-
га ђа ји за и ста та ко од и гра ли, у при ли ци смо да стек не мо ве ро до стој не ин-
фор ма ци је о то ме ка ко је са го вор ник на осно ву лич ног ис ку ства до жи вео 
по ме ну те до га ђа је или по ја ве, а ве ро до стој ни по да ци сти чу се на осно ву 
на чи на на ко ји је све при по ве да но. На ра ти ви су, с јед не стра не, ин фор ма-
ци је и по да ци о дру штве ним и је зич ким аспек ти ма од ре ђе не ет нич ке за-
јед ни це, а с дру ге стра не пред ста вља ју тврд ње и ста во ве ко ји об ли ку ју 
и ути чу на дис курс ко ји за јед ни ца има у ве зи с упо тре бом је зи ка.

У слу ча ју ове ма ло број не ет нич ке за јед ни це, ква ли та тив на ана ли за 
на ра ти ва при ку пље них то ком те рен ског ра да по нај ви ше нам при бли жа ва 
ста во ве и прак се за јед ни це ко ја сто ји иза тих на ра ти ва, те раз от кри ва сву 
ону је зич ко-дру штве ну по кре тач ку сна гу ко ја је до при не ла пот пу ном су-
жа ва њу про сто ра за ко ри шће ње пал ћан ског је зи ка. К. Про ми цер (Chri stian 
Pro mit zer) ис ти че: „ве о ма су ва жни са го вор ни ци при пад ни ци ста ри је 
ге не ра ци је скри ве них ма њи на. Они су то ком аси ми ла ци ја са чу ва ли не ки 
скри ве ни иден ти тет, док су се при пад ни ци мла де ге не ра ци је већ при ла-
го ди ли но вој си ту а ци ји. Раз у ме ти и ин тер вју и са ти те ста ри је осо бе зна-
чај но је из ви ше раз ло га. Пре све га та ко се мо гу бо ље раз у ме ти узро ци 
би ло от по ра, би ло аси ми ла ци је. С дру ге стра не, за пра во ис ка зи та квих 
са го вор ни ка мо гу пру жи ти од ре ђе на об ја шње ња о функ ци о ни са њу прин-
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ци па ет ни ци те та уоп ште (...). На тај на чин ис тра жи вач мо же бо ље раз уме-
ти со ци јал ну уло гу ко ју игра та ко зва на ’тра ди ци ја’ код функ ци о ни са ња 
фе но ме на ет ни ци те та код ет нич ких гру па уоп ште” [Pro mi cer 2004: 14]. У 
срп ском је зи ку као тер ми ни у ве зи ба нат ских Бу га ра упо тре бља ва ју се: 
лин гво ним пал ћан ски је зик и ет но ним Пал ћа ни [Ni ko lin 2008]. Из ра зи 
Бу га ри и Пал ћа ни (paltyánok) на из ме нич но се по ја вљу ју у на ра ти ви ма на-
ших ис пи та ни ка, а у струч ној ли те ра ту ри нај фре квент ни ји из раз са истим 
зна че њем је Ба нат ски Бу га ри. Ме ђу тим у ли те ра ту ри о се о би ба нат ских 
Бу га ра ис ти че се да не при па да ју Пал ћа ни ма све гру пе ка то лич ких Бу-
га ра ко је су се пре се ља ва ле у Ру му ни ју [Vasić 2016: 20–22].

СЕ О БЕ БУ ГА РА У БА НАТ

Исто риј ске чи ње ни це го во ре да су се Бу га ри ка то ли ци у два на вра-
та се ли ли пре ма се ве ру. Пр ви пут по чет ком 18. ве ка, ка да се бу гар ска 
ет нич ка гру па са ста вље на пре те жно од за на тли ја и тр го ва ца из око ли не 
ме ста Ћи пров ци до се ли ла у Де ву и Вин цу де Жос (Vinţu de Jos), ко јој се 
за тим 1726. и 1730. го ди не при кљу чи ла и гру па Пал ћа на по ре клом из 
на се ља дуж до њег то ка Ду на ва, са ста вље на пре те жно од зе мљо рад ни ка 
[Ka ra ben che va 2009: 58]. У но вом та ла су се о ба то ком дру ге по ло ви не 18. 
ве ка, Бу га ри-Пал ћа ни из око ли не Ни ко по ља и Сви што ва до се ли ли су се 
у Ло врин (да нас Ру му ни ја), а по том у Мо дош (Ја ша То мић) 1779. и Еч ку 
1784. го ди не (да нас Ср би ја) [Czir busz 1882: 22–23; No mac hi 400].

О бро ју бу гар ских до се ље ни ка по дат ке на во ди Но ма ћи (No mac hi): 
пре ма К. Тел би зо ву (Ka rol Tel bi zov) и М. Ве ко ва-Тел би зо вој (Ma rii︠ a︡ Ve-
ko va-Tel bi zo va), број ба нат ских Бу га ра при ли ком на се ља ва ња из но сио је 
4.600. Го ди не 1770. тај број је до сти гао 8.683, а 1841. го ди не на по ме ну том 
про сто ру за бе ле же но је око 12.000 ба нат ских Бу га ра [No mac hi 2016: 400]1. 
Њи хов кул тур ни цен тар пред ста вља ло је ме сто Вин га (Округ Арад), које 
је пот пу но опу сте ло на кон тур ских осва ја ња. Ме ђу тим, 1741. го ди не по-
но во га на се ља ва ју ба нат ски Бу га ри, ве ћи ном углед ни ји и шко ло ва ни ји 
ка то ли ци из Ћи про ва ца, ко ји ни су при па да ли Пал ћа ни ма [Vasić 2016: 
20–22]. Бу га ри Пал ћа ни ко ји су се ба ви ли зе мљо рад њом ве ћи ном су били 
ра су ти по ра зним ме сти ма Ба на та.

У по тра зи за бо љим жи во том, бу гар ско ста нов ни штво се се ли ло на 
но ва под руч ја, пре те жно у ју жни и за пад ни Ба нат. Ме ста у ко ја су се тада 
на се ли ли ни су у пот пу но сти би ла опу сте ла, као што је то био слу чај са 
прет ход ним на се о би на ма (Вин га, Старo Бе ше но во). Ства ра ли су су жи вот 
са дру гим ет нич ким за јед ни ца ма и ти ме ни су ви ше пред ста вља ли ет нич-
ку ве ћи ну као ра ни је. Кра јем 19. ве ка у овим на се љи ма до ми ни рао је ма-
ђар ски је зик, а при пад ност ис тој кон фе си ји до при не ла је по сте пе ној је зич-
кој аси ми ла ци ји. Пре ма ми шље њу Б. Ња гу ло ва [2009], ет нич ки оп ста нак 
ба нат ских Бу га ра у Ха збур шкој мо нар хи ји омо гу ћио је, из ме ђу оста лог, и 

1 “Ac cor ding to Tel bi zov and Ve ko va-Tel bi zo va (1963: 4–5), Ba nat Bul ga ri ans num be red 
ap pro xi ma tely 4,600 when they set tled in the ir new ho me land. By 1770, the ir num ber re ac hed 8,683 
and by 1841 it grew to 12,000.”
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ви сок кул тур ни и при вред ни раз вој та да шњег Ба на та, док је исто вре ме но 
све му то ме до при не ла и то ле ран ци ја ко ја је вла да ла ме ђу при пад ни ци ма 
раз ли чи тих ет нич ких гру па. Осим то га, исти ау тор ука зу је и на чи њени-
цу да су се Пал ћа ни у но вој по стој би ни фор ми ра ли у са мо стал ну ет нич ку 
за јед ни цу за хва љу ју ћи ра ни јем одва ја њу од ма тич не др жа ве, ка то лич кој 
ве ри, као и ау тох то ној кул ту ри. У тим усло ви ма на стао је и за се бан пи-
са ни је зик ба нат ских Бу га ра, а њи хо ву по себ ност на гла ша ва и чи ње ни ца 
да се бе на зи ва ју Пал ћа ни ма, или Пал ћан ским Бу га ри ма. За хва љу ју ћи 
ка то лич кој ве ро и спо ве сти, њи хов оп ста нак је то ком ве ко ва по др жа ва ла 
и Ри мо ка то лич ка цр ква. 

Да ље на ста њи ва ње ба нат ских Бу га ра с под руч ја до њег сли ва Ду на ва 
у Ста ро Бе ше но во и Ба нат ско Ду ша но во от по че ло је 1869. го ди не, ка да се 
на во до плав ном под руч ју ре ке ју жно од Бре стов ца осно ва ло Ђур ђе во са 
бу гар ским, ма ђар ским и не мач ким до се ље ни ци ма, ко ји ма је у тим обла-
сти ма до де ље на об ра ди ва зе мља уз услов да ће за не ко ли ко го ди на да 
из гра де реч ни на сип и за са де шу му [Czir busz 1882: 26]. Све га де це ни ју 
ка сни је Ду нав се из лио из ко ри та, уни штио реч ни на сип ко ји је до та да 
из гра ђен, због че га су ста нов ни ци би ли при си ље ни да на пу сте на се ље и 
пре се ле се 1884. го ди не у, за њих, по себ но фор ми ра но на се ље – Ско ре но вац. 
Из Бу ко ви не су 1883. го ди не у под руч је сли ва Ду на ва, у Ђур ђе во и Ско ре-
но вац, као и у Вој ло ви цу и Ива но во пре се ље ни Се ке љи [Ga lam bos 2001].

Бу гар ско ста нов ни штво у Ба на ту, или бо ље ре че но Бу га ри ка то ли ци 
у Ср би ји, при па да ју гру пи скри ве них ма њи на. К. Про ми цер на гла ша ва: 
„те гру пе да кле же ле да са чу ва ју свој је зик, сво ју ре ли ги ју и сво је оби ча је, 
ко ји су раз ли чи ти од оних ко ји ка рак те ри шу ве ћи ну, али не же ле при то ме 
да на сту па ју као по ли тич ки су бјек ти. Же љи за одр жа ва њем соп стве них 
уну тра шњих ко му ни ка ци о них струк ту ра на ло кал ном пла ну од го ва ра 
спо ља шња ло јал ност пре ма др жа ви у ко јој те гру пе жи ве” [Pro mi cer 2004: 
14]. Б. Си ки мић та ко ђе ука зу је да основ за јед ни штва код скри ве них ма њина 
пред ста вља за јед нич ки је зик, ре ли ги ја и оби ча ји, из че га мо же мо да за-
кљу чи мо да су сво ју по себ ност са чу ва ли за хва љу ју ћи не го ва њу ло кал них 
тра ди ци ја [Sikimić 2008: 22]. К. Фос (Voss) ука зу је да у слу ча ју скри ве них 
ма њи на њи хо ва је зич ка и ет нич ка на ци о нал на иден ти фи ка ци ја за ви си 
ка ко од спо ља шних фак то ра, та ко и од на чи на на ко ји их дру ги са гле да-
ва ју. Ба нат ски Бу га ри ис ти чу се зна њем је зи ка око ли не, од но сно ви ше је-
зич но шћу, што је је дан од фак то ра њи хо вог иден ти те та [Voss 2004].

Но ма ћи (No mac hi) ис ти че да се све до да нас кул тур ним сре ди штем 
ба нат ских Бу га ра сма тра њи хо ва за јед ни ца у Ру му ни ји. Ко ди фи ка ци ја 
пал ћан ског је зи ка раз ли ку је се од ко ди фи ка ци је бу гар ског књи жев ног 
је зи ка у Бу гар ској, ко ји је усме рен на дру гу је зич ку ва ри јан ту, бу ду ћи да 
осно ву за тај про цес пред ста вља ди ја лект из на се ља Вин га [No mac hi 2016]. 
Део ба нат ских Бу га ра се у 19. ве ку од се лио у Бу гар ску и том при ли ком 
су у њи хо вој је зич кој ва ри јан ти за па же ни ар ха ич ни еле мен ти и је зич ке 
фи не се ко је су до та да већ иш че зле из бу гар ског го вор ног је зи ка, док су 
исто вре ме но део сва ко днев ног је зи ка по ста ли по је ди ни не мач ки, ма ђар-
ски, срп ски и ру мун ски еле мен ти [Val che va 2019: 1671]. Ши ро ку рас пр о-
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стра ње ност и одр жи вост пи сме но сти, а са мим тим и оп ста нак је зи ка код 
бу гар ске ка то лич ке ма њи не ко ја го во ри пал ћан ски је зик, спре ча ва ли су 
и уну тра шњи и спо ља шњи чи ни о ци. Уну тра шњи фак тор био је тај, што 
ни је при хва ће но по сто ја ње пал ћан ског ма њин ског је зи ка и Пал ћа на као 
ет нич ке гру пе. Ка да се ука за ла при ли ка за из град њу и одр жи вост кул тур-
них ве за и по др шке бу гар ској ма њи ни у Ју го сла ви ји, та да је у пр ви план 
стављeн стан дард ни бу гар ски је зик, што је до при не ло дис тан ци ра њу 
Пал ћа на [Vu kov Raf fai 2021]. Због мо гу ћег ин си сти ра ња на стан дард ном 
бу гар ском је зи ку та за јед ни ца бу гар ског по ре кла до спе ла је у дво стру ко 
не по во љан по ло жај [Gal 2018: 64]. Ср би ја већ де це ни ја ма пре по зна је и 
при зна је бу гар ску ма њи ну. 

ЈЕ ЗИЧ КИ ИДЕН ТИ ТЕТ СКО РЕ НО ВАЧ КИХ БУ ГА РА

Пал ћа ни у Ско ре нов цу су од са мих по че та ка фор ми ра ња на се ља жи-
ве ли за јед но са Се ке љи ма из Бу ко ви не, Ма ђа ри ма при до шлим из Се ге ди-
на и с Нем ци ма. Ви ше на ци о нал ни су жи вот ни је но ва по ја ва на овом под-
руч ју: то ком де це ни ја пред ста вљао је кон стан ту сва ко днев ног жи во та. 
На то ука зу ју и де мо граф ске про ме не то ком 20. ве ка, од ко јих ће мо као 
илу стра ци ју из дво ји ти са мо не ке. У Ско ре нов цу је 1936 го ди не об ја вљен 
ка лен дар ко ји по твр ђу је да је у то вре ме у ме сту жи ве ло 4.366 ста нов ни ка, 
од ко јих су 3.571 чи ни ли Ма ђа ри, Бу га ри 448, Нем ци 316, а Ср би 29 [Sza-
bad ka 1936: 10], док је 1991. го ди не Ско ре но вац бро јао 3.213 ста нов ни ка, 
од ко јих су 2.582 би ли Ма ђа ри, 302 Ср би и све га 90 Бу га ра [Ga lam bos 2001: 
26]. Нај и зра же ни ја про ме на струк ту ре ста нов ни штва од и гра ла се на кон 
Дру гог свет ског ра та на сил ним исе ља ва њем Не ма ца као са рад ни ка оку-
па то ра, на чи је ме сто су на се ље ни срп ски ко ло ни сти из Ли ке, Бо сне и 
Дал ма ци је. По ред то га, у дру гој по ло ви ни 20. ве ка за па жа се кон ти ну и ра-
но сма ње ње бро ја ста нов ни штва, као и аси ми ла ци ја бу гар ског ста нов ни-
штва [Vasić 2016: 47]. Сма ње ње бро ја ста нов ни ка био је, де лом, ре зул тат 
уну тра шње ми гра ци је: мно ги су се од се ли ли у се вер ну Бач ку у ме ста са 
ма ђар ским ста нов ни штвом, а де лом је био ути цај од ла ска на при вре ме ни 
рад у ино стран ство [Beszédes 2005: 178]. Овај по то њи про цес тра је од сре-
ди не 20. ве ка па све до да нас.

Пре ма по след њем по пи су из 2011. го ди не у Ско ре нов цу је жи ве ло 
2.354 ста нов ни ка. О са да шњем бро ју Бу га ра не рас по ла же мо зва нич ним 
по да ци ма – у ме сној за јед ни ци на се ља ни су има ли зва нич ни по да так ни 
о бро ју, ни о на ци о нал ном са ста ву ста нов ни ка. По да ци у по гле ду на цио-
нал ног са ста ва из по пи са 2011. го ди не до ступ ни су за ши ри ре ги он. Скоре-
но вац при па да Оп шти ни Ко вин, у ко јој се пре ма по след њем по пи су 32 
особе из ја сни ле да им је ма тер њи је зик бу гар ски [RZS2 2013], док се 121 
осо ба де кла ри са ла да је бу гар ске на ци о нал но сти које ве ћи ном при па да 
ста ро сној до би из ме ђу 65 и 84 го ди не. Од овог броја, 89 жи ви у ме сти ма у 
око ли ни Ко ви на [RZS1 2012]. Из де таљ них та бе ла по пи са мо же се за кљу-
чити да у Ср би ји 91 ста нов ник бу гар ске на ци о нал но сти сво јим ма тер њим 
јези ком сма тра ма ђар ски је зик [RZS1 2012], те се у овом слу ча ју ра ди 
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ис кљу чи во о ба нат ским Бу га ри ма, бу ду ћи да је у пи та њу ви ше ве ков ни 
су жи вот ба нат ских Бу га ра и Ма ђа ра. Тај по да так ука зу је на ви сок сте пен 
дво је зич но сти, шта ви ше, на за ме ну је зи ка. 

Ско ре но вац пред ста вља дво је зич ну за јед ни цу у ко јој ста нов ни ци до-
бро го во ре и ма ђар ски и срп ски је зик [Ba la 2017:77–78]. Ме ђу тим, зна ње 
бу гар ског је зи ка ме ђу бу гар ским ста нов ни штвом и ње го ва упо тре ба на-
ме ћу нам но ва пи та ња, бу ду ћи да се не мо же ре ћи да у сва ко днев ном жи-
во ту сва ки Бу га рин чи ји је ма тер њи је зик бу гар ски, као и сва ки по је ди нац 
ко ји раз у ме бу гар ски ре дов но ко ри сти бу гар ски је зик. Ме ђу ста нов ни ци-
ма чи ји је ма тер њи је зик бу гар ски ве ћи на га ви ше не упо тре бља ва. Бу гар-
ски је зик ко ри стио се са мо у окви ру по ро ди це. Про ме не у на чи ну жи вота 
ни су ви ше омо гу ћа ва ле да се је зик ко ји је ко ри шћен у пре те жно ску че ним 
је зич ким за јед ни ца ма и у не фор мал ним је зич ким про сто ри ма са чу ва 
ме ђу свим ге не ра ци ја ма и у свим по ро ди ца ма и мла ђем на ра шта ју. Т. Скут-
наб-Кан гас (To ve Skut nabb-Kan gas) од ре ди ла је че ти ри кри те ри ју ма за де-
фи ни са ње ма тер њег је зи ка [Skut nabb-Kan gas 1996], од ко јих су све га два 
ис пу ње на у слу ча ју Бу га ра из Ско ре нов ца: пал ћан ски је зик је пр ви је зик 
ко ји су на у чи ли, a по том, они се бе, као и оста ле од ре ђу ју као Пал ћа не. 
Другa два усло ва ко ја се од но се на је зич ку ком пе тен ци ју и на уче ста лост 
упо тре бе је зи ка код Пал ћа на ни су ис пу ње на, док су исто вре ме но код 
ма ђар ске ма њи не ко ја жи ви с њи ма у за јед ни ци ис пу ње ни сви усло ви. У 
Ско ре нов цу је од две та мо шње ма њи не јед на у ве ли кој ме ри аси ми ло ва ла 
дру гу. До ми на ци ја ма ђар ског је зи ка у том ме сту ни је на ста ла са мо због 
ве ћег бро ја жи те ља код ко јих је у упо тре би, већ се по нај ви ше мо же об ја-
сни ти аси ме трич ним по зна ва њем је зи ка те две ма њи не. Зна ње ма ђар ског 
је зи ка је већ при фор ми ра њу на се ља, при до се ља ва њу две ет нич ке гру пе 
тра ди ци о нал но ка рак те ри са ло бу гар ску за јед ни цу, те је би ла оп шта поја ва 
на це лом под руч ју да ба нат ски Бу га ри исто као и Нем ци, Сло ва ци и остале 
ма њи не го во ре ма ђар ски. Ово оп ште зна ње ма ђар ског је зи ка узро ко ва ло 
је, ка ко на во де Крел и Ман дић из аспек та не мач ко-ма ђар ске дво је зич но-
сти, то што је ма ђар ски „ушао у не мач ке по ро ди це на кон што је ство ре на 
Двој на мо нар хи ја, ка да по ста је им пе ри јал ни је зик и слу жбе ни је зик Угар-
ске. (...) О од но су пре ма ма ђар ском и сте пе ну по зна ва ња тог је зи ка мо жда 
нај бо ље све до че ис ка зи о то ме ка ко су не мач ки ро ди те љи го то во ау то мат-
ски упи си ва ли де цу у ма ђар ске шко ле у по рат ном пе ри о ду” [Krel i Man dić 
2020: 1201]. Слич на си ту а ци ја упо ста ви ла сe и у Ско ре нов цу код Бу га ра, 
ко ју је сле де ћим ре чи ма ко мен та ри са ла ме штан ка (1925)2:

(1) – Бу га ри су Сло ве ни. Ви ше су у срод ству са Ср би ма не го са 
Мађа ри ма. Ми са Ма ђа ри ма ни смо у срод ству, са мо сви зна ју ма ђар ски.

Ре флек си ја на ма тер њи је зик Ба нат ских Бу га ра, кон ти ну и ра но је 
по ве за на са кри ти ком: Не ма ту ни де сет љу ди ко ји го во ре бу гар ски! [Крел 
и Ман дић 2016: 45]. Јед на са го вор ни ца (1941) ова ко ко мен та ри ше сво је 
тре нут но по зна ва ње ма тер њег, од но сно пал ћан ског је зи ка:

2 У за гра ди је на ве де на го ди на ро ђе ња са го вор ни ка.
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(2) – Не знам ја бу гар ски, да, раз у мем, раз у мем све, али не мам 
са ким да раз го ва рам.

У по ре ђе њу са дру гим ма њин ским је зи ци ма и дво је зич ним за јед ни-
ца ма у Ср би ји, си ту а ци ја ве за на за је зик ба нат ских Бу га ра у знат ној ме ри 
се раз ли ку је од оста лих, бу ду ћи да су ме диј ски са др жа ји на ма ђар ском, 
хр ват ском, ру мун ском и оста лим је зи ци ма до ступ ни ма њи на ма у Вој во-
ди ни и зна чај но до при но се одр жа ва њу ви тал но сти је зи ка, док је то за 
ба нат ске Бу га ре не до ступ но. Пре ма њи хо вом при зна њу, са вре ме ни бу гар-
ски је зик је за њих не ра зу мљив или им је ра зу мљив са мо у ве о ма ма лој 
ме ри. 

Са го вор ни ца (1957) го во ри о то ме ка ко је ко му ни ци ра ла са Бу га ри ма 
у Бу гар ској: 

(3) – Ста ро зна ње бу гар ског је зи ка зна ли сте да ко ри сти те?

– Не, тај је зик ви ше ли чи на срп ски, ти бу гар ски из ра зи ву ку на срп-
ски је зик, на ма ке дон ски. Лак ше се раз у ме мо на срп ском ...

У Ско ре нов цу, ка ко Бу га ри, та ко и Ма ђа ри ве ру ју, да је са зна њем бу-
гар ског је зи ка мно го лак ше са вла да ти срп ски је зик. Свим ста нов ни ци ма 
је од ве ли ког зна ча ја по зна ва ње др жав ног је зи ка на ви со ком ни воу. Ову 
чи ње ни цу по твр ђу је сле де ћи ис каз са го вор ни це (1933), иа ко прак са о ко јој 
го во ри ни је би ла ти пич на у Ско ре нов цу:

(4) – Код ку ће, го во ри ли смо бу гар ски, иа ко ми је муж био Ма ђар, 
он је ре као да при ча мо бу гар ски, да би на у чио срп ски...

На су прот ста бил ним дво је зич ним за јед ни ца ма, не ста бил не дво је-
зич не за јед ни це пре ла зе са ко ри шће ња соп стве ног ма тер њег је зи ка на 
упо тре бу дру гог је зи ка. Те за јед ни це про жи вља ва ју про цес за ме не је зи ка. 
Ако све то све де мо на по ло жај Бу га ра у Ско ре нов цу, мо гли би смо да кон-
ста ту је мо да је да на шње дво је зич но ста ње (ма ђар ско –срп ско) за ме ни ло 
ра ни ју дво- или ви ше је зич ност (бу гар ско –ма ђар ско –срп ску). Пре ма 
ЕГИДС-ска ли од 13 ни воа, ко ју су из ра ди ли Лу ис и Си монс (Le wis and 
Si mons) [2010: 117], за са гле да ва ње про це са про ме не је зи ка пал ћан ски или 
је зик Бу га ра у Ско ре нов цу свр ста ва се у гру пу ско ро из у мр лих је зи ка, а 
опис ко ји је по слу жио као основ ње го вом свр ста ва њу је сле де ћи: пре о-
ста ли ко ји га го во ре, при па да ју ге не ра ци ји де до ва и пра де до ва, те има ју 
ма ло мо гућ но сти да ко ри сте тај је зик. То ста ње гу бит ка је зи ка осли ка ва ју 
и сле де ћи де ло ви на ра ти ва ме шта на (1935):

(5) – Но, са да већ имам ре чи о ко ји ма би тре ба ло ма ло да по раз-
ми слим, јер ка да чо век не упо тре бља ва је зик сва ко днев но, та да се 
не ке ре чи за бо ра ве. 

Је дан дру ги ис пи та ник (1955) о то ме je имао сле де ће ми шље ње: 
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(6) – За ме не је леп осе ћај, ка да се срет нем са не ким, ко ји же ли 
[да при ча на палћанском], а оно што је нај..., и шта се та да до га ђа? 
Или ја зап нем, или он, па он да пре ла зи мо на ма ђар ски. Али не зап не-
мо на тај на чин, да смо не што за бо ра ви ли... већ, да нам је лак ше на 
ма ђар ском, па се ра ди о то ме, ни о че му дру гом.

Пал ћан ски је зик је као је зик ет нич ке за јед ни це у Ба на ту, при су тан 
већ бли зу 250 го ди на, сто га се при род но и ме њао у окру же њу ак ту ел них 
ве ћин ских је зи ка. Основ ни ко му ни ка циј ски про стор је у по чет ку би ла 
по ро ди ца, по том су то би ле шко ла и цр ква. У функ ци о ни са њу про мен-
љи вих, но вих и сло же ни јих про сто ра је зич ке ко му ни ка ци је (за по сле ње, 
шко ло ва ње, пу то ва ња) пал ћан ски је зик се већ ни је при ме њи вао. Чи ни о ци 
ко ји сто је у по за ди ни ви тал но сти јед не је зич ке за јед ни це су: ста тус, де-
мо граф ски по да ци и зна чај ин сти ту ци о нал не по мо ћи. Пр ви чи ни лац, или 
ста тус, у се би са др жи при вред ни, дру штве ни и евен ту ал но по ли тич ки 
по ло жај ко ји се за у зи ма у ши рој за јед ни ци, код Пал ћа на ве ли ким де лом 
ни је ис пу њен, а сход но то ме не мо же мо да го во ри мо ни о њи хо вом ин сти-
ту ци о нал ном пред ста вља њу, као што је на при мер при сут ност у ме ди ји-
ма или ди вер зи тет обра зо ва ња, па ни би ло ка кво по ли тич ко де ло ва ње. 
Са ста но ви шта ет но лин гви стич ке ви тал но сти сна жни ма се сма тра ју оне 
ет нич ке гру пе и за јед ни це ко је се у ма њој ме ри по и сто ве ћу ју са дру штве-
ним гру па ма ван свог окру же ња, док је код оних ко ји се у ве ћој ме ри 
по и сто ве ћу ју са раз ли чи тим дру штве ним гру па ма из ван свог окру же ња, 
по и сто ве ћи ва ње са сво јом ет нич ком за јед ни цом мно го сла би је [Gi les and 
Johnson 1987: 72]. 

Ис пи ту ју ћи пре кљу чи ва ње ко до ва при ли ком упо тре бе ма ђар ског 
је зи ка од стра не Бу га ра из Ско ре нов ца мо же мо да за кљу чи мо да се прекљу-
чи ва ње ма ђар ско-палћaнских ко до ва за па жа са мо на ни воу ван ре че ни ца, 
пре све га код ци ти ра ња, ка да нам са го вор ник до слов но ци ти ра ди ја лог 
на дру гом, тј. пал ћан ском је зи ку и ти ме за о би ла зи про цес пре во ђе ња, тач-
ни је, ти ме обез бе ђу је ве ро до стој ност пре но са. Пре кљу чи ва ње се ту вр ши 
нај све сни је, нај на мер ни је, или пак нај пла ни ра ни је. Тај тип пре кљу чи ва-
ња ко до ва нај ма ње зах те ва прак су сва ко днев не упо тре бе је зи ка у по гле ду 
ма ње до ми нант ног је зи ка, те ту не до ла зи до кр ше ња пра ви ла струк ту ре 
или ње ног пре о бли ко ва ња [Bart ha 1999: 120]. У слу ча ју срп ске је зич ке 
ин тер фе рен ци је, па ле та пре кљу чи ва ња ко до ва је већ ша ро ли ка: осим ци-
ти ра ња на ла зи мо и пре кљу чи ва ње ко до ва уну тар ре че ни ца и то на ни воу 
лек се ма. 

Пре кљу чи ва ње ко до ва у по ро ди ци де ша ва ло се и у слу ча ју ка да су 
но ви чла но ви по ро ди це го во ри ли дру ги је зик. Ис пи та ник (1935) се ова ко 
се ћа тих при ли ка: 

(7) – Ро ди те љи су ве ћи ном ко ри сти ли бу гар ски је зик. Али, ка да 
су се при кљу чи ли не ки од Ср ба или Ма ђа ра, та да се већ оба ве зно, 
стал но раз го ва ра ло или на ма ђар ском или на срп ском је зи ку. Ка да се 
мо ја нај ста ри ја се стра уда ла, по шла је за Ср би на. И ка да смо се оку-
пи ли на сла вљу због тог јед ног смо сви фор си ра ли тај је зик.
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У ци ти ра ном на ра ти ву, ис пи та ник нам на во ди при мер си ту а тив ног 
пре кљу чи ва ња ко до ва ко ји се ја вља у по ро ди ци, а ко ји нас упу ћу је на 
ег зо гам не бра ко ве под чи јим ути ца јем се код „ми” за ме њу је ко дом „они” 
[Gum perz 1982], и по сте пе но ве ћи део по ро ди це и код ку ће пре ла зи на 
срп ски или ма ђар ски је зик. Да кле, од нос „нас” и „њих” ви ше се не мо же 
из ра зи ти бу гар ско –срп ско/ма ђар ском су прот но шћу.

Сле де ћи ци тат од но си се на про цес уче ња бу гар ског је зи ка, тач ни је, 
на про бле ме на сле ђи ва ња је зи ка. Са аспек та де це бу гар ски је ма тер њи је зик 
бар јед ног од ро ди те ља ко јим се и сâм ро ди тељ слу жи са мо у рет ким 
при ли ка ма, на кон што су му се то ком ше зде стих го ди на 20. ве ка ро ди ла 
де ца. Де цу са го вор ни ка ро ђе них око 1940. го ди не и ка сни је, ка рак те ри ше 
па сив но зна ње бу гар ског је зи ка. О ис тој си ту а ци ји у Бе лом Бла ту из ве шта-
ва Еле на Узе не ва: де ца раз у ме ју родитељe, али не про го во ре на бу гар ском 
је зи ку. [2007: 182]. Са го вор ник (1934) се ова ко се ћа:

(8) – При ча ли смо пу но и на бу гар ском. Та ко да де ца раз у ме ју, 
са мо не од го ва ра ју. (...) По че ли смо и са уну ци ма, да ма ло бар чу ју, ето.

И у слу ча ју Бу га ра у Ско ре нов цу уче ње ма тер њег је зи ка од ви ја се у 
по ро ди ци. На и ме, Бу га ри Пал ћа ни, по чев од свог до се ља ва ња жи ве у 
за тво ре ним за јед ни ца ма, чи ји су оп ста нак по мо гли ен до гам ни бра ко ви, 
а зна ча јан ути цај на одр жи вост је зи ка има ла је окол ност да је био за јед-
нич ки је зик су пру жни ка. На кон то га, на пу шта њем зе мљо рад ње и па ра-
лел но са мо гућ но шћу за по сле ња у гра ду, бу гар ски је зик ко ји се још го во рио 
у по ро ди ци, по ти снут је из упо тре бе код мла ђе ге не ра ци је. До кра ја Дру-
гог свет ског ра та од сту па ње од те прак се мо гло је да се за па зи са мо код 
Бу га ра ко ји су се пре се ли ли у гра до ве, док је ка сни је ту за јед ни цу све ви ше 
карак те ри са ла ег зо га ми ја. Ра ни је су мла ди ћи ста са ли за же нид бу су пру ге 
про на ла зи ли у ра зним на се љи ма са бу гар ским ста нов ни штвом: Ива но во, 
Бе ло Бла то, Ја ша То мић, Ко нак и Ба нат ски Двор и из тих ме ста до во ди ли 
су пру ге у Ско ре но вац. Пре ма ми шље њу на ших са го вор ни ка, прак са ет нич-
ке ен до га ми је иш че зла је пе де се тих го ди на 20. ве ка. Слич ног је ми шље ња 
и Елек Бар та: „Број ме шо ви тих бра ко ва ско ко ви то се по ве ћао у де це нија-
ма на кон Дру гог свет ског ра та” [Bart ha 1988: 52].

ЈЕ ЗИК И ВЕР СКИ ИДЕН ТИ ТЕТ

Основ ни еле ме нат ин ден ти те та ба нат ских Бу га ра је ка то лич ка ве ра, 
од но сно ла ти нич но пи смо ко је је те сно по ве за но са њом, а ко је је за хва љу-
ју ћи хр ват ским фра њев ци ма рас про стра ње но и у Бу гар ској. То ком се о ба, 
жи ве ћи у окру же њу пра во слав них на ро да, ва жан еле ме нат по себ но сти 
за јед ни це, као и услов очу ва ња на ци о нал ног иден ти те та, пред ста вља ло 
је ла ти нич но пи смо и при вр же ност Ка то лич кој цр кви. У Бу гар ској је на кон 
пре ла ска на ка то ли чан ство то ком 17. ве ка пи сме ност за јед ни це ка то лич ких 
Бу га ра на ста ја ла по узо ру на хр ват ски је зик и за сни ва ла се на ла ти нич ној 
абе це ди. Јед но од ва жних ме ста за ши ре ње пи сме но сти пред ста вља ла је 
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ка то лич ка шко ла ко јом су упра вља ли ка то лич ки фра три и ко ји су пре да-
ва ња др жа ли на хр ват ском је зи ку [Vasić 2016: 20; No mac hi 2016: 399]. 
На кон на се ља ва ња у Ба нат, пи сме ност ба нат ских Бу га ра пр вен стве но је 
под ра зу ме ва ла из да ва ње, ди стри бу ци ју и ко ри шће ње вер ских тек сто ва. 
Ри мо ка то лич ка цр ква, ко ја је слу жбу др жа ла на ма ђар ском је зи ку, ис ка-
зи ва ла је на ме ру да се при бли жи Бу га ри ма, а не сум њив до каз то га пред-
ста вља рад Имреа Бе ре ца об ја вљен 1851. го ди не на пал ћан ском је зи ку 
под на сло вом Ma nac hi ja kat he ki smus za kat ho lic san ske pa u lic ha ne (Крат ки 
ка ти хи зис за ка то лич ке Пал ћа не), ко ји се сма тра осно вом пи са ног пал ћан-
ског је зи ка. 

По чев ши од на стан ка на се ља Ско ре нов ца па све до да на шњих да на, 
ста нов ни штво се ла има хе те ро ге но ет нич ко по ре кло, али при па да ис тој 
кон фе си ји. Упр кос за јед нич кој ри мо ка то лич кој ве ри, исто ри ја ове ри мо-
ка то лич ке жу пе осно ва не 1899. го ди не по твр ђу је да су због ра зно род ног 
ет нич ког са ста ва ста нов ни штва, у ви ше на вра та на ста ја ли кон флик ти 
[Bart ha 2006: 200–201]. Не су гла си це су се нај че шће од но си ле на ода бир 
је зи ка на ко јем ће да се оба вља ју вер ски об ре ди. На ши са го вор ни ци при-
се ћа ју се те си ту а ци је на сле де ћи на чин: не де љом је у осам са ти по че ла 
ми са на бу гар ском је зи ку. Па рох ју је др жао на хр ват ском, али је је зик мо-
ли тви и пе са ма био пал ћан ски. По том је у де сет ча со ва сле ди ла ми са на 
ма ђар ском је зи ку, а по под не на не мач ком. На кон Дру гог свет ског ра та и 
про ме ном ет нич ких од но са, до шло је и до про ме не је зи ка у вер ској прак-
си: уки ну те су ми се на не мач ком је зи ку, а па ра лел но са тим до шло је до 
на пу шта ња пал ћан ског го во ра, те се ми са одр жа ва ла ис кљу чи во на ма ђар-
ском је зи ку. Сли чан про цес од и грао се и у ве зи с оста лим вер ским об ре-
ди ма. Ис по ве да ње је од по чет ка 20. ве ка мо гло да бу де на ма тер њем јези-
ку, као што се и об ред са хра њи ва ња при ла го ђа вао ет нич кој при пад но сти 
пре ми ну лог. Ме ђу тим, та си ту а ци ја се на кон Дру гог свет ског ра та про-
ме ни ла у ко рист ма ђар ског је зи ка [Bart ha 2006: 201]. И сту ди ја о је зич ком 
пеј за жу гро бља у ме сти ма ко ја су на ста ње на и Бу га ри ма све до чи о пот пу-
ном не до стат ку бу гар ских нат пи са у Ско ре нов цу [Сикимић и Но ма ћи 2016]. 

У ре ли ги о зној прак си, упо тре ба ма тер њег је зи ка нај ду же се одр жа-
ла у слу ча ју ин ди ви ду ал них мо ли тви. Ста ри ји Бу га ри се и да нас мо ле и 
на ма ђар ском и на пал ћан ском је зи ку. На ша са го вор ни ца (1925), ро ђе на у 
Ива но ву, ко ја је од 1945. го ди не ста нов ни ца Ско ре нов ца, ме ња је зик то ком 
по је ди них мо ли тви: 

(9) – Мо лим се и на бу гар ском и на ма ђар ском је зи ку. По не кад мо-
ли тву за поч нем на бу гар ском, са Ве ру ју, а по том Оче наш из го ва рам 
на ма ђар ском...

То ком на шег те рен ског ис тра жи ва ња су сре та ли смо се са мо ли твом 
из го ва ра ном ис кљу чи во на бу гар ском је зи ку са мо у слу ча је ви ма ка да је 
она би ла у функ ци ји на род не ме ди ци не. Ста ри ја Бу гар ка, по зна та и ван 
свог се ла по „ле че њу” ли ве њем оло ва и мо ли тва ма, при ли ком оба вља ња 
ових рад њи мо ли ла се на пал ћан ском је зи ку. 
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Пре ста нак упо тре бе ма тер њег је зи ка у вер ским об ре ди ма, ње го во 
по сте пе но по ти ски ва ње у дру ги план, ни из бли за ни је под ра зу ме ва ло и 
сла бље ње ре ли ги о зно сти Бу га ра у Ско ре нов цу. За њих је ка то лич ка ве ра 
и на да ље од кључ ног зна ча ја. Ту чи ње ни цу по твр ђу ју и би о граф ски нара-
ти ви. Ка то ли чан ство има од ре ђу ју ћи зна чај за њи хов иден ти тет, бу ду ћи 
да се ти ме раз ли ку ју ка ко од сво је ши ре за јед ни це тј. од пра во слав не за-
јед ни це, та ко и од дру гих, пра во слав них Бу га ра, сто га ту чи ње ни цу и са ми 
че сто на гла ша ва ју. Вер ска при пад ност Бу га ра у Ско ре нов цу пред ста вља 
ва жан еле ме нат њи хо вог иден ти те та, јер као што нам на то ука зу је Ана 
Бор бељ (Borbély An na) [2014: 45], из о ста нак вер ске раз ли чи то сти из ме ђу 
ма њин ског и ве ћин ског ста нов ни шта по спе ши ло је про ме ну је зи ка код 
мно гих ма њи на у Ма ђар ској. Сто га мо же мо да за кљу чи мо да је при пад-
ност ис тој ве ро и спо ве сти је дан од ва жних чи ни ла ца у за ме ни је зи ка Бу-
га ра у Ско ре нов цу. Ако по ста ви мо пи та ње да ли је кон фе си о нал ни фак тор 
играо уло гу у ути ца ју ег зо гам них бра ко ва у по гле ду за ме не је зи ка, мо же-
мо од го ва ра ти са да, уко ли ко узме мо у об зир да кон фе си о нал ни фак то ри 
игра ју уло гу у збли жа ва њу ове две ет нич ке за јед ни це, па и у скла па њу 
бра ко ва, што је до ве ло до за ме не је зи ка.

Ре до след ка то лич ких вер ских пра зни ка обич но пра те ка лен дар ски 
оби ча ји ба нат ских Бу га ра. У том сми слу се, за хва љу ју ћи за јед нич кој ве ро-
и спо ве сти, бу гар ски оби ча ји у Ско ре нов цу ни да нас не раз ли ку ју зна чај но 
од оби ча ја дру гих ет нич ких за јед ни ца. Ме ђу бу гар ским оби ча ји ма ис ти че 
се „гре ја ње Ба ба Мар те”. На ши са го вор ни ци, ка ко бу гар ске та ко и ма ђар-
ске на ци о нал но сти, тај оби чај свр ста ва ју у ка те го ри ју ет нич ког са мо о дре-
ђи ва ња Бу га ра. Лик Ба ба Мар те при су тан је у усме ној тра ди ци ји ви ше 
на ро да, из ме ђу оста лог и ме ђу Ру му ни ма и Ср би ма [Go lant 2016: 14], али 
је нај и зра зи ти је пред ста вљен у бу гар ској на род ној кул ту ри. Пр ви март, 
тач ни је дан пре то га, зна ча јан је у го ди шњем ка лен да ру Бу га ра. Maџаров 
ис ти че да се пре ма на род ном ве ро ва њу то ком 19. и 20. ве ка тај пра зник 
ве зи вао за по че так при вред не го ди не и про ле ћа, док се ра ни је (пре 19. ве ка) 
ве зи вао за по че так ле та. То га да на из во де се ме ђу соб но вр ло раз ли чи те 
рад ње ко је мо гу да се свр ста ју у две те мат ске гру пе. У пр ву гру пу убра ја ју 
се оне рад ње и за бра не чи ји је глав ни циљ да оси гу ра ју по вољ не вре мен-
ске усло ве за уз га ја ње би ља ка, да са чу ва ју ора ни це од мра за и гра да, а 
жи та ри це од ра зних бо ле сти, да одр же плод ност жит них по ља и воћ ња ка, 
те да од стра не раз не сит не ште то чи не из ку ће и на се ља. Дру гој гру пи при-
па да ју об ре ди чи ји је пр вен стве ни циљ да обез бе де здра вље љу ди и до-
ма ћих жи во ти ња [Madz sa rov 2015: 76]. У дру штве ној за јед ни ци ба нат ских 
Бу га ра, па та ко и у Ско ре нов цу, на и ла зи мо на обе те мат ске гру пе оби ча-
ја. По след њег да на фе бру а ра или пр вог да на мар та, Бу га ри на ви ше ме ста 
у се лу, а углав ном по ули ца ма па ле ва тре „да за гре ју Ба ба Мар ту”. На тај 
на чин гре ју март уве ре ни да ће за хва љу ју ћи тим по ступ ци ма про ле ће 
сти ћи ра ни је, те да ће обез бе ди ти по вољ не вре мен ске усло ве за при вређи-
ва ње. Ва тру пре ска чу и мла ди ћи и де вој ке ка ко би оста ли здра ви. 

Ло же ње и па ље ње ва тре по ули ца ма по пра ви лу је за да так од ре ђе не 
осо бе или по ро ди це бу гар ског по ре кла, док сви оста ли ста нов ни ци ули це, 
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без об зи ра на ет нич ку при пад ност, при су ству ју до га ђа ју као по сма тра чи.3 
Пре ма ре чи ма на ших са го вор ни ка, да би се овај оби чај са чу вао оба ве за 
би тре ба ла да се по ве ри мла ђим ге не ра ци ја ма у по ро ди ци, што да нас и 
до ка зу ју по је ди ни при ме ри. Бу ду ћи да очу ва ње тог оби ча ја не из и ску је 
зна ње бу гар ског је зи ка, мо гу да га упра жња ва ју и осо бе бу гар ског по ре кла, 
које ви ше не го во ре пал ћан ски је зик. 

Ме ђу ка лен дар ским пра зни ци ма ис ти чу се они са из ра зи то бу гар-
ским од ли ка ма ко је су ве за не за оби ча је са са др жа јем тек сто ва на пал-
ћан ском је зи ку. Та кав оби чај пред ста вља бо жић но „ко рин ђа ње” ко је је 
са чу ва но у окви ру по ро ди ца, као и не ка да шње но во го ди шње ши ба ње, 
ко је је оста ло са мо као се ћа ње. На ши са го вор ни ци код ових ка лен дар-
ских оби ча ја, че стит ке ко је из го ва ра ју на бу гар ском још увек до бро 
зна ју, али их рет ко та ко го во ре или их уоп ште не ко ри сте. Кон ти ну и тет 
по ме ну тих оби ча ја по твр ђу ју и оне па ра ле ле ко је на ла зи мо у књи зи Ге зе 
Цир бу са о ет но гра фи ји ба нат ских Бу га ра, из да те 1882. го ди не [Czir busz 
1882: 128].

ЗА КЉУ ЧАК

У на ра ти ви ма Бу га ра у Ско ре нов цу, успо ме не вер бал не ко му ни ка-
ци је на бу гар ском по ти чу из сре ди не 20. ве ка или из још ра ни јег пе ри о да. 
По след њи пе ри од жи ве упо тре бе бу гар ског је зи ка ис пи та ни ци ве зу ју за 
вре ме свог де тињ ства, а ста ри је ге не ра ци је за пр ве го ди не од га ја ња де це. 
У том пе ри о ду су је зич ки и вер ски иден ти тет Бу га ра осна жи ва ли вер ски 
об ре ди и ка лен дар ски оби ча ји ко ји су у се би са др жа ва ли и је зич ке еле-
мен те. Ка то лич ка ре ли ги ја је ва жан еле ме нат у по твр ђи ва њу иден ти те та 
Бу га ра у Ско ре нов цу, а чи ње ни ца да су об ре ди одр жа ни на ма ђар ском 
је зи ку још ви ше је до при не ла про ме ни је зи ка. Са мим тим, та про ме на 
је зи ка Бу га ра у Ско ре нов цу пред ста вља не сва ки да шњу по ја ву, бу ду ћи да 
је до то га до шло у окру же њу ма њин ске ма ђар ске је зич ке сре ди не – ко ја на 
том под руч ју жи ви у ра се ја ним на се љи ма – је ди но у Ско ре нов цу чи ни 
ве ћи ну ста нов ни ка, ма да и у Ива но ву ма ђа р ска ма њи на чи ни зна чај ни 
део по пу ла ци је. Па ра лел ни при мер овог про це са пред ста вља аси ми лаци-
ја Бу га ра у Ма ђар ској од стра не та мо шњих Ср ба [Илић 2009: 340]. Осим 
то га, по ста је све ја сни је да вер ски об ре ди ко ји ни су на ма тер њем је зи ку, 
као и оби ча ји ко ји не зах те ва ју зна ње бу гар ског је зи ка, да нас, упр кос из-
о стан ку пал ћан ског је зи ка и да ље мо гу да пред ста вља ју осно ву бу гар ског 
ет нич ког иден ти те та.

3 Не ка да су се ско ро у сва кој ули ци па ли ле ва тре да би се за гре ја ла Ба ба Мар та. Међу-
тим, до да нас је већ до шло до про ме на, те су 2020. го ди не ва тру па ли ли на три ме ста, а 2021. 
го ди не је због пан де ми је ва тра го ре ла са мо на јед ном ме сту.
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ЗА ХВАЛ НОСТ

У про на ла же њу са го вор ни ка кључ ну уло гу има ла је на ша ин фор ма-
тор ка бу гар ског ет нич ког по ре кла, Пе тро не ла Мар тон, ко ја го ди на ма 
ра ди на до ку мен то ва њу и очу ва њу кул ту ре Пал ћа на.
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SUM MARY: The study pre sents the iden tity of Bul ga ri ans in Sko re no vac con cer-
ning the ir mot her ton gue use, bi lin gu a lism, re li gion and cu stoms, ba sed on lin gu i stic and 
et hno grap hic fi eld work do ne in the past fo ur years. It analyzes tho se main so cial and 
hi sto ri cal fac tors which we re a drift for the iden tity of “Paltyans” (Cat ho lic Bul ga ri ans 
li ving in So ut hern Ba nat). Paltyans li ving in Sko re no vac, as part of the Cat ho lic Bul ga rian 
com mu nity in Ba nat, re pre sent a hid den mi no rity, and so cial co he sion wit hin the com-
mu nity is gu a ran teed by the ir lan gu a ge, re li gion and cu stoms. Ac cor ding to the se, in our 
study we will exa mi ne ele ments of iden tity of Bul ga ri ans li ving in Ba nat, ba sed on 
me ta lin gual nar ra ti ves of se ve ral re pre sen ta ti ves of the Bul ga rian lan gu a ge com mu nity. 
As a re sult of our re se arch, so me hi sto ric and so cial events and prac ti ces be co me vi si ble, 
which in du ced al most com ple te ter mi na tion of the mot her ton gue of Ba nat Bul ga ri ans. 
Bul ga ri ans in Sko re no vac ex pe ri en ced a lan gu a ge shift due to the ir sur ro un dings, spe a-
king ma inly Hun ga rian star ting from the end of the 19th cen tury. Furt her ele ments of 
the ir iden tity: tra di tion, re li gion, be lon ging to an et hnic com mu nity, all the se are clo sely 
re la ted to Ba nat Bul ga rian iden tity. Ho we ver, ele ments of the Bul ga rian lan gu a ge oc cur 
very ra rely. 

KEYWORDS: Ba nat Bul ga rian; Sko re no vac; Iden tity; Bi lin gu a lism; Folk cu stoms; 
Lan gu a ge shift
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ОСВРТ НА ЈЕ ДАН КУРС ФИ ЛО ЗОФ СКЕ  
МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈЕ

Ко пра ти фи ло зоф ски жи вот код нас не ће 
има ти це ло ви ту сли ку о ње го вом ствар ном 
ста њу ако па жњу не обра ти и на но ве ме ди је. 
У елек трон ским ме ди ји ма, на ра зно ли ким 
дру штве ним мре жа ма, све ви ше је фи ло зоф-
ских са др жа ја. По ја вом пан де ми је и сма ње-
њем тра ди ци о нал не ко му ни ка ци је у обра-
зо ва њу и укуп ном кул тур ном жи во ту мо же 
се оче ки ва ти да ће та квих са др жа ја би ти још 
и ви ше. Њи хо во об ја вљи ва ње не из бе жно 
пра ти и ра зно вр сност фор ми у ко ји ма се ја-
вља ју, али и ни воа и озбиљ но сти у раз ма тра-
њу и из ла га њу фи ло зоф ских те ма. При род но 
је да до ми ни ра ју по пу лар ни ји при сту пи, али 
се већ ја вља ју и по ку ша ји из ла га ња ком плек-
сни јих те ма и це лих ци клу са нај ам би ци о-
зни јих ака дем ских пре да ва ња. На струч ној 
кри ти ци је за да так да обра ти па жњу на ову 
про дук ци ју и да упо зо ри на оне при ло ге о 
фи ло зо фи ји ко ји су у ран гу от кри ћа „да је 
зе мља рав на пло ча”, ко ји ком про ми ту ју фи-
ло зоф ску де лат ност, али и да за ин те ре со ва-
ни ма при по мог не да не пре ви де нај вред ни је 
при ло ге ко ји, раз во јем тех но ло ги је и ме ди ја, 
по ста ју све до ступ ни ји нај ши рој пу бли ци. 
Ме ђу фи ло зоф ским са др жа ји ма ко је сус ре-
ће мо, је дан део је пре у зет са раз ли чи тих 
три би на и део је њи хо вих ви ше-ма ње струч-
но во ђе них про гра ма, али не ма ли број је 
оних ко је на мре же по ста вља ју тек приу че ни 
љу би те љи фи ло зо фи је. Та кви са др жа ји не 
слу же фи ло зо фи ји и фи ло зоф ском обра зо-
ва њу, већ са мо за до вољ ству и ме диј ској про-
мо ци ји и „афир ма ци ји” њи хо вих ау то ра.

„МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА” КО ЈА ТО НИ ЈЕ

Ре дак по ку шај це ло ви ти јег из ла га ња не ке 
фи ло зоф ске ди сци пли не, у ци клу су од чак 15 

пре да ва ња, су сре ће мо на веб-сај ту You Tu be. 
Реч је о се ри ји ака дем ских пре да ва ња Но ви це 
Ми ли ћа на Фа кул те ту за ме ди је и ко му ни ка-
ци је, уста но ви од ко је се и мо гло оче ки ва ти 
да пре дру гих пре да вач ку ак тив ност не оста-
ви са мо у учи о ни ци фа кул те та. На жа лост, 
та ко ри сна прак са још не ма след бе ни ка.

По ме ну ти ци клус пре да ва ња део је ака-
дем ске на ста ве из пред ме та Ме то до ло ги ја 
на уч но и стра жи вач ког ра да. Пре ма ре чи ма 
пре да ва ча, ње го ва из ла га ња би тре ба ло да 
омо гу ће слу ша о ци ма да упо зна ју ме то до ло-
ги ју ко ја ће им по мо ћи да ва ља но ура де сво-
ју ма стер ди сер та ци ју. Ако се тај циљ има у 
ви ду, он да је од мах ја сно да са др жи на пре-
да ва ња с њим не ма ни ка кве ве зе. Ка ко ће 
из ла га ње о ми ту, при чи, „пу ту до Бо га”, Хе-
ра кли то вом схва та њу ло го са, пред со кра тов-
ци ма, Пла то но вом ми ту о пе ћи ни и сл. по мо-
ћи сту ден ту у кон ци пи ра њу ди сер та ци је, то, 
ваљ да, зна са мо пре да вач. Реч је ту о до бу у 
ко јем још не ма на у ке у са вре ме ном зна че њу 
тог пој ма, а сту ден ти би тре ба ли да овла да-
ва ју ме то да ма са вре ме не на у ке. А ка да је реч 
о мо дер ном до бу, ни ту се не ма у ви ду на у ка, 
не го се из ла га ња опет од но се на фи ло зо фи ју. 
Ме ђу тим, пре да вач не ма у ви ду ни стро го 
фи ло зоф ску ме то ду, не го го во ри о не кој не-
ја сној „ме то до ло ги ји ми шље ња”! Ње го ва „ме-
то до ло ги ја” је два да и до ти че про бле ма ти ку 
ме то де, а о оном што ствар но спа да у „ме то-
до ло ги ју на уч но и стра жи вач ког ра да” не ма 
ни ре чи. На зив пред ме та и ци клу са пре да-
ва ња и ау то ро ва из ла га ња у пот пу ном су рас-
ко ра ку. Ако је на став ним пла ном пред ви ђе но 
да сту ден ти упо зна ју ме то де ис тра жи ва ња 
у обла сти за ко ју се шко лу ју, он да је очи глед-
но да су њи хо ва оче ки ва ња са ова квим кур-
сом пот пу но из не ве ре на. По ми сли ли се да је 
пре да вач уме сто из ла га ња о ме то ди на уч ног 
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ис тра жи ва ња раз ма трао при ро ду, вр сте и 
про бле ме фи ло зоф ске ме то де, и у том случа-
ју се по ка зу је да из ла га ње не сле ди ни та кву 
за ми сао. Ка же се да се од ста рих фи ло зо фа 
је ди но Ари сто тел ба вио ме то до ло ги јом, а онда 
се не мо же чу ти ни реч о ње го вом, за ту мате-
ри ју кључ ном спи су – Ор га но ну. У кур су о 
ме то до ло ги ји је два да се и до пи ре до пи та ња 
о ме то ди, а у сре ди шту из ла га ња увек су мета-
фи зич ка, гно се о ло шка и дру га пи та ња. Чак и 
ка да се го во ри о Де кар ту (De scar tes), за ко јег 
ка же да се пр ви ба вио ме то до ло ги јом, уоп-
ште се не раз ма тра ње гов спис о ме то ди, не го 
је реч о ста ву Co gi to er go sum, о ме та фи зич-
ким пи та њи ма. Исти слу чај је са из ла га њем 
о Спи но зи и о ње го вој ге о ме триј ској ме то ди. 
Пре да вач по ку ша ва да по ка же раз ли ку из-
ме ђу ста ре и мо дер не ме то до ло ги је, али не 
ви ди спи се ко ји то нај бо ље илу стру ју. Не па да 
му на па мет да бар по ме не Бејк нов (Ba con) 
Но ви Ор га нон и да ње го ве иде је по ре ди са 
ста но ви штем Ари сто те ло вог Ор га но на и по-
ка же раз ли ку из ме ђу ста рих и но во ве ков них 
схва та ња. Ау тор уоп ште не ви ди су шти ну 
спо ра око ме то де у но во ве ков ној фи ло зо фи ји 
и кључ не кон тро вер зе. 

Ка да је већ из бе гао свој за да так да го во ри 
о ме то ди на уч ног ис тра жи ва ња и ка да је пре-
шао на из ла га ње о ме то да ма фи ло зо фи је, он да 
ни је мо гао да пре ви ди Хе ге лов ра ди кал ни став 
да фи ло зо фи ја у сво јој ду гој исто ри ји и ни је 
ус пе ла да из гра ди вла сти ту ме то ду, већ је по-
су ђу је од на у ке, од ге о ме три је. Ње го ва кри-
ти ка ге о ме триј ске ме то де, Спи но зи не и но во-
ве ков не фи ло зо фи је, тим је ва жни ја што овај 
фи ло зоф ну ди пот пу но но во по и ма ње фи ло-
зоф ске ме то де. Он ра ди кал но од ба цу је схва-
та ње ме то де као ору ђа и ис ти че је дин ство 
ме то де и си сте ма у ста ву да је ме то да „ду ша 
са др жа ја”, о че му се код Ми ли ћа ни шта не 
мо же чу ти. Ово кључ но ме сто исто ри је фи-
ло зоф ског ми шље ња не мо же оста ти не по ме-
ну то ни у ка квом кур су о фи ло зоф ској ме то-
ди, кур су ко ји се нај ви ше ис по ста вља као, ма 
ко ли ко јед но стра на и спор на, са же та исто-
ри ја фи ло зо фи је. Ни су по зна те ау то ро ве ква-
ли фи ка ци је у тој обла сти, а пре да ва ња о ко-
ји ма је реч са свим их до во де у пи та ње.

„ХЕ ГЕ ЛИ СА ЊЕ” БЕЗ ХЕ ГЕ ЛА

Пре да вач, сва ка ко, ни је за не ма рио Хе ге-
ло ву фи ло зоф ску по зи ци ју и по све ћу је јој 
де ве то пре да ва ње, што за слу жу је по себ ну 

па жњу и ко мен тар. С пра вом ис ти че да је у 
Хе ге ло вом схва та њу ди ја лек тич ке ме то де у 
сре ди шту иде ја по сре до ва ња и по јам пре ва-
зи ла же ња (Auf he bung). Раз ја шње ња о то ме 
да је ана ли зом јед ног од нај по зна ти јих ме ста 
Хе ге ло ве фи ло зо фи је, ко мен та ром од но са 
го спо да ра и ро ба (слу ге), ко ји је из ло жен у 
Фе но ме но ли ги ји ду ха. Сво јим сту ден ти ма 
су ге ри ше да по ку ша ју да чи та ју Фе но ме но-
ло ги ју (за ко ју не мо же ни да на ве де тач ну 
го ди ну об ја вљи ва ња), али из ла га њем од но са 
го спо да ре ња и ро бо ва ња не по ка зу је да је то и 
сâм учи нио или да је бар про чи тао не ки бо љи 
ко мен тар овог де ла. Про сто је не ве ро ват но 
ка ко и до ко је ме ре он ис кри вљу је Хе ге ло ву 
ми сао. Од нос ко јим хо ће да илу стру је по сре-
до ва ње, он из ла же као не по сред ност! Од нос 
го спо да ра и слу ге (ро ба) ви ди са мо као не по-
сре дан! Не ви ди ни ка квог по сред ни ка из ме-
ђу њих и та ко оста је слеп за Хе ге ло ву иде ју 
о је дин ству не по сред но сти и по сре до ва ња и 
за ди ја лек ти ку ко ју би овај од нос тре ба ло да 
илу стру је. Да је по гле дао Хе ге лов текст ви-
део би да се ту по ми ње и не ка ква „ствар”, 
ко ја и омо гу ћу је по сре до ва ње. Ту су још не ке 
„кључ не ре чи”: ужи ва ње, страх, обра зо ва ње, 
рад, при зна ње, са мо стал ност и сл. По ми ња-
ње „бор бе на жи вот и смрт” оста је пот пу но 
не ја сно ако се не по ка же око че га се во ди бор-
ба. Ми лић на во ди да ту бор бу по кре ће мр жња 
ро ба пре ма го спо да ру! То је све што он нала-
зи код Хе ге ла! Не ви ди да код Хе ге ла ни је реч 
ни о ка квој „мр жњи”, да се тај по јам и не по-
ми ње, не го је реч о ства ри ко ју роб мо ра да 
об ра ђу је, а ко ја је да та го спо да ру на ужи ва-
ње. Хе ге ло ва иде ја о ди ја лек ти ци са мо стал-
но сти и не са мо стал но сти пот пу но из ми че 
ако се не по ка же при ро да дво стру ког од но са 
пре ма ства ри и дво стру кост свих ових од но са. 
Го спо дар сто ји у ве зи са ства ри по сред ством 
ро ба, а са ро бом по сред ством ства ри. Роб ни је 
са мо ста лан, али се об ра дом пред ме та по твр-
ђу је и пре ма ње му за до би ја сво ју са мо стал-
ност. Го спо дар ужи ва пред ме те ко је об ра ђу је 
роб (слу га), „про жди ре” их, не ги ра и по казу је 
сво ју не са мо стал ност. Ми ли ће во ту ма че ње 
уоп ште не мо же да раз ја сни Хе ге лов за кљу-
чак да „исти на са мо стал не све сти је сте ро-
бов ска свест”, ни ти ка ко се де ша ва то да го-
спо да ре ње по ста је су прот ност оно га што 
же ли да бу де, као ни то да се ро бо ва ње „пре-
о бр ће у пра ву не за ви сност”, увид ко ји је би-
тан за Хе ге ло во раз у ме ва ње исто ри је, о ко јој 
ће Ми лић из ре ћи чуд не и нео др жи ве тврд ње. 
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Ди ја лек ти ка го спо да ре ња и ро бо ва ња не мо-
же се сво ди ти на не по сре дан од нос, ка ко то 
чи ни Ми лић. Он по јед но ста вље но на во ди да 
го спо дар сво је го спо да ре ње по ка зу је та ко да 
„по не ка да под вик не” слу ги и да је он го спо-
дар за то што је „па мет ни ји”! Да Ми лић уоп-
ште не раз у ме од нос слу ге и го спо да ра, за 
ко ји и сâм ка же да је кључ за раз у ме ва ње Хе-
ге ло ве ди ја лек ти ке и фи ло зо фи је уоп ште, 
ви ди се и по то ме што на во ди да исту иде ју 
из но си и Ди дро у ро ма ну Фа та ли ста Жак и 
ње гов го спо дар! Ме ђу тим, код Ди дроа (Di de-
rot) не ма ни ре чи о би ло ка квом по сре до ва њу 
и ди ја лек ти ци по ме ну тог од но са, а Ми лић 
упра во у то ме на ла зи слич ност Дид ро о вог 
и Хе ге ло вог схва та ња! Ње го во не ра зу ме ва-
ње од но са го спо да ра и ро ба би ва још ви дљи-
ви је ка да га упо ре ђу је са од но сом про фе со ра 
и сту ден та! По што је тај од нос об ја снио као 
од нос мр жње („кла сне мр жње”!) слу ге пре ма 
го спо да ру, при бе гао је ма лој ко рек ци ји тврд-
њом да сту дент баш и не же ли да уби је свог 
про фе со ра, али ни је од у стао од тог не у ме сног 
по ре ђе ња. У „кла сној мр жњи” ро ба Ми лић 
на ла зи из вор Марк со вог (Marx) уче ња о кла-
сној бор би. Марк са на во ди као „нај глу пљег 
Хе ге ло вог уче ни ка”! На ве де ним ту ма че њем 
Хе ге ла, ка да би оно би ло одр жи во, Ми лић би 
по ка зао да су сва суп рот на „глу па”. Али, прво 
би тре ба ло да по ка же да ње го во „хе ге ли са ње” 
(ка ко сâм на зи ва сво је ту ма че ње овог фи ло-
зо фа) ни је баш та кво! Те шко је на ћи текст 
ко ји по ка зу је то ли ко не ра зу ме ва ња оно га о 
че му го во ри, а исто вре ме но и то ли ко уми шље-
но сти, про из вољ них тврд њи и за је дљи вих 
опа ски о ства ри ма ко је не ма ју ве зе са те мом. 
Го во ре ћи о Хе ге ло вом схва та њу пре ва зи ла-
же ња, Ми лић на ла зи да се оно, по сле Хе ге ла, 
у про шлом ве ку, ис по љи ло у ви ду тај них слу-
жби, „че ке”, „уд бе” и дру гих за ла про шлог 
сто ле ћа. У свом за сле пље ном по гле ду на Хе-
ге ло вог „нај глу пљег уче ни ка” пре да вач ис-
ти че да је Маркс чо ве ка схва тио као „рад ну 
жи во ти њу” и ти ме по ка зу је да ово га, као ни 
Хе ге ла ни је ни чи тао. У ве зи с тим је и ау то-
ров за кљу чак да се у два де се том ве ку „ме-
то до ло ги ја ди ја лек ти ке оства ру је као гу лаг, 
Го ли оток, бла то и крв...” и, што је ва жни је за 
ње гов курс, да се ме то до ло ги ја зна ња ја вља 
као ме то до ло ги ја вла да ња, тех но ло ги ја вла-
да ња. За кључ ком да је ме то до ло ги ја од ака-
дем ске ди сци пли не по ста ла ме то до ло ги ја 
по ли ти ке, овај курс ме то до ло ги је на уч но-
истра жи вач ког ра да пот пу но је ис кли знуо из 

свог ко ло се ка па ау тор мо же да се ви ја ку да 
и ка ко му је дра го и да за вр ши пре да ва ње о 
Хе ге лу ски цом за по ли тич ки пам флет и да 
из ре ци ту је свој по ли тич ки „ве ру ју”.

ЈЕД НА МУЧ НА „КАНТ-АТА”

Ми ли ће ва пре да ва ња са др же и јед ну 
„Кант-ату”, осмо пре да ва ње по све ће но фи ло-
зо фу из Ке ниг сбер га. Ту не ма жа о ка ко је су 
упу ћи ва не Хе ге лу и хе ге лов ци ма, по ка зу је 
се ви ше сим па ти је за овог ми сли о ца, али и 
не ра зу ме ва ња ње го ве ми сли. У сре ди шту из-
ла га ња на шла се „кри ти ка ума”, без до вољ-
ног и ја сног об ја шње ња пој ма тран сцен ден-
тал ног иде али зма, ка ко се на зи ва Кан то во 
ста но ви ште. Ов де, као и у це лом кур су, пре-
да вач ко ри сти чуд на и не ја сна од ре ђе ња тран-
сцен дент ног и тран сцен ден тал ног. Тран-
сцен ден тал но код ње га зна чи осве шће но, а 
тран сцен дент но оно што је мут но, пр ља во, 
кр ва во! С та квим (не)раз у ме ва њем Кан та из-
ла га ње је мо ра ло да се за гли би и из гу би везу 
са ста но ви штем овог фи ло зо фа. Ау тор ка же 
да „Кант за се ца на бит но ме сто, тач ку где се 
схе ма ти зу ју усло ви мо гућ но сти про сто ра, 
вре ме на и ин те лек та...” (36:56). По сле ове ре-
че ни це Ми ли ћа ни ко ви ше не мо же узе ти за 
озбиљ но. Тврд њом да се Кант ба ви усло ви ма 
мо гућ но сти про сто ра и вре ме на, уме сто да 
је реч о про сто ру и вре ме ну као усло ви ма 
мо гућ но сти са зна ња, пре да вач се бла ми ра и 
ис кљу чу је из озбиљ ног раз го во ра. Он про-
стор и вре ме не ви ди као апри ор не фор ме 
чул но сти, већ их на зи ва схе ма ма. Сва ки сту-
дент фи ло зо фи је зна да су схе ме не што што 
при па да ра зу му. Да је по гле дао са мо са др жај 
Кри ти ке чи стог ума ви део би да се о схе ма-
ти зму го во ри у одељ ку о ра зу му. Да ни је реч 
о слу чај ној ома шки ви ди се и по то ме што 
Ми лић твр ди да се Кант пи та ка ко је мо гу ће 
да има мо не што што се зо ве про стор и вре ме 
и екс пли цит но твр ди да су то схе ме! (24:36). 

На свим бит ним ме сти ма ту ма че ња Кан то-
ве фи ло зо фи је су сре ће мо се са скан да ло зним 
тврд ња ма. Ка да по ми ње је дан од нај ва жни јих 
пој мо ва овог фи ло зо фа, по јам тран сцен ден-
тал не апер цеп ци је, Ми лић је из јед на ча ва са 
Де кар то вим Co gi to. У пра ву је ка да ка же да 
то „Ја” пра ти све пред ста ве, али он да од мах 
до да је не ве ро ват ну тврд њу да оно „пер ци пи-
ра, гле да, слу ша... (24:40). Ова ко гру бу гре-
шку у ту ма че њу Кан та не пра ви ни сту дент 
по чет ник. У ис тој ре че ни ци се бр ка ју два 
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пот пу но су прот на ста но ви шта. „Ја ми слим” 
је, за Кан та, са мо пред ста ва уоп ште, ко ја пра-
ти све дру ге пред ста ве. То Ја ни је ин те лек ту-
ал ни опа жај, ка ко га за ми шља ју Фих те (Fic hte) 
и Ше линг (Schel ling), оно не опа жа. Сво јом 
тврд њом пре да вач Кан ту при пи су је Фих те-
о во и Ше лин го во гле ди ште и по ка зу је да уоп-
ште не раз у ме глав ни спор уну тар не мач ке 
иде а ли стич ке фи ло зо фи је у ње ном кре та њу 
од Кан та до Ше лин га. По ми ња ње да љих по-
гре шних ин тер пре та ци ја Кан то ве фи ло зофи-
је пот пу но је не по треб но. Уз то, у пре да ва њу 
се су сре ћу не про ми шље не, крај ње нео бич не и 
нео др жи ве тврд ње, као што је она да је „Кант 
за ко но да вац ми шље ња”! Па, ни је то фи ло зоф 
Кант лич но, већ ра зум! Не зна ње ко је ов де 
су сре ће мо удру же но је са аљ ка во шћу из ла-
га ња и над ме но сти пре да ва ча. Та над ме ност 
во ди до тле да пре да ва ча не за до во ља ва ју Кан-
то ви при ме ри, ко ји су на ве де ни у тран сцен-
ден тал ној есте ти ци, већ он, као на вод но бо ље, 
на во ди сво је, ко ји не за вре ђу ју ни да бу ду ко-
мен та ри са ни. Ми ли ће ва „Кант-ата” та ко зву-
чи да на про сто ни је за слу ша ње! Као квар на 
ро ба не би сме ла да се пре да је, ни ти про да је 
(јер сту ден ти пла ћа ју то што слу ша ју, а још 
је го ре што ће то мо ра ти и да по на вља ју, ако 
хо ће да по ла жу и по ло же ис пит!).

Ка да смо већ по ме ну ли из ла га ња о Хе ге-
лу и о Кан ту, ва ља при ме ти ти где то Ми лић 
си ту и ра њи хо ве фи ло зо фи је. „С Кан том и 
Хе ге лом до спе ли смо у пу но раз до бље про-
све ти тељ ства, од но сно ро ман ти зма...” (1:28). 
Ка ко схва ти ти ово „од но сно”? Да ли је пр ви 
про све ти тељ, а дру ги ро ман ти чар, или су оба 
и про све ти те љи и ро ман ти ча ри исто вре ме но 
и ка ко то да мо гу би ти јед но „од но сно” дру го! 
На осно ву че га се за кљу чу је да они или је дан 
од њих, при па да ро ман ти зму? Ми ли ће ве чуд-
но ва те и нео др жи ве тврд ње пра ти нео бич на 
са мо у ве ре ност у њи хо вом из ри ца њу, са мо-
за до вољ ство ко је је на про сто дир љи во.

„ОН ТО ЛО ШКА СЕ ЉА ЧИ НА”  
ИЗ ЦР НЕ ШУ МЕ

Курс ме то до ло ги је о ко ме је ов де реч пот-
пу но за бо ра вља сво ју те му и ни ка ко се не 
мо же ре ћи да спа да у ову ди сци пли ну. У три-
на е стом пре да ва њу реч је о Хај де ге ру (He i-
deg ger), о ње го вој он то ло ги ји, а не ме то до-
ло ги ји! Да ствар бу де још чуд ни ја, пре да вач 
по чи ње из ла га ња са Хај де ге ро вом кри ти ком 
на у ке, са ње го вим ста вом да „на у ка не ми сли”. 

По што је свој курс на ја вио као „ме то до ло ги-
ју ми шље ња”, по ста вља се пи та ње о че му ту 
мо же би ти ре чи, ако у на у ци не ма ми шље ња. 
Пре да вач не успе ва да се озбиљ ни је су о чи са 
Хај де ге ро вим ста вом, већ, уме сто то га, при-
бе га ва при по ве да њу о овом фи ло зо фу и за-
бав ља њу сво јих сту де на та. За бав ни, ве ћи део 
пре да ва ња го во ри о Хај де ге ру као „из вор ној, 
ста ро вре ме ној се ља чи ни”, „он то ло шкој се-
ља чи ни” ко ји бе жи из гра да на се ло, а чак и на 
се лу бе жи по да ље, у шу му! Тај фи ло зоф је, 
ка же се, „ве ро вао у шум ске ста зе”, а и у „са мог 
Фи ре ра”! Не из о ста је ни при ча о Хај де ге ро вој 
ко ли би (иа ко је то би ла пра ва се о ска ку ћа), 
о то ме да је, гле чу да, се као др ва и гре јао се 
уз ва тру, да ни је имао стру ју, већ са мо лам пу, 
да је но сио „оне се љач ке хо зне са тре ге ри ма” 
и сл. У овој при чи, и Фрај бург, где је Хај де гер 
пре да вао, по ста је ма ла па лан ка, спрам ко је је 
Ми ли ћев По жа ре вац, ка ко он ка же, „ипак 
град”! Та ко пре да вач на ла зи не ка кву пред-
ност над оном „се ља чи ном”, „фи ло зо фом из 
Цр не шу ме”, иа ко је тај ма ли Фрај бург увек 
био три пу та ве ћи од Ми ли ће вог род ног ме-
ста! Пре да вач хо ће да ство ри што при сни ју 
ат мос фе ру па се бе по ми ње где год мо же и 
где му се учи ни да је то згод но. Све то ма ње 
би сме та ло да ни је ишло на у штрб раз ма тра-
ња глав не те ме кур са, ко ја се у не ким пре да-
ва њи ма пот пу но из гу би ла.

БЕЧ КИ КРУГ КАО  
ПО ЛИ ТИЧ КИ КО МЕ СА РИ ЈАТ

Ако је пре да вач хтео да об у хва ти и са вре-
ме ну фи ло зоф ску ми сао и ње но ба вље ње на-
уч ном ме то дом и на уч ним ис тра жи ва њем, 
по ста вља се пи та ње за што је за о би шао баш 
оне фи ло зо фе ко ји су да ли нај зна чај ни ји до-
при нос тим пи та њи ма и оства ри ли нај ду бље 
ути ца је у са вре ме ној фи ло зо фи ји и на у ци. 
Ми лић не го во ри о Кар лу По пе ру и ње го вом 
де лу Ло ги ка на уч ног от кри ћа, ко је је и код 
нас пре ве де но и има ло ве ли ки ути цај. Пре ћу-
та ти по сто ја ње тог де ла и ње го вих иде ја на 
кур су ме то до ло ги је на уч ног ис тра жи ва ња 
пот пу но дис ква ли фи ку је пре да ва ча. Ра зу-
мљи во је да су окви ри јед ног кур са огра ни-
че ни и да мно ги ми сли о ци и њи хо ве иде је не 
мо гу би ти ни по ме ну ти. Пре да вач на кра ју 
кур са по ми ње оп шир ну ли сту оних ко ји нису 
до би ли ме ста у ње го вим пре да ва њи ма. Ту 
на во ди и Бе меа (Böhme), сред њо ве ков не ми-
сти ке и мно ге ма ње по зна те фи ло зо фе, али 
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не ма ни по ме на о ми сли о ци ма по пут По пе ра. 
То са мо по ка зу је да о њи хо вом ис кљу че њу из 
пре да ва ња ни је од лу чи вао не до ста так вре ме-
на, већ не по зна ва ње њи хо вог ра да и ста во ва. 
Не мо гу пре да ва че ви лич ни афи ни те ти да из 
раз ма тра ња ис кљу че ми сли о це ко ји су, по 
свим ва же ћим ме ри ли ма, не за о би ла зни за 
те ма ти ку ко јом се ба ви. Ви дљи во је да тзв. 
ло гич ки по зи ти ви зам не до би ја ни ка кву па-
жњу у по ме ну том ци клу су пре да ва ња. За ни-
мљи во је да су пред став ни ци те шко ле ми-
шље ња, при пад ни ци тзв. Беч ког кру га, по-
ме ну ти са мо јед ном и то на крај ње нео би чан 
на чин. У два на е стом пре да ва њу (13:24) се 
при пад ни ци овог кру га ка рак те ри шу као „ко-
ме сар ски ли ко ви”! Ти ме би и њи ма бли зак 
По пер био не ка кав „по ли тич ки ко ме сар”! А 
за што су та ко ока рак те ри са ни? Њи хо во на-
сто ја ње да из фи ло зо фи је ис кљу че све при-
вид не про бле ме, као у Кар на по вом (Car nap) 
спи су Schein prob le me in der Phi lo sop hie, Ми-
лић ви ди као „ко ме сар ско по ли тич ко” огра-
ни ча ва ње под ру чја фи ло зо фи је и на си ље над 
ми шље њем! Он је склон пре бр зим по ли тич-
ким дис ква ли фи ка ци ја ма свих ко ји му ни су 
по во љи и ти ме до во ди у пи та ње сво ју об јек-
тив ност у про це њи ва њу фи ло зоф ских иде ја и 
ста но ви шта. Пре да вач не ви ди да се сам по-
на ша на на чин ко ји име ну је као ко ме сар ски! 
Оштре при мед бе тзв. ко ме сар ско-по ли тич-
ком др жа њу у фи ло зо фи ји не упу ћу је са мо 
Беч ком кру гу, већ и фи ло зоф ским ка те дра ма 
Бе о град ског уни вер зи те та. Он не мо же а да 
не ис ка же мр жњу пре ма фа кул те ту ко ји му 
сво је вре ме но ни је при хва тио пред лог за док-
тор ску ди сер та ци ју, и ко ји је од мах уо чио 
не со лид ност ње го вог при сту па фи ло зоф ским 
те ма ма. Увла чи ти сту ден те у те спо ро ве и 
ого ва ра ња, знак је не а ка дем ског, не ко ле ги јал-
ног и не при хва тљи вог др жа ња. Уз то, он, где 
год стиг не, с под сме хом го во ри о фи ло зо фи ји 
и фи ло зо фи ма (ко ји су „по ма ло шу би-ду би”!).

МИ ЛИ ЋЕВ ХУ СЕРЛ

Ми лић ко ри сти сва ку при ли ку да из не се 
сво је по ли тич ке по гле де и по ку ша ва да их 
до ве де у ве зу са ве ли ким фи ло зоф ским иде-
ја ма ути цај них ми сли ла ца. Та ко у пре да ва њу 
о Ху сер лу (Hus serl), го во ре ћи о ње го вом пој-
му Le ben swel ta (12 пре да ва ње, 21:00 и 22:30), 
ка же да је кри за, о ко јој пи ше ве ли ки фи ло зоф, 
на ста ла ка да су у тај „свет жи во та” по че ли 
да про ди ру „сви ња ри је ет нич ке др жа ве”, 

„по дло сти ет нич ких и по ли тич ких во ђа”, „ко-
лек ти ви зам чо по ра, у ле вом (ко му ни стич ком) 
и де сном (фа ши стич ком) ви ду”. Пре да вач, 
до ду ше, ка же да су по ме ну те фор му ла ци је 
ње го ве, али их ну ди као бо ље од оних ко је је 
упо тре био сам Ху серл, не ви де ћи да је чу ве-
ни фи ло зоф стро го из бе га вао сва ку днев но-
по ли тич ку ана ли зу и тер ми но ло ги ју. Ху серл 
раз ма тра кри зу на у ке, а не по ли тич ку кри зу, 
ка ко то чи ни Ми лић, ко ји пот пу но про ма шу-
је за ми сао фи ло зо фа о ко јем го во ри и иде ју 
јед ног од нај у ти цај ни јих де ла про шлог сто-
ле ћа.

У пре да ва њу о Ху сер лу, Ми лић под се ћа да 
је ње го во де ло Кри за европ ских на у ка и тран-
сцен ден тал на фе но ме но ло ги ја пре вео Зо ран 
Ђин ђић. Уз тај пре вод иде и оп се жна Ђинђи-
ће ва сту ди ја. Упо ре ди ли се оно што се у њој 
мо же про чи та ти о Ху сер лу са Ми ли ће вим 
пре да ва њем по ка за ће се ко ли ко је сла бо и 
не по у зда но Ми ли ће во по зна ва ње Ху сер ло ве 
ми сли и да он ни је ка дар да ко мен та ри ше Ђин-
ђи ћев фи ло зоф ски рад. Ме ђу тим, и по ред то га 
он се по ја вљу је као ме ро дав ни ко мен та тор 
ње го ве фи ло зо фи је и при ре ђи вач ње го вих 
де ла. Оно што је већ на ве де но ја сно упу ћу је да 
Ми лић не би мо гао би ти ту мач Ђин ђи ће вих 
де ла, а на ро чи то оних о фи ло зо фи ји не мач-
ког иде а ли зма, јер је по ка зао еле мен тар но не-
по зна ва ње те фи ло зо фи је.

* * *
Ко мен та ри са ње свих Ми ли ће вих пре да ва-

ња ни је ни по треб но. Већ ре че но го во ри до-
ста о те мат ској кон фу зи ји ко ја у њи ма вла да, 
по у зда но сти и фи ло зоф ском ни воу оно га што 
је у њи ма из ло же но. Сти че се ути сак да је и 
ау тор по стао то га све стан, јер је од у стао од 
на ја вље ног об ја вљи ва ња сво јих пре да ва ња 
о ме то до ло ги ји и у об ли ку књи ге. Пи та ње је 
да ли он ви ди и то да по ме ну та пре да ва ња 
до во де у пи та ње не са мо ње го ву ре пу та ци ју 
у ака де мској за јед ни ци, већ и углед ње го вог 
фа кул те та. Он мо же да се у при ват ном по јав-
љи ва њу по на ша ка ко же ли, али као ис так-
ну ти члан јед не ака дем ске ин сти ту ци је има 
оба ве зу да је пред ста ви на до сто јан на чин. 
Да и не по ми ње мо дуг пре ма сту ден ти ма који 
има ју пра ва да оче ку ју нај ви ше стан дар де у 
на ста ви и да она, да би има ла сми сла и оправ-
да ња, сле ди ва же ће на став не про гра ме. Нај зад, 
мо ра се при ме ти ти да је ци клус пре да ва ња 
из ме то до ло ги је до сту пан већ пет го ди на, а да 
ни ко од број них пре да ва ча ове ди сци пли не 
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ни је ука зао на крај њу нео бич ност и не а де-
кват ност Ми ли ће вог про гра ма. Ни ко од Ми-
ли ће вих фи ло зоф ски обра зо ва них ко ле га са 
фа кул те та ни је му скре нуо па жњу да су ње-
го ва из ла га ња о фи ло зо фи ји про бле ма тич на 
и нео др жи ва. Ка ква су, та ква су, иза шла су у 
јав ни про стор и до ста го во ре о на шој фи ло-
зоф ској сце ни да нас.

Ау тор овог тек ста из ра ни јих слич них си-
ту а ци ја зна да ће од мах па сти сум ња на њего-
ве мо ти ве и да мо же оче ки ва ти са мо на па де 

и увре де. То је оно с чим се, на жа лост, мо ра 
ра чу на ти у на шој сре ди ни. Уна пред ћу при-
зна ти ко мен та ре да сам ма ли ци о зан, не зна-
ли ца, по ли  тич ки сум њив, и шта год му дра го, 
али онај ко та ко не што на пи ше мо ра ће пр во 
да до ка же да оно што је у овом кри тич ком 
освр ту ре че но ни је тач но. Ми лић је не дав но 
до био зна чај но при зна ње и углед ну на гра ду 
за сво је де ло. Прав да и је сте у то ме да се вред-
но де ло по хва ли, а ло ше по ку ди – да сва ком 
де лу при пад не оно што за слу жу је.

Здрав ко Ку чи нар
про фе сор Фи ло зоф ског фа кул те та у пен зи ји

Бе о град
zku ci nar@mts.rs
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ГРОК ТА ЛИ ЦЕ – ДЕО БУ ЊЕ ВАЧ КОГ  
ЕТ НИЧ КОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА

(Su za na Ku jun džić-Osto jić, Grok ta li ce bač kih Bu nje va ca, Mu zej Voj vo di ne 
i Cen tar za kul tu ru Bu nje va ca, No vi Sad – Su bo ti ca 2020; 298 str.)

У Музеју Војводине 8. јуна 2021. одржана 
је промоција књиге др Сузане Кујунџић Осто-
јић Грокталице бачких Буњеваца. На промо-
цији су говорили мр Лидија Мустеданагић, 
музејски саветник, др Драго Његован, му-
зејски саветник, проф. др Саша Марковић и 
ауторка. Присутним гостима обратила се и 
директорка Музеја Војводине мр Татјана 
Станковић Пештерац.

Књи га Су за не Ку јун џић Осто јић Грок та-
ли це бач ких Бу ње ва ца, ко ју је об ја вио Му зеј 
Вој во ди не у Но вом Са ду и Цен тар за кул ту-
ру Бу ње ва ца из Су бо ти це 2020. го ди не, на-
ста ла је на осно ву док тор ске ди сер та ци је 
Ан тро по ло шка функ ци ја и зна че ње грок та-

ли ца код бач ких Бу ње ва ца ко ју је ау тор ка од-
бра ни ла 2016. го ди не на Ка те дри за ет но ло ги-
ју и ан тро по ло ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Мен тор док тор ске 
ди сер та ци је био је проф. др Бран ко Ћу пурди-
ја, а у ко ми си ји за од бра ну ди сер та ци је би ли 
су проф. др Сла ви ца Га ро ња Ра до ва нац и 
проф. др Са ша Не дељ ко вић. Ре цен зен ти ове 
пу бли ка ци је су др Дра го Ње го ван, проф. др 
Ја сми на Јо кић и проф. др Са ша Мар ко вић. 
Књи га је пи са на на срп ском је зи ку, а штам-
па на је ла ти нич ним пи смом, а би ло би дра-
го це но да се књи га об ја ви и бу ње вач ком ика-
ви цом и ла ти нич ним пи смом.

Ау тор ка је књи гу по све ти ла сво јој мај ци 
Ка ти и ћер ка ма Ива ни и Ти ја ни, ус по ста вља-
ју ћи кон ти ну и тет из ме ђу про шло сти и бу дућ-
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но сти не са мо сво је по ро ди це, већ и сво је 
ма ле, од но сно ма ло број не, на ци о нал не за јед-
ни це Бу ње ва ца, по себ но бач ких Бу ње ва ца, 
ко ји су ве ко ви ма оп ста ја ли као по се бан ет ни-
ци тет – се ли ли се, бо ри ли се, од на ро ђи ва ли 
се (по ма ђа ри ва ли и по хр ва ћи ва ли), да би 
је ди но у се вер ној Бач кој (у Ср би ји и Ма ђар-
ској) још и да нас оп ста ли као „ма ли на род”, 
ка ко се јед ном о Бу њев ци ма из ра зио ака де-
мик Че до мир По пов, не ка да шњи председник 
Ма ти це срп ске.

У уво ду ове књи ге ау тор ка је на прег нан-
тан на чин упу ти ла чи та о ца на ње ну су шти ну 
и ње ну са др жи ну. Су шти на је у при ка зу и 
ту ма че њу еп ско-лир ских пе са ма грок та ли ца 
ко је су Бу њев ци ве ко ви ма пе ва ли, пре до се-
ља ва ња у Бач ку то ком 17. ве ка, на ста ви ли да 
их пе ва ју то ком 18. и 19. ве ка, до да ју ћи им 
са мо по не ку но ву пе сму, да би их по че ли за-
по ста вља ти од кра ја 19. до кра ја 20. ве ка, ка да 
их по но во об на вља ју и са гле да ва ју њи хов 
зна чај за соп стве ну на ци о нал ност, за бу ње-
вач ку по себ ност (у од но су на Ср бе и Хр ва те, 
ко ји ма су ет нич ки нај слич ни ји), ко ја је у 20. 
ве ку има ла не ко ли ко ка тар зич них мо ме на та.

Са др жи на књи ге је ве о ма ком плек сна, јер 
је мо ра ла да об у хва ти и ис тра же не и не ис тра-
же не стра ни це бу ње вач ке исто ри је, кул ту ре, 
усме ног на род ног ства ра ла штва, до по ја ве 
пре по род не књи жев но сти сре ди ном дру ге 
по ло ви не 19. ве ка (де лат ност би ску па Ива на 
Ан ту но ви ћа и след бе ни ка), но ви је бу ње вач ке 
књи жев не про дук ци је кроз но ви не, ча со пи-
се, ка лен да ре и по себ на из да ња од 1870. до 
да на шњих да на.

Ау тор ка се нај пре ба ви ла ра зним те о ри-
ја ма о по ре клу Бу ње ва ца, њи хо вој ет но ге не-
зи, те о ри ја ма о име ну Бу ње ва ца и њи хо вој 
пр во бит ној и по то њој до мо ви ни, од но сно ме-
сти ма рас про сти ра ња. Не ма ни ка кве сум ње 
да су Бу њев ци ве ко ви ма на се ља ва ли Ди на ри-
де (за пад на Хер це го ви на, ду бро вач ко за ле ђе, 
Дал ма тин ска за го ра, сењ ско при мор је, Ли ка 
и Бо сан ска Кра ји на), да су се вре ме ном се-
ли ли услед еко ном ских и рат них при ли ка, да 
се је дан њи хов део од се лио у се вер ну Бач ку 
20-их и 80-их го ди на 17. ве ка, да су има ли 
сво је име Бу њев ци, ко је су но си ли са со бом 
и по ко јем су их и дру ги ет ни ци те ти, сло вен-
ски и не сло вен ски, та ко на зи ва ли. Мно го је 
исто риј ских до ку ме на та и пре по чет ка 18. 
ве ка ко ји по ми њу Бу њев це, па ра лел но са по-
ми ња њем Ср ба и Хр ва та, као и Сло ве на ца, 
од но сно ина чи ца њи хо вим име на, ко је су 

обич но упо тре бља ва ли стран ци (Мле ча ни, 
Ау стри јан ци и Ма ђа ри). У два из ве шта ја о на-
се ља ва њу Ли ке, по сле про те ри ва ња Ту ра ка, 
1700. и 1702. го ди не би скуп Мар тин Брај ко-
вић по ми ње и Бу њев це уз дру ге на ци о нал но-
сти, од ко јих су јед ни пра во слав ни (Ср би), а 
дру ги ка то ли ци (Хр ва ти и Крањ ци-Сло вен-
ци), уз пре о ста ле му сли ма не, ко ји су та ко ђе 
Сло ве ни.

Да кле, Бу њев ци су ве ко ви ма по ста ја ли и 
би ли су број ни. У по след ња два ве ка, 19. и 20, 
Бу њев ци су се у сво јим ста рим по стој би на ма 
про ре ди ли. Под ути ца јем Илир ског по кре та 
и ка сни јег ју го сло вен ства ко је је до ла зи ло 
из Ђа ко ва и За гре ба, осла би ли су соп стве не 
иден ти тет ске ка рак те ри сти ке, што је омо гу-
ћи ло њи хо во по сте пе но ута па ње у хр ват ску 
на ци ју на ба зи ка то ли чан ства као за јед нич-
ке ве ре и при хва та ња што кав ског на реч ја као 
осно ве је зич ке за јед ни це са Ср би ма, како пра-
во слав ним, та ко и они ма ко ји су би ли ка то-
ли ци или му ха ме дан ци, ко ји ма су Бу њев ци 
као не па тво ре ни што кав ски икав ци већ при-
па да ли. За рад на ци о нал не ин те гра ци је у ка-
то лич ком кљу чу, Хр ва ти су се од ре кли своје 
ча кав шти не и кај кав шти не, при хва ти ли што-
кав шти ну и про ши ри ли свој на ци о нал ни кор-
пус на све ка то ли ке што кав це, ка ко на Ср бе, 
та ко и на Бу њев це.

Бу њев ци у сво јим ста рим кра је ви ма ни су 
има ли ин те ли ген ци ју ко ја би во ди ла њи хов 
на ци о нал ни пре по род (а што су Ср би и Хрва-
ти има ли), та ко ђе ни су има ли град и гра ђа не, 
про све ти те ље и ро ман ти ча ре ко ји би из гра-
ђи ва ли бу ње вач ку на ци о нал ну ми сао. Ни су 
има ли ком пакт но на се ље, крај или област, 
ко ји њи ма пред ста вља на ци о нал ни цен тар, 
са гра дом у ко ме се у но вом до бу фор ми ра ју 
са вре ме не на ци је. Оно што ни су има ли у 
ста ром кра ју, Бу њев ци су има ли у но вом кра-
ју, у се вер ној Бач кој, али са мо де ли мич но.

Исто ри ја Бу ње ва ца до брим де лом је још од 
16. ве ка ве за на за исто ри ју ау стриј ске Вој не 
гра ни це (Militärgrenze), ко ја се вре ме ном про-
сти ра ла од Се ња до Тран сил ва ни је у да на шњој 
Ру му ни ји. Ти ме се об ја шња ва и пре се ља ва-
ње Бу ње ва ца у Бач ку то ком 17. ве ка, у ко јој 
су они по ла ве ка, за јед но са Ср би ма, чи ни ли 
од брам бе ни штит Хаб збур шке им пе ри је пре-
ма Осман ском сул та на ту, ужи ва ју ћи пред-
ви ђе не по вла сти це: сло бод ну об ра ду зе мље, 
из у зи ма ње од ве ли ких др жав них да ва ња, 
сло бо дан жи вот уну тар соп стве не по ро дич не 
за дру ге – уста но ве ко ја је до не та из пра по-
стој би не.
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Шта су Бу њев ци има ли од кул ту ре у свом 
ста ром кра ју? Има ли су исто оно што и њи-
хо ви су се ди – гор штач ки (пре те жно сто чар-
ски) на чин при вре ђи ва ња, по ро дич ну за дру-
гу са пре ци зно по де ље ним уло га ма, кул ту ру 
ста но ва ња при ла го ђе ну ге о граф ским усло-
ви ма и увек мо гу ћим се о ба ма (би ло у го ру – 
би ло у дру ги крај), кул ту ру оде ва ња ко ја је 
је ди но би ла мо гу ћа – а то је она кућ не из ра де, 
кул ту ру усме не књи жев но сти, ко ја се пре-
но си ла с ге не ра ци је на ге не ра ци ју и транс-
фор ми са ла услед из ме ње них про сто ра и 
усло ва жи во та, кул ту ру го ди шњих оби ча ја, 
жи вот ног ци клу са и прак ти ко ва ња ве ре у ка-
то лич ком кљу чу, с при ме са ма пред хри шћан-
ских, па ган ских оби ча ја.

Део усме не књи жев но сти Бу ње ва ца из 
обла сти Ди на ри да пре нет је и у про стор се-
вер не Бач ке у ко јој су Бу њев ци, као бор бен 
и ве ран на род, по ста ли део ау стриј ске про тив 
осман ске Вој не гра ни це, за јед но са до ми цил-
ним и но во до се ље ним Ср би ма, чи не ћи са 
њи ма спе ци фич ну ју жно сло вен ску сим би о-
зу. Ов де је та усме на књи жев ност прак ти ко-
ва на, за пи са на и по ста ла нам је до ступ на у 
да на шње вре ме, без об зи ра што је – услед 
ра зних фак то ра: мо дер ни за ци је, ма ђа ри за-
ци је итд. – већ кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка, 
ме ђу са мим Бу њев ци ма по ста ла ана хро на, 
пот це ње на, не ва жна, и у ве ћи ни бу ње вач ког 
на ро да за бо ра вље на. 

У ко му ни стич ком ју го сло вен ском пе ри-
о ду она ни је би ла по жељ на, па ни до зво ље на, 
као што ни бу ње вач ко име ви ше ни је би ло 
до зво ље но, ни ти то ле ри са но, већ из ри чи то 
за бра ње но у ко рист хр ват ства.

Бу њев ци у Бач кој су вре ме ном ство ри ли 
сво ју пи са ну књи жев ност, из ко је су и глав ни 
по да ци о бу ње вач кој усме ној књи жев но сти, 
та ко да се од пре по род не бу ње вач ке књи жев-
но сти 70-их го ди на 19. ве ка мо же го во ри ти 
о кон ти ну и те ту бу ње вач ке књи жев не кул-
ту ре. На то се на до ве зу је но ви ја бу ње вач ка 
књи жев ност у пе ри о ду из ме ђу Пр вог и Дру-
гог свет ског ра та, ко ји је пун кон тро ве р зи, 
због то га што су Бу њев ци у ак ту ел ним срп-
ско-хр ват ским кон фрон та ци ја ма, ко ји су били 
и вер ски и кул тур ни и по ли тич ки, због свог 
искре ног ју го сло вен ства, из вла чи ли „нај кра ћу 
ши би цу”, а због свог не па тво ре ног ка то ли чан-
ства, под ле га ли агре сив ној хр ва ти за ци ји. 

Без об зи ра на ет нич ку бли скост са Ср би ма, 
бу ње вач ко ка то ли чан ство (ко је су не го ва ли 

бо сан ски фра њев ци и њи хо ви на след ни ци) 
ап со лут но је оне мо гу ћи ва ло ин те гра ци ју Бу-
ње ва ца као „ма лог на ро да” у окви ре срп ске 
на ци је, без об зи ра што је у њи хо вој тра ди-
ци ји и усме ној ба шти ни глав ни на ци о нал ни 
ју нак, по ред Ива на Сен ко ви ћа, био не сум њи-
ви Ср бин Мар ко Кра ље вић, што је од не ло пре-
ва гу над ет нич ким по себ но сти ма.

Ипак, је дан део Бу ње ва ца је остао ве ран 
сво јој бу њев шти ни, не сво ди вој ни у срп ске 
ни у хр ват ске ет нич ке и на ци о нал не ко ло се ке, 
не гу ју ћи сво је оби ча је, свој го вор, свој етос, 
а сво је ка то ли чан ство увек по ку ша вао да из-
дво ји као по себ ност у од но су на хр ват ско-ка-
то лич ку ак ци ју ин те гра ци је свих сла вен ских 
ка то ли ка у хр ват ску на ци ју од по чет ка 20. 
ве ка до да нас.

У овој књи зи се по ка зу је и до ка зу је ко је су 
то раз ли ке из ме ђу Бу ње ва ца ју жно од Са ве 
и бач ких Бу ње ва ца, се вер но од Са ве и Дуна-
ва. Чи ни се да су Бу њев ци у но вом кра ју, у 
про сто ру се вер не Бач ке, у тро у глу из ме ђу 
Су бо ти це, Сом бо ра и Ба је, окру же ни пра во-
слав ним Ср би ма, Ма ђа ри ма и Нем ци ма, од 
ко јих су Нем ци и Ма ђа ри би ли при пад ни ци 
вла да ју ћих на ци ја у Хаб збур шкој мо нар хи-
ји, сте кли свест о сво јој по себ но сти, ко ју су 
ви ше из ра жа ва ли сва ко днев ном прак сом 
жи во та за јед ни це не го те о риј ским екс пли-
ка ци ја ма не по сто је ће ин те ли ген ци је (осим 
цар ско-ка то лич ке), та ко да се њи хо ва пре по-
род на књи жев ност, као прет по став ка на ци-
о нал ног уоб ли че ња, по ја ви ла мно го ка сни је 
у од но су на Ср бе и Хр ва те. 

Шта ре ћи о „по нај бо љим” Бу њев ци ма, офи-
ци ри ма, пле ми ћи ма и дру гим углед ни ци ма, 
ко ји су се – за рад соп стве ног на пре до ва ња 
– ве о ма јед но став но од ри ца ли свог по ре кла, 
сво јих бу ње вач ких ко ре на, да би у ак ту ел ној 
си ту а ци ји по ста ли део вла да ју ћег ми љеа Хаб-
збур шке им пе ри је? Бу њев ци ни су би ли је ди-
ни у овом про це су. Има та квих и Ср ба, Руму-
на, Сло ва ка, Че ха, Ру си на, Хр ва та и дру гих.

Ва жан део при че о Бу њев ци ма је па три јар-
хал но уре ђе ње бу ње вач ке по ро ди це у про сто-
ру се вер не Бач ке, ко ја је сле ди ла обра сце тог 
уре ђе ња у ста ром кра ју, у обла сти Ди на ри да, 
а што је ве за но и за струк тур ну и кул тур ну 
ма три цу Вој не гра ни це Хаб збур шке мо нар-
хи је, ко ја је при хва ти ла ра ни је обра сце поро-
дич не за дру ге сло вен ских на ро да са Бал ка на 
као нај е ко но мич ни је фор му ле за сво ју свр ху: 
од бра ну од Осман ске им пе ри је. Јер, на под-
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руч ју Вој не гра ни це, они ће би ти не пла ће ни 
вој ни ци за цар ство по прин ци пу: да ће мо им 
зе мљу за об ра ду ко ја пре то га ни је би ла на ша, 
осло бо ди ће мо их ра зних фе у дал них и цр кве-
них ку лу ка и да ва ња, ка то ли ке ће мо пот чи-
ни ти на шим ка то лич ким ди је це за ма а пра-
во слав ни ма ће мо да ти Кар ло вач ку ми тро по-
ли ју, ко ју ће мо кон тро ли са ти, итд.

Ме ђу тим, исто ри ја је учи ни ла да је део 
Вој не гра ни це на ко ју су на се ље ни Бу њев ци 
вр ло бр зо по стао не би тан у стра те шком сми-
слу за Хаб збур ге, јер је гра ни ца по ме ре на на 
Са ву и Ти су, са ма лим из у зет ком у Сре му, која 
се до ти че Ду на ва. 

Бу њев ци су оста ли ту где су, али без ве ћег 
ути ца ја на ши ра зби ва ња. Реч је о сре ди ни 18. 
ве ка, ка да се до га ђа ве ли ка се о ба Ср ба из По-
ти сја и По мо риш ја у цар ску Ру си ју, на чи јим 
ће ју жним обо ди ма они ство ри ти две крат-
ко трај не др жа во ли ке обла сти: Но ву Сер би ју 
и Сла вја но сер би ју.

Ау тор ка је из вр ши ла еви ден ци ју и опис 
грок та ли ца, по себ но бу ње вач ких, јер по сто-
је и срп ске, па и хр ват ске грок та ли це.

Нај ва жни ји део овог ра да је ау тор ки но 
об ја шње ње уло ге грок та ли ца, кроз вре ме и 
про стор, у дру штву у ко ме су оне из во ђе не, 
би ле по што ва не, пам ће не, а по том по ти ски-
ва не, за бо ра вља не, и ко нач но об на вља не, као 
огром ни ре сурс на ци о нал ног иден ти те та Бу-
ње ва ца.

Ау тор ка је струч но и на уч но опи са ла де-
фи ни ци ју, функ ци ју (...) грок та ли ца, на ве ла 
њи хо ве за пи си ва че и из во ђа че (...), али то је 
ствар ко јом ће се ба ви ти дру ги струч ња ци.

У ве зи са вре ме ног по ло жа ја Бу ње ва ца ва-
жно је за кљу чи ти сле де ће:
1. Бу ње вач ко пи та ње је и да ље отво ре но;
2. Ре ша ва ње бу ње вач ког пи та ња за ви си само 

од пре о ста лих Бу ње ва ца и до бре во ље 
др жав них вла сти у Ср би ји, Ма ђар ској и 
Хр ват ској.

Др Дра го Ње го ван
на уч ни са вет ник, Но ви Сад
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UDC 821.112.2-4.09 Weissmann K.(049.32)

КО ЈЕ ДЕ СНО? ПО КУ ШАЈ ТИ ПО ЛО ГИ ЈЕ

(Kar lhe inz We is smann, Wer ist rechts? Ver such ei ner Typo lo gie,  
Jun ge Fre i he it Ver lag, Ber lin 2020, 55 стр.)

Чи та лац би се мо жда чу дио за што би неко 
пи сао при каз књи ге ко ја је два да пре ла зи 50 
стра ни ца. Ме ђу тим, иа ко је ов де пре реч о 
есе ју не го о књи зи, ње го ва вред ност не ле жи 
у оби му. Као што сто ји у под на сло ву, ово је 
са мо по ку шај ти по ло ги је, али је дин ствен и 
вре дан по ку шај да се бли же осве тли плу ра-
ли зам на де сни ци. У че му је зна чај та квог 
по ду хва та ја сно је сва ко ме ко се до са да ба-
вио по ли тич ком ми шљу де сни це. На и ме, као 
што је Вајс ман при ме тио у јед ној ра ни јој 
књи зи, ба вље ње кон зер ва ти ви змом је рет ко 
кад објек тив но, од но сно оно је по пра ви лу 
по ле мич ке при ро де. Ако се кон зер ва ти ви зму 

при сту па по ле мич ки и ако је тај по јам по-
стао стра ши ло (Шренк-Но цинг) ствар је још 
те жа и ком пли ко ва ни ја са пој мом де сни це. 
На За па ду, па и код нас, ве ћи на оних ко ји 
ва же за „екс пер те” ка да је у пи та њу по ли-
тич ка ми сао де сни це су не са мо отво ре ни 
про тив ни ци де сни це, већ би се ла ко мо гли 
свр ста ти ме ђу ле ве екс тре ми сте. Књи ге о 
де сни ци мо гу да на пу не чи та ве би бли о те ке, 
али њи хо ви ау то ри рет ко же ле да раз у ме ју 
пред мет о ко ме пи шу, већ им је ви ше ста ло 
до то га да оп ту жу ју и су зби ја ју. Сва ки раз-
го вор о де сни ци пра ћен је за бри ну то шћу 
због ње ног на вод ног ра ста, или се чак и са мо 
ње но по сто ја ње схва та као скан дал. Из овог 
вред но сно оп те ре ће ног ста ва пре ма де сни ци 
ло гич но сле ди и хро нич на нео се тљи вост за 
раз ли ке у окви ру де сног спек тра, јер ко би 
се још ба вио идеј ним ни јан си ра њи ма у окви-
ру та бо ра ко ји је у це ли ни гле да но не ле ги-
ти ман и опа сан? Ако се де сни ца схва та као 
прет ња, он да се зах те ва су прот ста вља ње и 
не у тра ли за ци ја те прет ње. Успех у том по-
слу мо гућ је са мо уко ли ко се ап стра ху ју раз-
ли ке, а у об зир узи ма са мо оно што је свим 
об ли ци ма де сни це на вод но за јед нич ко, одно-
сно оно што их све чи ни опа сним. 

У нај бо љем слу ча ју го во ри се о раз ли ко-
ва њу из ме ђу уме ре не и ра ди кал не, од но сно 
екс трем не де сни це. Ме ђу тим, реч је о по де-
ли ко ја ни ка ко ни је од по мо ћи, јер се и ту по-
ла зи од прет по став ке да у осно ви сто ји је дан 
исти фе но мен, а да су раз ли ке из ме ђу „уме-
ре них” и „не у ме ре них” де сни ча ра са мо кван-
ти та тив не, да кле у сте пе ну. То би зна чи ло 
да на де сни ци, су штин ски, не по сто ји ни ка-
кав ствар ни плу ра ли зам, а раз ли ке из ме ђу 



696

„уме ре них” и „ра ди ка ла” се мо жда ви ше ти чу 
ка рак те ра њи хо вих пред став ни ка не го што 
је реч о раз ли ка ма у сми слу по гле да и иде ја. 
У сва ком слу ча ју, оба пој ма су та ко по ве за на 
да су „ра ди ка ли” они де сни ча ри ко ји ни су 
„уме ре ни”, а „уме ре ни” су они ко ји су у свом 
при сту пу „бла жи”, да кле ко ји ни су „екс трем-
ни”. Та кав по глед на де сни цу на кра ју до во ди 
до пи та ња фа ши зма, од но сно до oнога што се 
мо же на зва ти re duc tio ad Hi tle rum (Лео Штра-
ус). То што по је ди ни „кон зер ва тив ци” и сами 
го во ре о се би као о „де сном цен тру”, а о дру-
ги ма као о „крај њој де сни ци” или „ра ди кал-
ним де сни ча ри ма” не мо же се сма тра ти аргу-
мен том у при лог ова квој по де ли. На про тив, 
то ви ше го во ри о „кон зер ва тив ци ма” ко ји 
има ју по тре бу да се уна пред из ви ња ва ју због 
соп стве них ста во ва и ко ји уз по моћ фра зе: 
„де сно, али не су ви ше” по ку ша ва ју да се 
уми ле они ма про тив ко јих се на вод но бу не. 
Они или из бе га ва ју или јед но став но ни су у 
ста њу да ја сно од ре де соп стве ну по зи ци ју, 
већ при хва та ју ту ђе од ре ђе ње по ку ша ва ју ћи 
да не га тив ну сли ку убла же – на рав но у гра-
ни ца ма у ко ји ма је то мо гу ће – по зи ва ју ћи се 
на сво ју уме ре ност, цен три зам или мо дер ност. 
Та кав по ку шај, на рав но, про па да, јер ако се 
де сни ца већ уна пред схва та као прет ња, онда 
и „уме ре ни де сни чар” мо ра иза зи ва ти по дозре-
ње бу ду ћи да увек оста је отво ре на мо гућ ност 
да ће се у не ком тре нут ку „ра ди ка ли зо ва ти”.

Вајс ма нов есеј је вре дан баш за то што по-
ку ша ва да раз би је ста ре сте ре о ти пе (де ле ги-
ти ми за ци ја, де мо ни за ци ја, дво стру ки стан-
дар ди) и чи та о ци ма отво ри је дан но ви свет 
на де сни ци без по тре бе за би ло ка квим изви-
ња ва њи ма, дис тан ци ра њи ма и ети ке ти ра њи-
ма. Јер, на де сни ци по сто ји ве ли ки број разли-
чи тих стру ја и тра ди ци ја: од кон тра ре во лу-
ци о нар не де сни це, пре ко ре ги о на ли стич ке, 
на ци о на ли стич ке, ли бе рал не и ли бер та ри-
јан ске, за тим хри шћан ско-де мо крат ске, нео-
а ри сто крат ске, до на ци о нал ре во лу ци о нар не 
или фа ши стич ке. То је од у век би ло та ко. Де-
сни ца је пред ста вља ла ра зно ли кост, док је 
ле ви ца би ла „блок” ко ји сво је по ре кло има у 
не ко ли ко јед но став них па ро ла: „чо век је до-
бар” „љу ди су јед на ки” „свет се мо же схва ти-
ти”, „исто ри ја зна чи про грес”. Већ ту по ста-
је ја сно да де сни ца ни ка ко ни је мо гла би ти 
мо но лит на, јер не сла га ње са кре дом ле ви це 
не под ра зу ме ва ну жно за сту па ње иден тич-
ног про гра ма. Ка ко ау тор при ме ћу је, ле ви ца 
је у сво јим осно ви ним на че ли ма оста ла иста 

(Ернст Нол те би ре као да је у пи та њу „веч на 
ле ви ца” док је де сни ца од вре ме на Фран цу-
ске ре во лу ци је до да нас пре тр пе ла број не 
му та ци је. Вајс ман у уво ду украт ко по на вља 
оно што је у ра ни јим ра до ви ма већ пи сао о 
ра зли ци из ме ђу кла сич не и пост кла сич не 
де сни це, на до ве зу ју ћи се на оно што је о томе 
ми слио и Ар мин Мо лер. Са да шња де сни ца 
(ба рем у Не мач кој) се пре ма Вајс ма ну де ли у 
че ти ри гру пе а то су: „по пу лар ни” „ве ри сти”, 
„ар хи сти” и „ре ак си” Кри те ри јум за раз ли ко-
ва ње ових гру па ни је кван ти та ти ван, те се 
оне не мо гу схва ти ти као из раз по ве ћа ња или 
опа да ња не че га у окви ру кон ти ну у ма. Оне 
се раз ли ку ју пре ма то ме ка ко ус по ста вља ју 
хи је рар хи ју из ме ђу кон зер ва тив них вред но-
сти ау то ри те та, сло бо де, за јед ни це и це ли не. 
Да кле, сви де сни ча ри при хва та ју ове вред но-
сти, али не до де љу ју сва кој исто ме сто, та ко 
да док ће по пу лар ни ис ти ца ти за јед ни цу и 
це ли ну, ве ри си ти би се од лу чи ли пре све га 
за ау то ри тет и сло бо ду, ар хи сти за ау то ри тет 
и це ли ну, а ре ак си за сло бо ду и це ли ну. На рав-
но, Вајс ма ну је ја сно да се по бро ја ни ти по ви 
не ја вља ју у чи стом об ли ку, да по сто је и ме-
шо ви те фор ме, те да је ов де по сре ди са мо 
по ку шај да се на чи ни јед на упо тре бљи ва ти-
по ло ги ја и по ло жај учи ни пре глед ни јим. Па да 
у очи да је Вајс ман сâм ство рио ове озна ке. 

По пу лар је, пре ма Вајс ма ну, онај ко у вре-
ме „гло бал не кри зе иден ти те та” (Хан тинг-
тон) по ста вља пи та ње ко сам „ја”, од но сно 
ко смо „ми”. За по пу лар не или ка ко би се још 
мо гло ре ћи по пу ли сте (на рав но, без не га тив-
не ко но та ци је) је иден ти тет и же ља да се он 
очу ва цен трал но пи та ње око ко га се гру пи шу 
у от по ру пре ма „љу ди ма из Да во са”. Вајс ма-
ну је ја сно да ле ви ча ри по пра ви лу не раз уме-
ју о че му је ту реч, на ро чи то ка да соп стве ни 
„ан ти фа ши зам” по ку ша ва ју да су прот ста ве 
но вом „фа ши зму”, од но сно ка да бра не „ли бе-
рал ну” де мо кра ти ју од „или бе рал не”. Пре ма 
Вајс ма ну, по сре ди је за пра во кон фликт из-
ме ђу оних ко ји су обес ко ре ње ни и оних ко ји 
су уко ре ње ни или из ме ђу па три о та (Год хар-
то ви so mew he res) и ан ти па три о та (Гуд хар то-
ви anywhe res). От пор уко ре ње них при род но 
на ги ње ка де сни ци и де сни по пу ли зам ре а-
гу је на оно што за и ста ти шти љу де. Ти ме се 
об ја шња ва за што се упр кос свим мањ ка во-
стви ма вођ ства и так тич ким гре шка ма по пу-
ли стич ки по кре ти стал но об на вља ју. По пу-
ли сти су по крет ко ји до ла зи од о здо, што има 
сво је до бре и ло ше стра не. У при лог им иде 
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што у сво јим зах те ви ма мо гу ра чу на ти на 
спон та ни при ста нак. Са дру ге стра не, сва ки 
по крет од о здо мо ра ра чу на ти са „ру со и стич-
ким” тен ден ци ја ма ко је оте жа ва ју сло бо ду 
де ло ва ња. У том сми слу, Вајс ман на гла ша ва 
да по пу лар ни има ју бу дућ ност са мо уко ли ко 
ус пе ју да се по ли тич ки ар ти ку ли шу и ин сти-
ту ци о на ли зу ју.

Дру ги тип о ко ме Вајс ман пи ше је ве ри-
ста. Они ко ји по зна ју ње го во де ло зна ју да 
ни је пр ви пут да он упо тре бља ва овај по јам 
пре у зет из исто ри је умет но сти ка да го во ри 
о де сни ци. Иа ко то не ка же екс пли цит но, реч 
је о стру ји са ко јом се ау тор иден ти фи ку је. 
Ако је по пу лар на стру ја оку пље на око пита-
ња иден ти те та, за ве ри сте су твр де чи ње ни це 
оно што је нај ва жни је – чак и ка да су не при-
јат не – од но сно онај „такт у ра су ђи ва њу” о 
ко ме је го во рио Кла у зе виц, а ко ји се не мо же 
за ме ни ти ни ка квим ис по ве да њем ве ре ни ти 
по но си том ми ли тант но шћу ка ко је го во рио 
фи ло зоф Па на јо тис Кон ди лис, ко га Вајс ман 
ви ди као јед ног од пред став ни ка ве ри зма. Ве-
ри зам се у свом ре а ли зму мо же по зва ти на 
ду гу тра ди ци ју ко ја се же од Ту ки ди да, пре-
ко Ма ки ја ве ли ја, Хју ма, Кла у зе ви ца, Ре на на, 
Со ре ла, Па ре та, Ве бе ра, Шпен гле ра, Хер ма-
на Хе ле ра, Кар ла Шми та до Ар нол да Ге ле на 
и Ју ли ју са Фројн да. Не ма сум ње да је реч о 
пи сци ма ме ђу ко ји ма по сто је круп не раз ли-
ке и ни је уо би ча је но Хе ле ра свр ста ва ти у де-
сни ча ре, по го то во не ра ме уз ра ме са Шпен-
гле ром са ко јим се ни је сла гао. Ме ђу тим, оно 
што све њих, упр кос, раз ли ка ма ује ди њу је 
је сте „стра хо по што ва ње пред чи ње ни ца ма” 
(Шпен глер), а чи ње ни ца ко ја се не сме ис пу-
шта ти из ви да је фак тор мо ћи. Дру гим ре чи-
ма, иг но ри са ње мо ћи и „страх од ствар но сти” 
(Шпен глер) је за ве ри сте си гу ран пут у про-
паст и де ка ден ци ју. По се бан на гла сак ве ри-
ста ста вља на зна чај сна жне др жа ве, што не 
тре ба бр ка ти са др жа вом ко ја се у све ме ша, 
јер са мо сна жна др жа ва мо же да га ран ту је 
сло бо ду по је дин ца. Вајс ма ну је ја сно да су 
да на шњи ве ри сти у чуд ној по зи ци ји јер су 
ин сти ту ци је ко ји ма на ги њу „под не при ја тељ-
ском кон тро лом” та ко да им не пре о ста је ни-
шта дру го до да гра де „про ти вин сти ту ци је”, 
од но сно да се на да ју да ће се „ин стинкт” 
про бу ди ти јед ном ка да „идо ли про гре си ви-
зма” пад ну (стр. 20).

Ар хи ста је тре ћи тип де сни ча ра о ко ме 
ау тор пи ше. На пр ви по глед, реч је ви ше о људ-
ском ти пу не го о по ли тич ком опре де ље њу, 

јер је ар хи ста онај ко при хва та да учи ни ну-
жно у „озбиљ ном слу ча ју” (Шмит), од но сно 
онај ко ји при хва та да до не се од лу ку и де лу-
је он да ка да се оста ли скла ња ју. И за и ста, 
ме ђу Вајс ма но ве ар хи сте мо гли би спа да ти 
со ци јал де мо кра та Гу став Но ске ко ји је оку-
пио до бро вољ це и по слао их да угу ше ко му-
ни стич ку по бу ну или Фри дрих Еберт ко ме 
је Не мач ка би ла ва жни ја од уста ва. Он ни је 
па тио од оног ле га ли зма ко ји је спре чио Хин-
ден бур га да из вр ши др жав ни удар. Украт ко, 
ар хи ста је онај ко зна да је вла да ви на при ме-
на мо ћи да се у озбиљ ном слу ча ју моћ и сила 
мо ра ју при ме ни ти ка ко би се об но вио ста ри 
или ус по ста вио но ви по ре дак. 

Ре ак је по след њи тип де сни ча ра ко ји би 
се обич но на зи вао ре ак ци о на рем, од но сно 
оним ко се за ла же за ре ста у ра ци ју. Ипак, за-
ла га ње за ре ста у ра ци ју ста рог ре жи ма у до-
слов ном сми слу је два да мо же има ти не ког 
сми сла, па је реч „ре ак ци о нар” вр ло бр зо по-
ста ла не при клад на да би опи са ла по ли тич ку 
тен ден ци ју, а по јам је по стао не га тив на озна-
ка. На кра ју кра је ва, и не ки де сни ча ри по пут 
Ар тур Ме лер ван ден Бру ка су се ви ше не го 
ја сно огра ђи ва ли од ре ак ци о на ра. Упр кос 
то ме, мно ги де сни ча ри су се са ми из ја шња-
ва ли као ре ак ци о на ри или се ба рем ни су бу-
ни ли ка да су их дру ги на зи ва ли тим име ном. 
И ту се по но во сре ћу звуч на име на де сни це 
од Ју ли ју са Ево ле, пре ко Ан ри де Мон терла-
на, Еми ла Си о ра на, Т. С. Ели о та до Јин ге ра. 
Ре ак ци о на ри су они ко ји се сма тра ју над моћ-
ним у од но су на дух вре ме на и сви они ко ји 
су че сто оп ту жи ва ни за „есте ти зам” Ли ста 
би се мо гла про ши ри ти да об у хва ти Ни чеа, 
Ба ре са, Д А̓нин циа, Ма ла пар теа, Ми ши му, 
Да ви лу, Уел бе ка, Бо то Штра у са, Мар ти на 
Мо зе ба ха или Жа на Рас па ја. Иа ко је ов де не-
сум њи во реч о де сном ду хов ном др жа њу – јер 
има ли шта ча сни је од од бра не из гу бље не 
ства ри – исто та ко је ван сва ке сум ње да је 
ова стру ја нај ма ње по ли тич ка или ба рем нај-
ма ње прак тич на. Ре ак ци ја и ари сто крат ско 
др жа ње ни ка да не мо гу би ти ствар ма се, па 
та ко ни ре ак ци ја не мо же би ти пар ти ја у 
дру штву ма сов не де мо кра ти је. На кра ју кра-
је ва, за пра вог ре ак ци о на ра је не за ми сли во 
да про па ги ра ро ја ли зам или ода ност цр кви, 
тра ди ци ји, отаџ би ни, јер је то не што што се 
за сва ког ре ак ци о на ра про сто под ра зу ме ва 
и ка да по ста не пред мет убе ђи ва ња ја сно је 
да је ствар из гу бље на. Ре ак ци о на ри су по је-
дин ци – че сто књи жев ни ци – и осим јед ног 
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не рас по ло же ња спрам оно га што се мо же 
за те ћи ов де и са да ма ло то га их по ве зу је. Та-
ко ђе, Вајс ман по ка зу је да ре ак и не ма мно го 
из бо ра пред со бом. У нај го рем слу ча ју то је 
сно би зам, а у нај бо љем оштро ум на кри ти ка 
по сто је ћих од но са. 

За раз ли ку од пре да ва ња ко је је др жао у 
Би бли о те ци кон зер ва ти ви зма у Бер ли ну ка да 
је го во рио о со ци јал но-па три от ској, кон зер-
ва тив ној и бо на пар ти стич кој стру ји уну тар 
де сни це, у овом есе ју се Вајс ман од лу чио за 
не у трал не и нео п те ре ће не тер ми не, иа ко се 
па ра ле ле мо гу ла ко по ву ћи. Ко ри шће ни тер-
ми ни по ка зу ју да Вајс ман не од у ста је од по-
де ле на ле ви цу и де сни цу (ко ја се не ки ма чи ни 
за ста ре ла), да не ве ру је у мо гућ ност обра зо-
ва ња не ког „по преч ног фрон та” и са ве за де-
ло ва де сни це са де ло ви ма ле ви це, да ин си-
сти ра на ја сном од ре ђе њу по зи ци је, али и да 
сма тра да се по јам „кон зер ва тив но” ви ше не 

мо же спа си ти, од но сно да је из гу био сва ко 
по ли тич ко зна че ње (стр. 47–48). 

Ко ли ко год Вајс ма нов по ку шај ти по ло ги-
је био ко ри стан, ипак је ја сно да се ова те ма 
не мо же ис цр пе ти у окви ру јед ног есе ја. Та ко, 
на при мер, по зи ци ја ар хи сте оста је не ка ко 
за ма гље на, а по себ но је не ја сна раз ли ка изме-
ђу ње га и ве ри сте. Са дру ге стра не, ко ли ко год 
да је пи та ње иден ти те та ва жно за по пу ла ра, 
оно је да ле ко од бе зна чај ног за тип ре ак цио-
на ра. На и ме, мо же се прет по ста ви ти да је 
ре ак ци о нар још ду бље уко ре њен од ње го вог 
по пу ли стич ког са вре ме ни ка и да ода тле и 
до ла зи ње го ва ре ак ци о нар ност. У сва ком слу-
ча ју, упр кос ма лом оби му, овај есеј ће, све док 
га ау тор не пре то чи у ши ру сту ди ју, бити 
нео п ход на ли те ра ту ра за све оне ко ји има ју 
на ме ру да се озбиљ но ба ве де сном ми шљу и 
стру ја ма на да на шњој де сној сце ни. 

Др Ду шан До ста нић
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град

du san_do sta nic@yahoo.co.uk



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

ЛИ ДИ ЈА БУ КВИЋ БРАН КО ВИЋ (Бе о град, 1991). Из вр шни ди рек тор Цен-
тра за по зи ти ван раз вој де це и омла ди не у Бе о гра ду (ЦЕ ПО РА).

Ди пло ми ра ла 2013. на Фа кул те ту за спе ци јал ну еду ка ци ју и ре ха би ли та-
ци ју Уни вер зи те та у Бе о гра ду (смер: Пре вен ци ја и трет ман по ре ме ћа ја по на-
ша ња), где је и ма сте ри ра ла 2016. (По ве за ност ор га ни зо ва ња пор о дич ног жи во-
та и про бле ма по на ша ња у ра ној адо ле сцен ци ји). Тре нут но је на док тор ским 
сту ди ја ма на Фа кул те ту за спе ци јал ну еду ка ци ју и ре ха би ли та ци ју (сту диј ски 
про грам: Де фек то ло ги ја).

ЕВА ВУ КОВ РА ФАИ (Су бо ти ца, 1965). Ван ред ни про фе сор Учи тељ ског 
фа кул те та на ма ђар ском на став ном је зи ку у Су бо ти ци. 

Ди пло ми ра ла 1990. на Ка те дри за ма ђар ски је зик и књи жев ност на Фи ло-
зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Но вом Са ду. На Учи тељ ском фа кул те ту на 
ма ђар ском на став ном је зи ку у Су бо ти ци ма ги стри ра ла 2007. (A nyel vi ter vezés 
metodológiája és sze re pe a vajdasági magyar nyelv oktatásában [Методологија и 
уло га је зич ког пла ни ра ња у на ста ви ма ђар ског као ма тер њег је зи ка у Војводини]) 
и док то ри ра ла 2011. (A 7–14 éve sek szóbeli kommunikációjának társadalmi és nyel vi 
tényezői [Друш твени и је зич ки фак то ри вер бал не ко му ни ка ци је у дво је зич ној 
сре ди ни уз ра ста од 7–14 година]). Област на уч ног ис тра жи ва ња и ин те ре со ва-
ња: со ци о лин гви сти ка, ме то ди ка на ста ве ма тер њег је зи ка и ис тра жи ва ње је-
зич ке би о гра фи је.

Важнијекњиге:Az örökíró, a hémij szka és ami körülöttük van. A magyar 
nyelvhasználat vajdasági te rei: nyel vi ter vezés és oktatás [Употреба ма ђар ског је-
зи ка у Вој во ди ни: Је зич ко пла ни ра ње и образовање], Sza bad ka 2012; A 7–14 
éve sek szóbeli kommunikációjának társadalmi és nyel vi tényezői [Друш твени и је-
зич ки фак то ри вер бал не ко му ни ка ци је у дво је зич ној сре ди ни уз ра ста од 7–14 
година], Sza bad ka 2013; Nyel vi lokáldinamika. A magyar nyelv vajdasági kon tex tu sai 
[Локална ди на ми ка у је зи ку. Кон тек сти ма ђар ског је зи ка у Војводини], Sza bad ka 
2019. (уред ник и ко а у тор).

БОГ ДАН ДРА ЖЕ ТА (Њу јорк, 1992). До цент на Оде ље њу за ет но ло ги ју и 
ан тро по ло ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду и на уч ни са-
рад ник на Ин сти ту ту за ет но ло ги ју и ан тро по ло ги ју при Фи ло зоф ском фа кул-
те ту у Бе о гра ду.

Ди пло ми рао 2011. (Ан тро по ло шко про у ча ва ње ор га ни за ци о не кул ту ре 
Ernst Young-а у Ср би ји), ма сте ри рао 2016. (Од нос на ци о нал не и ор га ни за ци о не 
кул ту ре у Ernst Young-у: ис тра жи ва ње кроз сва ко днев ну прак су у кан це ла ри ји 
мул ти на ци о нал не ком па ни је у Ср би ји) и док то ри рао 2019. го ди не (Про бле ми 
иден ти фи ка ци је у (не)фор мал но по де ље ним гра до ви ма у Бо сни и Хер це го ви ни: 
ком па ра тив на ана ли за иден ти фи ка циј ских про це са у Мо ста ру и Са ра је ву) на 
Оде ље њу за ет но ло ги ју и ан тро по ло ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду. Обла сти на уч ног ис тра жи ва ња и ин те ре со ва ња: ет но ло ги ја Бал ка на, 
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ет но ло ги ја Бо сне и Хер це го ви не, кон струк ци ја иден ти те та (ан тро по ло ги ја ет-
ни ци те та и ан тро по ло ги ја гра ни ца), ме ђу ет нич ки од но си и про це си, ур ба на 
ан тро по ло ги ја, као и ор га ни за ци о на (кор по ра тив на) ан тро по ло ги ја.

Важнијекњиге: Ет нич ка иден ти фи ка ци ја и гра ни це у Бо сни и Хер це го-
ви ни: при ме ри Мо ста ра и Са ра је ва, Бе о град 2021.

ВЕ СНА ЂУ КИЋ (Сен та, 1959). Ре дов ни про фе сор Фа кул те та драм ских умет-
но сти Уни вер зи те та умет но сти у Бе о гра ду (Ка те дра за ме наџ мент и про дук цију 
у по зо ри шту, ра ди ју и кул ту ри). 

Ма ги стри ра ла 1989. и док то ри ра ла 1995. (Uti caj or ga ni za ci ja kul tur nih de lat-
no sti na ob li ko va nje kul tur nog iden ti te ta se la) на Фа кул те ту драм ских умет но сти 
у Бе о гра ду. Зва ње ре дов ног про фе со ра сте кла 2008. Обла сти ис тра жи ва ња: 
кул тур на по ли ти ка, ме наџ мент у кул ту ри, кул тур но пам ће ње, по ли ти ке иден-
ти те та. 

Важнијекњиге: Се о ски ту ри зам Ср би је: ту ри стич ко-кул тур на ани ма-
ци ја, Бе о град 1992; Пра во на раз ли ке, се ло град, Бе о град, 1997; Тран зи ци о не 
кул тур не по ли ти ке, кон фу зи је и ди ле ме, Бе о град, 2003; Kul tur ni tu ri zam: me nadž-
ment i raz voj ne stra te gi je, Be o grad 2005; Др жа ва и кул ту ра, сту ди је са вре ме не 
кул тур не по ли ти ке, Бе о град, 2010; (Ка)ко смо, сту ди је кул ту ре пам ће ња и 
по ли ти ке иден ти те та у Ср би ји, Бе о град, 2017. 

СА ЊА ЈЕ ЛИ СА ВАЦ ТРО ШИЋ (Бе о град, 1973). Ви ши на уч ни са рад ник 
Ин сти ту та за ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду у Бе о гра ду и на чел ни ца Цен-
тра за ме ђу на род не ор га ни за ци је и ме ђу на род но пра во на Ин сти ту ту. 

Ди пло ми ра ла 1996. и ма ги стри ра ла 2004. г. на Еко ном ском фа кул те ту 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду, а док то ри ра ла 2013. (Ана ли за мо да ли те та рун ди пре-
го во ра у си сте му ГАТТ/СТО) на Фа кул те ту за ме ђу на род ну еко но ми ју Ме га тренд 
уни вер зи те та. Обла сти ис тра ж и ва ња и ин те ре со ва ња: ме ђу на род ни еко ном ски 
од но си, ме ђу на род на тр го ви на, ре ги о нал на еко ном ска са рад ња (За пад ни Бал-
кан), ин те лек ту ал на сво ји на, Свет ска тр го вин ска ор га ни за ци ја и при сту па ње 
Ср би је Европ ској уни ји.

Важнијекњиге: In te lek tu al na svo ji na: me đu na rod na tr go vi na pra vi ma in te-
lek tu al ne svo ji ne, Be o grad 2006; Sa vre me na me đu na rod na tr go vi na, Be o grad 2010. 
(ко а у тор); Pre go vo ri u okvi ru GATT i STO, Be o grad 2015; Svet ska tr go vin ska or ga-
ni za ci ja, ži vot na sre di na i si stem zdrav stve ne zaš ti te, Be o grad 2018. (ко а у тор); Kri za 
svet ske eko no mi je na po čet ku XXI ve ka, Be o grad 2021. (ко а у тор).

БО РИ ША Н. ЛЕ ЧИЋ (Љу би ње, Ре пу бли ка Срп ска, БиХ, 1964). Про фе сор 
на Фа кул те ту за прав не и по слов не сту ди је „Др Ла зар Вр ка тић” у Но вом Са ду 
(Уни вер зи тет УНИ ОН). 

Основ не сту ди је за вр шио на Прав ном фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду. 
На Прав ном фа кул те ту Уни вер зи те та у Но вом Са ду ма ги стри рао (Кри вич но-
прав ни и кри ми но ло шки аспект по вра та) и док то ри рао (Европ ски мо де ли орга-
ни за ци је и над ле жно сти слу жби без бед но сти у су зби ја њу те ро ри зма). До 2019. 
пре да вао на Ака де ми ји за на ци о нал ну без бед ност у Бе о гра ду. Од 2017. пре да је 
на Фа кул тету за прав не и по слов не сту ди је „Др Ла зар Вр ка тић” у Но вом Са ду: 
сту диј ски про грам Без бед ност и кри ми на ли сти ка. Област на уч но и стра жи вач-
ког ра да: пра во и без бед ност (кри вич но пра во, те ро ри зам, на ци о нал на без бед-
ност, оба ве штај но без бед но сни си сте ми). Ау тор је уџ бе ни ка: Kri vič no pro ce sno 
pra vo (No vi Sad 2021). Ука зом пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је, по во дом Да на 
др жав но сти, 2012. го ди не од ли ко ван Злат ном ме да љом за рев но сну слу жбу и 
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По ве љом за из у зет не за слу ге и ре зул та те по ка за не у оба вља њу ду жно сти и за-
да та ка у обла сти без бед но сти.

Важнијекњиге: Ču va ri Ala ho ve vo lje: isla mi stič ki te ro ri zam: ver sko-ide o-
loš ki iden ti te ti, Be o grad 2021. (ко а у тор).

ГОР ДА НА ПЕ ШИЋ (Вра ње, 1969). Ви ши са вет ник у Ми ни стар ству фи нан-
си ја Ре пу бли ке Ср би је (Сек тор за дру го сте пе ни по ре ски и ца рин ски по сту пак 
– Оде ље њу за дру го сте пе ни по ре ски по сту пак – Ниш). 

Ди пло ми ра ла 2008. на Фа кул те ту за ме наџ мент – Ме га тренд Универзит етa. 
На Еко ном ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Ни шу од бра ни ла ма стер рад 2010. 
Док то ри ра ла је 2019. на Фа кул те ту за по слов не сту ди је, Ме га тренд уни вер зи-
те та у Бе о гра ду. Об ја ви ла је ви ше ра до ва у до ма ћим и ме ђу на род ним ча со пи си ма, 
те мат ским збор ни ци ма и збор ни ци ма са кон фе рен ци ја.

ТА ТЈА НА ПО ПА ДЕ ВА (Пен за, Ру си ја, 1993). Док то рант ки ња на Ка те дри 
за ком па ра тив ну по ли ти ко ло ги ју на Мо сков ском др жав ном уни вер зи те ту за 
ме ђу на род не од но се (МГИ МО), члан Са ве та мла дих по ли ти ко ло га ру ског удру-
же ња по ли тич ких на у ка.

Ди пло ми ра ла 2016. на Фа кул те ту за ме ђу на род но но ви нар ство на МГИ МО 
Уни вер зи те ту (Об лик Ру си је у штам па ним и елек трон ским ме ди ји ма Ср би је 2014–
2016) и ма сте ри ра ла 2018. на Фа кул те ту за упра вља ње и по ли ти ку на МГИ МО 
Уни вер зи те ту (Фор ми ра ње др жав но сти у усло ви ма ет но по ли тич ког су ко ба на 
при ме ру Бо сне и Хер це го ви не). Тре нут но је у фа зи из ра де док тор ске ди сер та ци-
је (Фор ми ра ње гра ђан ског иден ти те та као фак тор пре ва зи ла же ња ет но по ли-
тич ких су ко ба: слу чај Бо сне и Хе р це го ви не и Се вер не Ма ке до ни је). Обла сти 
на уч ног ин те ре со ва ња и ис тра жи ва ња: ме ђу на род на са рад ња, спољ на по ли ти-
ка Ру си је на Бал ка ну, ет но по ли тич ки кон флик ти, кон струк ци ја иден ти те та, 
фе но мен „Дру гог” у мул ти ет нич ким дру штви ма.

БРА НИ СЛА ВА ПО ПО ВИЋ ЋИ ТИЋ (Бе о град, 1976). Ре дов ни про фе сор на 
Фа кул те ту за спе ци јал ну еду ка ци ју и ре ха би ли та ци ју Уни вер зи те та у Бе о гра ду. 

Ма ги стри ра ла 2005. (Пре ступ ни штво де це и об ли ци пре вен ци је) и док то-
ри ра ла 2008. (Пре вен ци ја на сил ног по на ша ња уче ни ка у школ ској сре ди ни) на 
Фа кул те ту за спе ци јал ну еду ка ци ју и ре ха би ли та ци ју Уни вер зи те та у Бе о гра ду. 
На став ник на пред ме ти ма из уже на уч не обла сти Те о риј ски и ме тод ски при сту-
пи у пре вен ци ји и трет ма ну по ре ме ћа ја по на ша ња. Област на уч ног ис тра жива-
ња и ин те ре со ва ња: по зи ти ван раз вој мла дих, пре вен ци ја про бле ма по на ша ња, 
школ ски про гра ми пре вен ци је.

Важнијекњиге:Pre ven ci ja pre stup niš tva de ce i omla di ne, Be o grad 2005. 
(ко а у тор); Без бед на шко ла, Бе о град 2007. (ко а у тор); Про гра ми пре вен ци је по ре-
ме ћа ја по на ша ња у шко ли, Бе о град 2010; Po zi tiv na škol ska kli ma: ele men ti, prin-
ci pi i mo de li do bre prak se, Be o grad 2018. (ко а у тор); Ka ko do pre ven ci je ri zič nih 
po na ša nja uče ni ka, Be o grad 2021. (ко а у тор).

ДРА ГАН ПРО ЛЕ (Но ви Сад, 1972). Ре дов ни про фе сор на Од се ку за фи ло-
зо фи ју на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Но вом Са ду. 

Ди пло ми рао 1997. (Уче ње о на у ци од ап со лут ног Ја до ап со лут ног зна ња), 
ма ги стри рао 2001. (Ху сер ло ва фе но ме но ло шка он то ло ги ја као тран сцен ден тал-
на фи ло зо фи ја) и док то ри рао 2006. (По јам по ве сти у Хај де ге ро вој и Хе ге ло вој 
фи ло зо фи ји) на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду. Про фе си о нал но ис ку-
ство и на пре до ва ње у ка ри је ри: аси стент-при прав ник на Ка те дри за фи ло зо фију 
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Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду (1998–2002), аси стент (2002– 
2006), до цент (2006–2011), ван ред ни про фе сор (2011) и ре дов ни про фе сор на Од-
се ку за фи ло зо фи ју Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду (2016–). 
Обла сти ин те ре со ва ња и ис тра жи ва ња: он то ло ги ја, фи ло зо фи ја по ве сти и исто рија 
фи ло зо фи је, фе но ме но ло ги ја, ксе но ло ги ја, пре во ђе ње, есте ти ка, те о ри ја ме ди ја.

Важнијекњиге: Um i po vest: Haj de ger i He gel, No vi Sad 2007; Stra nost bi ća: 
pri lo zi fe no me no loš koj on to lo gi ji, Sr. Kar lov ci – No vi Sad 2010; Ху ма ност стра ног 
чо ве ка, Ср. Кар лов ци – Но ви Сад 2011; Уну тра шње ино стран ство: фи ло зоф ска 
ре флек си ја ро ман ти зма, Ср. Кар лов ци – Но ви Сад 2013; Tрадиција на ста ве 
фи ло зо фи је, Бе о град 2014; Po ja ve od sut nog: pri lo zi sa vre me noj este ti ci, Sr. Kar-
lov ci – No vi Sad 2016; Jed na kost ne jed na kog: fe no me no lo gi ja i ra ne avan gar de, Ср. 
Кар лов ци – Но ви Сад 2018; Ни че о ви тру ба ду ри, Ср. Кар лов ци – Но ви Сад 2021.

ВЛА ДИ МИР РА ДИ ВО ЈЕ ВИЋ (Ниш, 1984). До цент на Еко ном ском фа кул те-
ту Уни вер зи те та у При шти ни са при вре ме ним се ди штем у Ко сов ској Ми тро ви ци.

Док то ри рао 2014. го ди не на Еко ном ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Ни шу 
(Ме ре ње кон цен тра ци је и тр жи шне мо ћи при вред них су бје ка та у функ ци ји 
уна пре ђе ња по ли ти ке за шти те кон ку рен ци је). Обла сти на уч ног ис тра жи ва ња 
и ин те ре со ва ња: функ ци о ни са ње и кон ку рент ност на ци о нал не при вре де, при-
вред ни раз вој и за шти та кон ку рен ци је.

Важнијекњиге: Уло га по ли ти ке за шти те кон ку рен ци је у упра вља њу де-
тер ми нан та ма кон ку рент ске пред но сти пред у зе ћа, Ниш 2018.

ЈУ ДИТ РА ФАИ (Су бо ти ца, 1966). Ван ред ни про фе сор Учи тељ ског фа кул-
те та на ма ђар ском на став ном је зи ку у Су бо ти ци.

Ди пло ми ра ла 1991. го ди не на Од се ку за хун га ро ло ги ју Фи ло зоф ског фа-
кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду. Ма сте ри ра ла 1998. на Kатедри за ет но ло-
ги ју Уни вер зи те та „Етвеш Ло ранд” у Бу дим пе шти (А mesélő em ber. Egy bácskai 
pa ras ztem ber meséi [Народни при по ве дач. При че јед ног при по ве да ча из Бачке]) 
где је и док то ри ра ла 2008. на Ка те дри за фол кло ри сти ку (A vajdasági magyar 
népme se-katalógus [Индекс вој во ђан ске ма ђар ске на род не приче]). Ра ди ла као 
му зе о лог у Град ском му зе ју Су бо ти ца (2003–2013). Обла сти на уч ног ис тра жи-
ва ња и ин те ре со ва ња: фол кло ри сти ка, на род на тра ди ци ја и иден ти тет у Вој во-
ди ни, фол клор Вој во ди не. 

Важнијекњиге: А mesélő em ber. Egy bácskai pa ras ztem ber meséi [Народни 
при по ве дач. При че јед ног при по ве да ча из Бачке], Bu da pest 2001; Su bo tič ki fo to-
gra fi u sve tlu svad be nih fo to gra fi ja (1862–1940), Suboticа 2005; Vajdasági történe tek 
Mátyás királyról [Војвођанске на род не при че о кра љу Матији], Újvidék–Sza bad-
ka 2008; An đe li i ja ganj ci – ka kve su bi le su bo tič ke bo žić ne jel ke u go di na ma iz me đu 
1859. i 1975?, Suboticа 2012; Kom po no va ne fo to gra fi je. Su bo tič ki fo to gra fi od 1860 
do 1941 go di ne, Su bo ti ca 2014; Mesemondók és mesetípusok [Приповедачи и ин декс 
на род не приче], Sza bad ka 2016; A magyar mesemondás hagyománya. Útmutató 
mesemondók, pedagógusok és min den népmesekedvelő számára [Мађарска тра ди-
ци ја при по ве да ња. Во дич за при по ве да че, на став ни ке и све љу би те ље на род них 
прича], Bu da pest 2004; „Po sma tra ti Ti su”. Pri rod ne i kul tur ne vred no sti Ti se, Subo-
ti ca 2019. (ко а у тор). 

МА РИ НА З. САВ КО ВИЋ (Бе о град, 1982). До цент на По слов ном фа кул те ту 
Уни вер зи те та Син ги ду нум. 

Ди пло ми ра ла 2006. го ди не на Еко ном ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бео-
гра ду, ма ги стри ра ла 2009, а док то ри ра ла 2016. го ди не (За по шља ва ње у на ци о-
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нал ним стра те ги ја ма одр жи вог раз во ја), на Уни вер зи те ту Син ги ду нум. Обла сти 
ака дем ског и струч ног ин те ре со ва ња: по ли ти ке тр жи шта ра да, за по шља ва ње 
мла дих, одр жи ви раз вој и ви со ко обра зо ва ње. 

OЛЕГ СОЛ ДАТ (Но ви Град, Ре пу бли ка Срп ска, БиХ, 1978). Ви ши аси стент 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Ба њој Лу ци.

Ди пло ми рао 2003. на Од се ку за фи ло зо фи ју Фи ло зоф ског фа кул те та Уни-
вер зи те та у Бе о гра ду (Ре ли ги о зна фи ло со фи ја Се ре на Кјер ке го ра). Ма ги стри рао 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Ба њој Лу ци 2011. (Ав гу сти но ва 
фи ло со фи ја исто ри је). Од 2007. за по слен као аси стент на Фи ло зоф ском фа кул-
те ту Уни вер зи те та у Ба њој Лу ци (Сту диј ски про грам: фи ло зо фи ја). За вр шио 
јед но го ди шње ма стер-сту ди је из ме ди је ви сти ке на Уни вер зи те ту Цен трал не 
Евро пе (Бу дим пе шта) са ма стер-ра дом од бра ње ним 2011. го ди не. По ха ђа док-
то рант ске сту ди је на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Ба њој Лу ци. Обла сти ин те ре-
со ва ња и ис тра жи ва ња: фи ло зо фи ја, ре ли ги ја, ан тро по ло ги ја.

ТА ЊА С. СТА НИ ШИЋ (Ле ско вац, 1983). Ван ред ни про фе сор на Фа кул-
те ту за хо те ли јер ство и ту ри зам у Вр њач кој Ба њи Уни вер зи те та у Кра гу јев цу 
и ви ши на уч ни са рад ник. 

Док то ри ра ла 2014. го ди не на Еко ном ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Ни шу 
(Си стем кон тро ли са ња др жав не по мо ћи у функ ци ји за шти те кон ку рен ци је у 
про це су ин те гра ци је Ср би је у Европ ску уни ју). Област на уч ног ис тра жи ва ња и 
ин те ре со ва ња: кон ку рент ност, ту ри зам, за шти та кон ку рен ци је и кон тро ла др жав-
не по мо ћи. 

Важнијекњиге:Са вре ме не тен ден ци је у ту ри зму, Вр њач ка Ба ња 2019.

MАРИЈА СТО ЈА НО ВИЋ (Ле ско вац, 1994). Сти пен ди ста Ми ни стар ства про-
све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је ан га жо ва на на Ин сти ту-
ту за пе да го шка ис тра жи ва ња у Бе о гра ду.

Ди пло ми ра ла 2017. на Фа кул те ту за спе ци јал ну еду ка ци ју и ре ха би ли та ци-
ју (смер: Пре вен ци ја и трет ман по ре ме ћа ја по на ша ња) Уни вер зи те ту у Бе о гра-
ду. На истом фа кул те ту ма сте ри ра ла 2018. (Сли ка о се би де це и адо ле сце на та на 
сме шта ју у уста но ва ма со ци јал не за шти те) на ко јем од 2018. по ха ђа док тор ске 
сту ди је.

АЛЕК САН ДРА ТО ШО ВИЋ СТЕ ВА НО ВИЋ (Бе о град, 1979). Ван ред ни 
про фе сор на Ви со кој шко ли за по слов ну еко но ми ју и пред у зет ни штво и Фа кул-
те ту дру штве них на у ка Универзит етa При вред на ака де ми ја у Но вом Са ду. На-
уч ни са рад ник.

Ди пло ми ра ла, ма ги стри ра ла и док то ри ра ла на Фа кул те ту за по слов не 
сту ди је Ме га тренд уни вер зи те та у Бе о гра ду. Обла сти на уч ног ис тра жи ва ња и 
ин те ре со ва ња: са вре ме ни ме ђу на род ни еко ном ски од но си, ме ђу на род но по сло-
ва ње, ме ђу на род на тр го ви на, ре ги о нал на еко ном ска са рад ња, кон ку рент ске пред-
но сти и ино ва ци је. Ко а у тор ка уџ бе ни ка Me đu na rod no po slo va nje (Be o grad 2017).

Важнијекњиге: Kon ku rent ske pred no sti i ino va ci je, Be o grad 2009; Kri za 
svet ske eko no mi je na po čet ku XXI ve ka, Be o grad 2021. (ко а у тор).

ЗО РАН ЧВО РО ВИЋ (Пећ, 1969). Ван ред ни про фе сор на Прав ном фа кул-
те ту Уни вер зи те та у Кра гу јев цу (Катедрa за Ево лу ци ју пра ва). 

Основ не сту ди је пра ва за вр шио на Прав ном фа кул те ту Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду. Ма ги стри рао 2006. (Хри шћан ске нор ме у Екло ги), док то ри рао 2013. 
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(Кри вич но пра во у Уло же ни ју ца ра Алек се ја Ми ха и ло ви ча) на Прав ном фа кул-
те ту Уни вер зи те та у Кра гу јев цу (ужа на уч на област: Исто ри ја др жа ве и пра ва). 
Област на уч ног ис тра жи ва ња и ин те ре со ва ња: исто ри ја ру ског пра ва, срп ско 
сред њо ве ков но пра во, ути цај хри шћан ства на раз ви так ви зан тиј ског и сло вен-
ских пра ва и јав но пра во Кне же ви не и Кра ље ви не Ср би је. 

Важнијекњиге:Срп ска Цр ква и Ви ки ликс / За вет или из да ја?, Ба ња лу ка 
2013. (ко а у тор); Име и сло бо да: од ко сов ског за ве та до из да је Ко со ва, Ча чак 2013. 
(ко а у тор); Пра во и пра во сла вље, Бе о град 2014. Листаястраници серб ской ис
тории, Мо сква 2014. (ко а у тор); Ду ша нов за ко ник у ру ском огле да лу, Бе о град 2018; 
Сми шље не смут ње: но ви Устав Срп ске цр кве и раз град ња све то са вља, Гор њи 
Ми ла но вац 2018. (ко а у тор); У «пороховогопогребаЕвропы», Мо сква 2018. (ко а у тор).

Био-би бли о граф ске бе ле шке при ре дио
Вла ди мир М. Ни ко лић
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