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ПРЕ ГЛЕД НИ НА УЧ НИ РАД

ПОСТ СА БОР СКА РЕ ЦЕП ЦИ ЈА ДО КУ МЕН ТА 
„МИ СИ ЈА ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ  

У СА ВРЕ МЕ НОМ СВЕ ТУ”

РА ДЕ КИ СИЋ
Уни вер зи тет у Бе о гра ду

Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет
Ми је Ко ва че ви ћа 11б, Бе о град, Ср би ја

rki sic@bfspc.bg.ac.rs

СА ЖЕ ТАК: У овом члан ку ана ли зи ра се до ку мент „Ми си ја Пра во-
слав не Цр кве у са вре ме ном све ту” и ње го ва ре цеп ци ја на кон Све тог и Ве-
ли ког са бо ра Пра во слав не цр кве на Кри ту 2016. го ди не. Бу ду ћи да на разу-
 ме ва ње зна ча ја са мог до ку мен та бит но ути че про цес пред са бор ске при пре ме 
као и ста во ви по је ди них по ме сних пра во слав них цр ка ва, пр ви део тек ста 
по све ћен је тим пи та њи ма. На кон усва ја ња до ку мен та на Са бо ру усле ди ле 
су број не ана ли зе и ре ак ци је од ко јих су у овом тек сту пред ста вље не са мо 
оне ко је мо гу по слу жи ти као ре пре зен та тив не. Уз по се бан осврт на еку мен-
ска и ме ђу вер ска пи та ња нај ве ћа па жња у ра ду по све ће на је до ку мен ту „Зa 
жи вот све та. Ка со ци јал ном ето су Пра во слав не Цр кве”, ко ји се сма тра за 
до са да нај ва жни ји при мер ре цеп ци је до ку мен та „Ми си ја Пра во слав не 
Цр кве у са вре ме ном све ту”.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: са бор, ми си ја, ети ка, етос, со ци јал но уче ње, Пра во-
слав на цр ква

Oднос Пра во слав не цр кве пре ма са вре ме ном све ту по пр ви пут1 се 
на шао у те ма ма за бу ду ћи Са бор Пра во слав не цр кве у ка та ло гу ко ји је 
фор му ли сан на I Свеправославнoj кон фе рен ци ји, одр жа ној на Ро до су 1961. 

1 Пр во по ми ња ње со ци јал них пи та ња у пред са бор ском про це су де си ло се, пре ма Ага-
дја ни а ну, на те о ло шкој кон фе рен ци ји у Ати ни 1936. го ди не. Ви де ти: [Aga dja nian 2016: 6].
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го ди не [Io ni ta 2014: 123–130]. У окви ру оп штег на сло ва „Пра во сла вље у 
све ту”, као тре ћа под те ма на во ди се на слов (ве о ма сли чан под на сло ву ка-
сни је усво је ног до ку мен та): „До при нос по ме сних Пра во слав них Цр ка ва 
пре о вла да ва њу хри шћан ских иде а ла ми ра, сло бо де, брат ства и љу ба ви 
ме ђу на ро ди ма” [Kal lis 2013: 260]. По ред то га, у окви ру осме те ме ка тало-
га на сло вље не „Со ци јал ни про бле ми” на ве ден је чи тав низ пи та ња ко ја би 
Са бор мо рао раз мо три ти као што су ве штач ка оплод ња, вас пи та ње де це, 
пре на се ље ност, со ци јал не уста но ве, азил, дис кри ми на ци ја [Kal lis 2013: 260]. 

Прем да је ра ни је, су де ћи пре ма ка та ло зи ма те ма са прет ход них при-
прем них са ста на ка (нпр. на за се да њу Ме ђу пра во слав не ко ми си је у ма на-
сти ру Ва то пе ду 1930. го ди не), би ло пред ви ђе но да се на днев ном ре ду Са-
бо ра пре све га на ђу те ме ко је се ти чу уну тра шњег уре ђе ња и ме ђу соб них 
од но са по ме сних Пра во слав них цр ка ва, већ од ше зде се тих го ди на про-
шлог ве ка по ста ла је очи глед на нео п ход ност да Пра во слав на цр ква на Са-
бо ру по ну ди сво је од го во ре на цео низ са вре ме них дру штве них по ја ва и 
иза зо ва са ко ји ма су су о че ни, ка ко вер ни ци та ко и Цр ква у це ли ни.2 Ову 
свест о нео п ход но сти де ли ли су и уче сни ци III Пред са бор ске све пра во-
слав не кон фе рен ци је у Шам бе зи ју 1986, на ко јој је усво јен пр ви на црт 
до ку мен та „Ми си ја Пра во слав не Цр кве у са вре ме ном све ту”3. Пред се да-
ва ју ћи ове кон фе рен ци је ми тро по лит мир ски Хри зо стом je то ком кон фе-
рен ци је у увод ној ре чи ис та као да етич ка и со ци јал на пи та ња сна жно 
за о ку пља ју па жњу пра во слав них вер ни ка (као уо ста лом и це ло куп ног 
чо ве чан ства), ко ји осе ћа ју по тре бу да по овим пи та њи ма чу ју ау тен тич ни 
глас Цр кве као и ње не ја сне и кон крет не ста во ве о не ким дру гим те ма ма 
ко је се ти чу жи во та вер ника и Цр кве у све ту [Kal lis 2013: 528].4 Има ју ћи 
у ви ду вре ме на стан ка овог на цр та као и ком плек сне дру штве но-по ли тич-
ке од но се са ко ји ма су по је ди не Пра во слав не цр кве би ле су о че не у сво јим 
ма тич ним зе мља ма, текст је био (мо жда из не на ђу ју ће) са др жа јан и ак ту-
е лан, а ве ли ка па жња по све ће на је из ме ђу оста лог пра во слав ном раз у ме-
ва њу ми ра, до сто јан ства људ ске лич но сти, људ ској сло бо ди и со ли дар-
но сти ме ђу на ро ди ма, у че му се сва ка ко ви ди пе чат вре ме на на стан ка 
до ку мен та [Ki sić 2017: 90].5 По ме ну та ак ту ел ност овог на цр та има ла је и 
сво је на лич је. На и ме, бу ду ћи да су при пре ме за крит ски Са бор по тра ја ле 
мно го ду же не го што је то би ло оче ки ва но,6 до ку мент је у ме ђу вре ме ну 

2 Да ли је и, ако је сте, у ко јој ме ри је на ову од лу ку ути цао Дру ги ва ти кан ски са бор Римо-
ка то лич ке цр кве (одр жан 1962–1965. го ди не) и по себ но до ку мент Ga u di um et spes, Па стир ска 
кон сти ту ци ја о Цр кви у са вре ме ном све ту, ко ји је усво јен 1965. го ди не и ко ји се екс пли цит но 
ба ви од но сом Ри мо ка то лич ке цр кве пре ма са вре ме ном све ту, тре нут но оста је отво ре но пи-
та ње и сва ка ко за вре ђу је ис црп ни је ис тра жи ва ње. O Ga u di um et spes ви де ти: [Pesch 2001: 
332–350; Si e ver nich 2013; Wen zel 2005: 173–205].

3 Текст на срп ском је зи ку ви де ти у: [Све ти и Ве ли ки Са бор Пра во слав не Цр кве 2017: 
131–149]. Да ље у овом ра ду би ће ко ри шћен скра ће ни на зив овог до ку мен та: Ми си ја.

4 Ви де ти о то ме та ко ђе: [Ki sić 2017: 89].
5 Це ло ку пан текст на цр та ви де ти у: [Kal lis 2013: 540–549].
6 Узро ке за про лон ги ра ње при пре ма за Све ти и Ве ли ки са бор Пра во слав не цр кве сва-

ка ко тре ба, из ме ђу оста лог, тра жи ти и у ве ли ким дру штве но-по ли тич ким про ме на ма у 
Ис точ ној и Ју го и сточ ној Евро пи де ве де се тих го ди на 20. ве ка. Као илу стра ци ја по ме ну тог 
про лон ги ра ња при пре ма нај бо ље мо же по слу жи ти чи ње ни ца да је на кон III Пред са бор ске 
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из гу био на ак ту ел но сти и сто га је у ја ну а ру 2016. го ди не на Са бра њу пред-
сто ја те ља по ме сних пра во слав них цр ква усво је на ре ви ди ра на вер зи ја тек-
ста ко ја се на шла и на днев ном ре ду Са бо ра 18–27. ју на 2016. го ди на [Io nita 
2017: 24]. 

Чи ње ни ца да је овај текст био пр ви на днев ном ре ду „Све тог и Вели-
ког Са бо ра Пра во слав не Цр кве” (та ко гла си зва нич ни на зив) од но сно да 
је пр ви усво јен мо же се евен ту ал но об ја сни ти чи ње ни цом да је у ве зи овог 
до ку мен та на кон ко нач ног при хва та ња ње го вог на цр та од стра не по ме-
ну тог Са бра ња по гла ва ра у ја ну а ру 2016. го ди не по сто јао ре ла тив но ви сок 
сте пен кон сен зу са.7 Већ и пре ко нач не ре дак ци је до ку мен та Ла рен ца кис 
(La rent za kis) је 2007. го ди не пи сао да је Ми си ја то ли ко зна ча јан до ку мент 
да већ он сâм оправ да ва са зи ва ње Са бо ра [La rent za kis 2007: 174]. Чак су и 
пред став ни ци по је ди них пра во слав них цр ка ва ко је ни су уче ство ва ле на 
Са бо ру, пре са мог Са бо ра (у вре ме ка да њи хо во уче шће ни је до во ђе но у 
пи та ње) има ли ви со ко ми шље ње о овом до ку мен ту. На Са бо ру епи ско па 
Ру ске пра во слав не цр кве 2. фе бру а ра 2016. го ди не па три јарх Ки рил је 
на гла ша вао ва жност овог до ку мен та ис ти чу ћи да је то нај ак ту ел ни ји од 
свих до ку ме на та ко ји тре ба да се на ђу на днев ном ре ду Са бо ра [Bortnyk 
2017: 34–36]. Зна чај овог до ку мен та је, пре ма па три јар хо вом ми шље њу, 
упра во у то ме што је у ње му из ло жен став Пра во слав не цр кве о ком плек-
сним и уз не ми ру ју ћим про це си ма ко ји ка рак те ри шу со ци јал ни, еко ном-
ски, по ли тич ки и етич ки жи вот са вре ме ног све та [Bortnyk 2017: 34]. 

Су де ћи пре ма по је ди ним из ве шта ји ма, на Са бо ру је усва ја ње овог 
до ку мен та про те кло без ве ћих рас пра ва из у зев у слу ча ју пред ло га грч ке 
Цр кве да би у са мом до ку мен ту уме сто пој ма „лич ност” бо ље би ло ко ри-
сти ти тер мин „чо век” [Мак сим 2016: 47]. Прем да ова рас пра ва ни је би ла 
но ва, тј. по кре та на је и пре ко нач не ре дак ци је тек ста из ја ну а ра 2016. годи-
не, ни овај пут ни је на и шла на ши ре при хва та ње и у Ми си ји је остао тер мин 
„лич ност”, ко ји се у са вре ме ном пра во слав ном кон тек сту нај че шће по ве-
зу је са бо го сло вљем ми тро по ли та пер гам ског Јо ва на Зи зју ла са.8 На кон 
овог, и не ких дру гих пред ло га Срп ске пра во слав не цр кве, до ку мент је 
усво јен на Са бо ру већ у пр вим да ни ма за се да ња [Мак сим 2016: 47–50].

ПР ВЕ РЕ АК ЦИ ЈЕ

Прем да мо же за зву ча ти ап сурд но, ре цеп ци ја Ми си је от по че ла је и пре 
ње ног усва ја ња од стра не Са бо ра. На и ме, од 9. до 16. ју на 2016. го ди не на 
Кри ту је за се да ла Ме ђу пра во слав на ко ми си ја ко ја је има ла за да так да 
са ста ви са бор ску по сла ни цу. До ку мент ко ји је на стао као плод ра да ове 

све пра во слав не кон фе рен ци је (1986), на ред на (IV) Предсаборскa све пра во слав на кон фе рен-
ци ја одр жа на тек 2009. го ди не. 

7 Ме ђу тим, прет ход но су се то ком при прем ног про це са 2014. и 2015. го ди не во ди ле 
ин тен зив не рас пра ве о овом до ку мен ту и по стиг ну ти сте пен кон сен зу са је сте плод на пор них 
и ис црп них ди ску си ја. Ви де ти: [Bortnyk 2017: 34; De li ko stan tis 2017: 75].

8 Епи скоп за пад но а ме рич ки Мак сим пи ше да је ствар на ин тен ци ја овог пред ло га била 
да се оспо ри ста тус тер ми на „лич ност” ко ји је он за до био у са вре ме ној пра во слав ној те о ло-
ги ји. Ви де ти: [Мак сим 2016: 47].
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ко ми си је на зван је Ен ци кли ка или Окру жна по сла ни ца Све тог и Ве ли ког 
Са бо ра Пра во слав не Цр кве9 и у њој је об ра ђен чи тав низ пи та ња ко ја се 
об ра ђу ју и у Ми си ји (нпр. Ми си ја Цр кве у све ту, Цр ква пред са вре ме ним 
иза зо ви ма, Цр ква пред гло ба ли змом и др.). Сто га је при род но што се Ен-
ци кли ка на ви ше ме ста по зи ва ла на Ми си ју [De li ko stan tis 2017: 75] и ти ме 
озна чи ла по че так ње не ре цеп ци је и то у са бор ском окру же њу ко је је су штин-
ски про из ве ло оба до ку мен та. Упр кос (де ли мич ној) те мат ској слич но сти 
већ на кон пр вог чи та ња уоч љи ве су и не ке раз ли ке из ме ђу Ми си је и Ен ци-
кли ке. Не ула зе ћи у ана ли зу са др жа ја тре ба на по ме ну ти да се чи ње ни ца 
да је Ен ци кли ка на ста ла као плод ра да јед не Ко ми си је у ре ла тив но крат-
ком вре мен ском пе ри о ду по зи тив но од ра зи ла на ком пакт ност тек ста саме 
Ен ци кли ке. Са дру ге стра не, у слу ча ју Ми си је ви дљи ви су тра го ви чи ње-
ни це да је овај до ку мент на ста јао у јед ном ду жем пе ри о ду и да је плод 
раз ли чи тих ре дак ци ја.

Оче ки ва ња од Ми си је ни су би ла пре ве ли ка ни не по сред но пре Сабо-
ра. Ва смут (Wa smuth) је у сво јој кри ти ци до ку мен та ис та кла да не до ста је 
„спо на” са са вре ме но шћу, да не ки пој мо ви и кон цеп ти оста ју не до вољ но 
ре флек то ва ни (нпр. пој мо ви се ку лар ност, мо дер на), док нпр. пи та ња раз-
ли чи тих дру штве них и др жав них уре ђе ња од но сно кон цепт де мо кра ти је 
оста ју из ван па жње овог до ку мен та. С дру ге стра не, као по зи тив не аспек-
те до ку мен та Ва смут ис ти че кри ти ку свет ских еко ном ских струк ту ра одно-
сно го ми ла ње бо гат ства у ру ка ма ма лог бро ја љу ди и кри ти ку пре ко мер ног 
по тро шач ког на чи на жи во та [Wa smuth 2016: 8]. Ага дја ни ан (Aga dja nian) у 
ко нач ној пред са бор ској ре дак ци ји тек ста пре по зна је је дан кон зер ва тив ни 
за о крет у од но су на прет ход не вер зи је тек ста и сма тра да је то це на кон сен-
зу са од но сно при хва та ња на цр та Ми си је у ја ну а ру 2016. го ди не [Aga dja nian 
2016: 6–7]. 

Не што ши ра ре цеп ци ја Ми си је усле ди ла је на рав но на кон ње ног усва-
ја ња и об ја вљи ва ња, и то пре све га у те о ло шко-ака дем ском окру же њу.10 На 
ни зу на уч них ску по ва ана ли зи ра на је Ми си ја или по је ди ни ње ни аспек ти.11 
Слич но као и Ва смут, и Ма кри дис (Ma kri des) кри ти ку је не раз ли ко ва ње 
из ме ђу од но са пре ма све ту и од но са пре ма мо дер ни као и де ли мич но кон-
зер ва ти ван тон до ку мен та, али ипак ис ти че да Ми си ја све до чи о по ве ћа ном 
сен зи би ли те ту Пра во слав не цр кве за пи та ње од но са пре ма са вре ме ном 
све ту [Ma kri des 2017]. По зи ти ван од нос и отво ре ност пре ма са вре ме ном 
све ту као по зи тив ну ка рак те ри сти ку Ми си је на гла ша ва и Борт ник (Bort-
nyk), на ла зе ћи при том из ве сне слич но сти из ме ђу Ми си је и Па стир ске 
кон сти ту ци је Дру гог ва ти кан ског са бо ра Ga u di um et spes [Bortnyk 2017]. 
Упр кос од ре ђе ним при мед ба ма, Ва си ле вич (Va si le vich) сма тра да Ми си ја 

9 Текст на срп ском је зи ку ви де ти у: [Све ти и Ве ли ки Са бор Пра во слав не Цр кве 2017: 
51–81]. Да ље у овом ра ду би ће ко ри шћен скра ће ни на зив овог до ку мен та: Ен ци кли ка.

10 Упр кос чи ње ни ци да је од Са бо ра про шло ви ше го ди на сти че се ути сак да је ре цеп ци ја 
са бор ских до ку ме на та на па ро хиј ском од но сно епар хиј ском ни воу за да так ко ји пред сто ји.

11 У овом крат ком пре гле ду не мо гу ће је чак и по ме ну ти све тек сто ве и ау то ре ко ји се 
ба ве Ми си јом и сто га ће ов де би ти пред ста вље ни са мо они ста во ви ко је пред ста вља ју од ре-
ђе не тен ден ци је у ре цеп ци ји овог до ку мен та.
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ипак пред ста вља „ре фе рент ну вред ност за пра во слав но со ци јал но уче ње” 
[Va si le vich 2017: 19], ко ја мо же по слу жи ти као до бра осно ва за да љу раз-
ра ду ових пи та ња. До при нос Ми си је пра во слав ном бо го сло вљу у по зи тив-
ном све тлу са гле да ва и Де сти ве ле (De sti vel le) [De sti vel le 2018: 114]. С дру ге 
стра не, по ред не сум њи вог зна ча ја овог до ку мен та тре ба при ме ти ти да у 
са мом тек сту не ма не ких „нео че ки ва них и за ре цеп ци ју пре ви ше иза зов них 
еле ме на та, од но сно да у ње му не сто ји го то во ни шта што се у Право слав-
ној цр кви већ не учи или не жи ви” [Ki sić 2017: 93]. Ме ђу тим, чи ње ни ца 
је да је са бор ским при хва та њем овај до ку мент, од но сно уче ње из ра же но 
у ње му, до би ло је дан са свим но ви сте пен оба ве зно сти у пра во слав ној 
те о ло ги ји.

ЗA ЖИ ВОТ СВЕ ТА
Ре цеп ци ја од лу ка би ло ко јег са бо ра сва ка ко је мно го ши ри и све обу-

хват ни ји про цес и он се не мо же све сти на ака дем ску те о ло шку ана ли зу 
од но сно про це ну. Су штин ски про цес ре цеп ци је ти че се пре све га це ло куп-
не Цр кве јер је она по зва на да са бор ске од лу ке пре то чи у прак су [Vlet sis 
2018: 159], од но сно да те од лу ке стал но ак ту а ли зу је у жи во ту Цр кве про-
ду бљу ју ћи их на тај на чин. Ка да је реч о ре цеп ци ји Ми си је, у том по гле ду 
по себ ну па жњу за слу жу је до ку мент „Зa жи вот све та. Ка со ци јал ном ето-
су Пра во слав не цр кве”12 [За жи вот све та, 2020]. Овај до ку мент је плод 
ра да по себ не те о ло шке ко ми си је ко ја је од Ва се љен ског па три јар ха Вар-
то ло ме ја ју на 2017. го ди не до би ла ман дат да при пре ми до ку мент о со ци-
јал ној док три ни Пра во слав не цр кве по ла зе ћи од ви ше ве ков ног Пре да ња 
Пра во слав не цр кве, али сва ка ко узи ма ју ћи у об зир и са вре ме ну прак су и 
иза зо ве [За жи вот све та, 2020: Pre fa ce]. По себ ност овог ман да та, а ти ме 
и ре ле вант ност за те му овог члан ка, је сте што је но ви до ку мент тре бао да 
бу де уте ме љен на за кључ ци ма крит ског Са бо ра, од но сно но ви до ку мент 
је имао за циљ да да ље раз ви је уче ње крит ског Са бо ра. Сто га се За жи-
вот све та у пр вом пла ну раз у ме као ре цеп ци ја крит ског Са бо ра и у том 
ду ху мо ра да бу де схва ће на и ту ма че на [At ha na si ou 2020: 3]. Да овај доку-
мент ипак не би остао ис кљу чи во у окви ру струч не те о ло шко-ака дем ске 
про це не, ва се љен ски па три јарх је у де цем бру 2017. го ди не од свих ми тро-
по ли ја у са ста ву Ва се љен ске па три јар ши је за тра жио да до ста ве из ве шта-
је о го ру ћим со ци јал ним про бле ми ма с ко ји ма су пра во слав ни вер ни ци 
кон фрон ти ра ни и да по ну де па стир ске од го во ре на ове про бле ме у све тлу 
пра во слав ног све до че ња у са вре ме ном све ту. Ви ше од 25 ми тро по ли ја 
ода зва ло се овом по зи ву и њи хо ви од го во ри су по слу жи ли као осно ва за 
са ста вља ње до ку мен та За жи вот све та [At ha na si ou 2020: 3]. По сма тра но 
из пер спек ти ве ре цеп ци је Ми си је као и дру гих до ку ме на та крит ског Са-
бо ра у овом слу ча ју има мо ре цеп ци ју на два ни воа: нај пре на епар хиј ском 
ни воу и то из па стир ске пер спек ти ве, а по том и на ака дем ском ни воу из 
те о ло шке пер спек ти ве, што на рав но да је је дан но ви ква ли тет са мом до-
ку мен ту За жи вот све та.

12 Да ље у овом ра ду би ће ко ри шћен скра ће ни на зив овог до ку мен та: За жи вот све та.
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Јед на дру га по себ ност ка да је реч о овом до ку мен ту је сте да су у ње-
го вом са ста вља њу уче ство ва ли те о ло зи бли ски Ва се љен ској па три јарши-
ји али ко ји ве ћим де лом до ла зе са „за па да”, а нај ве ћи део њих чи не чла-
но ви Грч ке пра во слав не ар хи е пи ско пи је из Аме ри ке, ко ја је би ла но си лац 
ор га ни за ци је ра да око овог до ку мен та [At ha na si ou 2020a: 3].13 По ме ра њем 
фо ку са ре цеп ци је са бор ских до ку ме на та са „ма ти це” на „ди ја спо ру”, и 
то по себ но се вер но а ме рич ку, ство ри ло је прет по став ке не са мо за је дан 
до не кле дру га чи ји при ступ крит ским до ку мен ти ма, не го и за јед ну дру-
га чи ју ар ти ку ла ци ју пра во слав не со ци јал не док три не. С дру ге стра не, 
прем да је кла сич на по де ла на „ис ток” и „за пад” сва ка ко пре ва зи ђе на, у 
до ку мен ту За жи вот све та се ипак не мо гу пре ви де ти од ре ђе ни ути ца ји 
„за пад не” пра во слав не те о ло ги је (нпр. у из бо ру те ма) што до ку мен ту отва-
ра но ве пер спек ти ве, али та ко ђе пред ста вља све до чан ство чи ње ни це, да се 
мо дел ис ток -за пад ви ше не мо же при ме њи ва ти на пра во слав ну те о ло гију.

На кон за кљу че ња ра да на пре ли ми нар ној вер зи ји до ку мен та у ок то-
бру 2019. го ди не, За жи вот све та је раз ма тран на Си но ду Ва се љен ске 
па три јар ши је и на кон сит ни јих до ра да вра ћен је Ко ми си ји ра ди об ја вљи-
ва ња у ја ну а ру 2020. го ди не. За жи вот све та је 27. мар та 2020. пу блико-
ван на 14 је зи ка (из ме ђу оста лих и на срп ском) [At ha na si ou 2020: 3]. 

ПРИ МЕ РИ РЕ ЦЕП ЦИ ЈЕ

Већ на пр ви по глед очи глед но је да За жи вот све та, ка ко те мат ски 
та ко и оби мом, за вре ђу је озбиљ но ис тра жи ва ње, а по себ но у кон тек сту 
ра ни јих до ку ме на та Пра во слав не цр кве ко ји се ба ве иден тич ним или 
слич ним те ма ма као што су Осно ви со ци јал не кон цеп ци је Ру ске пра во-
слав не цр кве и Осно ви уче ња Ру ске пра во слав не цр кве о до сто јан ству, 
сло бо ди и људ ским пра ви ма.14 По ред то га, За жи вот све та се мо ра по-
сма тра ти у све тлу ре цеп ци је свих до ку ме на та крит ског Са бо ра, јер он 
по ред Ми си је, ко ја му је те мат ски по сма тра но нај бли ски ја, узи ма у об зир 
и дру ге са бор ске до ку мен те (пре свих Ен ци кли ку). Ме ђу тим, ис црп на 
ис тра жи ва ња свих ових пи та ња да ле ко би пра ва зи шла гра ни це те ме овог 
тек ста. Сто га ће ов де би ти об ра ђе не са мо по је ди не те ме од но сно пи та ња 
ко ја те ма ти зу је Ми си ја, а ко ја се по том мо гу на ћи и у документу За жи вот 
све та. Циљ овог по ре ђе ња ни је да кле ми ну ци о зно ком па ра тив но ис тра-
жи ва ње (не)ком пле мен тар них еле ме на та Ми си је и За жи вот све та, не го 
ски ци ра ње тен ден ци ја у ре цеп ци ји Ми си је од стра не За жи вот све та. 
По ред то га, по сма тра но из пер спек ти ве пра во слав не те о ло ги је, у при лог 

13 Чла но ви Ко ми си је би ли су: “Rev. Dr. John Chryssav gis, Ecu me ni cal Pa tri a rc ha te (cha ir); 
Dr. Da vid Ben tley Hart, No tre Da me In sti tu te for Advan ced Study; Dr. Ge or ge De ma co po u los, 
Ford ham Uni ver sity; Dr. Car rie Fre de rick Frost, St. Sop hia Ukra i nian Ort ho dox Se mi nary; Rev. 
Dr. Bran don Gal la her, Uni ver sity of Exe ter; Rev. Dr. Pe rry Ha ma lis, North Cen tral Col le ge; Rev. 
Dr. Ni co las Ka za rian, Gre ek Ort ho dox Ar chdi o ce se of Ame ri ca; Dr. Ari sto tle Pa pa ni ko la ou, Ford-
ham Uni ver sity; Dr. Ja mes Ske dros, Holy Cross School of The o logy; Dr. Gayle Wo loschak, North-
we stern Uni ver sity; Dr. Kon stan ti nos De li ko stan tis, Ecu me ni cal Pa tri ar cha te; Dr. The o do ros Yian-
gou, Uni ver sity of Thes sa lo ni ki” [За жи вот све та, 2020: Pre fa ce].

14 Јед но од пр вих та квих де ла тре ба ло би да иза ђе кра јем мар та 2021. [Schon 2021].
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на гла ска на по ре ђе њу Ми си је и За жи вот све та го во ри још јед на чи ње-
ни ца – бу ду ћи да је на црт Ми си је при хва ћен од стра не свих пред сто ја те ља 
у ја ну а ру 2016. го ди не она услов но го во ре ћи има „све пра во слав ни”15 ка-
рак тер, док су нпр. Ен ци кли ку при хва ти ле са мо пра во слав не цр кве ко је 
су при су ство ва ле Са бо ру.16 

Ка да је реч о те ма ма ко је би мо гле по слу жи ти за по ре ђе ње ова два 
до ку мен та на пр вом ме сту би ла би то те ма људ ских пра ва. На и ме, на кон 
об ја вљи ва ња Ми си је очи глед но је да овој те ми ни је по све ће на ве ли ка 
па жња, иа ко се ме ђу пра во слав ним те о ло зи ма, а и на раз ли чи тим еку мен-
ским ску по ви ма, о те ми људ ских пра ва до ста рас пра вља.17 У пр вом по-
гла вљу Ми си је на сло вље ном „Вред ност људ ске лич но сти” го во ри се да 
вред ност чо ве ка про из ла зи из ство ре но сти по ико ни и по до би ју Бо жи јем 
[Све ти и Ве ли ки Са бор Пра во слав не Цр кве, 2017: 133]. У дру гом по гла вљу 
(„О сло бо ди и од го вор но сти”) на са мом по чет ку се ка же да је сло бо да 
је дан од нај у зви ше ни јих Бо жи јих да ро ва чо ве ку али се ка сни је ак це нат 
ста вља на зло у по тре бе сло бо де од но сно тра гич не по сле ди це зла у све ту 
[Све ти и Ве ли ки Са бор Пра во слав не Цр кве, 2017: 133]. Сам тер мин „људ-
ска пра ва” по ми ње се у тек сту све га два пу та [Ki sić 2017: 91]. На су прот 
то ме, у до ку мен ту За жи вот све та људ ским пра ви ма по све ћу је се не у по-
ре ди во ве ћа па жња.18 У сед мом по гла вљу „Пра во сла вље и људ ска пра ва. 
Ство рио си нас по свом ли ку и по до би ју” из ме ђу оста лог се ис ти чу хри-
шћан ски ко ре ни кон цеп та људ ских пра ва као и нео ту ђи вост људ ских 
пра ва. Да ље се ту го во ри о су штин ском при о ри те ту људ ских пра ва од но-
сно људ ског до сто јан ства, сло бо де, јед на ко сти и прав де у од но су на соци-
јал ни, гра ђан ски и прав ни устав би ло ко је др жа ве („Ни је дан сет за ко на, 
ни ка ква област при ви ле ги ја или по себ не бри ге, ни ка кав на ци о нал ни или 
ме ђу на род ни им пе ра тив не пре ва зи ла зи ап со лут ни мо рал ни зах тев људ-
ских пра ва пре ма др жа ви и свим ње ним ин сти ту ци ја ма” [За жи вот све та, 
2020: §62]), о не по вре ди во сти људ ских пра ва угро же них гру па у дру штву 
(од ра сли и де ца на при нуд ном ра ду, ми гран ти и тд.). При том тре ба обра-
ти ти па жњу да се го вор о људ ским пра ви ма не сме шта ис кљу чи во у би-
блиј ско-све то о тач ке окви ре не го се по ве зу је са Де кла ра ци јом фран цу ске 
скуп шти не (1789) и са Уни вер зал ном де кла ра ци јом о људ ским пра ви ма 
(1948), од но сно го во ри се да пра во слав ни хри шћа ни „мо гу и тре ба са за-
до вољ ством да усво је је зик људ ских пра ва ка да же ле да уна пре де прав ду 
и мир ме ђу на ро ди ма и др жа ва ма и од бра не сла бе од моћ них...” [За жи вот 
све та, 2020: §61].

15 Ов де по себ но тре ба на гла си ти ути цај ко ји су пред став ни ци Ру ске пра во слав не цр кве 
има ли на ко нач ну вер зи ју на цр та овог до ку мен та.

16 На Са бо ру ни су уче ство ва ле Ан ти о хиј ска пра во слав на цр ква, Гру зиј ска пра во слав на 
цр ква, Ру ска пра во слав на цр ква и Бу гар ска пра во слав на цр ква. 

17 До ку мен ти Ру ске пра во слав не цр кве „Осно ви со ци јал не кон цеп ци је Ру ске пра во-
слав не цр кве” и „Осно ви уче ња Ру ске пра во слав не цр кве о до сто јан ству, сло бо ди и људ ским 
пра ви ма” зна чај но су до при не ли рас плам са ва њу ових рас пра ва. 

18 Узро ке ове дис про пор ци је тре ба из ме ђу оста лог тра жи ти у чи ње ни ци да са вре ме ни 
кон цепт људ ских пра ва (а по себ но ње гов обим) пред ста вља иза зов ну те му у ак ту ел ној право-
слав ној те о ло ги ји око ко је не по сто ји пот пу ни кон сен зус.
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У кон тек сту вред но сти људ ске лич но сти у Ми си ји се по ми њу еку-
мен ски и ме ђу ре ли гиј ски од но си, од но сно ис ти че се да је за рад за шти те 
вред но сти чо ве ка нео п ход но раз ви ја ти ме ђу хри шћан ску и ме ђу вер ску 
са рад њу [Све ти и Ве ли ки Са бор Пра во слав не Цр кве, 2017: 133–135]. Ме ђу-
вер ска са рад ња се и у За жи вот све та до во ди у ве зу са за шти том људ ског 
до сто јан ства [За жи вот све та, 2020: §61], али се еку мен ски и ме ђу ре ли-
гиј ски од но си мно го ши ре екс пли ци ра ју не го ли што је то слу чај у Ми си ји. 
Раз ло ге ово га, из ме ђу оста лог, сва ка ко тре ба тра жи ти у чи ње ни ци да се 
ре цеп ци ја до ку мен та За жи вот све та не од но си са мо на Ми си ју не го и 
на Ен ци кли ку, а у по гле ду еку мен ских од но са пре све га на до ку мент „Од-
нос Пра во слав не цр кве са оста лим хри шћан ским све том”. Ме ђу тим, као 
ни по ме ну ти до ку мент ни За жи вот све та не ула зи у ре ша ва ње не ких 
отво ре них екли си о ло шких пи та ња ко ја су се мно го озбиљ ни је по ста ви ла 
на кон Са бо ра19, већ се у §50 ис ти че на чел но екли си о ло шко са мо ра зу ме-
ва ње Пра во слав не цр кве док се у §51 и §54 ис ти че стал на по све ће ност 
ди ја ло гу са дру гим хри шћа ни ма, без по ку ша ја од ре ђе ња екли си о ло шког 
ста ту са дру гих хри шћан ских за јед ни ца.

Ве ли ка па жња ка ко у Ми си ји та ко и у За жи вот све та по све ће на је 
пра во слав ном раз у ме ва њу ми ра од но сно осу ди ра та и на си ља.20 Из не се-
ни ста во ви по овим пи та њи ма су у оба до ку мен та ком пле мен тар ни. По ред 
оп ште осу де сва ке вр сте на си ља и ра та, у За жи вот све та се екс пли цит но 
из ра жа ва ре зер ва пре ма тзв. пра вед ним ра то ви ма: „Па ипак, Пра во слав-
на цр ква та ко ђе ни ка да ни је раз ви ла би ло ка кву ’те о ри ју пра вед ног ра та’ 
ко ја уна пред те жи и на осно ву ап стракт них прин ци па оправ да ва и мо рал-
но по др жа ва др жав но ко ри шће ње на си ља у слу ча ју ка да се ис пу ни скуп 
оп штих кри те ри ја. Она за и ста ни ка да не мо же рат на зва ти ’све тим’ или 
,пра вед ним’” [За жи вот све та, 2020: §46]. С дру ге стра не, ја сно се исти-
че и то да је Пра во слав на цр ква све сна не из бе жно сти рат них су ко ба у 
не ким слу ча је ви ма Све ти и Ве ли ки Са бор Пра во слав не Цр кве, 2017: 139], 
као и то да Пра во слав на цр ква „ни је то ком исто ри је на сто ја ла на стро го 
па ци фи стич ком од го во ру на рат, на си ље и угње та ва ње, ни ти је Цр ква 
за бра ни ла ве р ни ци ма слу же ње у вој сци или по ли ци ји” [За жи вот све та, 
2020: §46].

У по след њем по гла вљу Ми си је са же то је об ра ђен цео низ пи та ња која 
се ти чу со ци јал ног слу же ња Цр кве, не јед на ко сти у рас по де ли ма те ри јал-
них до ба ра, по тро шач ког на чи на жи во та, пре ко мер не упо тре бе при род-
них ре сур са, еко ло шке кри зе, по тен ци јал не опа сно сти од не кон тро ли са них 
на уч них ис тра жи ва ња [Све ти и Ве ли ки Са бор Пра во слав не цр кве, 2017: 
141–149]. Сва ова (и мно га дру га) пи та ња За жи вот све та пре у зи ма и 
да ље раз ра ђу је не оста ју ћи при том на ни воу на чел них ста во ва, већ се 
по је ди ни иза зо ви са ко ји ма је чо век да нас су о чен до ста де таљ но об ра ђу ју 
(нпр. пи та ња еко но ми је и тех но ло ги је).

19 Ви де ти о то ме: [Ki sić 2017а].
20 Ви де ти о то ме: [Dja ko vac 2015].
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ЗА КЉУ ЧАК

Прем да се на кон крит ског Са бо ра не рет ко мо гло чу ти да се од Ми-
си је „оче ки ва ло ви ше”, до са да шња ре цеп ци ја је по ка за ла да су не ки кри-
тич ки гла со ви ипак би ли пре о штри. У јед ном ре ла тив но (има ју ћи у ви ду 
број об ра ђе них те ма) крат ком до ку мен ту пре зен то ва но је уче ње Пра во слав-
не цр кве по мно гим, за жи вот са вре ме ног чо ве ка, кључ ним пи та њи ма. Кри-
ти ке да су ова уче ња у Ми си ји по не где оста ла на ни воу „оп штих на че ла” 
са не до вољ ним кон кре ти за ци ја ма су ра зу мљи ве али, има ју ћи у ви ду 
при ро ду и сми сао са бор ских до ку ме на та уоп ште, ипак их тре ба при хва-
ти ти са ду жном ре зер вом. С дру ге стра не, Ми си ја се не сме по сма тра ти 
као „изо ло ван” до ку мент не го да се чи та и ту ма чи у кон тек сту дру гих са-
бор ских до ку ме на та и тек та да је мо гу ће оце ни ти ње не до ме те и по тен-
ци јал. До са да шња ре цеп ци ја је по ка за ла да су гра ни це овог по тен ци ја ла 
мно го ши ре не го што се то на пр ви по глед мо же учи ни ти. По ред то га, 
тре ба има ти у ви ду чи ње ни цу да је Ми си ја (од но сно ма кар њен на црт из 
ја ну а ра 2016. го ди не) плод кон сен зу са свих по ме сних пра во слав них црка-
ва (упр кос пост са бор ским кри ти ка ма од стра не по је ди них цр ка ва) и да то 
не са мо ути че на „вред ност” јед ног ова квог до ку мен та не го, с дру ге стра-
не, усло вља ва и ком плек сност у про це су про на ла же ња кон сен зу са по свим 
пи та њи ма.

И упра во је ту мо жда јед на од кључ них раз ли ка из ме ђу до ку ме на та 
Ми си ја и За жи вот све та. За жи вот све та мно ге те ме об ра ђу је де таљ-
ни је и са др жај ни је, на сто ји да по кре не ди ску си ју о од ре ђе ним пи та њи ма, 
по ста вља не ке но ве и иза зов не те зе и мо гу ће је да је овај до ку мент нај-
бо ља те о ло шка вест ко ју је пра во слав ни свет у овим те шким вре ме ни ма 
пан де ми је мо гао да об ја ви [Mo ga 2020: §19], али у слу ча ју овог до ку мен та 
„се за реч ни је ја ви ла не ка све пра во слав на аван гар да не го пре све га но ва 
аме рич ка грч ко-пра во слав на те о ло ги ја: је дан јак, мо де ран, отво рен али 
ре ги о нал ни глас” [Mo ga 2020: §20]. У том сми слу оправ да на је кри ти ка 
да За жи вот све та ма ло па жње по све ћу је ло кал ним со ци јал но-етич ким 
кон тек сти ма по ме сних пра во слав них цр ка ва у Ис точ ној и Ју го и сточ ној 
Евро пи. Ме ђу тим, За жи вот све та ни је ни за ми шљен као до ку мент који 
ће ста ви ти по след њу реч на у ње му об ра ђе не те ме ни ти му то ње гов ка-
нон ско-прав ни ста тус до пу шта21, не го је ов де реч о по зи ву на (пре ко по-
треб ни) ди ја лог о со ци јал ном ето су Пра во слав не цр кве: „Ко ми си ја та ко ђе 
тра жи од пра во слав них бо го сло ви ја, уни вер зи те та, ма на сти ра, па ро хи ја 
и при дру же них ор га ни за ци ја да под стак ну раз ми шља ње о овом до ку мен-
ту, да опро сте ње го ве не до стат ке, по ку ша ју да по ве ћа ју ње го ве вр ли не и 
олак ша ју ње го во усва ја ње ме ђу вер ни ци ма. Нај и скре ни ја је мо ли тва свих 
ко ји су ра ди ли на овом до ку мен ту да оно што је ов де на пи са но бу де од 
по мо ћи да се уна пре ди рад ко ји је 2016. го ди не от по чео Све ти и Ве ли ки 
са бор Пра во слав не цр кве, а до дат но ће по мо ћи у ис пу ња ва њу во ље Бож је 
у Ње го вој Цр кви и све ту” [За жи вот све та, 2020: §82].

21 Ви де ти: [За жи вот све та, 2020: Pa tri ar chal En dor se ment].
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ZU SAM MEN FAS SUNG: In di e sem Ar ti kel wird das Do ku ment “Die Sen dung der 
Ort ho do xen Kir che in der Welt von he u te” und se i ne Re zep tion nach dem He i li gen und 
Großen Kon zil der Ort ho do xen Kir che analysi ert. Da für das Verständnis der Be de u tung 
di e ses Do ku men tes se i ne Vor geschic hte so wie die Stel lung nah men der lo ka len Ort ho do xen 
Kir chen von be son de rer Be de u tung sind, wer den sie im er sten Teil di e ses Be i trags kurz 
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dar ge stellt. Nach der An nah me des Do ku men tes durch das Kon zil von Kre ta, folg ten 
za hlre ic he Analysen und Re ak ti o nen von de nen in di e sem Ar ti kel nur di e je ni gen, die als 
repräsentativ gel ten könnten, dar ge stellt wer den. Un ter Berücksic hti gung der ökumenischen 
und interreligiösen Fra gen wur de dem Do ku ment “Für das Le ben der Welt. Auf dem Weg 
zu ei nem So zi a let hos der Ort ho do xen Kir che”, das als der ze it wic htig stes Be i spiel der 
Re zep tion des Do ku ments “Die Sen dung der Ort ho do xen Kir che in der Welt von he u te” 
gel ten darf, be son de re Be ac htung geschenkt. Die kom pa ra ti ve Analyse be i der Tex te hat 
ge ze igt, dass das Do ku ment “Für das Le ben der Welt” vi e le im frühe ren Do ku ment 
bes te hen de The men neu au fgre ift und we i te rent wic kelt. Da sich di e ses Do ku ment als 
ei ne Vor la ge für den zukünfti gen Di a log ver steht, ruft es zu ei ner we i te ren und ver ti ef ten 
Re zep tion des Kon zils von Kre ta auf.

SCHLÜSSELWÖRTER: Kon zil, Sen dung, Et hik, Et hos, So zi al le hre, Ort ho do xe 
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СА ЖЕ ТАК: На осно ву раз ли чи тих из во ра, ме ђу ко ји ма су нај зна чај-
ни ји за пи сни ци са сед ни ца Пар ла мен та Ује ди ње ног Кра љев ства (тзв. Хан-
зард), у члан ку се про у ча ва од нос бри тан ских по ли тич ких ели та пре ма 
Ис точ ном пи та њу, и то у го ди ни по чет ка срп ских ра то ва за осло бо ђе ње и 
ује ди ње ње (1876–1878). Ис точ но пи та ње, као ге о по ли тич ки про блем бу дућ-
но сти бал кан ских и ле вант ских зе ма ља из ко јих се по вла чи ло Осман ско 
цар ство, са гле да но је у окви ру од ме ра ва ња сна га из ме ђу Бри та ни је и Ру-
си је на ши ро ком евро а зиј ском про сто ру, на ро чи то у ве зи са су ко бом ових 
зе ма ља у Сред њој Ази ји. Глав на па жња по све ће на је раз ли чи тим ту ма чењи-
ма, рас пра ва ма и су ко би ма ко је су срп ски уста нак у Хер це го ви ни и Бо сни, 
уста нак у Бу гар ској и срп ско-тур ски рат иза зва ли уну тар Пар ла мен та, 
стра на ка и јав ног мње ња Ве ли ке Бри та ни је.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ве ли ка Бри та ни ја, Пар ла мент, Ру си ја, Ис точ но пи-
та ње, Бал кан, Ср би ја

Ис точ но пи та ње би ло је нај сло же ни ји ге о по ли тич ки про блем у Евро-
пи 19. ве ка. Овај по јам, на стао у ди пло мат ским са ло ни ма Све те али јан се, 
ду го је сво ђен на пи та ње ко ја ве ли ка си ла ће на сле ди ти про стра не, стра-
те шки кључ не зе мље на Бал ка ну и Ле ван ту, из ко јих се по вла чи ло Осман ско 
цар ство. Од Срп ског устан ка 1804, ме ђу тим, осим ве ли ких си ла и Осман-
ског цар ства, ва жан чи ни лац у исто ри ји Ис точ ног пи та ња по ста ли су и 
бал кан ски на ро ди.

Ру си ја је, по чев ши од спо ра зу ма пот пи са ног у Ку чук-Кај нар џи ју 
(1774), би ла глав ни пре тен дент на тур ско на сле ђе, те бли ско по ве за на са 
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бал кан ским и бли ско и сточ ним пра во слав ним хри шћа ни ма. Од 1768. до 
1876. са Тур ском је во ди ла чак пет ра то ва. Оста ле ве ли ке си ле на сто ја ле 
су да об у зда ју на ра слу ру ску моћ и да, за свој ин те рес, ис ко ри сте сла бост 
Осман ли ја. Упра во у овом до бу, уте ме љи ва чи ру ске ге о по ли тич ке ми сли 
по ста ви ли су Ца ри град у сре ди ште сво јих кон цеп ци ја [Степић 2016: 
209–212; Да ни лев ски 1994; Да ни лев ский 2013: 41–206]. Ми ло рад Ек ме чић 
је су шти ну Ис точ ног пи та ња ви део у су ко бу из ме ђу Ру си је и за пад них 
зе ма ља око тур ског на сле ђа [Екмечић 1996: 26]. 

Ве ли ка Бри та ни ја би ла је тра ди ци о нал ни са ве зник Ру си је, од ус по-
ста вља ња ди пло мат ских од но са у 16. ве ку до за јед нич ке по бе де над На-
по ле о ном 1815. го ди не. Она се окре ну ла про тив Ру си је тек по сле по ра за 
Фран цу ске и бр зих успе ха Ру си је на Бал ка ну и Ле ван ту [An der son 1958]. 
Пре власт ко ју је Ру си ја сте кла над Осман ским цар ством спо ра зу мом из 
Ун кјар-Ис ке ле си ја 1833, по кре нуо је та лас ру со фо би је, ко ји је пр во за хва-
тио бри тан ске упра вљач ке ели те, да би се по том про ши рио и на јав но 
мње ње [Gle a son 1950]. Упо ре до са ру со фо би јом, ра сло је и не по ве ре ње 
пре ма пра во слав ним бал кан ским на ро ди ма, као и ре ше ност да се од бра ни, 
ка ко се у Лон до ну го во ри ло, „не за ви сност и ин те гри тет Тур ске”. Та кво 
рас по ло же ње вр ху нац је до сти гло у Крим ском ра ту. Ср бо фо би ја је би ла 
са мо „ле га ли зо ва ни и ис ту ре ни из раз ру со фо би је” [Екмечић 2002б: 353]. 
Ова кве иде је за сту па ле су три ге не ра ци је бри тан ских др жав ни ка, од лор да 
Ке слре ја (Lord Ca stle re agh), пре ко лор да Пал мер сто на (Lord Pal mer ston), до 
Бен џа ми на Ди зра е ли ја, по то њег лор да Би кон сфил да (Be nja min Dis ra li, 
Lord Be a con sfi eld).

У исто вре ме, у схва та њи ма бри тан ских упра вљач ких кру го ва и јав ног 
мње ња о Ис точ ном пи та њу ја ви ла се и су пар нич ка „шко ла”. Ње ни пред-
став ни ци ве ро ва ли су да су да ни Осман ског цар ства би ли од бро ја ни и да 
је Бри та ни ја тре ба ло да се окре не бал кан ским на ро ди ма. На ци о на ли зам 
Ср ба, Гр ка и Ру му на мо гао је, ка ко су твр ди ли, да бу де по у зда ни ја бра на 
пред ру ским им пе ри ја ли змом. Иа ко на чел ни про тив ни ци ру ског ути ца ја 
они су, ипак, би ли спрем ни и на праг ма тич ну са рад њу са Ру си јом у реша-
ва њу Ис точ ног пи та ња. У ове три ге не ра ци је, та кве ста во ве, са свим међу-
соб ним раз ли ка ма, за сту па ли су Џорџ Ка нинг (Ge or ge Can ning), лорд Абер-
дин (Lord Aber deen) и Ви ли јам Глед стон (Wil li am Glad sto ne) [Виноградов 
1985: 49–176, 233–236; Clayton 1971: 41–88; Se ton-Wat son 1945: 67–240].

По овом пи та њу бри тан ски др жав ни ци ипак ни су би ли са свим ја сно 
по де ље ни у по себ не „шко ле”. Упра во се на при ме ру Ср би је, у кри за ма од 
1839. до 1843, по ка за ло да су и Пал мер стон и Ди зра е ли уме ли да по др же 
оне пра во слав не бал кан ске на ро де ко ји су би ли спрем ни да се отрг ну и 
ус про ти ве ру ском ути ца ју [Pa vlo witch 1962: 41–159; Вуч ко вић 1957; Ко вић 
2018: 73–84, 97–107]. Исто вре ме но, у бри тан ској спољ но по ли тич кој тра-
ди ци ји још од Беч ког кон гре са би ла је уко ре ње на тра ди ци ја да нај твр ђу 
бра ну пред ру ским про до ром на југ не би тре ба ло тра жи ти ни у му сли ман-
ском Осман ском цар ству, ни ти у пра во слав ним бал кан ским др жа ва ма, 
не го у ши ре њу ри мо ка то лич ке Хаб збур шке мо нар хи је на Бал ка ну [Екме-
чић 2002а; Ко вић 2008].



191

По де ље ност и раз ли чи та схва та ња Бри та на ца по во дом Ис точ ног пи-
та ња нај бо ље су се ви де ли ка да су 1875. за по че ли устан ци и ра то ви бал-
кан ских на ро да про тив осман ске вла сти. За пад не ди пло ма те су ове ра-
то ве за осло бо ђе ње и ује ди ње ње јед но став но про зва ле Ве ли ком ис точ ном 
кри зом и на тај на чин до при не ле за ма гљи ва њу њи хо ве ор ган ске ве зе са 
ра то ви ма у ко ји ма су се, не по сред но пре то га, ује ди ни ле Ита ли ја и Не мач-
ка. Уста нак Ср ба у Хер це го ви ни за по чет у ју лу 1875, про ши рен у ав гу сту 
и на Бо сну, пре ра стао је, кра јем ју на 1876, у рат Ср би је и Цр не Го ре про-
тив Осман ског цар ства, во ђен за осло бо ђе ње и ује ди ње ње Ср ба у јед ну 
др жа ву. По кре ну ли су се, по том, са истим или слич ним мо ти ви ма, Бу га-
ри, Ру му ни и Гр ци. Ка да је Ру си ја, у апри лу 1877, ушла у рат са Тур ском, 
и по што су се оста ле ве ли ке си ле окре ну ле про тив ње, от по че ла је ве ли ка 
ме ђу на род на кри за. Окон ча на је тек на Бер лин ском кон гре су, ка да је из 
осно ва про ме ње на по ли тич ка кар та Бал кан ског по лу о стр ва, при че му су 
сру ше не ује ди ни тељ ске на де бал кан ских на ро да [Mil lman 1979; Se ton-Wat-
son 1971; Sto ja no vić 1939].

Те ма овог ра да су иде је и схва та ња бри тан ских по ли тич ких лич но-
сти и пар ти ја о Ис точ ном, али и срп ском пи та њу, у суд бо но сној го ди ни 
по чет ка срп ско-тур ских ра то ва (1876). Као глав ни из вор по слу жи ли су 
за пи сни ци са сед ни ца Пар ла мен та Ује ди ње ног Кра љев ства, по зна ти под 
име ном Хан зард. Иа ко су одав но пре по зна ти као ва жан исто риј ски из вор 
[Rob son 1987: 1–36], на ро чи то за про у ча ва ње по ли тич ких иде ја, дру штве-
них по кре та, по ли тич ке исто ри је и ме ђу на род них од но са, они су, чак и 
у бри тан ској исто ри о гра фи ји, из не на ђу ју ће ма ло ко ри шће ни. Је дан од 
кла сич них из у зе та ка пред ста вља књи га Ро бер та Ви ли ја ма Си тон-Вот со-
на (Ro bert Wil li am Se ton-Wat son), по све ће на упра во Бри та ни ји и Ис точ ном 
пи та њу од 1875. до 1878. [Se ton-Wat son 1971]. Пре из ве сног вре ме на Хан зард 
је по ста вљен на ин тер нет стра ни цу бри тан ског пар ла мен та [UK Par li a ment: 
Han sard], али ов де ће се ипак осло ни ти на ње го во ори ги нал но, штам па но 
из да ње.

У ко јој ме ри је Ис точ но пи та ње би ло по ве за но са им пе ри јал ним, гло-
бал ним ин те ре си ма Ве ли ке Бри та ни је ви де ло се упра во те, 1876. го ди не. 
Она се са Ру си јом су че ља ва ла на ши ро ком евро а зиј ском про сто ру, од 
Каш га ра у за пад ној Ки ни до Бо сне и Хер це го ви не. Гле да но из Лон до на, 
глав ни из вор су ко ба би ла је Ин ди ја. Ру си су мо гли да је угро зе на пре ду-
ју ћи кроз Сред њу Ази ју ка Ав га ни ста ну, нај ва жни јој ко му ни ка ци ји Тур-
ке ста на са ин диј ским пот кон ти нен том. Бри тан ци су су че ља ва ње са Ру си-
ма у Сред њој Ази ји, на под руч ју од Пер си је до Каш га ра, на зва ли „Ве ли ком 
игром”. Ту су би ли са ми про тив Ру си је; на Бал ка ну су, ме ђу тим, ка ко је 
Крим ски рат по твр дио, мо гли да ра чу на ју на оста ле европ ске си ле и на 
Осман ско цар ство [Hop kirk 1992; Сер ге ев 2012].

Све до ју на 1876, Пар ла мент се ви ше ба вио Ин ди јом и Сред њом Ази-
јом, не го бур ним зби ва њи ма на Бал ка ну. Пре ми јер Бен џа мин Ди зра е ли, 
иде о лог но вог бри тан ског им пе ри ја ли зма, го ди ну пре ус пео је да за Бри-
та ни ју ку пи део ак ци ја Су ец ког ка на ла, као стра те шке ко му ни ка ци је ка 
Ин ди ји. Са кра љи цом Вик то ри јом (Qu e en Vic to ria) је већ раз го ва рао о 
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сво јој ста рој иде ји да јој се при до да ти ту ла ца ри це Ин ди је. Устук нуо је 
ка да је схва тио да ће у то те шко убе ди ти чак и ми ни стре у сво јој вла ди, 
али му кра љи ца ви ше ни је до зво ља ва ла да се по ву че [Ковић 2018: 147–148, 
160–161]. 

Пре ми је ру је оста ло са мо да, по чев ши од фе бру а ра 1876, пред број ним 
кри ти ка ма у Пар ла мен ту, ло јал но за сту па же ље и ин те ре се сво је кра љи-
це. По сла ни ци из ре до ва опо зи ци о не ли бе рал не стран ке твр ди ли су да је 
ца р ска ти ту ла има ла де спот ско, ми ли та ри стич ко зна че ње и да је би ла 
стра на ен гле ској тра ди ци ји [Han sard, Fe bru ary 17, 1876, Vol. 227: 413–414, 
419–420, 423–424; Ibid., March 9, 1876, Vol. 227: 1729]. Ди зра е ли је, ме ђу тим, 
на гла ша вао да су са ми ин диј ски прин че ви тра жи ли да њи хо ва вла дар ка 
по не се та кву ти ту лу, као и да ће то, пред це лом Евро пом, по твр ди ти од-
луч ност Бри та ни је да за др жи и учвр сти сво је Ин диј ско цар ство [I bid, 
March 9, 1876, Vol. 227: 1727]. До ка зи вао је да се то мо ра ло учи ни ти јер 
се већ и по ба за ри ма и се ли ма Ин ди је зна ло за моћ и ти ту лу ру ског ца ра, 
као и да је чак и ту вла да ло уз бу ђе ње због ве сти да су се ње го ве вој ске 
бр зо при бли жа ва ле ин диј ским гра ни ца ма [I bid., March 23, 1876, Vol. 228: 
500–501]. Ди зра е ли је мо гао да одах не тек у ма ју, ка да је Пар ла мент ко нач но 
при хва тио кра љи чи ну но ву ти ту лу [I bid., May 11, 1876, Vol. 229: 470–474].

По ка за ло се, да кле, да је и пи та ње цар ске кру не би ло део ши рег одме-
ра ва ња сна га са Ру си јом. Пре ми је ро ви ар гу мен ти оспо ра ва ни су, за то, и 
у окви ру рас пра ве о про до ру Ру си је у Сред њу Ази ју, во ђе не 5. ма ја 1876. 
Сер Џорџ Кем бел (Sir Ge or ge Camp bell), ау то ри тет у ин диј ским пи та њи-
ма, бив ши гу вер нер Бен га ла и ли бе рал ни по сла ник, твр дио је, на су прот 
Ди зра е ли ју, да су Ин ду си ве о ма ма ло зна ли о ру ским осва ја њи ма у Сред-
њој Ази ји и да ни су по ка зи ва ли би ло ка кво уз бу ђе ње због тих до га ђа ја. 
Ни ти ту ла ру ског ца ра та мо ни је би ла пред мет за ни ма ња; он је на зи ван 
јед но став но „Ша хом Ру си је” и „кра љем Ру си је” [I bid., May 5, 1876, Vol. 
229: 125]. Кем бел је оспо рио и тврд ње кон зер ва ти ва ца да је Бри та ни ја мо-
ра ла да не гу је при ја тељ ство са осман ским сул та ни ма због њи хо вог ауто-
ри те та ка ли фа у му сли ман ском све ту, укљу чу ју ћи и око 40 ми ли о на ин-
диј ских му сли ма на. Он је, ме ђу тим, твр дио да, пре ма ње го вом ис ку ству, 
ни је дан му сли ман у Ин ди ји ни је на осман ског сул та на гле дао као на свог 
ре ли гиј ског или по ли тич ког во ђу [I bid., May 5, 1876, Vol. 229: 125–126].

Ру си ја је, за и ста, за не ко ли ко го ди на сте кла про тек то рат над Бу хар-
ским еми ра том (1868), Хи вин ским ка на том (1873), за у зе ла Ку лиџ ски сул-
та нат, ко ји је до та да при па дао Ки ни (1871), да би у фе бру а ру 1876. при-
по ји ла и Ко канд ски ка нат [Сергеев 2021: 135–153]. Тај до га ђај био је по вод 
за рас пра ву која је одр жа на 5. ма ја. Збу ње ност, па и па ни ка ме ђу по сла ни-
ци ма би ле су ви дљи ве на ро чи то по то ме што ни код кон зер ва ти ва ца ни код 
ли бе ра ла ни је би ло са гла сно сти о ци ље ви ма Бри та ни је у Сред њој Ази ји, 
ни ти о основ ној ге о гра фи ји овог ре ги о на. Док су јед ни тра жи ли да се Ру-
си ји ста ви на зна ње да не ди ра Каш гар и не пре ла зи ре ку Ок сус [Han sard, 
May 5, 1876, Vol. 229: 107–116], дру ги су твр ди ли да сва ки њен но ви по крет 
ка ју гу или ју го за па ду мо ра би ти раз лог за рат [I bid., May 5, 1876, Vol. 229: 
133]. Је дан по сла ник по ре дио је Ру си ју са „кра бом” ко ја се кре та ла ка ју жним 
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оба ла ма и чи ја је јед на ан те на би ла усме ре на ка Ко кан ду, а дру га ка Цр ном 
мо ру [I bid., May 5, 1876, Vol. 229: 130–133]. Би ло је и оних ко ји су под се ћа-
ли да су Каш гар, Хи ва и Ко канд одво је ни од гра ни ца Ин ди је не пре ла зним 
Хи ма ла ји ма, да Ру си има ју пра во да „ци ви ли зу ју” та мо шње „вар ва ре”, 
као и да је кључ но да се Ав га ни стан, глав на ко му ни ка ци ја из Тур ке ста на 
ка Ин ди ји, са чу ва као по у зда на бра на пред ру ским на сту па њем [I bid., May 
5, 1876, Vol. 229: 116–121]. С та квим ста вом био је са гла сан и Џорџ Кем бел. 
Он је, ме ђу тим, упо зо ра вао да вла да има на ме ру да, уме сто да Ав га ни стан 
чу ва и не гу је са њим до бре од но се, кре не у ри зич ну, офан зив ну по ли ти ку 
пре ма тој зе мљи [I bid., May 5, 1876, Vol. 229: 121–128]. 

Пре ми јер је под се тио по сла ни ке на јед ну сво ју ра ни ју бе се ду, у ко јој 
је ре као да је Ази ја „до вољ но про стра на” за обе ве ли ке си ле, Ру си ју и 
Ен гле ску. При ме тио је да је Ру си ја има ла исто она кво пра во на Тур ке стан, 
ка кво је Бри та ни ја има ла у Ин ди ји. На гла сио је, ме ђу тим, да у Ав га ни ста-
ну вла да ју не сре ђе не при ли ке, ко је су мо гле да бу ду прет ња по ин диј ске 
по се де Бри та на ца, као и да се од но си Бри та ни је са Ру си јом „не мо гу за сни-
ва ти на не у трал ним зо на ма, не го на ме ђу соб ном раз у ме ва њу као ре зулта-
ту отво ре но сти и од луч но сти”. Иа ко је ре као да ће Бри та ни ја свој ути цај 
у тој зе мљи чу ва ти и про ши ри ва ти без ко ри шће ња си ле, би ло је ја сно да 
је пи та ње Ав га ни ста на оста вио отво ре ним [I bid., May 5, 1876, Vol. 229: 
133–140].

Кем бе ло ве слут ње би ће бр зо по твр ђе не. Упра во та да, у ма ју 1876, 
ви це краљ Ин ди је и чо век од Ди зра е ли је вог по ве ре ња Едвард Ро берт Бул-
вер-Ли тон (Ed ward Ro bert Bul wer-Lytton), за тра жио је од Шер Али ја (Sher 
Ali, Шир-Али), ав га ни стан ског еми ра бли ског Ру си ма, да у Ка бу лу при-
ми бри тан ску ми си ју. Две го ди не ка сни је Ди зра е ли ће уве сти Бри та ни ју 
у Дру ги ав га ни стан ски рат (1878–1880) [Hop kirk 1992: 379–401].

У исто вре ме, „ру ска кра ба” је и у Евро пи ишла из успе ха у успех, 
бр зо по ни шта ва ју ћи по сле ди це по ра за у Крим ском ра ту. Ру си ја је, на Лон-
дон ској кон фе рен ци ји у мар ту 1871. од ба ци ла од ред бу Па ри ског ми ров ног 
уго во ра из 1856. о де ми ли та ри за ци ји Цр ног мо ра. На Лон дон ској кон фе-
рен ци ји у мар ту 1871. за тај свој по тез до би ла је са гла сност ве ли ких си ла. 
Ру си ја је 1873. са Не мач ком и Ау стро у гар ском осно ва ла Тро је цар ски са-
вез, по сле че га се Бри та ни ја на шла у ди пло мат ској изо ла ци ји; Фран цу ска 
је, на и ме, би ла по ту че на и де гра ди ра на, док се Ита ли ја још ни је уз ди гла 
до ствар ног ста ту са ве ли ке си ле.

По Ди зра е ли је вом ми шље њу, уста нак Ср ба у Хер це го ви ни и Бо сни 
био је де ло Тро је цар ског са ве за ко ји је, ка ко је твр дио, био осно ван ра ди 
по де ле осман ског на сле ђа. По лу ве ков на бри тан ска по ли тич ка тра ди ци ја 
зах те ва ла је да Тур ска, слич но Ав га ни ста ну или Пер си ји у Сред њој и Ју-
жној Ази ји, оста не „там пон зо на”, ко ја би Ру си ју одва ја ла од сре до зем них 
оба ла Бал ка на и Ле ван та. Вре ме ном ће се по ка за ти да је Ди зра е ли био спре-
ман, опет као у Ав га ни ста ну, и на дру га чи ју по ли ти ку пре ма Осман ском 
цар ству, ко ја је под ра зу ме ва ла уче шће у по де ли пле на [Ковић 2018: 383–391].

Тро је цар ски са вез пред ња чио је у по кре та њу ини ци ја ти ва. У сеп тем бру 
1875. Бри та ни ја је по сла ла свог кон зу ла да за јед но са кон зу ли ма оста лих 
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ве ли ких си ла по ку ша да уми ри Хер це гов це. Ди зра е ли је мо рао да при хва-
ти, чак и про тив сво је во ље, по што је то учи ни ла и Тур ска, „Ан дра ши је ву 
но ту”, пред лог огра ни че не ау то но ми је за Бо сну и Хер це го ви ну, ко ји је у 
де цем бру 1875. об ја вио ау стро у гар ски ми ни стар спољ них по сло ва гроф 
Ђу ла Ан дра ши (Co unt Gyula Andrássy) [Mil lman 1979: 30–37; Har ris 1936: 
132–287].

Кра јем апри ла и по чет ком ма ја 1876. у кр ви је угу шен по ку шај устан-
ка Бу га ра у око ли ни Плов ди ва. Бри тан ски ли сто ви по че ће да об ја вљу ју 
ве сти о то ме пу них ме сец да на ка сни је. У оп штој на пе то сти, у улич ним 
не ми ри ма у Со лу ну 6. ма ја, Тур ци су уби ли кон зу ле Не мач ке и Фран цу ске. 
Ко нач но, под стак нут но вим по гор ша њем ста ња и не у спе хом Ан дра ши-
је ве но те, Тро је цар ски са вез ис ту пио је 13. ма ја са „Бер лин ским ме мо ран-
ду мом”, но вим пред ло гом ау то но ми је за Бо сну и Хер це го ви ну, у ко ме је, 
по ред оста лог, би ло пред ви ђе но и пра во при ти ска ве ли ких си ла на Пор ту. 
План су при хва ти ле и Фран цу ска и Ита ли ја, али га је Бри та ни ја од би ла. 
По том је Ди зра е ли је ва вла да по сла ла три рат на бро да у за лив Бе ши ка на 
ула зу у Дар да не ле, је дан у Ца ри град и је дан у Со лун ски за лив.

Био је то пре лом ни тре ну так. Бри та ни ја је ис ту пи ла из „кон цер та ве-
ли ких си ла” и пре у зе ла глав ну реч. Иа ко је об ја вље но да је ње на фло та 
има ла за да так да, по сле со лун ских до га ђа ја, за шти ти хри шћа не у Ца ри-
гра ду, оп шти ути сак био је да је њен циљ био да по ка же да ће Осман ско 
цар ство би ти од бра ње но од Ру си је и оста лих си ла Тро је цар ског са ве за. 
По ло жај Бри та ни је по пра вио се и за хва љу ју ћи уза стоп ним др жав ним 
уда ри ма у Ца ри гра ду. По сле сме њи ва ња и уби ста ва не ко ли ко ве зи ра, 
свр га ва ња сул та на Аб дул Ази за (Pa dişah  Abdüla ziz) кра јем ма ја, и от кри-
ћа да је но ви сул тан Му рат V (Pa dişah  V. Mu rad) ду шев но бо ле стан, глав-
не по лу ге мо ћи на ћи ће се у ру ка ма про бри тан ски рас по ло же ног ве ли ког 
ве зи ра, Мид хат па ше (Ah med Şefik Mid hat Paşa) [Mil lman 1979: 74–106; 
Har ris 1936: 288–376].

На сто је ћи да раз би је Тро је цар ски са вез, Ди зра е ли је Ру си ма ну дио 
бла го на кло ност Бри та ни је пре ма њи хо вим ин те ре си ма у Тур ској, у за-
ме ну за ру ско по вла че ње из Ав га ни ста на. Бул вер-Ли то ну је пи сао да одо-
бра ва ње гов при ти сак на Шер Али ја, и да ће ње го ви ус пе си у Тур ској „сна жно 
ути ца ти на ори јен тал но јав но мње ње”, на ин диј ске ра џе, тур ке стан ске 
ка но ве, па и на не по кор ног ав га ни стан ског еми ра [Ковић 2018: 173, 175].

Бри та ни ја је од би ла пред лог Ру си је да се огра ни че ном ау то но ми јом 
Бо сне и Хер це го ви не и не знат ним те ри то ри јал ним про ши ре њи ма за Срби ју 
и Цр ну Го ру из бег не ула зак ових ва зал них кне же ви на у рат про тив Осман-
ског цар ства. Су прот ста ви ла се и по ку ша ји ма Ср би је да ди пло мат ским 
пу тем до би је Бо сну и Хер це го ви ну на упра ву, под вр хов ном вла шћу Пор-
те. Срп ски кнез Ми лан Обре но вић и ми ни стар спољ них по сло ва Јо ван 
Ри стић ви ше ни су има ли из бо ра. Уз то, дво сми сле не по ру ке ко је им је 
пре но сио ру ски кон зул у Бе о гра ду Ан дреј Ни ко ла је вич Кар цов (Ан дрей 
Ни ко ла е вич Кар цов), као и ма сов ни до ла зак ру ских до бро во ља ца у Срби ју, 
пред во ђе них ге не ра лом Ми ха и лом Гри гор је ви чем Чер ња је вим (Ми ха ил 
Гри горьевич Черняев), ју на ком тур ке стан ских ра то ва, Ср би су про ту ма-
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чи ли као по др шку зва нич ног Пе тро гра да. Упр кос са ве знич ким уго во ри-
ма, Грч ка и Ру му ни ја су ми ро ва ле. Ср би ја и Цр на Го ра об ја ви ле су рат 
Осман ском цар ству 30. ју на 1876. го ди не. За глав но ко ман ду ју ћег срп ске 
вој ске по ста вљен је „Лав од Та шкен та”, ка ко је на зи ван ге не рал Чер ња јев 
[Екмечић 1996: 245–256; Чу бри ло вић 1996: 142–181; Тер зић 1992: 179–192].

Сед ни це Пар ла мен та за 1875. окон ча не су 11. ав гу ста, па је ове ва жне 
до га ђа је тре ба ло раз мо три ти на за се да њи ма из 1876, ко ји ће тра ја ти од 8. 
фе бру а ра до 15. ав гу ста. До кра ја ју на, ме ђу тим, ни је во ђе на ни јед на пра-
ва, ду жа де ба та о Ис точ ном пи та њу. Вла да је суд бо но сне од лу ке, на ро чи то 
ону о од би ја њу Бер лин ског ме мо ран ду ма и сла њу рат не фло те у за лив 
Бе ши ка, до но си ла без скуп шти не. По сла ни ци опо зи ци је су, по ре чи ма 
вој во де Ар гај ла (Du ke of Argyll), „по ка зи ва ли па три от ску уз др жа ност” и 
ни су хте ли да, у усло ви ма кри зе, оте жа ва ју рад вла де [Han sard, Ju ne 26, 
1876, Vol. 230: 285–386]. По вре ме но су ипак по ста вља ли пи та ња о „том 
нај те жем пи та њу”, ка ко је Ис точ но пи та ње на звао во ђа опо зи ци је у Гор-
њем до му, лорд Грен вил (Lord Gran vil le) [I bid., May 22, 1876, Vol. 229: 1000].

У два скуп штин ска до ма, ми ни стар спољ них по сло ва лорд Дер би 
(Lord Derby) и пар ла мен тар ни под се кре тар у Фо рин офи су Ро берт Бурк 
(Ro bert Bo ur ke) од го ва ра ли су крат ко и опре зно. На по вре ме не су ге сти је 
да по сла ни ци ма, уо би ча је ном про це ду ром, ста ве на рас по ла га ње ди пло-
мат ску пре пи ску, од го ва ра ли су да пре го во ри ни су би ли окон ча ни. Дер би 
је из ја вио да је фло та по сла та у за лив Бе ши ка да би се, по сле зло чи на у 
Со лу ну, за шти ти ли хри шћа ни у Ца ри гра ду. Осман ским вла сти ма одао је, 
ме ђу тим, при зна ње због бр зог ка жња ва ња зло чи на ца и да ва ња на док на де 
по ро ди ца ма жр та ва [I bid., May 18, 1876, Vol. 229, 914–915]. Он и Бурк изве-
сти ли су по сла ни ке о де та љи ма уби ста ва у Со лу ну и про ме ни на пре сто-
лу у Ца ри гра ду [I bid., May 23, 1876, Vol. 229: 1114–1115; Ibid., May 30, 1876, 
Vol. 229: 1423–1424]. Пр вог да на ју на у Гор њем до му са зна ло се и да су 
се Ср би, та „жи во пи сна на ци о нал ност”, ка ко су та да по дру гљи во на зва-
ни, за рат са Осман ским цар ством спре ма ли под ко ман дом ру ског офи-
ци ра ко ји се ис та као у Сред њој Ази ји [I bid., Ju ne 1, 1876, Vol. 229, 1513].

Озбиљ ни ја рас пра ва о Ис точ ном пи та њу по ве де на је тек 26. ју на, 
ка да је вој во да Ар гајл, у Гор њем до му, про чи тао део по ра жа ва ју ћег из ве-
шта ја ли ста Деј ли Њуз (Daily News) о ма са кри ма у Бу гар ској. Дер би је 
од го во рио да вла да још ни је има ла по у зда не ве сти, али је ипак ума њи вао 
раз ме ре зло чи на и твр дио да су их по чи ни ли и уста ни ци и не ре гу лар не 
тур ске тру пе [I bid., Ju ne 26, 1876, Vol. 230: 385–388].

На ста вак ди ску си је по твр дио је про тур ско и про вла ди но рас по ло-
же ње Гор њег до ма. Лорд Кем бел (Lord Kamp bell) је твр дио да су по да ци 
до ко јих је сам до шао по твр ђи ва ли да су стра да ња Бу га ра у но вин ским 
из ве шта ји ма би ла пре у ве ли ча на. На гла ша вао је да је бу гар ски уста нак 
био иза зван „спо ља”, при че му се по зи вао на тврд ње бри тан ског кон зу ла 
у Са ра је ву Ви ли ја ма Хол мса, да је и уста нак у Хер це го ви ни био по кре нут 
под ути ца јем Цр не Го ре. И иза Ср би је ста ја ла је „стра на си ла ко ја је угро-
жа ва ла не за ви сност и ин те гри тет Осман ског цар ства”. Те две ва зал не 
кне же ви не упра во су се спре ма ле за рат са сво јим тур ским си зе ре ном. 
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Ср би ја је, ка ко је лорд Кем бел твр дио, већ би ла по ка за ла не за хвал ност 
пре ма Осман ском цар ству и пре ма ве ли ким си ла ма ко је су јој 1862. и 1867. 
по мо гле да јој бу ду пре да ти гра до ви. За то је по зи вао оба до ма да до не су 
ре зо лу ци ју, ко јом би по твр ди ли од луч ност Бри та ни је да оста не вер на 
сло ву Па ри ског ми ров ног уго во ра из 1856, по себ но тач ка ма ко је су се 
од но си ле на ду жност ве ли ких си ла да шти те не за ви сност и ин те гри тет 
Осман ског цар ства. Пре ма ње го вом ту ма че њу, та ду жност од но си ла се и 
на спре ча ва ње по ку ша ја ва зал них кне же ви на да угро зе то на че ло [I bid., 
Ju ne 26, 1876, Vol. 230: 395–400].

Исто ту ма че ње до га ђа ја на Бал ка ну, као по сле ди це тај ног де ло ва ња 
Ру си је, Ср би је и Цр не Го ре, и исту на ме ру да се од го вор ност за по ко ље 
у Бу гар ској са Ту ра ка пре ба ци на Ру се и Ср бе, ис по ве да ла је ве ћи на уче-
сни ка у овој де ба ти. При то ме, на гла ша ва но је и да су Тур ци би ли вер ски 
то ле рант ни ји и спо соб ни ји за пра вед ну ад ми ни стра ци ју не го бал кан ски 
хри шћа ни [I bid., Ju ne 26, 1876, Vol. 230: 400–411]. Лор ду Дер би ју оста ло 
је са мо да им за хва ли на по др шци. При ме тио је, ипак, да су се окол но сти 
зна чај но про ме ни ле од 1856. и да би по зи ва ње на Па ри ски уго вор мо гло 
да су зи ма не вар ски про стор вла де у то ку пре го во ра. По сле то га, и Кем бел 
је по ву као пред лог сво је ре зо лу ци је [I bid., Ju ne 26, 1876, Vol. 230: 411–417].

Лорд Грен вил, ко ји се ја вио за реч по сле Дер би ја, упо зо рио је, ме ђу-
тим, по сла ни ке на то да су ве ли ке си ле, пре ма Па ри ском уго во ру, би ле 
оба ве зне да шти те и пра ва сул та но вих хри шћан ских по да ни ка [I bid., 
Ju ne 26, 1876, Vol. 230: 417–418]. Овај ис ку сни ди пло ма та, од ко га је Дер-
би пре у зео по ло жај ми ни стра спољ них по сло ва, на и ме, до бро је знао да 
су шест га рант них си ла Па ри ским ми ром пре у зе ле то пра во од Ру си је, 
ко ја се на ње га по зи ва ла још од Ку чук-Кај нар џиј ског ми ра [Ристић 2008: 
44–57].

У До њем до му рас по ло же ње је би ло дру га чи је. Ви ли јам Едвард Фор-
стер (Wil li am Ed ward For ster), ра ди кал, бо рац за осло бо ђе ње ро бо ва, за 
пра ва Ира ца и рад ни ка, истог да на упи тао је пре ми је ра да ли су, по са зна-
њи ма вла де, би ле тач не ве сти о по ко љи ма ко је је до но сио лист Деј ли Њуз. 
И Ди зра е ли је, у свом од го во ру, твр дио да су у Бу гар ску упа ли „стран ци” 
ко ји су, да би иза зва ли су ко бе и уста нак, спа љи ва ли ку ће при пад ни ка 
свих ве ра. Об ја шња вао је да су ло кал ни Чер ке зи и ба ши бо зук мо ра ли да 
се бра не и да је та ко до шло до су ко ба и по сле дич них зло чи на. Ис та као 
је и да су „не ми ри” пре ста ли по што је по сла ник Бри та ни је у Ца ри гра ду, 
сер Хен ри Ели от (sir He nry El li ot), на го во рио Пор ту да их за ме ни ре гу-
лар ним тру па ма [I bid., Ju ne 26, 1876, Vol. 230: 424–426]. 

Ди зра е ли је, на и ме, још од по чет ка ма ја, до би јао од Ели о та ве сти да 
су уста нак у Бу гар ској по ди гли Ру си и Ср би, и да су, као и у Хер це го ви ни, 
на мер но спа љи ва не ку ће хри шћа на, ка ко би се по кре ну ла по бу на. Тврд њу 
о кључ ној уло зи Ср ба у по ди за њу устан ка у Бу гар ској ко ју је про на шао у 
Ели о то вом из ве шта ју, Ди зра е ли је под ву као олов ком. Исто је учи нио и 
у из ве шта ју кон зу ла из Је дре на [Hug hen den Pa pers (HP), B/XVI/A/12, Сер 
Хен ри Ели от – Лорд Дер би, Ца ри град, 9. мај 1876; Ibid., Ви це кон зул Ди пи 
– Сер Хен ри Ели от, Је дре не, 6. мај 1876].
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Са из би ја њем Срп ско-тур ског ра та 30. ју на, у Пар ла мен ту је бр зо 
са зре ла свест о опа сно сти од про ши ре ња рат ног су ко ба. Глав на па жња 
по сла ни ка би ла је усме ре на на уче шће Ру си је у срп ском по кре ту. По на-
вља ла су се пи та ња о ви со ком ру ском офи ци ру и ру ским до бро вољ ци ма 
у срп ској вој сци [Han sard, Ju ne 30, 1876, Vol. 230, 737; Ibid., July 4, 1876, 
Vol. 230: 950]. Дер би је, ко нач но, 3. ју ла мо гао да од го во ри да се на ме сту 
глав но ко ман ду ју ћег срп ске вој ске на ла зио ге не рал Чер ња јев. И да ље није 
знао ко ли ко се ру ских до бро во ља ца на ла зи ло у срп ској вој сци. Упо зо ра-
вао је на „оп ште по зна ту на кло ност ру ског ста нов ни штва пре ма ства ри 
срп ских уста ни ка”, али и на чи ње ни цу да се још ни је мо гло го во ри ти о 
то ме да ли овај по крет има одо бре ње зва нич ног Пе тро гра да [I bid., Ju ne 
30, 1876, Vol. 230: 823–824].

По сла ни ци су са да све че шће и упор ни је зах те ва ли од вла де да им 
ста ви на рас по ла га ње сво ју ди пло мат ску пре пи ску. Упо зо ра ва ли су да се 
зе мља на ла зи ла усред опа сне кри зе, а да Пар ла мент ни је знао основ не 
чи ње ни це о по ли ти ци вла де. Ди зра е ли, Дер би и Бурк обе ћа ва ли су да ће 
то би ти бр зо учи ње но, под се ћа ли да је би ло по треб но да се пр во до би је 
одо бре ње оста лих си ла и по зи ва ли по сла ни ке на стр пље ње [I bid., Ju ne 
26, 1876, Vol. 230, 424–426; Ibid., July 3, 1876, Vol. 230, 847].

Опо зи ци о ни по сла ни ци су, ме ђу тим, по до зре ва ли да вла да на ме ра ва 
да пре пи ску ста ви Пар ла мен ту на увид пред са мо ав гу стов ско рас пу шта-
ње, ка ко би спре чи ла сва ку озбиљ ни ју рас пра ву [I bid., July 3, 1876, Vol. 
230, 873–885]. О то ме је 3. ју ла отво ре но го во рио ра ди кал и скуп штин ски 
ве те ран Џон Брајт (John Bright). Он је, шта ви ше, твр дио да, „по сле ис ку-
ства у про те клих 20 го ди на” ве ћи на „на ро да Ује ди ње ног Кра љев ства” 
не ће по но ви ти гре шку из Крим ског ра та и не ће хте ти да жр тву је „бри тан-
ска бла га и бри тан ску крв” за „очу ва ње ин те гри те та Осман ског цар ства”. 
До ка зи вао је да на род не ће хте ти да пра ти сво ју вла ду у по др шци Тур ци ма, 
на су прот „бор ба ма и на по ри ма по да ни ка Пор те да се осло бо де ње не пре-
вла сти” [I bid., July 3, 1876, Vol. 230: 877–879]. И по зна ти еко но ми ста Хен ри 
Фо сит (He nry Faw cett), ко ји је та ко ђе при па дао ле вом кри лу ли бе рал не 
стран ке, упо зо ра вао је на опа сност да би пре пи ска мо гла да бу де пре ка сно 
пре да та Пар ла мен ту. Био је још од ре ђе ни ји од Брај та ка да је ре као да бри-
тан ска „моћ не сме да бу де упо тре бље на про тив оних ко ји по ку ша ва ју да 
се осло бо де раз дра жу ју ћег и нео др жи вог роп ства” [I bid., July 3, 1876, Vol. 
230: 880–881]. Ле во, ра ди кал но кри ло у ли бе рал ној стран ци отво ре но је 
по ка зи ва ло сим па ти је пре ма срп ским и бал кан ским уста ни ци ма. То се 
нај бо ље ви де ло у по ре ђе њу бе се да Брај та и Фо си та са уме ре ном кри ти ком 
вла де од стра не мар ки за Хар тинг то на (Spen cer Comp ton Ca ven dish, Mar qu ess 
of Har ting ton), во ђе опо зи ци је у До њем до му, ви гов ца и при пад ни ка де сног 
кри ла ли бе ра ла [I bid., July 3, 1876, Vol. 230: 883–884].

Пре ми јер и ње го ва вла да би ли су озбиљ но уз др ма ни тек рас пра вом 
ко ја се у До њем до му во ди ла 10. ју ла. Фор стер је на во дио ве сти из Деј ли 
Њу за, али и из Тај мса о јав ној про да ји бу гар ских де во ја ка у ро бље и о му-
че њи ма ко ји ма су Бу га ри из ла га ни по за тво ри ма. Упи тао је да ли вла да 
рас по ла же зва нич ним по да ци ма о то ме. Ди зра е ли је од го во рио да она о 



то ме ни је би ла оба ве ште на, иа ко је би ла у стал ној ко му ни ка ци ји са ам-
ба са до ром у Ца ри гра ду и кон зу ли ма „на из во ри ма не ми ра”, „у Бе о гра ду, 
Ду бров ни ку, на Це ти њу, и на дру гим ме сти ма”. По том је до дао: „Не мо гу 
да спо рим да су у Бу гар ској по чи ње на звер ства. Али, да су де вој ке прода-
те у роп ство, или да је за тво ре но ви ше од 10.000 осо ба, у то сум њам. У 
ства ри, сум њам да по сто ји за твор ски сме штај за та кво мно штво, и да се 
му че ње при ме њу је у то ли ким раз ме ра ма од стра не јед ног ори јен тал ног 
на ро да ко ји, ве ру јем, рет ко при бе га ва му че њу, по што сво је ве зе са крив-
ци ма обич но пре ки да на екс пе ди тив ни ји на чин” [I bid., July 10, 1876, Vol. 
230: 1182].

Пре ми је ров сар ка зам иза звао је чу ђе ње и гнев у клу па ма опо зи ци је. 
До ба „па три от ске уз др жа но сти” ко нач но се за вр ши ло. Усле ди ли су, је дан 
за дру гим, крат ки и оштри на па ди опо зи ци о них по сла ни ка на Ди зра е ли ја 
и ње го ву вла ду. Основ ни за кљу чак из вео је, опет, Ви ли јам Едвард Фор стер, 
ка да је ре као да је Ен гле зи ма и њи хо вој зе мљи на не се на сра мо та вла ди-
ном мо рал ном по др шком др жа ви ко ја је по чи ни ла та ко стра шне зло чи не 
[I bid., July 10, 1876, Vol. 230: 1183–1184]. Ен то ни Џон Мун де ла (Ant hony John 
Mun del la), ре фор ма тор бри тан ског школ ства, ре као је: „Чи ни ми се да смо 
оста вље ни у пот пу ном не зна њу шта пред у зи ма на ша вла да. Не зна мо да 
ли је про те ство ва ла или ни је. Има мо сјај ну фло ту у за ли ву Бе ши ка и 
ам ба са до ра у Ца ри гра ду, али нас о све му оба ве шта ва ју Тајмс и Деј ли Њуз, 
док нам на ша вла да не да је ин фор ма ци је о до га ђа ји ма ко ји су сра мо та за 
чо ве чан ство и ко ји ће пред ста вља ти јед ну од нај кр ва ви јих стра ни ца исто-
ри је” [I bid., July 10, 1876, Vol. 230: 1184–1185]. Еве лин Ешли (Ant hony Evelyn 
Mel bo ur ne As hley), син фи лан тро па и кон зер ва тив ца лор да Шефтсбе ри ја, 
упо зо рио је Ди зра е ли ја да се по ко љи ни су од и гра ли бли зу Бе о гра да, Ду-
бров ни ка и Це ти ња, не го Плов ди ва и Је дре на. Упи тао је да ли вла да има 
ве сти од та мо шњих кон зу ла. Пре ми јер је од го во рио да ни они ни су из ве-
сти ли вла ду о та ко ма сов ним зло чи ни ма [I bid., July 10, 1876, Vol. 230: 1184– 
1186]. Већ до вољ но уз др ман, Ди зра е ли је по но во при мио уда рац, јер Бри-
та ни ја у Плов ди ву ни је има ла кон зу ла. За раз ли ку од скуп штин ских 
по сла ни ка, он је то тре ба ло да зна.

Ди зра е ли је, ка ко је на пи сао у јед ном гнев ном пи сму са рад ни ци ма, 
био из ло жен „по ни же њи ма” у Пар ла мен ту, јер га Фо рин офис ни је упо знао 
с нео п ход ним по да ци ма. Хен ри Ели от је слао ве о ма шту ре из ве шта је. 
Ис по ста ви ло се да два кон зул ска из ве шта ја и је дан из ве штај аме рич ких 
ми си о на ра, са де таљ ним опи си ма по ко ља, ни је про сле дио у Лон дон. И 
ње го ви про те сти на Пор ти би ли су мла ки и уз др жа ни. Ди зра е ли ће од 
Дер би ја тра жи ти Ели о то ву сме ну, али он ни је хтео да свог ам ба са до ра 
пре тво ри у „жр тве ног јар ца” [Di sra e li Pa pers (DP), Бен џа мин Ди зра е ли 
– Лорд Дер би, Лон дон, 14. јул 1876; Monypenny and Buc kle II 1929: 916–917]. 
Ни Дер би, ме ђу тим, ни је имао шта да од го во ри на но ва пи та ња лор да Грен-
ви ла о зби ва њи ма у Бу гар ској [Han sard, July 10, 1876, Vol. 230: 1168–1169]. 

По што је ко нач но, по сле про те ста и упо зо ре ња, од Ели о та до био 
по треб не по дат ке, Ди зра е ли је 17. ју ла у Пар ла мен ту про чи тао де ло ве из 
ње го вих из ве шта ја. Ту су за по кре та ње устан ка из но ва би ло оп ту же ни 
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„срп ски ре во лу ци о нар ни аген ти”. По но вље не су и тврд ње да су, као у 
Хер це го ви ни, спа љи ва ли се ла и му сли ма на и хри шћа на. Чер ке зи, по том-
ци кав ка ских уста ни ка ко ји су од би ли да жи ве под вла шћу Ру са, па их је 
сул тан, да би их спа сао стра да ња, ра се лио по сво јим зе мља ма, по ди гли 
су се на оруж је у са мо од бра ни. Кри ви ца је, да кле, би ла на Ср би ма и уста-
ни ци ма, иа ко су ре пре са ли је Чер ке за и ба ши бо зу ка пре ва зи шле прет ход не 
зло чи не хри шћа на над њи ма. Ели от је, уз то, твр дио да су стра шни де та љи 
и бро је ви жр та ва об ја вље ни у Деј ли Њу зу и Тај мсу би ли про из во ди ру ске 
и бу гар ске про па ган де. Ам ба са дор је из ве шта вао да у ко ре ну об ра чу на 
ни су би ле вер ске мр жње, до ка зу ју ћи то ве сти ма да су се хри шћа ни из 
Осман ског цар ства при ја вљи ва ли у до бро вољ це за рат про тив „срп ске 
агре си је”, при че му је би ло пред ло га да на за ста ва ма до бро во ља ца бу ду 
за јед но по лу ме сец и крст [I bid., July 17, 1876, Vol. 230: 1486–1495].

Све то, ме ђу тим, ни је по мо гло да се за у ста ви гнев јав но сти, ко ји се 
све ви ше кон цен три сао на лич но сти Ди зра е ли ја и Ели о та. Две ко ми си је, 
аме рич ка и бри тан ска (ко ју је во дио дру ги се кре тар ца ри град ске ам ба са де 
Вал тер Ба ринг (Wal ter Ba ring)), сре ди ном ју ла ће из Ца ри гра да кре ну ти 
у обла сти по го ђе не овим до га ђа ји ма. Њи хо ви из ве шта ји по твр ди ће нај цр ње 
но вин ске ве сти, иа ко је у њи ма сма њи ван прет по ста вље ни број жр та ва 
са 30.000 на 15.000–12.000 [The Na ti o nal Ar chi ves (NA), Fo re ign Of fi ce (FO), 
423, vol. 43, Сер Хен ри Ели от – Лорд Дер би, Те ра пи ја, 5. сеп тем бар 1876, 
до да ци бр. 1 и бр. 2; Se ton-Wat son 1971: 57–61].

Ср би су, да кле, по ми шље њу кон зер ва тив них ми ни ста ра и по сла ни-
ка, пред ста вља ли глав ни из вор не во ља и стра да ња на Бал ка ну. Уства ри, 
глав не про тив ни ке ви де ли су у Ру си ма, али ве ли ка си ла се, за раз ли ку 
од Ср би је, по ми ња ла опре зно и уз др жа но. Су тра дан по сле ове пре ми је-
ро ве бе се де, Ср би су по ту че ни у би ци на Ве ли ком Из во ру, по сле че га су 
тур ски ба ши бо зук и Чер ке зи, сти гав ши све до За је ча ра и Кња жев ца, по-
но ви ли зло чи не ви ђе не у Бу гар ској. Ве сти о срп ским по ра зи ма на бој ном 
по љу Ди зра е ли је, ме ђу тим, при мао са по себ ним за до вољ ством. При жељ-
ки вао је бр зи ула зак Ту ра ка у Бе о град, ко ји би Бри та ни ји, као си ли ко ја 
им је би ла нај бли жа, дао сре ди шњу уло гу у да љим пре го во ри ма [Ковић 
2018: 187, 193]. Деј ли Њуз је, ме ђу тим, тра жио да Бо сна при пад не Ср би ји, 
а Хер це го ви на Цр ној Го ри. Ре пре са ли је Ту ра ка у Ср би ји по кре ну ле су 
та лас про срп ских сим па ти ја не са мо ме ђу ли бе ра ли ма, не го и у кон зер-
ва тив ним де ло ви ма јав ног мње ња [I dem. 193–194].

„Пла ва књи га”, ода бра на ди пло мат ска пре пи ска, 24. ју ла је ко нач но 
штам па на и пре да та по сла ни ци ма. До кра ја за се да ња оста ло је ма ло вре-
ме на, али ће се опо зи ци ја по тру ди ти да га у пу ној ме ри ис ко ри сти. Пр ва 
ве ћа рас пра ва, по све ће на устан ку у Бо сни и Хер це го ви ни и ди пло мат ским 
пре го во ри ма ве ли ких си ла, во ђе на је у До њем до му 31. ју ла. Ово га пу та 
ни су преовлађивалa пи та ња и кри ти ке ли бе ра ла; и кон зер ва тив ци су ре-
чи то из но си ли сво је ар гу мен те. То ри јев ци су прав да ли и обра зла га ли 
по те зе вла де по зи ва ју ћи се, као њи хов пр вак Ди зра е ли, на им пе ри јал не 
ин те ре се Ве ли ке Бри та ни је и ну жност од бра не ко му ни ка ци ја са Ин ди јом. 
Ге о по ли тич ки ин те рес очу ва ња Осман ског цар ства као там пон-зо не из ме ђу 
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Ру си је и ме ди те ран ских пу те ва они су за кла ња ли зах те ви ма да Бри та ни ја 
и ве ли ке си ле у Осман ском цар ству не шти те са мо пра ва хри шћа на, не го 
и му сли ма на, али но вим до ка зи ва њи ма мо рал не и кул тур не су пер и ор но-
сти му сли ма на у од но су на бал кан ске хри шћа не. С дру ге стра не, ли бе ра ли 
су твр ди ли да је пра ви узрок кри зе био ипак у не пра вед но сти осман ске 
упра ве и у ње ној не спо соб но сти да упра вља сво јим европ ским по се ди ма. 
По на вља ли су да је Осман ско цар ство у про те клих два де сет го ди на ко нач-
но раз о ча ра ло оне ко ји су га бра ни ли у Крим ском ра ту, јер се по твр ди ло 
да је не спо соб но да се ре фор ми ше, уми ри и за шти ти сво је хри шћан ске 
по да ни ке. За то га је тре ба ло ко нач но пре пу сти ти суд би ни. На ње го вом 
ме сту тре ба ло је да бу де ус по ста вљен ла нац сло бод них и ви тал них бал кан-
ских ау то но ми ја и др жа ва – Ру му ни је, Ср би је, Цр не Го ре, Бо сне, Хер цего-
ви не, Бу гар ске – ко је ће по ста ти по у зда ни ја бра на пред ру ским про до ром 
ка ју гу не го што је то ика да мо гло да бу де Осман ско цар ство [Han sard, 
July 31, 1876, Vol. 231: 126–172].

Дуг и де та љан го вор Ви ли ја ма Глед сто на у де ба ти од 31. ју ла на ја вио 
је ње гов по вра так у ве ли ку др жав ну по ли ти ку. Глед стон је, на и ме, по сле 
из бор ног по ра за, па да ње го ве вла де и до ла ска Ди зра е ли је вих кон зер ва-
ти ва ца на власт 1874. го ди не, на пу стио вођ ство ли бе рал не стран ке, за др-
жав ши, ипак, ме сто у Пар ла мен ту. Мо рал на кри за ко ју је у бри тан ској 
јав но сти иза зва ло Ис точ но пи та ње по че ла је, ме ђу тим, да у ње му бŷди 
ста ру по ли тич ку страст. У свом го во ру Гле стон је, као по след њи по ли тич-
ки ак ти ван ми ни стар из вла де ко ја је по ве ла Крим ски рат, из ра зио сво ју 
мо рал ну од го вор ност да об ја ви ка ко је Осман ско цар ство по тро ши ло 
по ве ре ње Ве ли ке Бри та ни је. Твр дио је да ни Ру си ја ви ше ни је би ла де спот-
ска си ла под вла шћу ца ра Ни ко ла ја I, не го ре фор ми са но цар ство ко јим је 
вла дао про све ће ни Алек сан дар II. Глед стон је до ка зи вао да ни по кре ти 
бал кан ских на ро да ни су би ли по сле ди ца ру ских сплет ки, не го бор бе за 
основ на на ци о нал на пра ва, слич но оно ме што се већ од и гра ло у Ита ли ји 
и Не мач кој. Ср би ју и Цр ну Го ру на рат са Осман ским цар ством на те ра ла 
је, по Глед сто но вом ми шље њу, не по мир љи ва и не при ја тељ ска по ли ти ка 
бри тан ске вла де. Бу дућ ност бал кан ских на ро да ви део је у ау то но ми ја ма 
у са ста ву Осман ског цар ства, за чи је се очу ва ње, на огор че ње сво јих ра-
ди кал них стра нач ких при ја те ља, ипак за ло жио. Оне су, ка ко је ве ро вао, 
мо гле да бу ду нај по у зда ни ја бра на про до ру Ру си је ка ју гу [I dem., July 31, 
1876, Vol. 231: 172–202].

Ди зра е ли је, од го ва ра ју ћи Глед сто ну, на ста вљао да до ка зу је ути цај 
„стра ног фак то ра” на по кре те бал кан ских на ро да. Из бе га ва ју ћи да ди-
рект но оп ту жи Ру си ју, го во рио је о „тај ним дру штви ма” и „ре во лу ци о нар-
ним ко ми те ти ма”. За Ср би ју је ипак по но вио да је оче ки ва ла по моћ „јед не 
европ ске си ле” ка да је кре ну ла у, ка ко је ре као, „гра ђан ски рат” про тив сво-
га си зе ре на. Бри та ни ја ни је за то би ла од го вор на, јер је ам би ци ја Ср би је 
би ла да при по ји це лу Бо сну и Хер це го ви ну и за то је ни ка ква до бра во ља, 
ни ти ма њи уступ ци ни су мо гли од вра ти ти и за у ста ви ти. Ко нач но, го воре-
ћи о раз ло зи ма сла ња фло те у за лив Бе ши ка, Ди зра е ли је у Пар ла мен ту 
јав но из го во рио оно што је до та да по ве ра вао са мо кра љи ци Вик то ри ји 
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и нај бли жим са рад ни ци ма. Њен пра ви циљ ни је би ла од бра на Осман ског 
цар ства. Бри тан ски бро до ви до шли су у осман ске во де „да би смо чу ва ли 
ин те ре се Ен гле ске и Бри тан ске им пе ри је, а не да би смо под у пи ра ли било 
ко ју си лу ко ја се ру ши усред оро ну ло сти” [I dem., July 31, 1876, Vol. 231: 
202–216].

Пре ми јер је, та ко, по ка зао спрем ност да уче ству је у сва ком ре ше њу 
Ис точ ног пи та ња. У за вр шној рас пра ви о Ис точ ном пи та њу за 1876. го-
ди ну, одр жа ној 11. ав гу ста, он ће, го во ре ћи о Осман ском цар ству, би ти 
још ди рект ни ји: „И ако се де си да се вла да ко ја упра вља ве ћим де лом тих 
ле пих зе ма ља по ка же не спо соб ном да по слу жи сво јој свр си, та да ни Ен-
гле ска ни би ло ко ја од ве ли ких си ла не ће пре за ти од то га да ис пу ни ви-
со ку по ли тич ку и мо рал ну ду жност ко ја би па ла на њу” [I dem., Au gust 
11, 1876, Vol. 231: 1146]. Ово ли ка отво ре ност би ла је под стак ну та и оп ту-
жба ма да је ње го ва вла да, од бра ном Осман ског цар ства у тре нут ку нај-
го рих осман ских зло чи на, по вре ди ла са вест по бо жних вик то ри ја на ца и 
ума њи ла углед њи хо ве зе мље. 

Лорд Дер би је, ме ђу тим, у рас пра ви во ђе ној у Гор њем до му, истог 
да на, 31. ју ла, на пи та ње лор да Грен ви ла о раз ло зи ма сла ња фло те у за лив 
Бе ши ка, дао са свим дру га чи ји од го вор. Бри тан ски бро до ви по сла ти су 
по сле ма са кра над кон зу ли ма у Со лу ну, да би „за шти ти ли хри шћан ско 
ста нов ни штво и пред у пре ди ла ло кал не су ко бе”. Иа ко је Дер би на гла сио 
и да је по сле ди ца њи хо вог до ла ска у за лив Бе ши ка би ло „ја ча ње по мор-
ског ути ца ја Ен гле ске, ути ца ја ко ји је мо гао да бу де ис ко ри шћен са мо у 
ци љу очу ва ња ми ра”, раз ли ке из ме ђу ње го вих и пре ми је ро вих ре чи би ле 
су све ви дљи ви је [I dem., July 31, 1876, Vol. 231: 100–101]. Би ле су то пр ве 
на ја ве оно га што ће се од и гра ти у да љем то ку Ис точ не кри зе – ко нач ног 
су ко ба и раз ла за из ме ђу пре ми је ра и ми ни стра спољ них по сло ва. Ди зра е ли 
је во дио ак тив ну и ам би ци о зну по ли ти ку про ши ре ња и ја ча ња Бри тан ске 
им пе ри је; Дер би је био опре зан и уз др жан, по све ћен очу ва њу сте че ног.

Рас пра ве су са да би ле штет не по вла ду чак и у Гор њем до му, ње ном 
твр дом упо ри шту. Ве ро ват но под ути ском по ко ља у Бу гар ској, ту се упа-
дљи во ма ње то ри је ва ца ја вља ло за реч. Лорд Кем бел (Lord Camp bell) је у 
рас пра ви одр жа ној 31. ју ла твр дио да су све не во ље по ти ца ле од сплет ки 
и за ве ра Тро је цар ског са ве за. Ути цај Ру си је у Бе чу омо гу ћио је да кнез 
Цр не Го ре, ка ко је Кем бел твр дио, „дик ти ра од ред бе Бер лин ског ме мо-
ран ду ма” и да та ко по ста не „ар би тар Евро пе”, као и да се две ва зал не 
кне же ви не охра бре да за ра те са сво јим си зе ре ном [I dem., July 31, 1876, Vol. 
231: 74–83]. Од го во рио му је лорд Грен вил, по но вив ши да је за нај но ви ју 
кри зу би ло од го вор но Осман ско цар ство, јер ни је спро ве ло обе ћа не ре-
фор ме. Још јед ном је под се тио Гор њи дом да је по Па ри ском ми ров ном 
уго во ру ду жност Бри та ни је и оста лих га рант них си ла би ла да бри ну о 
хри шћа ни ма у Осман ском цар ству, ко је је на звао „на шим исто вер ни ци ма” 
[I dem., July 31, 1876, Vol. 231: 83–94]. Лор ду Кем бе лу у по моћ је при те као 
са мо лорд Стен ли од Ел дер ли ја (Lord Stan ley of Al der ley or Ab dul Rah man 
Stan ley), кон вер тит у ислам и не сва ки да шња по ја ва у Пар ла мен ту. Он је 
твр дио да су му сли ма ни у Бу гар ској, Бо сни и Хер це го ви ни стра да ли више 
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не го хри шћа ни. По ли ти ку свих зе ма ља ко је је ви део као прет њу Осман-
ли ја ма, Ср би је, Ру си је и Ау стри је пре свих, на звао је „кри ми нал ном” 
[I dem., July 31, 1876, Vol. 231: 102–106]. Не ма ње жи во пи сни лорд Бат (Lord 
Bath), ко ји је у не ка да шњој те о крат ској Цр ној Го ри ви део оли че ње сво јих 
по ли тич ких иде а ла, па јој је и ма те ри јал но по ма гао, на то је од го во рио 
да су ре чи и де ла ми ни ста ра би ли са свим ли ше ни хри шћан ског мо ра ла, 
и да ће се за то „све цр кве и сек те” „ује ди ни ти у про те сти ма про тив ко-
ри шће ња мо ћи Ен гле ске да би се по др жа ла јед на та ко кр ва ва и ди вљач ка 
власт” [I dem., July 31, 1876, Vol. 231, 106–107]. 

Су ко би на Бал ка ну про ду бљи ва ли су вер ске по де ле уну тар са мог 
Пар ла мен та и то не са мо из ме ђу крај њих по зи ци ја ко је су за у зи ма ли 
Стен ли од Ел дер ли ја и Бат. При пад ни ци „сек ти”, или нон ком фор ми стич-
ких цр ка ва, ко ји су се бе ви де ли као ма њин ске за јед ни це уну тар ан гли кан-
ске зе мље и дру штва, ли стом су се опре де љи ва ли за бал кан ске хри шћа-
не. Ве ћи на ан гли кан ских би ску па по др жа ва ла је вла ду, али су њи хо ви 
вер ни ци би ли по де ље ни. Ир ски ри мо ка то ли ци, во ђе ни не при ја тељ ством 
па пе Пи ја IX пре ма Пра во слав ној цр кви, др жа ли су се по стра ни [Ковић 
2018: 203–205].

По след ње рас пра ве о Ис точ ном пи та њу, пре за тва ра ња Пар ла мен та, 
одр жа не 7. и 11. ав гу ста у До њем до му, би ће и ду же и не при јат ни је по вла-
ду не го де ба та од 10. ју ла. Опо зи ци ја је са да, са ди пло мат ском пре пи ском 
у ру ка ма, до у по је ди но сти ана ли зи ра ла по сту па ње вла де у пре суд ним 
тре ну ци ма по ко ља у Бу гар ској и кри зе на Ис то ку. Кон зер ва тив ци су се 
је два ја вља ли за реч, и го во ри ли су ве о ма крат ко. Под кон цен три са ном 
паљ бом ли бе ра ла, по ли ти ку вла де бра ни ли су го то во уса мље ни Ди зра-
е ли и Бурк.

На осно ву до ку ме на та из Пла ве књи ге, опо зи ци о ни по сла ни ци усред-
сре ди ли су се и на зло чи не Ту ра ка у Ср би ји, Хер це го ви ни и Бо сни. У рас-
пра ви во ђе ној 7. ав гу ста, Џон Мун де ла (Ant hony John Mun del la) про чи тао 
је из ве шта је Тај мса у ко ји ма су опи си ва не ко ло не из бе гли ца из ис точ не 
Ср би је. Ту се твр ди ло да „та кав ег зо дус ни је ви ђен од до ба ег зо ду са Изра-
е ли ћа на из Егип та” и да су „хи ља де хри шћа на ста нов ни ка се ла на срп ској 
гра ни ци, бе жа ли да би спа сли жи во те и част сво јих же на и кћер ки од су ро-
вих и не ми ло срд них Ту ра ка”. Мун де ла ни је об у зда вао гнев ка да је за кљу-
чио да је Бри та ни ја има ла „од го вор ност, као ве ли ка хри шћан ска си ла” 
да „у Евро пи ви ше не тр пи та чу до ви шта” [I dem., Au gust 7, 1876, Vol. 231: 
728–730]. И Бурк је при знао да је осман ски ба ши бо зук за ро бља вао срп ску 
де цу оба по ла, да би их у Ви ди ну про да вао у ро бље. Твр дио је да је ве-
ли ки ве зир на ре дио да се ова кви слу ча је ви ка жња ва ју смр ћу и, на сто је ћи 
да ума њи од го вор ност Ту ра ка, на бра јао слич не ме ре, пред у зе те да би се 
спре чи ли зло чи ни [I dem., Au gust 7, 1876, Vol. 231: 741–742]. По ред оста лог, 
по ме нуо је и да је, да би се та кве по ја ве спре чи ле, у осман ски штаб у ис точ-
ној Ср би ји по слат бри тан ски офи цир Ар нолд Кем бал [I dem., Au gust 11, 
1876, Vol. 231: 1118]. Еве лин Ешли је, ме ђу тим, по сла ни ци ма про чи тао из-
ве шта је са име ни ма нај од го вор ни јих осман ских зва нич ни ка и ба ши бо-
зу ка за по ко ље у Бу гар ској и Ср би ји, ко ји у ме ђу вре ме ну не са мо да ни су 
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би ли ка жње ни, не го су би ли и уна пре ђе ни [I dem., Au gust 11, 1876, Vol. 231: 
1081–1082]. Фор сит је ис ти цао да је у Ср би ји го то во сва ка по ро ди ца пам-
ти ла стра да ња сво јих де до ва и зло чи не Ту ра ка из вре ме на пре осло бо ђе ња. 
За то је би ло пот пу но при род но то што су Ср би по жу ри ли да по мог ну 
сво јим су на род ни ци ма, ко ји су тр пе ли исто на си ље. Фор сит је твр дио да 
би сва ки Ен глез учи нио исто и да би тре ба ло при зна ти да је рат Ср ба про-
тив Осман ског цар ства по ти цао из „при род них и по мно го че му нај ча сни-
јих људ ских осе ћа ња”. За то је Ср би ја за слу жи ла да јој се при зна уло га 
ује ди ни те ља, баш она ко ка ко је то при зна то Пи је мон ту у Ита ли ји [I dem., 
Au gust 11, 1876, Vol. 231: 1105–1106].

Не ки при пад ни ци ра ди кал не стру је уну тар ли бе рал не стран ке зах-
те ва ли су из ба ци ва ње Осман ског цар ства из Евро пе и кри ти ко ва ли Глед-
сто но ву по мир љи вост. Ве ћи на се, ме ђу тим, за ла га ла за ства ра ње но вих 
ау то но ми ја у Бо сни, Хер це го ви ни и Бу гар ској, по угле ду на већ по сто је-
ће у Ср би ји и Ру му ни ји. Чак и ви гов ци, ка кав је био Ви ли јам Хар курт 
(Wil li am Har co urt) су са да узи ма ли не по мир љи ви ји курс [I dem., Au gust 
11, 1876, Vol. 231: 1126–1138]. И сам Глед стон ће, по чет ком сеп тем бра, у 
свом чу ве ном пам фле ту о по ко љи ма у Бу гар ској, за го ва ра ти из ба ци ва ње 
Ту ра ка из Евро пе. По ја ва овог тек ста озна чи ће по че так ма сов не „Бу гар ске 
аги та ци је” у ко јој ће Глед стон има ти сре ди шњу уло гу. 

Ди зра е ли и Бурк на ста вља ли су да твр де да су бро је ви жр та ва би ли 
пре те ра ни, да су зло чи не по чи ни ли и хри шћа ни и му сли ма ни и да за све 
оп ту жу ју „спољ не ути ца је”. Пре ми јер је, про тив сво је во ље, од не бро је них 
кри ти ка опо зи ци је, мо рао да бра ни чак и Ели о та [I dem., Au gust 11, 1876, 
Vol. 231: 734–742, 1111–1118, 1138–1147]. Ди зра е ли је био ис цр пљен и огор-
чен. Дер би ју је пи сао: „Има ли смо ве о ма штет ну де ба ту о звер стви ма у 
Бу гар ској, и мо же мо да бу де мо срећ ни јер се се си ја окон ча ва... ... Све то 
је ве о ма не при јат на ствар и, бо јим се, ве ли ка сра мо та за наш ди пло мат ски 
си стем, ка ко у ино стран ству, та ко и код ку ће” [DP, Бен џа мин Ди зра е ли 
– Лорд Дер би, Лон дон, 7. ав густ 1876; Monypenny and Buc kle II 1929: 918].
Кра љи ца Вик то ри ја би ла је спрем на да се пре ми је ру оду жи за ло јал ност 
ис по ље ну у рас пра ва ма о ње ној цар ској ти ту ли. Су тра дан по сле рас пра-
ве одр жа не 11. ав гу ста пре шао је у Гор њи дом, као лорд Би кон сфилд.

По сла ни ци су се раз и шли 15. ав гу ста, па су се су ко би због Ис точ ног 
пи та ња пре ли ли на тр го ве. У сеп тем бру ће „бу гар ска аги та ци ја” и јав ни 
ми тин зи до сти ћи та кве раз ме ре, да чак ни улич ни об ра чу ни уз др жа них 
вик то ри ја на ца због Ру са, Ту ра ка, Ср ба и Бу га ра ви ше не ће би ти рет кост. 
За то вре ме, кри за на Ис то ку узи ма ла је но ве, опа сне ви до ве и раз ме ре. 
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SUM MARY: This ar tic le scru ti ni zes the at ti tu de of the Bri tish po li ti cal eli tes to-
wards the Ea stern qu e sti on, in the year of the be gin ning of the Ser bian li be ra tion and 
uni fi ca tion wars of 1876–1878. It is ba sed on di ver se so ur ces, Han sard’s Par li a men tary 
De ba tes be ing the most im por tant one. The Ea stern qu e sti on, as ge o po li ti cal pro blem of 
the fu tu re of the Bal kan and Le van ti ne lands from which the Ot to man Em pi re was gra-
du ally re tre a ting, has been con si de red thro ugh the con fron ta tion of Gre at Bri tain and 
Rus sia on the wi der Eu ra sian sta ge, espe ci ally in re la tion to the ir con flict in the Cen tral 
Asia. The ar tic le is ma inly de vo ted to the dif fe rent in ter pre ta ti ons, de ba tes and con flicts 
in the Bri tish Par li a ment and pu blic opi nion, pro vo ked by the Ser bian upri sing in Her ze-
go vi na and Bo snia, atro ci ti es in Bul ga ria, and the be gin ning of the Ser bian-Tur kish Wars. 
The di vi si ons went ma inly thro ugh the party li nes. Be hind al most all events in the East, 
the Con ser va ti ves per ce i ved the hand of Rus sia and Le a gue of the Three Em pe rors (Drei-
ka i se bund). The se “fo re ign in flu en ces” we re at tri bu ted ma inly to Rus sia and Ser bia, as 
the al le ged Rus si a’s tool in the Bal kans. Thus, ac cor ding to the Con ser va ti ves, the Serbs 
and Rus si ans we re to bla me for the suf fe rings of Bul ga ri ans in the hands of the Turks. 
Ad di ti o nally, they we re re pe a ting that Tur kish cri mes we re com mit ted in self-de fen ce, 
and that the num bers of vic tims we re hu gely exag ge ra ted by the Rus sian, Ser bian and 
Bul ga rian pro pa gan da and the Bri tish li be ral press. The Con ser va ti ves had si mi lar at ti-
tu des to wards the atro ci ti es com mit ted by the Turks in the Ea stern Ser bia, Bo snia and 
Her ze go vi na. The Li be rals, on the ot her hand, we re in si sting that the main ca u ses of the se 
upri sings and wars we re na ti o nal fe e lings, eco no mi cal pro blems, and the mi sru le of the 
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Turks. They we re di rec ting the ir mo ral in dig na tion not only to the Turks, but to the Bri tish 
go vern ment as well. Ac cor ding to the Li be rals, by de spatching of the Bri tish fle et in the 
vi ci nity of the Ot to man ca pi tal, the Bri tish go vern ment en co u ra ged the Turks and ma de 
Gre at Bri tain co-re spon si ble for the atro ci ti es com mit ted in Bul ga ria, Ser bia, and Bo snia 
and Her ze go vi na.

KEYWORDS: Gre at Bri tain, Par li a ment, Rus sia, Ea stern qu e sti on, Bal kans, Ser bia
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СА ЖЕ ТАК: Рад је за сно ван на ана ли зи вер ских, кул тур них и исто риј-
ских при ли ка у ко ји ма су се Ср би на шли на кон пр ве ор га ни зо ва не се о бе 
под па три јар хом Чар но је ви ћем 1690. го ди не. У су сре ту с но вом кул ту ром, 
за пад но е вроп ски стан дард је при хва ћен као узор ко јем је би ло нео п ход но 
упо до би ти на шу тра ди ци ју што се ма ни фе сто ва ло нај пре у про це су за пи-
си ва ња усме ног ства ра ла штва и у по ја ви но вих ду хов них пе са ма као ал тер-
на тив ног ре ли гиј ског по ет ског об ли ка. То је усло ви ло да се ино ва ци је у 
бо го слу жбе ном жи во ту Ср ба ис по ља ва ју ка ко на по ет ском та ко и на му зич-
ком пла ну. За то се ме ло гра фи са ње срп ског (усме ног) му зич ког на сле ђа по-
ка за ло као не из о ста ван услов без ко јег се ни је мо гло спро во ди ти усва ја ње 
и раз вој (хор ског) ви ше гла сја као зна чај не те ко ви не срп ског на ци о нал ног 
му зич ког из ра за но ви јег до ба. Бу ду ћи да је упо ре до са овим про це си ма 
спро во ђен и ри мо ка то лич ки про зе ли ти зам, у ра ду се раз ма тра пи та ње 
ка ко су се на ве де не про ме не од ра зи ле на пре о бли ко ва ње на ше кон фе си о-
нал но сти и на ци о нал ног иден ти те та. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: срп ско цр кве но пе ва ње, му зич ке ино ва ци је, иден-
ти тет, кон фе си о нал ност, ме ло гра фи са ње

Пре не го што су на се ли ли по ду нав ске кра је ве, Ср би су сте кли бо га ту 
прак су у пе ва њу, ко је је, као нај не по сред ни ји из раз ду ха и ду хов ног иску-
ства, би ло и нај бо љи на чин пре но ше ња исто риј ског пам ће ња, због че га је 
еп ска пе снич ка тра ди ци ја ужи ва ла ве ли ки углед. Оту да су мно ги епо ви 
би ли зна чај ни де ло ви на ше об ли ко ва не и усме но пре но ше не исто риј ске 
све сти, те нај вер ни ји при мер ау тен тич ног све до че ња о по сто ја њу и тра ја њу 



Ср ба, те њи хо вог са мо о дре ђе ња, ве ре и на ци о нал не (пра во слав не) Цр кве 
[Макуљевић 2006: 223].

Пре ма за па жа њу Сто ја на Но ва ко ви ћа, ве ра се код Ср ба пр вен стве но 
ис по ља ва ла кроз из вор не на род не оби ча је [Новаковић 1966: 239]. С тим 
у ве зи, у на ро ду је од у век по сто ја ло ве о ма из ра же но по што ва ње пре ма 
ма на сти ри ма јер су они пред ста вља ли на род но-за вет на уста но вље ња, 
док су њи хо ви са бо ри, за ве ти не и сла ве оба ве зно пра ће ни бо га тим фол-
клор ним на сле ђем и не из о став ним пе ва њем [Марковић 1972: 31]. Што је 
оби чај ност би ла раз ви је ни ја, то је ра зно вр сни је и бо га ти је би ло пе ва ње 
као основ на од ли ка пра во сла вља ко је је нео дво ји во од пе ва ња. Пра во сла-
вље, од но сно ор то док си ја (ἡ ὀρθο δοξία-ort ho dok sia) је грч ка ко ва ни ца на-
ста ла од при де ва ὀρθός (ort hos) што зна чи ус прав но [Chan tra i ne 1968–1977: 
818], и ре чи δόξα (dok sa) са зна че њем у иш че ки ва њу сла ве, про сла вља ти 
[Chan tra i ne 1968–1977: 224], и ти ме ан ти ци пи ра ти цар ство не бе ско као 
свет осе ћа ња а не ис ку ства. У осно ви ре чи је гла гол δοκέω (do keo), што 
се у из вор ном сми слу од но си на са гле да ва ње, иш че ки ва ње [Chan tra i ne 
1968–1977: 290]. Да кле, пра во сла вље је у осно ви на чин ис по ља ва ња хри-
шћан ске ве ре, за сно ван на ду хов ном до жи вља ју ко јим се ан ти ци пи ра 
цар ство не бе ско као свет осе ћа ња а не ис ку ства. За то је та кав до жи вљај 
мо гу ће из ра зи ти је ди но по ет ски, пе ва њем као је зи ком осе ћа ња а не зна-
њем ко је ис хо ди из ис ку ства. 

У са свим но вом кул тур ном окру же њу, сат ка ном од нај ра зли чи ти јих 
му зич ких тра ди ци ја, Ср би су вре ме ном по ста ли све сни ји свог иден ти-
те та, не са мо за то што су не го ва ли оно што је тра ди ци о нал но, већ пре вас-
ход но за то што су, ри зи ку ју ћи мно го, ипак сме ло ис ко ра чи ли ка дру га-
чи јем на чи ну умет нич ког схва та ња и ства ра ња, због че га су све њи хо ве 
ино ва ци је, усме ре не ка пе ва њу, оста ви ле по зи ти ван учи нак. 

У овом про це су зна чај но ме сто за у зи ма ло је цр кве но пе ва ње. Од ње-
го ве тран сфор ма ци је за ви си ло је да ље ин те гри са ње у за пад но е вроп ску кул-
тур ну за јед ни цу. Али, Ср би ни су од мах схва ти ли да је њи хо ва усме ре ност 
европ ским кул тур ним до стиг ну ћи ма, а ко ји ма су се оду ше вља ва ли, са мо 
олак ша ва ла ефи ка сно ор га ни зо ва ној ау стро у гар ској, про зе лит ској про-
па ган ди. Бр зо се по ка за ло да је ре а ли зо ва ње уни јат ских пре тен зи ја пред-
ста вља ло роп ство, ни шта ма ње од оног од ко га су из бе гли у Ве ли кој 
се о би. На то је по себ но упу ћи ва ла чи ње ни ца да су ау стриј ске вла сти, 
на су прот обе ћа ним при ви ле ги ја ма, Ср би ма отво ре но ус кра ћи ва ле сло-
бо ду, што их је под ста кло да по моћ и по др шку за тра же од исто вер не 
Ру си је. На њу су гле да ли као на свог спа си о ца, ка ко од осман ске вла сти, 
та ко и од ау стриј ских и ве не ци јан ских угње та ва ња и њи хо ве крај ње на-
ме ре [Долгова и Ива но ва 2009: 30]. У том исто риј ском тре нут ку Ру си ја 
је као пра во слав на зе мља по ста ја ла све ва жни ји и од лу чу ју ћи фак тор 
европ ске по ли ти ке [Флоровски 1995: 115]. На су прот њој, Ау стри ја је сна-
жно и ис трај но на сто ја ла да спро во ди аси ми ла ци ју пра во слав ног ста нов-
ни штва пре ма узо ру на при мер иде ал но оства ре не хар мо ни је из ме ђу 
Хр ват ске и Угар ске [Шишић 1922: 39]. Ка ко су се те зе мље вре ме ном утвр-
ди ле у сво јој иза бра ној кон фе си о нал но сти, то је њи хо во ис ку ство ис ко ри-
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шће но у но во на ста лим при ли ка ма као про ве рен обра зац уни јат ског при-
до би ја ња. Због то га су за пад не ре ли гиј ске на ме ре и спро во ђе не упра во пре-
ко кул ту ре као нај е фи ка сни јег сред ства, има ју ћи у ви ду да су кул ту ра и 
умет ност ис по ља ва не, или на пра во слав ни ис точ њач ки на чин, спон та но 
кроз ства ра ла штво или на за пад ни на чин, ко ји је уте ме љен на ви со ко 
раз ви је ној, али кон тро ли са ној ин тер пре та ци ји, од но сно ве шти ни за ви сној 
ис кљу чи во од ис ку ства.

ПРА ВО СЛА ВЉЕ И ИН СТИ ТУ ЦИ О НА ЛИ ЗО ВА НО  
ШКОЛ СТВО

Пре Ве ли ке се о бе обра зо ва ње је мо гло да се сти че са мо у на шим 
по је ди ним ма на сти ри ма и код рет ко уче них све ште ни ка. На кон се о бе 
си ту а ци ја по чи ње да се ме ња. У но вој сре ди ни Ср би су су о че ни са стра-
ним кул тур ним на сле ђем као тра ди ци јом ко ју у тур ским гра ни ца ма није 
би ло мо гу ће упо зна ти [Петровић 1992: 21]. Због то га су но ву кул ту ру ра до 
при хва та ли и то са же љом да и сво ју тра ди ци ју тран спо ну ју у но ву фор му 
пре ма узо ру на за пад но е вроп ска до стиг ну ћа [Перковић-Ра дак 2007: 35]. 
То је до ве ло до по ја ве из ве сних бо го слу жбе но му зич ких ино ва ци ја про-
же тих но вим, про е вроп ским ду хом што је за Ср бе пред ста вља ло нео до-
љив иза зов. Иа ко је цар ска власт одо бре ним при ви ле ги ја ма Ср би ма га ран-
то ва ла на род ност и пра во слав ну ве ру, с дру ге стра не је на сто ја ла на то ме 
да на чин њи хо вог ис по ве да ња ве ре бу де упо до бљен за пад ном. То ме је по-
го до ва ла чи ње ни ца што су се Ср би сво је вољ но при ла го ђа ва ли про све ће-
ном, европ ском си сте му и сре ди ни у ко јој су же ле ли да оп ста ну. У скла ду 
с тим, осим по ди за ња цр ка ва по че ли су да осни ва ју и сво је шко ле а ка сни-
је и цр кве но школ ске оп шти не ко је су им би ле ве о ма ва жне за да љи кул-
тур ни и по ли тич ки раз вој. По сле ди це ова квог опре де ље ња од ра зи ле су 
се не са мо на Ср бе се вер но од Са ве и Ду на ва, не го и на оне ју жно од по-
ме ну тих ре ка. За то је не го ва ње на ци о нал не кул ту ре трај но чу ва ло успо-
ме ну на не ка да шњу слав ну про шлост о ко јој је им пре сив но све до чи ло 
на род но пам ће ње кроз пе ва ње што је нај по у зда ни је пре но ше но у на род-
ној Цр кви [Südland 1943: 70]. Упра во због то га Рим ска цр ква је упор но 
су зби ја ла на род но ства ра ла штво бу ду ћи да ње гов про цес на ста ја ња и 
пре но ше ња ни је би ло мо гу ће кон тро ли са ти. На су прот то ме, пре ма за пад-
ном ис ку ству и ми шље њу, са мо је по што ва ње за ко на и по рет ка га ран то-
ва ло из ве сност, и омо гу ћа ва ло бо љи и на пред ни ји жи вот [Südland 1943: 
165]. Та ко су и Ср би сво ју пра во слав ну ве ру по че ли да за сни ва ју на уче њу 
и про пи са ним док три на ма.

Ка ко би се об ли ко ва ла но ва вр ста по бо жно сти по стан дар ди ма за сно-
ва ним на уче њу и ми шље њу, убр зо на кон Ве ли ке се о бе, и у скла ду с ду хом 
под не бља на ко јем су се Ср би об ре ли, па три јарх Чар но је вић је 1706. годи-
не по кре нуо осни ва ње срп ске па три јар шиј ске би бли о те ке ко ја је у по чет-
ку има ла фонд од 1.145 књи га [Подскалски 2010: 18]. Убр зо по том, пр ви 
пут у исто ри ји, на ту ђој те ри то ри ји 29. сеп тем бра 1707. го ди не, Ср би су 
осно ва ли сво ју са мо стал ну цр кве ну ау то ном ну је ди ни цу по зна ти ју као 
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Кар ло вач ка ми тро по ли ја [Радоњић 1950: 468]. Ње на „ан теј ска” сна га исхо-
ди ла је из чи ње ни це што је би ла ду хов но за ви сна од Пећ ке па три јар ши-
је, док је култ кне за Ла за ра, Све тог Са ве и Си ме о на Ми ро то чи вог имао 
осо бен зна чај и по стао сво је вр сни от пор за рад оп стан ка. 

На кон смр ти гро фа Ђор ђа Бран ко ви ћа (1711) Ср би ма је ус кра ће но 
пра во на из бор свог вој во де, због че га су би ли при ну ђе ни да све тов ну и 
ду хов ну власт об је ди не у до сто јан ству па три јар ха. Ме ђу тим, ау стриј ска 
вла да је ње го ву ти ту лу пре и на чи ла са мо у до сто јан ство ми тро по ли та да 
би му све тов ну власт по сте пе но пот пу но од у зе ла. Осим то га, про све ће ност 
је вре ме ном до не ла је дан са свим но ви дух ко ји је ве ков но тра ди ци о нал ну 
ве ру и исто риј ску свест тре ти рао као из раз не зна ња и су је вер ја. За срп ско 
пра во сла вље, то је био иза зов јер је све оно што је би ло за сно ва но на ис-
ку ству, ми шље њу и ве шти ни су штин ски гу ши ло по ет ску сло бо ду а ти ме 
и ау тен тич ни пра во слав ни и на ци о нал ни дух. У сми слу из ве сног от по ра 
пре ма но вим ути ца ји ма, а ко ји су по ла ко али си гур но ме ња ли наш иден-
ти тет, Мој си је Пе тро вић (ка сни је пр ви бе о град ско-кар ло вач ки ми тро по-
лит), по ку шао је по но во да уве де на ма већ по зна то ви зан тиј ско цр кве но 
пе ва ње. Али, суд би на тог пе ва ња би ла је пред о дре ђе на ти ме што се митро-
по лит уздао у успех ин сти ту ци о на ли зо ва ног школ ства. Та кво пе ва ње се 
по ка за ло као су пер и ор но али са мо за хва љу ју ћи ау то ри те ту Цр кве као ин-
сти ту ци је, с об зи ром на то да су се Ср би у исто ри ји већ сре ли са ви зан-
тиј ским хри шћан ством ка да су при хва ти ли сво бо го слу жбе но пе сни штво 
пре ве де но тру дом Све те бра ће, а са њи ме и по ну ђе не ви зан тиј ске ме ло диј-
ске обра сце за ин тер пре та ци ју [Трифуновић 1970: 51]. Та кав на чин пе ва ња 
код нас ни је мо гао да се одр жи упра во због осо бе но сти бал кан ске сре ди не 
ко јој је свој стве на ве о ма бо га та фол клор на тра ди ци ја не до сти жна мно гим 
на ро ди ма. Њу у ви зан тиј ским ме ло диј ским обра сци ма на род ни је про на-
ла зио. За то је ова кав на чин на ме та ња ви зан тиј ског цр кве ног пе ва ња мо-
гао би ти по др жан је ди но му зич ким пи смом (ви зан тиј ским, не ум ским), што 
је уна пред пред ста вља ло не у спех. 

Је ди на цр ква ко ја се на су прот пра во слав ном при сту пу мно гим наро-
ди ма у исто ри ји на мет ну ла као уни вер зал на је сте рим ска. То је по сти гла 
на сто ја њем да се ме ђу ње ним вер ни ци ма упо тре бља ва са мо до зво ље ни, 
а по том и про пи са ни ла тин ски је зик. Има ју ћи све то у ви ду и за хва љу ју-
ћи но вом ду ху про све ће но сти, ми тро по лит Сте ван Стра ти ми ро вић је у 
Кар лов ци ма 1791. го ди не осно вао пр ву срп ску гим на зи ју по европ ском 
мо де лу у ко јој је на ста ва би ла на оба ве зном не мач ком је зи ку, да би се 1794. 
го ди не по ја ви ла Кар ло вач ка бо го сло ви ја, а 1810. и Но во сад ска гим на зи ја 
[Каран 2018: 142]. 

Од осни ва ња Кар ло вач ке ми тро по ли је па до по ја ве пр вог си сте ма ти-
зо ва ног за пи си ва ња на ше на род не усме но сти про те кло је ви ше од јед ног 
ве ка. Пр ви озбиљ ни са ку пљач на шег на род ног усме ног ства ра ла штва био је 
Вук Ка ра џић (1787–1864). Ње го ва де лат ност од ви ја ла се уз по др шку Бе ча 
ка ко би се пу тем ујед на че ног је зи ка у ју жно сло вен ском на ро ду (у ко јем 
је би ло ка то ли ка), омо гу ћи ло ко ри шће ње оба пи сма, а ти ме и ства ра ло 
ау стриј ско уме сто ру ског сло вен ства. Ова кав при ступ пред ста вљен је као 
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на ме ра усме ре на ка оп штем до бру на ро да и ње го вог раз вит ка у ду ху из град-
ње спе ци фич не ју го сло вен ске и про е вроп ске кул ту ре [Selimović 1972: 96].

БО ГО СЛУ ЖБЕ НИ ЈЕ ЗИК И ПЕ ВА ЊЕ

Су срет с но вом сре ди ном под ста као је број на ко ле ба ња из ме ђу тра-
ди ци је и пре сти жа (мо де), што се нај пре од ра зи ло на је зик. Ка ко би Ср бе 
лак ше при ве ли уни ји ау стриј ске вла сти су им ус кра ћи ва ле по се до ва ње 
бо го слу жбе них књи га. Ме ђу тим, за њи хо ве бо го слу жбе не по тре бе по бри-
ну ла се Ру си ја из ко је су, не рет ко и тај ним ка на ли ма, до пре ма не по треб не 
књи ге у ру ској ре дак ци ји сло вен ског је зи ка по зна ти јег као цр кве но сло-
вен ски. На мол бу Мој си ја Пе тро ви ћа, ру ски цар Пе тар Ве ли ки још 1722. 
го ди не за у зео се да Ср би до би ју по моћ у књи га ма и да им се за на став-
ни ке упу те два ки јев ска вас пи та ни ка [Ћоровић 2004: 468]. За то је цр кве-
но сло вен ски је зик нај пре за жи вео на под руч ју Кар ло вач ке ми тро по ли је, 
док се из ван ње те же пре но сио [Ивић и Ка шић 1994: 316]. С об зи ром на 
то да су се у Ру си ји европ ски ути ца ји по ја ви ли знат но ра ни је, то је ру ски 
је зик по при мио мно штво ре чи из за пад но е вроп ских је зи ка, па је и на ше 
узда ње у Ру си ју до при не ло не при мет ном усва ја њу стра не лек си ке, кул-
ту ре, цр кве но сти и бо го сло вља [Ивић и Мла де но вић 1986: 103]. Дух про-
све ће но сти се та ко пре ко ру ских књи га утвр ђи вао код срп ских ин те лек-
ту а ла ца и пи са ца због че га је ба рок на исто ри о гра фи ја За па да и Ср би ма 
по ста ла не при ко сно ве ни ау то ри тет [Костић 2014: 468]. То ме се ни су ус про-
ти ви ли ни из ра зи то пра во слав но ор јен ти са ни Ср би већ су, на про тив, ова-
квим је зич ким и дру гим ино ва ци ја ма да ли зду шну по др шку. Ни пе сни-
штво, од но сно пе ва ње ко је се нај не по сред ни је ис по ља ва пре ко је зи ка, ни је 
оста ло по ште ђе но европ ских ути ца ја, што је би ло са свим при род но оче-
ки ва ти с об зи ром на но ву кул тур ну усме ре ност срп ског гра ђан ства. 

Наш на чин пе ва ња цр кве них пе са ма ве ко ви ма је оп стао иза ма на стир-
ских зи ди на и де лио је суд би ну свог по ро бље ног на ро да. Оме ђен пре да-
њем и ти пи ци ма очу вао се у свом ау тен тич ном јед но гла сју [Петровић 
1992: 19]. Све ино ва ци је ко је су пре ма ње му усме ре не од но си ле су се једи-
но на ин тер пре та ци ју, што је усло ви ло ис кљу чи во ме ло диј ске а ни ка ко 
по ет ске (тек сту ал не) про ме не. 

Ка ко је пе ва ње, у сми слу ства ра ла штва, је ди но мо гу ће на ма тер њем 
је зи ку, на ста нак по е зи је ни ка да ни је био усло вљен по зна ва њем гра ма ти-
ке и пи сме но сти, а ти ме ни под ло жан ра ци о нал ном до ка зу или ми са о ној 
про ве ри. Пе сник мо же да ства ра са мо на свом ма тер њем је зи ку ко ји осе ћа. 
Он та ко је зи ку као основ ном на ци о нал ном фе но ме ну и да је по се бан сми-
сао, јер пе ва ње је нео дво ји во од на род но сти пе ва ча и он да ка да је он са мо 
ин тер пре та тор. Због то га и не из не на ђу је чи ње ни ца што су све пра во слав-
не цр кве оба ве зно и на ци о нал не, јер се пра во сла вље нај а де кват ни је испо-
ља ва пе ва њем.

Кар ло вач ки ми тро по ли ти сва ка ко су схва та ли и осе ћа ли да је пра во-
сла вље нео дво ји во од на род но сти ко ја се не мо же сма тра ти по пра во сла вље 
штет ним ет но фи ле ти змом, тим пре што је Ср бе као за вет ну на ци ју у 
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исто ри ји ства ра ла и одр жа ва ла упра во Цр ква а не обр ну то [Видовић 2009: 
43]. Хри шћан ство ни је свет ско пи та ње, не го на ци о нал но за то што је на-
ци ја нај ши ра мо гу ћа за јед ни ца ко ја се мо же на зва ти Цр квом, а не др жа ва 
или чо ве чан ство. Оту да, го во ри ти про тив ет но фи ле ти зма зна чи го во ри-
ти про тив на цијā, а са мим тим и про тив пра во сла вља.

Ка ко је вре ме ном схва та ње по ја ња из ме ште но од ства ра ла штва ис кљу-
чи во ка ин тер пре та ци ји по сто је ћих бо го слу жбе них пе са ма, усме ност је 
гу би ла на зна ча ју јер се по ка за ла као не по у здан осло нац. То нај пре по твр-
ђу је по ја ва сво је вр сних утвр ђе них пе са ма. Овај тер мин се ни је од но сио 
на са ме пе сме већ на уз о ран на чин њи хо ве ин тер пре та ци је за ко ју су 
за слу жни по је ди ни до бри пој ци. С об зи ром на то да је са мо нот ни за пис 
ме ло ди је на ко ју је от пе ва на пе сма га ран то вао мо гућ ност ње не узор не ре-
про дук ци је, овај фе но мен је ши ре њу му зич ке пи сме но сти да вао на зна-
ча ју. Ти ме је схва та ње пе сме са да из ме ште но пре ма ње ној ме ло ди ји са 
ко јом је по и сто ве ће на. 

Кључ ни мо ме нат на кон кога су цр кве ни по гла ва ри при хва ти ли упо-
тре бу за пад но е вроп ске му зич ке но та ци је ве зан је за Кор не ли ја Стан ко-
ви ћа (1831–1865), Ср би на из Бу ди ма, пр вог шко ло ва ног му зи ко ло га у Бе чу 
[Перковић-Ра дак 2007: 314]. Он је ве ли ко до стој ни ке уве рио да је за пад-
но е вроп ским му зич ким пи смом мо гу ће за пи са ти ме ло ди је на шег цр кве-
ног пе ва ња, та ко што је у по год ном тре нут ку пред ло жио при сут ни ма да 
не ко по свом из бо ру не што от пе ва. На кон от пе ва не пе сме од мах је при сту-
пио ме ло гра фи са њу, а от пе ва но по но вио за хва љу ју ћи нот ном за пи су и то 
упра во она ко ка ко је то нај пре учи нио углед ни ар хи ман дрит Ни ка нор 
Гру јић. Иа ко је Стан ко вић ова квим при сту пом за ди вио при сут не, он овом 
при ли ком ни је по ка зао сво је ства ра лач ко уме ће ни ти по ет ско на дах ну ће, 
не го је ве ли ко до стој ни ке оду ше вио са мо сво јом ве шти ном ин тер пре та-
ци је за сно ва ној на пред но сти ко ју омо гу ћа ва му зич ка пи сме ност. Бу ду ћи 
да су ве ли ко до стој ни ци пре ви де ли да је пе ва ње од у век схва та но као ства-
ра ње а не ин тер пре ти ра ње, оста ли су за те че ни док је Кор не ли је Стан ко вић 
од нео сла ву про гре сив ног ино ва то ра, иа ко се у овом слу ча ју по ка зао са мо 
као ин тер пре та тор [Bin gu lac 1988: 15–30]. 

МЕ ЛО ГРА ФИ СА ЊЕ

Пр ви за пи си цр кве ног по ја ња са вре ме ним но та ма на ста ли су на под-
сти цај ру ског про те Ми ха и ла Ра јев ског (Ра ев ский Ми ха ил Фе до ро вич), 
уз по др шку па три јар ха Јо си фа Ра ја чи ћа и про те Ата на си ја По по ви ћа, ста-
ре ши не Цр кве Св. Пе тра и Па вла у Срем ским Кар лов ци ма [Петровић 2004: 
11]. Ме ло гра фи са ње је оба вље но у фру шко гор ским ма на сти ри ма и Срем-
ским Кар лов ци ма пре да ним тру дом Ко р не ли ја Стан ко ви ћа. Стан ко вић 
је зна ча јан не са мо по то ме што је пр ви по чео са ме ло гра фи са њем, не го 
и за то што је по ти цао из срп ске по ро ди це настањенe у Бу ди му, јер је по-
зна то да се ау тен тич ни, нај ста ри ји и не из ме ње ни об лик не ког кул тур ног 
из ра за нај че шће и нај ду же за др жа ва упра во ме ђу исе ље ни ци ма у ра се ја њу 
[O ber 2007: 146]. Ва ри јан та цр кве ног пе ва ња ко ју је он за пи сао и да нас је 
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нај а у то ри та тив ни ја, али је по зна та тек ма лом бро ју ве штих по ја ца. Ње-
го во де ло на ста вља ли су и дру ги, му зич ки че сто ма ње обра зо ва ни али с 
од лич ним по зна ва њем по јач ке ве шти не, као што су Ти хо мир Осто јић, 
Га ври ло Бо ља рић, Ни ко ла Тај ша но вић, Пе тар Ко стић, Јеф та Пе тро вић, 
Све то мир Ди ми три је вић, Ми та То па ло вић, Ни ко ла Три фу но вић [Петровић 
1973: 262].

С по чет ка 20. ве ка по ја вљу је се још је дан зна ча јан за пис на шег цр кве-
ног пе ва ња по зна ти ји као Мо крањ че во или бе о град ско, а ко ји је до да нас 
нај за сту пље ни ји. И у овом слу ча ју при ме њен је прин цип име но ва ња 
пре ма ме сту ње го вог ме ло гра фи са ња или об ја вљи ва ња у штам па ном ви ду 
што са мо по твр ђу је да је то је ди на раз ли ка из ме ђу кар ло вач ког и бе о град-
ског по ја ња ко ји су у су шти ни исто вет ни. Упра во због то га Мо кра њац је 
као ме ло граф че сто на и ла зио на ве о ма не га тив не оце не од стра не при ста-
ли ца кар ло вач ког цр кве ног пе ва ња, по го то во за то што је том пе ва њу су-
про ста вио сво ју ва ри јан ту ко ју је про на шао и за пи сао у Ср би ји [Перковић 
2006]. Ме ђу тим, ње го вом име ну ни угле ду ни су мо гли да на у де ни они 
ко ји су му при го ва ра ли да се ђа ци у Срп ској му зич кој шко ли вас пи та ва-
ју пре ко „ка то лич ке му зи ке” [Јанковић 1909: 246–250]. И по ред мно гих 
кри ти ка, да је омо гу ћио ве ли ки стра ни ути цај на на ше цр кве но по ја ње, 
упра во за хва љу ју ћи ње му на ша на ци о нал на му зич ка пре по зна тљи вост 
је оп ста ла и у та ко но вом (му зич ком) из ра зу. Без об зи ра на уз гред усво-
је не не знат не еле мен те му зич ких тра ди ци ја на ста лих у раз ли чи тим хри-
шћан ским кон фе си ја ма, ње гов до при нос афир ма ци ји срп ског ве ков ног 
му зич ког иден ти те та је зна ча јан и не мер љив што је оства ре но за хва љују-
ћи из уз етнoм по зна ва њу на шег му зич ког на сле ђа [Стефановић 1992: 14]. 
За то у Мо крањ че вом за пи су цр кве ног пе ва ња од су ству ју пра вил не ме трич-
ке по де ле, док су такт не цр те по ста вље не са мо на кра је ви ма ме ло диј ских 
или сти хов ских од се ка. Ти ме је сва ком ин тер пре та то ру омо гу ће но да на 
свој на чин от пе ва, од но сно ту ма чи пе сму, ус кра ти или ис так не за на род 
пре по зна тљи ве и при хва тљи ве ка рак те ри сти ке. 

Има ју ћи у ви ду да је цр кве но пе ва ње успе шно пре жи ве ло усме ну 
епо ху ко ја му је ина че и ма тич на, би ло је са свим оправ да но оче ки ва ти, 
да ће са по ја вом пи сме но сти на сту пи ти да ле ко по вољ ни је вре ме за раз вој 
пе ва ња, шта ви ше и он да уко ли ко под пе ва њем под ра зу ме ва мо са мо на чин 
ин тер пре та ци је. Али у ствар но сти та кав про цес се од ви јао пот пу но дру-
га чи је. За то да нас, пре ма са вре ме ним пе да го шким као и дру гим на уч ним 
те о ри ја ма, за сно ва ним на оп штим исто риј ским и ло гич ким кон струк ци-
ја ма, му зич ка кул ту ра јед ног на ро да пр вен стве но за ви си од сте пе на раз-
ви је но сти (му зич ке) пи сме но сти, а тек по том од бо гат ства умет нич ког 
ства ра ла штва [Ђорђевић 1950: 3]. Ме ђу тим, пре ма за па жа њу Зо ри сла ве 
М. Ва си ље вић, умет нич ко де ло жи ви са мо уко ли ко има сво ју ре цеп ци ју 
док за то услов ни је пи сме ност [Васиљевић 2000: 20]. За то се Ва си ље ви-
ће ва по зи ва на став хр ват ског ет но му зи ко ло га Фра ња Ку ха ча (1834–1911), 
по ко јем је до гу бље ња му зич ког фол кло ра до шло упра во због уво ђе ња 
нот ног пе ва ња у (основ не) шко ле, јер је пе ва ње из но та до при не ло по ти-
ски ва њу усме не на род не тра ди ци је [Васиљевић 2000: 16]. Ка да је Ср би ја 
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по се гла за европ ским му зич ким стан дар ди ма, де си ло се да ни је до се гла 
до умет ни чог. Ме ђу тим, Евро па ко ја то је сте, с дру ге стра не је из гу би ла 
на род но ства ра ла штво [Васиљевић 2000: 17]. За то су че шки му зи ча ри 
на ив но ве ро ва ли да ће нам сво јим до ла ском и де лат но шћу ола ко уса ди ти 
стра ни дур-мол то нал ни си стем и ти ме по ти сну ти на шу ме ло ди ку за сно-
ва ну на бал кан ској ау тен тич ној то нал но сти [Васиљевић 2000: 21]. И по-
ред то га што да нас зва нич но ко ри сти мо дур-мол то нал ни си стем, за је дан 
та кав про цес би ло је по треб но ви ше де це ни ја. За хва љу ју ћи упра во ова квим 
ути ца ји ма да нас се под му зич ким обра зо ва њем под ра зу ме ва ис кљу чи во 
са мо усво је на му зич ка ин фор ми са ност и пи сме ност, без сте че не умет нич-
ке оспо со бље но сти, нео п ход не за ис по ља ва ње скло но сти ка ства ра ла штву, 
од но сно ком по но ва њу. А ка ко се усме ност, као ма тич ност пе ва ња, нај ду-
же за др жа ла у цр кве но-бо го слу жбе ном ам би јен ту, то ни је слу чај но што 
цр кве ни по гла ва ри, дан-да нас, по др жа ва ју ис кљу чи во усме ну тра ди ци ју 
а не пи са ну за сно ва ну на но тал ном пе ва њу. Све ти ар хи је реј ски са бор још 
1960. го ди не до нео је упут ство ко је је фор мал но и да нас оба ве зу ју ће, а 
од но си се на на чин пре но ше ња и усва ја ња ве шти не ин тер пре та ци је овог 
цр кве ног му зич ког жан ра. Став је да цр кве но пе ва ње у сред њим бо го слов-
ским шко ла ма тре ба учи ти по слу ху, што зна чи без но та [Одлука Ар хи-
је реј ског Са бо ра, 1960].1 Та прак са, иа ко де лу је за ста ре ла и пре ва зи ђе на, 
ка да је у пи та њу цр кве но пе ва ње не са мо да је за сту пље на, не го је по твр-
ђе но пло до твор на. 

На су прот не ка да шњем схва та њу да нас се усме ност тре ти ра са мо као 
на чин усва ја ња ме ло диј ских обра за ца нео п ход них за ин тер пре та ци ју 
пе са ма због че га је (усме ност) све ви ше из ло же на ком про ми то ва њу као 
при ми тив на и за ста ре ла, док је по зна ти ја као пе ва ње по слу ху. Ме ђу тим, 
при ли ком ова квог при сту па усме но сти пре ви ђа се чи ње ни ца да сва ко 
ства ра ла штво, а по го то во му зич ко, не ис хо ди из пи са ња већ из по ет ског 
до жи вља ја. Услов да ма ње-ви ше да ро вит по је ди нац ства ра је сте пе снич-
ко на дах ну ће ко је ни је мо гу ће кон тро ли са ти ни ти во љом иза зи ва ти, па 
са мим тим ни де фи ни са ти, ни ти де тер ми ни са ти. Због то га пе ва ње ни је 
ни ка кав пред мет, ни ти до га ђај из ван чо ве ка, већ тре ну так јед ног на ро чи тог 
ста ња ду ха ко је је по зна ти је као по ет ски (или ду хов ни) до жи вљај. За то је 
пра во слав но бо го слу же ње да нас по след ња ау тен тич на оа за усме но сти. 

ДУ ХОВ НЕ ПЕ СМЕ КАО АЛ ТЕР НА ТИВ НА ВР СТА  
ПЕ СНИ ШТВА

Осим по ме ну тих ино ва ци ја, при ли ке на кон Ве ли ке се о бе омо гу ћи ле 
су Ср би ма су срет са ал тер на тив ним ре ли гиј ским пе сни штвом у ко је спа-
да ју но во на ста ле пе сме ко је се не на ла зе у зва нич ном бо го слу жбе ном 
пе снич ком фон ду. Та вр ста пе сни штва би ла је нај а де кват ни ји на чин за 

1 Да нас су збор ни ци цр кве них пе са ма пре пу ни пе са ма ко је су за бе ле же не му зич ком 
но та ци јом. Ме ђу тим, да ме ло гра фи са ње ни је до при не ло да љем раз во ју цр кве ног пе ва ња 
све до чи чи ње ни ца што се да нас мно ге та кве пе сме уоп ште не пе ва ју иа ко су при ли ком свог 
за пи си ва ња ег зи сти ра ле у пе ва ном об ли ку. 
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спро во ђе ње из ме на на по љу цр кве ног пе ва ња. Пр ви об ли ци ду хов них пе-
са ма ко ји су у ту свр ху упо тре бља ва ни би ли су кан ти, од но сно пе снич ка 
оства ре ња за сно ва на на јед но став ним, ла га ним и по пу лар ним ме ло ди ја-
ма. Од 17. ве ка та кве пе сме су че сто пе ва не у пољ ским ка то лич ким и уни-
јат ским шко ла ма. На ста ја ле су као по сле ди ца за пад них те о ло шких ути-
ца ја, да би убр зо њи ма под ле гла и Ки јев ска ду хов на ака де ми ја за вре ме 
ми тро по ли та Пе тра Мо ги ле (Пётр Мо ги ла, 1597–1647). Ши ри ле су се пре-
ма ју го за па ду Ру си је и бр зо по ста ле нај ра спро стра ње ни ји не ли тур гиј ски 
пе снич ки жа нр [Петровић 1992: 19]. 

Но ве ду хов не пе сме по ја ви ле су се и код нас, нај пре на цр кве но сло-
вен ском је зи ку, и то као ре зул тат сим би о за нај ра зли чи ти јих му зич ких 
тра ди ци ја. Прет по ста вља се да су те пе сме у је ван ђе о ском и ли тур гиј ском 
ду ху ства ра ли бо го љу би ви сло вен ски на ро ди: Че си, Сло ва ци а по себ но 
Укра јин ци ко ји су би ли из ло же ни ја ким уни јат ским ути ца ји ма [Papp 1969: 
4]. Ру ко пи си у ко ји ма се те пе сме и да нас мо гу про на ћи по ти чу из Му ка-
чев ске и Пре шов ске епар хи је у Сло вач кој. По све ће не су број ним пра зни-
ци ма и то нај че шће Бо жи ћу, Све том Ни ко ли и Хри сто вом вас кр се њу, 
од но сно оним пра зни ци ма ко ји су за сту пље ни код хри шћа на свих кон-
фе си ја. Упра во та окол ност и ука зу је на њи хо ву основ ну на ме ну, од но сно 
те жњу да се њи хо вим пе ва њем до при не се ус по ста вља њу по нов ног је дин-
ства ме ђу раз де ље ним хри шћа ни ма пре ко ли тур гиј ске об но ве у ци љу 
спро во ђе ња уни је. Пре ко Че шке и Сло вач ке пе сме су сти за ле и до нас, док 
је њи хо вом успе шном ши ре њу до при не ло то што су (с)пе ва не на на ма 
бли ском цр кве но сло вен ском је зи ку. Код нас су на и ла зи ле на плод но тло 
јер су сма тра не за пра во слав не и на ма срод не. Ко ли ко су ове пе сме би ле 
при јем чи ве про стим вер ни ци ма све до чи и чи ње ни ца што се у на шој сре-
ди ни још увек мо гу про на ћи не са мо у на шим зва нич ним збор ни ци ма 
цр кве них пе са ма, већ и у пе ва ном об ли ку.2 

При ли ком оства ри ва ња по ме ну тих ци ље ва пре ко ли тур гиј ске об но-
ве, нај пре су по сто је ће бо го слу жбе не пе сме ин тер пре ти ра не на нов на чин. 
Као нај а де кват ни ји пе снич ки об лик ко ји је у ту свр ху упо тре бљен, би ли 
су ир мо си пе са ма из Ок то и ха и ка но на на Пе де сет ни цу као што су: На 
Си нај стјеј гор је3; Не тље ни ја ис ку ше ни јем4; Око серд ца мо је го5; Не бо и 
зе мља ни ње тор же ству јет6. Сти хо ви ових бо го слу жбе них пе са ма озву чени 
су нај че шће стра ним ме ло ди ја ма ко је по ти чу из бо га те за пад но европ ске 

2 Као жи во све до чан ство на вре ме и исто риј ске при ли ке у ко ји ма је на ста ла и ши ри ла 
се ова вр ста пе сни штва и дан да нас се у ма на сти ру Ће ли је код Ва ље ва, уз дру гу вр сту пара-
ли тур гиј ских пе са ма по зна ти јих као бо го мо љач ке, мо гу чу ти пе сме овог при кар пат ског 
по ре кла. Иа ко ег зи сти ра ју на на шем те ре ну оне не по ти чу од на ших бо го мо ља ца. С об зи ром 
да ве ћи на обич них вер ни ка не ка да ни је уме ла да чи та сти хо ве ис пи са не цр кве но сло вен ским 
пи смом, ове пе сме су се ме ђу њи ма ши ри ле и пре но си ле не са мо пе ва њем не го за пи си ва њем 
и пре пи си ва њем у ћи ри лич ној фо нет ској тран скрип ци ји. 

3 [Мокрањац 1989: 315; Жив ко вић 1908: 30; Пра во слав но цр кве но пје ни је 1934: 93].
4 [Барачки 1995: 53; Жив ко вић 1908: 25; Пра во слав но цр кве но пје ни је 1934: 103; Срп ско 

ве ли ко цр кве но по ја ње 1903: 65].
5 [Мокрањац 1989: 366–367; Ба рач ки 1995: 52; Гр да нич ки 1972: 50; Жив ко вић 1908: 35; 

Срп ско ве ли ко цр кве но по ја ње 1903: 78; Пра во слав но цр кве но пје ни је 1934: 101–102].
6 [Дамаскин 2009: 81].
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му зич ке и бо го слу жбе не тра ди ци је. Ти ме је ис по ља ван пр ви об лик му зич-
ке ино ва ци је за сно ван на обо га ћи ва њу древ не бо го слу жбе не прак се. 

Основ ни услов да би ова кав на чин ин тер пре та ци је по зна те пе сме 
био при хва ћен у на ро ду био је да од ре ђе на пе сма бу де озву че на на „ле пу” 
и при јем чи ву ме ло ди ју, док по ре кло та квих ме ло диј ских ре ше ња ни је 
би ло мо гу ће од мах пре по зна ти. Да кле, би ло је по треб но да Ср би про ве ду 
из ве сно вре ме у но вој сре ди ни, да стек ну до вољ но стра ног, од но сно но вог 
кул тур ног и му зич ког ис ку ства ка ко би евен ту ал но иден ти фи ко ва ли по-
ре кло та квих ме ло ди ја. Ме ђу тим, све док се то не би оства ри ло но ви на-
мет ну ти на чин ин тер пре та ци је уве ли ко би био већ усво јен као ма тич на 
му зич ка тра ди ци ја. 

За раз ли ку од на ве де них, та ко ђе су по зна те и сле де ће стро фич не 
пе сме уте ме ље не не са мо на но вим ме ло ди ја ма већ и на но во ство ре ним 
сти хо ви ма у ду ху зва нич них бо го слу жбе них пе са ма. Озву че не су та ко ђе 
ме ло ди ја ма за сно ва ним на пре по зна тљи во цр кве но-ме ло диј ском ка рак-
те ру ме ђу ко ји ма се ис ти чу: Го спо ди, кто оби та јет7; Го спо ди усли ши мо-
ли тву мо ју8; Ду ше мо ја, во ста ни9; О, кто, кто Ни ко ла ја слу жит10; Ска жи 
ми, Го спо ди11; Сла ва во ви шњих Бо гу12. 

Ова вр ста пе сни штва по ка за ла се као ве о ма по пу лар на бу ду ћи да 
пред ста вља спон тан и не по сред но ис по љен на род ни, пе снич ки, ства ра лач-
ки им пулс. На ста ла је спа ја њем нај ра зли чи ти јих, ка ко на род них, та ко и 
цр кве них му зич ких тра ди ци ја. Због то га се са гле да ва њем ал тер на тив ног 
ре ли гиј ског пе сни штва омо гу ћа ва до дат но схва та ње нај ши ре ком плек-
сно сти исто риј ског пе ри о да из ко јег по ти чу. Све ове пе сме за у зи ма ју 
ва жно ме сто у зва нич ним збор ни ци ма цр кве них бо го слу жбе них пе са ма 
што зна чи да су не ка да би ле ве о ма за сту пље не, ка ко у бо го слу же њу, та-
ко и у цр кве но школ ској на ста ви. 

Ин те ре сант но је да је Цр ква од у век би ла осе тљи ви ја на но ви не ко је 
су се де ша ва ле на по ет ском пла ну, у сми слу ства ра ња но вих пе са ма не го 
на му зич ку на до град њу, а ко ја је зна чи ла са мо не што дру га чи ју ин тер пре-
та ци ју по сто је ћих пе са ма, шта ви ше и он да ка да су те пе сме ви ше гла сно 
ин тер пре ти ра не, од но сно ту ма че не у ду ху за пад но е вроп ске му зич ке тра-
ди ци је. Та ква пре до стро жност Пра во слав не цр кве нај не по сред ни је ука-
зу је на са му су шти ну пра во сла вља за сно ва ног на за јед ни ци хри шћа на 
ко ји сво ју ве ру ис по ља ва ју на по ет ски на чин, да кле, не ми шље њем ко је је 
огра ни че но људ ским ис ку ством, не го пре вас ход но пе сни штвом. Бу ду ћи 
да је план Бе ча био да осла би исто риј ску и на ци о нал ну свест Ср ба, по сег-
ну то је ка ин тер пре та ци ји. Она је омо гу ћа ва ла ка ко пот пу но дру га чи ји 

7 [Мокрањац 1989: 323; Жив ко вић 1908: 29; Ба рач ки 1995: 50; Гр да нич ки 1972: 50; Срп-
ско ве ли ко цр кве но по ја ње 1903: 69; Пра во слав но цр кве но пје ни је 1934: 92].

8 [Мокрањац 1989: 364–365; Жив ко вић 1908: 36; Ба рач ки 1995: 51; Пра во слав но цр кве но 
пје ни је 1934: 103].

9 [Дамаскин 2009: 84].
10 [Дамаскин 2009: 83; Колядьі 1926: 55].
11 [Мокрањац 1989: 322, 360; Ба рач ки 1995: 49; Гр да нич ки 1972: 46; Жив ко вић 1908: 

28; Срп ско ве ли ко цр кве но по ја ње 1903: 68; Пра во слав но цр кве но пје ни је 1934: 90].
12 [Дамаскин 2009: 82].
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при ступ по сто је ћим пе сма ма, та ко и пре у зи ма ње стра них и са свим но вих 
пе са ма, јер упра во су пе сме те пре ко ко јих је би ло мо гу ће нај е фи ка сни је 
пре ва зи ћи по сто је ће кон фе си о нал не гра ни це. Али ка ко су би ле уте ме ље-
не на пре по зна тљи вим за јед нич ким осо би на ма, не ка да је дин стве ног бал-
кан ског на ро да, а ка сни је по де ље ног пре ма раз ли чи тим на чи ни ма ис по-
ве да ња, то су пе сме и има ле не за ме њи ву уло гу ује ди њу ју ћег прин ци па. 
Је дан од нај леп ших на чи на ис по ља ва ња по бо жно сти, ко ји ни је под се ћао 
на кон фе си о нал не раз ли ке је сте сва ка ко на род на, фол клор на, од но сно 
му зич ка тра ди ци ја са ре ли гиј ском те ма ти ком. За то је на шем на ро ду ко ји 
је жи вео у по ду нав ским кра је ви ма, и ко ји је био у не по сред ном окру же-
њу се би слич ним или истим на ро ди ма од ко јих се раз ли ко вао је ди но у 
на чи ну ис по ве да ња исте ве ре, као нај при ме ре ни је об је ди њу ју ће сред ство 
по ну ђе на упра во на род на пе сма са ре ли гиј ским мо ти ви ма. Ме ло диј ска 
ре ше ња за ин тер пре та ци ју та квих пе са ма сва ка кон фе си о нал на за јед ни ца 
је осе ћа ла као сво је ма тич но на сле ђе. С дру ге стра не, при хва та ње пе са ма 
и сти хо ва не на ме тљи вог кон фе си о нал ног пред зна ка про ла зи ло је не за па-
же но, те су због то га у свр ху спро во ђе ња по нов ног ује ди ње ња и на ста ја-
ле но ве пе сме кон ци пи ра не упра во на по ме ну ти на чин. Као сред ство за 
пре ва зи ла же ња свих раз ли ка из ко јих је увек ис хо дио кон фликт ни по тен-
ци јал, ова кве пе сме су би ле нај по жељ ни је.

Због на ве де ног овај вид му зич ко бо го слу жбе не ино ва ци је био је под 
буд ним оком цр кве но ин сти ту ци о нал ног над зо ра ко је је би ло нај и зра же-
ни је у за пад ној цр кве но сти. У та квој сре ди ни Ср би су би ли под врг ну ти 
про це су пре о бли ко ва ња пра во слав не цр кве но сти, ду хов но сти и на чи на 
жи во та. Али и по ред све га то га по ме ну та про јек то ва на по ет ска ино ва ци ја 
све ви ше је под сти ца ла и мо ти ви са ла пра во слав но ста нов ни штво на сло-
бод но му зич ко из ра жа ва ње и ства ра ла штво. 

ПО ЈА ВА И УСВА ЈА ЊЕ ВИ ШЕ ГЛА СЈА

Је дан од нај зна чај ни јих об ли ка уна пре ђе ња на шег древ ног цр кве ног 
пе ва ња оства рен је усва ја њем и ши ре њем ви ше гла сја, ко је је по зна ти је 
као хор ско ства ра ла штво. По ја ва и раз вој ви ше гла сја, уоп ште, је сте по-
сле ди ца угле да ња на Евро пу и при хва та ња ње них умет нич ких вред но сти 
као не при ко сно ве них узо ра. По ло ви ном 18. ве ка Беч је по стао ду хов ни и 
му зич ки цен тар мо нар хи је у ко јем је би ло мо гу ће сти ца ти ве шти не неоп-
 ход не за но ве ком по зи тор ске (ства ра лач ке) прин ци пе пре ма узо ру на за-
пад но е вроп ска му зич ка оства ре ња [Костић 2018: 48]. За то се упра во у 
ње му и обра зо вао наш пр ви ком по зи тор Кор не ли је Стан ко вић чи је ће хор-
ско ства ра ла штво до не ти пре о крет у му зич ким стан дар ди ма бо го слу жбе-
ног жи во та код Ср ба на про сто ру Ау стро у гар ске мо нар хи је. По угле ду 
на ње га по ја ви ли су се и дру ги му зич ки ства ра о ци од ко јих су по је ди ни 
да ле ко ви ше афир ми са ни. 

Основ ни услов за ши ре ње ви ше гла сја би ло је нај пре ме ло гра фи са ње 
на шег тра ди ци о нал ног на чи на цр кве ног пе ва ња. Ти ме је на ше древ но 
му зич ко на сле ђе ко је је у осно ви јед но гла сно и усме но, тран спо но ва но у 
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од го ва ра ју ћу опред ме ће ну фор му, јер је са мо као та кво мо гло би ти под-
врг ну то да љем ком по зи ци о ном по ступ ку у ци љу ње го ве звуч не, од но сно 
ви ше гла сне на до град ње. Том при ли ком сти хо ви (тек сто ви) пе са ма и њихо-
ве ме ло ди је на ко је су исти би ли озву че ни оста ја ли су не про ме ње ни док 
се је ди на но ви на у овом по ступ ку од но си ла на ви ше гла сно-звуч но обога-
ће ње утвр ђе них ме ло ди ја у скла ду са за пад но е вроп ском тра ди ци о нал но 
по ли фо ном и хо мо фо ном хор ском фак ту ром. 

Пр ва ви ше гла сна Ли тур ги ја за бо го слу жбе не по тре бе у Срп ској пра-
во слав ној цр кви на ста ла је 1840. го ди не од ита ли јан ског ком по зи то ра 
Фран че ска Си ни ка (Fran ce sco Si ni co, 1810–1865) [Михалек 1992: 75]. Иа ко 
пре га о ци ове вр сте но вог му зич ког из ра за ни су ужи ва ли по др шку и бла-
го на кло ност сво јих са вре ме ни ка а по го то во зва нич ни ка Цр кве, је ди ни 
ко ји је имао раз у ме ва ња за ви ше гла сно хор ско пе ва ње био је па три јарх 
Јо сиф Ра ја чић. За ње га је то би ла оправ да на те жња да се цр кве на му зи ка 
при ла го ди ду ху вре ме на и сре ди ни у ко јој ег зи сти ра [Перковић-Ра дак 
2007: 319]. 

На кон ме ло гра фи са ња на чи на ин тер пре та ци је на шег цр кве ног пе-
ва ња у Срем ским Кар лов ци ма у пе ри о ду 1855–1857, Кор не ли је Стан ко вић 
је при сту пио ње го вој ви ше гла сној на до град њи. Пр ву збир ку та квих хор-
ских оства ре ња, ко ја су бр зо по ста ла узор и дру ги ма, из дао је у Бе чу 1862. 
го ди не [Петровић 1973: 260–261]. Бу ду ћи да је Цр ква по ста ла осе тљи ва 
на ино ва ци је ко је су се де ша ва ле на по ет ском пла ну, у сми слу ства ра ња 
но вих пе са ма, то је по ја ва ви ше гла сја у бо го слу же њу би ла при хва тљи ви-
ја јер се од но си ла са мо на му зич ку на до град њу као вид дру га чи је ин тер-
пре та ци је већ по сто је ћих пе са ма. Та ква пре до стро жност у Пра во слав ној 
цр кви иза зва на је нео сно ва ним стра хом од по гре шног уче ња, док је оба-
зри вост пре ма „уче њу” код пра во слав ног ста нов ни штва све ви ше би ла 
за сту пље на услед ути ца ја за пад ног хри шћан ства. Ка ко су пра во слав ни 
сво ју ве ру по че ли да ис по ља ва ју уче њем, то су исто вре ме но по ста ја ли 
уз др жа ни ји пре ма пе снич ком ства ра ла штву јер ње го вим сред стви ма нису 
мо гли аде кват но да ис по ље док три не за сно ва не на уче њу, ми шље њу и 
ло ги ци. Си ту а ци ја је пре ва зи ђе на ино ва ци ја ма ис по ље ним у при хва та њу 
и раз ви ја њу кул та пи сме но сти, ин сти ту ци о на ли зо ва ног европ ског школ-
ства и ши ре њу ви ше гла сја у бо го слу же њу што је не зва нич но тре ти ра но 
као ви со ко вре дан кул тур ни ис ко рак, чи ме је пре ћут но и одо бре но с обзи-
ром на чи ње ни цу да ад ми ни стра ци ја на ше Цр кве ви ше гла сје ни ка да зва-
нич но ни је при хва ти ла. 

ЗА КЉУ ЧАК

До ла ском на ау стро у гар ску те ри то ри ју Ср би су би ли из ло же ни нео че-
ки ва ним кул тур ним и ре ли гиј ским ути ца ји ма. На кон осни ва ња Кар ло-
вач ке ми тро по ли је, пе ва ње као на чин ин тер пре та ци је цр кве них пе са ма 
ин тен зив но је под врг ну то за пи си ва њу. Иа ко је тај про цес био у скла ду с 
те жњом и ства ра њем усло ва за ин сти ту ци о на ли за ци ју школ ства, ре ду ко-
ва ње усме но сти је угро жа ва ло пе снич ку ма тич ност [Ивић и Мла де но вић 
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1986: 75]. То је исто вре ме но до при не ло на стан ку и ши ре њу но вог об ли ка 
по бо жно сти као ви да ком про ми са раз ли чи тих и су прот ста вље них кон-
фе си ја. У та ко сло же ним по ли тич ким и иде о ло шким при ли ка ма у ко ји ма 
су се на шли, кул тур ни и му зич ки жи вот Ср ба ни је се ви ше мо гао по сма-
тра ти са мо као ну жна сме на стил ских ка рак те ри сти ка, већ је то по стао 
про цес од ко јег је за ви си ло ка да и ка ко ће по че ти да се од ви ја пре о бра жа-
ва ње њи хо вог на ци о нал ног и кон фе си о нал ног иден ти те та. То ме је по себ-
но по го до ва ло уки да ње Пећ ке па три јар ши је 1766. го ди не, на кон че га је 
рим ска ка то лич ка кон гре га ци ја ин тен зи ви ра ла при ти сак на Ср бе, ко ји су 
ина че на кон Ве ли ке се о бе би ли ње на при мар на циљ на гру па.

Ка ко се вре ме ном пе ва ње све ма ње ис по ља ва ло као ства ра ла штво, 
то је ин тер пре та ци ја упо тре бље на као основ ни на чин пре о бли ко ва ња тра-
ди ци о нал не ре ли гиј ске, кон фе си о нал не и на ци о нал не све сти Ср ба. Ме ђу-
тим за не ма ри ва ње пе ва ња у ства ра лач ком сми слу спон та но је ком пен зо-
ва но по ја вом ал тер на тив них ду хов них пе са ма ко је су се ме ђу пра во слав ним 
ста нов ни штвом не кон тро ли са но ши ри ле. За хва љу ју ћи на шим ин те лек ту-
ал ци ма обра зо ва ним у Ау стри ји за пад но е вроп ско про све ти тељ ство као 
и му зич ке ино ва ци је, пре ко та да шњег про сто ра Вој во ди не сти за ле су и 
у Ср би ју то га вре ме на [Стојковић 1999: 153]. На то ука зу је и Вук Ка ра џић 
ка да ка же да су већ у ње го во вре ме гу сла ри из Сре ма, Сла во ни је, Бач ке 
и Ба на та сла бо зна ли еп ске ју нач ке пе сме, док су ра ди је пе ва ли дру ге ме ђу 
ко ји ма на во ди и сво је вр сне „по бо жне” пе сме [Стефановић-Ка ра џић 1985: 
523–553]. Та ко је код Ср ба на про сто ру Хаб збур шке мо нар хи је тра ди цио-
нал на оби чај ност по ти ски ва на стро го про пи са ним и ета ти зо ва ним об ли-
ком цр кве не по бо жно сти, док су Пећ ка па три јар ши ја и се ћа ње на Ко со во 
по ста ли не по жељ ни пој мо ви, че сто за бра њи ва ни, јер су пред ста вља ли 
си но ним за за вет.

Али без об зи ра на усво је не бо го слу жбе но му зич ке ино ва ци је, на ста-
ле по угле ду на европ ску ау то ри та тив ну тра ди ци ју, Ср би ни су под ле гли 
ути ца ји ма у оној ме ри ка ко је то Беч при жељ ки вао. При ла го ђа ва ње за-
пад но е вроп ским кул тур ним и му зич ким узо ри ма до ве ло је до то га да 
срп ско пра во сла вље по ста не дру га чи је у сми слу на гла ша ва ња не ви ше 
по ет ског из ра за са свом сво јом ау тен тич но шћу, већ фа во ри зо ва ње ин тер-
пре та ци је ко јој је био свој ствен са мо уве жбан и тех нич ки бес пре кор но 
до те ран умет нич ко-из во ђач ки из раз. 

Да кле, и по ред све га, по сле ди це све сно пла ни ра ног ра да на ино ва ци-
ји су би ле нео че ки ва не, те су као та кве до при не ле ства ра њу пот пу но но вог 
на ци о нал но и кон фе си о нал но осо бе ног бо го слу жбе но-му зич ког иден ти-
те та код Ср ба. За то је за ни мљи ва по ја ва све ве ћег бро ја хо ро ва у 19. и 20. 
ве ку, вр ло че сто име но ва них као пе вач ка дру штва, на ста лих у мно гим 
ме сти ма у Ср би ји [Пејовић 2007: 639–680]. Ти ме је ак тив но уче шће обич-
ног на ро да у бо го слу жбе ном пе ва њу пот пу но мар ги на ли зо ва но, док се 
хор ско ви ше гла сно пе ва ње за сни ва ло са мо на ин тер пре та ци ји по ви со ко 
по ста вље ним умет нич ко-из во ђач ким зах те ви ма. Та ква вр ста пе ва ња била 
је за сту пље на углав ном по град ским сре ди на ма из ко јих су пре у зи ма не 
и му зич ке ка рак те ри сти ке, што је до при не ло ства ра њу цр кве не му зич ке 
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ели те [Перковић-Ра дак 2008: 59]. Ова кав вид му зич ког из ра за имао је сво-
ју ду бљу по за ди ну у ре ли гиј ском про зе ли ти зму, док је на су прот иде ји 
ка то лич ке др жа во твор но сти ко ја ни је би ла ори ги нал но сло вен ска, ста ја-
ла срп ска кул тур на, кон фе си о нал на и за вет на на род ност. Мост из ме ђу 
њих ко ји је слу жио за пре ва зи ла же ње раз ли чи то сти мо гле су да чи не са мо 
оне за јед нич ке осо бе но сти свој стве не на ро ду ко ји је план ски раз би јен 
пре ма уни јат ским пре тен зи ја ма. У свр ху то га оправ да но је упо тре бље на 
на ша на ци о нал на (цр кве на) умет ност, од но сно му зи ка. С об зи ром на то 
да се уни јат ске пре тен зи је ни су у пот пу но сти од ви ја ле ка ко је Беч очеки-
вао, на ше но ви је цр кве но и хор ско по ја ње не пред ста вља са мо упо до бљен 
из раз умет нич ке пот чи ње но сти, већ пред ста вља при мер не пред ви ди вог 
му зич ког до стиг ну ћа за сно ва ног на син те зи на шег бо га тог му зич ког насле-
ђа про же тог сво је вр сним кон фе си о нал ним и на ци о нал ним са мо о дре ђе њем.
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SUM MARY: Church sin ging, which was cre a ted due to the cir cum stan ces that 
aro se af ter the Gre at Mi gra tion, is bet ter known as the Kar lo vac chant. It was na med af-
ter the pla ce whe re it was tran scri bed and re pre sents our na ti o nal way of in ter pre ting 
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li tur gi cal mu sic, cha rac te ri zed by ac cep ted in flu en ces of We stern Eu ro pean mu si cal 
prac ti ce, ma ni fe sted first in mu sic tran scrip tion, no ta tion, me trics, and We stern Eu ro pean 
to na lity. Tho se we re ne ces sary con di ti ons for its furt her ar ti stic tran spo si tion in to a com-
plex polypho nic cho ral fac tu re, in ten ded pri ma rily for church mu sic eli te. Per me a ted with 
the stan dard aut ho ri ta ti ve We stern Eu ro pean mu si cal tra di tion, it suc cum bed to the in-
flu en ce of su per i or mu si cal ac hi e ve ments. Ho we ver, when ex po sed to We stern Eu ro pean 
cre a ti ve prac ti ces, it did not pro ve to be a har mo ni zed ex pres si on of ar ti stic sub or di na tion, 
but an exam ple of an un pre dic ta ble mu si cal ac hi e ve ment ba sed on the synthe sis of our 
rich mu si cal he ri ta ge im bued with a uni que con fes si o nal and na ti o nal self-de ter mi na tion. 
Its ba sic cha rac te ri stics go back to the tra di ti o nal mu si cal he ri ta ge of the Bal kans and 
Byzan ti um, en ric hed by We stern Eu ro pean in flu en ces.

KEYWORDS: church sin ging, mu si cal in no va tion, iden tity, con fes si o na lism, et hno-
mu si co lo gi cal tran scrip tion
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ПРЕ ГЛЕД НИ НАУЧНИ РАД

ИЗА ЗО ВИ ЗДРАВ СТВЕ НИХ СИ СТЕ МА  
И ЗДРАВ СТВЕ НЕ ЗА ДРУ ГЕ У МЕ ЂУ НА РОД НОМ  

И НА ЦИ О НАЛ НОМ КОН ТЕК СТУ
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Бра ће Ми ла ди нов 21, Бе о град, Ср би ја
m.sta me no vic @roc ket mail.com 

СА ЖЕ ТАК: У овом ра ду при ка за ни су раз ли чи ти мо де ли здрав стве-
них си сте ма у све ту као и ода бра ни иза зо ви од зна ча ја са ко ји ма се су о ча-
ва ју. Та ко ђе су при ка за ни исто риј ски и мо дер ни кон цеп ти раз во ја здрав-
стве них за дру га у ода бра ним др жа ва ма укљу чу ју ћи и Ре пу бли ку Ср би ју. 
По сма тра ју ћи ду го роч ну одр жи вост раз ли чи тих мо де ла здрав стве них си-
сте ма ука зу је се на од ре ђе не не до стат ке али и на зна чај ну уло гу здрав стве ног 
за дру гар ства у тим си сте ми ма то ком вре ме на ка ко у ме ђу на род ном та ко 
и у на ци о нал ном кон тек сту. При ка зан је и по глед на рад здрав стве них за-
дру га то ком пан де ми је иза зва не ви ру сом ко вид-19 у ода бра ним др жа ва ма 
са при ме ри ма ино ва ци ја у ор га ни за ци о ном сми слу ко је су здрав стве не за-
дру ге при ме ни ле у ци љу по ве ћа ња ефи ка сно сти и од го во ра на по слов не и 
здрав стве не иза зо ве. По тен ци јал ни од го вор на при ка за не не до стат ке здрав-
стве них си сте ма је и раз ма тра ње ус по ста вља ња и осна жи ва ња здрав стве-
них за дру га има ју ћи у виду њи хо ву уло гу у тим си сте ми ма то ком исто ри је, 
с по себ ним освр том на Ре пу бли ку Ср би ју где су здрав стве не за дру ге осни-
ва не још то ком 19. ве ка. Ме ђу тим, иа ко су по сво јој ор га ни за ци ји пред ста-
вља ле узор раз во ја здрав стве них за дру га у све ту, оне у Ср би ји од 1949. го-
ди не го то во да ни су по сто ја ле. Пра те ћи ге не зу раз во ја ових ор га ни за ци ја 
и њи хо ву са вре ме ну уло гу до шло се до за кљу ча ка ко ји ука зу ју на њи хо ву 
флек си бил ност и от пор ност да се адап ти ра ју на но ве со цио-еко ном ске усло-
ве, њи хо ву ино ва тив ност, зна чај и до при нос у дру штви ма то ком исто риј ског 
де ло ва ња али и то ком но во на ста ле пан де ми је. У ра ду је ука за но и на по-
тре бу за про ме ном јав них по ли ти ка чи ме би се омо гу ћи ло ус по ста вља ње 
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ве ћег бро ја здрав стве них за дру га у Ре пу бли ци Ср би ји, као од го вор на рас-
ту ће иза зо ве здрав стве ног си сте ма. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: здрав стве не за дру ге, здрав стве ни си стем, исто ри ја 
за дру гар ства, ви рус ко вид-19

За дру ге пред ста вља ју об лик ор га ни за ци је фи зич ких ли ца у ци љу 
оства ри ва ња за јед нич ког ин те ре са, а по слу ју у скла ду са за дру жним прин-
ци пи ма. Јед на од вр ста за дру га је су и здрав стве не за дру ге ко је има ју ду гу 
исто ри ју и ко је су ме ња ле сво је ор га ни за ци о не фор ме, на чи не фи нан сира-
ња али и вр сте услу га ко је су омо гу ћа ва ле сво јим ко ри сни ци ма. Да нас је 
у све ту ме ђу на род ни здрав стве но-за дру жни по крет од све ве ћег зна ча ја 
упра во због по ве ћа ног при сту па здрав стве ној за шти ти ко ју омо гу ћа ва 
ова кав об лик ор га ни за ци је, као и због иза зо ва са ко ји ма се данас су о ча-
ва ју раз ли чи ти об ли ци здрав стве них си сте ма у све ту.

Ка ко са јед не стра не број здрав стве них за дру га у све ту ра сте, с дру-
ге, иза зо ви здрав стве них си сте ма не је ња ва ју те смо у ра ду при ка за ли 
упра во ода бра не иза зо ве раз ли чи тих здрав стве них си сте ма, њи хо ве ка рак-
те ри сти ке као и уло гу здрав стве них за дру га ко је мо гу да по ну де од ре ђе на 
ре ше ња. Дат је и при каз исто риј ског и мо дер ног кон тек ста ра да здрав стве-
них за дру га у раз ли чи тим др жа ва ма као и ра да ових ор га ни за ци о них фор ми 
то ком пан де ми је ви ру сом ко вид-19.

Циљ овог ра да је сте да се при ка жу фак то ри од зна ча ја код раз ли чи-
тих здрав стве них си сте ма у све ту, а да се при ка же уло га здрав стве них 
за дру га као по тен ци јал ног ре ше ња. У овом слу ча ју пред лог ре ше ња за сни-
ва се на исто риј ској и мо дер ној уло зи здрав стве них за дру га у све ту те је 
дат при каз њи хо ве уло ге и раз во ја у раз ли чи тим др жа ва ма све та као и у 
Ре пу бли ци Ср би ји. Та ко ђе, пре до че на је и Ини ци ја ти ва за осни ва ње здрав-
стве них за дру га у Ре пу бли ци Ср би ји из 2020. го ди не, ко ја има за циљ про-
ме ну јав них по ли ти ка за сно ва ну на ра ни јим ис тра жи ва њи ма и ука зу је 
на пред но сти здрав стве них за дру га као ор га ни за ци о них фор ми у раз ли-
чи тим об ли ци ма здрав стве них си сте ма, а пре све га у ци љу по ве ћа не до-
ступ но сти здрав стве не за шти те. 

Ме то до ло шки по сма тра но ко ри шће не су де дук тив не ме то де (ин ди-
рект не, хи по те тич ки-де дук тив не) и ин дук тив не ме то де ана ли зе и син те зе 
у ра ду иза бра них сег ме на та од зна ча ја, од но сно, здрав стве них си сте ма и 
про бле ма али и ра да здрав стве них за дру га. Та ко ђе, ура ђе на је и еко ном-
ско-исто риј ска, ре тро спек тив на ана ли за на ме ђу на род ном ни воу ка ко 
по сма тра них здрав стве них си сте ма та ко и ра да здрав стве них за дру га, 
где при каз ра да здрав стве них за дру га у раз ли чи тим др жа ва ма све та пред-
ста вља по се бан зна чај има ју ћи у ви ду за сту пље ност у ли те ра ту ри. По себ-
на па жња је по све ће на сег мен ти ма од зна ча ја за Ре пу бли ку Ср би ју, ка ко 
у ви ду исто риј ског ра да здрав стве них за дру га та ко и у по гле ду но вих 
ини ци ја ти ва на ус по ста вља њу и ја ча њу овог сект орa што се мо же сма-
тра ти и ме на џер ском им пли ка ци јом ра да. 

У том ци љу, ана ли зи ра ни су ар хив ски до ку мен ти, из ве шта ји ре ле-
вант них струч них ор га ни за ци ја, на уч ни и струч ни ра до ви и књи ге (укљу-
чују ћи и лон ги ту ди нал не сту ди је исто риј ског раз во ја), ви део и ау дио пре-
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зен та ци је – ка ко би се на пра вио при каз о ути ца ју и ра ду здрав стве них 
за дру га у све ту, али и ка ко би се до дат но ука за ло на зна чај здрав стве ног 
за дру гар ства. По се бан про блем у ана ли зи ра да здрав стве них за дру га, њи-
хо вог зна ча ја и ком па ра ци је са дру гим ор га ни за ци о ним об ли ци ма у по сло-
ва њу је сте не до ста так по да та ка и раз ли чи то ту ма че ње кла си фи ка ци је 
ра да здрав стве них за дру га при бе ле же њу по да та ка у раз ли чи тим др жа-
ва ма (нпр. раз ли чи тој но мен кла ту ри у ста ти сти ци, не до вољ ном пра ће њу 
ста ти стич ких во ди ча из да тих од стра не Ме ђу на род ног за дру жног са ве за 
и др.). Са овим про бле мом се су о ча ва мо кон тро ли шу ћи по дат ке из раз ли-
чи тих из во ра и да ју ћи по треб на по ја шње ња у окви ру при ка за них по да-
та ка и ре зул та та ис тра жи ва ња. 

ЗДРАВ СТВЕ НИ СИ СТЕ МИ КАО ОКВИР ЗА РАД  
ЗДРАВ СТВЕ НИХ ЗА ДРУ ГА

У раз ли чи тим др жа ва ма су фор ми ра не раз ли чи те ор га ни за ци о не 
фор ме здрав стве ног си сте ма. Ути цај на фор ми ра ње од ре ђе ног об ли ка 
здрав стве ног си сте ма има пре све га за кон ско-прав ни оквир, на чин фи нан-
си ра ња као и сте пен по кри ве но сти за раз ли чи та обо ље ња и дру ге здрав-
стве не про бле ме [IH CO re port, 2018]. У Ре пу бли ци Ср би ји је уста но вљен 
Би змар ков мо дел ор га ни за ци је здрав стве ног си сте ма, чи је је основ но обе-
леж је у кон тек сту фи нан си ра ња здрав стве ног си сте ма – на чин пре ра спо деле 
и при ку пља ња фи на нан сиј ских сред ста ва ко је се вр ши кроз по ре зе и 
до при но се за по сле них и по сло да ва ца. Овај мо дел је на стао још 1883. годи-
не и до био је име по осни ва чу др жа ве бла го ста ња – Оту фон Би змар ку. 
Ини ци јал но раз ви јен у Пру ској, овај си стем је да нас та ко ђе им пле мен ти-
ран у Фран цу ској, Бел ги ји, Ја па ну, не ким др жа ва ма Ла тин ске Аме ри ке, али 
и бив шим ју го сло вен ским ре пу бли ка ма [Ćuzović i dr. 2019; PNHP 2020].

У све ту по сто је и дру ги об ли ци ор га ни за ци је здрав стве них си сте ма 
по пут Бе ври џо вог мо де ла (Wil li am He nry Be ve rid ge) ко ји је ове го ди не (2020) 
био пре по ру чен од стра не струч ња ка (здрав стве них еко но ми ста) Свет ске 
здрав стве не ор га ни за ци је за ни же и сред ње раз ви је не др жа ве. У окви ру 
Бе ври џо вог мо де ла здрав стве ног си сте ма по сто ји раз ли ка у од но су на на-
чин фи нан си ра ња ко је је дру га чи је у по ре ђе њу са Би змар ко вим мо де лом. 
На и ме, основ но обе леж је овог си сте ма у кон тек сту фи нан си ра ња здрав стве-
ног си сте ма огле да се у фи нан си ра њу из бу џе та др жа ве и ти ме се омо гу-
ћа ва до дат но рас те ре ће ње ко ри сни ка услу га здрав стве ног си сте ма. Овај 
мо дел ус по ста вљен је у Ве ли кој Бри та ни ји знат но ка сни је (1948) од Би змар-
ко вог мо де ла [Ćuzović i dr. 2019]. Та ко ђе, oвај об лик здрав стве ног си сте ма 
је рас про стра њен у др жа ва ма Се вер не Евро пе, Ве ли кој Бри та ни ји и број ним 
дру гим др жа ва ма ши ром све та. Сва ка ко да Бе ври џов мо дел ор га ни за ци је 
здрав стве ног си сте ма пру жа од ре ђе не пред но сти у од но су на Би змар ков 
мо дел, али, ипак је еви дент но да зна ча јан број др жа ва та ко ђе ко ри сти и 
ме шо ви ти здрав стве ни си стем ко ји пред ста вља ком би на ци ју ова два на-
ве де на си сте ма (у ли те ра ту ри се по не кад ре фе ри шу као по ја шње ње и 
тер ми но ло шки од ре ђу ју и као: БИЗ-Евриџ и БЕВ-Марк).
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Ра ни је ус по ста вље ни и тре ћи зна ча јан мо дел је сте Се ма шков (1918), 
али је он го то во ис ко ре њен из упо тре бе иа ко пред ста вља осно ву да на шњег 
здрав стве ног си сте ма Ру ске Фе де ра ци је [Ćuzović i dr. 2019]. Ин те ре сант но 
је да је при осни ва њу овог здрав стве ног си сте ма Вла ди мир Иљич Ле њин 
из ре као чу ве ну ре че ни цу: Ако ко му ни зам не уни шти ва ши, ва ши ће уни-
шти ти ко му ни зам! [Vi no gra dov and Stras hun 1947]. Упра во за хва љу ју ћи 
Се ма шко вом мо де лу ор га ни за ци је здрав стве ног си сте ма по стре во лу цио-
нар на Ру си ја се из бо ри ла са зна чај ним епи де ми ја ма и те шком де мо граф ском 
сли ком то га вре ме на и ти ме ре ши ла и прет ход но на ве де ну – „Ле њи но ву 
ди ле му” о про бле ми ма са за ра зним бо ле сти ма. 

На ве де не об ли ке здрав стве них си сте ма мо же мо до пу ни ти са до бро-
вољ но/при ват ним тр жи шно ори јен ти са ним мо де лом здрав стве ног оси гу-
ра ња (раз ви је ног ше зде се тих го ди на про шлог ве ка) и оба ве зним отва ра њем 
ме ди цин ских/здрав стве них штед них ра чу на (Син га пур, 1984) [Ćuzović i 
dr. 2019]. Ме ђу тим, јед на од за јед нич ких ка рак те ри сти ка свих на ве де них 
здрав стве них си сте ма (прим. Би змарк – Бе вриџ – Се ма шков – ме шо ви ти) 
је сте да је у њи ма мо гу ће ор га ни зо ва ти рад здрав стве них за дру га што се 
че сто по ка за ло успе шним ре ше њем и до пун ским зна чај ним фак то ром у 
омо гу ћа ва њу аде кват не и це нов но при хва тљи ве здрав стве не за шти те. 
Суд би на здрав стве них за дру га у број ним др жа ва ма би ла је да су њи хо ви 
ка па ци те ти ума њи ва ни за рад фор ми ра ња на ци о нал них здрав стве них си-
сте ма. То је био слу чај и у Фе де ра тив ној На род ној Ре пу бли ци Ју го сла ви ји 
(ФНРЈ), ка да су здрав стве не за дру ге 1949. го ди не ин те гри са не у здрав стве-
ни си стем [Стаменовић 2019; Sta me no vić 2019]. Али, и по ред ова кве ситу-
а ци је, у број ним др жа ва ма су се здрав стве не за дру ге ипак одр жа ле и 
пру жа ле су у кон ти ну и те ту раз ли чи те об ли ке здрав стве не за шти те то ком 
го то во це лог ве ка [IH CO re port, 2018]. 

У кон тек сту ор га ни за ци је здрав стве них за дру га у окви ру здрав стве-
ног си сте ма Ме ђу на род на асо ци ја ци ја здрав стве ног за дру гар ства (сек тор 
Ме ђу на род ног за дру жног са ве за (In ter na ti o nal he alth Co o pe ra ti ve As so cia-
tion) иден ти фи ко ва ла је сле де ћу ти по ло ги ју [IH CO re port, 2018]: а) Го то во 
екс клу зив но јав но здрав стве ни си стем са уче сни ци ма из при ват ног сек-
то ра, про фит не, не про фит не ор га ни за ци је и за дру ге ко је има ју мар ги нал-
ну функ ци ју; б) Уни вер зал ни здрав стве ни си стем, где су јав ни уче сни ци 
ин те гри са ли прет ход но по сто је ће при ват не и не про фит не ор га ни за ци је; 
в) Здрав стве ни си сте ми ко ји омо гу ћа ва ју уни вер зал ну по кри ве ност кроз 
јав ни сек тор, ко ји ни су ус пе ли да омо гу ће здрав стве ну за шти ту свим по-
пу ла ци о ним гру па ма; г) Ме шо ви ти здрав стве ни си сте ми где су са мо ба-
зич не здрав стве не услу ге омо гу ће не кроз јав ну по лити ку ко ја тар ге ти ра 
ста нов ни штво с ни ским при хо ди ма.

Ка ко је на зна че но у окви ру из ве шта ја Ме ђу на род не асо ци ја ци је здрав-
стве них за дру га [IH CO re port, 2018], у свим на ве де ним гру па ма је то ком 
вре ме на еви дент но по ве ћа ње ак тив но сти у ра ду на осни ва њу но вих здрав-
стве них за дру га и за јед нич ким фон до ви ма (Mu tual aid funds). Ова кви 
за кључ ци су за сно ва ни на ста ти стич ким ана ли за ма и ту ма че њи ма ра да 
здрав стве них за дру га у пре ко 15 др жа ва ши ром све та (из ме ђу оста лих: 
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Ар ген ти на, Ау стра ли ја, Бел ги ја, Бра зил, Ка на да, Ко лум би ја, Фран цу ска, 
Ја пан, Ма ле зи ја, Син га пур, Шпа ни ја, Швед ска, Ве ли ка Бри та ни ја и Сје-
ди ње не Аме рич ке Др жа ве). Упра во ова кви ре зул та ти охра бру ју у сми слу 
раз ли чи тих ини ци ја ти ва у број ним др жа ва ма за по пу ла ри за ци јом ра да 
здрав стве них за дру га и ука зу ју на зна чај здрав стве ног за дру гар ства као 
ви тал ног де ла мо дер ног кон цеп та ор га ни за ци је здрав стве ног си сте ма.

ИЗА БРА НИ ПРО БЛЕ МИ СА ВРЕ МЕ НИХ ЗДРАВ СТВЕ НИХ  
СИ СТЕ МА КО ЈИ УТИ ЧУ НА ПО РАСТ ИН ТЕ РЕ СО ВА ЊА  

ЗА ЗДРАВ СТВЕ НО ЗА ДРУ ГАР СТВО

Раз ло зи ко ји под у пи ру зна чај и по раст бро ја здрав стве них за дру га у 
све ту се огле да ју у ра сту ћим про бле ми ма са ко ји ма се су о ча ва ју здрав стве-
ни си сте ми, а по себ но ка да је у пи та њу ду го роч на одр жи вост. И Ини ција-
ти ва за ре о сни ва ње здрав стве них за дру га у Ре пу бли ци Ср би ји (пре да та 
Oдбору за здра вље и по ро ди цу На род не Скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је 
27. ја ну а ра 2020. го ди не под бро јем 1806-140/20) де фи ни ше про бле ме с ко-
ји ма се су о ча ва ју здрав стве ни си сте ми, а где здрав стве не за дру ге мо гу да 
се офор ме и бу ду од го ва ра ју ћи уна пре ђи вач ки и/или ко рек тив ни фак тор:

„... услед тран сфор ма ци ја здрав стве них си сте ма на гло бал ном 
ни воу, здрав стве не за дру ге има ју све ве ћи зна чај а по себ но у ци љу ре-
ша ва ња сле де ћих про бле ма: про гре сив но сма ње ње (ре ла тив но се лек тив-
не при ро де) у при сту пу здрав стве ној за шти ти, по себ но на ре ла ци ји 
ур ба но-ру рал но; сма ње ње упо тре бе од ре ђе них услу га услед по ве ћа-
ња це на; ве ћи при ти сак на здрав стве не рад ни ке да по ве ћа ју сво ју про-
дук тив ност; рас ту ћи јаз из ме ђу по тре бе за пер со на ли зо ва ним ре ше-
њи ма у по ре ђе њу са стан дард ним ко ји зах те ва ју ино ва тив на ре ше ња 
у здрав стве ном си сте му; кре а то ри здрав стве не по ли ти ке су оне мо гу-
ће ни да пред ло же ја сна и ду го роч на ре ше ња; ра сте при ват ни сек тор у 
здрав ству и сти му ли ше се раз вој про фит но ори јен ти са них ен ти те та 
док за дру ге у ве ли ком бро ју слу ча је ва оста ју не у кљу че не у раз вој не 
по ли ти ке и др.

У слу ча ју Ре пу бли ке Ср би је, зна чај но је освр ну ти се на про бле-
ме ор га ни за ци је пре вен тив них ак тив но сти, здрав стве ног про све ћи-
ва ња, услу га ко је ни су об у хва ће не здрав стве ним оси гу ра њем или су 
ску пе у при ват ној прак си, ру рал ним здрав стве ним раз во јем, сма ње-
њем еми гра ци је здрав стве ног ка дра, про фи ли са ње и усло жња ва ње 
здрав стве них услу га, раз вој ме ди цин ских ис тра жи ва ња и дру гих 
сек то ра ко ји ма би за дру жни по крет мо гао до при не ти.”

Осим прет ход но на ве де них про бле ма с ко ји ма се су о ча ва ју здрав стве ни 
си сте ми да на шњи це, ва жно је на по ме ну ти и сле де ће: по раст ду жи не оче-
ки ва ног жи во та ста нов ни штва; по раст тро шко ва ко ји се из два ја ју за пру-
жа ње здрав стве не за шти те; бр зи на пре дак ме ди ци не по след њих де це ни ја 
ко ји је ути цао на енорм но по ве ћа ње бро ја ле ко ва, ме ди цин ских сред ста ва 
и те ра пе ут ских про це ду ра чи ме се до дат но вр ши „при ти сак” на здрав стве-
ни си стем а у ци љу ле че ња па ци је на та до ступ ним ино ва тив ним ме то да ма. 
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Уко ли ко се раз ма тра па ра ме тар оче ки ва не ду жи не жи во та, при мет но 
је (пре ма по да ци ма Свет ске бан ке) да је тренд рас ту ћи за све по сма тра не 
др жа ве (Графикoн 1). При ме ра ра ди, ако се по сма тра ју по је ди нач не држа-
ве, мо же се ре ћи да је од 1970. до 2015. го ди не, про сеч на оче ки ва на ду-
жи на жи во та (оба по ла) по ра сла за чак при бли жно 10 го ди на у про се ку 
и за сле де ће по сма тра не др жа ве: Ау стра ли ја, Бел ги ја, Ка на да, Фран цу ска, 
Ита ли ја, Ја пан, Шпа ни ја, Швед ска, Ве ли ка Бри та ни ја и др. 

Гра фи кон 1. Оче ки ва на ду жи на жи во та (за све др жа ве све та; пе ри од:  
1960–2018) [Свет ска бан ка, 2020] 

Ови по да ци ве о ма ја сно ука зу ју на до дат не по тре бе све ста ри јег ста-
нов ни штва, на нео п ход ну мо ди фи ка ци ју здрав стве них си сте ма и ре о ри-
јен та ци ју ка услу га ма ко је би би ле нео п ход не за све ста ри ју по пу ла ци ју. 
Ка ко до ла зи до зна чај ног на прет ка у ме ди цин ским ино ва ци ја ма, те дра ма-
тич ном по ве ћа њу бро ја кли нич ких сту ди ја по след ње две де це ни је [Je li sa vac 
Tro šić i dr. 2018] – на тр жи шту се по ја вљу је све ве ћи број ефи ка сни јих ле-
ко ва, ме ди цин ских сред ста ва али и те ра пе ут ских про це ду ра. То ме у при лог 
го во ри и бр зи раз вој сек то ра за рет ке и не из ле чи ве бо ле сти у фар ма це ут ској 
ин ду стри ји [Je li sa vac Tro šić i dr. 2018]. Ова квим бр зим на прет ком у тре-
ти ра њу по зна тих бо ле сти, осим ква ли те та и ди вер си фи ка ци је у ле че њу 
па ци је на та по ди жу се и укуп ни тро шко ви здрав стве ног си сте ма. 

У Гра фи ко ну 2 мо же се при ме ти ти упра во по раст укуп них тро шко-
ва за здрав стве ни сек тор (he alth epen di tu re) као про це нат од вред но сти 
бру то до ма ћег про из во да за по сма тра ну зе мљу. У про се ку је скок укуп не 
по тро шње за око 3,5 про цент них по е на по по сма тра ној др жа ви (у уде лу 
БДП) за пе ри од 1970–2015. Још дра ма тич ни ја је си ту а ци ја у Ре пу бли ци 
Ср би ји, где је укуп но ула га ње у здрав стве ни си стем би ло на ни воу од око 
4,4 про цен та 2003, да би 2018. го ди не из но си ло 10,4% БДП [Ćuzović i dr. 
2019; Ста ме но вић 2019].
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Гра фи кон 2. Уку пан тро шак за здрав стве ни си стем  
(све др жа ве; об ра чу нат као % БДП) [Свет ска бан ка, 2020]

Kaко би кре а то ри здрав стве не по ли ти ке има ли аде кват не ин фор ма-
ци је узи ма ју ћи прет ход на два фак то ра у об зир (по ве ћа ње оче ки ва не ду-
жи не жи во та и по ве ћа ње укуп них тро шко ва за здрав стве ни си стем) би ће 
ука за но на ин те ре сант не ре зул та те ко ји су по ка за ли да је го ди шњи укуп ни 
тро шак у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма за жи вот ну доб 0–20. годи не 
на ни воу од 3.432 аме рич ка до ла ра, док је тај исти па ра ме тар за жи вот ну 
доб 65–85. го ди не на ни воу од 410.245 аме рич ких до ла ра! [A le mayeh u and 
War ner 2004].

Сви прет ход но на ве де ни па ра ме три ука зу ју на све озбиљ ни је про-
бле ме одр жи во сти здрав стве них си сте ма ши ром све та, те да су дру га чи-
ји об ли ци ор га ни за ци је здрав стве ног си сте ма не са мо по треб ни – не го и 
нео п ход ни. У вре ме ни ма ка да пра во на здра вље и пру жа ње здрав стве них 
услу га све ви ше по ста је од го вор ност по је дин ца и ка да се ак тив но ра ди 
на при ва ти за ци ји здрав стве ног сек то ра, здрав стве не за дру ге се иден ти-
фи ку ју као тре ћа мо гућ ност. Ова мо гућ ност за пру жа ње здрав стве них 
услу га по аде кват ним це на ма по себ но је ин те ре сант на у зе мља ма у раз-
во ју где по сто ји зна ча јан про це нат по пу ла ци је ко ји не ма при ступ здрав-
стве ној за шти ти [A le mayeh u and War ner 2004; Lo e nen son 1994]. 

Иа ко смо у тек сту ра ни је на ве ли раз ли чи те об ли ке здрав стве них 
си сте ма, чи ње ни ца је да се осим ме шо ви тих об ли ка (ко ји пред ста вља 
ком би на ци ју већ по сто је ћих об ли ка здрав стве них си сте ма), већ ду го вре-
ме на ни је фор ми рао ино ва тив ни здрав стве ни си стем ко ји би бо ље од го-
во рио мо дер ним по тре ба ма (број ни по ка за те љи ука зу ју на то да се мно го 
то га про ме ни ло од ус по ста вља ња Би змар ко вог, Бевриџoвог или Се ма шко-
вог мо де ла раз ма тра ју ћи ду ги исто риј ски пе ри од од ини ци јал ног ус по ста-
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вља ња ових мо де ла здрав стве них си сте ма). Про ме ни ла се и струк ту ра 
бо ле сти ко је оп те ре ћу ју здрав стве ни си стем по след њих де це ни ја. На и ме, 
смрт ност од ин фек тив них бо ле сти зна чај но се сма њи ла док су хро нич не 
не за ра зне бо ле сти пре у зе ле при мат. Осим то га, раз вој но вих ле ко ва, ме-
ди цин ских сред ста ва и те ра пе ут ских про це ду ра по след њих де це ни ја 
до жи вља ва про цват. Та ко ђе, и ду жи на жи во та је дан је од фак то ра ко ји се 
зна чај но уна пре дио те да нас зах те ва пот пу ну ре ор га ни за ци ју здрав стве-
ног си сте ма. Ово су са мо не ки ода бра ни али ве о ма зна чај ни про бле ми ко ји 
зах те ва ју озбиљ ни ју ре фор му по сто је ћих об ли ка здрав стве них си сте ма 
ка ко би се из бе гао рас ту ћи фи нан сиј ски при ти сак услед по ве ћа ња по тре-
ба. Упра во код ра сту ћих тро шко ва и по тре ба здрав стве ног си сте ма, здрав-
стве не за дру ге мо гу би ти мо дел ко ји би имао по тен ци јал да ап сор бу је 
зна ча јан „те рет” (ор га ни за ци је и фи нан си ра ња) по сто је ћих здрав стве них 
си сте ма. Осим то га, тре ба има ти у ви ду ду го роч не про бле ме за ко је прак-
тич но да не по сто ји ре ше ње а то су: аси ме три ја ин фор ма ци ја на ни воу 
оси гу ра ва ју ће ку ће – оси гу ра ни ка; аси ме три ја ин фор ма ци ја на ни воу 
ле кар – па ци јент; не мо гућ ност да се пла те здрав стве не услу ге на стра ни 
ко ри сни ка. Ка да се све прет ход но на ве де но узме у об зир, не тре ба се чу-
ди ти ра сту ћем ин те ре со ва њу за мо дер ни кон цепт здрав стве ног за дру гар-
ства [Ćuzović i dr. 2019; IH CO Re port 2018]. 

Ме ђу на род на ор га ни за ци ја здрав стве них за дру га је уста но ви ла раз-
ло ге услед ко јих до ла зи до пот це њи ва ња зна ча ја мо дер ног здрав стве ног 
за дру гар ства, а ко ји се огле да ју у сле де ћем [IH CO re port, 2018]: 1) по сто ји 
тен ден ци ја да се здрав стве не за дру ге не ди фе рен ци ра ју аде кват но од при-
ват ног сек то ра; да се сма тра да су про фит не ор га ни за ци је ефи ка сни је од 
не про фит них, те се че сто ка те го ри шу у ис тој фор ми са јав ним ин сти ту-
ци ја ма; 2) ком плек сност у пру жа њу здрав стве них услу га (по себ но: раз ли-
чи те фор ме ор га ни за ци је; ак тив но сти; ве ли чи на; функ ци је); упра во та ком-
плек сност оте жа ва екс тра по ла ци ју зна ча ја здрав стве них за дру га (We ight) 
и ја сну кван ти фи ка ци ју у од но су на при ват ни сек тор; 3) не до ста так по-
да та ка о ра ду раз ли чи тих об ли ка здрав стве них за дру га (по себ но: ка паци-
те ти за пру жа ње услу га у си сте му здрав стве не за шти те).

Ови про бле ми се мо гу пре ва зи ћи аде кват ном еду ка ци јом, али је че-
сто по треб на по моћ др жа ве у овим ак тив но сти ма. Та по моћ не мо ра би ти 
фи нан сиј ске при ро де, али је ва жно да по сто ји из ве сна по др шка ка ко би 
се уо ста лом и за кон ско прав ни оквир обез бе дио за не сме та ни рад но во-
у спо ста вље них здрав стве них за дру га.

КРА ТАК ПРЕ ГЛЕД ИСТО РИЈ СКОГ И МО ДЕ Р НОГ РАЗ ВО ЈА  
ЗДРАВ СТВЕ НИХ ЗА ДРУ ГА У ОДА БРА НИМ ДР ЖА ВА МА  

И АК ТУ ЕЛ НА СИ ТУ А ЦИ ЈА

У све ту да нас по сто ји ве ли ки број раз ли чи тих вр ста здрав стве них 
за дру га у скла ду с на чи ном огра ни за ци је, пра вом на вла сни штво, вр ста ма 
услу га ко је пру жа ју и др. При ме ра ра ди, не ка да шње здрав стве не за дру ге 
осни ва не у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји би ле би да нас де фи ни са не као по тро-
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шач ке и на бав но-про дај не (оства ри ва њем сво је де лат но сти кроз про мет 
и услу ге), а пре ма на чи ну од го вор но сти и сте пе ну при хва та ња ри зи ка, те 
би се за дру ге мо гле кла си фи ко ва ти као за дру ге с огра ни че ном од го вор-
но шћу [Стаменовић 2020; Ста ме но вић 2019].

Ако се здрав стве не за дру ге по сма тра ју пре ма вр сти услу га ко је пла-
си ра ју, по сто ји зна чај на ди вер си фи ка ци ја де лат но сти, те да нас по сто је 
ак тив не здрав стве не за дру ге по пут фар ма це ут ских (про из вод ња и ди-
стри бу ци ја ле ко ва; апо те кар ских за дру га и др.), за дру га за спро во ђе ње 
ме ди цин ских ис тра жи ва ња, за дру га за пру жа ње здрав стве ног оси гу ра ња, 
пру жа ња ме ди цин ских услу га и др. [Стаменовић 2020; Ста ме но вић 2019].

Осим стан дар ди зо ва них по де ла, ис тра жи ва чи у сво јим лон ги ту ди-
нал ним сту ди ја ма раз во ја здрав стве них за дру га мо гу ре де фи ни са ти кри-
те ри ју ме ко је ис тра жу ју [видети: Nayar and Ra zum 2003] па је та ко при ме ра 
ра ди, ис тра жи ва ње [U ni ted Na ti ons, 1997] иден ти фи ко ва ло три вр сте здрав-
стве них за дру га у скла ду с њи хо вом ори јен та ци јом ка здрав стве ним и 
со ци јал ним услу га ма: за дру ге чи ји су по слов ни ци ље ви усме ре ни искљу-
чи во ка здрав стве ним и со ци јал ним услу га ма; за дру ге чи ји по слов ни 
ци ље ви ни су ис кљу чи во ори јен ти са ни ка здрав стве ним и со ци јал ним 
услу га ма и за дру ге ко је ни су усме ре не ка здрав стве ном и со ци јал ном 
сек то ру али пру жа ју од ре ђе не услу ге као по др шку дру гим за дру га ма 
ко је је су усме ре не ка по ме ну тим ци ље ви ма. 

Ако се по сма тра ју здрав стве не за дру ге пре ма вр сти услу га ко је пру-
жа ју, по зна те су пр ве фар ма це ут ске (апо те кар ске) за дру ге ко је су осно-
ва не у Ита ли ји (18. век) и ко је су на из ве стан на чин омо гу ћи ле и да љи 
раз вој овог об ли ка удру жи ва ња. Ка сни је, на кон осни ва ња пр ве мо дер не 
зе мљо рад нич ке за дру ге у Роџ де лу у Ен гле ској, кон цепт мо дер ног об ли ка 
удру жи ва ња се про ши рио са зе мљо рад нич ких и на здрав стве ни сек тор. 
При ме ра ра ди, на те ри то ри ји да на шње Ср би је, још у 19. ве ку за по че ло се са 
осни ва њем пр ве здрав стве не за дру ге за пру жа ње ме ди цин ских услу га, 
осно ва не на до бро вољ ној ба зи а по себ но у ру рал ним де ло ви ма Кра ље ви не 
Ср би је. Зна чај но је да су се пре ма мо де лу та да шњих здрав стве них за дру га 
осни ва ле за дру ге у број ним др жа ва ма све та, пре у зи ма ју ћи ор га ни за ци-
о ни и за кон ско-прав ни оквир за хва љу ју ћи упра во до бром ра ду та да шњих 
здрав стве них за дру га осно ва них на те ри то ри ји Кра ље ви не Ср би је (Ја пан 
је, на при мер, пре у зео мо дел ор га ни за ци је здрав стве но-за дру жног са ве-
за из Кра ље ви не Ју го сла ви је 1936. го ди не). Оно што је ин те ре сант но за 
Ја пан је сте да су се та мо фор ми ра ле здрав стве не за дру ге упра во из по љо-
при вред них за дру га (Ко се и рен), што је би ла и пр во бит на за ми сао за дру-
га ра Кра ље ви не Ср би је још у 19. ве ку (пр во су се фор ми ра ли „бол нич ки 
фон до ви” у окви ру по сто је ћих зе мљо рад нич ких за дру га, да би се на кнад но 
здрав стве не за дру ге из дво ји ле као са мо стал не) [Стаменовић 2020]. У не-
ко ли ко европ ских зе ма ља здрав стве но за дру гар ство та ко ђе се раз ви ја ло 
по мо де лу здрав стве них за дру га из Кра ље ви не Ју го сла ви је по пут Пољ ске 
и Ру му ни је [Стаменовић 2019].
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У број ним др жа ва ма све та, здрав стве но за дру гар ство је на ста ви ло 
свој раз вој на кон Дру гог свет ског ра та, па је и у Ја па ну 1960. го ди не око 
6.000 зе мљо рад нич ких за дру га пру жа ло услу ге из до ме на здрав стве не 
за шти те [In ter na ti o nal La bo ur Or ga ni za tion, 2001].

У Швед ској је раз вој здрав стве них за дру га убр за но раз ви јан тек де-
ве де се тих го ди на 20. ве ка као од го вор на рас ту ће јав ноздрав стве не про-
бле ме [U ni ted Na ti ons, 1997]. Ита ли ја има да нас вр ло раз ви јен сек тор 
здрав стве них за дру га, и про це ње но је да је око 13% јав не по тро шње на-
ме ње не за здрав стве ни сек тор и со ци јал ну за шти ту усме ре но на фи нан-
си ра ње здрав стве них за дру га [U ni ted Na ti ons, 1997]. У Шпа ни ји је сек тор 
здрав стве них за дру га фор ми ран од тзв. ИГУ А ЛА си сте ма ко ји је по сто јао 
три де се тих и че тр де се тих го ди на 20. ве ка. Овај си стем је био ба зи ран на 
аван сном пла ћа њу услу га (pre-paid) ле ка ри ма од стра не ве ћег бро ја по-
тен ци јал них па ци је на та [Hop ton and He a ney 1999]. Шпа ни ја и Ита ли ја 
да нас има ју зна ча јан број здрав стве них за дру га ко је пру жа ју нај ра зли чи-
ти је услу ге из обла сти здрав стве не за шти те, про из вод ње и ди стри бу ци је 
ле ко ва и др. У Бел ги ји по сто ји ду га исто ри ја упо тре бе за јед нич ких фон-
до ва (Mu tual aids), али су и фар ма це ут ске за дру ге ве о ма раз ви је не. Осим 
то га ин те ре сант но је ис та ћи ло кал не ме ди цин ске цен тре (Ma i sons me di-
ca les) ко је има ју мно го слич но сти с на чи ном ра да и фи нан си ра њем здрав-
стве них за дру га [IH CO Re port, 2018]. Ве ли ка Бри та ни ја, Ка на да и Сје ди-
ње не Аме рич ке Др жа ве има ју бо га ту тра ди ци ју здрав стве ног за дру гар ства 
[U ni ted Na ti ons, 1997; Hop ton еt al. 1997]. Ин те ре сан тан је по да так да је у 
Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма као кон сул тант за осни ва ње здрав-
стве них за дру га ра дио и проф. др Ан дри ја Штам пар у пе ри о ду пре Дру-
гог свет ског ра та [Стаменовић 2020]. Осим то га, да нас у Ка на ди по сто је 
број не здрав стве не за дру ге ор га ни зо ва не на ло кал ном ни воу ко је се ба ве 
нај ра зли чи тијим об ли ци ма пру жа ња здрав стве них услу га. 

Здрав стве не за дру ге су се фор ми ра ле и у зе мља ма у раз во ју а по себ-
но у не ким зе мља ма Ла тин ске Аме ри ке (Бра зил, Чи ле, Бо ли ви ја), као и 
азиј ским зе мља ма по пут Ин ди је, Ки не, Шри Лан ке и др.

У Бра зи лу се на ла зи ве ли ки број здрав стве них за дру га, као и нај ве ћа 
здрав стве на за дру га на све ту – Уни мед [Du ar te 2001]. Ин те ре сант но је да 
је у Ин ди ји још два де се тих и три де се тих го ди на 20. ве ка мо дел здрав-
стве ног за дру гар ства пре не сен из Кра ље ви не СХС (ка сни је Кра ље ви не 
Ју го сла ви је) и да је на пра вљен пи лот-про је кат за осни ва ње здрав стве них 
за дру га оби ма од око 40.000 се ла, по себ но у обла сти ма Ке ра ла и Гу џа рат 
[Nayar and Ra zum 2003; Ста ме но вић 2019].

У Ки ни је ру рал на за дру жна ме ди цин ска схе ма (The Ru ral Co o pe ra ti ve 
Me di cal Sche me RCMS) осно ва на ка сних пе де се тих го ди на, да би екс пан-
зи ја здрав стве них за дру га за по че ла ше зде се тих и се дам де се тих го ди на 
20. ве ка (по себ но је би ла еви дент на у ру рал ним обла сти ма). Та да шње здрав-
стве не за дру ге би ле су осни ва не у ци љу пру жа ња основ не здрав стве не 
за шти те ру рал ног ста нов ни штва и у то ме су има ле по при лич но успе ха 
(по себ но код сма ње ња сто пе мор та ли те та код одој ча ди, сма ње ња ути ца ја 
ин фек тив них бо ле сти, здрав стве не еду ка ци је ста нов ни штва и др.) [Chen 
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et al. 1993; Car rin et al. 1999]. Оваj мо дел био је ор га ни зо ван на ни воу села 
и ко му на (од 10.000 до 20.000 љу ди) ко ји су упла ћи ва ли у за дру жни фонд 
ка ко би до би ли пре вен тив ну и ку ра тив ну здрав стве ну за шти ту по при сту-
пач ним це на ма. То ком се дам де се тих го ди на 20. ве ка, у Ки ни је ви ше од 90% 
ру рал не по пу ла ци је би ло по кри ве но здрав стве ном за шти том кроз здрав-
стве не за дру ге. Ка да је Ки на за по че ла сво ју ве ли ку еко ном ску ре фор му 
ка сних се дам де се тих, до шло је до пре ки да у по др шци фи нан си ра њу 
здрав стве но за дру жног мо де ла што је про у зро ко ва ло пад по кри ве но сти 
овим об ли ком ор га ни за ци је у пру жа њу здрав стве не за шти те на све га 5% 
ка сних осамде се тих го ди на. Ме ђу тим, по чет ком сле де ће де це ни је, у Кини 
се об но вио ин те рес за здрав стве но за дру гар ство, да би се 2002. осно вао 
но ви здрав стве но за дру жни по крет (New ru ral co o pe ra ti ve Me di cal Sche mes 
– NCMS) као основ ни сег мент стра те ги је ру рал ног раз во ја у кон тек сту 
по кри ве но сти здрав стве ном за шти том. У окви ру овог здрав стве но за дру-
жног про гра ма, око 2/3 фи нан си ра ња вр ши се пу тем др жав них и ло кал-
них фон до ва, док је ми ни мум по осо би за упла ту на го ди шњем ни воу из-
но сио 30 ју а на у 2003. го ди ни (у то вре ме 1 аме рич ки до лар вре део је око 
8,4 ју а на), да би већ 2006. тај до при нос био сма њен на 20 ју а на. Фи нан-
си ра ње се де ли из ме ђу цен трал них и ло кал них фон до ва и до при но са по 
до ма ћин ству, али сто па ди стри бу ци је упла те до при но са за ви си од са мог 
окру га у ко јем су ор га ни зо ва не здрав стве не за дру ге, па су, при ме ра ра ди, 
у Шан гај ском окру гу до при но си ло кал них фон до ва ви ши у од но су на 
цен трал не, док се у си ро ма шни јим обла сти ма сто па уде ла до при но са 
по ве ћа ва за цен трал ни др жав ни бу џет јер је ло кал ни бу џет скром ни ји. 
Обим по кри ве но сти по пу ла ци је здрав стве ном за шти том у Ки ни до сти гао 
је 2008. го ди не по но во око 91% (у ру рал ним под руч ји ма). У кон тек сту 
орга ни за ци је, здрав стве но за дру жни по крет је под ин герен ци ја ма Ми ни-
стар ства здра вља Ре пу бли ке Ки не [Nayar and Ra zum 2003].

Та бе ла 1. Број здрав стве них за дру га у ода бра ним др жа ва ма, за по сле ни и ко ри-
сни ци [IH CO Re port, 2018]

Др жа ва Го ди на Ор га ни-
заци ја 

Го ди шњи 
про ме т Ва лу та За по -

слени 
Ко ри сни ци
(у ми ли о-

ни ма)

Ко ри сни ци 
(као % укуп не 
по пу ла ци је)

Ау стра ли ја 2014–2016. 175 9.244 AU D 15.659 3,6 14,9
Бел ги ја 2016. 785 1.002 EUR 19.702 13,2 116,3
Бра зил 2015. 1.933 – – 96.023 24 11,6
Ка на да 2013. 130 63 CA D 1.132 0,4* 1,1
Ко лум би ја 2013–2015. 152 9.872.594 CO P 17.383 8,6 17,7
Фран цу ска 2014. 1.832 – – 36.344 12,3 18,4
Ита ли ја 2014. 6.756 9.235 EUR 233.397 5,5 9,1
Ја пан 2014–2015. 145 1.359.320 JP Y 91.969 12,2 9,6
Син га пур 2015. 4 114 SGD 2.271 1,7 30,3
Шпа ни ја 2016. 507 14.499 EUR 52.006 6,4 13,8
Швед ска 2015. 298 149.411 SEK 19.367 13,6 137,3
* не до ста ју по да ци о сек то ру здрав стве ног оси гу ра ња
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Пре ма по да ци ма ме ђу на род не Асо ци ја ци је здрав стве них за дру га 
здрав стве не за дру ге да нас успе шно по слу ју, по себ но у Ко лум би ји, Бел-
ги ји, Ау стра ли ји, Бра зи лу, Ита ли ји, Шпа ни ји, Ја па ну и Швед ској (ако се 
у об зир узме број укуп них ко ри сни ка и го ди шњи про мет). На кон ана ли зе 
4.575 за дру жних ор га ни за ци ја ши ром све та (1.152 из Евро пе; 3.218 из Ју-
жне и Се вер не Аме ри ке; 197 из Азиј ско-па ци фич ког ре ги о на и 8 из Афри ке) 
утвр ђе но је да у зби ру 1.049 за дру жних ор га ни за ци ја има го ди шњи про мет 
не што ве ћи од 100 ми ли о на аме рич ких до ла ра! [Ro e lants and Sal va to ri 
2019]. У укуп ном бро ју свих ана ли зи ра них за дру жних ор га ни за ци ја, здрав-
стве не за дру ге уче ству ју са око 1% у го ди шњем бру то про ме ту, а три 
здрав стве не за дру ге на ла зе се ме ђу 300 оних ко је има ју нај ве ћи го ди шњи 
бру то про мет [Ro e lants and Sal va to ri 2019]: 1) He alt hPart ners INC (по тро-
шач ки ори јен ти са на здрав стве на за дру га из Сје ди ње них Аме рич ких Држа-
ва; у 2017. го ди ни го ди шњи бру то про мет из но сио је 6,65 ми ли јар ди аме-
рич ких до ла ра); 2) Fun da cion Espriu (рад нич ки ори јен ти са на здрав стве на 
за дру га из Шпа ни је, са 2,2 ми ли јар де аме рич ких до ла ра го ди шњег бру то 
про ме та у 2017. го ди ни); 3) Con fe de ra cao Na ci o nal des Co o pe ra ti vas me di cas 
Uni med do Bra sil (по тро шач ки ори јен ти са на здрав стве на за дру га из Бра-
зи ла са 1,55 ми ли јар ди го ди шњег бру то про ме та у 2017. го ди ни).

Иа ко је у Ре пу бли ци Ср би ји рад здрав стве них за дру га ма ло по знат, 
прет ход но на бро ја ни ре зул та ти ана ли за (сту ди ја) ја сно ука зу ју на гло бал-
ни зна чај здрав стве ног за дру гар ства, али и на њи хо ву уло гу у здрав стве-
ној за шти ти и мо дер ним здрав стве ним си сте ми ма ши ром све та. 

КРА ТАК ПРЕ ГЛЕД ИСТО РИЈ СКОГ РАЗ ВО ЈА  
ЗДРАВ СТВЕ НИХ ЗА ДРУ ГА НА ТЕ РИ ТО РИ ЈИ СР БИ ЈЕ  

СА ОСВР ТОМ НА НО ВЕ ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВЕ

Здрав стве не за дру ге као сег мент ор га ни за ци је здрав стве ног си сте ма 
од по себ ног су зна ча ја за Ре пу бли ку Ср би ју јер су здрав стве не за дру ге 
(по тро шач ке и на бав но-про дај не) ор га ни зо ва не и по че ле с ра дом још то-
ком 19. ве ка на те ри то ри ји та да шње Кра ље ви не Ср би је [Стаменовић 2019]. 
На кон ини ци јал ног раз во ја у ко ме су осно ва не пр ве здрав стве не за дру ге 
(нпр. у Ла за рев цу) до шло је до два бал кан ска а ка сни је и до Пр вог свет ског 
ра та. То ком рат ног пе ри о да здрав стве не за дру ге се ни су раз ви ја ле, а тај 
пе ри од је у исто ри ји за бе ле жен као из у зет но те жак. Ко ли ко је за и ста то 
био те жак пе ри од го во ри и књи га аме рич ког струч ња ка то га до ба Хо ме ра 
Фолк са (Ho mer C. Folks, 1867–1963), The Hu man Cost of the War (1920) у 
ко јој су при ка за на и ма сов на стра да ња срп ског на ро да, али и сва те жи на 
си ро ма штва ко ја се до ча ра ва тер ми ном new kind of po or (но ва вр ста си-
ро ма штва). У окви ру Кра ље ви не СХС, а ка сни је Кра ље ви не Ју го сла ви је, 
по крет здрав стве ног за дру гар ства ја чао је у кон ти ну и те ту и отва ра ле су 
се но ве за дру ге [видети: Ста ме но вић 2019]. Пред но сти здрав стве ног за-
дру гар ства су се по ка за ле по себ но у ру рал ним под руч ји ма где ни је би ло 
аде кват не здрав стве не за шти те. Ме ђу тим, здрав стве но за дру гар ство је 
на сво је вр стан на чин ује ди ни ло и дру ге ди сци пли не по ред ме ди ци не 



237

(ве те ри на, по љо при вре да, обра зо ва ње) те је ве о ма успе шно де ло ва ло у про-
све ти тељ ском сми слу ка ко на за дру га ре та ко и на дру ге ко ри сни ке сво јих 
услу га. Ор га ни зо ва ни су би ли и до ма ћич ки те ча је ви ко ји су има ли за свр ху 
да по мог ну у обра зо ва њу же на (по себ но у ру рал ним обла сти ма), али и 
омла дин ски за дру жни цен три у ко ји ма је омла ди на има ла мо гућ ност да 
сти че од ре ђе на зна ња по треб на за одр жа ва ње има ња у хи ги јен ском и функ-
 ци о нал ном сми слу (из град ња шта ла, бу на ра, дво ри шних ку па ти ла и др.).

Фо то гра фи ја 1. Здрав стве на за дру га у Ба ра је ву, го ди шња Скуп шти на,  
25. фе бру а ра 1926. го ди не [Музеј на у ке и тех ни ке, Београд]

Ин те ре сант но је да је об лик ор га ни за ци је здрав стве них за дру га осно-
ван у Кра ље ви ни Ср би ји, ка сни је за жи вео у број ним зе мља ма све та по пут 
Ја па на, Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва, Ин ди је, Фран цу ске, Ру му ни је, 
Пољ ске и др. [Стаменовић 2019; Ста ме но вић 2020]. Здрав стве но за дру жни 
по крет је за по чео ома со вља ва ње по чев ши од 1921. го ди не, да би се здрав-
стве но за дру гар ство пре ки ну ло то ком пе ри о да Дру гог свет ског ра та и 
на кон ко га је здрав стве но за дру жни по крет на ста вио с ра дом све до 1949. 
го ди не, ка да је здрав стве но за дру гар ство ин те гри са но у окви ру Би змар-
ко вог моделa ор га ни за ци је здрав стве ног си сте ма. 

Упра во омо гу ћа ва ње гло бал ног раз во ја здрав стве ног за дру гар ства по 
осно ву срп ског мо де ла здрав стве них за дру га пред ста вља до дат ну вред ност 
овог об ли ка ор га ни за ци је, те ве ли ки зна чај за да ље про у ча ва ње [за ка рак-
те ри сти ке и опис овог мо де ла ви де ти: Ста ме но вић 2019; 2020]. Сто га је и 
Ини ци ја ти ва за ре о сни ва ње здрав стве них за дру га из 2020. го ди не на ста-
ла као ре зул тат ра ни јих ис тра жи ва ња ау то ра и до би ла зна чај ну по др шку 
од за ин те ре со ва них струч них и ака дем ских ор га ни за ци ја и ис та кну тих 



238

по је ди на ца. По се бан је зна чај и по др шка Ме ђу на род не aсоцијације здрав-
стве них за дру га овој ини ци ја ти ви. 

Ова ини ци ја ти ва пред ста вља пр ву ини ци ја ти ву у ве зи са здрав стве-
ним за дру гар ством на кон ома со вља ва ња здрав стве них за дру га на кон Пр вог 
свет ског ра та ко је су уку ну те 1949. го ди не. Та ко ђе, пред лог за им пле мен-
та ци ју здрав стве них за дру га у окви ру На ци о нал ног про гра ма за пре по род 
се ла Ср би је (из ра ђен од стра не На ци о нал ног ти ма за пре по род се ла Срби је, 
Ака де миј ског од бо ра за се ло СА НУ и Ка би не та ми ни стра за ре ги о нал ни 
раз вој и ко ор ди на ци ју ра да јав них пред у зе ћа 2020. го ди не) је та ко ђе дат 
по сред ством ове ини ци ја ти ве. Пред но сти Ре пу бли ке Ср би је се огле да ју 
упра во у бо га том исто риј ском здрав стве но за дру жном на сле ђу на ко је се и 
пре ма пре по ру ка ма Ме ђу на род ног за дру жног са ве за тре ба по зи ва ти када 
се ра ди на ре и ни ци ја ци ји од ре ђе ног здрав стве но за дру жног по кре та на-
кон ви ше де це ниј ске па у зе. 

ЗДРАВ СТВЕ НЕ ЗА ДРУ ГЕ И ПАН ДЕ МИ ЈА ИЗА ЗВА НА  
ВИ РУ СОМ КО ВИД-19: ИНО СТРА НИ ПРИ МЕ РИ

Као што је при ка за но у прет ход ним де ло ви ма тек ста, здрав стве не 
за дру ге по слу ју у број ним др жа ва ма и ак тив но уче ству ју у ре ша ва њу 
мо дер них про бле ма здрав стве них си сте ма ши ром све та. То је та ко ђе еви-
дент но и ако се у об зир узме пан де ми ја иза зва на ви ру сом ко вид-19, у 
ко јој су се здрав стве не за дру ге по ка за ле као успе шне и от пор не на бр зе 
про ме не на чи на по сло ва ња и окол но сти иза зва них пан де ми јом. 

На и ме, со ли дар ност, ко ја у са вре ме ном све ту (ко ји све ви ше не гу је 
ин ди ви ду а ли зам) по ста је „де фи ци та ран ре сурс” и ја вља се го то во са мо 
у те шким, кри зним вре ме ни ма – за пра во пред ста вља кон стан ту у ра ду 
здрав стве них за дру га и је дан од осно вних за дру жних прин ци па. Иа ко 
Ср би ја има бо га то здрав стве но за дру жно на сле ђе, тре нут но у Ср би ји здрав-
стве не за дру ге не ма ју го то во ни ка кав зна чај. Да се здрав стве но за дру жни 
по крет раз ви ја у све ту и да је то тренд ко ји тре ба и Ср би ја да при хва ти 
го во ре и успе шни по слов ни по ду хва ти здрав стве них за дру га ра из Ита-
ли је, Ко лум би је, Шпа ни је, Ка ме ру на1, Ин ди је и дру гих зе ма ља. По себ но 
је зна ча јан до при нос ових здрав стве них за дру га то ком пан де ми је иза зва не 
ви ру сом ко вид-19 где се по ка за ло нео сно ва ним схва та ње да су здрав стве-
не за дру ге не до вољ но ино ва тив не, спо ре у тран сфор ма ци ји у скла ду са 
но вим окол но сти ма по сло ва ња и тех но ло шки не раз ви је не. На и ме, итали-
јан ска со ци јал но-здрав стве на за дру га „Гу ли вер” (осно ва на 1996. у Моде-
ни, за по шља ва 1.950 осо ба и пру жа 353 услу ге) [ICA, 2020] по ка за ла је 
то ком пан де ми је пред но сти упра во ова квог ти па удру жи ва ња у од но су 
на дру ге ор га ни за ци о не мо де ле у здрав стве ном си сте му. Ова за дру га је 
омо гу ћи ла на пре дан од нос пре ма про ме ни ла на ца снаб де ва ња пре ко по-
треб ном и де фи ци тар ном ме ди цин ском и за штит ном опре мом то ком пан-
де ми је. На и ме, би ли су оформ ље ни по себ ни ти мо ви за хит не ин тер вен-

1 У Ка ме ру ну је у току осни ва ње здрав стве но за дру жни по крет са не ко ли ко осно ва них 
здрав стве них за дру га.
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ци је ко ји су про на ла зи ли ино ва тив не на чи не снаб де ва ња ко му ни ци ра ју ћи 
са др жав ним ор га ни ма, ин тен зив но про на ла зе ћи но ве до ба вља че на тржи-
шту и ути чу ћи сво јим кон сул та ци ја ма у ди рект ној ко му ни ка ци ји и на по-
ли ти ча ре и до но си о це јав них од лу ка. У фо ку су су им би ле ра њи ве гру пе 
то ком пан де ми је те су по др шку пру жа ли и из ван сво јих стан дард них 
рад них окви ра. Осим то га, бр зо су на пра ви ли Е-апли ка ци ју за пси хо ло шку 
по др шку услед изо ла ци је, али и по др шку ста ри ји м лицима у ге рон то ло шким 
цен три ма (ова здрав стве на за дру га је раз ви ла укуп но 10 ге рон то ло шких 
цен та ра) да сту пе у кон такт са сво јим по ро ди ца ма пре ко та блет уре ђа ја 
ко је су обез бе ди ли. У ве ћи ни сво јих ин сти ту ци ја њи хов цен тар за пружа ње 
здрав стве не не ге је до мар та ме се ца 2020. го ди не био без при су ства за-
ра зе ви ру сом ко вид-19 иа ко се на ла зи у Ита ли ји где је за бе ле жен по че так 
„европ ске пан де ми је” и где је био при су тан ве ли ки број ин фи ци ра них 
овим ви ру сом. За овај успех је ка ко на во де, би ла за слу жна до бра и право-
вре ме на ор га ни за ци ја ин сти ту ци је ко ју по др жа ва за дру жни мо дел [I CA, 
2020]. То ме у ко рист го во ри и слу чај ин диј ских здрав стве них за дру га 
„SЕWA”2, где сма тра ју да је осно ва њи хо вог успе ха у бор би са ви ру сом 
ко вид-19 би ло то што су за хва љу ју ћи за дру жном мо де лу ор га ни за ци је и 
стал ној ко му ни ка ци ји са сво јим чла но ви ма за пра во би ли „ко рак ис пред” 
др жав ног здрав стве ног еста бли шмен та, али и при ват них прак си јер су 
има ли пра во вре ме не ин фор ма ци је о по тре ба ма сво јих чла но ва те су успе-
ва ли да се до вољ но бр зо пре ор јен ти шу у прав цу за до во ља ва ња истих 
[SE WA, 2020].

И ко лум биј ске здрав стве не за дру ге CO O ME VA ко је има ју укуп ну 
вред ност од око 500 ми ли о на до ла ра по ка за ле су да је кри за по пут пан-
де ми је за пра во при ли ка да за дру ге по ка жу да је здрав стве но за дру жна 
со ли дар ност прин цип на ко јем ове за дру ге за сни ва ју по сло ва ње те да се 
упра во кроз ефи ка сан рад здрав стве них за дру га по ка зу је да ко ри сни ци 
тих ме ди цин ских услу га не мо ра ју „че ка ти кри зу” да би уви де ли пред-
но сти со ли дар ног при сту па здрав стве ном си сте му [SE WA, 2020]. Та ко ђе, ова 
за дру га је ре фор ми са ла сво ју бу ду ћу пе то го ди шњу стра те ги ју и ре ор јен-
ти са ла се на упо тре бе но вих тех но ло ги ја ка ко би се на тај на чин бо ље 
при ла го ди ла мо дер ним по тре ба ма за пру жа ње здрав стве них за дру га. 
Здрав стве не за дру ге су и у Шпа ни ји би ле од ве ли ке по мо ћи др жа ви и 
сво јим ко ри сни ци ма то ком пан де ми је, а по себ но нај ве ћа здрав стве на за-
дру га „Fun da cion Espriu”. 

ЗА КЉУ ЧАК
Здрав стве не за дру ге пред ста вља ју је дан од мо гу ћих на чи на ор га ни-

за ци је здрав стве ног си сте ма ко ји по при ма све ве ћи зна чај упра во услед 
на ра ста ју ћих иза зо ва са ко ји ма се су о ча ва ју здрав стве ни си сте ми ши ром 
све та. Овај кон цепт је кроз исто ри ју по ка зао сво ју флек си бил ност ко ја се 
огле да ла не са мо у раз ли чи тим ор га ни за ци о ним кон цеп ти ма здрав стве них 

2 Здрав стве не за дру ге ко је су осно ва не 1972. у ин диј ском гра ду Ах ме да ба ду. Пред ста вља 
на ци о нал ну фе де ра ци ју за дру га ко ја за по шља ва 1,7 ми ли о на же на.



240

за дру га, не го и у окви ру ра зно вр сно сти у услу га ма ко је овај кон цепт мо же 
да по ну ди мо дер ним здрав стве ним си сте ми ма. По се бан по глед на флек-
си бил ност и ино ва тив ност здрав стве но за дру жних ор га ни за ци ја је у овом 
ра ду при ка за на и на ино стра ним при ме ри ма де ло ва ња то ком пан де ми је 
вирусом ко вид-19. Пред но сти се огле да ју у мо гућ но сти тран сфор ма ци је 
и упо тре би те хно ло шких ино ва ци ја, али и на еви дент ном прин ци пу со ли-
дар но сти. По себ на ка рак те ри сти ка је сте бр жа ана ли за тр жи шта у од но су 
на дру ге ор га ни за ци је за хва љу ју ћи за дру га ри ма ко ји су и ко ри сни ци 
услу га (при мер ин диј ске здрав стве не за дру ге „SЕWA”).

Чи ње ни ца да мо дер ни еко ном ски про це си и иде о ло ги је (нпр. нео ли-
бе ра ли зам) има ју тен ден ци ју ути ца ја на сма ње ње јав не сво ји не (ре ду ко-
ва ње јав них си сте ма у ор га ни за ци о ном и упра вљач ком сми слу и сл.), у 
не ким се вер но е вроп ским др жа ва ма је под ста кла и ини ци ја ти ве да за дру-
жни мо де ли пред ста вља ју од ре ђе не вр сте „пре ла зних ре ше ња”, од но сно 
да је јед но став ни је фор ми ра ти за дру ге не го про сто при ва ти зо ва ти јав не 
др жав не си сте ме (де ли мич но или у пот пу но сти) – на при мер ри бар ске 
за дру ге (и за дру ге за очу ва ње жи вот не сре ди не – та ко ђе се ре фе ри шу 
као здрав стве не у нор диј ским зе мља ма и сл.). Ово је још је дан об лик „упо-
тре бе” за дру гар ства у фор ми ра њу мо дер них др жав них си сте ма, али ако 
се по гле да ју и тра ди ци о нал ни кон цеп ти раз во ја здрав стве ног за дру гар-
ства мо же се при ме ти ти зна ча јан раст у број ним др жа ва ма све та. Је дан од 
но ви јих при ме ра је сте и Ка ме рун где су здрав стве не за дру ге по че ле са 
ра дом док је здрав стве но за дру жни са вез у фор ми ра њу. 

Ме ђу тим, здрав стве но за дру жни кон цепт ор га ни за ци је пру жа ња 
здрав стве них услу га је кроз исто ри ју на и ла зио на број не от по ре (на при мер 
у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма 1930-их го ди на; у Кра ље ви ни СХС 
1920-их го ди на), али на от по ре на и ла зи и да нас што по ка зу је и нео ства ре-
на иде ја ши рег кон цеп ту ал ног раз во ја здрав стве ног за дру гар ства ко је су 
по кре ну ле „де мо кра те” то ком ман да та пред сед ни ка САД Ба ра ка Оба ме.

У Ре пу бли ци Ср би ји, За кон о за дру га ма [Служ бе ни гла сник Ре пу бли-
ке Ср би је, 112/2015] де фи ни ше основ ни оквир за рад здрав стве них за дру-
га иа ко оне го то во да не по сто је још од 1949. го ди не. То је ме ђу тим по-
вољ на окол ност за ре и ни ци ја ци ју и раз вој здрав стве ног за дру гар ства јер 
је за кон ско-прав ни оквир ипак до не кле ус по ста вљен. Ини ци ја ти ва за 
ре о сни ва ње здрав стве них за дру га ко ја је пре да та Од бо ру за здра вље и 
по ро ди цу На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је 27. ја ну а ра 2020. го ди не 
пр ва је те при ро де на кон 1949. го ди не и уки да ња здрав стве ног за дру гар-
ства у ФНРЈ, а ре фе ри ше се на ве ли ку ини ци ја ти ву ко ја је за по че ла од 
1921. го ди не и ко ју је (из ме ђу оста лих) пред во дио и др Га ври ло Ко јић 
(1889–1927). У те о ри ји за дру гар ства (и пре по ру ка ма ме ђу на род них ор га-
ни за ци ја ко је се ба ве про бле ми ма за дру гар ства) [Видети: In ter na ti o nal 
La bo ur Or ga ni za tion ILO, 2001] на во ди се да би при ли ком ду же па у зе у 
ра ду за дру га (од ре ђе ног сек то ра, у овом слу ча ју здрав стве них за дру га), 
би ло ва жно по зи ва ти се на исто риј ско на сле ђе и ти ме при бли жи ти те му 
ка ко до но си о ци ма од лу ка та ко и гра ђа ни ма – бу ду ћим за дру га ри ма.
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Упра во је Ре пу бли ка Ср би ја из у зет но бо га та на сле ђем здрав стве ног 
за дру гар ства те оста је да вре ме по ка же у ко јој ме ри и да ли ће до но си о ци 
од лу ка пре по зна ти овај зна ча јан сег мент ко ји по при ме ри ма из све та мо же 
би ти раз ви јан и ти ме до при не ти ква ли тет ни јој а це нов но при хва тљи ви јој 
здрав стве ној за шти ти (а по себ но у обла сти ма пре вен ци је, здрав стве ног 
обра зо ва ња, ме ди цин ских и би о тех но ло шких ис тра жи ва ња, про из вод ње 
и про ме та ле ко ва и ме ди цин ских сред ста ва, здрав стве ном оси гу ра њу али 
и пру жа њу здрав стве них услу га). 
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as well as se lec ted im por tant chal len ges that they fa ce. Al so, the pa per pre sents hi sto ri cal 
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and mo dern con cepts of de ve lop ment of he alth co o pe ra ti ves in se lec ted co un tri es, in clu-
ding the Re pu blic of Ser bia. Ob ser ving the long-term su sta i na bi lity of dif fe rent mo dels 
of he alth systems, cer tain we ak nes ses are po in ted out, but al so the sig ni fi cant ro le of 
he alth co o pe ra ti ves in the se systems over ti me, both in the in ter na ti o nal and na ti o nal 
con text. A vi ew of the work of he alth co o pe ra ti ves du ring the CO VID-19 pan de mic in 
se lec ted co un tri es is pre sen ted with exam ples of in no va ti ons in or ga ni za ti o nal terms that 
he alth co o pe ra ti ves ha ve ap plied in or der to in cre a se ef fi ci ency and to re spond to bu si ness 
and he alth chal len ges po sed by the pan de mic. A po ten tial an swer to the pre sen ted we ak-
nes ses of he alth systems is to con si der esta blis hing and stren gthe ning he alth co o pe ra ti ves, 
ha ving in mind the ir ro le in tho se systems thro ug ho ut hi story, with spe cial re fe ren ce to 
the Re pu blic of Ser bia whe re he alth co o pe ra ti ves we re fo un ded du ring the 19th cen tury. 
Ho we ver, alt ho ugh Ser bian he alth co o pe ra ti ves we re a mo del for the de ve lop ment of he alth 
co o pe ra ti ves in the world, sin ce 1949 he alth co o pe ra ti ves in Ser bia are al most non-exi stent. 
Fol lo wing the ge ne sis of the de ve lop ment of the se or ga ni za ti ons and the ir mo dern ro le in 
so ci e ti es aro und the world, the con clu si ons in di ca te the fle xi bi lity and re si li en ce of he alth 
co o pe ra ti ves to adapt to new so cio-eco no mic con di ti ons, in no va tion of the se or ga ni za ti ons 
shown over ti me, im por tan ce and con tri bu tion to so ci e ti es du ring the ir hi story and du ring 
the emer ging pan de mic. Al so, the need for a chan ge in pu blic po li ci es is po in ted out, 
which wo uld ena ble the esta blis hment of a lar ger num ber of he alth co o pe ra ti ves in the 
Re pu blic of Ser bia in re spon se to the gro wing chal len ges of the he alth system, fol lo wing 
the exam ple of the world.

KEYWORDS: he alth co o pe ra ti ves, he alth systems, hi story of co o pe ra ti ves, CO VID-19
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ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД

ОСО БЕ НО СТИ РАД НИХ ОД НО СА У  
ИН СТИ ТУ ЦИ О НАЛ НИМ ПО ЗО РИ ШТИ МА У СР БИ ЈИ

МА ЈА РИ СТИЋ
Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду

Фа кул тет драм ских умет но сти
Бу ле вар умет но сти 20, Бе о град, Ср би ја

ma ja.ri stic @fdu.bg .ac .rs 

СА ЖЕ ТАК: Осно ви циљ ра да је да ис тра жи об ли ке рад них од но са у 
ин сти ту ци о нал ним суб вен ци о ни са ним по зо ри шти ма у Ср би ји. С об зи ром 
на дру штве не, еко ном ске кри зе, а да нас и зна чај не про ме не у на чи ни ма 
жи во та гра ђа на и гра ђан ки све та иза зва не пан де ми јом ко ро на-ви ру са, по-
зо ри шне ин сти ту ци је су мо ра ле да се при ла го де но вим зах те ви ма тр жи шта. 
Сма ње на про дук ци ја, не мо гућ ност да се игра ју ве ли ке ан самбл-пред ста ве, 
про бле ми у ис пла ћи ва њу ау тор ских уго во ра – не ке су од осо бе но сти ра да 
по зо ри шних ор га ни за ци ја у но вим окол но сти ма. Има ју ћи у ви ду ове тур-
бу лент не окол но сти, пред мет ра да је сте да утвр ди ути цај дру штве них окол-
но сти на фор ми ра ње рад них од но са у ин сти ту ци о нал ним по зо ри шти ма у 
Ср би ји. У овом члан ку рад ни од но си ће се по сма тра ти у кон тек сту тран-
зи ци о не кул тур не по ли ти ке и ути ца ја окру же ња на де фи ни са ње нај оп ти-
мал ни јег об ли ка за по шља ва ња. Пре и спу ту ју ћи и ана ли зи ра ју ћи по сто је ће 
мо де ле рад них од но са, основ на хи по те за ко ју же ли мо да до ка же мо у ра ду 
је да стал но за по сле ње и оства ри ва ње стал ног рад ног од но са пред ста вља 
нај бо ље ре ше ње за ан га жо ва ње умет ни ка у ин сти ту ци о нал ном по зо ри шту. 
Ка ко би се ис пу ни ли по ста вље ни ци ље ви и до ка за ла хи по те за у ра ду ће 
би ти ко ри шће не те о ри је из обла сти ме наџ мен та људ ских ре сур са (Ра хи мић, 
То ринг тон, Хол, Теј лор,), те о ри је рад ног пра ва, кул тур не по ли ти ке (Ђу кић), 
сту ди ја кул ту ре (Кла јић, Ри стић, Ђор ђе вић), као и сту ди је слу ча ја по сто-
је ћих об ли ка за по шља ва ња у на ци о нал ним по зо ри шти ма у Ср би ји и реги-
о ну пост ју го сло вен ског про сто ра.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: рад ни од но си, уго вор о ра ду, умет ник, ин сти ту цио-
нал но по зо ри ште, си гур ност на по слу



246

„Ка да су при вре ме но за по сле ни осе ћа ли по тре бу да ра де пре ко вре ме но, 
ве о ма че сто се де ша ва ло да та ко по сту пе и њи хо ве стал но за по сле не ко ле ге”

Д. То ринг тон, Л. Хол, С. Теј лор, Ме наџ мент људ ских ре сур са 

ПО ЗО РИ ШТЕ У ДРУ ШТВЕ НОМ ОКРУ ЖЕ ЊУ

На кон ру ше ња Бер лин ског зи да, тр жи ште кул ту ре па и по зо ри шта 
се про ме ни ло по ста ју ћи тур бу лент ни је. На ци о нал на ре пре зен та тив на 
по зо ри шта по ста ју отво ре ни ја пре ма ути ца ју кул ту ра и пре зен то ва њу 
де ла ко ја ни су део ма тич не за јед ни це и све ви ше се отва ра ју пре ма по зо-
ри шним сти ло ви ма, по зо ри шним је зи ци ма, драм ским де ли ма и по е ти ка ма 
ре ди те ља из дру гих зе ма ља. Мул ти кул ту рал ност, раз ли чи тост, про жима-
ње, као и мул ти ме ди јал ност кључ ни су пој мо ви ко ји опи су ју стра те ги је 
и кон цеп те по зо ри шта у са вре ме ном све ту. У Евро пи, али и код нас све 
ви ше је не за ви сних по зо ри шних тру па (Дах те а тар, Ре флек тор те а тар, 
Li ving te a tar, Bredn and Pup pet The a tre) ко је се ба ве те ма ма људ ских сло-
бо да, пра ва на раз ли чи тост укљу чу ју ћи у пер фор ман се и до ку мен тар на 
ис тра жи ва ња1. Мре жа по зо ри шних фе сти ва ла2 се ши ри те овај об лик 
пре зен то ва ња по зо ри шне умет но сти по ста је до ми нат ни об лик из во ђач-
ких умет но сти. Кон ку рен ци ја из ме ђу по зо ри шних ин сти ту ци ја по ста је 
оштри ја и са мим тим по ло жај умет ни ка и за по сле них у по зо ри шту знат но 
се ме ња и сти че осо би не при вре ме но сти, не си гур но сти, али и флу ид но-
сти у по гле ду тра же ња но вих про је ка та, фор ми из ра жа ва ња ко је би до при-
но си ле ње го вом умет нич ком раз во ју. Ова ква по ја ва ути ца ла је и на про-
ме не у об ли ци ма за по шља ва ња. „Сво је вре ме но је рад са не пу ним рад ним 
вре ме ном би ла рет ка по ја ва при том не ис пла ти ва за по сло дав ца, јер су 
тро шко ви на ци о нал ног оси гу ра ња за за по сле не са не пу ним рад ним вре-
ме ном би ли дис про пор ци о нал ни тро шко ви ма оси гу ра ња за за по сле не са 
пу ним рад ним вре ме ном. Да ти став био је по др жан ни жом ви си ном на-
док на де, ма лом или ни ка квом си гур но шћу ка да је реч о за по сле њу и искљу-
чи ва њем бе не фи ци ја као што су пла ће но бо ло ва ње, пла ћен го ди шњи од мор 
и пен зи ја. У про те клих три де сет го ди на број рад не сна ге за по сле них на 
осно ву уго во ра са не пу ним рад ним вре ме ном дра стич но се по већа ва. Го ди-
не 1971. са не пу ним рад ним вре ме ном ра ди ло је 15% за по сле них, до 1991. 
го ди не тај број се по пео на 22%, а мар та 2000. из но сио је 28,5%” [Tor ring ton 
i sar. 2004: 154].

Ако је у пе ри о ду пре гло ба ли зо ва ног дру штва по сто ја ла не при ко-
сно ве на до ми на ци ја ин сти ту ци о нал ног по зо ри шта са стал но за по сле ним 
ан сам бли ма (умет нич ким, тех нич ким, опе ра тив ни) са ми си јом не го ва ња, 

1 То ми Ја не жич, тре нут но је дан од во де ћих европ ских ре ди те ља, у пред ста ви Пу ту-
ју ће по зо ри ште Шо па ло вић ко ја је из ве де на у „Ате љеу 212”, на са му сце ну „до во ди” и пу бли-
ку и ко ри сти до ку мен тар не фил мо ве из Дру гог свет ског ра та ко ји по ста вља ју гле да о ца у 
вре ме ка да се де ша ва рад ња ове чу ве не дра ме Љу бо ми ра Си мо ви ћа.

2 По ред ве ли ких по зо ри шних фе сти ва ла, по пут Един бур шког фе сти ва ла и Фе сти ва ла 
у Ави њо ну, у Евро пи и Ср би ји ра сте број ма њих, по пут мул ти ме ди јал ног фе сти ва ла у ма лом 
ме ди те ран ском гра ду Ке ти у Ита ли ји или Шек спир фе сти ва лу у Ин ђи ји. 
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пр вен стве но про све ти тељ ског иде а ла умет но сти и еду ка ци је пу бли ке, 
ци ље ви по зо ри шта су се у по след њих три де сет го ди на про ме ни ли под 
ути ца јем хи бри ди за ци је кул ту ре, до ми на ци је ма сов не и по пу лар не кул-
ту ре.3 Не за ви сно од вре ме на у ко ме на ста је по зо ри шно де ло ва ње је укоре-
ње но у „ду ху вре ме на” и од раз је дру штва. „Још од нај ра ни јих те о риј ских 
про ми шља ња ка за ли шта уо че на је чи ње ни ца ка ко је ка за ли ште ви ше од 
би ло ко је дру ге умјет но сти из рав но уко ре ње но у дру штво и дру штве ни 
жи вот. Та ко ви ше стру ко по ве за но са дру штвом, ви ше од оста лих умјет-
но сти осје ћа дру штве не по тре се и пре о кре те. Ка за ли ште је упра во због 
то га мје сто гдје се ’есте тич ност пре тва ра у дру штве ну ак ци ју’. По сто ји 
ви ше ан тро по ло шких те о ри ја ко је ука зу ју на мо гућ ност да је упра во по-
зо ри ште ство ри ло особ ност код љу ди, ство ри ло ин ди ви ду ал ност, из два-
ја ју ћи чо ве ка из ко лек ти ви тета” [Lukić 2010: 182]. И упра во су све дру штве-
не про ме не, али и кри зе, еко ном ска и кри за иза зва на пан де ми јом ко ро на 
ви ру сом у фо кус ра да по зо ри шне ин сти ту ци је по ста ви ле на чи не и об ли ке 
ан га жо ва ња умет ни ка, као и свих за по сле них. 

По сто је ћа кри за, ко ја тра је ви ше од го ди ну да на, оне мо гу ћи ла је умет-
ни ци ма ко ји су ан га жо ва ни на нео д ре ђе но вре ме да ра де. Умет ник4 кроз 
из во ђе ња по ред обез бе ђи ва ња ег зи стен ци јал них по тре ба оства ру је и 
не ка сво ја пра ва, пра во на рад, из ра жа ва ње, са мо о ства ре ње. Мо же мо да 
за кљу чи мо да умет ник но си чи тав те рет јав ног пред ста вља ња и се бе и 
по зо ри шта ко је за сту па у дру штву. А ка да је умет ник, услед не до ста та ка 
до та ци ја ко је би по кри ле и тро шко ве про дук ци је, пла та и одр жа ва ња 
згра де др жав них ин сти ту ци о нал них по зо ри шта, мо рао да по тра жи умет-
нич ко, али и ег зи стен ци јал но оства ре ње у те ле ви зиј ској и филм ској ин-
ду стри ји, по зо ри шне ин сти ту ци је по че ле су да „гу бе” нај бо ље глум це. 
По зо ри шне упра ве мо ра ле су да про на ђу ор га ни за ци о не и прав не на чи не 
ка ко да за др же по сто је ћи ан самбл, исто вре ме но те же ћи да запо сле но ве 
из во ђа че. И с оби зо ром да ова су штин ска пи та ња о ре гу ли са њу ста ту са 
из во ђа ча и ан сам ба ла ни су ре ше на За ко ном о по зо ри шту5 ко ји још увек 
не по сто ји, ни ти по сто је ћим За ко ном о кул ту ри, ко ји је ве ри фи ко ван, али 

3 Ка ко на гла ша ва Је ле на Ђор ђе вић у сту ди ји Post kul tu ra умет ност је по ста ла плод нај-
о збиљ ни јих кон тро вер зи у кон тек сту но ве ин ду стриј ске ци ви ли за ци је и ма сов не кул ту ре. 
Да ли ће она за и ста ус пе ти да „спа се свет” оста ју ћи у свом по вла шће ном за бра ну у ко ме вла-
да ју чи ста есте ти ка, ме ри ла или ће се укљу чи ти у ре ал ност дру штва, по ли тич ких, еко ном-
ских и кул тур них про ме на, оста је нам да ви ди мо. Ме ђу тим, но ва кул ту ра се при ла го ђа ва 
ужи ва о ци ма ла ких са др жа ја, ну де ћи по вр шна за до вољ ства ко ји ма се пре да је без раз ми шља ња, 
спон та но и на гон ски [Đorđević 2009].

4 О де фи ни ци ји умет ни ка и осо би на ма умет ни ка као осе тљи вог, кре а тив ног и су јет ног 
би ћа и од но са јав но сти пре ма по слу умет ни ка ви ше у: [Огњеновић 1996].

5 Пр ви За кон о уре ђе њу На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду до не шен је 1868. го ди не и 
та да је глу мач ки ан самбл био раз вр стан на ре дов не, стал не и при вре ме не чла но ве, док се 
по зо ри штем упра вља ло пу тем по зо ри шних од бо ра. Ре дов ни чла но ви би ли су за по сле ни и 
ни су мо гли до би ти от каз. Ту су би ли за сту пље ни нај ста ри ји и нај и стак ну ти ји глум ци. Стал-
ни чла но ви ду жи низ го ди на су ра ди ли у по зо ри шту и њи хов уго вор се про ду жа вао, док су 
при вре ме ни чла но ви би ли сти пен ди сти по зо ри шта и ни су мо гли да на пре ду ју на ког не ко-
ли ко го ди на ста жи ра ња у по зо ри шту. За тим сле ди до но ше ње За ко на из 1871, За ко на о позо-
ри шту из 1911. го ди не, ко ји омо гу ћа ва уво ђе ње уго во ра о за по сле њу, За ко на о по зо ри шту из 
1956, ко ји по зо ри ште оста вља без др жав них суб вен ци ја и ко ји је усло вио за тва ра ње ве ли ког 
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се не при ме њу је, по зо ри шне ин сти ту ци је на ла зе се пред зна чај ним про бле-
ми ма ко ји се од но се на прак тич ну при ме ну об ли ка за по шља ва ња умет нич-
ког, али и не у мет нич ког ан сам бла. Иа ко је вре ме тран зи ци је до не ло не ке 
спе ци фич не мо де ле ор га ни за ци је по зо ри шних ин сти ту ци ја, зна чај но је 
на гла си ти, да је с јед не стра не по треб но про на ћи нај а де кват ни ји на чин 
и об лик за по шља ва ња умет ни ка, а са дру ге стра не оства ри ти и успех на 
тр жи шту умет но сти. Тран зи ци ја као пре ла зак из јед ног дру штве ног уре-
ђе ња у дру ги, пре ла зак из со ци ја ли зма у нео ли бе рал ни ка пи та ли зам 
до во ди до ни за „струк ту рал них про ме на у за ко но дав ству, над ле жно сти-
ма, вред но ва њу ква ли те та, про ме ни вла снич ког ста ту са. Основ на ка рак-
те ри сти ка овог мо де ла кул тур не по ли ти ке је са др жа на у то ме што су кул-
ту ра и кул тур на по ли ти ка у пост то та ли тар ним зе мља ма у тран зи ци ји и 
да ље за ви сне од ста рих мо де ла кул тур не по ли ти ке” [Ђукић 2010: 111]. А 
опет, при ла го ђа ва ње но вим де мо крат ским усло ви ма по сло ва ња уз по ја ву 
по пу ли стич ких иде ја је не ми нов ност по зо ри шних ор га ни за ци ја. 

ИН СТИ ТУ ЦИ О НАЛ НО ПОЗОРИШТЕ И КРИ ЗА ИЗА ЗВА НА  
ПАН ДЕ МИ ЈОМ КО РО НА-ВИ РУ СА

Тран зи ци о ни кул тур ни и по зо ри шни мо дел учи нио је да на тр жи шту 
кул ту ре у Ср би ји до ми нат ни про дук ци о ни мо дел по зо ри шта и да ље буде 
стал но ре пер то ар ско ин сти ту ци о нал но по зо ри ште, на ста ло кра јем 19. 
ве ка под сна жним ути ца јем раз во ја на ци о нал них иде ја, ко је су про мо ви-
са не осни ва њем Бург те а тра у Бе чу (Bur gthe a ter Wi en), по зо ри шта Коме ди 
Фран сез у Па ри зу (Comédie-Française / Théâtre-Français). Мо дел ре пер тоар-
ског по зо ри шта, она ко ка ко је ус по ста вљен и по твр ђен на при ме ру М ХАТ-а 
(Мо сков ский ху до же ственный ака де ми че ский те а тр). Још од 1898. обе ле-
жио је мно ге фа зе раз во ја умет нич ког по зо ри шта то ком 20. ве ка и уз ма ле 
из ме не при ме њи ван је у сто ти на ма по зо ри шних ку ћа у Евро пи. Иде ја по-
зо ри шта на чи јем че лу се на ла зи сна жна умет нич ка фи гу ра6, ко ја об ли-
ку је пре по зна тљив естет ски про фил по зо ри шта је иде ја ко ја и да нас пре-
о вла ђу је по зо ри шним пеј за жом зе ма ља не мач ког го вор ног под руч ја и 
знат ним де лом Сред ње и Ис точ не Евро пе. Уз од ре ђе не из ме не и спе ци фич-
но сти ја вља се у За пад ној и Ју жној Евро пи, али ре ђе, те та мо не пред ста-
вља пре о вла ђу ју ћи мо дел. Овај об лик по зо ри шта на зи ва се ре пер то ар ско 
по зо ри ште: иста гру па умет ни ка и оста лих са рад ни ка ства ра од ре ђе ни 
број пред ста ва то ком се зо не, ко је се за тим при ка зу ју пре ма ро ти ра ју ћем 
или се квен ци о ном ре пер то а ру [Klaić 2016: 26].7 Стал на по зо ри шта су 

бро ја град ских по зо ри шта. Све до 2001, ка да је кре и ран пред на црт За ко на о по зо ри шту, о 
овом пи та њу се ни је озбиљ но рас пра вља ло у на шем дру штву.

6 У Мо сков ском ху до же стве ном те а тру то су би ли Кон стан тин Сер ге је вич Ста ни слав-
ски (Кон стан тин Сер ге е вич Ста ни слав ский) и Вла ди мир Ива но вич Не ми ро вич Дан чен ко 
(Вла ди мир Ива но вич Не ми ро вич-Дан чен ко).

7 Ре пер то ар по зо ри шта де фи ни ше се на осно ву ми си је и ви зи је по зо ри шта (ци ље ва и 
оче ки ва ња), по ли тич ког и дру штве ног окру же ња, јер не за ви сно од жан ра ко јем при па да, 
сва ка по зо ри шна пред ста ва мо ра ла би би ти ак ту ел на [Klajn 1995]. Ре пер то ар чи не де ла која 
се из во де то ком јед не по зо ри шне се зо не, а ко ја су ре а ли зо ва на у скла ду са ка па ци те ти ма 
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до жи ве ла од ре ђе не тран сфор ма ци је у по гле ду ор га ни за ци је про гра ма, 
али и об ли ка рад них од но са. На и ме, осни ва чи, др жа ва, гра до ви и оп шти-
не ин сти ту ци о нал них по зо ри шта с јед не стра не тре ба да очу ва ју овај 
мо дел по зо ри шта као нај си гур ни ји об лик ан га жо ва ња по зо ри шних ан сам-
ба ла, а с дру ге стра не тре ба да омо гу ће и сло бод ним умет ни ци ма, глум-
ци ма, ре ди те љи ма и дру гим ау то ри ма по зо ри шне пред ста ве да про на ђу 
на чин да се афир ми шу, али и уна пре де кре а тив ни рад по зо ри шта. 

Ин сти ту ци о нал на по зо ри шта да нас те же да за др же сво ју је дин стве-
ну, „тра ди ци о нал ну” умет нич ку фор му отва ра њем пре ма ра зно ли ким 
фор ма ма из во ђач ке умет но сти и ау то ри ма ко ји ни су део стал ног ан сам-
бла. „Ства ра ње умет нич ких де ла је на рав но основ ни по сао сва ког по зо-
ри шта. Али, ако ова фо ку си ра ност на уме ће до ве де до за по ста вља ња или 
об у ста вља ња кон тек сту ал не ана ли зе, ако се по ли тич ка, еко ном ска и кул-
тур на пи та ња из фи зич ког окру же ња по зо ри шта за не ма ру ју, по зо ри ште 
ри зи ку је са мо ге то и за ци ју и ин сти ту ци о нал ни ау ти зам” [Klaić 2016: 41]. 
Умет ни ци же ле да ра де на раз ли чи тим про јек ти ма и са раз ли чи тим парт-
не ри ма и ре ди те љи ма, „мно ги осе ћа ју по тре бу да ис ко ра че из стал ног 
ан га жма на у окви ру ан сам бла” [Клајић 2016: 43]. На ве де не про ме не ути чу 
на рад не од но се и об ли ке за по шља ва ња те ин сти ту ци о нал на по зо ри шта 
про на ла зе но ве хи брид не мо де ле ан га жо ва ња пр вен стве но умет нич ких 
ан сам ба ла. Удру жи ва ње по зо ри шта са по ли тич ким или дру штве ним по-
кре том или гру пом омо гу ћа ва оства ри ва ње ко про ду цент ских од но са и 
са рад њу са умет ни ци ма на одре ђе но вре ме. „Уну тар ан га жо ва ња у стал ном 
ан сам блу глум ци ма је све по зна то и они мо гу да се осе ћа ју ла год но, али 
та ко ђе по сто ји ја сна хи је ра хи ја, све је пред ви дљи во, за гу шљи во, има пре-
ви ше пла ни ра ња и ло ги сти ке, али ипак мо же да не бу де до вољ но ин спи-
ра тив но у умет нич ком сми слу. Ве ћи на по зо ри шта да нас не ма до вољ но 
сред ста ва за одр жа ва ње јед ног ве ли ког стал ног ан сам бла са чи ње ног од 
два де сет, че тр де сет или чак ше зде сет глу ма ца, ко ли ко је ина че по треб но 
за ре а ли за ци ју сло же ног ре пер то а ра. У по зо ри шти ма ко ја још ну де стал но 

ан сам бла, про стор ним и фи нан сиј ским ре сур си ма по зо ри шта. „По зо ри шни ре пер то а ри 
на ја вљу ју огро ман број пред ста ва ра зно ли ких на сло ва и ау то ра, али су они ве ћи ни по зо ри-
шних гле да ла ца не по зна ти. При ка зи вач ко по зо ри ште обич но сва ке се зо не ну ди ви ше од 
сто ти ну на сло ва. Ре пер то ар ско по зо ри ште у свој про грам укљу чу је три де сет до че тр де сет 
на сло ва. Шта сва та име на драм ских пи са ца, од грч ких кла си ка до Ја сми не Ре зе зна че мла-
ђој пу бли ци? Они пре по зна ју име на спорт ских хе ро ја и по пу лар них му зи ча ра, филм ских и 
те ле ви зиј ских зве зда, али Гол до ни, Ге те, Гор ки, Гел де рот би из ма ми ли тек рав но ду шно сле-
га ње ра ме ни ма код пу бли ке” [Klaić 2016]. Упра ве по зо ри шта сто га кре и ра ју ре пер то ар ске 
по ли ти ке ко је ће да за до во ље уку се и по тре бе пу бли ке, али и да очу ва ју углед и ре п ре зен-
та тив ност по зо ри шта. У по зо ри шти ма у Ср би ји, али и европ ским и аме рич ким по зо ри шти-
ма, по сто је два на чи на фор ми ра ња ре пер то а ра. Је дан под ра зу ме ва из во ђе ње од ре ђе ног 
бро ја на сло ва у кон ти ну и те ту не ко ли ко го ди на. Пре ма на во ђе њу Дра га на Кла и ћа у сту ди ји 
„По че ти из но ва” овај на чин фор ми ра ња ре пер то а ра под ра зу ме ва сме њи ва ње пред ста ва из 
ве че ри у ве че на зи ва; Дру ги на чин фор ми ра ња ре пер то а ра ко ји ко ри сте ин сти ту ци о нал на 
по зо ри шта, али и про ду цент ске ку ће је фор ми ра ње ре пер то а ра у ве ли ким це ли на ма и из-
во ђе ње пред ста ва у кон ти ну и те ту, из ве че ри у ве че, све док за из ве де на де ла и из во ђе ња 
по сто ји ин те ре со ва ње пу бли ке. Ова кав об лик фор ми ра ња ре пер то а ра нај за сту пље ни ји је у 
Се вер ној Аме ри ци (нпр. Бро двеј), док уз не ко ли ко по ку ша ја у Ср би ји овај мо дел ни је за жи-
вео (Би теф те а тар). 
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за по сле ње по сто је глум ци ко ји су на пла ти, ко ји се ве о ма рет ко по ја вљу ју 
на сце ни – што је по зо ри ште ве ће, ве ћи је и про це нат тих ’мр твих ду ша’. 
У ве ћим по зо ри шти ма је те же оп ти мал но ис ко ри сти ти све чла но ве ан-
сам бла и обез бе ди ти им да игра ју но ве или ста ре уло ге из ме се ца у ме сец” 
[Klaić 2016: 44]. 

Кри за иза зва на пан де ми јом ви ру са ко вид-19 до ве ла је по зо ри шта у 
број не ди ле ме. Ка ко оства ри ти кон ти ну и ра ну про дук ци ју и ан га жо ва ти 
це ло куп ни ан самбл, по го то во у ве ли ким пред ста ва ма ка да је „со ци јал на 
дис тан ца” нео п ход на ра ди очу ва ња здра вља и жи во та љу ди, кад др жа ва, 
да би за шти ти ла гра ђа не, огра ни ча ва број пу бли ке у ин сти ту ци о нал ним 
по зо ри шти ма!? Иа ко су по зо ри шта из гу би ла мно го фи нан сиј ских сред-
ста ва, јер у про се ку мо гу да про да ју до 200 ка ра та по пред ста ви, ова 
кри за је омо гу ћи ла ан га жо ва ње глу ма ца, ба лет ских игра ча и опер ских 
пе ва ча ко ји ни су „зве зде” по зо ри шта и ни су из во ђа чи у ве ли ком бро ју 
пред ста ва. 

Та ко Опе ра и те а тар Ма дле ни ја нум (Ma dle ni a num Ope ra and The a tre) 
као при ват но по зо ри ште ко је ан га жу је це ло ку пан умет нич ки ан самбл по 
про јек ту на свом ре пер то а ру из во ди ка мер не пред ста ве и мо но дра ме 
(глу ми ца Ра да Ђу ри чин из во ди мо но дра му Ха ло Бе о град пре ма ро ма ну 
књи жев ни ка Мо ма Ка по ра; глум ци Ти хо мир Ста нић и Ива на Ку сту до вић 
игра ју сет ну ко ме ди ју Ка за но ва про тив Дон Жу а на). На род но по зо ри ште 
у Бе о гра ду је пу бли ци пред ста ви ло ко ре о гра фи је игра ча ко ји су у сред-
њим го ди на ма те су услед не мо гућ но сти да игра ју у ве ли ким ба лет ским 
спек та кли ма до би ли мо гућ ност да ра де у вре ме кри зе пред ста вља ју ћи 
сво је ко ре о гра фи је (ба лет ски игра чи Игор Па стор пред ста вио је ко ре о гра-
фи ју Се дам смрт них гре хо ва, Са ња Нин ко вић осми сли ла је ко ре о гра фи-
ју Ма мац). На и ме, игра чи на кон ду го го ди шњег ан га жма на у по зо ри шту, 
уло га ма у тех нич ки и умет нич ки зах тев ним ба ле ти ма кла сич ног ре пер-
то а ра, би ло у со ли стич ким уло га ма, или као део ан сам бла, на кон на вр-
ше не че тр де се те го ди не жи во та (би о ло шке и фи зич ке не мо гућ но сти да 
из во де вр ло зах тев не ба лет ске ну ме ре), „пре у зи ма ју” про фе си је ко ре о-
гра фа и ре пе ти то ра (уве жба чи ба лет ских игра ча) у по зо ри шти ма. Ова ква 
ка дров ска и про грам ска по ли ти ка На род ног по зо ри шта омо гу ћи ла је 
ан га жо ва ња ка дро ва ко ји при ма ју лич ни до хо дак у по зо ри шту, стал но су 
за по сле ни, а услед спе ци фич них зах те ва ба лет ске игре ни су би ли у мо-
гућ но сти да бу ду ан га жо ва ни као пр ви или дру ги со ли сти у ре дов ном 
ре пер то а ру. Опер ски пе ва чи пред ста ви ли су то ком се зо не 2020/21. по пу-
лар не ну ме ре из опер ских ари ја, док су пред ста ве драм ског ре пер то а ра 
(Бал кан ски шпи јун; Бе ла ка фа; Би зар но; Бо ли вуд) из во ђе не ка да је епи де-
ми о ло шка си ту а ци ја то до зво ља ва ла. Основ на ми си ја град ских по зо ри шта 
у Ср би ји то ком кри зне го ди не би ла је да очу ва ју ан сам бле и да не до зво-
ле да им се из во ђа чи раз бо ле, и да опет одр же ре пер то ар.

По зо ри шне ин сти ту ци је су пр вен стве но те жи ле да омо гу ће глум ци ма, 
ба лет ским игра чи ма и опер ским пе ва чи ма ко ји ни су но си о ци ре пер то а ра 
да на сту па ју, раз ви ја ју се и та ко оства ре сво је пра во на рад, али и осе те 
за до вољ ство ства ра ња. Ова квом „по слов ном по ли ти ком” ус по ста вљен је 
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ба ланс из ме ђу свих за по сле них ка дро ва и мо ти ви сан део ан сам бла ко ји 
ни је нај и зло же ни ји и нај тра же ни ји од стра не пу бли ке то ком ра да по зо-
ри шта у ре дов ним окол но сти ма. Овим ин стру мен ти ма во ђе ња ка дров ског 
ме наџ мен та по зо ри шта су оства ри ла кон ти ну и тет у ра ду, мно ги умет ни ци 
су до би ли мо гућ ност да има ју осе ћај да су по треб ни, ко ри сни и зна чај ни 
за рад ин сти ту ци је што је зна чај но за ус по ста вља ње пра вич не ат мос фе ре 
ме ђу за по сле ни ма. На осно ву ових при ме ра мо же мо да за кљу чи мо ко ли ко 
је ва жно и у кри зним си ту а ци ја ма во ди ти ра чу на о љу ди ма као ба зи чном 
ре сур су умет нич ке ор га ни за ци је. 

ПРА ВО НА РАД КАО ОСНОВ НО ПРА ВО УМЕТ НИ КА

По љем рад них од но са и об ли ка за по шља ва ња ба ве се гра не ме наџ-
мен та по пут ка дров ског ме наџ мен та и ме наџ мен та људ ских ре сур са. Док 
је ка дров ски ме наџ мент усме рен на ефи ка сно по пу ња ва ње рад них ме ста, 
пла ни ра ње и се лек ци ју ка дро ва, ме наџ мент људ ских ре сур са усме рен је 
на раз вој по тре ба за по сле них, по спе ши ва њу мо ти ва ци је код за по сле них 
и до број ор га ни за ци о ној и рад ној ат мос фе ри. „По сло ви ве за ни за оде ље ње 
људ ских ре сур са пре ва зи ла зе де лат ност ко ја се од но си на се лек ци ју ка-
дро ва, ан га жман умет ни ка на од ре ђе но или нео д ре ђе но вре ме, већ под-
ра зу ме ва и свр си сход но, те мељ но ба вље ње про фе си о нал ним про фи ли ма 
љу ди, про ме ну ка дров ске струк ту ре” [Ristić 2020: 22]. Ка ко на гла ша ва 
Зи ја да Ра хи мић у сту ди ји Ме наџ мент људ ских ре сур са реч је о под руч ју 
ис тра жи ва ња и ор га ни зо ва њу зна ња усме ре ног на раз у ме ва ње, пред ви-
ђа ње и при ла го ђа ва ње људ ског по на ша ња и по тен ци ја ла у ор га ни за ци ји. 
Пред мет ис тра жи ва ња ме наџ мен та људ ских ре сур са је ду бо ко уко ре њен 
у со ци јал ну ствар ност и прак су. Да кле, реч је о дру штве ној на у ци [Rahimić 
2010: 21] што је бли ско дру штве ним, а са мим тим и про ме на ма у од но су 
пре ма за по шља ва њу умет ни ка у по зо ри шним ор га ни за ци ја ма. 

Уко ли ко би смо мо гли да при ка же мо до ми нант не об ли ке рад них од-
но са и за по шља ва ња у по зо ри шти ма у Ср би ји по треб но је да де фи ни ше мо 
пр во по јам рад ног пра ва. Рад но пра во је на и ме на ста ло као са мо стал на 
гра на пра ва кра јем два де се тог ве ка, убр зо на кон пр вих за кон ских ин тер-
вен ци ја у све ту рад них од но са. Про ме не су би ле нео п ход не јер кла сич но 
уго вор но пра во са на јам ном кон цеп ци јом рад ног од но са и на че ли ма јед-
на ко сти уго во ре них пра ва стра на и „рав но прав но сти њи хо вих во ља није 
мо гло да обез бе ди нео п ход ну за шти ту лич но сти, фи зич ког ин те гри те та 
и до сто јан ства рад ни ка. Тај та лас др жав ног ин тер вен ци о ни зма био је скоп-
чан са огра ни че њем пред ме та рад ног пра ва на за ви сни, под ре ђе ни рад, 
док је као осно ви циљ ове гра не од ре ђе на за шти та за по сле них” [Шунде-
рић и Ко ва че вић 2019: 26]. У рад ном пра ву, људ ски рад се кла си фи ку је 
на раз ли чи те на чи не, при че му упе ча тљи ва раз ли ка по сто ји из ме ђу пла-
ће ног ра да и оног ко ји се оства ру је до бро вољ но, али без ма те ри јал не 
на док на де. У рад ном пра ву раз ли ке по сто је из ме ђу под ре ђе ног и над ре-
ђе ног, са мо стал ног, не за ви сног и за ви сног ра да. „Круг су бје ка та рад но прав-
не за шти те се, сто га рав но прав но огра ни ча ва на за по сле не, док се на рад 
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не за ви сних рад ни ка при ме њу ју пра ви ла гра ђан ског, по слов ног, или не ке 
дру ге гра не пра ва. Са мо за по сле на ли ца, на и ме, самoстално би ра ју сред-
ства, на чи не и по ступ ке ко ји ће до ве сти до на ло же ног ци ља, сно се ри зик 
сво је ак тив но сти и има ју шан су за оства ре њем про фи та. Еко ном ска и 
прав на не за ви сност ко ју ужи ва ју не спо ји ве су са по себ ном за шти том, 
ка ква се обез бе ђу је у ко рист за по сле них што се сма тра до вољ ним раз ло-
гом за њи хо во из у зи ма ње из под руч ја рад но прав не за шти те” [Шундерић 
и Ко ва че вић 2019: 24]. У мо дер ној др жа ви рад но пра во као са мо стал на 
прав на ди сци пли на ре гу ли ше све од но се из ме ђу за по сле ног и ин сти ту-
ци је док тра је рад ни од нос. Оно омо гу ћа ва за по сле ном умет ни ку да пре-
ци зно зна ко ја су ње го ва пра ва, оба ве зе, огра ни че ња у оства ри ва њу истих, 
али и ко је су оба ве зе ин сти ту ци је пре ма за по сле ном.

Рад но пра во, на ста ло као део гра ђан ског пра ва, ко је је ука за ло на 
сло бо ду сва ког чове ка да се раз ви ја и стек не са мо о ства ре ње ба ве ћи се 
одре ђе ном про фе си јом, ра де ћи. Оно уре ђу је од нос из ме ђу ин сти ту ци је и 
умет ни ка пу тем нор ми, као и усло ве на стан ка и пре стан ка рад ног од но-
са. „Ако по сма тра мо за по сле ње као по себ ну вр сту дру штве но-еко ном ских 
и сво јин ских од но са ко ји на ста ју из од но са жи вог, те ку ћег ра да и ка пи-
та ла, мо ра мо узе ти у об зир и ње гов прав ни ста тус про це са оства ри ва ња 
рад ног од но са. Са аспек та по зи тив ног пра ва, рад ни од нос је до бро вољ ни 
прав ни од нос, ко ји се оства ру је из ме ђу за по сле ног и по сло да ва ца, са пра-
ви ма, оба ве за ма и од го ва ра ју ћим утвр ђе ним за ко ни ма, ко лек тив ним уго-
во ром и дру гим ак том” [Шундерић и Ко ва че вић 2019: 25]. У ве ћи ни позо-
ри шних ин сти ту ци ја у Ср би ји, „рад ни од нос се оства ру је на нео д ре ђе но 
вре ме и због то га се де фи ни ше као ба зич ни, основ ни об лик за по шља ва-
ња. Основ на од ли ка овог об ли ка за по шља ва ња је да ни је вр мен ски огра-
ни че но. Ова кву фор му за по шља ва ња мо же мо на з ва ти и тра ди ци о нал ном 
по што по се ду је ко ре не из вре ме на ка да је др жа ва би ла ве ћин ски вла сник 
ве ли ких фа бри ка и пред у зе ћа, те је ду го роч ним за по сле њем ре ша ва ла 
про блем не за по сле но сти [Милетић 2020: 85]. Ка ко на гла ша ва Се над Ја ша-
ре вић, стал ни рад ни од нос био је осно ва еко но ми је 20. ве ка и пред ста вљао 
је осно ву рад ног пра ва [Јашаревић 2013: 53]. Стал но за по сле ње је про пи-
са но ди рек ти вом Европ ске уни је (1999/70/Е3), ко ја про кла му је да рад на 
нео д ре ђе но вре ме пред ста вља стан дард ни об лик рад ног од но са, ко ји до-
при но си ква ли те ту жи во та по је дин ца, чи не ћи га ау то ном ним и сло бод-
ним де лом друштвене за јед ни це. Стал но за по сле ње омо гу ћа ва умет ни ку 
еко ном ску си гур ност, као и про стор (сце ну, до бре усло ве ко је пру жа ју 
до бро уре ђе не згра де по зо ри шта у Ср би ји) за умет нич ко ис тра жи ва ње, 
на пре до ва ње. Ме ђу тим, у ве ћи ни зе ма ља све та то ком про шлог ве ка при-
хва ће на је и све ви ше се у прак си ко ри сти „би по лар на” кон цеп ци ја рад ног 
од но са, ко ја под ра зу ме ва „пот пи си ва ње” дво стра ног рад ног од но са из-
ме ђу за по сле ног и по сло дав ца, ко ји уго во ром утвр ђу ју ме ђу соб на пра ва 
и оба ве зе. Од нос је под ра зу ме вао стал ност рад ног од но са као јед ну од 
основ них еко ном ских пре ми са, док су не стал ни об ли ци ра да пред ви ђе ни 
за се кун дар но тр жи ште ра да и ма ње зна чај не по сло ве и де лат но сти [Green 
pa per, 2006: 708]. Умет нич ке, па ти ме и по зо ри шне ор га ни за ци је, под стак-
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ну те бр зим еко ном ским про ме на ма, кри за ма али и отво ре ним, кон ку рент-
ским тр жи штем, пу то ва ле су ши ром све та и то с иде јом ши ре ња ме ђу соб-
не са рад ње, као и ства ра ња ве ли ког бро ја умет нич ких и ор га ни за ци о них 
мре жа. 

У ам би јен ту хи пер про дук ци ја по зо ри шта су про на шла на чи не да 
за др же сво је ан сам бле (бри љант не глум це – но си о це ре пер то а ра) уго во-
ри ма о стал ном за по сле њу, а умет ни ке ко ји су зна чај ни за раз вој ин сти-
ту ци је, ино ва ци је, ра ди кал ни је про ме не у естет ском, по ет ском, али и 
ко мер ци јал ном сми слу, ан га жу ју уго во ром на од ре ђе но вре ме. Рад ни 
од но си су спо на из ме ђу прав не ор га ни за ци је по зо ри шта и ње ног кре ди-
би ли те та и до стиг ну ћа у јав но сти. Сто га је ре ле ван тан при мер од но са 
Бо ја на Сту пи це пре ма глум ци ма Ју го сло вен ског драм ског по зо ри шта 
при ли ком ње го вог осни ва ња 1948. го ди не, ка да је овај ве ли ки ре ди тељ 
на гла ша вао да по ред ве ли ке сце не, глум ци ма тре ба омо гу ћи ти да ра де и 
ис тра жу ју у сту ди ји ма ко ји ће за њих пред ста вља ти не ку вр сту умет нич-
ког „уто чи шта”. 

Раз ло зи за по че так до ми на ци је рад ног од но са на нео д ре ђе но вре ме 
на ла зе се у „по ку ша ју да се по ве ћа за по сле ност, ти ме што би се по ве ћао 
број рад них ме ста, на ру ша ва њем ста бил но сти рад ног од но са. За по сле ни 
ан га жо ва ни на нео д ре ђе но вре ме гу бе за кон ску, еко ном ску, али и со ци-
јал ну за шти ту, чи ме по сто ји мо гућ ност да до ђе до „уру ша ва ња” њи хо вог 
жи вот ног стан дар да. Не си гур ност у по гле ду ан га жо ва ња и раз во ја про-
фе си је од ра жа ва се на мо ти ва ци ју8. „Ан га жо ва ње на нео д ре ђе но вре ме 
сла би за шти ту на ра ду, ути че на до сто јан ство за по сле них ка дро ва. По-
сле ди це мо гу би ти из у зет но не га тив не, при че му тре ба из дво ји ти по ве ћан 
ни во ра сло је но сти ста нов ни штва, со ци јал ну изо ла ци ју као и со ци јал ну 
па то ло ги ју (по ја ву бо ле сти за ви сно сти, про фе си о нал но са го ре ва ње, на-
си ље на рад ном ме сту – мо бинг, кри ми нал не по ја ве, не по ти зам, дру штвене 
су ко бе) [више у: Ми ле тић 2020]. Зна чај не про ме не ко је су се до го ди ле на 
пла ну бр зе ко му ни ка ци је, на прет ка ди ги тал них ко му ни ка ци ја, раз вој и 
но вих про фе си ја у умет нич ким ор га ни за ци ја ма по пут PR ме на џе ра и 
оде ље ња од но са са јав но шћу, де цен тра ли за ци ја кул ту ре до ве ле су кра јем 
про шлог и по чет ком 21. ве ка до про ме на у об ли ци ма и за сту пље но сти 
об ли ка за по шља ва ња, као и до про ме на прав них при сту па.

Но ви об ли ци рад них од но са име но ва ни су као „ати пич ни” или 
„флек си бил ни” од но си ра да. У флек си бил не об ли ке рад них од но са спа-
да ју: 1) Рад са не пу ним рад ним вре ме ном; 2) Рад на од ре ђе но вре ме; 3) 
При вре ме ни и по вре ме ни по сло ви; 4) Рад од ку ће или рад на да љи ну; 5) 
При вре ме но усту па ње рад ни ка пре ко аген ци ја; 6) „Ква зи-за по шља ва ње” 
ко је под ра зу ме ва да се ра ди за од ре ђе ног по сло дав ца; 7) Рад код по сло-
дав ца на тре ћи ну рад ног вре ме на.

„Као ал тер на ти ва за по шља ва њу за стал но, по ја ви ло се за по шља ва ње 
на од ре ђе но вре ме, ко је се те о рет ски за сни ва, ка да је реч о се зон ским 
по сло ви ма, на рад на од ре ђе ном про јек ту, за ме ни од сут ног рад ни ка или 

8 Видeти ви ше у: [Tor ring ton i sar. 2004].
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по ве ћа њу оби ма по сла ко ји тра је из ве сно вре ме. За по сле ни ко ји ра ди на 
од ре ђе но вре ме по се ду је сва пра ва из рад ног од но са. Је ди на раз ли ка је у 
то ме што су код ње га она оро че на на пе ри од тра ја ња уго во ра о ра ду ко ји 
пре ста је да ва жи ис те ком вре ме на на ко је је за кљу чен. За ме на од сут ног 
рад ни ка вр ши се у си ту а ци ја ма ка да ће стал но за по сле но ли це би ти од-
сут но за не ки пе ри од (по ро диљ ско од су ство, од су ство ра ди не ге де те та, 
оба вља ње јав не функ ци је, при вре ме на спре че ност за оба вља ње по сло ва 
услед бо ле сти) и та да се за по сле ни ан га жу је са мо до по врат ка од сут ног 
рад ни ка, или док од сут ном рад ни ку не пре ста не рад ни од нос” [Милетић 
2020: 89]. Ова кав кон цепт за по шља ва ња омо гу ћа ва по зо ри шној ин сти ту-
ци ји да се лек ту је из во ђа че из раз ли чи тих де ло ва све та или дру гих по зо-
ри шта, ка ко би оства ри ла ино ва тив ни је по зо ри шне фор ме, те уна пре ди-
ла свој ре пер то ар или би ло ко ји сек тор по зо ри шта: умет нич ки, тех нич ки, 
опе ра тив ни, мар ке тин шки. За по шља ва ње на нео д ре ђе но вре ме је од ли чан 
на чин да се умет нич ки или не у мет нич ки ка дар при ла го ди про це су ра да 
у по зо ри шту, али и да ди рек тор по зо ри шта или ре ди тељ, ди ри гент или 
ко ре о гра фи као ли де ри уви де спо соб но сти за по сле них и њи хо ве мо гу ће 
до при но се. Нај бо љи ефе кат за по шља ва ња на не од ре ђе но вре ме је да се 
на кон пе ри о да ан га жма на ство ри мо гућ ност за стал но за по сле ње уко ли-
ко ин сти ту ци ја има ау тен тич ну по тре бу за но вим ка дро ви ма.

Об лик за по шља ва ња ко ји је вр ло чест у ин сти ту ци о нал ном по зо ри-
шту у Ср би ји је уго вор о де лу. Пред мет уго во ра је из вр ше ње спе ци фич них 
и де фи ни са них по сло ва, ко ји се по сма тра ју као ин те лек ту ал на де лат ност 
или фи зич ки рад. Осо бе ност овог об ли ка за по шља ва ња је да он вред ну је 
ис ход, ко нач ни ре зул тат, де ло, а не сâм про цес ра да и пре ма тој чи ње ни-
ци се и од ре ђу је вред ност ова квог уго во ра. Уго во ром о де лу у по зо ри шту 
нај че шће се ан га жу ју ре ди те љи ко ји тре ба да ре а ли зу ју пред ста ву, сце-
но гра фи, ко сти мо гра фи, ко ре о гра фи, ба лет ске и опер ске зве зде, ко је го-
сту ју на до ма ћим сце на ма. Уго вор о де лу се пот пи су је и са ком по зи то ром, 
свим ау то ри ма пред ста ве ко ји ни су стал но за по сле ни у ор га ни за ци ји. 
„Дру га вр ста уго во ра ка рак те ри стич на за хо но рар но за по шља ва ње је Уго-
вор о оба вља њу при вре ме них и по вре ме них по сло ва. Ова вр ста рад ног 
ан га жо ва ња та ко ђе не под ра зу ме ва рад ни од нос, већ се из ме ђу ор га ни-
за ци је и за по сле ног за кљу чу је по се бан уго вор о оба вља њу при вре ме них 
и по вре ме них по сло ва, а под њим се под ра зу ме ва ју они по сло ви ко ји 
тра ју кра ћи вре мен ски пе ри од и због ко јих ни је це лис ход но ’пот пи си ва-
ти’ уго вор о ра ду на од ре ђе но вре ме. Уго вор о оба вља њу при вре ме них и 
по вре ме них по сло ва се за кљу чу је нај ду же на 120 рад них да на у то ку 
јед не ка лен дар ске го ди не. По сло ви ко ји се њи ма уго ва ра ју не мо ра ју би-
ти из до ме на основ не де лат но сти по сло дав ца, али мо ра ју би ти по ве за ни 
са про це сом ра да ди рект но или ин ди рект но” [Милетић 2020: 96].

Не тре ба за бо ра ви ти да не за ви сно од вр сте уго во ра ко је за по сле ни 
пот пи су ју у ор га ни за ци ји, нај ја чи уго вор је „пси хо ло шки спо ра зум” из-
ме ћу умет ни ка и ор га ни за ци је [Tor ring ton i sar. 2004: 265]. У ма њим по-
зо ри шним ор га ни за ци ја ма уго вор не мо ра би ти пот пи сан, усме ни до го вор, 
од го вор ност и же ља да се до при не се ор га ни за ци ји, по зо ри шту или да се 
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чо век ис ка же кроз од ре ђе ни кре а тив ни ан га жман, мно го су ја чи по кре-
та чи и мо ти ва то ри од за сни ва ња рад ног од но са и за га ран то ва не пла те. 

Ве ли ка и ду го трај на кри за ко ја је иза зва на спо ља шњим, ван ред ним 
окол но сти ма, у ко је још спа да ју при род не ка та стро фе и вре мен ске не по-
го де, до ве ла је до вр ло не по вољ ног по ло жа ја ан га жо ва них умет ни ка на 
од ре ђе но вре ме (ау тор ским уго во ри ма). Мно ги су оста ли без ан га жма на 
у пред ста ва ма услед от ка зи ва ња и сма ње не про дук ци је и по че ли су да 
ра де у дру гим ме ди ји ма – те ле ви зи ји и фил му – чи ја про дук ци ја бе ле жи 
зна ча јан раст упра во у вре ме пан де ми је иза зва не ви ру сом ко ро не. Да кле, 
по зо ри шта у Ср би ји на шла су се у не по вољ ном ам би јен ту, где тре ба да 
де лу ју у скла ду за за ко ни то сти ма кри зног ме наџ мен та ко ји под ра зу ме ва 
бр зу адап ти бил ност у од но су на спољ не окол но сти, али и бр зе про ме не 
уну тар ин сти ту ци је у скла ду са си ту а ци јом, као и ко ри шће ње кре а тив них 
жа ри шта ор га ни за ци је.9 Ван ред не окол но сти у ко ји ма по зо ри шта да нас 
ра де ука за ле су да су им по треб на оде ље ња из обла сти људ ских ре сур са 
ко ја би бри ну ла о за по сле ни ма, раз ви ја ла њи хо ву ка ри је ру и омо гу ћи ла 
струч но и пси хо ло шко са ве то ва ње у тре ну ци ма кри зе и „сла бо сти” умет-
ни ка или би ло ког за по сле ног. С дру ге стра не по ка за ле су се све сла бо сти 
за по шља ва ња на нео д ре ђе но вре ме. „У тре ћем де лу Зе ле не књи ге на во ди 
се да прав ни окви ри ко ји под ра зу ме ва ју одр жа ње стан дард ног рад ног 
од но са ни су до вољ но ши ро ки и не пру жа ју до вољ но под сти ца ја у стал ном 
рад ном од но су ко ји те жи да омо гу ћи ве ћу флек си бил ност у ра ду. Ре зо лу-
ци ја ЕУ о мо дер ни за ци ји рад ног од но са из 2007. го ди не из ра жа ва, сна жно 
не сла га ње са ана ли тич ким окви ром пред ста вље ним у Зеле ној књи зи. У 
том до ку мен ту при о ри тет се да је стал ном за по сле њу, са да и убу ду ће, јер 
’је ди но оно пру жа аде кват ну со ци јал ну и здрав стве ну за шти ту и омо гу-
ћа ва да фун да мен тал на пра ва ли ца ко ја ра де бу ду оси гу ра на’” [Јашаревић 
2015: 1057]. За по шља ва ње на нео д ре ђе но вре ме омо гу ћа ва си гур ност 
умет ни ци ма у по зо ри шту прав но шти те ћи осе тљи ве гру пе ста нов ни штва 
с пра вом на рад: жен ски пол, ма њин ске гру пе, рад но спо соб но ста нов ни-
штво преко пе де сет го ди на (код по след ње гру пе иза звао би стрес, не из ве-
сност и те шко про на ла же ње дру ге по зи ци је у по зо ри шти ма у Ср би ји). 

Иа ко умет ни ци же ле кон стан тан на пре дак, ис тра жи ва ња у сво јој про-
фе си ји, го сто ва ња у дру гим по зо ри шти ма и сре ди на ма, у нај ве ћем про-
цен ту од лу чу ју се за ан га жо ва ње на нео д ре ђе но вре ме – по ка зу ју ста во ви 
и од го во ри глу ма ца, ба лет ских игра ча и опер ских из во ђа ча у три по зо-
ри шта: На род ном по зо ри шту у Бе о гра ду, Срп ском на род ном по зо ри шту 
у Но вом Са ду и По зо ри шту на Те ра зи ја ма у Бе о гра ду.10 На пи та ње да ли 
по др жа ва ју за по шља ва ње за стал но или на мак си мум од три го ди не нај-
ве ћи про це нат ис пи та ни ка (65%) од го во рио је да би за њих би ло нај бо ље 
да бу ду стал но за по сле ни, док 35% ис пи та ни ка сма тра да је нај а де кват-
ни ји об лик за по шља ва ња „пот пи си ва ње” уго во ра на нео д ре ђе но вре ме у 
пе ри о ду од три го ди не. Уви дом у про фил ис пи та ни ка ко ји су на гла си ли 

9 Ви де ти ви ше у: [Dragićević Še šić i Dra go je vić 2005].
10 Ово ем пи риј ско ис тра жи ва ње за по тре бе свог док то ра та спро вео је Вук Ми ле тић, 

про ду цент и ме на џер у кул ту ри и умет но сти [Милетић 2020].
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да је за њих нај при хва тљи ви је да бу ду ан га жо ва ни на „три го ди не” може-
мо да уо чи мо и њи хо во објек тив но са гле да ва ње по зи ци је ко ле га ко ји већ 
има ју ду го го ди шњи стаж у по зо ри шту и ко ји више не ма ју то ли ко при-
ли ка да се „по ја вљу ју” на сце ни, а за ко је је нај бо ље да бу ду за по сле ни 
на нео д ре ђе но вре ме. На пи та ње, да ли су осе ти ли раз ли ку у ква ли те ту 
жи во та на кон про ме не об ли ка за по шља ва ња и пре ла ска са рад ног од но са 
на нео д ре ђе но вре ме на стал но за по сле ње, 36% ис пи та ни ка је од го во ри ло 
да ни је осе ти ло раз ли ку, док је код 64% ис пи та ни ка раз ли ка у ква ли те ту 
жи во та би ла при мет на. Од укуп ног бро ја ис пи та ни ка, 13% је осе ти ло ми-
ни мал ну про ме ну у ква ли те ту жи во та и жи вот ном стан дар ду, док је 44% 
осе ти ло раз ли ке у сти лу жи во та у са мо по је ди ним аспек ти ма, док је 43% 
ис пи та ни ка ука за ло да је стал но за по сле ње умно го ме на бо ље про ме ни ло 
њихов на чин жи во та. Умет ни ци су про ме ну об ли ка рад ног од но са опи-
са ли као про цес у ко ме до ла зи до сма ње ног стре са, сти ца ње мо гућ но сти 
да по диг ну кре дит итд. Ус по ста вља њем стал ног за по сле ња умет ни ци 
оства ру ју ре дов не при хо де, као и усло ве за пла ни ра ње по ро ди це. Стал но 
за по сле ње умет ни ци ма омо гу ћа ва оса мо ста љи ва ње и одва ја ње од ро ди-
те ља у ви со ко раз ви је ним зе мља ма За пад не Евро пе и Северне Аме ри ке, 
што је зна ча јан по ка за тељ зре ло сти, еман ци па ци је и на прет ка јед ног 
нео ли бе рал ног ка пи та ли стич ког дру штва.

Иа ко стал ни рад ни од нос, по го то во код мла дих глу ма ца и из во ђа ча 
де лу је не до вољ но иза зов но и не омо гу ћа ва, на пр ви по глед, раз вој на 
пла ну уло га и ко му ни ка ци је са дру гим за јед ни ца ма, ова „сла бост” стал-
ног рад ног од но са ла ко је са вла ди ва уко ли ко по зо ри шне ин сти ту ци је ко-
ри сте до стиг ну ћа ме наџ мен та људ ских ре сур са и ду го роч но и стра те шки 
пла ни ра ју и ре а ли зу ју про гра ме го сто ва ња зна чај них ре ди те ља, ко ре о гра-
фа, игра ча и дра ма тур га ко ји би одр жа ли ра ди о ни це и сво ја спе ци фич на, 
вр ло спе ци ја ли зо ва на зна ња пре не ли ко ле га ма из по зо ри шта. 

Про јек ти Кре а тив не Евро пе ко ји се ре а ли зу ју и у Ср би ји омо гу ћа ва-
ју свим умет ни ци ма, сту ден ти ма и струч ња ци ма из обла сти из во ђач ких 
умет но сти да по се ћу ју пре да ва ња, се ми на ре и еду ка ци је ко је се ре а ли-
зу ју то ком тра ја ња про јек та. Та ко су ове го ди не баш у „ван ред ним” окол-
но сти ма, Кре а тив на Евро па и умет нич ка ор га ни за ци ја „Мо то” по кре ну ли 
и ре а ли зо ва ли про је кат Ope ra, Past, Pre zent, Per fekt. Про је кат је за ми шљен 
као об лик по др шке мла дим опер ским умет ни ци ма, игра чи ма, ин стру-
мен та ли сти ма, пе ва чи ма и ре ди те љи ма. Зна чај ове ини ци ја ти ве ви ди мо 
и у то ме што ће по ред уса вр ша ва ња и сти ца ња но вих зна ња, умет ни ци ма 
би ти омо гу ћен увид у на чи не ра да дру гих европ ских опер ских сре ди на. 
До би ја ју ћи ин фор ма ци је о по сто ја њу дру гих опер ских ин сти ту ци ја, умет-
ни ци ће мо ћи да да кон так ти ра ју опер ске ин сти ту ци је и тр у пе ко је су део 
про јек та у ци љу по ве зи ва ња, умре жа ва ња, и ор гани зо ва ња го сто ва ња од 
стра не упра ва по зо ри шта у Ср би ји. Сва ки об лик про гра ма еду ка ци је,11 

11 Под се ти мо да је го сто ва ње ко ре о гра фа Че та Во ке ра (Chet Wal ker), уче ни ка Бо ба 
Фо са (Bob Fos se) уна пре ди ло про дук ци је По зо ри шта на Те ра зи ја ма, играч ку тех ни ку и стил 
из во ђе ња у пред ста ва ма Чи ка го и Ка ба ре.
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одр жа ва ња ма стер кла са, пре да ва ње по зна тог ре ди те ља, или упо зна ва ње 
ан сам бла са тех ни ка ма и есте ти ком из во ђач ке умет но сти из дру ге за јед-
ни це или дру га чи јег при сту па отва ра про стор за но ве иде је, ин тер ак тив-
ност и ино ва ци је чи ме се пре ва зи ла зи не мо гућ ност на пре до ва ња и умет-
нич ког раз во ја код умет ни ка ко ји су стал но за по сле ни. 

ЗА КЉУ ЧАК

Ус по ста вља ње мо де ла рад ног од но са, ко ји би за до во љио по тре бе 
умет ни ка за ста бил но шћу и на пре до ва њем, и фи на сиј ске, ка дров ске и 
про грам ске по тре бе ин сти ту ци о нал ног, суб вен ци о ни са ног и ре пер то ар-
ског по зо ри шта, вр ло је сло жен за да так и по се бан иза зов ди рек то ра орга-
ни за ци ја, осни ва ча, али и над ле жних – ми ни стар ства и др жа ве, ко ји ин-
стру мен ти ма кул тур не по ли ти ке, пр вен стве но за ко ни ма и про пи си ма, 
уре ђу ју од но се и об ли ке ан га жо ва ња за по сле них у ор га ни за ци ји. У Срби ји 
ин сти ту ци о нал но по зо ри ште за по шља ва умет ни ке и са рад ни ке на од ре-
ђе но, али и на нео д ре ђе но вре ме. Су же но умет нич ко тр жи ште, сма ње на 
про дук ци ја пред ста ва, ко ја је усло вље на сма ње њем бу џет ских сред ста ва 
ко ја по зо ри шта до би ја ју за ре а ли за ци ју про дук ци је, про јек та – пред ста-
ве (са мо 20% од укуп них тро шко ва по треб них за по кри ва ње це ло куп них 
тро шко ва пред ста ве), али и кри за узро ко ва на пан де ми јом корона-ви ру са 
ко ја је до ве ла до об у ста ве из во ђе ња пред ста ва то ком не ко ли ко ме се ци у 
2020. го ди ни и не мо гућ ност пот пи си ва ња и про ду жа ва ње ау тор ских уго-
во ра са спољ ним са рад ни ци ма, до ве ло је до вр ло не из ве сне си ту а ци је за 
бу ду ћи оп ста нак по зо ри шта. Она ди рект но по га ђа ста тус умет ни ка ко ји 
се не на ла зе у стал ном рад ном од но су. 

Иа ко је др жа ва у не ко ли ко на вра та по ма га ла са мо стал не умет ни ке 
(от пи сом по ре за и ка ма та на не у пла ће не по ре ске до при но се и до при но се 
за здрав стве но и со ци јал но оси гу ра ње), они су оста ли ег зи стен ци јал но 
угро же ни и не за шти ће ни. А услед спе ци фич них и дра ма тич них окол но-
сти оне мо гу ће но им је да ра де. Има ју ћи све на ве де но у ви ду мо же мо да 
за кљу чи мо да по зо ри шта, уз са рад њу са ре сор ним ми ни стар ством, тре ба 
да по др жа ва за по шља ва ње на нео д ре ђе но вре ме, јер тим об ли ком за по-
шља ва ња за др жа ва у ан сам блу сво је нај ста ри је чла но ве, док би дру гим 
ал тер на тив ним про гра ми ма, ко ји ни су део ре пер то а ра цен трал них и ве-
ли ких сце на, по ма га ли да се мла ди глум ци, му зи ча ри и ба лет ски играчи 
умет нич ки оства ре. Пре ци зно де фи ни са ње пра ва и оба ве за стру ков них 
удру же ња и за шти та со ци јал них пра ва са мо стал них умет ни ка омо гу ћи ла 
би њи хов ху ма ни ји и ста бил ни ји по ло жај у за јед ни ци. До но ше ње За ко на 
о по зо ри шту с пре ци зном ка те го ри за ци јом по зо ри шта у Ср би ји и оба ве-
за ма стру ков них удру же ња, ко ја би са да пре у зе ла ве ћу од го вор ност и оба-
ве зе за усме ра ва ње ка ри је ре са мо стал них умет ни ка, до ве ло би до ста би ли-
за ци је тр жи шта умет но сти и мо гућ но сти фор ми ра ња раз ли чи тих обли ка 
рад них од но са, што би по зо ри ште, али и све дру ге сег мен те из ви ђач ких 
умет но сти учи ни ло ино ва тив ни јим и ра зно вр сни јим. 
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SUM MARY: The main goal of the pa per is to in ve sti ga te the forms of la bor re la ti ons 
in in sti tu ti o nal, sub si di zed the a tres in Ser bia. Gi ven the so cial and eco no mic cri ses, and 
to day sig ni fi cant chan ges in the li festyle s of ci ti zens of the world ca u sed by the Co ro na 
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vi rus pan de mic, the a tre in sti tu ti ons had to adapt to new mar ket de mands. Re du ced pro-
duc tion, ina bi lity to play lar ge en sem ble per for man ces, pro blems in paying copyright 
con tracts are so me of the fe a tu res of the work of the a tre or ga ni za ti ons. Ha ving the se tur-
bu lent cir cum stan ces, the su bject of the pa per sho uld de ter mi ne the in flu en ce of so cial 
cir cum stan ces on the for ma tion of wor king re la ti ons in in sti tu ti o nal the a tres in Ser bia. 
The pa per will lo ok at la bor re la ti ons in the con text of tran si ti o nal cul tu ral po licy and the 
im pact of the en vi ron ment on de fi ning the most op ti mal form of em ployment that sho uld 
me et the ne eds of the sta te, city, mu ni ci pa lity, as fo un ders and fi nan ci ers of the the a tre 
or ga ni za tion, the ne eds of ar tists who stri ve for per ma nent em ployment that will pro vi de 
them with exi sten ti al se cu rity whi le pro vi ding them with an op por tu nity for ar ti stic 
growth. By re-exa mi ning and analyzing the exi sting mo dels of la bor re la ti ons, the ba sic 
hypot he sis we want to pro ve in the pa per is that per ma nent em ployment and ac hi e ving 
per ma nent em ployment is the best so lu tion for hi ring ar tists in in sti tu ti o nal the a tre. In 
or der to ful fill the set go als and pro ve the hypot he sis, the pa per will use the o re ti cal re se arch 
in the fi eld of hu man re so ur ces ma na ge ment (Ra hi mic, Tor ring ton, Hall, Taylor), la bor 
law, cul tu ral po licy (Đu kić), cul tu ral stu di es (Kla jić, Ri stić, Đor đe vić) as well as the ca se 
stu di es of form of em ployment in na ti o nal the a tres in the re gion. The pa per al so pre sents 
an em pi ri cal re se arch that de alt with the im pact the dif fe rent forms of em ployment ha ve on 
ar tists. The re se arch shows that the esta blis hment of a per ma nent em ployment re la ti on ship 
is of gre a ter be ne fit to ar tist.

KEYWORDS: la bo ur re la ti ons, em ployment con tract, ar tist, in sti tu ti o nal the a tre, 
em ployment se cu rity
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„ШУНД” КАО ПРЕД МЕТ ОПО РЕ ЗИ ВА ЊА
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СА ЖЕ ТАК: Де ба те по во дом евен ту ал ног опо ре зи ва ња шунд са др жа ја 
и „вра ћа ња по ре за на шунд” из пе ри о да бив ше Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив-
не Ре пу бли ке Ју го сла ви је, на сва ких не ко ли ко го ди на отва ра ју се у до ма ћем 
јав ном ме диј ском про сто ру. Ка ко би се ја сни је уо чи ли до ме ти та квих пред-
ло га и де ба та, у ра ду се пру жа осврт на раз ли чи та по и ма ња шун да и ки ча 
у ху ма ни сти ци, ука зу је се на про жи ма ња кул тур не и по ре ске по ли ти ке у 
кон тек сту са вре ме них јав них по ли ти ка и пру жа се исто риј ско прав ни пре-
глед и оце на „по ре за на шунд” из пе ри о да со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је. Циљ 
је да се ин тер ди сци пли нар ном ана ли тич ком апа ра ту ром и ко ри шће њем 
ком па ра тив ног, исто риј ског, ин дук тив ног и де скрип тив ног ме то да, ра све-
тле нај ви дљи ви ји те о риј ски про бле ми и по ку ша од го во ри ти на пи та ња 
фор му ла ци је и мо гу ће опе ра ци о на ли за ци је „по ре за на шунд”.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: по рез, шунд, кич, по ре ска по ли ти ка, кул тур на по-
ли ти ка

УВОД НЕ НА ПО МЕ НЕ

„Упро па стиш фа бри ку. То ни је шунд. Упро па стиш по ро ди цу. За сви-
њиш. То ни је шунд. Упро па стиш све у шта ве ру јеш и то ни је шунд.” Про-
шло је ви ше од по ла ве ка од освр та Ми ро сла ва Ан ти ћа [1969: 9], та да ко-
лум ни сте но во сад ског Днев ни ка, на по зи ве са мо у прав них по сле ни ка на 
„бор бу про тив шун да” кроз опо ре зи ва ње, а ње го ве ре чи не гу бе на ре ле-
вант но сти. Де ба те по во дом евен ту ал ног опо ре зи ва ња шунд са др жа ја и 
„вра ћа ња по ре за на шунд” из пе ри о да бив ше Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив-
не Ре пу бли ке Ју го сла ви је, ко је се на сва ких не ко ли ко го ди на отва ра ју у до-
ма ћем јав ном ме диј ском про сто ру, не рет ко из гле да ју са мо као по сле ди це 
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сен за ци о на ли стич ког усме ра ва ња па жње пред став ни ка тзв. сед ме си ле 
на ово пи та ње као дру штве но зна чај но,1 а ре дов но се по кре ћу због ди рект-
них ини ци ја ти ва за уво ђе ње ова квог по ре ског об ли ка у наш прав ни си-
стем – би ло од стра не по ли тич ких ак ти ви ста2 и дру гих јав них рад ни ка 
[Matović 2013b], би ло од стра не пред став ни ка зва нич них кул тур них уста-
но ва3. У не до стат ку не ког пре ци зни јег ци ља ња по ре ског објек та, ова кви 
зах те ви пре те жно су упра вље ни пре ма ри ја ли ти-шо у про гра ми ма, а обра-
зла жу се по тре бом да се обез бе де до пун ски, де сти ни ра ни при хо ди, пу тем 
ко јих би се фи нан си ра ли не про фи та бил ни кул тур ни про из во ди, као и 
дру гим не фи скал ним раз ло зи ма4, нај че шће услед уве ре ња о уру ша ва њу 
свих вред но сти у срп ском дру штву.5 За го вор ни ци иде је опо ре зи ва ња 
пред ла жу про ши ре ње над ле жно сти по сто је ћих не за ви сних ре гу ла тор них 
те ла [RTS, 2015] или формирањe по себ них струч них те ла,6 ко ја би би ла 
за ду же на за од лу чи ва ње о то ме шта би се ме ђу ме диј ским са др жа ји ма 
тре ба ло под ве сти под по јам шун да.

Кри ти ча ри ова квих пред ло га, пак, нај че шће ука зу ју на про блем ле-
ги ти ми те та про це њи ва ча шун да и не мо гућ ност про на ла же ња ја сних па-
ра ме та ра за јед но та кво про це њи ва ње [Ćuk i dr. 2010], ви си ну тро шко ва 
ко ји би с та квим ад ми ни стра тив ним рад ња ма би ли скоп ча ни [Dnev nik 

1 Као ин ди ка ти ван при каз ова квог ста ња мо гли би по слу жи ти тек сто ви на ста ли на кон 
об ја вљи ва ња јед ног члан ка у за гре бач ком Ju tar njem li stu [Dragaš 2013] о уки да њу тзв. нул те 
сто пе ПДВ-а за по је ди не ка те го ри је кул тур них са др жа ја у Хр ват ској, 2013. го ди не. На и ме, 
ау тор је у на сло ву и де лу тек ста на ве де не нор ма тив не про ме не у си сте му ПДВ-а у Хр ват ској 
до слов но са мо упо ре дио са по сле ди ца ма по ре за на про мет из пе ри о да бив ше СФРЈ, ко ло-
кви јал но на зи ва ним „по ре зом на шунд”, на во де ћи, при том, на два ме ста, свој ути сак – „но ве 
мје ре као со ци ја ли стич ки „по рез на шунд” [i bid]. Усле ди ла је, за тим, се ри ја об ја вље них 
тек сто ва у до ма ћим ме ди ји ма, ко ји ма се „по рез на шунд” тре ти рао као прав ни но вум у 
по ре ском си сте му Хр ват ске [Ta njug, 2013] и по ста вља ла пи та ња – „хо ће ли Ср би ја сле ди ти 
при мер из ком ши лу ка и раз ми сли ти о уво ђе њу по ре за на шунд?” [Te le graf, 2013], од но сно, 
„хо ће ли Ср би ја сле ди ти при мер из окру же ња и опо ре зи ва њем по мо ћи умет ност?” [Matović 
2013a].

2 На „опо ре зи ва ње шун да про гре сив ном по ре ском по ли ти ком” по зи вао је, као пред-
став ник Де мо крат ске стран ке Ср би је, 2010. го ди не Си ни ша Ко ва че вић [Stanić i Mi tić 2010], 
а слич не пред ло ге пру жа ла је та да и ње го ва стра нач ка ко ле ги ни ца, Алек сан дра Сла ђа на 
Ми ло ше вић [RTS, 2010]. Та ко ђе, опо ре зи ва ње „про дук ци је ки ча и шун да” мо гло се на ћи и 
као „ре ше ње одр жи вог фи нан си ра ња кул ту ре” у про гра му Зе ле не стран ке [2014], а слич но 
ре ше ње пред ла гао је и Ми ро слав Алек сић, пот пред сед ник На род не стран ке [Tomić 2019].

3 Ди рек тор Кул тур ног цен тра Но вог Са да, Бо јан Па на о то вић, пред ла гао је, та ко, у 
отво ре ном пи сму јав но сти [2015], „дра стич но опо ре зи ва ње штет них ме диј ских са др жа ја у 
ко ји ма до ми ни ра ју тзв. ри ја ли ти про гра ми”. Ње гов „апел” по др жа ли су, та да, и мно ги јав ни 
рад ни ци [Танјуг, 2015].

4 Не фи скал ни ци ље ви опо ре зи ва ња по бу ди ли су јед ног од ини ци ја то ра да опо ре зи ва-
ње шун да упо ре ди са ак ци зним опо ре зи ва њем про из во да ду ван ске ин ду стри је и пред ло жи 
слич не нат пи се на ма лим екра ни ма као и на ци га ре та ма – „гле да ње ова квих про гра ма иза-
зи ва де струк ци ју, не га тив но обра зо ва ње, ан ти кул ту ру и не во ди нас ка до бру” [Vojvođanski 
dnev nik RTV, 2015].

5 Сто га се ме ђу ини ци ја ти ва ма мо гу чу ти и из ја ве да је опо ре зи ва ње шунд-са др жа ја 
„је ди ни на чин да др жа ва од бра ни сво је гра ђа не” [Matović 2013b].

6 По пут по себ не „ко ми си је про тив шун да” [B92, 2015], „Ви со ког са ве та за кул ту ру и 
ме ди је” [Matović 2013b], или „ко ми си је струч ња ка и по ли тич ких чи ни ла ца” ко ја би би ла 
име но ва на од стра не ин те р ми ни стар ског те ла „за ре фор му це лог си сте ма шоу-би зни са” 
[Marinković 2010].
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N1, 2015], али и свр сис ход ност ова квих пред ло га у усло ви ма еко но ми је 
сло бод ног тр жи шта и па ра диг ме по тро шач ког су ве ре ни те та [Stamenković 
2010]. Та ко ђе, по је ди ни од њих упу ћу ју и на мо гу ће зло у по тре бе вла сти 
и њи ма бли ских кул тур них по сле ни ка [Kišjuhas 2010], под се ћа ју на про-
ме ну ва же ћих естет ских по сту ла та у по пу лар ној кул ту ри кроз исто ри ју,7 
а не ки оштри цу сво је кри ти ке упра вља ју пре ма из ве сно сти за го ва ра них 
не фи скал них ци ље ва и чи тав пред ло же ни кон цепт оце њу ју бе сми сле ним.8

Но си о ци из вр шне вла сти ни су се од ре ди ли по во дом ова квих пред-
ло га.9 Слич но би се, до не кле, мо гло ре ћи и за по сле ни ке ши ре на уч не 
обла сти јав них фи нан си ја и фи нан сиј ског пра ва, јер не до ста ју на уч ни и 
струч ни ра до ви на ову те му. Из у зет ком се чи не два пре глед на на уч на 
ра да [Hrustić 2017; Хру стић 2018], чи ја ау тор ка до не кле при хва та ми шље-
ње за го вор ни ка „по ре за на шунд”, ис ти чу ћи да „де мо крат ско дру штво 
не тре ба да за бра њу је шунд де ла, али би тре ба ло да про пи ше ја сна пра-
ви ла под ко ји ма се то мо же учи ни ти, чи ји је са став ни део и од го ва ра ју ћа 
по ре ска по ли ти ка” [Hrustić 2017: 25]. С тим у ве зи, она из но си и ми шље-
ње да би та кви „до дат ни из во ри по ре ских при хо да кроз опо ре зи ва ње 
шун да омо гу ћи ли (...) др жа ви да бо ље пла ни ра ду го роч ни кул тур ни раз-
вој” [Hrustić 2017: 25; Хру стић 2018: 143], те оце њу је нео п ход ним „да се 
офор ме по ли тич ки не за ви сна струч на те ла ком пе тент на за по је ди не обла-
сти кул ту ре и ме ди ја, ко ја би утвр ђи ва ла шта је шунд” [Hrustić 2017: 26]. 
Сход но то ме и пред ла же ак ци зе као нај по год ни ји по ре ски об лик, „и то 
из ра же не у про цен ту ал ном из но су на осно ви цу нов ча не вред но сти де ла 
шун да, али и ре кла ма ко је се по ја вљу ју у та бло и ди ма или шунд ТВ про-
гра ми ма и ин фор ма тив ним еми си ја ма” [Hrustić 2017: 29].

Ка ко би се ја сни је уо чи ли до ме ти ова квих пред ло га и де ба та, ко ри-
сно би би ло освр ну ти се на раз ли чи та по и ма ња шун да и ки ча у ху ма ни-
сти ци, ука за ти на про жи ма ња кул тур не и по ре ске по ли ти ке у кон тек сту 
са вре ме них јав них по ли ти ка и пру жи ти исто риј ско прав ни пре глед и 
оце ну „по ре за на шунд” из пе ри о да со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је. Циљ 
је, да кле, да се ин тер ди сци пли нар ном ана ли тич ком апа ра ту ром и ко-
ри шће њем ком па ра тив ног, исто риј ског, ин дук тив ног и де скрип тив ног 
ме то да, ио ле ра све тле нај ви дљи ви ји те о риј ски про бле ми и по ку ша од го-
во ри ти на пи та ња фор му ла ци је и мо гу ће опе ра ци о на ли за ци је „по ре за на 
шунд”.

7 Под се ћа се на број не при ме ре ко ји ука зу ју да „да на шњи кич мо же би ти су тра шња 
умет ност” и ку ри о зи тет да је би ла „као шунд опо ре зо ва на и пло ча Sgt. Pep pers Lo nely He arts 
Club Band, из ве сних The Be a tles” [Kišjuhas 2010].

8 Та ко, при ме ра ра ди, му зи чар Зо ран Ко стић Ца не по ста вља пи та ње: „Ка ко на род сам 
се бе да опо ре зу је, ка ко ку че са мо се бе да ује де? То је ба ти на са два кра ја. Не мо же шунд про-
тив шун да. Не бих да при чам о то ме ко тре ба пр во да пла ти по рез, и ја за не ког мо гу да бу дем 
шунд” [Po li ti ka, 2010].

9 На пи та ња но ви на ра о мо гу ћем уво ђе њу тзв. по ре за на шунд, над ле жни у Ми ни стар-
ству кул ту ре, „от ка за ли су раз го вор на ову те му” [Dnev nik N1, 2015], док је пре ми јер ка Срби-
је, Ана Бр на бић, на гла си ла да „то ни је пи та ње за њу, јер ни је ни до вољ но струч на, ни ти има 
до вољ но по да та ка и ана ли за ʼзаʼ и ʼпро тивʼ да би та кву од лу ку до не ла” [Po li ti ka, 2018].
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ПО И МА ЊЕ ШУН ДА И КИ ЧА

Прем да се у на шем сва ко днев ном го во ру тер мин шунд10 одав но усто-
ли чио као не га тив но ко но ти ран озна чи тељ ра зних про из во да по пу лар не 
кул ту ре, рет ки су они ау то ри ко ји се усу ђу ју да по ну де ка кву на уч ну 
де фи ни ци ју шун да.11 По је ди ни га, та ко, по сма тра ју као ар ха и чан и псе-
у до на уч ни „по јам јед не гер ман ске, ау стро у гар ске ʼK und Kʼ кул ту ре из 
сре ди не 19. ве ка” [Mandić 1975: 395], дру ги га, у не мо гућ но сти пру жа ња 
ја сне де фи ни ци је, упо ре ђу ју са прав ним си сте мом и на гла ша ва ју одр жа-
ва ње дру штве ног sta tus quo-а као ње го ве су штин ске ка рак те ри сти ке [Va-
ra di 1976: 21], а не ки се за до во ља ва ју по сма тра њем шун да „као не зграп-
не фор ме ки ча у ко јој је сте ре о тип три ви ја ли зо ван” [Петровић 2006: 10], 
и то не са мо у кон тек сту тзв. три ви јал не књи жев но сти или па ра ли те ра-
ту ре, ко ја је ду го пред ста вља ла ње гов основ ни de fi ni ens.12 Кат кад се „чак 
и у ре ле вант ним те о риј ским сту ди ја ма из јед на ча ва (...) сми сао ки ча и 
шун да” [Božović 2009: 4], што до дат но ком пли ку је пре ци зни је од ре ђе ње 
овог пој ма као на уч но уте ме ље ног.

Ме ђу тим, ни „од ре ђи ва ње су шти не ки ча ни је ни шта лак ше не го де-
фи ни са ње умет но сти” [Gic 1972: 131]. Мул ти ди мен зи о нал ност овог пој ма 
одав но пре ва зи ла зи сва ње го ва мо дер ни стич ка од ре ђе ња са пре фик си ма 
нео ри ги нал но сти, по вр шно сти, ди ле тан ти зма, кон вен ци о нал но сти и вул-
гар но сти у естет ском сми слу, па би се и ов де је дан по ку шај де фи ни са ња 
чи нио ве о ма не за хвал ним про це сом, ако ни због че га дру гог, а оно сто га 
што се кич дȃ про ма тра ти не са мо као естет ска, већ и као јед на со ци о ло-
шка, ак си о ло шка и ан тро по ло шка ка те го ри ја.

Услов но по сма тра но, „јед на тво ре ви на је уто ли ко ви ше кич уко ли ко 
је: ути ли тар ни ја и пру жа ве ће и тре нут но за до вољ ство, ко ја слу жи за 
јед но крат ну упо тре бу и ко ја је по пу лар на; уко ли ко за ба вља и ре лак си ра 
чо ве ков дух и чу ла а да при то ме не за ма ра – не во ди у ду би ну ни ти уз-
но си, нај зад, ко ја је ко мер ци јал на, има ма сов ног по тро ша ча” [Петровић 
2006: 75]. Кич пре вас ход но до но си ужи ва о цу „функ ци ју за до вољ ства, 
или, бо ље ре че но, спон та но сти у за до вољ ству ко ја је стра на иде ји тран-
сцен дент не ле по те или ру жно ће” [Mol 1973: 98].

Основ на пре пре ка ја сној иден ти фи ка ци ји ки ча је ре ла тив на ди мен-
зи ја уку са као јед не пси хо ло шко-есте тич ке ка те го ри је ко ја под ра зу ме ва 
„ону ин ди ви ду ал ну и ко лек тив ну пре ди спо зи ци ју за ре цеп ци ју и вред-
но ва ње умет нич ких де ла као успе лих или не у спе лих у сво јим ам би ци ја ма” 

10 Шунд, -а, м [нем. Schund (li te ra tur), пре ма: Schund – от па дак, шкарт] 1. ло ша, без вред-
на ро ба, бофл. 2. ум. де ла без пра вих и трај них умет нич ких вред но сти, на ста ла по вла ђи ва њем 
јев ти ном ак ту ел ном уку су [Клајн и др. 2006: 2490].

11 Из у зе так: ау то ри Бра цо Ко ва че вић и Ми о драг Ро мић, ко ји, у мо но гра фи ји Умјет-
ност, кич и шунд, на во де да се под овим пој мом „под ра зу ми је ва (...) из о ста нак кул тур не и 
умет нич ке ври јед но сти и ау тох то но сти ко ја се ви ше од но си на ли те ра ту ру (без ври јед на 
књи жев ност, без ври јед но дје ло, ʼжу та штам па ,̓ ʼтрач штам паʼ и слич но)” [2012: 53].

12 Сто га су се ау то ри мно го број них ра до ва ко ји тре ти ра ју по јам шун да, уме сто де фи ниса-
ња, нај че шће са мо опре де љи ва ли за ана ли зу струк тур них ка рак те ри сти ка де ла тзв. три ви јалне 
књи жев но сти [Jovičić 1970], или, пак, при хва та ли ен ци кло пе диј ска ту ма че ња шун да као фор-
ме ки ча у књи жев но сти [Kul tur no-pro svet na za jed ni ca Voj vo di ne, 1972: 394; Ja ne žić 1972: 73].
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[Radojičić 1997: 98]. Од ре ђе но кул тур но до бро има ће, та ко, раз ли чи ту ин-
тер пре та ци ју, упо тре бу и ту ма че ње од стра не раз ли чи тих ре ци пи је на та. 
У ве зи с тим про бле мом, Жак Штер нберг (Jac qu es Ster nberg) је ис ти цао: „Ако 
има те вре ме на на пре тек и ако хо ће те да за се бе про ве ри те ко ли ко је кич 
су бјек ти ван, играј те се игре ки ча, не-ки ча, су пер-ки ча или ан ти-ки ча са 
сво јим при ја те љи ма. Из не на ди ће те се” [према: Глу шче вић 1990: 14].

Кич се, та ко ђе, мо же по сма тра ти и као уни вер за лан људ ски од нос 
ко ји се у сфе ри умет но сти са мо опред ме ћу је и нај ја сни је ви ди. Абра хам 
Мол (Abra ham Mo les) је, та ко, ис ти цао да је „чо век ме ри ло пре ма ко јем је 
кич ство рен” [1973: 59], а Лу двиг Гиц (Lud wig Gi esz) да „не по сто ји са мо 
ки чер ска ква зи-умет ност, већ и ки чер ско по на ша ње, са мо до жи вља ва ње, 
украт ко, жи вот у зна ку ки ча” [1990: 113]. Кич, та ко, мо же мо озна чи ти 
исто вре ме но и као став и као од нос [Lukić i dr. 1982: 266]. След стве но 
то ме, мо гли би смо до ћи и до још јед ног про бле ма при иден ти фи ка ци ји 
ки ча. На и ме, и ста во ви и од но си су по при лич но су бјек тив ног ка рак те ра, 
по пут на ве де них естет ских пре фе рен ци ја. Они су про мен љи ве и вр ло 
не по де сне ка те го ри је за ме ре ње. Та ква „ме ре ња” би нас, већ, мо гла од ве-
сти у пре двор је ети ке, а, уз гред, не за бо ра ви мо, и сам мо рал че сто мо же 
би ти вре мен ски про мен љи ва ка те го ри ја.13 Дру гим ре чи ма, ако узме мо 
да кич ни је са мо „ма ни пу ла ци ја вред но сти ма на ре ла ци ји естет ски до па-
дљи вог из ме ђу су бјек та и објек та” [Глушчевић 1990: 22], од но сно, ап стра-
ху је мо ли естет ску ком по нен ту и при хва ти мо ли ши ре по сма тра ње ки ча 
као со ци јал не кон струк ци је и до жи вља ва ња – ки чер ску и „шунд” ети-
ке ту мо гли би смо „на ле пи ти” раз ли чи тим про це си ма и по на ша њи ма у 
број ним сфе ра ма дру штве ног жи во та – од бе р зан ског по сло ва ња до по-
ли ти ке.14 А и је дан та кав суд би, опет, за ви сио од ин ди ви ду ал не пер цеп-
ци је и лич ног етич ког окви ра. На кон цу, би ло да пој му ки ча при ђе мо са 
ста но ви шта исто ри ча ра умет но сти и по сма тра мо као та кве оне тво ре ви не 
ко је се „ки те пер јем дру гих ис ку ста ва и без огра да про да ју као умет ност” 
[Еко 2007: 404], или, пак, при хва ти мо на ра тив да је кич ви ше од нос чо ве ка 
и ства ри, од но сно да ки ча не ма без „кич-чо ве ка” – тек, та мо где је тр жи ште 
– ту ће мо про на ћи и кич.

КУЛ ТУР НА ПО ЛИ ТИ КА И ОПО РЕ ЗИ ВА ЊЕ

У сфе ри по ре ске по ли ти ке, нео ли бе ра ли зам по чи ва на иде ји да се 
уло га по ре за што је мо гу ће ви ше огра ни чи на ни во ин стру мен та пу тем 
ко јег др жа ва оства ру је пре те жно фи скал не ци ље ве. Дру гим ре чи ма, по-
ре зи се „као ин стру мен ти не фи скал не по ли ти ке ко ри сте све ма ње, а у 

13 У том сми слу нам мо же, као под се ћа ње, по слу жи ти и ег зем плар из пр вог уџ бе ни ка 
Со ци о ло ги је Ра до ми ра Лу ки ћа, ко ји је био на ме њен сту ден ти ма Прав ног фа кул те та: „Та ко, на 
при мер, оно што је у при ми тив ној за јед ни ци до бро – уби ја ти ста ре љу де – сад је рђа во; ста-
вља ње соп стве не же не го сту на рас по ло же ње, не кад је би ло до бро, сад је зло...” [1962: 268].

14 Шта ви ше, тер мин „по ли тич ки кич” ду го се ко ри сти у дру штве но-ху ма ни стич ким 
ди ску си ја ма, би ло као „фор ма кул тур не ане сте зи је” [Lugg 1998: 3], би ло као „при вид по ли-
тич ког ко ји има за циљ да ма ски ра исти ну, за ма гли ствар ност и за до во љи пар ци јал не инте-
ре се по је ди на ца или гру па на вла сти” [Božilović 2013: 29].
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те о ри ји се све сна жни је ис ти че, те у прак си спро во ди, опре де ље ње пре ма 
ко јем по ре зе тре ба ко ри сти ти као ин стру мен те у пр вом ре ду фи скал не 
по ли ти ке” [Jelčić 1998: 184]. Па ипак, и по ред ова квих тен ден ци ја, у са вре-
ме ним по ли тич ким си сте ми ма, по ре ска по ли ти ка је че сто у функ ци ји 
оства ри ва ња ци ље ва дру гих јав них по ли ти ка – ка ко здрав стве не, де мо-
граф ске, еко ло шке, та ко и кул тур не. Но, ова кви ван фи скал ни, од но сно 
екс тра фи скал ни ци ље ви и за да ци, пре те жно сe им пле мен ти ра ју кроз 
ак ци зно опо ре зи ва ње, раз ли чи те по ре ске под сти ца је и олак ши це, так се 
и на кна де, а не кроз уво ђе ње но вих по ре ских об ли ка.

Уво ђе ње и при ме ну ак ци за че сто пра ти и ар гу мен та ци ја пред ла га ча 
да се по тро ша чи на тај на чин од вра ћа ју од ко ри шће ња не ких про из во да 
(по пут ци га ре та, ал ко хо ла, лук су зних про из во да и сл.), или да се де сти-
му ли шу од ре ђе на по на ша ња су прот на јав ном ин те ре су (по пут за га ђе ња 
жи вот не сре ди не). Ме ђу тим, иа ко је њи хов не фи скал ни ути цај нео спо ран, 
у прак тич ној бу џет ској по ли ти ци не рет ко се мно го ви ше вред ну је њи хов 
фи скал ни зна чај и по тре ба под ми ри ва ња уве ћа них јав них рас хо да, не го 
њи хо ва здрав стве на, еко ло шка или со ци јал но по ли тич ка ефи ка сност.15

Ме ре по ре ске по ли ти ке кроз ко је се оства ру ју и кул тур но-по ли тич-
ки ци ље ви углав ном су усме ре не на „охра бри ва ње при ват них до на то ра 
за по ма га ње умет но сти или на раз ли чи та по ре ска осло бо ђе ња за ква ли-
фи ко ва не умет ни ке и умет нич ке ор га ни за ци је” [Throsby 2010: 73]. С јед-
не стра не, та кве олак ши це и под сти ца ји сти му ли шу до на ци је и до бро-
чи но де ла ње при ват ног сек то ра, од но сно, „та кав си стем мо би ли ше при-
ват ну по др шку за умет ност и до но си фи нан сиј ске ре сур се оном сек то ру 
ко ји та кве ре сур се ина че не би до био” [Throsby 2010: 74]. С дру ге стра не, 
ова ква по др шка обра зла же се и чи ње ни цом да се та ко „од лу чи ва ње о 
то ме ко га и шта тре ба суб вен ци о ни са ти ефек тив но пре но си са бирокра-
тa и по ли ти ча ра на мно го ве ћи број по је ди на ца...” [Throsby 2010: 74].

Сво је вр сна по др шка кул тур ном раз во ју по сти же се и по себ ним по-
ре ским по год но сти ма и осло бо ђе њи ма ко ја се од но се на по рез на до да ту 
вред ност или по рез на про мет, а ко ја сво ју при ме ну на ла зе у го то во свим 
по ре ским си сте ми ма да на шњи це. На овај на чин, оства ру је се ко рист и на 
стра ни про из во ђа ча, и на стра ни по тро ша ча раз ли чи тих кул тур них про-
из во да и/или услу га. Ме ђу тим, да ли ће и за и ста до ћи до оства ре ња циље-
ва кул тур не по ли ти ке овим пу тем – за ви си ће, пре све га, од ела стич но сти 
це на, од но сно од то га да ли ће це нов ни ефек ти про ме ни ти по на ша ње 
по тро ша ча у же ље ном сме ру. Сто га по је ди ни ау то ри уви ђа ју да нај ве ћи про-
блем кре а то ри ма по ли ти ка пред ста вља упра во то што су „оба ве зни да се 
осла ња ју на свој суд и ве ру, че шће не го на спо соб ност да пред ви де по на-
ша ње не пред ви дљи ве јав но сти” [Throsby 2010: 80]. Слич но би, да ка ко, 

15 Бар ба ра Јел чић је, та ко, на во ди ла при мер да је „по ве ћа ње по ре зних сто па, од но сно 
по ре зног оп те ре ће ња при опо ре зи ва њу ци га ре та, ви на, пи ва, ал ко хол них пи ћа у мно гим 
др жа ва ма усмје ре но на по ве ћа ње јав них при хо да од тих из во ра, а не на сма ње ње по тро шње 
тих про из во да” [2001: 349], а Гор да на Илић-По пов да „ми ни стри фи нан си ја пре фе ри ра ју еко-
ло шке по ре зе има ју ћи у ви ду да они пред ста вља ју, иа ко не мно го из да шан, (...) ипак ре ла-
тив но ста би лан из вор јав них при хо да” [2000: 75].
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би ло и у слу ча ју уво ђе ња не ког об ли ка „по ре за на шунд”, ка да би се та кав 
при мер мо гао про на ћи у упо ред но прав ној прак си.

ОПО РЕ ЗИ ВА ЊЕ „ШУН ДА” У ДО БА БИВ ШЕ СФРЈ

Сво је вр сно пре по зна ва ње про бле ма од стра не др жав ног апа ра та уо-
чи ло се већ кроз ор га ни зо ва ње Кон гре са кул тур не ак ци је у Кра гу јев цу 
1971. го ди не,16 с ци љем „да се што пре Ср би ја осло бо ди кул тур не за о ста-
ло сти и (...) свр ста у ред кул тур но раз ви је них дру шта ва” [Гончин 1971: 15]. 
Ме ђу тим, иа ко је овај скуп био „пред ста вљан јав но сти као по се бан об лик 
кул тур не ре во лу ци је” [Hof man 2013: 295] и био пер ци пи ран као „не по-
сред ни под сти цај за до но ше ње за ко на о опо ре зи ва њу „шун да” [Гаварић 
1974: 47], са дис тан це од го то во по ла ве ка, мо гло би се ре ћи да ни је имао 
ве ћих прак тич них до ме та,17 а у јав но сти је нај ви ше остао упам ћен по 
про те сту „про тив шун да” кра гу је вач ких гим на зи ја ла ца, ко ји су, ис пред 
град ске дво ра не „Шу ма ди ја”, пр вог да на Кон гре са на им про ви зо ва ној 
ло ма чи спа љи ва ли за бав не ча со пи се и кри ми-ро ма не.18

„За кон про тив шун да” пред ста вља не срећ но иза бран ко ло кви ја лан 
на зив19 за За кон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о ре пу блич ком по ре зу на 
про мет ро бе на ма ло СР Ср би је из 1971. го ди не [Службени гла сник СРС, 
51/71]. Из ме ђу оста лог, овим за кон ским ак том је утвр ђе на по ре ска сто па 
од 31,5% на про мет свих књи га, бро шу ра, но ви на, ча со пи са и дру ге пе-
ри о дич не ин фор ма тив не и струч не штам пе [чл. 1а, ст. 1], пред ви ђе но 
по ре ско осло бо ђе ње за оне про из во де из ове гру пе „од по себ не дру штве-
не и кул тур не вред но сти”, а оце на о то ме ко ји се про из во ди сма тра ју 
та квим – ста вље на у над ле жност ре пу блич ког ор га на упра ве над ле жног 
за по сло ве кул ту ре [чл. 1а, ст. 2].

Не ко ли ко ме се ци на кон до но ше ња на ве де ног ак та, до нет је и Пра вил-
ник о утвр ђи ва њу књи га, бро шу ра, но ви на, ча со пи са и дру ге пе ри о дич не 
ин фор ма тив не и струч не штам пе ко је су од по себ не дру штве не и кул тур не 
вред но сти [Службени гла сник СРС, 26/72]. Так са тив но су би ле на ве де не та кве 
ка те го ри је из да ња, кон кре ти зо ва ни на зи ви по је ди них, а, као са став ни део 
ак та, до дат је и спи сак ОУР-а (та да шњих из да вач ких пред у зе ћа) чи ја се 
из да ња сма тра ју из да њи ма од по себ не дру штве не и кул тур не вред но сти.20 

16 По је ди ни уче сни ци де ба те су на гла ша ва ли и да „ово дру штво мо ра да ко ри сти ад-
ми ни стра тив не ме ре, а у бор би про тив шун да и ки ча ни су не ху ма не и ад ми ни стра тив но-
по ре ске ме ре, ко је ће олак ша ти пут идеј ним на по ри ма истин ским кул тур ним вред но сти ма” 
[Џакулин 1971: 281].

17 Ви де ти ви ше: [Vučetić 2016: 76–109].
18 Ви де ти: [Шунд на ло ма чи, 1971: 8; Lu ko vić 1989: 215].
19 У есе ји ма и на уч ним ра до ви ма ко ји де лом тре ти ра ју ову те му не рет ко се мо же на ћи 

по гре шно на ве ден на зив за кон ског тек ста – по пут „За ко на о опо ре зи ва њу књи га, но ви на и 
дру гих пу бли ка ци ја” [Senjković 2008: 78; Po po vić i dr. 1975: 405], или, пак, по гре шан из бор 
са мог за кон ског тек ста – по пут на во ђе ња са ве зног „За ко на о опо ре зи ва њу про из во да и услу-
га у про ме ту” из 1972. го ди не у сми слу „за ко на ко ји је сту пио на сна гу пр во у ужој Ср би ји” 
[Janjetović 2010: 44].

20 Ку ри о зи те том се чи ни то да је ме ђу так са тив но на ве де ним из да њи ма од по себ не 
дру штве не и кул тур не вред но сти ме сто на шла и Зве зди на ре ви ја, из да ва ча ФК „Цр ве на зве зда” 



268

Пра вил ник је био „по ста вљен та ко да се мо же стал но ме ња ти и до пу ња-
ва ти, ка ко но вим из да њи ма, та ко и уно ше њем оних из да ња ко ја су би ла 
опо ре зо ва на, уко ли ко су про ме ни ла ка рак тер у по зи тив ном сми слу, као 
и бри са њем уко ли ко су не ка из да ња сво ју кон цеп ци ју про ме ни ла у не га-
тив ном сми слу” [Гаварић 1974: 50].

У јав ном про сто ру се и та да ука зи ва ло да ова кве ме ре пред ста вља ју 
„акт фи нан сиј ске вла сти ко ја се ја вља у не чем што јој ни је по сао” [Kul-
tur no-pro svet na za jed ni ca Voj vo di ne, 1972: 392], али су оне би ле при хва ће-
не од стра не од ре ђе ног бро ја кул тур них по сле ни ка уз обра зло же ња ко ја 
су би ла слич на оним ар гу мен ти ма са вре ме них за го вор ни ка опо ре зи ва ња 
шун да ко ји оправ да ва ју ова кво опо ре зи ва ње ду хов них тво ре ви на по пут 
лук су зних про из во да и ал ко хол них пи ћа [Kul tur no-pro svet na za jed ni ca 
Voj vo di ne, 1972: 392]. Но, нај ве ћи иза зов ко ји се ја вљао у прак тич ној опе-
ра ци о на ли за ци ји ових ме ра упра во је и био про блем не до вољ но пре ци-
зних кри те ри ју ма за раз гра ни че ње вред ног у ду хов ним тво ре ви на ма. 
Та ко су, при ме ра ра ди, чла но ви ко ми си је Ре пу блич ког се кре та ри ја та за 
кул ту ру Ср би је у свом ра ду има ли не су гла си це око кри те ри ју ма на осно-
ву ко јих би се од ре ди ло ко ја де ла пред ста вља ју оства ре ња „од по себ не 
дру штве не вред но сти”, па је би ло об ја вље но да су „по сле дво ча сов не 
по ле ми ке, чла но ви ко ми си је (...) ипак од у ста ли од по ку ша ја де фи ни са ња, 
од лу чив ши да убу ду ће од лу ке до но се на осно ву лич ног су да” [О шун ду 
– пре ма сло бод ном уве ре њу, 1972: 8].

По што је сту па њем на сна гу са ве зног За ко на о опо ре зи ва њу про из-
во да и услу га у про ме ту [Службени лист СФРЈ, бр. 33/72], 1972. го ди не 
до шло до но вог раз до бља у ма те ри ји опо ре зи ва ња про ме та про из во да и 
услу га, кра јем исте го ди не на ни воу СР Ср би је до нет је За кон о по себ ном 
ре пу блич ком по ре зу на про мет про из во да и услу га у про ме ту [Службени 
гла сник СРС, бр. 53/72]. Сту па њем на сна гу овог за ко на пре ста ла су да 
ва же по ме ну та ре ше ња у по гле ду ре гу ли са ња по ре за на про мет ро бе на 
ма ло (чл. 13), али је на ме ра за ко но дав ца оста ла иста. На и ме, и овим за-
кон ским тек стом би ла је пред ви ђе на по ре ска сто па од 31,5% на про мет 
раз ли чи тих пи са них из да ња, као и по ре ско осло бо ђе ње за по је ди не ка-
те го ри је из да ња (књи га, бро шу ра и дру гих пу бли ка ци ја), с том раз ли ком 
што је, ово га пу та, би ло на пу ште но но мо тех нич ко ре ше ње у по гле ду 
ка те го ри је „по себ не дру штве не и кул тур не вред но сти”, већ је би ло про-
пи са но по ре ско осло бо ђе ње за од ре ђе на из да ња из обла сти на у ке, умет-
но сти, кул ту ре, обра зо ва ња и вас пи та ња – а ми шље ње о то ме да ли jе у 
пи та њу ова кав про из вод, у сва ком слу ча ју in con cre to, ду жан је био при-
ба ви ти из да вач од ре пу блич ког, од но сно по кра јин ског ор га на упра ве 
над ле жног за по сло ве кул ту ре пре ста вља ња тих про из во да у про мет 
(та риф ни бр. 5).

Иа ко су по је ди ни кул тур ни по сле ни ци та да пи са ли да ће Ср би ја „ући 
у по ви јест есте ти ке, ети ке, со ци о ло ги је и за ко но дав ства, итд, јер је пр ва 

[чл. 3, ст. 1, тач. 16], а ка сни јим из ме на ма и до пу на ма Пра вил ни ка [Службени гла сник СРС, 
бр. 30/72] и из да ње Ни кад ро бом [чл. 2, ст. 2, тач. 58], ка ко се на зи ва ла стрип-ре ви ја у ко јој 
су из ла зи ли стри по ви о ју на ци ма Мир ку и Слав ку.
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ре ши ла пи та ње – шта је то шунд” [Лукач 1972: 19] – са та квим оце на ма 
(као и оним да на шњим ко је се по зи ва ју на „по рез на шунд у бив шој СФРЈ”) 
не би се ва ља ло сло жи ти, јер, фор мал но прав но по сма тра но – „за кон о 
опо ре зи ва њу шун да” ни ка да ни је ни по сто јао, од но сна ма те ри ја је би ла 
ре гу ли са на раз ли чи тим прав ним ак ти ма,21 а у над ле жно сти овла шће них 
ор га на ни је ни би ло утвр ђи ва ње „шун да” – већ оце њи ва ње и/или утвр-
ђи ва ње да ли се од ре ђе ни са др жај мо же про гла си ти дру штве но/кул тур но 
вред ним и као та кав осло бо ди ти по ре за. С дру ге стра не, не би се тре ба-
ло сло жи ти ни с ми шље њем „слу жбе них ту ма ча” [Janjetović 2011: 258] 
ових ме ра да их тре ба схва ти ти „као ис кљу чи во еко ном ске” [Gavarić 1975: 
392; Po po vić i dr. 1975: 411], јер су оне, очи глед но, би ле и кул тур но-по ли-
тич ке (и иде о ло шке) при ро де.

Прем да су по је ди ни штам па ни ме ди ји не ко вре ме са ми уки да ли и/
или ме ња ли уре ђи вач ку по ли ти ку по је ди нач них из да ња ко ја ни су би ла 
осло бо ђе ња по ре за [видети: Опо ре зо ва но је да на ест из да ња, 1972: 7; Обу-
ста вље но из да ва ње шун да, 1972: 5], елек трон ски исто вре ме но из бе га ва ли 
да у сво јим про гра ми ма пу шта ју де ла од ре ђе них ау то ра,22 те би се мо гло 
про ту ма чи ти и да су на ве де не ме ре, бар крат ко роч но, оства ри ва ле функ-
ци ју тзв. „ме ке цен зу ре” [Hof mann 2018: 263], ипак се не би мо гло оце ни ти 
да су у до ме ну кул тур не по ли ти ке и ван фи скал них ци ље ва ове ме ре за-
и ста би ле и свр сис ход не. Јер, чак и да пре ви ди мо низ ап сурд них при ме ра,23 
све оно што се у до ма ћој по пу лар ној кул ту ри по ја ви ло услед сво је вр сне 
„цен зу ре тр жи шта” де ве де се тих го ди на, у бла жем об ли ку би ло је при-
сут но и то ком „са мо у прав них” осам де се тих.

УМЕ СТО ЗА КЉУЧ КА

Че сти по зи ви на опо ре зи ва ње шун да у до ма ћем јав ном про сто ру део 
су јед ног ши рег при сту па ко ји упу ћу је на ну жност за про све ти тељ ским 
де ла њем (не са мо) у обла сти кул ту ре. Ле ги тим ност про све ти тељ ског 
при сту па не у пит на је и сто га што су про све ти тељ ске иде је упра во и до-
би ле сво је нај ви дљи ви је ова пло ће ње кроз са вре ме не кул тур не по ли ти ке. 

21 Из ме ђу оста лог, ка сни јим за ко но дав ним ре ше њи ма, на ве де не ка те го ри је из да ња 
про ши ре не су и на гра мо фон ске пло че, ви део-ка се те и слич не ме ди је. Ви ше ви де ти у: [Закон 
о из ме на ма и до пу на ма За ко на о опо ре зи ва њу про из во да и услу га у про ме ту, Слу жбе ни 
лист СФРЈ, бр. 58/75], а сли чан је био и ra tio le gis као у по гле ду штам па них из да ња. Пре ма 
оце ни Дра го љу ба Га ва ри ћа (та да шњег са вет ни ка у Ре пу блич ком се кре та ри ја ту за обра зо-
ва ње и кул ту ру): „на 80% тих пло ча (...) сни мље на (је) ло ша та ко зва на но ва на род на и за бав-
на му зи ка (...) сто га је Скуп шти на СР Ср би је усво ји ла за кљу чак да се у по гле ду по ре ске 
по ли ти ке гра мо фон ске пло че исто тре ти ра ју као и из да ња књи га и но ви на” [1974: 57].

22 Из во ђа чи и ме на џе ри фолк-му зи ке пер ци пи ра ни су „као дру штве ни од мет ни ци и 
пре ва ран ти ко ји де ла ју уну тар с̓и ве зо неʼ мрач не ин ду стри је за ба ве” [Čvoro 2016: 46].

23 По пут на во да фолк пе ва чи це Зо ри це Брун цлик да је ње не пло че „на род (...) ку по вао 
још ви ше, јер су би ле ску пље, па су љу ди ми сли ли да су и вред ни је” [Ranđelović-An drić 2006: 
161], или, пак, ку ри о зи те та да је ал бум пр ве нац сло ве нач ке панк-рок гру пе „Пан кр ти” у про-
дав ни ца ма пло ча „под ли је гао оба ве зи пла ћа ња основ них и по себ них по ре за на про мет”, а да 
је, за тај исти ал бум, као нај бо љи мла ди бенд, гру па до би ла на гра ду „Се дам се кре та ра СКОЈ-а” 
[Mišina 2013: 111].
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Ме ђу тим, ка ко је сво је вре ме но ис ти цао Ти бор Ва ра ди (Ti bor Várady) – „су-
прот ста вља ње шун ду је сте ујед но и су прот ста вља ње јед ној од нај бол ни-
јих со ци јал них раз ли ка – ра зли ци кул тур ног ни воа (...) а раз ли ке кул тур-
ног ни воа не уки да ју се јед но став но и ау то мат ски, ре ша ва њем од ре ђе них 
еко ном ских про бле ма” [1976: 34]. Ако би и мо гли за ми сли ти је дан та кав 
об лик урав ни лов ке у бу дућ но сти, чи ни се да би се ре ше ња пре мо гла 
тра жи ти у стра те шкој ин те гра ци ји кул тур не по ли ти ке са још јед ном јав-
ном по ли ти ком (ну жно) про све ти тељ ске функ ци је – обра зов ном.

Са вре ме ни прав ни си сте ми по зна ју раз ли чи те об ли ке по ре ских осло-
бо ђе ња и под сти ца ја као прав на ре ше ња пу тем ко јих се де ли мич но оства-
ру ју и мно ги не фи скал ни ци ље ви по ре ске по ли ти ке, па ме ђу њи ма и 
кул тур но-по ли тич ки. Но, пред ло зи за уво ђе ње по себ ног об ли ка „по ре за 
на шунд” сво је уте ме ље ње не би мо гли на ћи у на у ци о по ре зи ма. Та кав 
по ре ски об лик не ма сво је ме сто ни у упо ред но прав ној, ни у исто риј ско-
прав ној прак си.

У стварности, све је мо гу ће опо ре зо ва ти. Иза та квих ме ра сто ји др-
жа ва, а по зна то је да се у по гле ду фи скал не су ве ре но сти нај ма ње мо же 
го во ри ти у кон тек сту еро зи је су ве ре но сти или не ка кве де су ве ре ни за ци-
је. Ме ђу тим, ис пла ти вост и фи скал на из да шност пред ло же них ме ра би ли 
би не из ве сни, бу ду ћи да би се, у та квом слу ча ју, по тро шња „шунд-са др-
жа ја” за си гур но са мо пре не ла на ин тер нет плат фор ме. Сто га ова кве пред-
ло ге не би тре ба ло по др жа ти као еко ном ско ре ше ње ко је би, по пут ча-
роб ног шта пи ћа, ре ши ло про бле ме фи нан си ра ња кул ту ре.

С дру ге стра не, они се чи не не при хва тљи вим и за то што би се, у 
не до стат ку на уч но уте ме ље не де фи ни ци је „шун да”, пред ло же на те ла, 
ко ји ма би би ла по ве ре на јав на овла шће ња, су о ча ва ла са про бле ми ма тзв. 
нео д ре ђе ног пој ма и ар би трер но сти у оце њи ва њу. На кон цу, под прет по-
став ком да се тај (ве чи ти) про блем не ка ко и ре ши, па на ше дру штво за-
и ста „уђе у исто ри ју есте ти ке, ети ке, со ци о ло ги је и за ко но дав ства” и нор-
ма тив ним ак ти ма ја сно од ре ди де мар ка ци о ну ли ни ју из ме ђу „шун да” и 
„не шун да”, оста је про блем кул тур но-по ли тич ке свр сис ход но сти јед не 
та кве ме ре. Јер, ка ко је пи сао Ми ро слав Ан тић [1972: 7]: „По рез не ће 
уки ну ти шунд. Шунд ће пла ти ти по рез и жи ве ти и да ље. За то се, ваљ да, 
тре ба бо ри ти да не бу де шун да у овој на шој по ли ти ци про тив шун да”.
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RE VI EW SCI EN TI FIC PA PER

“SHUND” AS A SU BJECT OF TA XA TI ON

by
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Uni ver sity of Kra gu je vac, Fa culty of Law
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SUM MARY: De ba tes re gar ding the pos si ble ta xa ti on of “shund” con tent and the 
“re turn of tax on shund” from the pe riod of the for mer SFRY, are ope ned every few years 
in the na ti o nal pu blic me dia spa ce. In or der to see the sco pe of such de ba tes mo re cle arly, 
this pa per pro vi des an over vi ew of dif fe rent no ti ons of “shund” and kitsch in the hu ma-
ni ti es, po ints out the per me a tion of cul tu ral and tax po licy in the con text of mo dern pu blic 
po licy and pro vi des a hi sto ri cal and ju ri di cal over vi ew and as ses sment of “tax on shund” 
from the so ci a list pe riod. The goal is to shed light on the most pro mi nent the o re ti cal pro-
blems via an in ter di sci pli nary analyti cal ap pa ra tus and using a com pa ra ti ve, hi sto ri cal, 
in duc ti ve and de scrip ti ve met hod and try to an swer the qu e sti ons of the for mu la tion and 
pos si ble ope ra ti o na li za tion of the “tax on shund”. In the end, the only thing left is the 
jud gment that the in tro duc tion of the pro po sed form of ta xa ti on wo uld not find its fo un-
da tion in the sci en ce of ta xes, that the cost-ef fec ti ve ness and fi scal abun dan ce of such 
me a su res wo uld be un cer tain, and that, in the ab sen ce of a sci en ti fi cally ba sed de fi ni tion 
of “shund”, the bo di es en tru sted with pu blic aut ho rity wo uld fa ce the pro blems of the 
so-cal led in de fi ni te no tion and ar bi tra ri ness in eva lu a tion.

KEYWORDS: tax, shund, kitsch, tax po licy, cul tu ral po licy
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Уни вер зи те т у Кра гу јев цу, Еко ном ски фа кул тет
Ли це ја Кне же ви не Ср би је 3, Кра гу је вац, Ср би ја

СА ЖЕ ТАК: Прeдмeт истрaживaњa у рaду je улoгa фeр врeднoсти, 
кao јед ног од ра чу но вод стве них мер них атри бу та (осно ва за ме ре ње) срeд-
стaвa и oбaвeзa у извeш тajу o финaнсиjскoм пoлoжajу у кри зним усло ви ма, 
на осно ву ис ку ства са гло бал ном фи нан сиј ском кри зом ко ја је на ста ла у 
2008. го ди ни у фи нан сиј ском сек то ру САД, да би се ка сни је пре ли ла у ре-
ал ни сек тор те др жа ве, као и, у ве ћем или ма њем оби му, на оста так све та. 
Кри за је под ста кла рас пра ве у на уч ној и струч ној јав но сти о свр сис ход но-
сти упо тре бе фер вред но сти и ути ца ју овог мер ног атри бу та на на ста нак 
и ши ре ње кри зе. Циљ истрaживaњa упра во je сaглeдaвaњe утицaja примeнe 
фeр врeднoсти нa нaстaнaк пoмeнутe финaнсиjскe кризe. У ра ду је при ме-
ње на ква ли та тив на ме то до ло ги ја ис тра жи ва ња за сно ва на на раз ма тра њу 
ре ле вант не ли те ра ту ре из обла сти пред ме та ис тра жи ва ња.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: фер вред ност, ра чу но вод ство фер вред но сти, гло-
бал на фи нан сиј ска кри за, се кју ри ти за ци ја, фи нан сиј ско из ве шта ва ње

JEL: M41, M48, G01, G20

О ФИНAНСИJСКOJ КРИ ЗИ ИЗ 2008. ГOДИНE

Као до га ђа ји ко ји су, по сма тра ни за јед но, на го ве сти ли на ста нак фи-
нан сиј ске кри зе из 2008. го ди не, у ли те ра ту ри се на во де: 1) пу ца ње ба ло на 
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тех но ло ги је (енг. dot-com ба ло на) 2000. го ди не и 2) те ро ри стич ки на пад 
11. сеп тем бра 2001. го ди не [Kot ha ri and Le ster 2012: 337]. Као од го вор на 
ове не же ље не до га ђа је, ре ла тив но но ва ад ми ни стра ци ја та да шњег пред-
сед ни ка САД Џор џа Бу ша и Си стем фе де рал них ре зер ви пред у зе ли су 
од ре ђе не фи скал не и мо не тар не ме ре с ци љем за у ста вља ња ре це си је. У 
пе ри о ду од 2001. до 2007. го ди не до шло је до по ра ста жи вот ног стан дар-
да, не за по сле ност је би ла нај ни жа у прет ход не че ти ри де це ни је и БДП је 
кон зи стент но квар тал но ра стао. Ме ђу тим, ка сни је се ис по ста ви ло да 
еко ном ски раст ни је имао до бру осно ву [Kot ha ri and Le ster 2012: 337], што 
је по твр ди ла фи нан сиј ска кри за у САД. Кључ ни узро ци ове кри зе су ри-
зич но по на ша ње мно гих ин сти ту ци ја и по је ди на ца, ко ји су би ли фо ку-
си ра ни на крат ко роч не ре зул та те за не ма рив ши ду го роч не по сле ди це и 
не у спех фе де рал них над зор них аген ци ја у пра ће њу и кон тро ли та квог 
по на ша ња [Blo om 2013: 6]. 

Бан ке у САД, у пе ри о ду пре кри зе, ре лак си ра ле су по ли ти ке у ве зи 
са одо бра ва њем хи по те кар них кре ди та. По ред одо бра ва ња тзв. „пр во ра-
зред них” хи по те кар них кре ди та, ду жни ци ма ко ји су кре дит но спо соб ни 
да от пла те узе ти кре дит, бан ке су одо бра ва ле и тзв. „дру го ра зред не” 
хи по те кар не кре ди те „кли јен ти ма са ни ским кре дит ним реј тин гом – до-
ма ћин стви ма без до ку мен то ва не кре дит не исто ри је и са до хот ком ко ји 
је ма њи од до хот ка про сеч ног до ма ћин ства” [Jakšić 2016: 48]. У том сми-
слу, мо же се из дво ји ти ко мен тар по зна тог еко но ми сте Џо зе фа Шти гли ца 
[2009: 281] да по је ди нац „не мо ра да има док то рат да би знао да не мо же 
по тро ши ти ви ше од 100% сво јих при хо да на ста но ва ње.” У су шти ни, 
одо бра ва ње „дру го ра зред них” хи по те кар них кре ди та ни је би ло за сно ва-
но на ис црп ној оце ни бо ни те та ду жни ка, ни ти су бан ке зах те ва ле до ка зе 
да ће кли јен ти мо ћи да ис пла ћу ју ме сеч не ра те. Због то га је овај про цес 
озна чен као „по зајм љи ва ње без до ку мен та ци је” [Kot ha ri and Le ster 2012: 
337]. Осим то га, бан ке су че сто у за блу ди одо бра ва ле кре дит не зах те ве 
у ко ји ма су кли јен ти на мер но по гре шно на во ди ли од ре ђе не ин фор ма ци-
је (на при мер, да су за по сле ни иа ко ни су). Ве ро ва ло се да се не крет ни на 
мо же ла ко про да ти ако кли јент не бу де мо гао да из ми ру је оба ве зу пре ма 
бан ци из сво јих ре дов них при хо да. По раст бро ја гра ђа на САД ко ји су 
мо гли да до би ју хи по те кар не кре ди те ути цао је на раст тра жње за не-
крет ни на ма и, због огра ни че не по ну де, на раст це на не крет ни на из над 
њи хо вих фун да мен тал них вред но сти, од но сно на ства ра ње тзв. „ба ло на 
не крет ни на”. То је до ве ло до ра ста од но са про дај не це не од ре ђе не не крет-
ни не и ње не го ди шње рен те (12 х из нос ме сеч не рен те те не крет ни не) 
(енг. ho u sing pri ce-to-rent ra tio) [For bes 2010], што зна чи да су куп ци не-
крет ни на би ли вољ ни да пла те све ви ше у од но су на за куп ни ну [Gold berg 
and Gi e de man 2009: 15]. По раст це на не крет ни на прет хо дио је и ра ни јим 
фи нан сиј ским кри за ма ши ром све та, али ни је имао та ко сна жан ути цај 
као у слу ча ју раз ма тра не кри зе [Re in hart and Ro goff 2008: 340].

Је дан од глав них раз ло га за ре лак си ра ње кре дит не по ли ти ке аме-
рич ких ба на ка био је тран сфер кре дит ног ри зи ка по сред ством се кју ри-
ти за ци је [Kot ha ri and Le ster 2012: 338]. Су шти на про це са се кју ри ти за ци је 
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је тран сфор ма ци ја по тра жи ва ња по осно ву зај мо ва у хар ти је од вред но сти. 
По тра жи ва ња по осно ву зај мо ва се гру пи шу у пу ло ве, ко ји се пре но се на 
ентит етe са по себ ном на ме ном. Та кви ен ти те ти су вр ши ли еми то ва ње 
хар ти ја од вред но сти, ко је су ли квид ни је од по тра жи ва ња по осно ву зај-
мо ва, при че му су те хар ти је од вред но сти би ле по др жа не нов ча ним то-
ко ви ма из ко јих се ис пла ћу је др жа лац хар ти је од вред но сти. Уко ли ко се 
ис прав но при ме њу је, се кју ри ти за ци ја не до но си ште ту, већ ко ри сти фи-
нан сиј ским тр жи шти ма [Briggs and Be ams 2012: 64]. Ипак, у пе ри о ду пре 
кри зе се кју ри ти за ци ја ни је ис прав но ко ри шће на, јер су мно ге хар ти је од 
вред но сти еми то ва не на осно ву ло ших кре ди та за ку по ви ну не крет ни на.

Иза сва ке хи по те кар не хар ти је од вред но сти на ла зи ла су се од ре ђе-
на сред ства на осно ву ко јих је еми то ва на хар ти ја и по осно ву ко јих се 
вла сник хар ти је ис пла ћу је. Вла сни ци хи по те кар них хар ти ја од вред но сти 
има ју нов ча не то ко ве сра змер но нов ча ним то ко ви ма хи по те кар них зај-
мо ва, ко ји се са сто је од на пла ће них ка ма та и глав ни ца [Jakšić 2016: 255]. 
Раст у сфе ри се кју ри ти за ци је до вео је до по ве ћа ња кре дит ног по тен ци-
ја ла ба на ка, а сред ства до би је на се кју ри ти за ци јом пла си ра на су кроз 
но ве зај мо ве, ко ји су, та ко ђе, мо гли би ти се кју ри ти зо ва ни. Те о риј ски по-
сма тра но, овај про цес се мо гао од ви ја ти уне до глед. На и ме, све док су 
ду жни ци сер ви си ра ли сво је ду го ве без зна чај ни јих про бле ма, ни је би ло 
раз ло га за бри гу. Ме ђу тим, ка да су ду жни ци пре ста ли да сер ви си ра ју 
сво је ду го ве, из о стао је пла ни ра ни ток го то ви не ко ји тре ба да сер ви си ра 
хар ти ју од вред но сти [Шевић 2012: 14]. По ред то га што је нај ве ћа вред-
ност ви со ко ри зич них хи по те кар них кре ди та одо бре на у пе ри о ду нај ве ћег 
ра ста це на не крет ни на у САД (1997–2006) [Filipović 2010: 80], као до дат-
ни про блем, у ли те ра ту ри [Iglič 2008: 72] се ис ти че и по се бан на чин па-
ко ва ња се кју ри ти зо ва них зај мо ва у об ли ку струк ту ри ра них про из во да 
кре дит ног ри зи ка кроз ви ше фа за, што се по ре ди са ру ским ба бу шка ма.

ФEР ВРEДНOСТ КAO МEРНИ AТРИБУТ  
У ФИНAНСИJСКOМ ИЗВEШТAВAЊУ

Фер вред ност, као мер ни атри бут у фи нан сиј ском из ве шта ва њу, тре-
ба да ре пре зен ту је те ку ће тр жи шне це не сред ста ва и оба ве за, што иде у 
при лог ње ној ре ле вант но сти [Ha gue 2007: 35, 37]. У том сми слу, она је 
ва ри јан та те ку ће вред но сти у да на шњем ме шо ви том мо де лу ме ре ња. Фер 
вред ност се утвр ђу је у од ре ђе ном тре нут ку, тј. на од ре ђе ни дан. По што 
су тр жи шне це не под ло жне про ме на ма, и фер вред но сти, мо гу би ти про-
мен љи ве, од ра жа ва ју ћи тр жи шне окол но сти на дан ме ре ња [Me ni cuc ci 
2015: 26]. По ред то га, фер вред ност не за ви си од да ту ма ини ци јал ног 
при зна ва ња сред ста ва и оба ве за и њи хо вих исто риј ских тро шко ва. Два 
нај у ти цај ни ја ре гу ла то ра фи нан сиј ског из ве шта ва ња на гло бал ном ни воу, 
Ме ђу на род ни од бор за ра чу но вод стве не стан дар де и Од бор за стан дар де 
фи нан сиј ског ра чу но вод ства у САД, да нас де фи ни шу фер вред ност на 
иден ти чан на чин, и то као „це ну ко ја би би ла оства ре на про да јом сред ства 
или пла ће на у ци љу тран сфе ра оба ве зе у ре дов ној тран сак ци ји из ме ђу 
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тр жи шних уче сни ка на дан ме ре ња” [I ASB 2016, па ра граф 9; FASB 2018, 
па ра граф 5]. На ве де на де фи ни ци ја је у скла ду са схва та њем да „не што 
вре ди оно ли ко ко ли ко је не ко спре ман да за то пла ти” [Demp sey and Jo nes 
2015: 438].

При ме на фер вред но сти као мер ног атри бу та под ра зу ме ва да је ме ре-
ње еле ме на та из ве шта ја о фи нан сиј ском по ло жа ју (ко је ути че на об ра чун 
пе ри о дич ног ре зул та та) за сно ва но на тр жи шним окол но сти ма, а не на 
спе ци фич но сти ма ве за ним за кон крет ни ен ти тет, при че му се пра ви раз-
ли ка из ме ђу 1) ме ре ња сред ста ва и оба ве за на осно ву уоч љи вих тр жи шних 
тран сак ци ја или до ступ них тр жи шних ин фор ма ци ја и 2) ме ре ња сред ста-
ва и оба ве за уко ли ко ни су уоч љи ве тр жи шне тран сак ци је или до ступ не 
тр жи шне ин фор ма ци је. У оба слу ча ја циљ је исти – утвр ђи ва ње из ла зне 
це не сред ста ва или оба ве за. Из ла зна це на не од ра жа ва спе ци фич но сти 
ен ти те та, већ тр жи шне усло ве на дан ме ре ња [Шкарић-Јо ва но вић 2011: 
6]. По ла зе ћи од то га да се из ла зна це на утвр ђу је на осно ву прет по став ки 
ко је би ко ри сти ли уче сни ци на тр жи шту ка да се утвр ђу је це на сред ста ва 
и оба ве за, при ли ком ме ре ња фер вред но сти ни је ре ле вант на на ме ра ен-
ти те та да за др жи сред ство или да ис пла ти оба ве зу или да је из ми ри на 
не ки дру ги на чин. Под прет по став ка ма ко је би ко ри сти ли тр жи шни уче-
сни ци под ра зу ме ва ју се: 1) те ку ћи тр жи шни усло ви и 2) прет по став ке о 
ри зи ку [I ASB 2016, па ра граф 3]. 

При ли ком ме ре ња фер вред но сти по треб но је усме ри ти се на ка рак-
те ри сти ке сред ста ва или оба ве за ко је у об зир узи ма ју уче сни ци на тр жи-
шту при ли ком утвр ђи ва ња це на тих сред ста ва или оба ве за на дан ме ре ња, 
а то су, пре ма IFRS 13, а) ста ње и ло ка ци ја сред ства и б) огра ни че ња про-
да је или упо тре бе сред ства, уко ли ко по сто је [I ASB 2016, па ра граф 11]. 
Осим то га, у про це су ме ре ња фер вред но сти нео п ход но је на пра ви ти раз-
ли ку из ме ђу ка рак те ри сти ка свој стве них сред стви ма и оба ве за ма од оних 
ка рак те ри сти ка ко је та сред ства или оба ве зе има ју због вла сни ка ко ји их 
по се ду је [KPMG 2011, пре ма Шка рић-Јо ва но вић 2011: 6]. Пи та ње тр жи-
шта је, та ко ђе, зна чај но за ме ре ње фер вред но сти. Прет по став ка од ко је 
се по ла зи при ли ком ме ре ња фер вред но сти је сте да се про да ја сред ста ва 
или тран сфер оба ве за вр ши на глав ним тр жи шти ма за та сред ства, од-
но сно оба ве зе. То су тр жи шта ко ја има ју нај ви ши обим и ни во ак тив но сти, 
у кон тек сту да тих сред ста ва и оба ве за, од но сно тр жи шта на ко ји ма из ве-
штај ни ен ти тет уо би ча је но оба вља тран сак ци је са сред стви ма и оба ве за ма. 
Уко ли ко глав на тр жи шта ни су до ступ на, ме ре ње фер вред но сти вр ши се 
по ла зе ћи од нај по вољ ни јег тр жи шта за та сред ства или оба ве зе.

Тер мин „це на” ко ри шћен у ра ни је ци ти ра ној де фи ни ци ји фер вред-
но сти зна чи да тран сак ци о не тро шко ве не тре ба узи ма ти у об зир при ли-
ком утвр ђи ва ња фер вред но сти сред ста ва и оба ве за [Whit ting ton 2008: 
155]. Осим то га, у стан дар ди ма фи нан сиј ског из ве шта ва ња ко ји ма се де-
фи ни ше фер вред ност се екс пли цит но на во ди да се це на ко ја се ко ри сти за 
ме ре ње фер вред но сти сред ства или оба ве зе не ко ри гу је за тран сак ци о не 
тро шко ве, већ се они ра чу но вод стве но тре ти ра ју у скла ду са дру гим стан-
дар ди ма. То се об ја шња ва ти ме да тран сак ци о ни тро шко ви ни су свој ствени 
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не ком сред ству или оба ве зи, већ са мој тран сак ци ји. Још је дан ар гу мент 
про тив узи ма ња у об зир тран сак ци о них тро шко ва при ли ком ме ре ња фер 
вред но сти је сте да пред у зе ћа ко ја по слу ју у скла ду са прин ци пом трај-
но сти по сло ва ња, у су шти ни, не на ме ра ва ју да про да ју или за ме не сва 
сво ја сред ства и тран сфе ри шу све сво је оба ве зе, та ко да не ће ни сно си ти 
тран сак ци о не тро шко ве у тре нут ку ме ре ња фер вред но сти [Brom wich 
2007: 48]. Ипак, при ли ком утвр ђи ва ња фер вред но сти, тре ба узе ти у об зир 
тран спорт не тро шко ве, јер они на ста ју као по сле ди ца ло ка ци је, ко ја пред-
ста вља ка рак те ри сти ку сред ства ко ју узи ма ју у об зир уче сни ци на тр жи шту 
[Шкарић-Јо ва но вић 2011: 7].

ФEР ВРEДНOСТ И ФИНAНСИJСКA КРИЗA  
ИЗ 2008. ГOДИНE

Исто риј ски по сма тра но, све зна чај не фи нан сиј ске кри зе у про шло сти 
по слу жи ле су као под сти цај за пре и спи ти ва ње смер ни ца за ра чу но вод-
стве но ме ре ње [He a ton et al. 2010: 66]. Исто ва жи за раз ма тра ну кри зу, при 
че му је пред мет пре и спи ти ва ња би ло ме ре ње по фер вред но сти. Све док 
су це не ра сле, по зи тив не про ме не (до би ци) фер вред но сти се кју ри ти зо ва-
них сред ста ва фи нан сиј ских ин сти ту ци ја уве ћа ва ле су до би так, на осно ву 
чи јег из но са су се не рет ко об ра чу на ва ли бо ну си ме на џе ра. Ме ђу тим, ка да 
су це не по че ле да па да ју, мно ги фи нан сиј ски ру ко во ди о ци су окри ви ли 
фер вред ност за убр за ва ње тог па да [Ra man na 2013: 100]. Иа ко је по вод 
за мно ге кри ти ке на ра чун фер вред но сти об ја вљи ва ње аме рич ког Из ве-
шта ја о стан дар ди ма фи нан сиј ског ра чу но вод ства број 157 – Ме ре ње по 
фер вред но сти (Sta te ment of Fi nan cial Ac co un ting Stan dards (SFAS) No. 157 
– Fa ir Va lue Me a su re ments) [Trus sel and Ro se 2009: 26], чи ни се да је ис прав-
ни је ми шље ње да је тај мер ни атри бут имао сво ју уло гу у фи нан сиј ској 
кри зи пре об ја вљи ва ња по ме ну тог до ку мен та. На и ме, дру ги до ку мен ти 
об ја вље ни ра ни је (нпр. SFAS 133 и 140) под ста кли су ши ре укљу че ње 
не ста бил них до би та ка у из ве шта је о фи нан сиј ском по ло жа ју и укуп ном 
ре зул та ту и на ру ша ва ње по ка за те ља за ду же но сти [McMa hon 2011: 47]. 

Пре не го што раз мо три мо кри ти ке упу ће не фер вред но сти у кон тек-
сту фи нан сиј ске кри зе, тре ба са гле да ти на чин при ме не овог мер ног атри-
бу та пре на стан ка и то ком фи нан сиј ске кри зе, при че му се фо кус ста вља 
на фи нан сиј ске ин стру мен те. У вре ме кри зе, пре ма та да шњим стан дар ди-
ма фи нан сиј ског из ве шта ва ња, фи нан сиј ски ин стру мен ти су се кла си фико-
ва ли на ин стру мен те а) ко ји се др же до ро ка до спе ћа, б) ко ји ма се тр гу је и 
в) ко ји су рас по ло жи ви за про да ју. Иа ко је ра чу но вод стве ни трет ман ових 
гру па фи нан сиј ских ин стру ме на та раз ли чит, упо тре ба фер вред но сти 
ди рект но или ин ди рект но тан ги ра њи хо во ме ре ње [Mag nan 2009: 193] 
на кон по чет ног при зна ва ња. 

Ду жнич ке хар ти је од вред но сти, за ко је ме наџ мент има на ме ру и спо-
соб ност др жа ња до ро ка до спе ћа, вред ну ју се по амор ти зо ва ном тро шку. 
Ме ђу тим, ако њи хо ва фер вред ност пад не ис под амор ти зо ва ног тро шка, а 
тај пад вред но сти ни је при вре ме ног ка рак те ра, вр ши се от пис тих хар ти ја 
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од вред но сти, при че му се из нос от пи са при зна је као гу би так ко ји сма-
њу је не то ре зул тат. Јед ном из вр шен от пис ду жнич ких хар ти ја од вред но сти 
ко је се др же до ро ка до спе ћа, не мо же се по ни шти ти, тј. оне не мо гу би ти 
вред но ва не на ви ше. Ду жнич ке и вла снич ке хар ти је од вред но сти ко је су 
ку пље не и др же се при мар но да би би ле про да те у крат ком ро ку ме ре се 
по фер вред но сти, при че му се не ре а ли зо ва ни до би ци и гу би ци укљу чу ју 
у не то ре зул тат. Ду жнич ке и вла снич ке хар ти је од вред но сти ко је не спа-
да ју у прет ход не две ка те го ри је, кла си фи ку ју се као хар ти је од вред но сти 
рас по ло жи ве за про да ју. Оне се ме ре по фер вред но сти, при че му се нере-
а ли зо ва ни до би ци и гу би ци не укљу чу ју у не то ре зул тат, не го се при ка-
зу ју као по себ на ком по нен та соп стве ног ка пи та ла. За ме ре ње фи нан сиј-
ских де ри ва та ко ри сти сe фер вред ност. 

Ра чу но вод стве ни трет ман по тра жи ва ња и оба ве за не по кри ве них 
хар ти ја ма од вред но сти је исти као ра чу но вод стве ни трет ман хар ти ја од 
вред но сти ко је се др же до ро ка до спе ћа, што зна чи да је фер вред ност 
ре ле вант на са мо у слу ча ју њи хо вог обез вре ђе ња ко је ни је при вре ме ног 
ка рак те ра [A mel-Za deh аns Me eks 2015: 198–199]. Ме ђу тим, зај мо ви ко ји 
се др же ра ди про да је се вред ну ју по исто риј ском тро шку или тр жи шној 
вред но сти, у за ви сно сти од то га шта је ни же, при че му се сва сма ње ња 
вред но сти при ка зу ју као рас ход у би лан су успе ха. Сма тра се да они ни су 
би ли зна чај но за сту пље ни у из ве шта ји ма о фи нан сиј ском по ло жа ју ба на ка 
[Po zen 2009: 87–88] пре из би ја ња фи нан сиј ске кри зе. 

У ве зи са ра чу но вод стве ним трет ма ном се кју ри ти за ци је, кључ ни су 
про бле ми 1) ме ре ња хар ти ја од вред но сти еми то ва них се кју ри ти за ци јом 
и 2) ме ре ња по тра жи ва ња по осно ву да тих зај мо ва, од но сно сред ста ва на 
осно ву ко јих је из вр ше на еми си ја хар ти ја од вред но сти [Pa buc cu 2011: 65]. 
По што су хар ти је од вред но сти еми то ва не се кју ри ти за ци јом ду жнич ке 
хар ти је од вред но сти, за њих ва же ра ни је раз мо тре не смер ни це за ме ре-
ње та квих хар ти ја од вред но сти. У ве зи са сред стви ма ко ја се на ла зе у 
осно ви еми то ва них хар ти ја од вред но сти, основ на ди ле ма је да ли су она, 
за пра во, про да та или се ра ди о тзв. обез бе ђе ном за ду жи ва њу (енг. se cu red 
bor ro wing) [Pa buc cu 2011: 65; Briggs and Be ams 2012: 65; Ad hi ka ri and Be tan-
co urt 2008: 74]. Уко ли ко се тран сак ци ја тре ти ра као про да ја, раз ма тра но 
сред ство се не при зна је у из ве шта ју о фи нан сиј ском по ло жа ју по кре та ча, 
а раз ли ка из ме ђу при мље ног нов ца од еми си је хар ти је од вред но сти и 
књи го вод стве не вред но сти тог сред ства при зна је се као до би так или гу-
би так. Уко ли ко се тран сак ци ја тре ти ра као обез бе ђе но за ду жи ва ње, сред-
ство на осно ву ко јег је из вр ше на еми си ја хар ти ја од вред но сти оста је у 
из ве шта ју о фи нан сиј ском по ло жа ју по кре та ча, при че му исто вре ме но до-
ла зи до при зна ва ња оба ве зе.

У ве зи с прет ход ним, у ли те ра ту ри се раз ма тра ју две па ра диг ме: 1) 
па ра диг ма пре о вла ђу ју ћих ка рак те ри сти ка и 2) па ра диг ма фи нан сиј ских 
ком по нен ти [Pe rry 1993: 71–82, пре ма: Ad hi ka ri and Be tan co urt 2008: 77–78]. 
Пре ма па ра диг ми пре о вла ђу ју ћих ка рак те ри сти ка, уко ли ко ве ћи ну ризи ка 
и ко ри сти по осно ву по се до ва ња хар ти је од вред но сти за др жа ва по кре тач, 
сред ство не мо же би ти тре ти ра но као про да то и тран сак ци ја се тре ти ра 
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као обез бе ђе но за ду жи ва ње. Уко ли ко до ла зи до тран сфе ра ве ћи не ри зи ка 
и ко ри сти, тран сак ци ја се тре ти ра као про да ја, и сред ство ко је се на ла зи 
у осно ви се кју ри ти зо ва не хар ти је од вред но сти укла ња се из из ве шта ја 
о фи нан сиј ском по ло жа ју по кре та ча. Пре ма па ра диг ми фи нан сиј ских 
ком по нен ти, раз ма тра но сред ство се раз ла же на ви ше ком по не на та, при 
че му ди на ми ка пре стан ка при зна ва ња сред ства за ви си од пре да је кон-
тро ле над ком по нен та ма. Аме рич ки SFAS 140 – Ра чу но вод стве ни трет ман 
тран сфе ра и сер ви си ра ња фи нан сиј ских сред ста ва и га ше ња оба ве за, тј. 
Ко ди фи ка ци ја ра чу но вод стве них стан дар да 860 – Тран сфе ри и услу ге, 
за сту па па ра диг му фи нан сиј ских ком по нен ти, док је Ме ђу на род ни ра чу-
но вод стве ни стан дард (МРС) 39 ком би но вао обе па ра диг ме, до да ју ћи па-
ра диг му кон ти ну и ра ног уче шћа ко ја се за сни ва на на став ку при зна ва ња 
са мо де ла сред ства, у скла ду са уче шћем за др жа них ри зи ка и ко ри сти у 
укуп ним ри зи ци ма и ко ри сти ма сред ства [Pri ce wa ter ho u se Co o pers, 2008: 
17]. При ме њу ју ћи SFAS 140, бан ке у САД су сред ства ко ја се на ла зе у 
осно ви еми то ва них хар ти ја од вред но сти углав ном тре ти ра ле као да су 
про да та, исто вре ме но при зна ју ћи до бит ке по осно ву про да је. Да би се утвр-
дио из нос до бит ка на про да ји, би ло је по треб но утвр ди ти фер вред ност 
тих сред ста ва. Ка ко за не ка од тих сред ста ва тр жи шта ни су по сто ја ла, 
утвр ђи ва ње њи хо вих фер вред но сти за сни ва ло се на про су ђи ва њи ма ме-
наџ мен та [Kot ha ri and Le ster 2012: 340–341]. С дру ге стра не, про це њу је се 
да ве ћи на се кју ри ти за ци ја об ра чу на тих на осно ву МРС 39 ни је до ве ла до 
пре стан ка при зна ва ња сред ста ва ко ја се на ла зе у осно ви еми то ва них хар ти-
ја од вред но сти [E u ro we ek, 2004, пре ма: Ad hi ka ri and Be tan co urt 2008: 78].

Су шти на кри ти ке фер вред но сти у фи нан сиј ској кри зи, ко ја је пред-
мет на ших раз ма тра ња, је сте за пра во ње на упо тре ба при ли ком ра чу но-
вод стве ног трет ма на обез вре ђе ња фи нан сиј ских ин стру ме на та. Иа ко је, 
пре ма не ким ми шље њи ма, за ве ћи ну хи по те кар них хар ти ја од вред но сти 
и дру гих слич них фи нан сиј ских ин стру ме на та по сто ја ло тр жи ште, тра-
жња за њи ма је јед но став но не ста ла, па је не рав но те жа из ме ђу огром не 
по ну де и не до ста ју ће тра жње ути ца ла да њи хо ве фер вред но сти бу ду ве о-
ма ни ске, па чак и бли зу ну ле. Oб езвређењe финансијскoг ин стру мен та, 
тj. пaд њeгoвe фер вред но сти, усло вља ва при зна ва ње рас хо да и, пoслeдич-
нo, сма ње ње пе ри о дич ног ре зул та та, aли и сoпствeнoг кaпитaлa, с об зи-
ром на не рас ки ди ву ве зу из ме ђу из ве шта ва ња о фи нан сиј ском по ло жа ју 
и из ве шта ва ња о пе ри о дич ном ре зул та ту, ко ја про ис ти че из ка рак те ра 
при хо да и рас хо да и чињеницe да се оства ре ни пе ри о дич ни ре зул тат ин-
те гри ше у из ве штај о фи нан сиј ском по ло жа ју. Кри ти ча ри упо тре бе фер 
вред но сти, ме ђу ко ји ма се по себ но из два ја ју бан кар ске ин сти ту ци је, сма-
тра ли су да је упо тре ба тог мер ног атри бу та до ве ла до про ци клич но сти, 
за то што је под ста кла от пи си ва ње фи нан сиј ских сред ста ва на из но се 
ко ји не од ра жа ва ју њи хо ву ствар ну еко ном ску вред ност. Пре ма њи хо вом 
ми шље њу, та кве прак се су до ве ле до по гор ша ва ња фи нан сиј ске кри зе, 
због че га је пред ла га на су спен зи ја или мо ди фи ка ци ја ра чу но вод ства фер 
вред но сти [Mac Do nald 2010: 25]. Пад це на хи по те кар них об ве зни ца, услед 
дра стич ног па да тра жње за њи ма, то ком 2008. го ди не, до вео је до обез вре-
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ђива ња фи нан сиј ских сред ста ва и при зна ва ња зна чај них гу би та ка по том 
осно ву, при че му су ис тра жи ва ња от кри ла да су фи нан сиј ске ин сти ту-
ци је, већ то ком 2007. го ди не, при зна ва ле пад вред но сти сво јих фи нан сиј-
ских сред ста ва по ве за них са „дру го ра зред ним” кре ди ти ма. 

У ок то бру 2008. го ди не, та да шњи пред сед ник САД, Џорџ Буш (Ge or ge 
Wal ker Bush), пот пи сао је За кон о хит ној еко ном ској ста би ли за ци ји, ко јим 
је, из ме ђу оста лог, зах те ва но спро во ђе ње сту ди је о ра чу но вод ству фер 
вред но сти. За кљу чак сту ди је ко ју је спро ве ла аме рич ка Ко ми си ја за хар-
ти је од вред но сти и бер зе био је да ра чу но вод ство фер вред но сти пру жа 
ко ри сне ин фор ма ци је ин ве сти то ри ма и да ни је има ло зна чај ну уло гу у 
бан кар ским про пу сти ма. Сту ди јом је пред ло же но уна пре ђе ње, а не су-
спен зи ја фер вред но сти [Mac Do nald 2010: 25; Trus sel & Ro se 2009: 29]. Да 
фер вред ност ни је про у зро ко ва ла кре дит ну кри зу, ко ја се пре тво ри ла у 
кри зу ши рих раз ме ра, сма тра и не ка да шњи пред сед ник Ме ђу на род ног од-
бо ра за ра чу но вод стве не стан дар де, Деј вид Тви ди (Da vid Twe e die) [Twe e die 
2008: 2]. Пре ма ње го вом ми шље њу, ра чу но вод ство фер вред но сти ни је 
са вр ше но, али ни је узроч ник фи нан сиј ске кри зе, већ су то ло ше бан кар-
ске прак се, у сми слу ло ших кре дит них од лу ка. Уло га ра чу но вод ства у 
све му то ме би ла је да по ку ша да од ра зи еко ном ску ствар ност ко ја је би ла 
та ква да бан ке ни су би ле аде кват но ка пи та ли зо ва не, при че му су гу би ци 
при зна ти под окри љем фер вред но сти би ли ствар ни. По ред то га, сма тра 
се да уче сни ци на фи нан сиј ском тр жи шту, у те жњи да мак си ми зи ра ју 
при нос, ни су на аде ква тан на чин упра вља ли ри зи ком. До дат ни ути цај на 
крах фи нан сиј ског си сте ма има ли су не тран спа рент ни фи нан сиј ски про-
из во ди, пре ви со ка за ду же ност, не кон зи стент не и не до вољ но ко ор ди ниса-
не ма кро е ко ном ске по ли ти ке и не а де кват не струк тур не ре фор ме. Сво ју 
уло гу у фи нан сиј ској кри зи има ле су и аген ци је за оце ну кре дит ног реј-
тин га, ко је ни су бла го вре ме но пре по зна ле ри зи ке и сни зи ле реј тин ге 
хи по те кар ним об ве зни ца ма [Jakšić 2016: 92–93].

Иа ко не по сто ји де фи ни ти ван за кљу чак о уло зи фер вред но сти у фи-
нан сиј ској кри зи, не ки сма тра ју да је ра чу но вод ство фер вред но сти „ви ше 
од пре но си о ца ло ших ве сти” [Mag nan 2009: 209] и да је, са мим тим, мо жда 
до при не ло убр за ва њу кри зе, на ро чи то у фи нан сиј ском сек то ру. Без обзи-
ра на то што се ре ле вант ност овог мер ног атри бу та за ин ве сти то ре не до-
во ди у пи та ње, мо жда су до но си о ци стан дар да фи нан сиј ског из ве шта ва ња 
и ре гу ла то ри пре ви де ли не ке ње го ве дру ге ка рак те ри сти ке или пак сла-
бо сти. Слич но ми шље ње има ју и не ки дру ги ау то ри [Kot ha ri and Le ster 
2012: 350], ко ји сма тра ју да су кри зу про у зро ко ва ли број ни фак то ри, али 
да је свој до при нос да ла и не а де кват на при ме на ра чу но вод ства фер вред-
но сти. Не ки ау то ри сма тра ју да је фер вред ност има ла ма лу или ни ка кву 
уло гу у фи нан сиј ској кри зи [Barth and Lan dsman 2010: 399–423]. Ана ли-
зи ра ју ћи уло гу фер вред но сти у фи нан сиј ској кри зи, мо же се из дво ји ти 
и ми шље ње да је нај ве ћа за слу га, ко ја се том мер ном атри бу ту мо же при-
пи са ти у усло ви ма фи нан сиј ске кри зе, то што је фер вред ност омо гу ћи ла 
а) бр же от кри ва ње ефе ка та не ра ци о нал них по сту па ка ме наџ мен та фи-
нан сиј ских ин сту ту ци ја и б) бр же пре по зна ва ње фи нан сиј ских ри зи ка од 
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стра не ин ве сти то ра [Кнежевић 2009: 448–449]. Као по сле ди ца то га, ме-
на џе ри фи нан сиј ских ин сти ту ци ја су ка жње ни за су ви ше екс пан зив ну 
по ли ти ку ин ве сти ра ња у ло ше фи нан сиј ске ин стру мен те уз зна чај но за-
ду жи ва ње, у сми слу да су це не ак ци ја ком па ни ја ко ји ма они упра вља ју 
до жи ве ле пад. Да кле, фер вред ност је ри зи ке учи ни ла тран спа рент ним, 
а са му кри зу уоч љи ви јом. 

УМЕ СТО ЗА КЉУЧ КА

На осно ву прет ход ног из ла га ња, очи глед но је да по сто је раз ли чи та 
ми шље ња о уло зи фер вред но сти у фи нан сиј ској кри зи из 2008. го ди не. 
Дру гим ре чи ма, о то ме да ли је фер вред ност иза зва ла фи нан сиј ску кри-
зу, мо же се по ле ми са ти, али си гур но је да је „фи нан сиј ска кри за иза зва ла 
сво је вр сну кри зу ра чу но вод ства фер вред но сти” [Pantelić аnd To do ro vić 
2010: 161]. Пре ма на шем ми шље њу, фер вред ност ни је узроч ник по ме ну-
те фи нан сиј ске кри зе, чи ме из ра жа ва мо сла га ње са ау то ри ма [Шкарић- 
-Јо ва но вић 2009; An dré et al. 2009; The CPA Jo ur nal, 2009; Amel-Za deh аnd 
Me eks 2015; Me ni cuc ci and Pa o luc ci 2016] чи је ста во ве у ве зи са пред ме том 
ис тра жи ва ња овог ра да са на шим за па жа њи ма са же то при ка зу је мо у на-
став ку. Про ме не окол но сти у ко ји ма по слу ју пред у зе ћа, чак и ка да су оне 
дра ма тич не, што, из ме ђу оста лог, ка рак те ри ше фи нан сиј ске кри зе, не ме-
ња ју су штин ски ин фор ма ци о не по тре бе ко ри сни ка фи нан сиј ских из ве шта-
ја. Ин ве сти то ри и то ком фи нан сиј ске кри зе има ју по тре бу за при ка зи ва њем 
сред ста ва и оба ве за по вред но сти ма на дан из ве шта ва ња. Ис ка зу ју ћи по сле-
ди це тран сак ци ја и дру гих до га ђа ја по фи нан сиј ски по ло жај и успе шност, 
фи нан сиј ско из ве шта ва ње не ути че на то ка кве ће по сле ди це би ти, већ 
са мо о њи ма из ве шта ва, у скла ду са ре гу ла тор ним окви ром за фи нан сиј-
ско из ве шта ва ње. На ста нак и раз вој фи нан сиј ске кри зе по сле ди ца је про-
пу ста у по сло ва њу фи нан сиј ских ин сти ту ци ја, а окри ви ти фер вред ност 
за то би ло би исто као окри ви ти гла сни ка ко ји до но си не по вољ не ве сти 
[Шкарић-Јо ва но вић 2009: 428–429]. Да кле, фер вред ност је до при не ла 
бла го вре ме ном при зна ва њу гу би та ка по осно ву обез вре ђе ња сред ста ва 
учи нив ши из ве шта је о фи нан сиј ском по ло жа ју и укуп ном ре зул та ту ба-
на ка тран спа рент ним. 

Ако се фи нан сиј ски из ве шта ји ко ри сте за утвр ђи ва ње из но са ка пи-
та ла ба на ка у скла ду са зах те ви ма бан кар ских ре гу ла то ра че му ни су при-
мар но на ме ње ни, по треб но је из вр ши ти од ре ђе на при ла го ђа ва ња из но са 
у њи ма. У ли те ра ту ри [An dré et al. 2009: 8–9] се сма тра да то ни је би ло 
учи ње но то ком фи нан сиј ске кри зе, а до ве ло је до то га да је фер вред ност 
оп ту же на за узро ко ва ње про бле ма не до вољ не аде кват но сти ка пи та ла 
фи нан сиј ских ин сти ту ци ја.

Фи нан сиј ске ин сти ту ци је су кри ти ко ва ле фер вред ност он да ка да је 
ње на при ме на до ве ла до при зна ва ња обез вре ђе ња њи хо вих сред ста ва. Ме-
ђу тим, ка да су фер вред но сти сред ста ва ра сле и ка да ни је би ло по тре бе 
за при зна ва њем обез вре ђе ња, кри ти ке на ра чун фер вред но сти с њи хо ве 
стра не ни су по сто ја ле. Сход но то ме, упит но је ка ко им та да фер вред ност 
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ни је сме та ла, што на не ки на чин по ка зу је њи хо ву не ко рект ност. Уко ли ко 
тр жи шта аде кват но функ ци о ни шу и при ме на фер вред но сти до во ди до 
при ка зи ва ња ви шег до бит ка и по вољ ни јег фи нан сиј ског по ло жа ја, ме на-
џе ри ве ро ват но не би бур но ре а го ва ли на стан дар де фи нан сиј ског из ве шта-
ва ња ко ји тан ги ра ју ме ре ње по фер вред но сти, јер они не во ле ло ше ве сти 
за то што, из ме ђу оста лог, мо гу ути ца ти на њи хо ве бо ну се [The CPA Jo ur nal, 
2009: 24]. 

Мно га те о риј ска ис тра жи ва ња ко ја су за пред мет има ла ис пи ти ва ње 
уло ге фер вред но сти у фи нан сиј ској кри зи, ни су би ла ис прав но по ста вље-
на. На и ме, у њи ма се по ла зи ло од то га да су сва фи нан сиј ска сред ства у 
из ве шта ји ма о фи нан сиј ском по ло жа ју ба на ка на кнад но ме ре на по фер 
вред но сти, при че му су све про ме не фер вред но сти тан ги ра ле не то ре зул-
тат. Ме ђу тим, стан дар ди фи нан сиј ског из ве шта ва ња зах те ва ју на кнад но 
ме ре ње по фер вред но сти са мо за не ка фи нан сиј ска сред ства [A mel-Za deh 
and Me eks 2015: 202], при че му про ме не фер вред но сти не тан ги ра ју са мо 
не то ре зул тат, већ мо гу тан ги ра ти и оста ли уку пан ре зул тат. С дру ге 
стра не, сма тра се да не по сто ји ни ем пи риј ска по твр да да је фер вред ност 
про у зро ко ва ла фи нан сиј ску кри зу [Me ni cuc ci and Pa o luc ci 2016: 49].
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SUM MARY: The su bject of the pa per is the ro le of fa ir va lue, as one of the ac co-
un ting me a su re ment at tri bu tes (me a su re ment ba sis) of as sets and li a bi li ti es in the sta te-
ment of fi nan cial po si tion, in the con di ti ons of cri sis, ba sed on the ex pe ri en ce with glo bal 
fi nan cial cri sis which ap pe a red in 2008 in the US fi nan cial sec tor, and la ter spil led over 
in to the real sec tor of that co un try, as well as, to a gre a ter or les ser ex tent, to the rest of 
the world. The cri sis has sti mu la ted di scus si ons in the sci en ti fic and pro fes si o nal com-
mu nity abo ut the use ful ness of using fa ir va lue and the im pact of this me a su re ment at-
tri bu te on the ap pe a ran ce and wi de ning of the cri sis. The aim of the pa per is to con si der 
the im pact of fa ir va lue ap pli ca tion on the oc cur ren ce of the men ti o ned fi nan cial cri sis. 
Qu a li ta ti ve re se arch met ho do logy ba sed on the re vi ew of re le vant li te ra tu re in the fi eld 
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of re se arch su bject has been ap plied. A re vi ew of li te ra tu re ava i la ble to us has shown that 
the re is no uni que at ti tu de abo ut the ro le of fa ir va lue in the fi nan cial cri sis which ap pe-
a red in 2008. In that sen se, opi ni ons ran ge from the one that fa ir va lue played lit tle or no 
ro le in the fi nan cial cri sis, over the opi nion that it may ha ve con tri bu ted to the ac ce le ra tion 
of the cri sis, to the opi nion that it was one of its main ca u ses and that it sho uld be su spen ded. 
It is cer tain that fa ir va lue can not be dec la red as the only fi nan cial cri sis ca u ser, and that 
the re is no only one ca u ser. Ina de qu a te ban king prac ti ces, risky be ha vi o ur of fi nan cial 
mar kets par ti ci pants, in con si stent and in suf fi ci ently co or di na ted mac ro e co no mic po li ci es, 
ina de qu a te struc tu ral re forms and omis sion of cre dit ra ting agen ci es do mi nantly ca u sed 
the fi nan cial cri sis and con tri bu ted to its spread.

KEYWORDS: fa ir va lue, fa ir va lue ac co un ting, glo bal fi nan cial cri sis, se cu ri ti za tion, 
fi nan cial re por ting
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ПРЕТ ХОД НО СА ОП ШТЕ ЊЕ

РЕ АК ЦИ ЈЕ ФЕЈ СБУК КО РИ СНИ КА  
НА ПРО ГЛА ШЕ ЊЕ ВАН РЕД НОГ СТА ЊА  
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СА ЖЕ ТАК: У ра ду се из но се ре зул та ти ис тра жи ва ња по на ша ња ко-
ри сни ка дру штве не мре же Феј сбук, у окол но сти ма кри зне си ту а ци је и про-
гла ше ња ван ред ног ста ња. Ком би но ва њем ана ли зе ме диј ског са др жа ја, 
мо ди фи ко ва ног нет но граф ског при сту па и псе у до ан кет не тех ни ке, на сто ји 
се утвр ди ти у ко јој мје ри и на ко ји на чин је про гла ше ње ван ред ног ста ња 
у Ре пу бли ци Срп ској ути ца ло на ње не гра ђа не. Ре зул та ти по ка зу ју да је 
ван ред но ста ње до ве ло до сма ње ња бро ја до га ђа ја о ко ји ма се из вје шта ва, 
ства ра ју ћи уни со ност ме диј ских са др жа ја и по ве ћа ва ју ћи сте пен у ко јем се 
ме ди ји осла ња ју на зва нич не из во ре ин фор ма ци ја. С дру ге стра не, пу бли-
ка по ка зу је за си ће ност ова квим са др жа ји ма, пот пу но их иг но ри шу ћи или 
из ра жа ва ју ћи не за до вољ ство цје ло куп ном си ту а ци јом, нај че шће сар ка стич-
но. Ана ли зом ко ри снич ких ко мен та ра утвр ђе но је да, иа ко ври јед но сно не-
у трал ни, са др жа ји чи ји је фо кус на ак тив но сти ма вла сти иза зи ва ју пре те жно 
не га тив не ко мен та ре, при че му су го вор мр жње и екс пли цит ни вул га ри зам, 
као и ad ho mi nem, за сту пље ни у ма њој мје ри.

КЉУЧ НЕ РИ ЈЕ ЧИ: ко мен тар, ре ак ци ја, сви ђа ња (лај ко ви), ван ред но 
ста ње, ври јед но сна ори јен та ци ја, феј сбук, Ре пу бли ка Срп ска

Сва ко днев но смо свје до ци екс пан зи је сред ста ва ко му ни ци ра ња и ра-
сту ћег бро ја мо гућ но сти њи хо ве упо тре бе, као и те мељ них про мје на у свим 
сфе ра ма жи во та. Тех нич ко-тех но ло шке ино ва ци је и гло ба ли за циј ски 
на ме ти њи хо вог бр зог усва ја ња по ста вља ју ве ли ке иза зо ве пред но ви нар-
ску про фе си ју. Фе но мен ма сов ног ко му ни ци ра ња, ко ји прет по ста вља 
ин сти ту ци о на ли зо ва ни цен тар – тран сми тер ин фор ма ци ја ка огром ној, 
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про стор но рас пр ше ној хе те ро ге ној ма си – по ла ко гу би сво ју су шти ну, а 
тра ди ци о нал ни ме ди ји ви ше де це ниј ски мо но по ли стич ки по ло жај на тржи-
шту. По ја вом ком пју тер ски по сре до ва ног ко му ни ци ра ња за да так но ви-
на ра и уред ни ка по ста је све за хтјев ни ји. Про вје ра чи ње ни ца и сна ла же ње 
у мо ру ин фор ма ци ја ни ка да ни су би ли иза зов ни ји, а исто вре ме но и неоп-
 ход ни ји. Те жња ка иде а ли ма но ви нар ске про фе си је од по себ ног је зна ча-
ја у кри зним си ту а ци ја ма, ка да не и сти ни тост об ја вље ног са др жа ја ни је 
је ди ни и нај ве ћи про блем но ви на ра и јав но сти.

Су штин ска раз ли ка из ме ђу ком пју тер ски и на дру ге на чи не по сре-
до ва ног ко му ни ци ра ња ка кви су, на при мјер, ра дио и те ле ви зи ја, је сте у 
то ме што је при мар на свр ха упо тре бе ра чу нар ске тех но ло ги је сту па ње у 
ко му ни ка ци ју са дру ги ма, док ин фор ми са ње, за ба ва и оста ле функ ци је, 
ка рак те ри стич не за ма сов не ме ди је, има ју се кун дар ни ка рак тер [Hol mes 
2009: 162]. Тех но ло ги ја Web 2.0 омо гу ћи ла је про мје ну ко му ни ка циј ске па-
ра диг ме: умје сто пре о вла да ва ју ћег обра сца про то ка ин фор ма ци ја од ин-
сти ту ци о на ли зо ва ног цен тра ка огром ном бро ју не по зна тих при ма ла ца 
– обра зац „је дан” са „мно ги ма” – ство ре на је мо гућ ност ко му ни ци ра ња 
„мно гих” са „мно ги ма”, при че му се не ка да па сив ни при ма о ци ме диј ских 
са др жа ја са да по ја вљу ју и у уло зи њи хо вог кре и ра ња (тзв. про зу ме ри). 
Нај ве ћи број ова квих са др жа ја сва ко днев но је об ја вљен на јед ној или ве-
ћем бро ју дру штве них ме ди ја – „гру пи на ин тер нет-тех но ло ги ји за сно-
ва них апли ка ци ја на ста лих на идеј ним и тех но ло шким прет по став ка ма 
Web 2.0, ко је омо гу ћу ју ства ра ње и раз мје ну ко ри снич ких/ко ри снич ки 
ге не ри са них са др жа ја” [Ka plan and Ha en lein 2010: 61]. 

Иа ко дан са вре ме ног чо вје ка из и ску је упо тре бу број них дру штве них 
ме ди ја, сва ка ко нај ви ше вре ме на по све ћу је мо дру штве ним мре жа ма1. Оне 
„по ве зу ју љу де ко ји се по зна ју, ди је ле за јед нич ке ин те ре се или би же ље-
ли да уче ству ју у слич ним ак тив но сти ма. Ко ри сни ци има ју ин ди ви ду-
ал не про фи ле; дру ги ко ри сни ци мо гу их про на ћи на осно ву пу ног име на 
и пре зи ме на, а по ста вља ју фо то гра фи је и ви део-сним ке” [A ic hner and 
Ja cob 2015: 260]. Бојд (Da nah M. Boyd) и Ели сон (Ni co le B. El li son) ука зу-
ју на три мо гућ но сти ко је дру штве не мре же, као под вр ста дру штве них 
ме ди ја, ну де сво јим ко ри сни ци ма. Пр ва мо гућ ност, ујед но и ну жност, 
је сте по кре та ње на ло га/про фи ла са из вје сним сте пе ном јав но сти. Про фил 
са др жи основ не или де таљ не, ствар не или из ми шље не ин фор ма ци је о ко-
ри сни ку и пред ста вља ње гов ал тер его у вир ту ел ној ствар но сти. Дру го, 

1 Пој мо ви дру штве ни ме ди ји (so cial me dia) и дру штве не мре же (so cial net works) не 
пред ста вља ју си но ни ме, иа ко у сва ко днев ном го во ру че сто под дру штве ним мре жа ма под-
ра зу ми је ва мо дру штве не ме ди је, чи ја су са мо јед на вр ста дру штве не мре же. Дру штве ни 
ме ди ји укљу чу ју још и бло го ве, по слов не мре же (Lin ke dIn), ко ла бо ра тив не про јек те (Wi ki-
pe dia), фо ру ме, ми кро бло го ве (Twit ter), апли ка ци је за ди је ље ње фо то гра фи ја (In sta gram) и 
ви део-сни ма ка (You Tu be) и дру ге. Кон цен тра ци ја вла сни штва над во де ћим плат фор ма ма и 
све ве ћи број мо гућ но сти ко је сва ка од њих ну ди (по узо ру на дру ге) вре ме ном су учи ни ле да 
на ве де на, као и дру ге по дје ле, по ста ну упит не. Ме ђу тим, пре о вла да ва ју ће ми шље ње ме ђу 
те о ре ти ча ри ма је да Феј сбук (Fa ce bo ok) још уви јек, као јед на од пи о нир ских мре жа, је ди ни 
по сје ду је све нео п ход не ка рак те ри сти ке дру штве не мре же. Де таљ ни је о те мељ ним по став-
ка ма дру штве них ме ди ја у: [Ki et zmann et al. 2011].
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ко ри сни ци ма је до ступ на ли ста оста лих ко ри сни ка са ко ји ма су на не ки 
на чин по ве за ни. По ве за ност се ис по ља ва кроз прет ход но оства рен кон-
такт, по сје ћи ва ње истих ло ка ци ја, да ва ње по др шке истим лич но сти ма 
или члан ство у од ре ђе ним гру па ма. Ко нач но, ко ри сни ци мо гу сва ко днев-
но ми је ња ти ли сту при ја те ља и има ти увид у ли сте дру гих ко ри сни ка, 
чи ме се број по је ди нач них ин тер ак ци ја ме ђу ко ри сни ци ма по тен ци јал но 
ши ри [Boyd and El li son 2008: 211]. Ме ђу тим, по ста вља се пи та ње да ли 
дру штве ни ме ди ји мо гу по ну ди ти про стор за ар гу мен то ва ну ди ску си ју 
рав но прав них уче сни ка.

Је дан од пр вих по ку ша ја ства ра ња вир ту ел не аго ре на чи њен је у 
ви ду фо ру ма, „вир ту ел них плат фор ми за ди ску си ју у ко ји ма ко ри сни ци 
по ста вља ју пи та ња и/или од го ва ра ју на пи та ња дру гих и раз мје њу ју ути-
ске, ми сли или ис ку ства”, уз на по ме ну да се „ко му ни ка ци ја не од ви ја у 
ре ал ном вре ме ну”, али је „обич но сви ма ви дљи ва” [Ra smus sen 2014]. Пот-
пу но јав ни ка рак тер фо рум ских рас пра ва и мо гућ ност сва ко га да се укљу чи 
у рас пра ву не што је што на дру гим плат фор ма ма ни је оства ре но у пот-
пу но сти. Ме ђу тим, не мо гућ ност ко му ни ци ра ња у ре ал ном вре ме ну, као 
и пра ви ла по на ша ња (при др жа ва ње иза бра ној те ми и по шти ва ње дру гих 
уче сни ка у рас пра ви) ко ја прак тич но не по сто је на дру гим дру штве ним 
ме ди ји ма (из у зев груп них, не јав них об ли ка ко му ни ци ра ња ко ји ма мо гу 
ко ор ди ни са ти ад ми ни стра то ри) до ве ли су до то га да све ве ћи број љу ди 
сво је ко му ни ка тив не по тре бе за до во ља ва на дру гим плат фор ма ма.

У сај бер-про сто ру пре те жно се ства ра ју кру го ви исто ми шље ни ка, 
не тр пе љи вих пре ма дру га чи јим гле ди шти ма. Чи та њем ко мен та ра на ин-
тер не ту ри јет ко свје до чи мо ар гу мен то ва ној рас пра ви, док се раз ли ке у 
ми шље њи ма нај че шће на сто је от кло ни ти „го во ром мр жње упу ће ном 
пре ма свим оним ко ји ни су дио истог кла на или фан гру пе” [Vučetić i Ra-
do va no vić-Ša re nac 2018: 140]. Ка да је ри јеч о ре пу та ци ји у вир ту ел ној аго ри, 
ње но сти ца ње по ста је би тан па ра ме тар успје ха, ка ко на по слов ном, та ко и 
на лич ном пла ну. Број сви ђа ња (лај ко ва), ко мен та ра и ди је ље ња (ше ро ва) 
од ре ђе них об ја ва по ста ју мје ра ре ле вант но сти и кључ за по зи ци о ни ра ње 
на по чет ним стра ни ца ма дру гих ко ри сни ка. Са др жа ји ко ји иза зо ву ла ви ну 
ко мен та ра и ре ак ци ја до ла зе у пр ви план, док и са ми ко мен та ри би ва ју 
по ре да ни на осно ву истих кри те ри ју ма, а не хро но ло шки (или обр ну том 
хро но ло ги јом). Ко ри сни ци ма се при ка зу је се лек ци ја са др жа ја, што мо же 
ути ца ти на фор ми ра ње ми шље ња о од ре ђе ној те ми, по себ но ако о њој 
ма ло или ни шта не зна. 

Екс пан зи ја ин тер не та ни је оста ла из ван ви до кру га ис тра жи ва ча из 
раз ли чи тих обла сти. Без об зи ра да ли се по сма тра као по се бан об лик кул-
ту ре, тр жи ште без фи зич ких гра ни ца или као ме диј [Бранковић 2014: 277], 
ин тер нет мо же би ти и сред ство и пред мет ис тра жи ва ња. „Као да је Ин тер-
нет ду ал не при ро де: с јед не стра не, он је из вор ин фор ма ци ја по треб них 
у знан стве ним ис тра жи ва њи ма, док се с дру ге стра не, сам тре ти ра пред-
ме том знан стве но и стра жи вач ког ра да” [Leburić i Sla dić 2004: 46]. Број ни 
ди ги тал ни ала ти, про гра ми за ста ти стич ку об ра ду по да та ка, али и сам ди-
ги тал ни траг сур фе ра отва ра ју ра ни је не слу ће не мо гућ но сти при ку пља ња 
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и об ра де по да та ка. Бран ко вић ука зу је на но ви ка рак тер ис тра жи ва ња јав ног 
мње ња, ис ти чу ћи да су ди на мич ке ак тив но сти ко ри сни ка дру штве них 
мре жа (ко мен та ри и ко мен та ри ко мен та ра) „вје ро ват но нај бо га ти ји из вор 
ин фор ма ци ја о ста во ви ма, осје ћа њи ма и рас по ло же њи ма чла но ва мре же” 
[Бранковић 2014: 280]. О плод но сти и зна ча ју ис тра жи ва ња Мре же и на 
Мре жи свје до чи и чи тав низ но вих ди сци пли на2 у окви ру раз ли чи тих 
дру штве них на у ка и на сто ја ње ис тра жи ва ча да раз ви ју аде ква тан ме то-
до ло шки при ступ но вом под руч ју ис тра жи ва ња. Ме ђу тим, ве ћи на њих 
су штин ски је иста и за основ ну пре ми су има ин си сти ра ње на три ан гула-
ци ји ме то да.

МЕ ТО ДО ЛО ШКИ ОКВИР

Пред мет ис тра жи ва ња је утвр ђи ва ње до ми нант них на чи на ре а го ва ња 
феј сбук ко ри сни ка на про гла ше ње ван ред ног ста ња у Ре пу бли ци Срп ској, 
по во дом окол но сти иза зва них пан де ми јом ко ро на-вирусом (CO VID-19). 
У свим фа за ма ис тра жи ва ња ко ри шћен је мул ти ме тод ски при ступ – кван-
ти та тив но-ква ли та тив ни. По ред фре квен ци је ре ак ци ја, у ра ду се ука зу је 
на њи хо ве раз ли чи те по јав не об ли ке (го вор мр жње, апо ло ге ти за ци ја вла-
да ју ћих струк ту ра и сл.) и ин тен зи тет (пре вас ход но у ви ду раз ли чи те ври-
јед но сне ори јен та ци је3, ка да је ри јеч о тек сту ал ним ре ак ци ја ма). Ис тра жива-
њем су об у хва ће ни сље де ћи ти по ви ре ак ци ја: ди је ље ња об ја ве; ко мен та ри 
– пи са не ре ак ци је ко ри сни ка на од ре ђе ну об ја ву, уз мо гућ ност укљу чива ња 
мул ти ме ди јал них еле ме на та; ре пли ке (ко мен та ри ко мен та ра) – од го вор 
јед ног ко ри сни ка на ко мен тар дру гог, нај до ми нант ни ји об лик ди ску си је 
по сред ством дру штве них ме ди ја; те сви ђа ња, во ли, сми је шно, из не на ђен, 
ту жан и љут – као об ли ци ре ак ци је пу тем кли ка.4

Ме тод при ку пља ња по да та ка пред ста вља син те зу ана ли зе ме диј ског 
са др жа ја, ме то де ис пи ти ва ња, од но сно ње не тех ни ке ан ке ти ра ња спро-
ве де ног на не про ба би ли стич ком узор ку – са на мјер ним би ра њем, с обзи-
ром на свр ху ис тра жи ва ња, као и мо ди фи ка ци је нет но граф ског при сту па 
ис тра жи ва њу дру штве них мре жа – по сма тра ња по је ди на ца у вир ту ел ном 
про сто ру, без уче шћа ис тра жи ва ча. С об зи ром на то да сва ки вид ин тер-
ак ци је ко ри сни ка дру штве них ме ди ја са ко ри снич ким са др жа ји ма или 
дру гим ко ри сни ци ма оста вља ди ги тал ни траг и као та квог га је мо гу ће 
по сма тра ти и кла си фи ко ва ти пре ма уна при јед утвр ђе ним кри те ри ју ми ма, 

2 Ди ги тал на со ци о ло ги ја, ди ги тал на ет но гра фи ја, вир ту ел на ет но гра фи ја, ана ли за дру-
штве них мре жа, сај бер-ет но гра фи ја, он лајн ет но гра фи ја, сај бер-пси хо ло ги ја, нет но гра фи ја...

3 Ври јед но сна ори јен та ци ја (уклон) је ква ли та тив ни по ка за тељ од но са су бјек та спрам 
објек та, тј. су бјек то вог вред но ва ња јед не или ви ше осо би на објек та по сма тра ња. При ли ком 
ана ли зе ко ри снич ког дис кур са, афир ма тив ним сма тра мо уклон у оним ко мен та ри ма ко ји 
са др же по хвал ну ре то ри ку, са епи те ти ма усмје ре ним на пред мет ко мен та ри са ња. Нај че шћи 
еле мен ти не га тив но ори јен ти са них ко мен та ра су упо тре ба пар ти ку ле не, ло гич ка гре шка 
ad ho mi nem, вул га ри зми и фо ку си ра ње на не га тив не еле мен те по ја ве. Не у трал ним сма тра мо 
оне ко мен та ре у ко ји ма се из но се са мо про вјер љи ве чи ње ни це, без уно ше ња еле ме на та лич-
ног ста ва.

4 У пе ри о ду узор ко ва ња и спро во ђе ња ис тра жи ва ња ни је по сто ја ла оп ци ја „по др шка”, 
ко ја се по ја вљу је тек у ма ју 2020. го ди не, за ври је ме пи са ња овог ра да.
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ја сно је да је ри јеч о јед ној вр сти ме диј ског са др жа ја, са од ре ђе ним спе ци-
фич но сти ма ко је га раз ли ку ју од са др жа ја дру гих ме ди ја. Ова кав при ступ 
при ку пља њу по да та ка има број не пред но сти, али и не до стат ке.

Нај при је, ко ри снич ки са др жа ји под ло жни су стал ним и бр зим про-
мје на ма. По ред мо гућ но сти бри са ња, че сте су из мје не ра ни јих уно са: 
ис пра вља ње гра ма тич ких или дру гих гре ша ка, про мје на ста ва, на мјер но 
ма ни пу ли са ње ди ску си јом. Због то га се од ис тра жи ва ча оче ку је да у мору 
по да та ка из ву че нај ре ле вант ни је, ко ји нај бо ље од сли ка ва ју ре ал но ста ње 
ства ри. По сту пак узор ко ва ња од пре суд ног је зна ча ја за да љи ток ис тра-
жи ва ња, а ба зу по да та ка тре ба ло би из ра ди ти у што кра ћем вре мен ском 
ро ку. На тај на чин ис тра жи ва ње се „про стор но” и вре мен ски ди мен зи о-
ни ра при је евен ту ал них про мје на у струк ту ри са мог узор ка, а ре зул та ти 
по ста ју вред ни ји при каз јед ног ди је ла вир ту ел не ствар но сти.

Псе у до ан кет ни ка рак тер при ку пља ња по да та ка огле да се у то ме што 
по је ди нач не ко ри сни ке дру штве них ме ди ја мо же мо по сма тра ти као по-
је дин це из ствар но сти – по тен ци јал не ис пи та ни ке. Пред ност ова квог при-
сту па је сма ње на опа сност од псе у дом ње ња. Дру гим ри је чи ма, ко ри сни ци 
се по сма тра ју у при род ном окру же њу, без уче шћа ис тра жи ва ча ко ји би 
пи та њи ма и ин тер ак ци јом са уче сни ци ма бит но опре ди је лио ток ди ску-
си је и на чин на ко ји су из не се ни од ре ђе ни ста во ви. По је дин ци ула зе у 
рас пра ве са раз ли чи тим мо ти ви ма и не по сто ји ис тра жи вач ко ји би од 
њих мо гао тра жи ти од го во ре на пи та ња о њи ма не по зна тој те ма ти ци. По-
сма тра њем су об у хва ће ни са мо они ко ри сни ци ко ји са ми про цје њу ју да 
су ком пе тент ни за уче шће у рас пра ви и ко ји то из раз ли чи тих раз ло га и 
чи не. Због то га, до би је не по дат ке неопходно је ин тер пре ти ра ти у скла ду са 
нет но граф ским по сту ла том ди ги тал не не цен трич но сти [Pink et al. 2016], 
ко ји су ге ри ше да је ди ги тал на ствар ност са мо је дан од еле ме на та гло бал-
ног дру штве ног си сте ма ти је сно по ве зан са оста лим и ни ка ко нај ва жни ји. 
„Без де таљ ног по зна ва ња кон тек ста, че сто је те шко про су ди ти на рав са-
др жа ја ко ри снич ких ко мен та ра на дру ште ним ме ди ји ма, по пут си ту а ци-
ја ка да је не ја сно да ли су озбиљ ни или сар ка стич ни” [Lup ton 2015: 63].

Не до ста так ме то да је у те шком оправ да њу из бо ра узор ка, чи ја је ге-
не ра ли за бил ност не у по ре ди во ма ња у од но су на ан кет на ис тра жи ва ња 
са ре пре зен та тив ним узор ком ствар не по пу ла ци је. При ли ком ис тра жи-
ва ња по на ша ња у вир ту ел ном про сто ру тре ба има ти у ви ду да је број 
до ступ них чла но ва по пу ла ци је не у по ре ди во ма њи не го код кла снич ног 
ис тра жи ва ња. Та ко ђе, ак тив ност сва ког од њих ни је мо гу ће под јед на ко 
вред но ва ти, јер су од ре ђе ни по је дин ци мно го ак тив ни ји од дру гих и за-
сту пље ни у ве ћој мје ри, што је нео п ход но узе ти у об зир. 

Глав на пред ност ова квог при сту па је сте мо гућ ност по сма тра ња не-
по сред них ути ца ја ме диј ских са др жа ја на по је дин це ко ји су са ми спрем ни 
да „уче ству ју у ис тра жи ва њу”, без да се то од њих прет ход но зах ти је ва. 
Оно што је ис тра жи ва чу до ступ но је су зна че ња ко ја ко ри сни ци при да ју 
од ре ђе ним еле мен ти ма ствар но сти. „Cyber за јед ни ца је сим бо лич ка по 
при ро ди. При је је зна че ње не го струк ту ра, бит не го фор ма” [Leburić i Sla-
dić 2004: 52], док ко ри снич ка за о став шти на пред ста вља „из вор зна че ња и 



294

но си о це кул ту ре” [Ko zi nets 2010: 50]. На тај на чин, не ко ли ци на при пад-
ни ка за ин те ре со ва не јав но сти ства ра ре фе рент ни оквир на осно ву ко јег 
дру ги ко ри сни ци ту ма че исте са др жа је на кон ин тер ак ци је са њи ма.

Узор ко ва ње је оба вље но 30. мар та 2020. го ди не, по прин ци пу (ко ра ку) 
10-10-10. Нај при је смо утвр ди ли де сет ме диј ских об ја ва ко је Ин тер нет 
пре тра жи вач Go o gle Chro me про цје њу је као нај ре ле вант ни је. Узор ко ва њем 
су об у хва ће ни са мо тек сто ви об ја вље ни 28. мар та, на дан про гла ше ња ван-
ред ног ста ња, без огра ни че ња у по гле ду др жа ве из ко је са др жа ји по ти чу. 
На кон то га, про на шли смо об ја ве да тих са др жа ја на феј сбук стра ни ца ма 
ме ди ја ко ји су их пре ни је ли. Ис под сва ке об ја ве ана ли зи ра но је до де сет 
нај ре ле вант ни јих ко мен та ра (пре ма кри те ри ју ми ма дру штве не мре же), а 
ис под сва ког од ана ли зом об у хва ће них ко мен та ра до де сет нај ре ле вант-
ни јих ре пли ка (исто), од но сно од го во ра на ко мен та ре.

Циљ ис тра жи ва ња је пру жа ње од го во ра на ве ћи број ис тра жи вач ких 
пи та ња. Нај при је, ана ли зом ме диј ских са др жа ја по ку ша ва мо утвр ди ти 
да ли кри зне си ту а ци је до во де до про фе си о нал не уни со но сти и осла ња ња 
на зва нич не из во ре ин фор ма ци ја или ме ди ји на сто је па жњу пу бли ке при-
ву ћи об ја вљи ва њем са др жа ја ко ји од сту па ју од до ми нант не аген де. На кон 
сти ца ња спо зна је о ме диј ском из вје шта ва њу у вре ме ну пан де ми је, фо кус 
ис тра жи ва ња по мје ра се ка не по сред но из ра же ним ре ак ци ја ма ко ри сни-
ка. По ред кван ти та тив не (број ре ак ци ја на об ја ве, до сег об ја ва), не из о-
став на је и ква ли та тив на ана ли за тек сту ал них са др жа ја (ко мен та ра) ра ди 
утвр ђи ва ња спе ци фич но сти ко ри снич ке ин тер ак ци је и фо ку са њи хо ве 
рас пра ве. Ко нач но, по ку ша ће мо утвр ди ти ко ју тач ку на кон ти ну у му ар гу-
мен то ва на рас пра ва — не нор ми ра но ко му ни ци ра ње за у зи ма кон кре тан 
при мјер вир ту ел не јав не сфе ре у вре ме ну кри зе.

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

На кон што су сред ства јав ног ин фор ми са ња ре ги о ну пре ни је ла ви јест 
о про гла ше њу ван ред ног ста ња у Ре пу бли ци Срп ској, нај ве ћу па жњу чи-
та ла ца при ву кле су он лајн плат фор ме при ват них ме ди ја из БиХ. Че ти ри 
од де сет нај ре ле вант ни јих об ја ва за из вор има ју ме ди је из Фе де ра ци је БиХ 
(два тек ста Осло бо ђе ња, по је дан Днев ног ава за и пор та ла klix.ba), што пред-
ста вља још јед ну илу стра ци ју тен ден ци је фе де рал них ме ди ја да из вје шта-
ва ју о не у о би ча је но сти ма и не пра вил но сти ма у Ре пу бли ци Срп ској, на тај 
на чин одр жа ва ју ћи по сто је ћи при вид ис тра жи вач ког но ви нар ства у БиХ. 
Од ме ди ја из Ре пу бли ке Срп ске у узор ку је при сут на са мо Ал тер на тив на 
те ле ви зи ја, чи ји сајт је исто га да на пре нио дви је го то во иден тич не ви је-
сти. Пре о ста ле ви је сти пре ни је ли су ме ди ји из БиХ у стра ном вла сни штву 
(Н1, Глас Аме ри ке 5, Ра дио Сло бод на Евро па) и Не дељ ник из Ср би је.

Ана ли за са др жа ја по ка зу је да је но ви нар ски уклон у ци је лом узор ку 
не у тра лан, што је је дан од по ка за те ља про фе си о на ли зма но ви на ра у кри-

5 Ви јест У ен ти те ту Ре пу бли ка Срп ска уве де но ван ред но ста ње ни је по ди је ље на на 
зва нич ној феј сбук стра ни ци Гла са Аме ри ке [Vo i ce of Ame ri ca].
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зној си ту а ци ји. Ве ћи на тек сто ва по зи ва се на зва нич не из во ре ин фор ма-
ци ја и ин фор ма тив ног су ка рак те ра, док је из вје шта ва ње пре те жно на 
фак то граф ском ни воу. Од про фе си о нал не уни со но сти са др жа ја од сту па ју 
два тек ста у ко ји ма се, по ред до но ше ња основ не ин фор ма ци је, укљу чу ју 
но ви ак те ри и њи хо во ту ма че ње но во на ста ле си ту а ци је. Та ко се у тек сту 
Не дељ ни ка раз ви ја чи тав низ мо гу ћих по сље ди ца од лу ке о про гла ше њу 
ван ред ног ста ња, од зло у по тре бе до дат них овла шће ња ко је Вла да Ре пу-
бли ке Срп ске у но вим окол но сти ма до би ја, за бра не сло бо де кре та ња 
пре ко ме ђу ен ти тет ске ли ни је раз гра ни че ња – што по сла ни ци у На род ној 
скуп шти ни из ре да бо шњач ког на ро да ту ма че као по вре ду ви тал ног на-
ци о нал ног ин те ре са, све до укљу чи ва ња Ви је ћа на ро да Ре пу бли ке Срп ске 
и Устав ног су да БиХ у цје ло куп ни спор [Ne delj nik, 28. 3. 2020]. По ред ука-
зи ва ња на сло же ност си ту а ци је, у ре дак ци ји Не дељ ни ка ста ње ства ри са-
гле да но је из ви ше угло ва, са еле мен ти ма ана ли тич ког при сту па ко ји се 
у до ма ћим ме ди ји ма све рје ђе су сре ће, по себ но ка да је ри јеч о днев ним 
до га ђа ји ма. Из не на ђу ју ће је, ме ђу тим, што текст ово га ти па не по ти че од 
ме ди ја чи ју пу бли ку до ми нант но чи не Бо шња ци, већ од њу зма га зи на из 
Ср би је, ко ји као из вор на во ди аген ци ју БЕ ТА, та ко ђе из Ср би је. С дру ге 
стра не, у тек сту са еле мен ти ма сен за ци о на ли стич ког на сло ва Ево шта 
из Ам ба са де САД-а у БиХ ка жу о уво ђе њу ван ред ног ста ња у РС-у, ко ји 
пре но си Осло бо ђе ње, глав но и је ди но са зна ње ко је до би ја чи та лац је сте 
то да ам ба са да ни је упо зна та са тек стом од лу ке [Oslobođenje, 28. 3. 2020]. 
Оста је отво ре но пи та ње због че га из ре дак ци је са ра јев ског ли ста тра же 
ми шље ње ове ин сти ту ци је.

Ве ћи на ана ли зом об у хва ће них об ја ва ни је за др жа ла ве ћу па жњу 
пу бли ке. То ме у при лог иде по да так да су ко ри сни ци на сво јим про фи-
ли ма по ди је ли ли са мо три тек ста, при че му је уку пан број ди је ље ња 42. 
Има ју ћи у ви ду и број пра ти ла ца феј сбук стра ни ца ме ди ја у ре ги о ну, мо-
же мо за кљу чи ти да до сег (re ach) ана ли зи ра них об ја ва ни је ве ли ки, иа ко 
су ег закт ни по да ци до ступ ни са мо ад ми ни стра то ри ма стра ни ца. Број 
ко мен та ра (са ре пли ка ма) знат но је ве ћи и из но си 257. Ва жно је ис та ћи 
да је ди стри бу ци ја ко мен та ра из ра зи то не рав но мјер на и ва ри ра од ну ле 
до 157, ко ли ко се на ла зи ис под об ја ве на стра ни ци Н1 [N1BiH: Vi je sti, 2020], 
дво стру ко ви ше од сље де ћег тек ста са нај ве ћим бро јем ко мен та ра. 

Ка да је ри јеч о ре ак ци ја ма пу тем кли ка, нај фре квент ни ја су сви ђа ња, 
док су оста ли ти по ви знат но ма ње за сту пље ни. То је и оче ки ва но, с обзи-
ром да је ри јеч о ис кљу чи во ин фор ма тив ним са др жа ји ма ко ји има ју ка рак-
тер са оп ште ња за јав ност, чи ме се и број раз ли чи тих ин тер пре та ци ја и 
(емо тив них) ре ак ци ја сво ди на ми ни мум. Као и у слу ча ју ко мен та ра, ди-
стри бу ци ја је из ра зи то не рав но мјер на, па је ве ћи на тек сто ва код пу бли ке 
про шла го то во нео па же но. Нај ве ћи број ре ак ци ја пу тем кли ка при ву кла 
је ви јест Ал тер на тив не те ле ви зи је [Al ter na tiv na TV (ATV), 28. 3. 2020], 
што се мо гло и оче ки ва ти, с об зи ром на ври је ме об ја вљи ва ња и осла ња ње 
чи та ла ца на ме диј са сје ди штем у жа ри шту епи де ми је – Ба ња лу ци. 

Ис тра жи ва њем смо об у хва ти ли укуп но 76 ко мен та ра: 47 ко мен та ра на 
об ја ву и 29 ре пли ка. Удио ко мен та ра чи ји ау то ри ко ри сте ла жне про филе 
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за не мар љив је (све га че ти ри слу ча ја), а ри јет ки су и слу ча је ви у ко ји ма се 
ау тор ко мен та ра упу шта у да љу ди ску си ју с дру гим ко ри сни ци ма (укуп-
но три ре пли ке). Код ко ри сни ка, удоб но смје ште них у сво јим со ба ма, мо же 
до ћи до из ра жа ја по тре ба за ис ка зи ва њем од ре ђе них ми шље ња и иде ја 
по сред ством ко ри снич ког на ло га, бу ду ћи да се осје ћа ју за шти ће ним. „У 
cyber spa ce-у смо сви хра бри ји, спрем ни ји на ри зик, по не кад гру бљи, по-
не кад љу ба зни ји... Но, по сто је и ʼва тре ни окр ша ји’ ( fla ming) ко је ка ракте-
ри зи ра не при ја тељ ско по на ша ње. То су при мје ри там не стра не ком пју тор-
ске ко му ни ка ци је и вир ту ал ног уз не ми ра ва ња” [Leburić i Sla dić 2004: 50]. 

Ври јед но сна ори јен та ци ја у не што ви ше од по ло ви не ко мен та ра и 
ре пли ка је не у трал на. Раз лог за то је чи ње ни ца да у тим ко мен та ри ма 
пред мет о ко јем се го во ри ни је са др жај об ја ве на ко ју ко ри сник има мо гућ-
ност ре а го ва ња или се пред мет са др жан у тек сту ко мен та ри ше на суптил-
ни ји на чин. „Због то га што на род у ли бе рал ним, де мо крат ским дру штви ма 
ужи ва сло бо ду го во ра и из ра жа ва ња, уз оста ле бла го де ти де мо кра ти је, 
по сто ји мо гућ ност да сва ко при сту па са мо оним ин фор ма ци ја ма за ко је 
је не по сред но за ин те ре со ван” [Thor seth 2009: 246]. Ве ли ки удио не га тив-
них ко мен та ра по сље ди ца је не за до вољ ства од лу ком о по о штра ва њу 
мје ра пре до стро жно сти у кри зној си ту а ци ји, али и цје ло куп ном си ту а-
ци јом на по ли тич кој сце ни у БиХ. Ма ло број ни ко мен та ри афир ма тив ног 
ти па углав ном са др же по хва ле мје ра ма ко је спро во ди власт, уз при је дло-
ге за да ље ко ра ке. Ка да је ри јеч о са др жа ју ко мен та ра ко ри сни ка са ла жним 
про фи ли ма, ври јед но сна ори јен та ци ја у два слу ча ја је не у трал на, а исто 
то ли ко је и сар ка стич них из ра жа ва ња не за до вољ ства („Хо ће ли би ти вој-
них по зи ва?”; „Сад смо као Фар ма6”; „Пи та ње шта је до сад би ло”; „Нек’ 
се зна ко је ба бо у тој мје сној за јед ни ци”). Ни ти је дан од ових ко мен та ра 
не са др жи би ло ко ју вр сту ври је ђа ња, ка кве су при сут не у остат ку узор ка.7 

Има ју ћи у ви ду да су пред мет ис тра жи ва ња ко мен та ри ко је ко ри-
сни ци дру штве не мре же Феј сбук оста вља ју ис под об ја ве од ре ђе не стра-
ни це, ја сно је да број ко ри снич ких ин тер ак ци ја не мо же би ти ве ли ки као 
у слу ча је ви ма фо рум ске рас пра ве или груп не ди ску си је. Број ни ау то ри 
ука зу ју да, баш као и у не по сред ним ме ђу људ ским од но си ма, не мо же мо 
сва ку ин тер ак ци ју сма тра ти про це сом кон сти ту и са ња за јед ни це. „Ни су сва 
вир ту ал на дру штве на оку пља ња за јед ни це. Без особ них ула га ња, ин тим-
но сти и по ве за но сти ко је ка рак те ри зи ра ју иде ал за јед ни це, не ке on-li ne 
гру пе су са мо сред ства ко му ни ка ци је ме ђу љу ди ма слич них ин те ре са. Запра-
во, ин тер ак ци је у cyber за јед ни ци се мо гу про у ча ва ти и ин тер пре ти рати 
на исти на чин као и у фи зич ким за јед ни ца ма” [Leburić i Sla dić 2004: 53].

Ма ли број ре пли ка ко је су иза зва ли ко мен та ри упу ћу ју на за кљу чак 
да про гла ше ње ван ред ног ста ња ни је при ву кло ве ћу па жњу ко ри сни ка. 
По ред спо ме ну тих ка рак те ри сти ка рас пра ве пу тем ко мен та ра, тре ба иста-
ћи и да ова кав об лик ко ри снич ке ин тер ак ци је не до во ди до ус по ста вља ња 

6 Ко мен тар је дво сми слен: Ор ве ло ва Жи во тињ ска фар ма или ри ја ли ти-про грам у 
ко јем су уче сни ци под кон стант ним ви део-над зо ром.

7 Ма ло број ни вул га ри зми и на па ди ad ho mi nem пре те жно су усмје ре ни на власт у цје-
ли ни и срп ског чла на Пред сјед ни штва БиХ Ми ло ра да До ди ка, не и на дру ге ко ри сни ке.
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трај ни јих об ли ка по ве за но сти ме ђу ко ри сни ци ма и не пред ста вља основ 
за кре и ра ње не ког од об ли ка он лајн за јед ни це. Иа ко Ко зи нец (Ro bert V. Ko-
zi nets) он лајн за јед ни цом сма тра чак и па сив не прет плат ни ке (subscri bers) 
од ре ђе них са др жа ја [Ko zi nets 2010: 191], Ка ли ан дро (Ales san dro Ca li an dro) 
сма тра ка ко се у окру же њу дру штве них ме ди ја су сре ће мо са раз ли чи тим 
об ли ци ма ко лек ти ви те та и раз ли чи тим об ли ци ма ко ри снич ких по на ша-
ња, као што су он лајн за јед ни ца, он лајн пу бли ка, он лајн го ми ла и са мо про-
мо ци ја као свр ха по сто ја ња на ло га8 [Ca li an dro 2017: 2]. Сва ки од по ме ну тих 
об ли ка на спе ци фи чан на чин мо ди фи ку је ко ри снич ке са др жа је, број ност 
и тип ин тер ак ци ја. „Дру штве ни ме ди ји су ди на мич ни објек ти, при је него 
го то ви про из во ди, а ко је об ли ку ју по тре бе њи хо вих ко ри сни ка и ци ље ви 
њи хо вих вла сни ка” [Van Dijck 2013: 7]. 

Узор ком об у хва ће ни дио вир ту ел ног окру же ња нај и зра зи ти је по ка зу-
је ка рак те ри сти ке он лајн пу бли ке. Ко ри сни ци су оку пље ни око од ре ђе ног 
са др жа ја, у овом слу ча ју са др жа ја ко је пре но се стра ни це тра ди цио нал них 
ме ди ја. Број ре ак ци ја на са ме са др жа је ве ћи је од ре ак ци ја на ми шље ња 
дру гих, а ма ло број не ко ри снич ке ин тер ак ци је сла бог су ин тен зи те та и 
при вре ме не су на ра ви. Ана ли за ко ри снич ког дис кур са по ка зу је да ко-
мен та ри, као об лик он лајн из ра жа ва ња ми шље ња, ста во ва и иде ја, у овом 
слу ча ју ни су ис ко ри шће ни на кон струк ти ван на чин. Ми шље ња по је ди-
нач них ко ри сни ка оста ју изо ло ва на, иа ко ве ћи на њих по ка зу је при бли жно 
исте ста во ве спрам кон крет них до га ђа ја и дру штве не ствар но сти у цјели ни. 
Од су ство за па љи ве ре то ри ке и ши ре са гле да ва ње дру штве но-по ли тич ке 
си ту а ци је у БиХ и ре ги о ну по ка зу ју да ме ђу ко ри сни ци ма дру штве них 
мре жа мо же мо про на ћи до бро ин фор ми са не по је дин це, упо зна те са раз-
ли чи тим ста во ви ма [Thor seth 2009: 247] и спрем не на ар гу мен то ва ну рас-
пра ву са дру ги ма. Оста је пи та ње да ли су спо соб ни до но си ти ва жне дру-
штве не од лу ке.

ЗА КЉУ ЧАК

По ја ва дру штве них ме ди ја по ста ви ла је и из но ва по ста вља број не 
иза зо ве ис тра жи ва чи ма из обла сти дру штве них на у ка. Осла ња ње на тра-
ди ци о нал не ме то де при ку пља ња по да та ка и ис ку ства ет но граф ских те-
рен ских ис тра жи ва ња зах ти је ва ју те мељ ну ре ви зи ју, има ју ћи у ви ду да 
мо гућ но сти њи хо вог мо ди фи ко ва ња по ста ју не до вољ не за све о бу хват но 
са гле да ва ње но во ме диј ске ствар но сти. Због то га ме ђу те о ре ти ча ри ма 
по сто ји кон сен зус да су јед но ме тод ска ис тра жи ва ња пре те жно ква ли та-
тив ног или кван ти та тив ног ти па – про шлост.

По ред ста вља ња пу бли ке у ак тив ни по ло жај и омо гу ћа ва ња кре и ра ња 
и ди је ље ња ко ри снич ких са др жа ја, дру штве ни ме ди ји ну де ши рок спек-
тар мо гућ но сти ре а го ва ња на са др жа је дру гих ко ри сни ка и ко ри сни ке 
са ме. Све ве ћи број на уч них ра до ва про бле ма ти зу је кон цепт јав не сфе ре 
у ди ги тал ном окру же њу. Ре зул та ти и за кључ ци, са пред зна ком ре ла тив-

8 Ово је нај и зра же ни је на Ин ста гра му.
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но сти, ва ри ра ју за ви сно од ко ма ди ћа вир ту ел не ствар но сти уну тар чи јих 
осо бе но сти се ко ри сни ци по сма тра ју. Та ко по је ди ни ау то ри за кљу чу ју да 
но ве ко му ни ка ци о не тех но ло ги је пред ста вља ју моћ но оруж је и ко рак ка 
ства ра њу тран сна ци о нал ног јав ног мње ња, док дру ги ука зу ју на там не 
стра не ова квог об ли ка ме ђу људ ског по сре до ва ња – го вор мр жње, ши ре ње 
пи ра те ри је, по ја ву и ма сов ност ла жних ви је сти.

Ана ли зом из вје шта ва ња у кри зној си ту а ци ји и не по сред них ре ак ци ја 
феј сбук ко ри сни ка на ме диј ске са др жа је утвр ђе но је да, на кон про гла ше-
ња ван ред ног ста ња у Ре пу бли ци Срп ској, ме диј ску аген ду ка рак те ри шу 
уни со ност ме диј ских са др жа ја, осла ња ње на слу жбе не из во ре ин фор ма-
ци ја и из вје шта ва ње на фак то граф ском ни воу. Ма њи број ме ди ја па жњу 
пу бли ке на сто ји при ву ћи ана ли тич ким при сту пом и ука зи ва њем на сло-
же ност си ту а ци је. Ре ла тив но ма ли број ко мен та ра ис под са др жа ја ова квог 
ти па по ка за тељ су за си ће ња ста нов ни штва цје ло куп ном си ту а ци јом и сва-
ко днев ним из вје шта ва њем о ак тив но сти ма вла де. Дис курс ко ри сни ка дру-
штве не мре же Феј сбук по ка зу је ра сту ћу сви јест о штет ним по сље ди ца ма 
го во ра мр жње и дру гих об ли ка дис кри ми на ци је у сај бер про сто ру, што 
се огле да у пре те жно не у трал ним ко мен та ри ма, од су ству за па љи ве ре то-
ри ке, али и ри јет ком упу шта њу у рас пра ву са дру гим ко ри сни ци ма. Истра-
жи ва ње по ка зу је да, иа ко у БиХ по сто ји за ин те ре со ва на јав ност, упо зна та 
са дру штве но-по ли тич ком си ту а ци јом у зе мљи и сви је ту, ма ли је број оних 
ко ји у ар гу мен то ва ној ди ску си ји из но се ста во ве су штин ски раз ли чи те од 
до ми нант них ста во ва вла да ју ћих на ци о нал них струк ту ра. Због то га на 
зна ча ју до би ја те за да „зна ти не што о од ре ђе ном про бле му” ни је исто што 
и „учи ни ти не што”. Ана ли зом об у хва ће ни дио вир ту ел ног про сто ра мо-
же мо опи са ти као бла го су че ља ва ње ко ри сни ка пре те жно му шког по ла, 
до бро ин фор ми са них, за си ће них сва ко днев ним де ша ва њи ма на по ли тич-
кој сце ни, али са сте ре о тип ним кри ти ка ма и при је дло зи ма.
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SUM MARY: The pa per pre sents the re se arch fin dings on the be ha vi or of users of 
the so cial net work Fa ce bo ok, in the cir cum stan ces of a cri sis si tu a tion and the dec la ra tion 
of the sta te of emer gency. By com bi ning the me dia con tent analysis, mo di fied net no grap-
hic ap pro ach and pse u do-sur vey tec hni qu es, the aut hor se eks to de ter mi ne the ex tent and 
the man ner in which the dec la ra tion of the sta te of emer gency in the Re pu blic of Srp ska 
has af fec ted its ci ti zens. The re sults show that the sta te of emer gency has led to a re duc-
tion in the num ber of events re por ted, cre a ting uni for mity in me dia con tent and in cre a sing 
the de gree to which the me dia rely on of fi cial so ur ces of in for ma tion. On the ot her hand, 
the au di en ce shows sa tu ra tion with such con tent, com ple tely ig no ring it or ex pres sing 
dis sa tis fac tion with the ove rall si tu a tion, most of ten sar ca sti cally. The analysis of user 
com ments shows that, alt ho ugh va lue-ne u tral, the con tent fo cu sed on go vern ment ac ti-
vi ti es pro vo ked mostly ne ga ti ve com ments, with ha te spe ech and ex pli cit vul ga rism, as 
well as com ments ad ho mi nem, alt ho ugh to a les ser ex tent.

KEYWORDS: com ment, re ac tion, li ke, sta te of emer gency, va lue ori en ta tion
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ЖИ ВОТ ЈЕД НОГ НЕ МАЧ КОГ ОФИ ЦИ РА-НА УЧ НИ КА  
ИЛИ О КО РИ СНО СТИ ПРЕ ВО ДА  

НО ВО О БЈА ВЉЕ НЕ КЊИ ГЕ

(An dre as Roth, Jo hann Al brecht von Re i switz (1899–1962). Vom un be qu e men  
Südo ste u ro pa ex per ten zum Kunstschützer, Ares Ver lag, Graz 2020, 496 Sei.  

[Андреас Рот, Јо хан Ал брехт фон Рај свиц. Од не згод ног струч ња ка  
за Ју го и сточ ну Евро пу до за штит ни ка умет но сти, Грац 2020])

Књи га Ан дре а са Ро та по све ће на Јо ха ну 
Ал брех ту фон Рај сви цу у ства ри је на ста ла 
као плод ис тра жи ва ња и тре ба ло је да бу де 
док тор ска те за овог не мач ког на став ни ка 
исто ри је и струч ња ка за Ју го и сточ ну Евро-
пу на Мин хен ском уни вер зи те ту. Ме ђу тим, 
ау тор на по чет ку де ла чи та лач кој пу бли ци 
пру жа за ни мљи ву ин фор ма ци ју – да је од 
ње га мен тор ка тра жи ла да из вр ши од ре ђе не 
из ме не ко је би, по Ро то вом ми шље њу, пот-
пу но ис кри ви ле ре зул та те до ко јих је до шао 
у ис тра жи ва њу. Епи лог овог су ко ба пред ста-

вља Ро то во по вла че ње ди сер та ци је из це ло-
куп ног про це са из ра де и од бра не. Ме ђу тим, 
ру ко пис је об ја вио из да вач Арес из Гра ца 
ко ји пу бли ку је ве ли ке еди ци је по све ће не 
исто ри ји Дру гог свет ског ра та, Вер мах та и 
дру гих срод них те ма. Иа ко по ме ну та ау стриј-
ска из да вач ка ку ћа ва жи за из да ва ча де ли-
мич но ал тер на тив не исто ри је ко ја по ку ша ва 
до не кле да ис пра ви не га тив ну сли ку о не мач-
ком Вер мах ту у Дру гом свет ском ра ту, то се 
о овој књи зи не мо же ре ћи бу ду ћи да ни у 
јед ном сег мен ту не од сту па од стан дар да на-
уч не исто ри о гра фи је ко ја се да нас из у ча ва 
у Евро пи и све ту. 

С об зи ром да по сто је пла но ви за евен ту-
ал но об ја вљи ва ње на срп ском тр жи шту, пи-
сац ових ре до ва је за мо љен да књи гу про чи та 
и да на осно ву тек ста из не се соп стве но ми-
шље ње о њој. На кон чи та ња књи ге, ау тор овог 
освр та сма тра да би књи гу би ло из у зет но 
ко ри сно пре ве сти и об ја ви ти у Ср би ји, али 
у јед ној скра ће ној фор ми. С об зи ром да се 
ра ди о не кој вр сти би о гра фи је Ал брех та фон 
Рај сви ца у ко јој се ау тор до ста по све тио при-
ват ном жи во ту пре Дру гог свет ског ра та, а 
пре све га про бле ми ма у на уч ној и про фе сор-
ској ка ри је ри, тре ба ло би на гла си ти да су ти 
де ло ви срп ској чи та лач кој пу бли ци ве ро ват-
но не за ни мљи ви и мо гли би да се са жму та ко 
да про се чан чи та лац стек не увид у осно ве 
Рај сви цо вог жи во та. Но, Ро то во де ло пру жа 
нам ве о ма вре дан по глед на то ка ко се је дан 
мла ди Прус за ин те ре со вао за Бал кан, ње го ву 
исто ри ју и ка ко су сим па ти је пре ма Ср би ји 
с вре ме ном ра сле.
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И по ред чи ње ни це да је про сеч ном срп ском 
чи та о цу ве ро ват но ма ње за ни мљи во про у-
ча ва ње „не мач ке” ком по нен те Рај сви цо вог 
жи во та, ау тор на те ме љан на чин ра све тља ва 
раз ми шља ња јед ног не мач ког кон зер ва тив-
ца пле мић ког по ре кла ко ји је имао из у зет но 
ам би ва лен тан од нос пре ма Хи тле ру и на ци-
сти ма. Рот пу бли ци ра све тља ва раз ли чи те 
фа зе Рај сви цо вог од но са пре ма на ци стич кој 
вла сти и, по себ но, Је вре ји ма, на ро чи то од три-
де се тих го ди на 20. ве ка. На и ме, Рај свиц није 
пре ма Је вре ји ма имао кон зи стен тан и ко хе рен-
тан став бу ду ћи да је ње го во ми шље ње вари-
ра ло од оду ше вље ња због уво ђе ња ан ти је-
вреј ских при вред них за ко на, ко ји ма се прак-
тич но оне мо гу ћа ва ло при вред но де ло ва ње ове 
за јед ни це, до пот пу ног не ра зу ме ва ња и ти-
хог не го до ва ња за што се ти за ко ни при ме-
њу ју на не мач ке Је вре је-ста ро се де о це, ме ђу 
ко ји ма има до ста ро до љу ба и ода них др жа вља-
на. И по ред овог ни јан си ра ног по гле да на Рај-
сви цов од нос пре ма Је вре ји ма, Рот ис ти че да 
про та го ни ста ње го вог де ла ни је био фи лосе-
ми та бу ду ћи да је ин си сти рао да се дис кри-
ми на ци о ни за ко ни при ме њу ју на оне Је вре је 
ко ји су се по сле 1918. са ис то ка Евро пе досе-
ли ли у Не мач ку. Ро то ва ана ли за Рај сви цо ве 
ко ре спон ден ци је са при ја те љи ма и су пру гом 
от кри ва чи та о ци ма да ни Рај свиц, а очи глед-
но ни зна тан део не мач ког дру штва, ни је био 
све стан за стра шу ју ћих по сле ди ца на ци стич-
ких ра сних за ко на пре све га због увре же но-
сти ан ти се мит ских уве ре ња у За пад ној Евро-
пи. Но, кон се квен це „ари јев ске по ли ти ке”, 
по ста ће Рај сви цу ја сне тек ка да ње го ви бли-
ски је вреј ски при ја те љи бу ду при си ље ни да 
због ње на пу сте Не мач ку. Ипак, ка ко је вре-
ме про ла зи ло Рај свиц је по ка зи вао све ма ње 
ем па ти је пре ма Је вре ји ма и њи хо вом стра-
да њу што Рот убе дљи во до ка зу је. Иа ко ау тор 
чи та о ци ма до но си чи тав низ Рај сви цо вих 
ан ти се мит ских опа ски пре и то ком Дру гог 
свет ског ра та, он ни је мо гао за кљу чи ти, на 
осно ву пре гле да не гра ђе, да је овај Прус уче-
ство вао у ге но ци ду над Је вре ји ма и оти мачи-
ни је вреј ске имо ви не, ка ко у Не мач кој, та ко 
и у оку пи ра ној Ср би ји (с из у зет ком от ку па 
је вреј ских ства ри у Бе о гра ду). Сва ка ко, Рај-
свиц је, ис ти че ње гов би о граф, знао за прого-
не и уби ства па сив но се др же ћи и по др жа-
ва ју ћи ре жим, али у њи ма, ко ли ко је до са да 
по зна то, ни је узи мао уче шћа.

На кон овог кра ћег екс кур са по све ти ће мо 
се цен трал ном пи та њу овог пре гле да Ро то вог 

де ла. За срп ску чи та лач ку пу бли ку по себ но су 
за ни мљи ви Рај сви цо ви кон так ти са пред став-
ни ци ма срп ске ели те оно га до ба. Као ар хе-
олог и ин те лек ту а лац, ју нак Ро то вог де ла је 
из гра дио по знан ства са во де ћим срп ским 
ин те лек ту ал ци ма ме ђу рат ног пе ри о да ме ђу 
ко ји ма се ис ти чу Вла ди мир Ћо ро вић, Јо ван 
Цви јић, Ми лу тин Га ра ша нин, Сло бо дан Јо-
ва но вић и дру ги. Та ко ђе, за ни мљи ва је и епи-
зо да Рај свицовог су ко бља вања са вла ди ком 
Ни ко ла јем Ве ли ми ро ви ћем. На и ме, за јед но 
са још јед ним не мач ким ар хе о ло гом Рај свиц 
је спро вео ар хе о ло шка ис ко па ва ња у око ли ни 
Охри да 1931. и 1932. го ди не то ком ко јих до-
ла зи у су коб са вла ди ком Ни ко ла јем, ко јег је 
оп ту жи вао не са мо због то га што не во ди до-
вољ но ра чу на о ста ри на ма, већ и за то што је 
мо ти ви сао ло кал не се ља ке да при сва ја ју остат-
ке ан тич ких гра ђе ви на ка ко би гра ди ли куће 
и пра те ће објек те. Сва ка ко, Рот ис ти че да је 
од нос Рај сви ца пре ма цр ква ма и све штен ству 
ве о ма кри ти чан уз ја ку ан ти кле ри кал ну но-
ту. То ау тор по себ но при ме ћу је у Рај сви цо вој 
осу ди ком плет ног по ду хва та Кла у са фон Шта-
у фен бер га ко га је, на кон не у спе лог атен та та 
на Хи тле ра, на звао „цр ним ка то лич ким псом”. 
Но, у тој кри ти ци Шта у фен бер го ве за ве ре, 
Рот не ви ди са мо ан ти кле ри ка лан при ступ 
Рај сви ца, већ и ег зи стен ци јал ну уз не ми ре-
ност јед ног пле ми ћа ко ја је из ра же на пре све-
га у стра ху од Хи тле ро ве мо гу ће од ма зде пре-
ма при пад ни ци ма ари сто кра ти је ко ји слу же 
Вер мах ту. Уз то, срп ској пу бли ци мо же би ти 
за ни мљив и Рај сви цов из у зет но при ја тељ ски 
од нос пре ма Кар лу Шми ту и ње го вој су пру-
зи Ду шки То до ро вић ко ја је би ла Срп ки ња. 

Од цен трал не ва жно сти за срп ске чи та о-
це је сте део књи ге у ко ме је опи сан бо ра вак и 
рад фон Рај сви ца у Ср би ји из ме ђу 1941. и 1944. 
го ди не, бу ду ћи да пру жа до бар увид ка ко у 
ње гов рад на те ре ну, та ко и у функ ци о ни са ње 
не мач ке оку па ци о не вла сти. Овај део књи ге 
при лич но ре ал но при ка зу је ра зно ли кост ин-
те ре са не мач ких оку па ци о них гру па ко је се 
су ко бља ва ју на про сто ру Ср би је. На овај на-
чин Рот опи су ју ћи Рај сви цо во окру же ње тих 
го ди на де ми сти фи ку је сте ре о тип но ми шље ње 
о ком плет но цен тра ли зо ва ној и је дин стве ној 
не мач кој упра ви и чвр стој ди сци пли ни оку-
па ци о них сна га.

То ком че тр де се тих го ди на 20. ве ка у Рај-
сви цо вом по на ша њу ис ти че се праг ма тич ност 
ко ја се огле да у чи ње ни ци да је са ра ђи вао са 
ор га ни за ци јом Ане нер бе (ис ту ре ним псе у до-
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на уч ним оде ље њем СС-а Хајн ри ха Хи мле ра), 
иа ко ни је под ле гао на ци стич ким по ку ша ји ма 
до ка зи ва ња су пер и ор но сти ари јев ске расе са 
Се ве ра (Ex-sep ten tri o ne-lux  те за). Ипак, Рот 
сма тра да је у овој ор га ни за ци ји Рај свиц ви-
део мо гућ ност за шти те кул тур них до ба ра и 
ста ри на бу ду ћи да му је Ане нер бе омо гу ћа вао 
тих го ди на по ли тич ку за шти ту и нео п ход на 
фи нан сиј ска сред ства. 

По пут од но са са Је вре ји ма, од нос Рај сви ца 
и Ср ба Рот пред ста вља сту ди о зно и ни јанси-
ра но. С јед не стра не, Рот ис ти че да је Рај свиц 
ве о ма во лео Бе о град, Ср бе и сво је са рад ни-
ке у тој зе мљи. За свој на уч ни рад Рај свиц је, 
под се ћа Рот, од ли ко ван три де се тих го ди на 
20. ве ка Ор де ном Све тог Са ве Кра ље ви не Ју-
го сла ви је. С по зи ци ја из ра зи тог ср бо фи ла 
у не мач ком си сте му, он је, на по ме ни мо без 
успе ха, за го ва рао по ли ти ку „не жног при ти ска 
пре ма Ср би ма” и од у ста ја ње од ма сов них 
ре пре са ли ја не мач ког оку па то ра. С дру ге 
стра не, у сво јој кон цеп ци ји срп ско-не мач ке 
са рад ње Рај свиц је био до след ни за го вор ник 
не мач ких ин те ре са ко ји су се ре флек то ва ли 
и на ње го во ми шље ње о по тре би пре ва спи-
та ва ња Ср ба и на ме та ња стра ног (не мач ког) 
ту тор ства. У том сми слу, за Рај сви ца се једи-
на кон зи стент на не мач ка по ли ти ка огле да ла 
у да ва њу ма лих над ле жно сти срп ским оку-
па ци о ним вла сти ма под Не ди ће вом упра вом 
по што су Ср би „де ца ко ју тре ба вас пи та ти”. 

По што је Ро то во де ло са чи ње но од не ко-
ли ко це ли на, срп ској чи та лач кој пу бли ци 
тре ба ло би у це ло сти пред ста ви ти по је ди на 
по гла вља. Пре све га, у евен ту ал ном пре во ду 
ак це нат би тре ба ло да бу де ста вљен на пред-
го вор (стр. 7–9), бу ду ћи да ау тор да је мо ти ве 
за пи са ње овог де ла. За тим, би ло би ко ри сно 
у це ло сти пред ста ви ти и по гла вље „По ста нак 
на уч ни ка” (стр. 25–57), по што се у тој це ли-
ни пред ста вља раз вој ни пут мла дог Рај сви ца 
од со ци јал де мо кра те до пру ског кон зер ва тив-
ца, као и ње го ва пр ва ис ку ства са Ср би ма (љу-
бав на ве за са јед ном Срп ки њом) и ју го сло-
вен ским про сто ром то ком пу то ва ња 1924. 
го ди не. На кон то га, срп ским чи та о ци ма би ло 
би од ве ли ке ко ри сти ка да би на свом је зи ку 
има ли мо гућ ност да про чи та ју и ве ћи део по-
гла вља „На пу ту ка ис тра жи ва њу ју го и сточ не 
Евро пе” (стр. 58–86) ко је го во ри о на уч ним 
по че ци ма, јер је у овом по гла вљу Рот опи сао 
Рај сви цо во дру го пу то ва ње у Ју го сла ви ју 1928. 
го ди не, мре жу по знан ста ва Рај сви ца с во де-
ћим срп ским ин те лек ту ал ци ма, али и бо ем ски 

жи вот про ве ден у Бер ли ну где је одво јен од 
су пру ге и де те та. У по гла вљу „За шти та спо-
ме ни ка и ис ко па ва ња у Охри ду” (стр. 87–131) 
Рот де таљ но опи су је уло гу Рај сви ца у ус по-
ста вља њу кон та ка та из ме ђу срп ске и не мач-
ке на уч не за јед ни це, као и су ко бе Рај сви ца са 
вла ди ком Ни ко ла јем у том гра ду. За срп ску 
пу бли ку би ло би до бро да се у што ве ћем оби-
му пре ве де и по гла вље „По ку ша ји ути ца ја 
на по ли ти ку Не мач ке пре ма Ју го сла ви ји” (стр. 
186–210) у ко ме Рот скру пу ло зно опи су је Рај-
сви цо ву спољ но по ли тич ку кон цеп ци ју буду-
ће не мач ке по ли ти ке ка ју го и сто ку Евро пе 
ко ју је по ку шао да про сле ди Ре му, Хе су и дру-
гим во де ћим лич но сти ма на ци стич ке парти-
је. Су прот но овим на ве де ним по гла вљи ма, 
срп ској пу бли ци би ла би ма ње ин те ре сант-
на увод на по гла вља о ме то ди ма ис тра жи ва ња 
(стр. 9–24), као и по гла вље „По ку шај на уч ног 
ета бли ра ња” (стр. 132–185), где Рот ана ли зи-
ра Рај сви цо ве не у спе шне по ку ша је да се три-
де се тих го ди на 20. ве ка уз диг не на дру штве ној 
ле стви ци Хи тле ро ве Не мач ке. Евен ту ал но, 
у срп ском из да њу тре ба ло би пред ста ви ти са-
же так ових по гла вља. Без ика кве сум ње, за 
бу ду ће срп ско из да ње тре ба ло би пре ве сти 
ве ли ку це ли ну „За штит ник умет ни на” (стр. 
211–361) због Ро то вих сту ди о зних опи са Рај-
сви цо вог бо рав ка и де ло ва ња у оку пи ра ној 
Ср би ји од 1941. до 1944. го ди не. 

У по след њем и нај ве ћем де лу књи ге, Рот 
ис ти че да је по сле ви ше го ди на Рај свиц 1941. 
го ди не пре ки нуо сво је па сив но др жа ње те да 
се у свој ству за штит ни ка умет ни на и кул тур-
них до ба ра упу тио у Ср би ју. Тај по сао био је 
до ста те жак и зах те вао је од Рај сви ца да обно-
ви ста ра по знан ства, пре све га са Са вом Клич-
ко ви ћем (уче ни ком Кар ла Шми та), Пре дра-
гом Ми ло је ви ћем (ше фом ре дак ци је Но вог 
вре ме на до ав гу ста 1941. го ди не, ко га ће Рај-
свиц лич но спа си ти од хап ше ња Ге ста поа под 
сум њом да је бри тан ски оба ве шта јац), Па влом 
Гр ги ћем (рад ни ком у На род ном му зе ју ко га 
ће Рај свиц та ко ђе спа си ти од хап ше ња), Вла-
ди сла вом Риб ни ка ром (ко га ће, по ка зи ва њу 
Ми ло је ви ћа, Рај свиц из ву ћи из ба њич ког ло-
го ра), Ми о дра гом Гр би ћем (углед ним срп ским 
ар хе о ло гом) и Ми ла ном Не дељ ко ви ћем (срп-
ским сли ка ром, ва ја ром и осни ва чем шко ле 
при ме ње них умет но сти у Бе о гра ду). Об но-
вив ши кон так те, Рај свиц је по чео да ства ра 
тим с ко јим ће са ра ђи ва ти у на ред ним го дина-
ма. Ни тај по сао, ис ти че Рот, ни је те као по пла-
ну. С јед не стра не, Рај свиц је имао из у зет ну 
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са рад њу са Гр би ћем и Не дељ ко ви ћем, али, са 
дру ге стра не, ни је ус пео да мо ти ви ше не ка-
да шњег ди рек то ра На род ног му зе ја Вла ди-
ми ра Пет ко ви ћа да се укљу чи у ње гов тим. 
Јед на од по себ них за слу га Рај сви ца би ла је 
спа са ва ње исто ри ча ра Ни ко ле Ву ли ћа из ло-
го ра „Ба њи ца”. То ком оку па ци о ног пе ри о да 
Рај свиц је лич но, ис ти че Рот, ути цао да се ње-
гов по зна ник Ми лан Јо ва но вић-Сто ји ми ро-
вић уна пре ди у ди рек то ра Др жав ног ар хи ва. 
Као по сма тра ча при ли ка и ак тив ног уче сни ка 
у оку па ци ји, Рај сви ца је за бри ња ва ла оп ште 
ра ши ре на по ја ва де нун ци ја ци је ме ђу Ср би-
ма што се на ро чи то ви ди на при ме ру си на 
адво ка та Бу ди ми ра Бо ри са вље ви ћа ко ји је, по 
Рај сви цу, не пра вед но ин тер ни ран због ла жних 
оп ту жби. 

По себ не за слу ге у за шти ти срп ског кул-
тур ног бла га Рај свиц је имао у об но ви ра да 
му зе ја и по пи су оту ђе не имо ви не срп ских 
кул тур них уста но ва то ком оку па ци је. За јед-
но са Ми ла ном Ка ша ни ном, та да шњим управ-
ни ком На род ног му зе ја, уче ство вао је у за-
шти ти Ми ро сла вље вог је ван ђе ља и ње го вом 
си гур ном пре ме шта њу из ма на сти ра Ра че у 
тре зор На род не бан ке. Уз то, Рај сви цо вим ин-
си сти ра њем у сеп тем бру 1941. го ди не био је 
по но во отво рен Му зеј кне за Па вла у ко јем је 
Ка ша нин остао управ ник. Ци ти ра ју ћи Каша-
ни на, Рот на по ми ње да је Рај свиц уче ство вао 
и у ор га ни зо ва њу пре но са рат них за ста ва срп-
ских је ди ни ца из Пр вог свет ског ра та из Топо-
ле у Бе о град ко је се и да нас на ла зе у Вој ном 
му зе ју у Бе о гра ду. Рот Рај сви цу при пи су је 
и за слу ге у отва ра њу му зе ја у Ср би ји и не го-
ва њу мла дог на ра шта ја срп ских ар хе о ло га 
ко ји ће ка сни је има ти ве о ма ва жну уло гу у 
ју го сло вен ској ар хе о ло ги ји. У Ба на ту, Рај свиц 
је у скла ду са сво јом не мач ком по ли ти ком 
до при нео да се но во о тво ре ни му зе ји у Беч ке-
ре ку (да нас Зре ња нин), Бе лој Цр кви и Вр шцу 
пре да ју на упра ву фолк сдој че ри ма. Иа ко је 
у Ба на ту фа во ри зо вао Нем це, фон Рај свиц је 
до при нео да се знат на ма те ри јал на ба шти на 
Вр шач ке епар хи је са чу ва у зе мљи. Но, Рот 
ис ти че да Рај свиц ни је био све мо гућ у за шти-
ти кул тур не ба шти не пра во слав них Ср ба у 
Ба на ту бу ду ћи да су оку па то ри у Беч од не ли 
ком плет ну ар хи ву Вла ди чан ског дво ра у 
Вр шцу. Та ко ђе, тре ба ис та ћи да се Рај свиц по-
бри нуо за за шти ту му зеј ских екс по на та то ком 
бом бар до ва ња 1944. го ди не и то ком бор би 
за осло бо ђе ње Бе о гра да ок то бра исте го ди не, 
та ко да су сви ар те фак ти нео ште ће ни прежи-
ве ли бом бар до ва ње и рат на де ша ва ња. 

По сле ра та упра во је фон Рај свиц био пред-
ста вљен као кључ на фи гу ра у спа са ва њу 
мо шти ју Све тог кне за Ла за ра, Све тог кне за 
Сте фа на Шти ља но ви ћа и Све тог ца ра Уро ша 
Не ма њи ћа од мо гу ћег уста шког уни ште ња. 
Ме ђу тим, на осно ву из во ра Рот за кљу чу је да 
је Рај сви цу овај по сао био по ве рен од ви ших 
не мач ких струк ту ра што је че сто не за до вољ-
ног Рај сви ца од вла чи ло од соп стве них по сло-
ва и по ду хва та. Рот опи су је ка ко је ба та љон 
фолк сдој че ра у уста шкој вој сци шти тио пре-
нос мо шти ју из ма на стирâ Ја зак, Ши ша то вац 
и Бе ше но во и ка ко је Рај свиц свој по сао ра дио 
те мељ но и по ред не го до ва ња. У овом де лу 
књи ге ис ти че се епи зо да ка да до мо бран ски 
бој ник Вла ди мир Ро гоз ну ди про фе со ру Ра-
до сла ву Гру ји ћу да при сво ји не ко ли ко књи га 
Би бли о те ке ма на сти ра Ши ша тов ца за успо-
ме ну што је Гру јић од био и мо ли Ро го за да се 
књи ге ма на стир ске би бли о те ке не од но се. 
Вред но је по ме на да је то ком ра та ма на стир-
ска би бли о те ка у пот пу но сти из го ре ла у по-
жа ру. Да ју ћи де таљ не опи се пу та ње кон во ја 
ко ји је спа са вао срп ско кул тур но бла го из Сре-
ма, Рот је ис та као Рај сви цо во за до вољ ство 
успе шно оба вље ном ми си јом и не за до вољ ство 
уста шким оп хо ђе њем пре ма Ср би ма при чему 
је уста ше на зи вао „обич ном бан дом уби ца” 
(нем. “ei ne gewöhnlic he Mörderbande”). На кон 
што су Нем ци успе шно оба ви ли пре нос мо-
шти ју у са рад њи са срп ским струч ња ци ма, 
кул тур но бла го је без бед но пре шло у окупи-
ра ну Ср би ју. За пра во, Рот као пра вог ини ци-
ја то ра пре но са мо шти ју ви ди Вла ди ми ра 
Велмар Јан ко ви ћа ко ји је и до че као по смрт-
не остат ке зна ме ни тих Ср ба из Сре ма. Прем да 
су Нем ци у по те зу спа ша ва ња мо шти ју нај-
ва жни јих срп ских све та ца ви де ли шан су да 
по пра ве соп стве ни имиџ у оку пи ра ној Срби ји, 
они су би ли не за до вољ ни до га ђа јем на мо ле-
ба ну у част мо шти ју када је јед на же на уз вик-
ну ла „Жи вео цар Пе тар, пр ви цар Бал ка на!” 
алу ди ра ју ћи тим ре чи ма на кра ља Пе тра II 
ко ји се та да на ла зио у из бе гли штву. 

Сам Рај свиц је из оку пи ра не Срби је однео 
од ре ђе не ко ли чи не ар хив ског ма те ри ја ла у 
Ба вар ску где му се на ла зи ло има ње. Углав ном 
се ра ди ло о ње го вим спи си ма, по пи си ма кул-
тур ног до бра и дру гих ства ри. Део те гра ђе 
је пре дао Аме ри кан ци ма 1945. го ди не, док 
је оста так за др жао. Ње го ва за о став шти на се 
на ла зи да нас у ар хи ва ма Мин хен ског уни вер-
зи те та и Ба вар ској др жав ној би бли о те ци. За 
срп ске на уч ни ке, ар хив ске и му зеј ске рад ни ке, 
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Ро то ва књи га до но си ко ри сне смер ни це дају-
ћи де та љан увид у то шта је од срп ске кул тур-
не ба шти не пре не то у Беч или Не мач ку. На 
осно ву Ро то ве ре кон струк ци је и уви да у рас-
по ло жи ве ин вен та ре кул тур них ин сти ту ци ја, 
срп ски кул тур ни и на уч ни рад ни ци мо гли би 
да на пра ве пре глед то га шта је Ср би ји враће-
но, а шта би тек тре ба ло да се тра жи на зад. 

На осно ву на ве де ног, ми шље ња смо да би 
из у зет но ко ри сну мо но гра фи ју Ан дре а са Ро та 

о Јо ха ну Ал брех ту фон Рај сви цу тре ба ло пре-
ве сти на срп ски је зик у јед ном кра ћем и прила-
го ђе ном из да њу за хва љу ју ћи ко ме би срп ска 
јав ност би ла упо зна та не са мо са сло же ном 
не мач ком уло гом у чу ва њу, за ти ра њу и одно-
ше њу срп ског кул тур ног бла га, већ би до би-
ла и до дат ни под стрек у по тра зи за не ста лим 
на сле ђем.

Жељ ко Ма ле ше вић
Линц, Ау стри ја

zelj ko.ma le se vic @mag.linz.at
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БУР ДИ ЈЕ О ВА КРИ ТИЧ КА АНА ЛИ ЗА  
НЕО ЛИ БЕ РАЛ НЕ ИДЕ О ЛО ГИ ЈЕ И (НЕ)АН ГА ЖО ВА НЕ  

УЛО ГЕ ИН ТЕ ЛЕК ТУ А ЛА ЦА

(Бур ди је, Пјер, Сиг нал на све тла ~ Сиг нал на све тла 2.  
За вод за уџ бе ни ке – Би бли о те ка So ci e tas, Бе о град 2019;  

Пре ве ла са фран цу ског Ми ли ца Па је вић)

Књи га Сиг нал на све тла ~ Сиг нал на све-
тла 2 пред ста вља ко лек ци ју тек сто ва ко је је 
Пјер Бур ди је об ја вљи вао као свој до при нос 
от по ру свет ском нео ли бе ра ли зму. Она је за-
пра во, скуп сиг на ла за уз бу ну, упо зо ре ња на 
опа сност нео ли бе ра ли зма и, исто вре ме но, 
пле до а је за је дан но ви европ ски дру штве ни 
по крет. За вод за уџ бе ни ке је још 1999. об ја вио 
пр ви део ове књи ге, да би га са да до пу нио и 
дру гим де лом, у окви ру це ли не ко ју је пу-
бли ко вао у сво јој ре но ми ра ној би бли о те ци 
So ci e tas.

Пјер Бур ди је је фран цу ски со ци о лог, по-
знат на уч ној јав но сти по сво јим иде ја ма које 

се од но се на под руч је про у ча ва ња ви ше по-
себ них со ци о ло ги ја: обра зо ва ња, кул ту ре, ме-
ди ја и по ли тич ке со ци о ло ги је. У сво јим ис тра-
жи ва њи ма, ско ро чи та ву де це ни ју, тра гао је 
за од го во ри ма ко ји су ре зул ти ра ли кроз скуп 
иде ја о при мар ном по зи ву ан га жо ва ња инте-
лек ту а ла ца у од но су на но ве об ли ке ор га ни-
за ци је дру штва. 

Ау тор де ла Сиг нал на све тла ~ Сиг нал на 
све тла 2 оштро кри ти ку је иде о ло ги ју нео ли-
бе ра ли зма, за раз ли ку од не ких сво јих прет-
ход ни ка и са вре ме ни ка ко ји су би ли ње ни 
епи го ни. Бур ди је је ак ци о на ли ста и уве рен 
је „да ће ре зул та ти ма сво јих ис тра жи ва ња, 
на уч ном и дру штве ном кри ти ком, пру жи ти 
до при нос раз би ја њу до ми нант не нео ли бе рал-
не дог ме, ко ја се же ли при ка за ти као је ди на 
исти на, и афир ми са ти ста но ви ште да се ис-
тра жи ва ња исти не у обла сти со ци о ло ги је и 
дру штве но-ху ма ни стич ких на у ка ни ка да не 
сме ју раз два ја ти од тра га ња за пу те ви ма раз-
во ја дру штва и еман ци па ци је чо ве ка” [Ми-
тровић 2019: 8]. Бур ди је о ви тек сто ви су не-
по сред не ре ак ци је на дру штве но зби ва ње и 
дру штве но ми шље ње (ин тер вјуи, по ле ми ке, 
кри тич ке ре ак ци је и ко мен та ри, уче шће у 
рас пра ва ма, го во ри штрај ка чи ма и де мон-
стран ти ма на син ди кал ним ску по ви ма, по-
го во ри за књи ге и др.). То је ин те лек ту ал ни 
ан га жман ко ји је исто вре ме но и кон кре тан, 
и те о риј ски за сно ван. За то ова књи га, уз још 
не ке (нпр. Н. Чом ског, Х. М. Ен цен сбер ге ра 
и др.), мо же по пу ни ти пра зни не у на шој дру-
штве ној ми сли и по ка за ти ка ко је истин ски 
ан га жман ин те лек ту ал ца да нас и ну жан и мо-
гућ, а да не мо ра да бу де днев но по ли тич ки 
при зе ман и ба на лан [Неш ковић 2000: 194].



Бур ди је зах те ва ре ак ци ју ин те лек ту ал не 
ели те ко ја ће на уч ним пу тем по ста ви ти но ве 
мо де ле у са вре ме ном дру штву. Као што и 
Гулд нер ка же: „Со ци о ло ги ја по чи ње осло ба-
ђа ју ћи свет од илу зи ја и на ста вља осло ба ђа ју-
ћи се бе” [Go uld ner 1980], не сум њи во се, да кле, 
по ста вља пи та ње у ком сме ру иду ис тра жи-
ва ња ин те лек ту а ла ца и ко ме слу же њи хо ве 
иде је? На ко јим људ ским по сту ла ти ма се за-
сни ва ју њи хо ве иде о ло ги је и да ли они делу ју 
у скла ду са уни вер зал ним људ ским вред но-
сти ма? Бур ди је глав ни фо кус ста вља на идео-
ло гију нео ли бе ра ли зма, од но сно гло ба ли зма 
чи ји ис хо ди чо ве чан ство по сма тра ју ис кљу-
чи во кроз при зму мак си ма ли за ци је про фи та 
и на сто ја ња да бо га ти по ста ну још бо га ти ји. 
„Тај нео ли бе рал ни про грам те жи да пот по-
мог не рас кид из ме ђу еко но ми је и дру штве-
них ствар но сти, и да та ко, у ствар но сти из гра-
ди, еко ном ски си стем у скла ду са те о риј ским 
опи сом, од но сно не ку вр сту ло гич не ма ши-
не, ко ја се при ка зу је као ла нац при ну да ко ји 
ву че за со бом еко ном ске ак те ре” [Бурдије 
2019: 130]. На том тра гу, о за дат ку со ци о ло-
ги је као на у ке и су штин ском пу ту ко јим со-
ци о лог тре ба да иде, пи ше и Љу би ша Ми тро-
вић: „Со ци о ло ги ја се не сме кла ња ти ни ти 
уз ми ца ти ни пред си ла ма вла да ју ћег по рет-
ка. Она, ре зул та ти ма сво јих ис тра жи ва ња 
тре ба да по мог не раз во ју ра ци о нал не и кри-
тич ке са мо све сти код дру штве них ак те ра, да 
ја ча по тре бу о бу ђе њу исто ри је и ак тив ном 
уче шћу о пре о бра жа ју са вре ме но сти” [Ми-
тровић 2015: 301]. Упра во тај пре о бра жај са-
вре ме но сти Бур ди је ви ди „у ко ри шће њу сим-
бо лич ке мо ћи у слу жби раз об ли ча ва ња идео-
ло ги зи ра не све сти и фор ми ра ње бор бе ног 
гра ђан ства, ко је ће пру жи ти от пор сва кој 
вр сти ма ни пу ла ци је и бо ри ти се за афир ма-
ци ју исти не у са вре ме ном све ту” [Митровић 
2019: 25–26]. Цен трал на иде ја ње го вих про-
ми шља ња од но си се на по тре бу дру штва за 
по бољ ша ње свих аспе ка та од по ли ти ке, еко-
но ми је, обра зо ва ња, па све до кул ту ре. При-
ме ре ни је до ма ћем чи та о цу, Ан дри ће ви Зна-
ко ви по ред пу та је су Сиг нал на све тла ин те-
лек ту а ла ца о ко ји ма Бур ди је пи ше, а све с 
ци љем да по зив со ци о ло га оправ да ју та ко 
што ће по ста ви ти но ве по сту ла те у дру штве-
ним за јед ни ца ма. Про ме теј ска со ци о ло ги ја, 
за ко ју се он за ла же, са сна жним осло бо ди-
лач ким, еман ци па тор ским ду хом тре ба ло би 
да под стак не дру штво на де ла ње ко је ће откло-
ни ти или ма кар сма њи ти у од ре ђе ној ме ри 

по сле ди це до ми нант них иде о ло ги ја. Ва жно је 
да се со ци о лог ухва ти у ко штац са нео ли бе-
рал ним иде ја ма ко је сва ком дру штву до но се 
ви ше ште те не го ко ри сти. За то је по треб но 
до бро упо ри ште на ко ме ће по чи ва ти иде је 
и ми сли со ци о ло га, ко је тре ба да по ста ну од-
лу чу ју ће у тој бор би за људ скост, за чо ве чан-
ство. На жа лост, све је ви ше при ме ра где ин-
те лек ту ал ци ди жу глас за уо би ча је не сва ко-
днев не, фор мал не ства ри, а за зи ру да се ба ве 
пи та њи ма ко ја су од су штин ске дру штве не 
ва жно сти. 

Не спор но је да при хва та ње раз ли чи то сти 
до при но си јед ном дру штву у сва ком мо гу ћем 
сег мен ту, као и да раз у ме ва ње ту ђих кул ту-
ра уве ли ко по ма же да раз у ме мо соп стве ну 
дру штве ну ствар ност, али, исто та ко, су но-
врат јед ног дру штве ног по рет ка упра во је у 
од ри ца њу све га што чи ни на шу за јед ни цу. 
Од ба ци ти, уни зи ти или по ка за ти не ра зу ме-
ва ње за про бле ме ло кал не за јед ни це по ка за-
тељ је да смо се од ре кли основ них иде ја јед ног 
дру штва. По зив со ци о ло га, као што Бур ди је 
на гла ша ва, је сте све су прот но пре ва зи ђе ној 
ви зи ји ко ја „по чи ва на ве ри не ког дру гог доба 
у исто риј ску не из бе жност за сно ва ну на при-
ма ту про из вод них сна га ко је не ре гу ли ше ни-
шта дру го до кон ку рент на на сто ја ња по једи-
нач них про из во ђа ча” [Бурдије 2019: 84].

Дру штво ри зи ка мо ра да бу де по др жа но 
од ин те лек ту а ла ца ко ји ће сво ју ми си ју ис пу-
ни ти на нај бо љи мо гу ћи на чин – у слу жби 
дру штве не за јед ни це. Оно чи ме би тре ба ло 
да се ба ве ин те лек ту ал ци је сте упра во то – 
от кло ни ти све бољ ке јед ног дру штва ка ко би 
при пад ни ци за јед ни це ус пе ли да де лу ју без 
ика квих по те шко ћа. Из гле да да је то да нас 
ве о ма те шко, али и са свим дру га чи је по сма-
тра но од оних ко ји пред ста вља ју ин те лек туал-
ну ели ту. Бур ди је је ве ро вао да ан га жо ва ност 
со ци о ло га мо же до при не ти са свим дру га чи-
јем то ку ор га ни за ци је дру штве не ствар но сти: 
„Ми, со ци о ло зи, без ика квог упи ра ња пр стом 
мо же мо пред у зе ти рас крин ка ва ње тих мре-
жа и по ка за ти да је про то ку иде ја под ло га 
про ток мо ћи. По сто је љу ди ко ји ме ња ју идео-
ло шке услу ге за по ло жа је на вла сти” [Бурдије 
2019: 88].

Но ви дру штве ни фе но ме ни про из ве ли су 
и мно штво по сле ди ца по со ци о ло ги ју као на-
у ку, али и по де ло ва ње со ци о ло га. „Зна ти – 
зна чи по зна ва ти глав не (гло бал не), еко ном-
ске, по ли тич ке и со ци јал не про це се и уме ти 
пред ви де ти њи хов да љи ток. Во ди ти – зна чи 
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има ти осе ћај од го вор но сти на чи јем си еко-
ном ском, по ли тич ком или кул тур ном вр ху, те 
уме ти из на ла зи ти ре ше ња за раз ли чи те вр сте 
иза зо ва” [Антонић 2014: 31]. То је оно кључ но 
чи ме би тре ба ло да се ру ко во де они ко ји би 
да пред ста вља ју онај дру штве ни слој ко ји се 
уо би ча је но на зи ва ели том.

По себ ну па жњу Бур ди је је по све тио уло-
зи ма сов них ме ди ја у дру штве ним про це си-
ма. Моћ ме ди ја и њи хов да ле ко се жан ути цај 
на јав ност до при но се ис кри вље ној сли ци дру-
штва и по ме ре ном фо ку су из ве шта ва ња и 
об ја вљи ва ња. По ред све га то га, не сум њи во је 
да ће у та квом из ме ње ном об ли ку пре зен това-
ња дру штве них до га ђа ја до ћи до ко лек тив-
ног не по ве ре ња у ма сов не ме ди је и по тре бе 
да се ус по ста ви ал тер на ти ван на чин пре но-
ше ња ин фор ма ци ја ко је су од по себ ног знача-
ја за дру штве ну за јед ни цу. На рав но, све то је 
не мо гу ће за ми сли ти као ре ле вант но и оствар-
љи во уз иде је ко је до ми ни ра ју са вре ме ном 
дру штве ном сце ном: „Та по ли ти ка је под стак-
ну та истом на ме ром, а то је уни ште ње со ци-
јал них те ко ви на ко је су, шта год ре кли о њи ма, 
ме ђу нај у зви ше ни јим до стиг ну ћи ма ци ви-
ли за ци је. То су до стиг ну ћа ко ја тре ба учи-
ни ти уни вер зал ним, про ши ри ти на цео свет, 
мон ди ја ли зо ва ти, уме сто да се под из го во ром 
гло ба ли за ци је, те кон ку рен ци је еко ном ски 
и со ци јал но ма ње раз ви је них зе ма ља, она 
дово де у пи та ње. Ни шта ни је при род ни је и 
оправ да ни је не го од бра на тих те ко ви на, ко ју 
не ки на сто је да пред ста ве као об лик кон зер-
ва ти ви зма или за ста ре ло сти” [Бурдије 2019: 
92]. 

Зна чај иде ја, али и ин те лек ту ал не ре ак-
ци је со ци о ло га Бур ди је де мон стри ра и у Сиг-
нал ним све тли ма 2, са ак цен том на Европ ски 
дру штве ни по крет за но ву „со ци јал ну Евро-
пу” ко ји би кроз на уч но до ка за не чи ње ни це 
и по сту ла те ута бао си гу ран пут бу ду ћим ге-
не ра ци ја ма. Па си ви за ци ја дру штве не ма се 
упра во се огле да у од би ја њу да се пре ду зме 
би ло ко ји ко рак, а све као по сле ди ца кон ти-
ну и ра ног ефек тив ног уоб ли ча ва ња јед не до-
ми нант не нео ли бе рал не дог ме. По ли ти ка по-
при ма но ве обри се ор га ни зо ва ња и мо ти ве 
де ло ва ња у од но су на дру штво, а Бур ди је ис-
ти че да се „мла ди ма сму чи ла по ли ти ка ко ју 
им сер ви ра ју по ли ти ча ри. По ли ти ча ри су им 
ога ди ли по ли ти ку. По треб но је по ли ти ци вра-
ти ти сми сао и за то из не ти пред ло ге про јека та 
бу дућ но сти ко ји мо гу да да ју сми сао еко ном-
ском и дру штве ном све ту” [Бурдије 2019: 168– 

169]. На зи ва ти ства ри пра вим име ном, по сту-
па ти у скла ду са основ ним људ ским пра ви ма, 
де ло ва ти ко лек тив но а не лич но, ис ко ри сти ти 
со ци јал ни ка пи тал ин те лек ту ал не ели те на 
пра ви на чин, је ди ни је пут ко ји Бур ди је види. 
Циљ је да се дру штво ухва ти у ко штац с про-
бле ми ма жи вот не сре ди не: за га ђе ња ва зду ха, 
озон ске ру пе, нео б но вљи вих из во ра енер ги је 
или ну кле ар них ак ци де на та, ко ји су ну жно 
„гло бал ни” јер не по зна ју гра ни це из ме ђу на-
ци ја или „кла са”. „Исто ва жи и за про бле ме 
ко ји се ди рект ни је ти чу при вре де или култу-
ре, као што су пи та ња ду га зе ма ља у успо ну 
или ути ца ја нов ца на про из вод њу и ши ре ње 
кул ту ре” [Бурдије 2019: 165–166]. Љ. Ми тро-
вић ука зу је ка ко је Бур ди је у Сиг нал ним све-
тли ма и Сиг нал ним све тли ма 2 „алар ми рао 
ин те лек ту ал це, упо зо ра ва ју ћи на то ко је су 
људ ске вред но сти да нас угро же не”, при че му 
је ис ти цао „уло гу на у ке, сло бод но ми сле ћих 
љу ди, ис тра жи ва ча у по љу сим бо лич ке мо ћи, 
да се ре а фир ми шу не про ла зна на че ла Сло-
бо де, Јед на ко сти/Прав де и Брат ства у све ту 
у бор би за но во дру штво, одр жи ви раз вој, ху-
ма ни за ци ју све та и еман ци па ци ју чо ве ка” 
[Митровић 2020: 187].

Сиг нал на све тла и Сиг нал на све тла 2 омо-
гу ћа ва ју нам да ши ре са гле да мо про це се који 
се кри ју иза раз ли чи тих при нуд них па ра диг-
ми и оста вља ју да ле ко се жне по сле ди це, те 
да схва ти мо да је от пор овом нео ли бе рал ном 
по ро бља ва њу ва жан за да так и ду жност истин-
ских ин те лек ту а ла ца. 
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СО ЦИ О ЛО ШКИ ОГЛЕ ДИ И РАС ПРА ВЕ  
НА СА ВРЕ МЕ НЕ ТЕ МЕ

(Љу би ша Ми тро вић, Со ци о ло шке мар ги на ли је на са вре ме не те ме,  
Про ме теј, Но ви Сад 2019, 252 стр.)

У из да њу но во сад ске из да вач ке ку ће „Про-
ме теј” 2019. го ди не, на 252 стра ни це, об ја-
вље на је ква ли тет на и вред на књи га со ци о-
ло шког жан ра – Со ци о ло шке мар ги на ли је на 
са вре ме не те ме, чи ји се рад ни на слов мо же 
и ре фор му ли са ти у „Пер ма нент на, ак циј ска и 
ал тер на тив на со ци о ло ги ја”. Ау тор књи ге је 
про фе сор еме ри тус на Фи ло зоф ском фа кул-
те ту у Ни шу др Љу би ша Р. Ми тро вић. Овај 
це ње ни со ци о лог ду жи низ го ди на из во ди 
на ста ву из пред ме та ко ји се ба ве про у ча ва њем 
ма те ри је из обла сти со ци о ло ги је и ис тра ја ва 
у сво јој ин те лек ту ал ној оди се ји. 

Књи га о ко јој је реч пред ста вља со ци о ло-
шке огле де и рас пра ве на са вре ме не те ме, ко је 
је ау тор под за јед нич ким име ном на звао „Со-
ци о ло шке мар ги на ли је”. Ра ди се о сту ди ја ма 

и члан ци ма ко је је са оп штио на број ним ску-
по ви ма у зе мљи и ино стран ству у по след ње 
две го ди не. У њи ма се раз ма тра ју број на дру-
штве на пи та ња ко ја су те о риј ски ре ле вант на 
за раз у ме ва ње струк ту ре и ди на ми ке са вре-
ме ног дру штва, а по себ но срп ског дру штва 
у тран зи ци ји, као и уло ге са вре ме не со ци о-
ло ги је. Ау тор на во ди да, жи ви мо у гло бал но 
до ба, ис пу ње но број ним кри за ма и про ти ву-
реч но сти ма: од на чи на про из вод ње, пре ко 
од но са кла сних сна га, до по ли ти ке и кул ту-
ре. Нео ли бе рал на стра те ги ја дру штве ног раз-
во ја и ан та го ни стич ка, анар хич на гло ба ли-
за ци ја, до ве ле су до број них со ци јал них и 
ре ги о нал них про ти ву реч но сти у све ту: де-
струк ци је со ци јал не др жа ве и де фи ци та со-
ци јал не со ли дар но сти, кри зе си сте ма вред-
но сти, успо на тр жи шног фун да мен та ли зма 
и со ци јал дар ви ни за ци је дру штве них од но са 
у на ци о нал ним и пла не тар ним окви ри ма. Кри-
тич ки со ци о ло зи у све ту у сво јим сту ди ја ма 
пи шу о уби стве ним по сле ди ца ма „ка пи та-
ли зма ка та стро фе” [Klajn 2009: 372] и ра зор-
ним учин ци ма нео ли бе рал не тран зи ци је без 
со ци јал не од го вор но сти, ко ја је на мет ну ла 
мо дел при сил не, за ви сне мо дер ни за ци је и ре-
ста у ра ци је ка пи та ли зма пе ри фе ри је у овим 
дру штви ма, као и њи хо ве ре ко ло ни за ци је. 
Ма ну ел Ка стелс (Ma nuel Ca stells) је са да шњу 
епо ху опи сао као на ста ју ће ин фор ма тич ко, 
умре же но гло бал но дру штво, ко је жи ви у зна-
ку ди хо то ми је хи пер тех но ло шког на прет ка 
и со ци јал ног су бра зво ја. Јир ген Ха бер мас 
(Jur gen Ha ber mas), пак, о „до бу у ко јем жи-
ви мо” пи ше као о све ту пост на ци о нал них кон-
сте ла ци ја, док Ален Ту рен (Alain To u ra i ne) 
го во ри о на ста ју ћем пост дру штву. 

С тим у ве зи ау тор на во ди да се у све ту 
по зног пост мо дер ног ка пи та ли зма и пост со-
ци ја ли стич ке тран зи ци је све ви ше ши ри 
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ан ти ху ма ни зам. На де лу су про це си ра за ра-
ња со ли дар но сти ме ђу љу ди ма, те след стве но 
на ста је по вла че ње и мар ги на ли за ци ја дру-
штве но-ху ма ни стич ких на у ка. Та ко ђе, у та-
квој со цио-кул тур ној си ту а ци ји у де фан зи ви 
се на шла и са вре ме на со ци о ло ги ја. И она се, 
ка ко ис ти че ау тор, „раз бо ле ла на смрт” (С. 
Кир ке гор / S. Ki er ke ga ard). За хва ће на је про-
це си ма ато ми за ци је и фраг мен та ци је, ди сци-
пли нар ним ха о сом, опи је на је кван то фре ниј-
ским при сту пом, тех нич ком ефи ка сно шћу 
и ми том о вред но сној не у трал но сти сво јих 
ис тра жи ва ња. Са вре ме на со ци о ло ги ја де лу је 
у сен ци до ми нант них па ра диг ми – нео по зи-
ти ви зма, функ ци о на ли зма, те о ри је ра ци о нал-
ног из бо ра, ели ти зма и ет но кул ту ра ли зма. 
Нај че шће је у прак си ре ду ко ва на на ин же њер-
ску ем пи риј ску со ци о ло ги ју раз мр вље ног 
ра да/фраг ме на та, у слу жби сна га са вре ме не 
кор по ро кра ти је, по ли то кра ти је, ме наџ мен та 
и мар ке тин га. И по зив со ци о ло га од ре ђен је 
ни зом фак то ра: у ра спо ну од ква ли те та уну-
тра шње ака дем ско-еду ка циј ске суб кул ту ре 
и њи хо вог про фе си о нал ног угле да у по де ли 
ра да, до ка рак те ра гло бал ног со ци јал ног си-
сте ма и раз вој них по тре ба дру штва. 

Ау тор по себ но на гла ша ва да је со ци о ло-
ги ја на ста ла, ка ко је пи сао Реј мон Арон (Ray-
mond Aron), из ду ха про све ти тељ ства, као 
ор га нон ду хов не еман ци па ци је гра ђан ства и 
ње го ве оп ти ми стич ке ве ре у на ста ју ће „цар-
ство ра зу ма”. Њу су сво ја та ли раз ли чи ти дру-
штве ни по кре ти – ка ко ак те ри ре во лу ци је, 
та ко и ак те ри ре фор ми зма (Маркс и Конт). Од 
ње ног на стан ка, па кроз раз ли чи те фа зе раз-
во ја у 170 го ди на исто ри је по сто ја ња, она се 
це па ла, ка ко ис ти че Ха бер мас (Ha ber mas) у 
сту ди ји Те о ри ја и прак са, на раз ли чи те те о-
риј ске и идеј не стру је – кон зер ва тив ну, ре-
фор ми стич ку и ра ди кал но-ре во лу ци о нар ну 
– ко је су из ра жа ва ле ин те ре се дру штве них 
сна га. Исто ри ча ри со ци о ло ги је и со ци о ло зи 
на у ке, ис тра жи ва ли су прет по став ке ње ног 
раз во ја у раз ли чи том епо хал ном, дру штве-
ном и кул тур ном кон тек сту, ука зу ју ћи на 
ње не успо не и па до ве као на у ке, по зи ва и про-
фе си је: од пи о нир ског, хе рој ског пе ри о да ње-
ног на стан ка, пре ко ње не уни вер зи тет ске 
ин сти ту ци о на ли за ци је. Ис тра жи ва ли су и 
раз вој ем пи риј ске при ме ње не со ци о ло ги је, 
до са вре ме не ета пе ње не пост мо дер не кри зе, 
гу бље ња иден ти те та, ра за ра ња у фор ми раз-
мвр ље ног ра да, ди сци пли нар ног ха о са, и гу-
бље ња ху ма ни стич ко-еман ци па тор ске пер-

спек ти ве, о че му је пи сао Пи тер Л. Бер гер 
(Pe ter L. Ber ger, 1929–2017) у свом ла мен ту – 
Со ци о ло ги ја: по вла че ње по зи ва (1992). Ау тор, 
да ље на во ди да, со ци о ло ги ја ни је „ве се ла на-
у ка” (Ф. Ни че / F. Ni etzsche, 1844–1900). Она је 
кри тич ка и не спо кој на, „бор бе на ди сци пли на” 
(П. Бур ди је / P. Bo ur di eu), ко ја ег закт ним ме-
то да ма на у ке раз от кри ва дру го скри ве но ли це 
дру штва, ла тент ну функ ци ју дру штве них по-
ја ва, си ле дру штве не де тер ми на ци је у со ци-
јал ном про сто ру, али и мо гућ но сти из бо ра и 
ал тер на тив ног де ло ва ња дру штве них ак те ра 
у си сте му са мо про и звод ње дру штва и про-
ши ри ва њу про сто ра људ ске сло бо де.

Осим то га, то ком свог по сто ја ња и раз во-
ја, са вре ме на со ци о ло ги ја ра за пе та је из ме ђу 
про це са фраг мен та ци је и гло ба ли за ци је. На-
су прот тен ден ци ји фраг мен та ци је и ме то до-
ло шки тех нич ког оп ти ми зма, ко ји до ми ни рају 
у со ци о ло ги ји да нас, све је ви ше ис тра жи ва ча 
ко ји ис ти чу по тре бу схва та ња со ци о ло ги је 
као ком плек сне на у ке о дру штву и чо ве ку, као 
и по тре бу ре де фи ни са ња, про ши ре ња ње ног 
пред ме та у кон тек сту са вре ме них он то ло-
шких про ме на, ве за них за про це се гло ба ли-
за ци је и на ста ју ћи свет умре же ног дру штва 
и пост на ци о нал них кон сте ла ци ја. Са вре ме-
ни свет је, услед де ло ва ња сна га тре ћег и че-
твр тог раз вој но-ци ви ли за циј ског та ла са, су-
о чен са дру штвом у по кре ту и раз ли чи тим 
ни во и ма ње го ве тран зи ци је у од ре ђе ним сфе-
ра ма дру штве ног жи во та. У том сми слу тран-
зи ци ја ни је им пор то ван про цес, сми шљен у 
кон спи ра тив ним ра ди о ни ца ма ге о стра те га, 
већ је гло бал ни и ре ги о нал ни фе но мен ко јим 
је за хва ће но са вре ме но свет ско дру штво. На 
то је сво је вре ме но упо зо рио Ал вин То флер 
(Al vin Tof fler, 1928–2016) у сво јим сту ди ја ма 
Шок бу дућ но сти, Тре ћи та лас, Ре во лу ци о-
нар но бо гат ство и Но ва ци ви ли за ци ја.

Но, и по ред свих ових, ни ма ло ла ких пи-
та ња за јед ну на у ку, ау тор у увод ном де лу 
на во ди и да је со ци о ло ги ја је дин стве на те о-
риј ско-ем пи риј ска, по ли па ра диг мат ска ком-
плек сна на у ка о дру штву, кул ту ри и чо ве ку. 
Иа ко је на ста ла у ери на ци ја, ко је су пред ста-
вља ле оквир дру штве ног жи во та у 19. ве ку, 
са вре ме ни про це си гло ба ли за ци је, пла не тар-
ног умре жа ва ња свет ског дру штва, зах те ва-
ју да се та це ли на нај ви шег ре да – исто риј ски 
гло бал ни то та ли тет дру штва – по сма тра у 
но вом кон тек сту свет ског си сте ма, о че му 
пи шу И. Во лер стин (Wal ler ste in) и М. Об ров 
(Ob rov). У том сми слу за да љи оп ста нак и 
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раз вој со ци о ло ги је нео п ход но је ње но ра-
ди кал но отва ра ње пре ма на ста ју ћем све ту 
транс ди сци пли нар них на у ка и ин те гри са них 
сту ди ја: мон до ло ги је, ан тро по ло ги је, кул ту-
ро ло ги је, еко ло ги је, кон флик то ло ги је, футу-
ро ло ги је итд.

Ме ђу тим, ау тор нас упо зна је да, раз ви ја-
ју ћи се у со ци о ло шкој прак се о ло ги ји, као ем-
пи риј ска при ме ње на на у ка, со ци о ло ги ја ни кад 
не сме из гу би ти ве зу са нај ви шим до ме ти ма 
раз во ја те о ри је, као и ху ма ни стич ко-еман-
ци па тор ском пер спек ти вом. Реч ју, сво ја ис-
тра жи ва ња исти не она ни ка да не сме раз дво-
ји ти од тра га ња за пу те ви ма со ци јал не прав де 
и чо ве ко ве сло бо де, на шта упо зо ра ва И. Во-
лер стин (I. Wal ler ste in). Из свог фо ку са ни-
ка да не сме из гу би ти људ ски ко е фи ци јент у 
ис тра жи ва њи ма дру штва, ње го ве струк ту ре 
и ди на ми ке, од но сно по ло жај и уло гу љу ди 
и дру штве них гру па као „про из во де и про-
из во ђа че дру штва” и ње го вог мно го ли ког 
ка рак те ра и иден ти те та. То, пак, зах те ва од 
со ци о ло га, не са мо ви сок про фе си о на ли зам 
и ме то до ло шко-тех нич ку ефи ка сност у ана-
ли зи, не го и со ци о ло шку има ги на ци ју. То под-
ра зу ме ва спо соб ност за си нер ги ју ре зул та та 
ем пи риј ских и те о риј ских ис тра жи ва ња, за 
син те зу по је ди них ло кал них по ја ва, ин ди ви-
ду ал них суд би на, са струк тур ним и гло бал-
ним про це си ма, као и от кри ва ње исто риј ских 
мо гућ но сти и ху ма ни стич ко-еман ци па тор-
ских пер спек ти ва да љег одр жи вог раз во ја 
дру штва, по ди за ње и оства ри ва ње ква ли те та 
жи во та љу ди и њи хо вих сло бо да. 

С тим у ве зи, ау тор у де лу књи ге усме ра ва 
и упо зна је чи та о ца да се на овом пу ту ре зул-
та ти со ци о ло шких ис тра жи ва ња по ве зу ју са 
ак те ри ма дру штве не ак ци је, а со ци о ло шки 
по зив до би ја обри се про ме теј ске ан га жо ва но-
сти у скла ду са Ту ре но вим схва та њем уло ге 
ак циј ских/пар ти ци па тив них ис тра жи ва ња 
и Бур ди је о вом по ру ком да је со ци о ло ги ја ра-
ди кал на ре флек си ја и бо ри лач ка ди сци пли-
на. На и ме, она тра га не са мо за исти ном о по-
сто је ћем дру штву, већ и пу те ви ма и пер спек-
ти ва ма ње го вог да љег на прет ка, ху ма ни за-
ци је и еман ци па ци је. Сто га је она увек не 
са мо ана ли тич ка, ра ди кал на ре флек си ја и 
кри ти ка по сто је ћег дру штва, не го и гра ди тељ-
ска, про ме теј ска на у ка, ко ја тра га за ал тер-
на тив ним пу те ви ма, пер спек ти ва ма одр жи-
вог раз во ја људ ског дру штва и чо ве чан ства. 
Сход но то ме, до бро је под се ти ти на по ру ку 
Ал ви на Гулд не ра (Al vin Go uld ner): „Со ци о-

ло ги ја по чи ње осло ба ђа ју ћи свет од илу зи ја 
и на ста вља осло ба ђа ју ћи се бе...” Та ко ђе су 
ва жни упо зо ре ње и за вет ни апел Зиг мун та 
Ба у ма на (Zig munt Ba u man) да уко ли ко со цио-
ло ги ја не же ли да до жи ви смрт у пост мо дер-
ни, „ал тер на тив на со ци о ло ги ја пред ла же ра-
ди кал но пре у ре ђе ње со ци о ло ги је: да се од 
на у ке и тех но ло ги је не сло бо де, пре тво ри у 
на у ку и тех но ло ги ју сло бо де; да се ус по ста ви 
као но ва кул тур на по ли ти ка у слу жби људ ске 
сло бо де” [Ba u man 2014].

Од го вор ау то ра на ова те шка пи та ња је 
уме рен и из ба лан си ран, и у скла ду с оп штим 
усме ре њем књи ге, та ко да тре ба још јед ном 
по но ви ти: со ци о ло ги ја ни је ве се ла со ци о граф-
ска на у ка, у слу жби есте ти за ци је ин сти ту ци-
о нал ног по рет ка и вла да ју ћих струк ту ра мо ћи, 
не го кри тич ка и не спо кој на, ег закт на и ху ма-
ни стич ко-еман ци па тор ска на у ка. Сто га је 
са вре ме ну со ци о ло ги ју по треб но из ву ћи из 
за гр ља ја но вих об ли ка ин стру мен та ли за ци је, 
иде о ло ги за ци је и зло у по тре бе. Са мо об но ва 
кри тич ке те о ри је дру штва и мил сов ско-бур-
ди је ов ске тра ди ци је у но вим усло ви ма мо же 
вра ти ти углед со ци о ло ги ји као на у ци сло бо де 
(А. Ту рен) и по ди ћи до сто јан ство овог по зи ва 
у слу жби раз во ја кри тич ке јав но сти и ре а фир-
ма ци је ан га жо ва не уло ге ин те лек ту а ла ца, те 
по ди за ња ни воа и по тен ци ја ла ра ди кал не дру-
штве но-еман ци па тор ске бор бе но сти ак те ра 
у са вре ме но сти.

Ко нач но, ну жно је да се по бли же по гле да 
шта со ци о ло зи ма-ис тра жи ва чи ма до но си ова 
књи га? Ин те лек ту ал ци, на рас кр шћу све та 
у су мор ним вре ме ни ма, сво јим са зна њи ма 
ша љу „сиг нал на све тла” (Бур ди је) на иза зо ве 
и опа сно сти, као упо зо ре ња ку да тре ба да се 
„пло ви” ка ко би се из бе гле по губ не зам ке. Без 
њи хо вог оштрог и буд ног ум ног ока, свет би 
се кре тао по пут „слеп ца и зом би ја”, ту ма рао у 
мра ку, по ср ћу ћи и па да ју ћи на пу ту пре пу ном 
рас пут ни ца и без на ђа, да ве ћи се у мо чва ри 
пре пу ној кро ко ди ла, отров них зми ја и об ма-
њу ју ћих утва ра. Умор ни од лу та ња, они би 
ва пи ли као Јов у пу сти њи и мра ку: „Све тло-
сти, ви ше Све тло сти” – по на вља ли би по пут 
ла мен та са мрт ну по ру ку ве ли ког Ге теа.

Та ко ђе, ау тор на во ди и сле де ће: ако је 
„обра зо ва ње обра зо ва ни ма дру го Сун це”, како 
је го во рио ста ри грч ки фи ло зоф и пе сник Хе-
ра клит, а у ве зи с тим у но вом ве ку Ни че га 
до пу нио сво јом мак си мом „обра зо ва ње је нај-
бо ља по ли ти ка бу дућ но сти”, он да је, ка ко за 
схва та ње узро ка на ше епо хал не кри зе, та ко 
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и за из ла зак из ње, на су шна по тре ба да нас де-
ма р ги на ли за ци ја дру штве но-ху ма ни стич ких 
на у ка, об но ва кри тич ке со ци о ло ги је као ал тер-
на тив не на у ке о дру штву, чо ве ку и сло бо ди, 
као и ре а фир ма ци ја про ме теј ске ми си је ин-
те лек ту а ла ца, у бор би за бо љи, пра вед ни ји, 
ху ма ни ји и сло бод ни ји свет. Ау тор да ље на-
гла ша ва да по јам и уло гу ин те лек ту ал ца по-
и ма мо у грам ши јев ском и мер ло пон ти јев ском 
кљу чу фи ло зо фи је, не као озна ку за ни во фор-
мал ног ака дем ског обра зо ва ња по је дин ца и 
гру па, не го за њи хо ву дру штве ну ан га жо ва-
ност за оп ште до бро, на стра ни еман ци паци-
је чо ве ка, дру штва и чо ве чан ства.

Ка да по гле да из бли за ову књи гу, на кон 
ис црп ног „Пред го во ра”, ау тор је ре зул та те 
ис тра жи ва ња струк ту ри рао и кон ци пи рао, 
по ред уво да, кроз три кључ не те мат ске це ли-
не-по гла вља, ко ја су да ље сег мен ти ра на на 
низ ужих те ма и под те ма.

Пр во по гла вље („Са вре ме не дру штве но- 
-ху ма ни стич ке на у ке – из ме ђу мар ги на ли за-
ци је и об но ве њи хо ве кри тич ко-еман ци па тор-
ске уло ге”) пред ста вља пра ви увод у те му и 
об у хва та пет пот по гла вља („Са вре ме на со ци-
о ло ги ја из ме ђу од ла зе ћег и на ста ју ћег све та 
/тен ден ци је, рас кр шћа и ал тер на ти ве/ ;ˮ „Марк-
со ва ми сао – из ме ђу стиг ма ти за ци је и ре ак-
ту а ли за ци је ;ˮ „Бур ди је ов пле до а је за ан га жо-
ва ну/еман ци па то р ску со ци о ло ги ју, об но ву 
по зи ва ин те лек ту ал ца и фор ми ра ње но вог 
европ ског со ци јал ног по кре таˮ; „Љу бо мир 
Та дић о Про ме теј ском пра ву на по бу ну као 
основ ном људ ском пра ву и Де мар ги на ли за-
ци ја дру штве но-ху ма ни стич ких на у ка – пут 
об но ве кри тич ке и еман ци па тор ске уло ге са-
вре ме ног уни вер зи те таˮ). Већ из са мог на сло-
ва и ре зи меа, дâ се за кљу чи ти да је ау тор за 
све ам би ци о зно по ста вио циљ. Али, ка ко и сâм 
ау тор у тек сту ка же, во ли че сто да ци ти ра 
јед ну Ни че о ву по ру ку (из Та ко је го во рио За-
ра ту стра). Па ра фра зи ра на гла си: „Ја во лим 
оне ко ји на свом пу ту по ста вља ју ви со ке ци-
ље ве и у те жњи да их осво је, у ле ту уми ру. Јер, 
чо век је ро ђен да ле ти као пти ца, а не да пу зи! 
Слу жба исти ни, нај су ро ви ја је, али и нај ча-
сни ја оба ве за фи ло зо фа и на уч ни ка. Она зах-
те ва са мо пре гор, од ва жност, хра брост и од-
ри ца ње, не ма ве се ле на у ке!” Та ко је го во рио 
Ни че (Ni etzsche). За то су фи ло зо фи и пе сни ци, 
ка ко ве ро ва ху ста ри Гр ци, као по том ци бо го-
ва, сет ни, ме лан хо лич но за гле да ни у про ла-
зност све та и смрт ност чо ве ка (те „ми сле ће 
тр ске”): у те жњи да из ме ре вре ме, да от кри ју 
тај не све та и чо ве ка. Оту да је де лат ност фило-

зо фа и на уч ни ка у зна ку веч не ра до зна ло сти 
и не спо ко ја. 

Ау тор у овом де лу на во ди и ово: ка да му-
дри/фи ло зо фи за ћу те, бу да ле/ду ра ци про го-
во ре, а тај ку ни/тр гов ци/ма фи ја ши се обо га те. 
Упра во жи ви мо у та квом смут ном вре ме ну 
тран зи ци о ног ха о са и гли ба у бе ло свет ском 
су ро вом по рет ку уби стве ног „ка пи та ли зма 
ка та стро фе” (Н. Клајн), и до ма ћој тран зи ци-
о ној стра ди ји/не до ђи ји, за ви сног дру штва ка-
пи та ли зма пе ри фе ри је. Ау тор у овом по гла вљу 
по себ но ис ти че да, со ци о ло ги ја у Ср би ји има 
бо га ту тра ди ци ју. Са ду бо ком па жњом њу 
тре ба ис тра жи ва ти, оста вља ти трај не и исти-
ни те за пи се о до ме ти ма ства ра ла штва пи о ни-
ра, уте ме љи ва ча и ра ни јих ге не ра ци ја на ших 
со ци о ло га. По ру ке тих „учи те ља енер ги је” 
тре ба из но ва иш чи та ва ти, јер сјај њи хо вог 
де ла ни је из бле део. Од њих се мо же мно го 
на у чи ти и ка ко се во ли свој по зив, али и свој 
на род. Но, у исто вре ме, мо ра мо би ти отво ре-
ни пре ма те о риј ско-ме то до ло шком плу ра-
ли зму и нај бо љим ре зул та ти ма у са вре ме ној 
свет ској со ци о ло ги ји. Из те ко му ни ка ци је 
на ша на у ка се мо же бо га ти ти, мо дер ни зо ва ти 
и по ди за ти свој ис тра жи вач ки по тен ци јал, 
а наш по зив и про фе си ја кре а тив но афир ми-
са ти. Са вре ме на со ци о ло ги ја – пре ма про блем-
ско-пред мет ној кон цен тра ци ји сво јих по сле-
ни ка на од ре ђе на ис тра жи вач ка по ља – на ла зи 
се ра за пе та изме ђу фраг мен та ци је и гло ба ли-
за ци је, не ста ју ћег и на ста ју ћег све та. Ве ли ки 
раз вој но-ци ви ли за циј ски та ла си (А. То флер), 
на пра гу 21. ве ка, као да ру ше и од но се чита ве 
све то ве и по ла жу те ме ље но вој ци ви ли за ци ји, 
ко ја се по ма ља у об ри си ма ин фор ма тич ког 
по стин ду стриј ског дру штва, али и пост дру-
штва (о ко ме пи ше А. Ту рен), или пост ху ма-
ног дру штва (о че му пи ше Ф. Фу ку ја ма). У 
сво јим со ци о ло шким фу ту ро ло шким про јек-
ци ја ма А. То флер и З. Ба у ман пи шу о на ста-
ју ћем ви со ко ин ди ви ду а ли зо ва ном пост мо-
дер ном флу ид ном дру штву. Јир ген Ха бер мас, 
пак, пише о на ста ја њу све та пост на ци о нал них 
кон сте ла ци ја и по ла га ња те ме ља чо ве чан ству 
као но вом об ли ку за јед ни штва и дру штве-
но сти.

Дру го по гла вље „Рас кр шћа и ал тер на ти ве 
са вре ме не ле ви це” об у хва та три пот по гла вља: 
„Рас кр шћа и ал тер на ти ве са вре ме не ле ви це ;ˮ 
„Исто риј ски и со ци јал но-струк тур ни аспек-
ти сту дент ске по бу не ʼ68 и уло га про зе лит-
ске ле ви цеˮ и „Кон тро вер зе о ле ви ци да нас 
и пле до а је за ал тер на тив ну ле ви цу .ˮ У овом 
по гла вљу, ау тор се ба ви ле ви цом из ме ђу про-
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ме теј ског успо на и Ика ре вог па да, од но сно 
успо ном и па дом са вре ме не ле ви це у све ту. 
Сре ди ном 19. ве ка, ка да су Маркс и Ен гелс, за 
ра чун ме ђу на род ног рад нич ког удру же ња на-
пи са ли Ма ни фест КП и об ја ви ли да: „је дан 
ба ук кру жи Евро пом – ба ук ко му ни зма”, озна-
чив ши ти ме но ву еру бор бе рад нич ког и ко-
му ни стич ког по кре та за пра во рад ни ка на 
са мо о сло бо ђе ње и со ци јал ну про ле тер ску 
ре во лу ци ју (да: „осло бо ђе ње рад нич ке кла се 
мо ра би ти ње но соп стве но де ло”), па до да нас, 
170 го ди на ка сни је, свет жи ви у дру га чи јем 
исто риј ском кон тек сту. 

Да нас, по сле кри зе нео ли бе рал ног мо де-
ла раз во ја и тран зи ци је без со ци јал не од го-
вор но сти, па ле су све ма ске са ли ца „но вих 
осло бо ди ла ца”, сна га гло ба ли зма и ак те ра 
нео кон зе р ва тив не ре ста у ра ци је. На уда ру 
ових тер ми до ра ца и про та го ни ста нео кон зер-
ва тив не ре ста у ра ци је/ан ти ре во лу ци је, на шла 
се не са мо еко но ми ја, већ и оста ле де лат но сти, 
ин сти ту ци је, ор га ни за ци је, пар ти је и по кре-
ти. У овом кон тек сту на ста ла је пра ва иде о-
ло шка и по ли тич ка хај ка и те рор на ак те ре 
ле ви це, син ди ка те и на ци о нал но-осло бо ди-
лач ке по кре те. Све њих, под фир мом мо дер-
ни за ци је, тран зи ци је и ре фор ме, тре ба ло је 
уки ну ти или „пре у ре ди ти /ˮ„при пи то ми ти ,ˮ 
по ме ри ин те ре са ме га ка пи та ла и на ста ју ће 
ком пра дор ске бур жо а зи је, у ње ном са ве зу са 
по ли то крат ском псе у до е ли том, као ак те ри ма 
лум пен-по ли ти ке и лум пен-раз во ја у на ста-
ју ћим за ви сним дру штви ма но ве европ ске и 
свет ске пе ри фе ри је. Сход но то ме, по ста вља се 
пи та ње: шта се то зби ло у дру штве ној он то ло-
ги ји све та и ка ко су про ле те ри по но во по ро-
бље ни, а све том уме сто њих сво ју екс пан зи ју 
ши ре гу са ри кор по ра тив но-плу то крат ско- 
-тех но крат ске мо ћи (вла сни ци круп ног ка пи-
та ла, бан ка ри, ме на џе ри, тех но кра те), ко ји су 
про да ли ду шу бо гу Ма мо ну, по ста ју ћи кова чи 
ла жног про гре са? Ка ква се то ме та мор фо за 
зби ла у са вре ме ном све ту? Чи ме је узро ко ва-
на им пло зи ја со ци ја ли зма? Ка ква је суд би на 
рад нич ког и ко му ни стич ког по кре та да нас и 
су тра?

У овом по гла вљу на гла ша ва се да ве ли ке 
иде је ни кад не про па да ју. Оне има ју моћ обна-
вља ња, ка да до ђе њи хо во вре ме. Ау тор посеб-
но ис ти че да ве ли ке иде је, по пут Фе ник са, 
има ју моћ тран сцен ден ци је. Исто ри ја ни је за-
вр ше на. До ла зи вре ме но вих уто пи ја и но вих 
бор би за осло бо ђе ње Про ме те ја. Вре ме сно-
ва/уто пи ја ни је не ста ло. Но ве ге не ра ци је као 
ак те ри но вих про из вод них сна га, има ју пра ва 

и оба ве зу – на свој из бор и сво је бор бе за ре-
во лу ци о нар ну из ме ну све та. 

Ау тор у овом де лу на во ди да ве ру је у сме-
лост ма ште и хра брост за де ло ва ње но ве мла-
де ге не ра ци је, не по кор них и сло бо до љу би вих 
љу ди, чи је вре ме на сту па. Пред њи ма је не 
са мо тр но вит пут бе де и екс пло а та ци је, не го 
и мо гућ ност из бо ра и ис ку ша ва ња сло бо де, 
да се са да шњем по рет ку екс пло а та ци је и го-
спо да ре ња су прот ста ве и ка жу од луч но НЕ 
у бор би за пра вед ни ји и истин ски сло бод ни-
ји свет. У том но вом исто риј ском кон тек сту 
на ста ће ре ва ло ри за ци ја Марк со вих иде ја и 
из гра ђи ва ње но ве па ра диг ме на син те зи ли-
бе ра ли зма и со ци ја ли зма, ко ја би фро мов ску 
ре во лу ци ју на де пре тво ри ла не са мо у на ду 
ре во лу ци је, не го и ре во лу ци о нар ну прак су 
ње ног оства ри ва ња. На том фо ну на ста ће 
об но ва ау тен тич ног по кре та плу ра ли стич ке 
ле ви це, као сна ге ре во лу ци о нар не пост ка пи-
та ли стич ке ал тер на ти ве, чи ји ће прин ци пи 
веч но жи ве ти све док не оби ђу чи тав свет и 
по ста ну ор ган ски део дру штве ног на прет ка, 
ху ма ни за ци је све та и еман ци па ци је чо ве ка/
чо ве чан ства.

Тре ће по гла вље но си на зив „Со ци о ло шке 
мар ги на ли је на са вре ме не те ме”. Ово по гла-
вље нај ви ше од го ва ра на сло ву књи ге и об у-
хва та де вет пот по гла вља: „Мар ги на ли је на 
те му ди ги та ли за ци ја, ху ма ни за ци ја и еман-
ци па ци ја ;ˮ „За што је изо ла ци о ни зам нео кон-
зер ва тив ни од го вор на кри зу и не про дук тив на 
по ли ти ка у ери гло ба ли за ци је ;ˮ „Ге о по ли тич-
ки и со ци о ло шко-кул ту ро ло шки аспек ти ра-
за ра ња ста нов ни штва Ср би је у 20. ве ку и мо-
гућ но сти де мо граф ске об но веˮ; „Ко со во и 
Ме то хи ја као ме та по ли тич ко пи та ње ;ˮ „Мар-
ги на ли је о де он то ло ги ји по зи ва про фе со ра 
еме ри ту са у са вре ме ној уни вер зи тет ској за-
јед ни ци ho mo aca de mi cus-aˮ; „Со ци о ло шке 
ре флек си је о бе се ди као со цио-кул тур ном 
ин тер ак циј ском фе но ме ну ;ˮ „За што је неоп-
 ход но ре ха би ли то ва ти иде ју са мо у пра ве и 
па р ти ци па тив не де мо кра ти је да нас? ;ˮ „Пси-
хо ло шко и ре ли ги о зно у раз во ју иден ти тар-
не кул ту ре (Мар ги на ли је о лич но сти и де лу 
ака де ми ка Вла де те Је ро ти ћа) ;ˮ и „Со ци о ло шке 
мар ги на ли је о де мон та жи кул ту ре у ери тран-
зи ци је и гло ба ли за ци јеˮ (по во дом књи ге Де-
мон та жа кул ту ре, С. Ан то ни ћа).

Де ло Со ци о ло шке мар ги на ли је на са вре ме-
не те ме про фе со ра еме ри ту са Љу би ше Ми-
тро ви ћа од ли ку је, пре све га, мо де ран и ино-
ва тор ски при ступ со ци о ло шком ис тра жи ва њу. 
Она на од го ва ра ју ћи и при сту па чан на чин 
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пре зен ту је ма те ри ју со ци о ло шког жан ра. 
Књи га је са др жин ски и ме то до ло шки уре ђе-
на та ко да на јед но ста ван и ра зу мљив на чин 
при ка зу је те о риј ске и прак тич не еле мен те из 
обла сти со ци о ло ги је. Осим то га, она пред ста-
вља по же љан мо дел за ис тра жи вач ке тех ни ке 
у со ци о ло ги ји и под сти цај за бу ду ћа ис тра-
жи ва ња.
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ШТА СУ СКРИ ВИ ЛЕ?

(Ни ко ла Бор ко вић, Шта су скри ви ле? Стра да ње бе ба у  
Кли нич ко-бол нич ком цен тру Ба ња Лу ка, у ма ју и ју ну 1992,  
Ре пу блич ки цен тар за ис тра жи ва ње ра та, рат них зло чи на  

и тра же ње не ста лих ли ца, Ба ња Лу ка 2019, 344 стр.)

 

У го ди на ма кр ва вог рас пле та ју го сло вен-
ске тра ге ди је збио се чи тав низ лич них и ко-
лек тив них дра ма, не ри јет ко с тра гич ним ис-
хо дом. Че сто ни кључ ни до га ђа ји из тог пе-
ри о да ни су до кра ја пре ци зно фак то граф ски 
ра сви је тље ни. Мо но гра фи је о рат ним те ма-
ма углав ном су ре зул тат на по ра ен ту зи ја ста 
ко ји ве ћи ном ни су упу ће ни ни у основ на пра-
ви ла исто ри чар ског за на та и не ри јет ко сво-
јим ра дом ви ше ште те не го ко ри сти. По не ком 
не пи са ном пра ви лу шко ло ва ни исто ри ча ри 
не упу шта ју се у слич не по ду хва те. За то по-
сто ји чи тав низ раз ло га. Дио ар хив ске гра ђе 
нео п хо дан за озбиљ на ис тра жи ва ња, из у зет је 

од стра не ис тра жи ла ца Ха шког три бу на ла, 
зна тан дио остат ка гра ђе још ни је сре ђен, док 
се дио на ла зи код по је ди на ца ко ји не же ле да 
је учи не до ступ ном ис тра жи ва чи ма. Ве ли ки 
број ак те ра та да шњих зби ва ња ни је за ин тере-
со ван да сво јим сје ћа њи ма по пу ни по сто је ће 
бје ли не у до ку мен ти ма. Та ко ђе, у Ре пу бли ци 
Срп ској не по сто ји спе ци ја ли зо ва но и ин сти-
ту ци о нал но ор га ни зо ва но ис тра жи ва ње рат-
них де ша ва ња не го се оно вр ши па ра лел но или 
у скло пу дру гих ак тив но сти ко је са са мим 
исто ри чар ским ра дом не ма ју мно го ве зе. До-
дат на оте жа ва ју ћа окол ност је број исто рича-
ра ис тра жи ва ча ан га жо ва них у овом по слу 
ко ји је на жа лост јед но ци френ. Ма ло број ни и 
оп те ре ће ни не ис то ри чар ским по слом те шко 
се од лу чу ју на мо но граф ску об ра ду те ма из 
вре ме на ра та. 

Ри је дак из у зе так од пра ви ла је Ни ко ла Бор-
ко вић ко ји је при ка зао јед ну бол ну епи зо ду 
из ни за тра гич них де ша ва ња ко ја су 1992. 
го ди не за де си ла Ба њу Лу ку и Кра ји ну. Овај 
ау тор, ан га жо ван од 2017. го ди не у Ре пу блич-
ком цен тру за ис тра жи ва ње ра та, рат них зло-
чи на и тра же ња не ста лих ли ца, на пи сао је 
дје ло чи ја је цен трал на те ма нај там ни ја стра-
на по сљед њег ра та – стра да ње но во ро ђе не 
дје це. Од 22. ма ја до 19. ју на 1992. на Одје ље-
њу за ин тен зив ну ње гу ба њо луч ког по ро ди-
ли шта пре ми ну ло је 12 бе ба. На слов књи ге 
Шта су скри ви ле? за пра во је стих пје сме „Пи-
смо ге не рал ном се кре та ру Ује ди ње них на-
ци ја”. Уте ме ље на је на до ку мен та ци ји Уни-
вер зи тет ско-кли нич ког цен тра Ба ња Лу ка, 
до ку мен ти ма из ар хи ве Ре пу блич ког цен тра 
за ис тра жи ва ње ра та, рат них зло чи на и тра-
же ње не ста лих ли ца као и до ку мен ти ма из 
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ар хи ве Ко ла срп ских се ста ра Ба ња Лу ка и 
ар хи ве Цр ве ног кр ста Ре пу бли ке Срп ске, збир-
ци лич них до ку ме на та и из ја ва ма уче сни ка 
до га ђа ја, оно вре ме ним но вин ским тек сто ви-
ма. Књи га по ред уо би ча је них ди је ло ва (уво да, 
предговорa, закључкa, прилогa, фотографи-
јa, спи ска из во ра и ли те ра ту ре, скра ће ни ца, 
ре цен зи ја и ин дек са име на) има 16 по гла вља: 
„Си ту а ци ја у гра ду Ба њој Лу ци и ба њо луч-
ком здрав ству то ком апри ла и ма ја 1992.”, 
„Пр ва кри за”, „Ку по ви на по стро је ња за про-
из вод њу ки се о ни ка”, „Дру га кри за”, „Ста ње 
у дру гим бол ни ца ма”, „По ку ша ји пи ло та В 
и ПВО ВСР БиХ да убла же тра ге ди ју”, „По-
ку ша ји и апе ли да се спри је чи тра ге ди ја”, 
„За у ста вље ни кон вој”, „Кра ји не су про ди са ле 
сло бо дом”, „Крај кри зе”, „За бо ра вље ни стра-
дал ни ци”, „Од нос ме ди ја и за пад ног јав ног 
мње ња пре ма ху ма ни тар ној кри зи у Ба њој 
Лу ци и Са ра је ву”, „Од нос Са ра је ва пре ма кри-
зи у ба њо луч ком КБЦ-у”, „Упо тре ба и зло-
у по тре ба тра ге ди је”, „Ме мо ри ја ли за ци ја”, 
„Свје до чан ство мај ки”. У са мом пред го во ру 
дат је кра так осврт на оно шта (ни)је ура ђе но 
у прет ход ном пе ри о ду те ука за но на про блем 
не до стат ка при мар них из во ра ко је су оту ђи ле 
ме ђу на род не сна ге за по тре бе Ме ђу на род ног 
кри вич ног су да за бив шу Ју го сла ви ју у Ха гу. 

Дје ло раз об ли ча ва не и сти не и по гре шна 
ту ма че ња ко ји се ве жу за овај тра гич ни до га-
ђај. Нај ве ћа не и сти на је да су се у са мом гра ду 
на Вр ба су и ње го вој бли зи ни на ла зи ла функ-
ци о нал на по стро је ња за про из вод њу ме ди цин-
ског ки се о ни ка. „Ки сика на” – по гон ко ји се у 
том кон тек сту спо ми ње рас фор ми ран је још 
1978. го ди не због не рен та бил но сти а опре ма 
про да на. Нај бли же по стро је ње на ла зи ло се у 
Јај цу ко је је та да би ло под кон тро лом му сли-
ман ско-хр ват ских сна га. Тврд ње да је чи тав 
слу чај стра да ња бе ба осми шљен да би се ство-
ри ла „вир ту ал на ствар ност” те ме љи се на 
из ја ва ма ко је су „про на ђе не” у днев нич ким 
би ље шка ма та да ис так ну тог по ли тич ког ак-

те ра. Ме ђу тим, про у ча ва њем на ве де них, ина-
че об ја вље них и ла ко до ступ них сје ћа ња от-
кри ва се да при ли ке у ба њо луч ком КБЦ ни су 
уоп ште ни спо ме ну те. Из ја ве су на про сто 
из ми шље не да би се прет ход ни рат ту ма чио 
у од ре ђе ном по ли тич ком окви ру. Та ко ђе, по-
је ди ни ак те ри свој та да шњи ху ма ни тар ни 
рад пре у ве ли ча ва ју, по гре шно ин тер пре ти-
ра ју и да ти ра ју што је та ко ђе у књи зи ар гу-
мен то ва но оспо ре но. Уо би чаје но ту ма че ње 
узро ка тра ге ди је из ма ја –ју на 1992. го ди не 
под ра зу ми је ва на во ђе ње „чи ње ни це” да су 
та да од стра не Ује ди ње них на ци ја би ли за-
бра ње ни ле то ви из над Бо сне и Хер це го ви не. 
То на жа лост пи ше и ис пред спо ме ни ка у цен-
тру Ба ње Лу ке. Ме ђу тим, ле то ви из над Бо сне 
и Хер це го ви не за бра ње ни су тек не ко ли ко 
мје се ци на кон тра ге ди је. За бо ра вље но је да је 
глав ни про блем за пра во био за бра на ле то ва 
из над Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је ко ја је, 
иа ко под санк ци ја ма, је ди на же ље ла и би ла 
спрем на да по мог не али јој то ни је омо гу ће но.

Опи са на је, ка ко ком плет на ху ма ни тар на 
кри за, та ко и јед на од нај ве ћих вој них опе ра-
ци ја из вре ме на ра та у Бо сни и Хер це го ви ни 
– Ко ри дор 92. Па жња је по све ће на пи ло ти ма 
и свим оста лим дис крет ним хе ро ји ма ко ји су 
по ку ша ли да убла же ову тра ге ди ју. По се бан 
и бо лан ути сак оста вља по гла вље у ко јем су, 
с из у зет ком јед не ко ја не же ли да се вра ћа на 
тра у ма тич ни пе ри од, пред ста вље на свје до-
чан ства мај ки пре ми ну лих бе ба. Раз ли чи тог 
по ри је кла, ни воа обра зо ва ња, оп ште кул ту ре 
и упу ће но сти у рат на зби ва ња оне пру жа ју 
пра ви при мјер оног што на зи ва мо „исто ри ја 
од о здо”. 

Књи га Шта су скри ви ле? за о кру же но је 
ис тра жи ва ње о ху ма ни тар ној ка та стро фи и 
смр ти 12 но во ро ђен ча ди у КБЦ-у у Ба њој 
Лу ци ма ја –ју на 1992. Она пред ста вља са мо 
ди је лић мо за и ка рат них стра да ња на Бал ка ну 
кра јем 20. ви је ка ко ји срп ска исто ри о гра фија 
тре ба да са ста ви у го ди на ма ко је до ла зе.

Ра до ван Су бић
Уни вер зи тет у Ба њој Лу ци

Фи ло зоф ски фа кул тет
ra do van.su bic@ff.unibl.org
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UDC 327(430:497.1)”1918/1941”(049.32)

О КО РЕ НИ МА СРП СКОГ ВОЈ НОГ  
ПРО ФЕ СИ О НА ЛИ ЗМА

(Да ли бор Ден да, Шлем и шај ка ча. Вој ни фак тор и ју го сло вен ско- 
-не мач ки од но си (1918–1941), Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2019, 734 стр.)

У из да њу Ма ти це срп ске 2019. об ја вље на 
је књи га вој ног исто ри ча ра, пу ков ни ка др Да-
ли бо ра Ден де (*Зре ња нин, 1975) Шлем и шај-
ка ча. Вој ни фак тор и ју го сло вен ско-не мач ки 
од но си (1918–1941). Ова чи ње нич но бо га та, 
пре глед на, до ку мен то ва на и сту ди о зна књи га 
о срп ско/ју го сло вен ско-не мач ким вој но-по-
ли тич ким од но си ма на ста ла је на ба зи де таљ-
них исто ри о граф ских ис тра жи ва ња у срп ским 
и не мач ким ар хи ви ма, као и про у ча ва њем 
штам пе, пе ри о ди ке, те обим не исто ри о граф-
ске, со ци о ло шке и прав не ли те ра ту ре на ви ше 
стра них је зи ка. На гра ђе на је и пре сти жном 
го ди шњом на гра дом За ду жби не Ђур ђа, Да-
ни це и Јо ван ке Је ле нић за 2020. го ди ну ко ју 
до де љу је Ар хив Ср би је за рад из обла сти исто-
ри о гра фи је и ар хи ви сти ке.

Ова пр ва све о бу хват на, све стра на и цело-
ви та мо но гра фи ја о срп ско-не мач ким вој ним 
и по ли тич ким од но си ма сво јим са др жа јем 
зна чај но пре ва зи ла зи хро но ло шки оквир који 
је за дат, бу ду ћи да их де таљ ни је са гле да ва 
од сре ди не 19. ве ка до Април ског ра та 1941. 
го ди не. По ред исто риј ске ре кон струк ци је до-
га ђа ја на по љу ди пло мат ске, вој не и еко ном-
ске исто ри је ау тор је по себ ну па жњу по све тио 
из град њи и раз во ју про фе си о нал них вој них 
ин сти ту ци ја у Кра ље ви ни Ср би ји и Краље-
ви ни СХС/Ју го сла ви ји, кроз усва ја ње и по дра-
жа ва ње не мач ко-пру ског ор га ни за ци о ног и 
док три нар ног мо де ла као јед ног од нај е фи ка-
сни јих на све ту, те ути цај ци вил но-вој них од-
но са на њи хов ква ли та тив ни успон и опа да-
ње. Ци вил но-вој не од но се Ден да са гле да ва 
кроз при зму ре а ли стич ке те о риј ске шко ле, 
у скла ду са кон зер ва тив ном те о ри јом ко ја под-
ра зу ме ва пот чи ње ност ар ми је ци вил ним вла-
сти ма, али на на чин ко ји не на ру ша ва уну тра-
шњу са мо стал ност вој ске, од но сно не из ла же 
је штет ном ути ца ју не про фе си о нал них еле ме-
на та из сфе ре по ли ти ке. Као по ла зну осно ву 
за раз ма тра ње ци вил но-вој них од но са ау тор 
узи ма књи гу Се мју е ла Хен тинг то на Вој ник 
и др жа ва, док осно ву за ком па ра ци ју срп ске/
ју го сло вен ске са пру ско/не мач ком вој ном 
ор га ни за ци јом чи ни сту ди ја Гор до на Креј га 
The Po li tics of the Prus sian Army 1640–1945 
(Lon don – Ox ford – New York 1955) и хре сто-
ма ти ја Едвар да Ми да Ер ла Твор ци мо дер не 
стра те ги је (Бе о град 1952).

Ана ли зи ра ју ћи дис кон ти ну и тет стра те-
шке кул ту ре Кра ље ви не Ср би је и Кра ље ви не 
СХС/Ју го сла ви је, Ден да од го ва ра на пи та ње 
због че га је по сто ја ло дра стич но су прот но 
рат но ис ку ство срп ске вој ске од 1912. до 1918. 
и ју го сло вен ске вој ске у апри лу 1941. го ди не. 
Ау тор овим ра дом ру ши и не ка увре же на 
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схва та ња о по ре клу срп ског вој ног про фе сио-
на ли зма. Та ко је, на су прот вла да ју ћем увере-
њу да се у 19. ве ку срп ска вој ска фор ми ра под 
до ми нант но фран цу ским ути ца јем (ви де ти: 
Дра га Вук са но вић-Анић, Ства ра ње мо дер-
не срп ске вој ске: фран цу ски ути цај на ње но 
фор ми ра ње, Бе о град 1993; Ђор ђе Ста нић, 
Зо ран Ки ли бар да, Јан Мар чек, Обу ка срп ске 
вој ске 1804–1918, Бе о град 2007), Ден да на 
осно ву при мар них исто риј ских из во ра за кљу-
чио да су срп ски вој ни пи том ци, шко ло ва ни у 
Пру ској од сре ди не 19. ве ка до сти ца ња држав-
не не за ви сно сти, по ста ви ли те ме ље обра зо-
ва ња, обу ке, ор га ни за ци је и док три не срп ске 
вој ске, ко ји су упот пу ње ни из град њом про-
фе си о нал них вој них ин сти ту ци ја (Ге не рал-
штаб, Ви ша и Ни жа шко ла Вој не ака де ми је, 
под о фи цир ске шко ле итд.) и уво ђе њем оп ште 
вој не оба ве зе. Све то је као ко нач ни ис ход има-
ло по бе де над тур ском и бу гар ском вој ском 
у два бал кан ска ра та и две ве ли ке по бе де над 
ау стро у гар ском вој ском 1914. го ди не. Као пре-
су дан фак тор с тим у ве зи Ден да на гла ша ва 
та ко зва но ди рек тив но ко ман до ва ње (нем. 
Au ftrag stak tikи; енг. Mis sion Com mmand) пре-
у зе то у срп ској док три ни не ко ли ко го ди на 
на кон ње го ве ко ди фи ка ци је у Не мач кој. Тај 
ме тод ко ман до ва ња при ла го ђен по крет ном 
ра ту де ле ги рао је од го вор ност на сред ње и 
ни же ни вое у лан цу ко ман до ва ња и на гла-
ша вао је де цен тра ли зо ва ну ини ци ја ти ву у 
окви ри ма глав не опе ра тив не за ми сли, охра-
бри вао ко ман дан те да бу ду флек си бил ни и да 
од мах ре а гу ју на про ме не на ста ле раз во јем 
си ту а ци је, те да до но се так тич ке од лу ке на 
ли цу ме ста. Сто га су на ре ђе ња би ла крат ка и 
са др жа ла са мо оно што пот чи ње ни ста ре ши на 
не мо же сâм да ура ди. Та док три на је захте ва-
ла и оштру се лек ци ју ка дро ва и стал ну прове-
ру њи хо вог ни воа ком пе тен ци ја на ис пи ти ма 
и ма не ври ма, што је у крај њој ме ри до ве ло до 
ка ри јер ног на пре до ва ња у скла ду са спо соб-
но сти ма и три јум фа по зи тив не ка дров ске 
се лек ци је уну тар вој не ор га ни за ци је. Глав ни 
но си о ци ове док три не ме ђу срп ским офи ци-
ри ма би ли су при пад ни ци ор га ни за ци је „Ује-
ди ње ње или смрт” по зна ти је под на зи вом 
„Цр на ру ка” ко ји су се на ро чи то ис та кли на 
ко манд ним и штаб ним ду жно сти ма у ра то ви-
ма 1912–1918. Ден да та ко ђе по себ но ука зу је 
на при ме ну про фе си о нал ног прин ци па да вој-
ска не тре ба да се ме ша у по ли тич ке од лу ке а 
по ли ти ка у ко ман до ва ње опе ра ци ја ма у срп-
ској вој сци рат ног вре ме на. Нај бо љи при мер 

за то пред ста вља Ко лу бар ска бит ка ка да су и 
по ред по чет ног про ти вље ња кру не срп ске тру-
пе из вој нич ких раз ло га на пу сти ле пре сто ни 
Бе о град, да би га на кон две не де ље у успе-
шној кон тра о фан зи ви по но во за у зе ле.

Јед на од те ма из сфе ре ци вил но-вој них 
од но са ко јом се ау тор ба вио је су и не га тив не 
тен ден ци је по ку ша ја ми ли та ри за ци је дру-
штва ко ји су се у Ср би ји ја ви ле зна чај но пре 
не го у Не мач кој кроз за ве ру из 1903. го ди не 
и су коб око Уред бе о при о ри те ти ма 1913/1914. 
го ди не, на су прот вој ној дик та ту ри Хин ден-
бур га и Лу ден дор фа из пе ри о да 1916–1918. 
Ути цај офи цир ског ко ра као из дво је ног цен-
тра мо ћи у Ср би ји је фор мал но сло мљен Со-
лун ским про це сом 1917. го ди не, док ће се то 
у Не мач кој де си ти тек под Хи тле ром, на кон 
Фрич-Блом бер го ве афе ре 1938. го ди не. У југо-
сло вен ском слу ча ју ове тен ден ци је ме ша ња 
вој ног фак то ра у др жав ну по ли ти ку вас кр сну-
ће по но во с пу чем од 27. мар та 1941. годи не, 
док ће се у не мач ком слу ча ју то де си ти са 
офи цир ском за ве ром про тив Хи тле ра од 20. 
ју ла 1944. го ди не. У књи зи је с тим у ве зи те-
мељ но об ра ђен и ути цај стра них цен та ра мо ћи 
на по ме ну ти до га ђај у Ју го сла ви ји пред по-
че так Април ског ра та.

Ау тор се та ко ђе ар гу мен то ва но су прот ста-
вља по сто је ћем ту ма че њу у до ма ћој исто рио-
гра фи ји да је пре ла зак са пру ско-не мач ког на 
фран цу ски док три нар ни мо дел на кон Пр вог 
свет ског ра та пред ста вљао мо дер ни за циј ски 
ис ко рак. Тај мо дел кру тог цен тра ли зо ва ног 
ко ман до ва ња, по зи ци о ног ра та, ва тре не пре-
мо ћи и огра ни ча ва ња са мо и ни ци ја ти ве на-
мет нут је у вре ме ну ко је је не по сред но прет-
хо ди ло дик та ту ри кра ља Алек сан дра. Тад се 
по ли тич ки врх пер со на ли зо ван у лич но сти 
са мог вла да ра све ви ше ме шао у вој но струч-
на пи та ња и ка дри ра ње. То је пе ри од у ко ме је 
пен зи о ни сан и нај ве ћи број до ка за них срп ских 
рат них ка дро ва у ју го сло вен ском ге не ра ли-
те ту ко ји су би ли но си о ци ста рог док три нар-
ног мо де ла и ко ји ни су са сим па ти ја ма гле да-
ли на ја ча ње но ве офи цир ске ко те ри је „Бе ла 
ру ка” на че лу са ко ман дан том гар де и кра ље-
вим ин ти му сом Пе тром Жив ко ви ћем, чи ји је 
про тек ци о ни зам све ви ше на гри зао офи цир-
ски кор. Пре лаз на на вод но мо дерни ји фран-
цу ски мо дел на мет нут је „од о зго” и из вр шен 
је без озбиљ ни је струч не рас пра ве. То је по-
слу жи ло и као пре текст за пен зи о ни са ње или 
по вла че ње из вој ске ис так ну тих срп ских рат-
них ко ман дана та због „за ста ре ло сти по гле да” 
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и твр до гла ве вер но сти док три ни по крет ног 
ра та. Фран цу ски мо дел фа во ри зу је се на кон 
то га и у вој ним шко ла ма и ака де ми ја ма, фран-
цу ски ин струк то ри ак тив но уче ству ју у обу-
ци ју го сло вен ске вој ске а фран цу ски је зик 
по ста је је дан од основ них пред у сло ва за кари-
јер но на пре до ва ње. Сви до ме ти ове ре ор га ни-
за ци је ко ја се по че ла спро во ди ти 1928. го ди-
не би ли су вид ни већ на Куп ском ма не вру у 
је сен 1937. го ди не. Та да је за кљу чак стра них 
вој них по сма тра ча ко ји су при су ство ва ли 
ма не ври ма био да на су прот од лич ном ква-
ли те ту ју го сло вен ских вој ни ка сто ји крај ње 
не спо соб но ру ко вод ство. Све до ци смо не дав-
них слич них „ре форм ских” про це са у срп-
ском си сте му од бра не ко ји се мо гу по ре ди ти 
са на ве де ним исто риј ским ис ку ством, што 
још јед ном ука зу је на чи ње ни цу да је истори-
ја учи те љи ца жи во та и да је до дат ну вред ност 
овом де лу.

На су прот ју го сло вен ској вој сци, не мач ке 
ору жа не сна ге ко је су у док три нар ном и про-
фе си о нал ном сми слу по чет ком 1920-их има ле 
слич на по ла зи шта, при ти сну те те шким огра-
ни че њи ма вој них кла у зу ла Вер сај ског уго-
во ра, за хва љу ју ћи ре фор ма ма ге не ра ла фон 
Зек та да ље су уса вр ши ле по сто је ћи про фе-
си о нал ни ога ни за ци о ни мо дел по ди за њем 
кри те ри ју ма за ка дров ску се лек ци ју и нео ду-
ста ја њем од иде ја по крет ног ра та за чи је во-
ђе ње је основ ни пред у слов тре ба ла да бу де 
мо то ри за ци ја. У то вре ме ја вља ју се и иде је 
ита ли јан ског ге не ра ла и вој ног те о ре ти ча ра 
Ђу ли ја Ду еа (Gi u lio Do u het) о ма сов ној упо-
тре би бом бар дер ске ави ја ци је про тив не при-
ја тељ ских ли ни ја ко му ни ка ци ја и ко манд них 
цен та ра, као и про тив глав них ин ду стриј ских 
по тен ци ја ла. То ме тре ба до да ти и те о ри ју ге-
не ра ла Ери ха Лу ден дор фа о то тал ном ра ту 
као све о бу хват ном пот чи ња ва њу јед ног на-
ро да, еко но ми је и по ли ти ке зе мље ци ље ви ма 
ра та. Не мач ка ар ми ја је на тој осно ви по че ла 
рад на раз во ју ре а ли стич не опе ра тив не док-
три не за сно ва не на син хро ни зо ва ној упо тре би 
ави ја ци је, тен ко ва и дру гих ме ха ни зо ва них 
во зи ла и не пре ста ном прак ти ко ва њу рат них 
ига ра и ма не ва ра. Крај њи про из вод тих напо-
ра био је блиц криг, так ти ка ко ју ће не мач ка 
ар ми ја де мон стри ра ти из не на ђе ном чо ве чан-
ству у пр вим го ди на ма Дру гог свет ског ра та. 

Не мач ке по бе де на За пад ном фрон ту 1940. 
го ди не до ве шће и до про ме на у ју го сло вен ској 
вој ној док три ни, на пу шта ња фран цу ског 
обра сца и по врат ка на иде је по крет ног ра та, 

са мо и ни ци ја ти ве и ди рек тив ног ко ман до ва ња. 
Ме ђу тим, ка ко је си сте му обич но по треб но 
око 10 го ди на за пот пу ни пре ла зак с јед ног 
док три нар ног мо де ла на дру ги, за та ко не-
што Ју го сло ве ни ви ше ни су има ли вре ме на. 
Ау тор за кљу чу је да су кон фу зи ја ко ју је иза-
звао пре ла зак на но ву док три ну, по ли тич ка 
од лу ка усво је на на зах тев хр ват ских и сло-
ве нач ких пред став ни ка у Вла ди да се, ван 
сва ке вој нич ке ло ги ке, кор дон ски бра ни чи-
та ва те ри то ри ја зе мље и ја ке ме ђу на ци о нал-
не тен зи је из ме ђу Ср ба и Хр ва та, пре суд но 
ути ца ли на брз по раз ју го сло вен ске вој ске у 
Април ском ра ту 1941. го ди не. 

По ред про у ча ва ња вој ног фак то ра књи га 
ну ди оби ље по да та ка од зна ча ја за ди пло мат-
ску и еко ном ску исто ри ју срп ско/ју го сло вен-
ско-не мач ких од но са дру ге по ло ви не 19. и 
пр ве по ло ви не 20. ве ка. Пи са на је ја сним сти-
лом и је зи ком, док су сви до га ђа ји до ве де ни у 
узроч но-по сле дич не ве зе и те мељ но об ја шње-
ни, та ко да је ла ка за чи та ње и раз у ме ва ње. 
За кључ ци ко ји се на ме ћу на кон чи та ња ове 
мо но гра фи је од зна ча ја за из у ча ва ње на ше 
стра те шке кул ту ре је су да га рант успе ха пред-
ста вља ју ва ља но из гра ђе не ин сти ту ци је за-
сно ва не на по зи тив ној ка дров ској се лек ци ји, 
те да је сва ка по ли ти за ци ја вој ске штет на за 
ње но функ ци о ни са ње, би ло да је реч о ме ша-
њу не про фе си о нал них еле ме на та у вој на пи-
та ња или вој ске у др жав ну по ли ти ку. На да ље, 
због мо гу ћих зло у по тре ба са фа тал ним исхо-
дом за суд би ну др жа ве и дру штва озбиљ но се 
мо ра во ди ти ра чу на о спре ча ва њу би ло ка-
квог ути ца ја стра ног фак то ра на вој ску, без 
об зи ра што се он пер ци пи ра као при ја тељ ски. 
Спољ но-по ли тич ки афи ни те ти и са ве зни штва 
та ко ђе не би сме ли да бу ду кључ ни фак тор 
ко ји ће ути ца ти на из бор вој не док три не, већ 
ре ал на и тре зве на вој но стра те гиј ска про це-
на соп стве них сна га и по тен ци ја ла прет њи.

Све на ве де но ука зу је да је пред на ма вр ло 
ко ри сна мо но гра фи ја ко ја ће при ву ћи па жњу 
не са мо на уч ни ка из сфе ре дру штве них и ху-
ма ни стич ких на у ка (исто ри ча ра, по ли ти ко-
ло га, со ци о ло га, еко но ми ста и прав ни ка) ко ји 
се ин те ре су ју за раз ли чи те аспек те ју го сло-
вен ско-не мач ких од но са и раз вој ју го сло вен-
ске др жа ве у ме ђу рат ном пе ри о ду, већ и шире 
чи та лач ке пу бли ке.

Вељ ко Бла го је вић 
Ин сти тут за стра те гиј ска ис тра жи ва ња,  

Бе о град
velj ko_bla go je vic_55@hot mail.com
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ЈУ ЖНИ СЛО ВЕ НИ ОД ДО СЕ ЉА ВА ЊА  
ДО ПР ВИХ ДЕ ЦЕ НИ ЈА ДВА ДЕ СЕ ТОГ ВЕ КА  

У ДЕ ЛУ ГЕР ХАР ДА ГЕ ЗЕ МА НА

(Ger hard Ge ze man, Kul tu ra Ju žnih Slo ve na: Kul tur no-an tro po loš ke stu di je  
i ese ji, pre veo s ne mač kog: To mi slav Be kić; ured nik: Vla sti mir Đo kić;  

Aka dem ska knji ga, No vi Sad 2019, 395 стр.)

Гер хард Ге зе ман (Ger hard Fri e drich Franz 
Ge se mann, 1888–1948) ро ђен је у Лих тен бер гу 
(Не мач ка), у учи тељ ској по ро ди ци. Шко ло-
вао се у Вол фен би те лу, а сту ди рао је гер ма-
ни сти ку, кла сич ну фи ло ло ги ју, ин до ло ги ју и 
сла ви сти ку у Мин хе ну, Бер ли ну и Ки лу, где 
је док то ри рао 1913. го ди не (Re gen za u ber in 
De utschland). Иа ко се већ та да окре нуо сла-
ви сти ци и до био по ну ду да на ста ви сту ди је 
сла ви сти ке код Ле ски на у Лај пци гу, он је од-
био по ну ду и 1914. го ди не до шао у Бе о град 
где је ра дио као про фе сор у Пр вој му шкој гим-
на зи ји. Бр зо се укљу чио у кул тур ни и на уч ни 
жи вот срп ске пре сто ни це, а по себ но је би ло 
ва жно при ја тељ ство и са рад ња са Јо ва ном 

Цви ји ћем, ко ме ће Ге зе ман ви ше пу та ис ка-
зи ва ти за хвал ност за под сти цај у на уч ном 
ра ду и при ка зи ва њу ет но ло шких, ка рак те-
ро ло шких и кул ту ро ло шких осо бе но сти Ју-
жних Сло ве на.

Из обим ног опу са Ге зе ма но вих де ла у ово 
из да ње, у пре во ду чу ве ног гер ма ни сте, пре-
во ди о ца и при ре ђи ва ча То ми сла ва Бе ки ћа 
(1935–2008), ушло је не ко ли ко сту ди ја, при-
ло га, за пи са и есе ја, ко ји да ју пре глед пи шче-
вих ис тра жи ва ња, бе ле шки и про у ча ва ња 
исто ри је, ми гра ци ја на ро да на Бал кан ском 
по лу о стр ву, с по себ ним освр том на Ју жне Сло-
ве не, са гле да ва ју ћи их, за ње га, из са вре ме не 
рав ни. Но, Ге зе ман не ка те го ри ше и де фи ни-
ше про стор Бал ка на и ње го ве сло вен ске ста-
нов ни ке кроз при зму об ја вље них де ла, исто-
ри о граф ских из во ра и до ступ не ли те ра ту ре 
и Цви ји ће вих ра до ва, не го их до пу њу је и ве-
што опи сно ка рак те ри ше лич ним за па жа њи-
ма, из соп стве них ис тра жи ва ња, по зна ња и 
до жи вља ја, че сто кроз ко мич не и, за обич ног 
чи та о ца, упе ча тљи ве и ин те ре сант не сце не 
из жи во та ста нов ни ка Бал ка на. 

Де ло је са чи ње но из че ти ри це ли не. Пр ви, 
нај о бим ни ји део, на стао је ра дом ау то ра, а 
ин спи ри сан ка рак те ро ло ги јом ко јом се, као 
по себ ним си сте мат ским из у ча ва њем на род-
них спе ци фич но сти, ба вио чу ве ни ге о граф 
Јо ван Цви јић, а ко ји је ка рак те ро ло ги ју, као 
већ ма ин ди ви ду ал ноп си хо ло шку ди сци пли-
ну, уз ди гао ван гра ни це ин ди ви ду у ма. Цели-
на је по све ће на ти по ло ги ји на род них ка рак-
те ра „Ср бо-Хр ва та”, али пре са ме по де ле на 
ти по ве (ди нар ски, цен трал ни, па нон ски и 
ис точ но бал кан ски) и при ка за њи хо вих ка-
рак те ри сти ка, Ге зе ман чи та о ца упо зна је са 
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исто ри о граф ским чи ње ни ца ма и пред ста вља 
кул тур не зо не Бал ка на кроз исто риј ски дис-
курс, де ле ћи их на бал кан ско-ви зан тиј ску, па-
три јар хал ну, ита ло-ро ман ску и сред њо е вроп-
ску и, на по слет ку, тур ску зо ну. Ка ко је ау тор 
пи сао на не мач ком је зи ку, та ко се обра ћа и 
не мач ком чи та о цу, упо зна ју ћи га и са ми гра-
ци о ним кре та њи ма и по ме ра њи ма на са мом 
Бал ка ну, ко ри сте ћи Цви ји ћев из раз „ме та-
на ста зич ка кре та ња” (“mo u ve ments mèta na-
sta ti qu es”), а ко ја су се од ви ја ла под тур ском 
вла да ви ном и тра ја њу од око пет сто го ди на, 
по ста ју ћи нај ва жни ји фак тор за де скрип ци ју 
пси хо фи зич ких ка рак те ри сти ка Ср бо-Хр ва та. 
Ге зе ман је, у ду ху та да шњих схва та ња, сма-
трао да су Ср би и Хр ва ти при пад ни ци јед ног 
на ро да раз ли чи тих кон фе си ја. Де таљ но су 
опи са ни прав ци кре та ња, под руч ја ко ја су 
на се ља ва на, стру је ми гра ци ја, а очи глед ност 
да ју при ло же не кар те ко је при ка зу ју ци вили-
за циј ске кул тур не зо не Бал ка на, пси хич ке 
ти по ве и ва ри је те те Ју жних Сло ве на и по ре-
кло ста нов ни штва се вер не Ср би је. 

Осла ња ју ћи се на Цви ји ће ву по де лу на по-
ме ну те ти по ве – ди нар ски, цен трал ни, па нон-
ски и ис точ но бал кан ски – и на чи ње ни цу да 
ди нар ски тип на се ља ва нај ши ре под руч је, од 
оба ле Ја дра на и Ди на ри да до Са ве, Ду на ва 
и Ти мо ка, од но сно Дал ма ци ју, ју жну Хр ват-
ску, Хер це го ви ну, Бо сну, Цр ну Го ру, Ра шку 
и Кра ље ви ну Ср би ју у гра ни ца ма од пре 1912. 
го ди не, ау тор му је по све тио нај ви ше про-
сто ра, опи су ју ћи де таљ но ста нов ни штво, 
на чин жи во та, оби ча је и тра ди ци је. Та ко се 
ди нар ски тип де ли на пет пси хич ких ва ри-
је те та: шу ма диј ски, ер ски, му сли ман ски, бо-
сан ски и ја дран ски. Сва ком под ти пу дат је 
ка рак те ро ло шки по дро бан опис уз по се бан 
сег мент по све ћен ер ским пле ме ни ма, вра ћа-
ју ћи се по ре клу, ор га ни за ци ји пле ме на, гру-
па ма, устрој ству, пле мен ској те ри то ри ји, ме-
ша њи ма и ста па њи ма. Ка рак те ро ло шки одре-
ђу ју ћи сва ки од ти по ва и под ти по ва, Ге зе ман 
се освр ће на пре да ња, ми то ве, ве ро ва ња, али 
и на цр те ко је од ли ку ју на род не ју на ке, рат-
ни ке и во ђе, од ре ђу ју ћи њи хо ве мо рал не, ин-
те лек ту ал не, де ма го шке и пре го ва рач ке спо-
соб но сти. Ау тор, ко ји ни је са мо лин гви ста 
не го и про у ча ва лац књи жев но сти и кул ту ре 
сло вен ских на ро да, и ко ји при ка зу ју ћи типо-
ве ка рак те ра Бал ка на, пле ме на, те ри то ри јал-
не це ли не и дру ге об ли ке од ре ђе но сти овог 
под не бља, да је пре ци зна од ре ђе ња и при-
ка зе бо га те кул тур не и књи жев не тра ди ци је 

Ју жних Сло ве на. Као при лог ка рак те ро ло ги ји 
Сло ве на ау тор да је сле де ће сту ди је: „Про бле-
ма тич ни Бу га рин”, „Па ра зи тар ни Бал ка нац”, 
„Ју го сло вен ски му ха ме дан ци”, „Кул ту ра Ју-
жних Сло ве на: Бу га ри, Ср би, Хр ва ти, Сло вен-
ци” и „Бал кан ска раз ма тра ња”. Оне об у хва-
та ју ет но ло шке и ка рак те ро ло шке сту ди је и 
истин ско за ни ма ње за опи се на род не кул ту ре 
под јед на ко из срп ске и не мач ке ли те ра ту ре. 
Ге зе ман кроз при зму бал кан ско ви зан тиј ске 
и ста ро бал кан ске кул ту ре и исто риј ске по тке 
от кри ва кул ту ре Ју жних Сло ве на, да ју ћи ујед-
но пре глед ге о граф ских и по ли тич ких при-
ли ка. У по ме ну тим сту ди ја ма о про бле ма тич-
ном Бу га ри ну и па ра зи тар ном Бал кан цу ау тор 
да је при лог ка рак те ро ло ги ји кроз осврт на 
књи жев на де ла Але ка Кон стан ти но ва и Сте-
ва на Срем ца и њи хо ве ли ко ве Ба ја Га ње, од-
но сно Ву ка ди на. Ан ти ју на ци, ка кви ма их 
опи су ју Кон стан ти нов и Сре мац, по ста ју као 
по сле ди ца исто риј ског и кул тур ног ба ла ста, 
пред мет су под сме ха и осу де, сли ка ма ло-
гра ђа ни на, ко ји не мо же да се одр жи у но вом 
вре ме ну и но вом кул тур но-исто риј ском окру-
же њу, те као та кав ни је пред став ник свог на-
ро да, већ књи жев ни лик ко га је ла ко пред ста-
ви ти у са ти ри и по ре ди ти са Швеј ком или 
Чи чи ко вим. Ау тор и кроз дру гу це ли ну овог 
де ла го во ри о срп ско-хр ват ској књи жев но сти 
и по ка зу је из ван ред но по зна ва ње ка ко савре-
ме не, та ко и ста ри је књи жев но сти ових про-
сто ра, да ју ћи пре глед ну сли ку чи та о цу и упо-
зна ју ћи га са раз во јем пи сме но сти и ли те рар-
ног ства ра ла штва, са по себ ним освр том на 
кул тур но-исто риј ске и књи жев но-кул ту ро-
ло шке ве зе на ро да Бал ка на и окру же ња. По-
себ ну па жњу је по све тио на род ној усме ној 
и пи са ној књи жев но сти, те зна ча ју До си те ја 
Об ра до ви ћа и Ву ка Ка ра џи ћа за да љи раз вој 
је зи ка и кул ту ре. Сва ка ко тре ба спо ме ну ти 
лич ни до при нос са мог ау то ра, ко ји је обила-
зио по је ди не де ло ве Ју го сла ви је, и бе ле жио 
из во ђа че на род них пе са ма и од ре дио њи хов 
зна чај за на ци о нал ну кул ту ру ју го сло вен ских 
на ро да. 

Тре ћу це ли ну пред ста вља „По глед на исто-
ри ју Ма ке до ни је” и њен раз вој од Фи ли па и 
Алек сан дра Ма ке дон ског до ју го сло вен ске 
др жа ве с при ка зи ма на се ља ва ња Сло ве на, бор-
би из ме ђу бу гар ских ца ре ва и ви зан тиј ских 
ва си лев са (ца ре ва), пре ко срп ске вла да ви не и 
на је зде Ту ра ка, до раз до бља бал кан ских ра-
то ва и Ве ли ког ра та, ка да је део Кра ље ви не 
Ср би је и на зи ва се Ју жна Ср би ја. Ге зе ман 
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уо ча ва ва жност Бал ка на као стра те шког гео-
по ли тич ког про сто ра, те да је бур на исто ри ја 
Ма ке до ни је од се о бе на ро да до ње го вог до ба 
истин ска бор ба за вла да ње осо ви ном Мо ра-
ва –Вар дар.

Ау тор по ред раз во ја књи жев но сти, пи сме-
но сти и кул ту ре пру жа оби ман при каз исто-
риј ског раз во ја др жав но сти на овим про стори-
ма, да ју ћи зна ча јан опис ди на сти је Не ма њи ћа 
и пре глед раз во ја срп ске пра во слав не цр кве. 
Ге зе ман не мач ког чи та о ца упо зна је са бор бом 
бал кан ских на ро да про тив Ту ра ка, на гла ша-
ва ју ћи зна чај хај ду ка и уско ка, а у том кон-
тек сту про жи ма де ла на род не књи жев но сти и 
ми гра ци је ста нов ни штва ко је су не ми нов но 
пра ти ле раз не су ко бе и ра то ве на Бал ка ну. 

По след њи сег мент са др жи и би бли о гра фи-
ју Гер хар да Ге зе ма на уте ме ље ну на би бли о-
гра фи ји ко ју је при ре дио ње гов син, Вол фганг 
Ге зе ман. Би бли о гра фи ја је до пу ње на број ним 
би бли о граф ским по да ци ма и об у хва та ра до-
ве на срп ско хр ват ском је зи ку.

Ова књи га пред ста вља зна ча јан из вор за 
про у ча ва ње исто риј ских, кул тур них, књи жев-
них и кул ту ро ло шких осо бе но сти на ро да Бал-
ка на, ка ко за на уч ни ке раз ли чи тих ди сци-
пли на – ет но ло ги је, ко лек тив не пси хо ло ги је, 
исто ри је књи жев но сти итд. – та ко и за чи та-
о це ван на уч них кру го ва. Ге зе ман, као сла ви-
ста, не ис по ља ва са мо за ни ма ње за про у ча-
ва ње Ју жних Сло ве на, он не да је са мо го ле 
чи ње ни це и за кључ ке, већ по ка зу је њи хо во 
истин ско по зна ва ње као ре зул тат дво де це ниј-
ског са жи во та с на ро ди ма Бал ка на. Осим што 
је у Бе о гра ду ра дио као про фе сор и што се 
ба вио на уч но-ис тра жи вач ким ра дом, Ге зе-
ман је са срп ском вој ском про шао Ал бан ску 
гол го ту, те је и све док раз во ја др жа ве, је зи ка, 
кул ту ре и исто ри је. Без об зи ра што је књи га 
на ста ла сре ди ном пр ве по ло ви не 20. ве ка, она 
да је, сва ка ко, зна ча јан до при нос и под сти цај 
за из у ча ва ње кул тур не исто ри је Бал ка на, али 
и упо ред них срп ско-не мач ких кул тур них 
ве за.

Јел ка Па нић
Град ска би бли о те ка  

„Бо жи дар Кне же вић”, Уб
pa ni cjel ka@g mail.co m
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CA ME RA ASI A TI CA  
ФО ТО ГРА ФИ ЈА КАО МОСТ ИЗ МЕ ЂУ ХО РИ ЗО НА ТА

Фо то граф ско-научнa из ло жба (Но ви Сад, 11–21. де цем бра 2020)

У Но вом Са ду је 11–21. де цем бра 2020, у 
про сто ри ји умет нич ке га ле ри је „G-spot” 
Gra fi ti (Ко сов ска 21а), одр жа на из ло жба “Ca-
me ra Asi a ti ca”. Из ло жбу су чи ни ле фо то гра-
фи је ау тор ке Ма ри је Ви вод. Ма ри ја Ви вод 
(Но ви Сад, 1972) за вр ши ла je гим на зи ју у 
Срем ским Кар лов ци ма. Ди пло ми ра ла је фран-
цу ски је зик и књи жев ност на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Но вом Са ду. Док то ри ра ла је 2005. 
из обла сти ет но ло ги је на Фа кул те ту дру штве-
них на у ка у Стра зу ру [La Méde ci ne po pu la i re 
en Voïvodine (Ser bie-Monténégro)]. Тре нут но 
је на уч ни са рад ник при ис тра жи вач кој је ди-
ни ци Ди на ми ка Евро пе (Dyna mi qu es Eu ro-
péen nes) у Стра збу ру. Ње на ис тра жи вач ка 
ин те ре со ва ња укљу чу ју иден ти тет ске, ет-
нич ке и со ци јал не су ко бе; ет нич ку при пад-
ност; свет ску тра ди ци ју и про ме не; по ли ти-
ку Бал ка на; ме ди цин ску ан тро по ло ги ју; 
со ци јал ну мо бил ност и ми гра ци је; ви зу ел ну 
ан тро по ло ги ју. 

Фо то гра фи је су сни мље не у је сен 2015. то-
ком ау тор ки не екс пе ди ци је у Ви јет нам. Циљ 
екс пе ди ци је би ло је про на ла же ње се ла Бру 
у цен трал ном Ви јет на му. Екс пе ди ци ја се за-
сни ва ла на осно ва ма ан тро по ло шких ра до ва 

ма ђар ског ан тро по ло га Га бо ра Вар ђа ша (Gàbor 
Vargyas)1, ме ђу на род но при зна тог екс пер та за 
ет нич ку гру пу (пле ме) Бру, ко ја жи ви у џун-
гла ма на гра ни ци из ме ђу Ла о са и Ви јет на ма, 
у ју го и сточ ној Ази ји. Ис тра жи ва ња Вар ђа ша 
вр ше на су то ком 80-их го ди на 20. ве ка, у го-
ди на ма ка да су Ма ђар ска и Ви јет нам ак тив но 
из гра ђи ва ли еко ном ску и ака дем ску са рад њу, 
у окви ру истог си сте ма под окри љем Со вјет-
ског Са ве за.

Из ло жба је има ла три де ла: пр ви део је из-
ло жба фо то гра фи ја ко је су сни мље не то ком 
пр вог да на по се те Ма ри је Ви вод се лу Бру на-
до мак гра да Лао Бао, на гра ни ци са Ла о сом; 
дру ги део је крат ко на уч но пре да ва ње о ви-
зу ел ној ан тро по ло ги ји; тре ћи део из ло жбе 
би ли су ар те фак ти, тј. из ло жбе ни пред ме ти, 
пре те жно ру ко тво ре ви не из ра зних де ло ва 
Ви јет на ма (на кит, тек стил, сва ко днев ни упо-
треб ни пред ме ти...). Кроз те пред ме те прика-
за на је ет нич ка ра зно ли ко сти те зе мље.

Ет нич ке гру пе ко је су би ле при ка за не кроз 
из ло жбе не објек те су Хмонг, Џао (Дао), Е Де, 
итд. То ком са ста вља ња ка та ло га из ло жбе них 
обје ка та кон сул то ва ни су екс пер ти из Сје ди-
ње них Аме рич ких Др жа ва за Ми ао на ро де, 
Деј вид Стре кер (Da vid Strec ker) и Мајкл Џон-
сон (Mic hael Joh son). Њи ма је ка сни је про сле-
ђен сав до сту пан ма те ри јал на ен гле ском је зи-
ку. Го ре по ме ну те ет нич ке ма њи не на ста њу ју 
пре те жно се вер ни део Ви јет на ма (око ли на 
гра да Са па) и цен трал не ма си ве (нпр. Дак Лак 
про вин ци ју). Ка та лог из ло жбе них обје ка та 
са др жи опис објек та, име ет нич ке гру пе и 
про вин ци ју, или и име гра да, где је Ма ри ја 
Ви вод ку пи ла дат обје кат.

1 Др Га бор Вар ђаш (*1952), са вет ник ан тро-
по лог Ет но ло шког ин сти ту та Ма ђар ске ака де-
ми је на у ка.
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Из ло жба је има ла за циљ да бу де ујед но и 
еду ка тив на и естет ска, и да сво је по се ти о це 
упу ти у осно ве ви зу ел не ан тро по ло ги је, по-
твр ђу ју ћи пра ви ло да је ви зу ел на умет ност не 
са мо тех ни ка тј. на уч ни ме тод, не го и мост 
ко ји спа ја љу де и раз ли чи те кул ту ре.

У скла ду са епи де ми о ло шком си ту а ци јом 
(то ком је се ни и зи ме 2020) зва нич ног отвара-
ња из ло жбе ни је би ло. Mеђутим ком пле тан 
ма те ри јал до сту пан је на дру штве ним пор та-
ли ма. Из ло жба се мо гла по се ти ти уз прет ход-
ну на ја ву код ау тор ке. За по тре бе из ло жбе 
из ра ђе на су три ка та ло га, од ко јих је ка та лог 
на срп ском је зи ку (кра ћа вер зи ја) и од штам-
пан. Ка та ло зи о из ло жби, на срп ском и ен гле-
ском је зи ку, са др же основ не ин фор ма ци је о 
Ви јет на му, о ет нич ким ма њи на ма ко је жи ве 
на те ри то ри ји ове зе мље, као и не ко ли ко 
основ них ин фор ма ци ја о на ро ду Бру. Ка та лог 
из ло жбе них ма те ри јал них обје ка та са др жи 
фо то гра фи ју и кра так опис сва ког објек та ко ји 
је био из ло жен. Ви део-пре да ва ње Ма ри је 
Ви вод у тра ја њу од де сет ми ну та о ви зу ел ној 
ан тро по ло ги ји мо же се по гле да ти на Ју тјуб 
стра ни ци ове из ло жбе под истим на зи вом.

Пред ста вље но је де сет фо то гра фи ја ко је 
при ка зу ју сце не из сва ко днев ног жи во та за-
се о ка Бру на до мак гра да Лао Бао. Бру (та ко ђе 
Брао, Бруу, Броу; на ви јет нам ском: Vân Kiều), 
што до слов но зна чи „љу ди ко ји жи ве у шу ми” 
је ет нич ка ма њи на ко ја жи ви на Тај лан ду, у 
Ла о су и Ви јет на му. Је зик ко јим го во ре при-
па да мон-кмер (мон-кхмер) гру пи је зи ка. Има 
их око 190.000, од то га нај ви ше у Ви јет на му, 
95.000. Ве ћи на ет но са Бру жи ви у про вин-
ци ја ма Кванг Бин, Кванг Чи, Дак Лак и Туа 
Ти ен-Ху е у пла нин ским ма си ви ма цен трал-
ног Ви јет на ма. Бру су са мо јед на гру па од 53 
ет нич ке ма њи не Ви јет на ма, зе мље од 97 ми-
ли о на ста нов ни ка.

Фо то гра фи је по ста вље не у окви ру фо то-
граф ске из ло жбе део су ве ће, при ват не фо-
то граф ске ко лек ци је ау тор ке. Ин спи ри са на 
пре да ва њем и фо то граф ском из ло жбом Га бо-
ра Вар ђа ша ко ја је одр жа на по чет ком 2012. у 
Но вом Са ду, ау тор ка од ла зи у Кванг Чи про-
вин ци ју. Вар ђаш је сво ја ис тра жи ва ња во дио 
то ком осам де се тих го ди на 20. ве ка у око ли ни 
гра да Ке Сан (Khe San), ко ји се на ла зи 20 км 
пре ма уну тра шњо сти зе мље. Оба гра ди ћа, 
и Ке Сан и Лао Бао, су на има ги нар ној се дам-
на е стој па ра ле ли ко ја пре се ца Ви јет нам на 
југ и се вер. То ком ра та у овој зе мљи (из ме ђу 
1954. и 1976) то је зо на где су се во ди ле нај-

же шће бор бе, пр во из ме ђу Фран цу ске и сна га 
Ви јет ми на (Vi et Minh) са Се ве ра, за тим из-
ме ђу Ју жног и Се вер ног Ви јет на ма, и на по-
слет ку, из ме ђу САД и Се вер ног Ви јет на ма.

У раз го во ру са пле мен ским ста ре ши ном 
ко ји се од ви јао у по чет ку на ен гле ском је зи-
ку, а ка сни је на фран цу ском, он је са оп штио 
да 25 го ди на пред во ди то пле ме. То ком тог 
вре ме на, са мо је тро је ’бе ла ца’ по се ти ло ње-
го во се ло. Од тих тро је на мер ни ка, Ма ри ја 
Ви вод би ла пр ва ’бе ла’ же на.

Циљ из ло жбе био је упо зна ва ње ши ре, но-
во сад ске пу бли ке са да ле ком кул ту ром југо-
и сточ не Ази је. Ви зу ел ни при каз као што је 
фо то гра фи ја је сте сим бо лич ни мост из ме ђу 
раз ли чи тих кул ту ра, раз ли чи тих кул ту рал-
них и ге о граф ских хо ри зо на та. Из ло жба се 
на ла зи ла на рас кр шћу умет но сти и на у ке, и 
пре ма то ме же ља ау тор ке и ње них са рад ни ка 
би ла је да она бу де сим бо лич ни мост из ме ђу 
ло кал ног и да ле ког хо ри зон та и да сје ди ни, 
упра во баш као мост две оба ле, на у ку са есте-
ти ком и по пу лар ном кул ту ром.

Ви део-пре да ва ње у тра ја њу од 10 ми ну та 
ба ви се те мом ви зу ел не ан тро по ло ги је. Ау тор-
ка тре ти ра три по сто је ћа на уч на при сту па 
по љу ви зу ел не ан тро по ло ги је, на из ме нич но, 
ви зу ел ну ан тро по ло ги ју као оте ло тво ре ње 
ет но граф ског фил ма и фо то гра фи је; ви зу ел ну 
ан тро по ло ги ју као кул ту ро ло шку сту ди ју сли-
ков них ме ди ја и сли ков них при ка за; и нај зад, 
ви зу ел ну ан тро по ло ги ју као ин клу зив ну ан-
тро по ло ги ју ви зу ел не ко му ни ка ци је, ко ја је 
у ши рем сми слу део се ми о ти ке. Пре да ва ње 
се по том ба ви ци љем фо то гра фи је у окви ру 
ан тро по ло ги је у ко јој фо то гра фи ја игра уло гу 
сло же ни јег об ли ка ’до ка за’ и по ста вља пита-
ње, шта је ’до каз’ где се на ла зи објек тив ност 
тог до ка за? У за кључ ку пре да ва ња основ на 
пи та ња ви зу ел не ан тро по ло ги је мо гу се све-
сти украт ко на сле де ће – да ства ра ње фо то-
гра фи је ни је ли не ар но: чин фо то гра фи са ња 
на ла зи се на ни воу од но са су бјек та са објек-
том (то јест оног ко ји сли ка, и оног ко ји је пред 
објек ти вом); да фо то гра фи ја ко ја уче ству је 
као илу стра ци ја у не ком штам па ном на уч ном 
ра ду ре зул ти ра убе дљи во шћу па је пре ма 
то ме по жељ на; и да фо то гра фи ја у ви зу ел ној 
ан тро по ло ги ји ак тив но уче ству је у ства ра њу 
исто риј ског на ра ти ва, не што што се зо ве у ан-
тро по ло ги ји ’прак са пам ће ња’ а то нас моти-
ви ше до дат но да до ку мен ту је мо свет око нас.

Из све га про из ла зи да су и фо то гра фи ја 
и ви део за пис, пре ма то ме, ви ше од обич ног 
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ме то да ан тро по ло ги је, они су ор ган ски део 
на уч ног ра да. На жа лост, отуд ма ња бри га те-
рен ских ан тро по ло га да се по за ба ве есте ти-
ком и пра вил но шћу фо то гра фи је, упр кос то ме 
што по сто је из у зе ци као што су Клод Ле ви-
-Строс (Cla u de Lévi-Stra uss), Жан Руш (Jean 
Ro uch), Ален Епел бо ан (Alain Epel boin) и оста-
ла ве ли ка име на фран цу ске и ме ђу на род не 
ви зу ел не ан тро по ло ги је ко ји су по сти гли од-
лич не ре зул та те и на по љи ма есте ти ке и науке.

Еле мен ти из ло жбе, као PDF ка та ло зи и ви-
део ра до ви, као и де та љан из ве штај о из ло жби 
по сла ти су ма тич ној ла бо ра то ри ји др Ма-
ри је Ви вод „Ди на ми ке Евро пе” у Стра збур 
(Фран цу ска). Цео из ло жбе ни ма те ри јал у ди-
ги тал ном об ли ку та ко ђе је усту пљен ви део-
-ла бо ра то ри ји SMM у Па ри зу (SMM: Cen tre 
de pro duc ti ons mul timédi as UMR 7206 CNRS-

-MNHN, Musée de l’Hom me, Pa ris). Из ло жба је 
го сто ва ла и у Му зе ју Гра да Сен те у пе ри о ду 
12–27. мар та ове го ди не.

ЕЛЕК ТРОН СКИ ИЗ ВО РИ

Otva ra nje Ca me ra Asi a ti ca 11 dec 2020 Vi vod 
(You Tu be). До ступ но на: https://www.you-
tu be.co m/chan nel/UCMzh3h4cAqmJwCeB 
_QNmHNg. При сту пље но: 6. 5. 2021.

Ca me ra Asi a ti ca. Fa ce bo ok (2020). До ступ но 
на: https://www.fa ce bo ok.co m/Ca me ra-Asi-
a  ti ca-107055721199383/?vi ew_pu blic_fo r= 
107055721199383 [https://www.fa ce bo ok.co m/ 
107055721199383/vi de os/36117114055 
89820]. При сту пље но: 6. 5. 2021.

Фо то гра фи ја 1. Ку ћа у се лу Бри  
(фо то. М. Ви вод)

Фо то гра фи ја 2. Де таљ из ку ће у се лу Бри  
(фо то: М. Ви вод)

Фо то гра фи ја 3. Де таљ из ку ће ста ре ши не  
се ла (фо то: М. Ви вод)

Фо то гра фи ја 4. Ма ра ма, ре ги он Са па,  
се вер ни Ви јет нам (фо то: М. Ви вод)
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Фо то гра фи ја 5. Мин ђу ше, ре ги он Са па,  
се вер ни Ви јет нам (фо то: М. Ви вод)

Фо то гра фи ја 6. Тек стил на огр ли ца /  
жен ска огр ли ца са ме тал ним де ло ви ма  

из ре ги о на Са па, се вер ни Ви јет нам  
(фо то: М. Ви вод)

Фо то гра фи ја 7. Ко шта ни че шље ви од  
ко сти во де ног би во ла, ју жни Ви јет нам  

(фо то: М. Ви вод)

Фо то гра фи ја 8. Др ве ни ви лин ко њиц /  
играч ка, ју жни Ви јет нам (фо то: М. Ви вод)

Фо то гра фи ја 9. Слам на ти ше шир (non la),  
Ви јет нам / ку пљен у дел ти Ме кон га  

(фо то: М. Ви вод)

Фо то гра фи ја 10. Лу ла од бам бу са за ду ван,  
Ви јет нам (фо то: М. Ви вод)
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Фо то гра фи ја 11. Де таљ са из ло жбе у  
Но вом Са ду Фо то гра фи ја 12. Де таљ са из ло жбе у  

Но вом Са ду

Маг да ле на Пер ге
Париз, Француска

singyusih@yahoo.fr





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

ДРА ГАН АШКО ВИЋ (Уб, 1966). Ван ред ни про фе сор на Пра во слав ном 
бо го слов ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду.

Ди пло ми рао на Пра во слав ном бо го слов ском фа кул те ту Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду (1992) и Фа кул те ту му зич ке умет но сти Уни вер зи те та у Бе о гра ду (1993). 
Ма ги стри рао на Пра во слав ном бо го слов ском фа кул те ту (2004). Док то ри рао на 
Му зич кој ака де ми ји Уни вер зи те та у Ба њој Лу ци. Тренутно је ванредни про-
фесор на пред ме ту Цр кве но по ја ње на Ка те дри за Ли тур ги ку на Пра во слав ном 
бо го слов ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Област ин те ре со ва ња и ис тра-
жи ва ња: исто ри ја и те о ло ги ја цр кве не му зи ке.

Важнијекњиге: Осмо гла сник – ста ро срп ско цр кве но по ја ње, Бе о град 2011. 
(ко а у тор); Увод у цр кве но пе ва ње, Бе о град 2016. 

ВО ЈИ СЛАВ М. БА ЧА НИН (Кра гу је вац, 1985). Аси стент на Прав ном фа кул-
те ту Уни вер зи те та у Кра гу јев цу.

Ди пло ми рао (2013) на Прав ном фа кул те ту Уни вер зи те та у Кра гу јев цу, где 
је тре нут но док то ранд на ужој на уч ној обла сти Пра во у еко но ми ји. Био за по слен 
као са рад ник у на ста ви на Прав ном фа кул те ту Уни вер зи те та у Кра гу јев цу (2014– 
2016) и као адво кат ски при прав ник (2016–2019). Област на уч ног ин те ре со ва ња: 
јав не фи нан си је и фи нан сиј ско пра во, по ре ско пра во, бу џет и бу џет ско пра во, 
те о ри ја јав них фи нан си ја, по ре ска по ли ти ка. 

НЕ МА ЊА КА РА ПА ВЛО ВИЋ (Ча чак, 1987). До цент на Еко ном ском фа кул-
те ту Уни вер зи те та у Кра гу јев цу.

На Еко ном ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Кра гу јев цу за вр шио је основ не, 
ма стер сту ди је и док тор ске ака дем ске сту ди је. Ма сте ри рао 2012. (Ин тер на кон-
тро ла и фи нан сиј ско из ве шта ва ње) и док то ри рао 2019. (Мер ни атри бу ти у 
фи нан сиј ском из ве шта ва њу и пе ри о дич ни ре зул тат пред у зе ћа). Глав не обла сти 
на уч ног ис тра жи ва ња и ин те ре со ва ња: екс тер но фи нан сиј ско ра чу но вод ство и 
из ве шта ва ње оп ште на ме не, фи нан сиј ско из ве шта ва ње у по себ ним при ли ка ма 
и ана ли за фи нан сиј ских из ве шта ја.

РА ДЕ КИ СИЋ (Тре би ње, 1977). Ван ред ни про фе сор на Пра во слав ном бо-
го слов ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду (Ка те дра за дог ма ти ку).

Основ не сту ди је за вр шио 2004. го ди не на Пра во слав ном бо го слов ском 
фа кул те ту. Док тор ску те зу на сло вље ну Pa tria ca e le stis. Die escha to lo gische Di-
men sion der The o lo gie Gre gors des Großen од бра нио 2010. го ди не на Ка то лич ком 
те о ло шком фа кул те ту Вест фа лиј ског Вил хел мо вог уни вер зи те та у Мин сте ру 
(Не мач ка). По ред на ста ве на ма тич ном фа кул те ту ан га жо ван је као на став ник 
на док тор ским сту ди ја ма на Ка то лич ком бо го слов ном фа кул те ту Уни вер зи те-
та у За гре бу. Та ко ђе је на став ник и пред сед ник Про грам ског са ве та на МАС 
„Ре ли ги ја у дру штву, кул ту ри и европ ским ин те гра ци ја ма”, у окви ру Мул ти дис-
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ци пли нар них сту ди ја при Уни вер зи те ту у Бе о гра ду. На уч но и стра жи вач ке обла сти 
по себ ног ин те ре со ва ња: са вре ме на екли си о ло ги ја и еку мен ски ди ја лог.

Важнијекњиге: Pa tria Ca e le stis, Tübin gen 2011; Ко ра ци ка за јед ни штву. 
Рад За јед нич ке лу те ран ско-пра во слав не ко ми си је, По жа ре вац –Бе о град 2016.

МИ ЛОШ КО ВИЋ (Ша бац, 1969). Ван ред ни про фе сор Оде ље ња исто ри је 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду. 

Основ не сту ди је исто ри је за вр шио на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о граду 
(1995). На истом фа кул тету ма ги стри рао 2003. (За пад но е вроп ске по ли тич ке 
иде је у „Срп ском књи жев ном гла сни ку” 1901–1914) и док то ри рао 2006. (Бен џа мин 
Ди зра е ли и бал кан ска по ли ти ка Ве ли ке Бри та ни је). Аси стент при прав ник (2000), 
аси стент (2004), до цент (2007) и ван ред ни про фе сор (2017) Оп ште исто ри је но вог 
ве ка на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Област на уч ног истра-
жи ва ња: ме ђу на род ни од но си (крај 18. и по че так 20. ве ка) и исто ри ја по ли тич ких 
иде ја (крај 18. и по че так 20. ве ка).

Важнијекњиге: Ди зра е ли и ис точ но пи та ње, Бе о град 2007; Dis ra e li and 
the Ea stern Qu e sti on, Ox ford 2011; Ср би ја 1914, Бе о град 2014. (ко а у тор); Га ври ло 
Прин цип: до ку мен ти и се ћа ња, Но ви Сад – Бе о град 2014. (прир.); Ср би у Пр вом 
свет ском ра ту: ен ци кло пе ди ја у сли ка ма, Бе о град 2015. (ко а у тор); Ср би 1903–1914: 
исто ри ја иде ја, Бе о град 2015. (прир.); Упо ри шта: члан ци, ин тер вјуи и бе се де, 
Бе о град 2016; Је ди ни пут: Си ле Ан тан те и од бра на Ср би је 1915. го ди не, Бе о град 
2016; Пра во на исто ри ју: све до че ње у про це су Ха шког три бу на ла про тив ге не-
ра ла Рат ка Мла ди ћа, Бе о град 2018; За ве ти: члан ци, ин тер вјуи и бе се де, Бе о град 
2019.

ВЛА ДИ МИР ОБ РА ДО ВИЋ (Ужи це, 1978). Ван ред ни про фе сор на Еко ном-
ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Кра гу јев цу.

На Еко ном ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Кра гу јев цу ди пло ми рао 2002. 
Mагистрирао 2007. (Фи нан сиј ско из ве шта ва ње по сег мен ти ма) на Еко ном ском 
фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Дoк тoрирао 2012. (Гло ба ли за ци ја стан-
дар да фи нан сиј ског из ве шта ва ња) нa Еко ном ском фа кул те ту Уни вер зи те та у 
Кра гу јев цу. Ње го ва на уч на ин те ре со ва ња при мар но су ве за на за ме ђу на род не 
аспек те и стан дар де фи нан сиј ског из ве шта ва ња.

Важнијекњиге: Ме ђу на род ни стан дар ди фи нан сиј ског из ве шта ва ња: 
гло бал ни је зик ра чу но во ђа, Кра гу је вац 2016.

ПЕ ТАР ПУ ШО ЊА (Вла се ни ца, Р. Срп ска, БиХ, 1996). Ди пло ми ра ни но-
ви нар.

Ди пло ми рао 2019. на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Ис точ ном 
Са ра је ву, где је тре нут но на ма стер сту ди ја ма ко му ни ко ло ги је. Био сти пен ди ста 
Вла де Ре пу бли ке Срп ске. Об ја вљу је струч не ра до ве у на уч ним ча со пи си ма у 
зе мљи и ре ги о ну. Уче ство вао је на ве ћем бро ју се ми на ра и ра ди о ни ца из обла-
сти но ви нар ства и ме ди ја. 

МА ЈА РИ СТИЋ (Бе о град, 1973). Ван ред ни про фе сор Фа кул те та драм ских 
умет но сти Уни вер зи те та у Бе о гра ду.

Ди пло ми ра ла на Ка те дри за по зо ри шну и ра дио про дук ци ју Фа кул те та 
драм ских умет но сти (1996). На Фа кул те ту драм ских умет но сти у Бе о гра ду 
ма ги стри ра ла 2005. (Ути цај по зо ри шне по ли ти ке на ме наџ мент На род ног по зо-
ри шта у Бе о гра ду [1868–2003]) и док то ри ра ла 2010. (По зо ри шна пу бли ка му зич ког 
по зо ри шта у Бе о гра ду – По зо ри ште на Те ра зи ја ма и Опе ра и те а тар Ма дле-
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ни а нум 2000–2009). Од 1996. ан га жо ва на је у на ста ви на Фа кул те ту драм ских 
умет но сти на пред ме ти ма из обла сти ме наџ мен та и по зо ри шне про дук ци је, у 
сле де ћим зва њи ма: струч ни са рад ник, аси стент при прав ник и аси стент. У зва ње 
до цен та за на уч ну област Ме наџ мент кул ту ре и ме ди ја – по зо ри шна про дукци-
ја иза бра на је 2010. Од 2015. иза бра на је за ван ред ног про фе со ра на пред ме ти ма: 
Осно ви по зо ри шне про дук ци је, По зо ри шна про дук ци ја, По зо ри шни мо де ли, 
По зо ри шни си сте ми. 

Важнијекњиге: Pu bli ka mju zi kla, Be o grad 2014; Me nadž ment po zo riš ta: ljud-
ski re sur si u ob li ko va nju po zo riš ne pred sta ve, Be o grad 2020.

МИ ЛО РАД СТА МЕ НО ВИЋ (Бе о град, 1985). На уч ни са рад ник и осни вач 
Аген ци је за кон сал тинг „In ven tis CTC” у Бе о гра ду. 

Основ не сту ди је еко но ми је за вр шио је на Фа кул те ту за ме ђу на род ну еко-
но ми ју у Бе о гра ду. Ди пло ми рао на Ви со кој ме ди цин ској шко ли стру ков них 
сту ди ја „Ми лу тин Ми лан ко вић” у Бе о гра ду. За вр шио (2012) ме ди цин ску спе-
ци ја ли за ци ју здрав стве но-са ни тар ног ин же ње рин га (Си сте ми пру жа ња услу га 
у обла сти кли нич ких ис пи ти ва ња ле ко ва). Ма стер ака дем ске сту ди је за вр шио на 
Фа кул те ту ор га ни за ци о них на у ка у Бе о гра ду и на Mid dle sex Uni ver sity у Лон-
до ну, где је ма сте ри рао 2014. го ди не (Tec hno logy tran sfer in new drug de ve lop ment 
– re fer ring to ca se of Ser bia). Док то ри рао је на Фа кул те ту за ме ђу на род ну еко но-
ми ју Ме га тренд уни вер зи те та 2018. го ди не (Ути ца ји стра те гиј ског ме наџ мен та 
на кли нич ко ис пи ти ва ње ле ко ва). 

Важнијекњиге: Оbećanja i oče ki va nja: Tr go va nje na me đu na rod nom de vi znom 
tr žiš tu, Be o grad 2016. (ко а у тор); Sr bi ja da nas: sa vre me ni aspek ti neo li be ra li zma, 
eko no mi je, de mo gra fi je, zdrav stva, bez bed no sti i tran zi ci je, No vi Sad 2017. (ко а у тор); 
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); Glo ba li za ci ja: sa vre me ni aspek ti eko no mi je, tr go vi ne i zdrav stva, 
Niš 2019. (ко а у тор); Здрав стве не за дру ге – срп ски ко ре ни гло бал ног раз во ја, Нови 
Сад 2020.

Био-би бли о граф ске бе ле шке са чи нио
Вла ди мир Ни ко лић
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