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УВОДНАРЕЧ
ПОЈАМСПИРАЛЕУКУЛТУРИ

На же љу да, у име ре дак ци је ча со пи са Култура, упу тим 
одговарајуће писмо и пред лог ака де ми ку го спо ди ну Владети 
Је ро ти ћу о при ре ђи ва њу те ме о пој му спи ра ле у кул ту ри 
под ста кло ме је ви ше окол но сти. Пр ва окол ност је да у ча со
пи су Култура ду го ни је пи са но о фи ло зоф ским те ма ма, још 
од вре ме на злат ног пе ри о да ча со пи са, то ком се дам де се тих 
и осам де се тих го ди на про шлог ве ка. Дру га окол ност јесте 
да је го спо дин Је ро тић у не ко ли ко сво јих књи га, пре да ва
ња и те ле ви зиј ских го сто ва ња ви ше пу та по ме нуо спи рал ни 
пут, који се помиње и у учењу Карла Густава Јунга. Тре ћа 
околност је да сам већ пу них два де сет го ди на, на кон гле да
ња са по себ ном па жњом фил ма Вртоглавица (Vertigo), бри
тан ског ре ди те ља Ал фре да Хич ко ка, за ин те ре со ван за по ја
ву спи ра ле као жи вот ног сим бо ла у ма кро ко смо су, ми кро
ко смо су и на ово зе маљ ској рав ни. У Вртоглавици симбол 
спи ра ле се по ја вљу је у ма три ци фил ма, ре ђа њу ка др о ва, у 
број ним сце на ма, око ли ни и пред ме ти ма са ко јим главни 
ликови до ла зе у до дир. Ти ме је ре ди тељ по сти гао уну тра
шњу оправ да ност фор ме па је мо жда и то је дан од раз ло га 
због ко јег се филмски ствараоци ши ром све та и да нас оду
ше вља ва ју овим фил мом, сма тра ју ћи га Хич ко ко вим ре мек 
де лом, у ко ји је ау тор ве што ути снуо свој пе чат и пот пис. 
Због то га је би ло ва жно да чу јем или про чи там о од ре ђе
њу пој ма спи ра ле, сма тра ју ћи да је, и по ред мог скром ног 
зна ња, ма ло о то ме на пи са но. Мо гу само да на слу тим да 
спи ра ла сим бо ли зу је непре ста но човеково усавршавање 
овде и та мо на ко је је позва н од Го спо да Бо га Ство ри те ља 
и Сведржи те ља.

Спи ра ла или за вој ни ца је, као је дан од нај ста ри јих и ве о ма 
сло же них сим бо ла, за сту пљен још од па ле о лит ских вре ме
на у свим кул ту ра ма ми ле ни јум ског ци ви ли за циј ског раз во
ја. То је ли ни ја ко ја се за ви ја са ма у се бе угле да ју ћи се на 
број не на ве де не спи рал не об ли ке из при ро де. Пред ста вља 
со лар не и лу нар не мо ћи, ва здух, во ду, гр мља ви ну и му њу, 
ве ли ку ге не ра тив ну си лу и ема на ци ју. Спи ра ла се ши ри и 
су жа ва, из ви ре и уви ре, од мо та ва и на мо та ва те сим бо ли зу
је ши ре ње и ску пља ње Ко смо са, ја ча ње и сла бље ње Сун ца, 

УВОД
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пу ње ње и је де ње Ме се ца, рит мич но сме њи ва ње ево лу ци је и 
ин во лу ци је, жи во та и смр ти. Спи ра ла мо же да пред ста вља 
две хе мис фе ре – пла не те или мо зга, два по ла – мушког и 
жен ског, јин и јанг, ма ни фест но и не ма ни фест но. Укратко, 
спи ра ла озна ча ва кон ти ну и тет у при ро ди и кул ту ри. Мо же 
би ти јед но стру ка и дво стру ка па сим бо ли зу је све што је 
за во ји то: га лак си ју, ура ган, вир, ДНК, склуп ча ност де те та 
у материци, људ ско уво, склуп ча не жи во ти ње (зми ја, пас, 
мач ка), љу шту ру пу жа, мор ске шкољ ке, пип ке хо бот ни це, 
жи во тињ ске ро го ве, бр шљан, је ло ве ши шар ке и друго. Спи
рал ни об лик пред ста вља уни вер зал ни сим бол вре ме ни то сти 
од но сно по сто ја но сти би ћа у не стал но сти про ме не те је зато 
сим бол спи ра ле или за вој ни це при су тан у свим кул ту ра ма. 
Код Пу е бло Ин ди ја на ца при ли ком до че ка Но ве го ди не пе
ва ју се спи рал не пе сме и пле шу спи рал ни пле со ви. Сим бол 
спи ра ле се мо же на ћи у африч кој кул ту ри где пред ста вља 
ди на мич ност жи во та, кре та ње ду ше у ства ра њу и ши ре њу 
све та а по сто ји и ту ма че ње спи ра ле као пр во бит ног кре та ња 
или ви бра ци је ко ја је у осно ви сва ког ства ра ња. Код Кел та 
спи ра ла је ко смич ки сим бол укле сан на спо ме ни ци ма и об
ред ним пред ме ти ма. Код Гер ма на за војни ца је сим бол из
во ра све тло сти. У свим кул ту ра ма у ко ји ма је сре ће мо, од 
се ве ра до ју га Афри ке, у кул ту ра ма Аме ри ке, Ази је и По
ли не зи је, спи ра ла пре дста вља пу то ва ње ду ше по сле смрти 
пу тевима ко је не по зна је али ко ји је сво јим правилним 
завојима во де пре ма сре ди шту веч ног би ћа.

У по гла вљу Појамспиралеукултури овог бро ја ча со пи са 
Култура нам је би ла на ме ра да поч не мо раз ма тра ње спи
ра ле као пој ма и сим бо ла односно ње го вог са гле да ва ња 
са аспе кта раз ли чи тих на уч них ди сци пли на. У тек сто ви
ма припремљеним за ову прилику из два ја се ре лигиозно
филозоф ски, ан тро по ло шки и ма те ма тич ки при ступ. 
Волели би смо да се у на ред ном пе ри о ду у ту ма че ње пој
ма или симбо ла спи ра ле или за вој ни це укљу чи још ау то ра 
из на ве де них али и из различитих обла сти ис тра жи ва ња –  
књижевници, архи тек те, пси хо ло зи и други.

Же лим да у име ре дак ци је ча со пи са Култура и из давача, 
Заво да за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, изразим 
захвалност уред ни ку те ме ака де ми ку госпо ди ну Вла де ти 
Јероти ћу што нам је иза шао у су срет и ау то ри ма тек сто ва 
проф. др Зо ри ци Ку бу рић, др Бо ја ну Јо ва но ви ћу, проф. др 
Ра до са ву Пу ши ћу и Ђу ри Радиши ћу на до број во љи, тру ду 
и времену ко је су из дво ји ли.

Пе ђа Пи вља нин,  
се кре тар и уред ник ча со пи са Култура
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СПИРАЛАИСПИРАЛНИПУТ
КАОМОГУЋИСМИСАО 
ИНДИВИДУАЦИЈЕ– 

ХРИШЋАНСКОВИЂЕЊЕ*
Сажетак:Процесупознавањасебе(Gnothis’eauton)дугјеитра
јан је процес индивидуације и/или обожења.Постепено имучно
издвајањеС(с)себе(Сопство)изспољашњесрединеиспољашњег
утицаја(ХајдегеровпојамСе),тражењеС(с)ебекаоЛичности–
напутуодиндивидуедоличности–могаобисе,нештосмелијим
поступком,назвати–спиралнипут.Спирала(грчкареч)седефи
нишекаокривалинија(завојница,завијутак,окука)којачининиз
свевећихзавијутакаокоједнетачкеуравни.Оватачкабисемо
глаозначитиикаожижа(средиште,жариште,центар)иликао
оса,замишљенасредишнаправалинијаококојесеокрећечврсто
тело. У математици спирала је крива у равни која бесконачно
многопутаобилазинекуутврђенутачку.Спиралахиперболично
(којиприпадахиперболи)представљакривукојасе,сједнестра
ненеограниченоприближаватачкиО(асимптотскатачка),аса
друге,једнојправојасимптотикојајепаралелнаполарнојоси1.То
јеправакојасепремакривојлинијиодноситакодасењихдве,ако
сепродужују,свевишеприближавајуједнадругој,алисеникадне
додирну.Зарнасовазадивљујућасликаасимптотенеподсећана
односЧовекаиБога?

Кључнеречи:спирала,завојница,индивидуација,пут,средиште

* По во дом ау то ро вог де ве де се тог ро ђен да на
1 Из ван ред на је ком по зи ци ја на шег ве ли ког ком по зи то ра Љу би це Ма рић, 

на зва на „Асимп то та”.

ВЛАДЕТАЈЕРОТИЋ
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ВЛАДЕТА ЈЕРОТИЋ

***

Опис спи ра ле је по тре бан јер на ме ће ис тра жи ва чу сим бо ли
ку спи ра ле, па и не што ви ше, не ко скри ве но зна че ње. Ко је 
зна че ње? Сма трам – оно пр во и нај ва жни је: освит, по че так 
бу ђе ња чо ве ко ве све сти (и над све сти) ка да је пр ви пут (?) 
по ста вио пи та ње: Ко сам ја, ода кле до ла зим, ку да идем. Тра
же ње сми сла жи во та (све стра сни је и че жњи ви је вре ме ном) 
озна чио је по че так (ви ше пу та ов де спо ми ња не) ин ди ви ду
а ци је и обо же ња.

Об лик спи ра ле иде ал но је од го ва рао ова квом чо ве ко вом Пу
ту од чо ве ка до Чо ве ка и Бо го чо ве ка. Све што се ствар но 
до жи вља ва ло и да ље до жи вља ва са чо ве ком: од нос кри вог 
и пра вог (пу та), пе ња ње и спу шта ње (три де сет Ле стви ца 
код све тог Јо ва на Ле ствич ни ка из 6/7 ве ка, као „ступ ње ви то 
при бли жа ва ње Бо гу”) за стој у пе ња њу, а он да на гао и да ље, 
успо рен на пре дак (ду хов ни, мо рал ни, ин те лек ту ал ни, али и 
емо тив ни), уми ра ње и но во ра ђа ње – ов де, пу тем ре ин кар
на ци ја или, с оне стра не, да љим про це сом уса вр ша ва ња – 
све ове раз ли чи те фа зе у жи во ту про сеч ног чо ве ка из ра же не 
су нај бо ље ге о ме триј ском фи гу ром спи ра ле. 

Ода кле по чи ње спи ра ла Жи во та? „Од по чет ка”, а по че так је 
за ре ли ги о зне љу де (и не са мо ре ли ги о зне) – бес ко нач ност. 
Где се за вр ша ва спи ра ла и по је ди нач ног и оп штег жи во та 
чо ве ка? Опет у бес ко нач но сти; бес ко нач ност би мо гли на
зва ти и Цен тром ко ји об у хва та све ви дљи во и не ви дљи во2.

Спи рал ни пут ин ди ви ду а ци је не ма кра ја, јер је Са вр шен
ство не до сти жно, а и не по сто ји ни ка кво ста тич ко са вр шен
ство, већ са мо стал на те жња ка равнотежи, ује ди ња ва њу 
су прот но сти.

Ста ра ки не ска фи ло со фи ја (до не кле и ре ли ги ја) от кри ла 
је спи рал ни пут чо ве ко вог жи вот ног раз во ја пред ста вом  
(и сли ком) Јин и Јанг, ко ји се сме њу ју, про тив ста вља ју, до
пу њу ју, чи не ћи је дин ство лич но сти. Чо век је и на овај сим
бо ли чан на чин „дат и за дат”. Да ти смо да на из ме нич но уми
ре мо и по но во се ра ђа мо, а за да ти да овај ци клус разумемо. 
Без број са др жа ја у не све сном (од ин ди ви ду ал ног до ко лек
тив ног) тре ба да бу ду осми шље ни, а он да ин те гри са ни.

***

Чо ве ков жи вот ни пут ко ји има не ку не по зна ту уну тра
шњу те жњу ка кон ти ну и те ту (иа ко је чо ве ков жи вот че шће 

2 Пре ма са вре ме ним астр о но ми ма, три че твр ти не ко смо са са сто ји се из 
не ви дљи ве там не ма те ри је!
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изложен дис кон ти ну и те ту), на то ме пу ту ни је те шко за ми
сли ти или и осе ти ти кре та ње ко је је усме ре но на пред, али 
се оно и вра ћа на већ пре ђе ни пут или на исту тач ку ко
ја је јед ном већ би ла до стиг ну та. Зар то ни је спи рал ни пут 
чо ве ко ве ин ди ви ду а ци је и/или обо же ња! Без об зи ра што се 
круг, као ге о ме триј ска фи гу ра мо же учи ни ти са вр ше ни ји од 
спи ра ле, пра те ћи исто риј ска и (ко ли ко је мо гу ће) пре и сто
риј ска до га ђа ња са чо ве ком, на ро ди ма и др жа ва ма, по сле 
об ја ве мо но те и стич ких ре ли ги ја (нај пре или нај у спе ли је са 
по ја вом Мој си ја и ње го вим ви ђе њи ма на Си на ју), до та да
шње по ли те и стич ке ре ли ги је из гу би ле су пре ђа шњи зна чај 
ко ји су до та да има ле у мит ским ве ро ва њи ма ста рих на ро да. 
Кру жно кре та ње без број прет ход них до га ђа ња, упра вио је 
па жњу ар хај ском ми шље њу не ка да шњих љу ди, на слич на 
или исто вет на зби ва ња са чо ве ком; чо век се ра ђа, ра сте и 
на пре ду је, до стиг не је дан свој кли макс, а он да по сте пе но 
или на гло опа да и не ста је. Да ли се круг исто вет них зби ва ња 
(као и у при ро ди) на ста вља у бес ко нач ност, и са чо ве ком?

Ма да уро бо рус (уро бор) – зми ја ко ја гри зе соп стве ни реп 
– има ви ше су прот них зна че ња, с об зи ром на ста рост ове 
пред ста ве, мо жда бих се усу дио да по ре дим ова кву пред ста
ву са ду го трај ним по ли те и стич ким пред ста ва ма веч ног Кру
га у чи јем је цен тру зми ја (не са мо она из Књи ге По ста ња, 
већ по зна та и мно го ра ни је), и то у ње ном обо жа ва њу. Зна чај 
је зми ја до би ла и у Је ван ђе љу и Хри сто вим ре чи ма о „му
дро сти зми је” ко ја немоћно гри зе свој реп тра же ћи из лаз.3 
Овај из лаз је Хри сто во вас кр се ње („бе за зле ност го лу ба”).

От куд на зи ра ње, па и ду хов но бу ђе ње чо ве ка о мо гу ћем спи
рал ном, а не ви ше кру жном пу ту свет ских зби ва ња? Да ли 
су то ме ду хов ном бу ђе њу до при не ле по ја ве све три мо но те
и стич ке ре ли ги је ко је су до не ле би тан обрт. По сто ји по че так 
(ал фа) и крај (оме га), и чо ве ка и исто ри је. Али тај по че так 
и крај ни је ви ше ну жност, сле па за ко ни тост при ро де без ду
бљег сми сла за чо ве ка, осим бес ко нач ног по на вља ња истог. 
Са да је исти са мо онај Је дан ко ји је Тво рац по чет ка (ал фа) 
све га жи во та у ко смо су и на Зе мљи, и тај Је дан је и крај чо
ве ка и исто ри је (оме га). Али тај Је дан (Исти) оста вио нам 
је Ве ру, На ду, Љу бав, као ску по це не и но ве да ро ве са ко
ји ма мо же мо и тре ба вољно да жи ви мо, не ви ше у мо но то
ним кру го ви ма (ре ин кар на ци ја), већ у ес ха то ло шкој на ди на 
сталноусавршавањечовека – да кле, и са оне стра не, по сле 
не из бе жне смр ти. Ово нам по твр ђу је уче ње не ма лог бро
ја хри шћан ских све ти те ља, ге ни јал них љу ди у фи ло со фи ји 

3 Уро бор у Реч ни ци ма сим бо ли ке де фи ни сан је „сим бо ли зу ју ћи у се би 
за тво рен раз вој ни ци клус”.
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и књи жев но сти (Кант, Ге те, До сто јев ски), али и у на слу ћи
ва њу обич них љу ди ко ји от кри ва ју смисаоживота (тра же
ње сми сла бу де не ка да ја ко као на гон!) и у ње му от кри ва ју 
(и до жи вља ва ју) Оно га не ви дљи вог и не схва тљи вог а по
сто је ћег, ко ји је утро пут чо ве ку, од чо ве ка до Бо го чо ве ка 
(Христо вом жр твом). 

Ка ко је би ло уоп ште мо гу ће да чо век пре и сто ри је и са по
чет ка исто ри је, жи ве ћи „при род но” у при ро ди и са при ро
дом, при хва та ју ћи (и не све сно) не ми нов ност кру го ва и сво
га кру жног (а још не кр сног) пу та, у ма гло ви тој, па и там ној 
ве ри на слу ћи ва ња не че га или не ко га у се би – на пра ви та ко 
нео би чан, ско ро не ве ро ва тан обрт у ми шље њу и ве ро ва њу – 
са по ја вом Мој си ја, Ису са Хри ста и Му ха ме да?

Са по ја вом ових но вих ре ли ги ја за чи ју су по ја ву по сто ја ла 
не ја сна пред ви ђа ња, по вре ме но, код ре ли ги о зних ве ли ка на 
по ли те и стич ких ре ли ги ја и фи ло со фи ја (Хе ра клит, Ксе но
фон, Лаоце и дру ги) – да та је са мо могућностчо ве ку да за
у век на пу сти усебииокосебе ве о ма дуг пе ри од ра зно врсног 
ис по ља ва ња по ли те и зма (за мор них кру го ва до га ђа ња), да 
би се це лим би ћем по све тио не че му бит но но вом.4 Узо ри 
овог Но вог по ста ли су, а тре ба да су и оста ли, за Је вре је: 
Јахве (Мој си је, изра ел ски про ро ци, ха си ди зам); за хри шћа
не: Исус Хри стос, апо стол Па вле, хри шћан ски ми си о на ри; 
за исла ми сте: Му ха мед и су фими сти ча ри (на ро чи то Ра би ја, 
Ру ми).

Спи рал на пу та ња ин ди ви ду а ци о ног пу та чо ве ка во ди га са 
јед не „ле стви це” до ко је је био с му ком сти гао, на ону ни жу 
„ле стви цу”, од ко је се био јед ном с му ком одво јио – ре гре
си ван је ово пут, а не ми но ван ко ји тра је и тра ја ће и да ље. 
Је ди но, увек но во и зре ли је осми шља ва ње жи во та (у ко ме је 
спо ме ну то „вра ћа ње уна зад”, та ко ђе сми сле но) а ко је (осми
шља ва ње) зах те ва не пре кид но ја ча ње Ве ре, На де и Љу ба ви 
(али и њи хо ве мај ке Со фи је – му дро сти), омо гу ћи ће чо ве
ку пре ла же ње из јед не не бе ске сфе ре у дру гу, и то већ на 
Земљи. 

Закључак

Сви су љу ди од Хри ста по зва ни на Пре о бра же ње, а само тро
ји ца (Пе тар, Ја ков, Јо ван) до жи ве ли су га. Оста ли има ју два 
пу та: уну тра шњи (под ви жнич ки, мо ли тве номе дитативни) 
и спо ља шњи (хо до ча снич ки, али и кре а тив ни, homocreator 

4 „Са мо онај које г је об ли ко ва ла мо гућ ност, об ли ко ван је пре ма сво јој 
бес ко нач но сти. Сто га је мо гућ ност нај те жа од свих ка те го ри ја” (Се рен 
Кјер ке гор).
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– creationova). У оба слу ча ја пут је спи ра лан са на го ве шта
јем ман да ле (то тал ност уни вер зу ма).

Има нен тан и тран сцен ден тан Бог на из ме нич но се по ја вљу
је, спи рал но се окре ћу ћи око не ви дљи ве осо ви не Др ве та 
Жи во та – у вре ме ну. Сви кон цеп ти вре ме на у ве ћим ре ли
ги ја ма (осим у ју де о хри шћан ству) го во ре о ци клу си ма ко ји 
се по на вља ју, али не ста тич ки, већ ди на мич ки, да би се у 
њи хо вим то ко ви ма и човекмењао.

Ме ђу број ним мо гућ ним ту ма че њи ма спи ра ле, иза брао сам 
јед но ко је ми се као хри шћан ском ан тро по ло гу и пси хо те ра
пе у ту учи ни ло нај по год ни је. Као и чи тав наш жи вот, и ова 
пред ста ва спи ра ле са мо је јед на мо гућ ност, иза зов, шан са 
од но сно, мо гу ћи од го вор на за го нет ку спи ра ле.

Vladeta Jerotić
Serbian Academy of Science and Arts, Вelgrade

SPIRAL AND THE SPIRAL PATH AS POSSIBLE 
SIGNIFICATION OF INDIVIDUALISATION –

CHRISTIAN VIEW

Abstract

The process of getting to know yourself (Gnothi s’eaungton) is long 
lasting; it is also a process of individualization and/or deification. 
Gradual and troublesome separation of one(Self) from the outer 
environment and influence (Heidegger’s concept of Self), searching for 
one(Self) as a Personality – on the way from an individual to personality 
– could be a little daringly called a spiral path. The spiral (Greek word) 
is defined as a curve (curved line, bent line, bend) consisting of a 
sequence of a growing number of bends around a point in a plane. This 
point can be also denoted as a hub (centre, focal point, core) or an axis, 
an imagined middle straight line around which a solid body revolves. In 
mathematics, the spiral is a curve in a plane which circulates indefinitely 
around a determined point. The spiral hyperbolically (relating to a 
hyperbole) represents a curve which, on the one side, gets indefinitely 
closer and closer to the point 0 (asymmetrical point), while on the other, 
it also determines the curve by the fact that the two, if continued, get 
closer and closer to each other but never meet. Doesn’t this amazing 

image of an asymptote remind us of the ManGod relationship?

Keywords:spiral,curve,individualization,path,hub
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Пре у зи ма ју ћи еле мен те из при ро де да би их пре о бли ко вао 
и тран спо но вао у кул ту ру, чо век је не по сред но из ра жа вао 
има нент не при род не за ко не ко ји су ка рак те ри са ли и рад 
ње го вог не све сног. Иа ко је све сно ства рао је дан но ви свет, 
на чин ду бљег функ ци о ни са ња ње го вог ду шев ног жи во та 
остао је при ро дан. Уко ли ко је би нар ни мо дел осно ва тог 
при род ног функ ци о ни са ња не све сног, он да све сним при
хва та њем фи гу ра из при ро де, по пут кру га и пра ве ли ни је, 
по чи ње чо ве ков ства ра лач ки про цес у ко јем ови јед но став
ни ге о ме триј ски еле мен ти по ста ју чи ни о ци ње го вих сло же
них ма те ри јал них и ду хов них тво ре ви на. 

Оп чи њен кру гом чи је је не ви дљи во сре ди ште од ре ђи ва ло 
сва ко по сто ја ње, чо век је њи ме ис ка зи вао и сво је по и ма ње 
вре ме на, а по том је тим об ли ком на сто јао да пред ста ви и 

БОЈАНЈОВАНОВИЋ
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са мог Твор ца.1 Ме ђу тим, већ у кон цеп ту кру жног схва та ња 
вре ме на, об ред но вра ћа ње по чет ку ра ди об но ве ста рог по
рет ка прет по ста вља укљу чи ва ње и не ког но вог еле мен та у 
ре кон струк ци ју ко ја је ти ме до би ја ла зна че ње кон струк ци је, 
од но сно но ве тво ре ви не. Тај от клон од до та да шњег у тра
ди ци о нал ним дру штви ма се мо же при ка за ти но вим кру гом, 
са ма њим или ве ћим уда ља ва њем од цен тра, али уко ли ко је 
но ви еле ме нат чи ни лац про ме не и раз во ја, он да се прет ход
ни обра зац об на вља ња по твр ђу је и на ви шем ни воу. У гра
фич ком при ка зу тај про цес се мо же пред ста ви ти спи ра лом 
чи ја се уз ла зна ли ни ја по но во вра ћа на исту тач ку. От клон 
од кру жног, ис ка зан по том и ра ди кал ним кон цеп том о ире
вер зи бил ном вре ме ну, пред ста вља спи ра лу као ком би на ци
ју кру жног и пра во ли ниј ског кре та ња. Ка ко круг сим бо ли
зу је по зна ту да тост еле ме на та, пра во ли ниј ско у њи хо вом 
спи рал ном ком би но ва њу озна ча ва не по зна то и не из ве сно 
ства ра ње но вог. Та ко спи ра ла оцр та ва пут кул ту ре и ци ви
ли за ци је, али и чо ве ков ин ди ви ду а ци о ни про цес жи вот ног 
са мо по твр ђи ва ња. Ман да ла у ви ду спи ра ле сим бол је тог 
не из ве сног про це са са мо ства ра ња и са мо са зна ња ко ји тра је 
до кра ја ње го вог жи во та.

Настајањеинестајање

Спи ра ла је та јан ствен об лик ко ји иза зи ва чу ђе ње и под сти че 
ства ра лач ку ма шту. Од ре ђе на као кри ва ко ја се кру жно уда
ља ва од свог цен тра, она је ујед но и ли ни ја ко ја се при бли
жа ва свом цен тру. Од нос из ме ђу кру жни ца мо же би ти кон
стан тан, на при мер код Ар хи ме до ве спи ра ле, али се мо же 
и по ве ћа ва ти ге о ме триј ском про гре си јом. На зва на чу де сна 
спи ра ла (spiramirabilis), а струч но де фи ни са на као ло га ри
там ска, ње на се ве ли чи на ме ња, али об лик оста је исти по ве
ћа њем уза стоп них кри вих. У тој са мо слич но сти спи ра ла се 
сре ће у при род ним об ли ци ма биљ ног и жи во тињ ског све та. 
Од љу шту ра ме ку ша ца, ку ће пу жа, шкољ ке на у ти лу са, пре
ко сун цо кре то вог цве та до об ли ка га лак си је. Кон цен трич ни 
го до ви др ве та прет по ста вља ју ме ђу соб ну спи рал ну по ве за
ност у ду би ни ста бла ко јом се ма ни фе сту је ње го ва жи вот на, 
бо жан ска енер ги ја. Аде кват но по и ма ње те  енер ги је по стао 
је жи вот ни циљ по је ди на ца ко ји су на сто ја ли да за ви ре иза 
гра ни це ви дљи вог све та. 

Бо жан ски Хер мес Три сме ги стос, Три пут Ве ли ки, од но сно 
Бес крај но Ве ли ки, ко ји се сма тра твор цем ви со ке ма ги је, 

1 По зна то од ре ђе ње да је „Бог (је) круг чи је је сре ди ште сву да, а обим 
ниг де”, при пи си ва но Ав гу сти ну, има ду бље ко ре не ве за не за хер ме тич ку 
тра ди ци ју; Упо ре ди ти: Jung, K. G. (2013) SeminaroNičeovomZaratustri, 
Ma ti ca cr no gor ska, Pod go ri ca, str. 413.
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из у ми те љем пи сма и чу ва рем тај них зна ња, пред ста вљен је 
на по зна тој сли ци ка ко у уз диг ну тој де сној ру ци др жи не ку 
спи рал ну на пра ву. Прем да се о ње ној функ ци ји и на ме ни 
ни шта по у зда но не зна,  ње на сим бо ли ка упу ћу је на ду хов не 
вред но сти тај ног зна ња. Пред ста вље на лоп та стим об ли ком, 
она упу ћу је на то зна ње сим бо ли ком спи ра ле. Бу ду ћи да се 
сва ве ли ка зна ња мо гу јед но став но ис ка за ти, и ово се мо же 
са же ти у фор му лу: ка да се обим по чет них кру жних ли ни ја 
мак си мал но уве ћа, он да њи хо во сма њи ва ње оцр та лоп та сту 
фор му чи је ди ја го нал но пре се ца ње под вла чи пра ви ло ди на
мич ког про це са на ста ја ња и не ста ја ња. Др же ћи у ру ци ту 
на пра ву ко ја до ди ру је обла ке, Три сме ги стос по ка зу је сво ју 
по зи ци ју ства ра о ца упу ће ног у ви ше, не бе ске тај не при ме
њи ве у ово зе маљ ској ствар но сти. 

Иа ко за ин те ре со ва ни не стр пљи во тра же да што пре и лак
ше до ђу до тог зна ња и овла да ју њи ме, нај ви ша хер ме тич ка 
ис ку ства су не по сред но по ве за на са са мо са зна њем. Нат пис 
„упо зна ти са мо га се бе”, упу ћи вао је по се ти о це дел фиј ског 
про ро чи шта да од го во ре ко је су на пи та ња о бу дућ но сти до
би ја ли од све ште ни ка ту ма че у кон тек сту сим бо лич ке по ру
ке осло бо ђе не од про јек ци је пси хо ло шког та ло га са мо не ра
зу ме ва ња, од но сно не по зна ва ња се бе. На том пу ту ин ди ви
ду а ци је, кроз стал но жи вот но ме ња ње и чу ва ње исто вет не 
све сти о се би, јед но од нај зна чај ни јих мо ме на та је су о ча
ва ње са соп стве ном сен ком, оним не при зна ва ним, там ним 
де лом се бе. 

С об зи ром да по твр ђу је ци ви ли за циј ску моћ као све сно и 
ра ци о нал но би ће, чо век ни је пре стао да сво ју ду хов ну сна
гу цр пе из свог не све сног. Сна га ко ја се ра ђа из не све сног и 
спон та но при ка зу је у ње го вим сно ви ма у ви ду спи ра ле упу
ћу је на тај не пре су шни из вор кре а тив но сти. Ка да се њо ме 
пред ста ви не ки нат при род ни ен ти тет, он да се тим но вим и 
до та да не по зна тим сим бо лич ким при ка зом на нај а де кват
ни ји на чин из ра жа ва ка ко раз вој ре ли гиј ске све сти,2 та ко и 
моћ ду хов не кре а тив но сти. У ана ли зи сна јед не про те стант
ки ње у ко јем спи ра ла сим бо ли зу је Све тог Ду ха, М. Л. фон 
Франц ис ти че да ка ко се осо ви на спи ра ле не ди же увис, већ 
пре ма по за ди ни сли ке, да љи раз ви так ове ре ли гиј ске пред
ста ве не ће во ди ти у ду хов не ви си не ни ти у ма те ри јал ну ни
зи ну, већ у но ву ди мен зи ју, од но сно у не све сно3. Не све сно 
је из вор чо ве ко ве кре а тив но сти, не пред ви ди вог ства ра ња 

2 Fon Franc, M. L. Pro ces in di vi du a ci je, u: Jung, K. G. (1973) Čovjekinjegovi
simboli, Za greb: Mla dost, str. 226.

3 Исто.
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и са мо ства ра ња ње го ве лич но сти ко ја га чи ни по себ ном и 
разли чи том од дру гих. 

Човекованеодредљивост

Усло вљен сво јим он то ло шким ста ту сом и ан тро по ло шком 
не јед на чи ном, чо век ни је јед нак се би, јер је то са мо Тво рац 
ко ји се и об зна нио ре чи ма: „Ја сам онај ко ји је сам”. За раз
ли ку од Ње га као „оног ко ји је сте”, чо век са мо са ста но ви
шта свог иде а ли те та мо же да твр ди да је онај ко ји је сте, с 
об зи ром на то да  ње гов ла тент ни, не све сни аспект по сто ја
ња, от кри ва ње го ву дру гу стра ну ко ја до во ди у пи та ње оно 
што он све сно, усва ја ју ћи за ко не кул ту ре и мо ра ла, сма тра 
да је сте. Док ње го во све сно ја твр ди „Ја сам ја”, ње го во не
све сно то оспо ра ва и као би тан чи ни лац ње го вог по сто ја
ња до во де ћи у пи та ње ту тврд њу ка зу је да је онај ко ји ни је. 
Да је чо век јед нак се би, он да би он ла ко спо знао се бе и то 
не би био нај ви ши и го то во нео ствар љив жи вот ни циљ, јер 
спо зна ти се, ка ко је сма трао Исак Си рин, рав но је под ви гу 
ви ђе ња ан ђе ла. 

Иа ко се од ре ђи вао за ви сно од не ких ње го вих бит них свој
ста ва, чо век је у су шти ни нео д ре дљив. Та нео д ре ђе ност се 
ис ка зу је у ње го вом од но су пре ма на чи ну на ко ји са зна је и 
усва ја свет. „Сви на чи ни ко ји ма чо век усва ја свет” сма тра 
Еп штајн, „по зи ва ју се на усва ја ње са мог чо ве ка, па ипак, 
ни су јед на ки ње му. Ма ка кав збир од ре да ба при ла ган са мом 
од ре ди о цу, он је осу ђен да оста не нео д ре дљив”.4 У сва ком 
свом по ступ ку и де лу, чо век са мо по твр ђу је да је не јед нак 
се би, а та не јед на кост услов је раз ли ке ко јом се ис ка зу је ње
гов кре а тив ни по тен ци јал, оли чен ема ни ра ју ћим ду хом као 
жи вот ним и ег зи стен ци јал ним упо ри штем. Де цен три ран у 
сво јој ак тив но сти од се бе као при род не да то сти, он се са мо
ства ра њем са мо при бли жа ва за да том се би. 

У на сто ја њу са мо о ства ре ња, чо век, да кле, те жи ка то ме да 
бу де оно што је сте, али ка ко ни је јед нак се би то по твр ђи
ва ње ис ка зу је ан тро по ло шком не јед на чи ном.5 За сни ва ју ћи 
свој иден ти тет у од но су на дру гог, ње гов ду шев ни пр кос је 
из раз жи вот не енер ги је ко ја ис пи ту је мо гућ но сти пре ко ра
че ња соп стве них гра ни ца и по твр ђи ва ња се бе као би ћа тран
сцен ден ци је. На пу ту до се бе, он те жи да от кло ни смет ње и 
са вла да пре пре ке ко је га уда ља вају од ци ља. Бу ду ћи да те 
пре пре ке до ла зе и од ње га са мог, нај бит ни је у про це су ин
ди ви ду а ци је је да на у чи да са вла ђу је се бе. Ис ку ство сте че
но у тој бор би са со бом осно ва је за из гра ђи ва ње успешног 

4 Еп штајн, М. (2001) Есеји, Бе о град: На род на књи га, стр. 23.
5 Јо ва но вић, Б. (2013) Околнипут, Но ви Сад: Адре са.
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односа са дру ги ма. Онај ко ји је по ра жен у бор би са со бом, 
на сто ји да тај по раз нат ком пен зу је су прот ста вља ју ћи се 
дру ги ма и стал ним не про дук тив ним су ко би ма са њи ма, у 
ко је се про јек ту ју не раз ре ше ни соп стве ни уну тра шњи кон
флик ти, те жи да их по бе ди пре не го што је са вла дао се бе. 

Под при си лом ира ци о нал ног, чо век се при бли жа ва свом не
ра зум ном и ло гич ки не схва тљи вом би ћу. Ира ци о нал ност је 
ан тро по ло шка кон стан та чо ве ко ве при ро де ко ја не за ви сно 
од ње го вих ра ци о нал них те жњи чи ни увек ак ту ел ном мо
гућ ност ис по ља ва ња ство ре ног не га ти ви те та. У тој ди мен
зи ји кри је се из вор зла као си ле ко ја се по твр ђу је чо ве ко вим 
де ло ва њем. Овај прин цип је, не сум њи во, сво је вр стан иза зов 
аде кват ном и це ло ви том са гле да ва њу и ту ма че њу чо ве ко ве 
при ро де и све та ко ји ства ра.

Као дру га стра на ства ра ња и по сто ја ња, зло има не га тив но 
зна че ње ко је је нео дво ји во од чо ве ко ве укуп не ре ал но сти. 
По ре кло зла ука зу је на ду бљу мо ти ва ци о ну ди мен зи ју ње го
ве зло на мер но сти и ши ру ра ван ис по ља ва ња  не га ти ви те та. 
Уви дом у там ну стра ну чо ве ко ве при ро де, уо ча ва мо да на 
њој ни је све под јед на ко цр но, да се ње го ва сен ка ис по ља ва 
у раз ли чи тим об ли ци ма и ни јан са ма. При хва та ју ћи ко лек
тив не зах те ве да се при ла го ди злу и чи ни зло, по је ди нац по
ста је жр тва ис ку ше ња соп стве ног мра ка. Ко ри шће ње зла у 
ци љу до бра, по ка зу је се као пре чи ца ко ја га нај че шће са мо 
уда ља ва од же ље ног ци ља и во ди не из бе жном си ла зном пу
та њом ого ља ва ња људ ског. Да је јед нак се би, он да би ње гов 
пут био круг или пра ва ли ни ја, али је он спи рал ни и ком
би на ци ја кру жног и пра во ли ниј ског кре та ња. При ну ђен да 
кре не окол ним пу тем да би ус по ста вио по треб ну раз ли ку 
из ме ђу су прот них прин ци па, жи во та и смр ти, до бра и зла, 
слат ког и гор ког, ко ји су у при ро ди у не по сред ној бли зи ни, 
ис ко ра ком из уо би ча је них жи вот них при ли ка на ру ша ва по
сто је ћу и за по чи ње ус по ста вља ње но ве жи вот не рав но те же. 
Тај пут је ме та фо ра за до ла же ње до ци ља ува жа ва њем дру
гог као оли че ња прин ци па чо ве ко вог он то ло шког уте ме ље
ња ко ји се по твр ђу је у љу ба ви као на чи ну пре ва зи ла же ња 
не довољно сти со бом. 

Метафораескалацијенегативитета

Спи ра ла је фи гу ра ко јом се озна ча ва ју по зи тив не и не га тив
не по ја ве у при род ном и људ ском све ту. Пре ма има нент ном 
за ко ну при ро де оно што је ма ло те жи да се уве ћа, а оно ве ли
ко да се сма њи. Са мо ре гу ла тив ни при род ни прин цип од но
си се ка ко на од ре ђе на жи вот на ста ња и об ли ке, та ко и на чо
ве ко ве ми сли и осе ћа ња. Пред ста ва ко смо ло шких прин ци па 
Ји на и Јан га и њи хо ва стал на про ме на, мо же по слу жи ти као 
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мо дел за са гле да ва ње ра ста ком пле мен тар них су прот но сти. 
Пре ма овом мо де лу ка да јед на од си ла екс трем но на ра сте, 
он да по чи ње уве ћа ње ње не ла тент не су прот но сти. Енер ги ја 
спи ра ле се ис ка зу је у про гре ди ра њу сна ге јед ног прин ци па 
и ње го ве по то ње ре гре си је, то ком ко је до ла зи до про гре сив
ног на ра ста ња сна ге су прот ног прин ци па. У том кон тек сту 
се мо же пред ста ви ти и раст кли це емо ци о нал ног не га ти ви
те та док се он не осу је ти су прот ним осе ћа њем и по ни шти. 

За раз ли ку од осе ћа ња љу ба ви ко је те жи спа ја њу, мр жња 
иза зи ва од би ја ње и раз два ја ње. Ње но по сто ја ње се мо же 
скри ва ти све док се не стек ну по вољ не при ли ке за ње но из
ра жа ва ње. Ја вља се као спон та но емо ци о нал но ста ње због 
за ви сти, љу бо мо ре и ус кра ће но сти, али на ста је као ре зул
тат уче ња, ин док три на ци је, ра си зма, не тр пе љи во сти. У том 
про це су га је ња мр жње пре ма дру гом, тај дру ги се нај пре 
озна ча ва не по жељ ним, ис ти чу се и пре у ве ли ча ва ју ње го ве 
ствар не или из ми шље не не га тив не осо би не, он се по ка зу је 
људ ски не до стој ним дру ге емо ци је, па се мр жњом оправ да
ва дис тан ци ра ње од ње га. Ме ђу тим, та кво осе ћа ње не оста је 
за тво ре но, јер се емо ци о нал ни не га ти ви тет на сто ји осло бо
ди ти у чи ну ко јим се агре си ја усме ра ва ка пред ме ту мр жње 
у те жњи да се он као смет ња де стру и ра и укло ни из жи во та. 

Тај јак и ду го тра јан емо ци о нал ни од нос усло вљен је и од
ре ђе ним кон стант ним не га тив ним ста вом пре ма дру го ме. За 
раз ли ку од тог ду го трај ног не га тив ног од но са, емо ци о нал но 
ис по ља ва ње мр жње је крат ко трај но и у ње ном афек тив ном 
бле ску кул ми ни ра за сле пљу ју ћа ира ци о нал ност ко ја до во ди 
до не у ме ре ног агре сив ног и де струк тив ног по на ша ња. „До
вољ но је да са мо је дан чо век за мр зи дру гог”, ве ли Сартр, 
„па да мр жња, ма ло по ма ло, осво ји чи тав свет”. Иа ко у 
овом ста ву има пре те ри ва ња, јер се од у век љу ди ме ђу соб но 
мр зе, али мр жња ни је овла да ла све том, нео спор но је да се 
она про гре сив но ши ри и да мо же да овла да ко лек ти вом. Мр
жња је емо ци о нал на за ра зна и по ста је до ми нант на у гру пи, 
за јед ни ци ко ја де ли исти став пре ма дру го ме. Њо ме се хо
мо ге ни зу ју по је дин ци ко ји сво јим екс трем ним не га тив ним 
по ли тич ким ста во ви ма ис ка зу ју не то ле ран ци ју и не тр пе љи
вост пре ма су пар ни ци ма пре тва ра ју ћи их у сво је нај ве ће не
при ја те ље. Де ло ва њем ра си стич ке иде о ло ги је и шо ви ни зма, 
за сно ва ним на го во ру мр жње, ова емо ци ја по ста је за јед нич
ка и пре о вла ђу ју ћа ме ђу чла но ви ма ко лек ти ва. Та да у њи ма 
по пу сте и уки ну се ме ха ни зми са мо кон тро ле над не га ти ви
те том чи је их из не над но и сти хиј ско ис по ља ва ње пре тва ра 
у ње го во ору ђе. Чо век пре ста је да бу де се би ме ра и по ста је 
сред ство не кон тро ли са не са мо до вољ не и са мо со бом са
мер љи ве си ле. Мр жња се ла ко пре но си и бр зо се ши ри, па, 
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попут епи де ми је, за хва та љу де, оп чи ња ва их и ста вља у сво
ју функ ци ју. Они та да чи не оно што не би ура ди ли, јер су 
у вла сти не га тив ног ду ха мр жње ко ме та ко по ма жу, све сно 
и не све сно, да се ис ка же и опред ме ти. Ка да се осло бо ђе на 
агре си ја пре тво ри у агре сив ну сло бо ду ко ја де струк ци јом 
угро жа ва и усмр ћу је дру гог, он да се она отр же кон тро ли и 
по ста је са мо стал на си ла. Ста ри ја од еро са, мр жња ис ка зу је 
моћ еле мен тар ног,6 ко је при вре ме но пре о вла да ва, као што 
по вре ме но при ми тив но и па ган ско до ла зи до из ра жа ја и до
ми ни ра над ду хов но ком плек сним тво ре ви на ма. 

Спи ра ла је у ис ка зи ма еска ла ци је не га ти ви те та ме та фо ра 
ко јом се зна че ње из јед не, пре но си у дру гу област жи во та 
да би се ис та кла њи хо ва за јед нич ка осо би на. Та осо би на је 
у ра пид ном уве ћа њу и ши ре њу. Бу ду ћи да се не мо же тач
но гра фич ки при ка за ти ши ре ње и про гре ди ра ње не га тив не 
емо ци је, ње на еска ла ци ја се озна ча ва фи гу ром спи ра ле, па 
се за то и го во ри о спи ра ли агре си је, зла и мр жње. Спи ра ла 
је, да кле, сво је вр сна ме та фо ра за од ре ђе ње уве ћа ног не га
ти ви те та ко ји до во ди у пи та ње људ ски оп ста нак. Ме ђу тим, 
док је као ге о ме триј ска фи гу ра ма те ма тич ки тач но де фи ни
са на, у со циокул тур ним и исто риј ским по ја ва ма ко је ка рак
те ри ше рас ту ћи не га ти ви тет та ква ег закт ност се не мо же 
утвр ди ти, па је за то и по се за ње за спи ра лом као ме та фо ром 
не на уч но од ре ђе ње еска ла ци је људ ског не га ти ви те та. 

Заједничкоосећањемржње

Ко ри шће ње ме та фо ре спи ра ле за об ја шње ње еска ла ци је 
мр жње по ка за тељ је ње не ег закт не не у хва тљи во сти и упу
ћи ва ња на ли те рар ну ра ван у ко јој је овај фе но мен аде кват
но са гле дан и опи сан. Ин спи ри сан иден тич ним до га ђа ји ма 
оку пља ња и ри ту ал ном де мо ни за ци јом не при ја те ља ко је 
су ор га ни зо ва ле та да шње ко му ни стич ке вла сти у ста љи
ни стич ком СССРу, Ор вел у ро ма ну „1984” опи су је ри ту
ал дво ми нут не мр жње, ка да би се на екра ну по ја ви ло ли це 
омр зну тог на род ног из дај ни ка и не при ја те ља. Та да би се 
нај пре за чу ли зви жду ци, а по том би усле ди ла већ ис про гра
ми ра на ре ак ци ја: „У дру гом ми ну ту”, ве ли пи сац, “мр жња 
на ра сте до по ма ме. Сви су по ска ки ва ли на сто ли ца ма и ви
ка ли из свег гла са не би ли ка ко над ја ча ли од врат ни бле ја ви 
глас ко ји се чуо са екра на. Она же ни ца пе пе ља сте ко се би ла 
је сва по ру ме не ла, а уста су јој се отва ра ла и за тва ра ла као у 
ри бе на су вом. Чак је и О’Бра је но во гру бо ли це би ло под ли
ве но крвљу. Он је се део ве о ма ус прав но док су му се сна жне 
гру ди на ди ма ле и по дрх та ва ле, као да се од у пи ре на па ду 

6 Frojd, S. (1986) Budućnostjedneiluzije, Za greb: Na pri jed, str. 226.
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та ласа. Цр но ко са де вој ка иза Вин сто на бе ше по че ла да уз
ви ку је на сав глас: „Сви њо! Сви њо! Сви њо!”; она на јед ном 
до хва ти те жак реч ник Но во го во ра и ба ци га на екран. Реч
ник уда ри Голд штај на по но су и од ба ци се: глас је и да ље не
у мо љи во те рао сво је. У јед ном лу цид ном тре нут ку Вин стон 
се за те че ка ко и сам ви че за јед но с оста ли ма и же сто ко уда ра 
пе том у пре ча гу сво је сто ли це. Код Два ми ну та мр жње стра
вич но је би ло то што чо век ни је био при мо ра ван да се пре
тва ра; на про тив, би ло је не мо гу ће не уче ство ва ти. У ро ку од 
три де сет се кун ди ви ше ни је би ло по треб но пре тва ра ти се. 
Од врат на ек ста за стра ха и осве то љу бља, же ља за уби ја њем, 
за му че њем, за раз би ја њем ту ђих ли ца ма ље ви ма, по че ла би 
да стру ји кроз це лу гру пу као елек три ци тет, пре тва ра ју ћи 
чо ве ка и про тив ње го ве во ље у лу да ка ко ји се ке зи и ври шти. 
Па ипак је тај бес био ап стракт на, не у сме ре на емо ци ја ко ја 
се мо гла скре ну ти с јед ног пред ме та на дру ги као пла мен 
аце ти лен ске лам пе. Та ко је у јед ном тре нут ку Вин сто но ва 
мр жња би ла упра вље на не на Голд штај на не го, на про тив, на 
Ве ли ког Бра та, Пар ти ју и По ли ци ју ми сли; у та квим тре ну
ци ма он је био свим ср цем уз уса мље ног, исме ја ва ног је ре
ти ка на екра ну, је ди ног за точ ни ка исти не и ло ги ке у све ту 
ла жи. Но ипак би од мах сле де ћег тре нут ка био ује ди њен са 
љу ди ма око се бе и та да би му се чи ни ло да је све што се ка
же за Голд штај на исти на. У тим тре ну ци ма се ње го ва по тај
на мр жња пре ма Ве ли ком Бра ту пре тва ра ла у обо жа ва ње, и 
Ве ли ки Брат се уз ди зао, не по бе ди ви, не у стра ши ви за штит
ник, ко ји се као сте на од у пи ре азиј ским хор да ма; Голд штајн 
је та да, и по ред сво је уса мље но сти, сво је бес по моћ но сти, и 
сум ње ко ја је нат кри ља ва ла и са мо ње го во по сто ја ње, по
ста јао мрач ни ба јач, спо со бан да го лом сна гом сво га гла са 
ра зо ри сву кон струк ци ју ци ви ли за ци је. 

Би ло је чак мо гу ће, у не ким тре ну ци ма, све сно усме ра ва ти 
сво ју мр жњу. Од јед ном, са же сто ким на по ром с ко јим спа
вач у ко шма ру отр же гла ву од ја сту ка, Вин стон успе да сво ју 
мр жњу пре не се са ли ца на екра ну на цр но ко су де вој ку ко ја 
је се де ла иза ње га. Жи ве, див не ха лу ци на ци је про ху ја ше му 
кроз гла ву. Пре би ће је на смрт гу ме ним пен дре ком. При ве за
ће је го лу за стуб и на чич ка ти је стре ла ма као све тог Се ба
сти ја на. Си ло ва ће је и пре се ћи јој гр кљан у тре нут ку ор га
зма. Сад је бо ље не го икад схва тао за што је мр зи. Мр зео ју 
је јер је би ла мла да, ле па и бес пол на, јер је же лео да спа ва с 
њом а не ће мо ћи ни кад, јер јој је око сла ђа ног гип ког стру ка, 
ко ји као да је звао чо ве ка да га об гр ли, би ла са мо она од врат
на скер лет на ешар па, агре сив ни сим бол кре по сти. 

Мр жња по ра сте до вр хун ца. Голд штај нов глас се пре тво рио 
у истин ско ов чје бле ја ње; за тре ну так му се и ли це пре тво ри 
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у ов чју гла ву. По том се ов чја гла ва пре то пи у фи гу ру евро а
зиј ског вој ни ка ко ји се при бли жа вао, огро ман и гро зан, с пу
шко ми тра ље зом ко ји је не пре кид но штек тао, све док се ни је 
учи ни ло као да си ла зи са по вр ши не екра на у са лу, та ко да 
се не ки из пр вог ре да оди ста тр го ше и при би ше уз на слоне 
сво јих сто ли ца.”7

Фе но ме но ло ги ја пре но ше ња мр жње са јед ног на дру ги обје
кат, од но сно ли це пре ма ко јем се има не по же љан или не га
ти ван од нос, огле да се у ре ла ти ви за ци ји при мар ног по во
да. Из на ве де ног опи са ви ди мо ка ко ју нак ро ма на у јед ном 
тре нут ку мо же да пре у сме ри сво ју мр жњу и пре ма Ве ли ком 
Бра ту, али свест о за бра ни и евен ту ал не не га тив не по сле ди
це та квог од но са пре ма култ ној лич но сти ко ју тре ба обо жа
ва ти, пре но се ње го ву не га тив ну емо ци ју ка де вој ци пре ма 
ко јој је осе ћао ус кра ће ност. У пси хич ком ста њу у ко јем је 
емо ци о нал но об у зет том не га тив ном емо ци јом, чо век ис по
ља ва мр жњу не са мо пре ма ли цу ко је је не по сре дан по вод 
та квом осе ћа њу већ и пре ма дру гим по је дин ци ма из свог 
окру же ња. За ра зна мр жња се ши ри ка свим чла но ви ма гру
пе ко је бр зо би ва ју по пла вље ни та квим осе ћа њем. Уве ћа
њем зла до ње го вог мак си му ма знак је, ме ђу тим, ње го вог 
бли ског кра ја и са мо по ни шта ва ња. Ис ход осло бо ђе ног зла 
го во ри о не мо гућ но сти ње го ве пот пу не по бе де, под се ћа ју
ћи на зна ње о то ме да „у сва ком злу има не ког до бра” и да 
„не ма то га зла што не ког до бра не би да ло”. Са зга ри шта 
мр жње, осло бо ђе но зло гу би раз лог свог да љег по твр ђи ва
ња и ука зу је на ре ал ност ди ја ме трал но су прот ног жи вот ног 
прин ци па. Из пе пе ла се на слу ћу је Га ру да, ми то ло шки лик 
из да ле ке хин ду и стич ке тра ди ци је ко ји нам чи ни бли ски јим 
уни вер зал ни прин цип и моћ до бра. Но се ћи Бо га сун ца на 
ње го вом пу ту око све та, Га ру да као кри ла та хи ме ра из гле
да као зло, али у ства ри оли ча ва до бро овог све та ко је увек 
по бе ђу је.

Без об зи ра на свој за мах, ја чи ну и тра ја ње, зло ко је оли ча
ва је дан, не га тив ни исто риј ски прин цип не мо же ни кад у 
пот пу но сти по бе ди ти. Је вреј ска ле ген да о 36 пра вед ни ка 
ко ји у сва ком тре нут ку по сто је на зе мљи у ра зним ње ним 
кра је ви ма, упу ћу је на за кон рав но те же су прот но сти до бра 
и зла. Он је и га рант да и спи ра ла зла има сво је гра ни це 
и да упра во са ње ним сма њи ва њем по чи ње раст си ле ко ја 
оли ча ва супро тан ко смич ки, при род ни и кул тур ни прин цип 
жи вот ног посто ја ња.

7 Ор вел, Џ. (1968) 1984, Бе о град: Југославијa.
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SPIRAL CREATION AND DESTRUCTION

Abstract

Starting from the point that the spiral is a natural shape, the author 
studies its expressions in culture. Determined by a circular line which 
progressively moves away from the centre, the spiral becomes a symbol 
of human detachment from nature in the process of selfcreation. 
Symbolizing the process of individualization, the spiral denotes a 
circular  determination of initial elements and a linear determination 
of new creation. Its metaphor also denotes a progressive increase of 
emotional and aggressive negativity as a challenge to human survival. 
Spiral spread of hatred and destruction is, however, limited by an 
opposite growing force. This can in fact justify why in the history, in 
spite of its forcefulness, the evil has never won and why it can prevail 

only temporarily in the future.

Key words: nature, culture, circle, metaphor, aggression, balance,
good
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Спирала,КласичнакњигаменаиДНК

1.1.Спиралаизакониприроде

У све ту где су вре ме и про стор пре пле те ни у јед но (те о ри
ја ре ла тив но сти), где не по сто је за ко ни узроч но сти (квант
на те о ри ја)1 и где ства ри ни су оно што из гле да ју да је су 

1 По зна то је да квант на ме ха ни ка ис тра жу је све мир на су ба том ском ни воу 
од но сно су штин ска свој ства бес ко нач ног про стор новре мен ског фе но
ме на. Ис тра жу је струк ту ру и по на ша ње елек тро на, фо то на и дру гих еле
мен тар них че сти ца и при том је до шла до ве о ма нео бич них и чу де сних 
ства ри о све ми ру. Јед на од тих ства ри је и от кри ће да ми сли ути чу на 
су ба том ске че сти це ко је се по сма тра ју и да на тај на чин ути чу на ис ход 

РАДОСАВПУШИЋ
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(цепање ато ма), свет ма те ри је, она ко ка ко га опа жа ју на ша 
чу ла, рас та че се у те шко ра зу мљи ве обра сце енер ги је. Ста
ри кон цеп ти про сто ра и вре ме на из гу би ли су сми сао са те о
ри јом ре ла тив но сти и квант ном ме ха ни ком. Раз ли ка из ме ђу 
ма кро и ми кро уни вер зу ма је ре ла тив на и она по сто ји је ди
но у ди мен зи о ној ска ли – тре ну так вре ме на у ма лом де ли
ћу про сто ра са свим је ана ло ган ду гом пе ри о ду вре ме на у 
ве ли ком про сто ру. Раз ли ке се ја вља ју при про ме ни „угла” 
по сма тра ња, у за ви сно сти од ре ла тив не раз ли ке по ло жа ја 
објек та и по сма тра ча. Све је за пра во фрак тал ни низ „твар
них” те ла ко ја „ра сту” и „раз ви ја ју се” јед на из дру гих. Са 
дру ге стра не, Ха ос по ни шта ва мо гућ ност де тер ми ни стич
ке пред ви дљи во сти. Сва ка по је ди на про ме на је на су мич на 
и не пред ви ди ва.Ме ђу тим, на чин на ко ји се ни жу про ме не 
исти је за ве ли ке и ма ле ин тер ва ле.За то се и ка же да је Ха ос 
есен ци ја Ре да. По зна то је да Ха ос и не ста бил ност ни су исте 
ства ри. Ха о ти чан си стем мо же да бу де ста би лан ако ње го ва 
спе ци фич на не пра вил ност оста је у ма лим гра ни ца ма. Не
ред ко ји је до вољ но ши ро ко рас про стра њен, пре тва ра се у 
ред. Ако се по ве ћа не из ве сност до од ре ђе ног сте пе на, ис
ход је из ве стан. На су мич ни до га ђа ји, ако их има до вољ но, 
ства ра ју обра сце ко ји има ју свој узрок и ду бо ко зна че ње. У 
ово ме се кри је тзв. „па ра докс ве ро ват но ће”2 ко ји во ди ка из
вла че њу из ве сно сти из на су мич них и раз ли чи тих до га ђа ја. 
Овом „лу дом игром” упра вља ју прин ци пи ве ли ких бро је ва3. 
И као што ка же Бер ну ли јев за кон (Ber no ul li’s prin ci ple), „ве
ро ват но ћа те жи из ве сно сти што се број об у хва ће них до га
ђа ја ви ше при бли жа ва бес ко нач ном”. Из ки не ског угла то 
би се да ло и ова ко ре ћи: што смо бли жи „та и ђи ју”(taiji, 太
极), из ве сно је да ће мо ући у дао (dao, 道). Сли ка о Ва се ље
ни као бес пре кор ном ме ха ни зму је илу зи ја, као и за ми сао да 

екс пе ри мен та. При род но ста ње све ми ра је нео гра ни че ни по тен ци јал и 
та кав је све до тле док га наш ум не „по кре не у не ком прав цу”, при че
му се он фор ми ра у ре ал ност ко ју опа жа мо и до жи вља ва мо. Квант на 
ме ха ни ка је по ка за ла да је це ло куп на на ша пер цеп ци ја ре ал но сти, на 
не ки на чин, ум стве на. Ми жи ви мо у све ту ми сли, ко ји је део „ми сли 
све ми ра”, дру гим ре чи ма наш ум је део „есен ци јал ног ума” ко ји ор га ни
зу је енер ги ју и ма те ри ју, као и ве ли ки број, за нас, не по зна тих ен ти те та.

2 На зив „па ра докс ве ро ват но ће”, по ти че од швај цар ског ма те ма ти ча ра 
Дани је ла Бер ну ли ја (Da niel Ber no ul li).

3 За ни мљи во је да су Вол фганг Па у ли (Wol fgang Pa u li) и Карл Јунг (Carl 
Jung) при пи са ли ко ин ци ден ци ју јед ном не у зроч ном ве зу ју ћем на че
лу ко је де лу је на за ви сно од по зна тих за ко на кла сич не фи зи ке. Они су 
по шли од то га да у све ту де лу је си ла ко ја те жи да на мет не сво ју соп
стве ну вр сту ре да и по рет ка на Ха ос. У том кон тек сту, при род ни за кон 
ни је ап со лу тан. Не за ви сно од вре ме на и про сто ра, до га ђа ји се спа ја ју на 
нео бич не и нео че ки ва не на чи не, та ко да се де ша ва ју ко ин ци ден ци је са 
ду бо ким зна че њем. Овај „сплет нео бич них и нео че ки ва них ко ин ци ден
ци ја” на зва ли су син хро ни ци тет.
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мате ма тич ка јед на чи на мо же ег закт но пред ви де ти по на ша
ње си сте ма. Сва ки си стем у се би кри је не мир ко ји се опи
ре „ра ци о нал ном” упли та њу у „бо жан ску кре а ци ју”. Свет 
мо дер ног чо ве ка до шао је до уви да ко ји се по мно го че му 
сла жу са древ ним ки не ским са зна њи ма, чи ји су се основ ни 
прин ци пи отво ри ли у Класичнојкњизимена(Yijing, 易经).

Че жња ка скла ду и хар мо ни ји, не што је че му те жи и „жи ви” 
и „не жи ви” свет. Пре пу сти ти се нај ду бљим по ри ви ма уну
тар њег устрој ства, не зна чи са мо кре ну ти на пут спо зна је 
соп стве не при ро де, већ и по ка за ти спрем ност да се раз у ме 
ко смич ки по ре дак — ред. Ти ме се отва ра по ље за оства ре
ње „искон ског на ло га” (tianming, 天命) да све бу де на „свом 
ме сту”, што на по се бан на чин зна чи ус по ста вља ње сми сла 
све та. А сва ки жи вот и сва ка фи ло зо фи ја је сте по ку шај да се 
ус по ста ви тај сми сао. 

Као енер гет ски и ин фор ма ци о ни си стем, те ло је сме ште но 
у нај ду бље тај не Ва се ље не. Оно жи ви, ви бри ра, зра чи, ди
ше, си ја, осе ћа, ми ри ше, ми сли. Те ло је ме сто не пре кид них 
ме на, оно се у сва ком тре нут ку обр ће и ме ња. Оно је и по
ље про це са ко је тре ба раз у ме ти и др жа ти у скла ду, про стор 
енер ги ја ко је тре ба упо зна ти и урав но те жи ти. 

Те ло је из раз уну тар ње му дро сти те ле сне есен ци јал не енер
гет ске фор ме или обра за ца од ко јих за ви си ка ко фи зич ки 
та ко и пси хич ки и мен тал ни раз вој то ком жи во та. Са овим 
енер гет ским струк ту ра ма ми ула зи мо у по ље „ко смич ке 
игре” (сло бо де). 

Те ло фор ми ра ју и одр жа ва ју пре фи ње на енер гет ска по ља 
ко ја га ор га ни зу ју и ди рект но ути чу на раст и об на вља ње. 
Нај бо ља илу стра ци ја за „са вр ше но те ле сно” устрој ство, је
сте ма те ма тич ки из раз прин ци па енер гет ске ор га ни за ци је 
те ла — „злат на спи ра ла”4, ло га ри там ска пред ста ва тро ди
мен зи о нал ног при род ног енер гет ског по ља ко је се обр ће у 
спи рал ној игри.

4 Већина речника наводи да реч „спирала” долази од латинског spira, ае, 
што је изведено од грчког термина σπεῖρα, ης, ἡ, и значи „намотано, 
уврнуто, све сплетено, уплетено као змија”. Неки научници упућују на 
то да је идеја древних култура које везују спиралу са дахом и духом 
рођена ван етимолошке сличности између spira и spiro као и σπεῖρα и 
σπείρω у грчком. Док је spiro (дисати) и spiritus (дах живота) директно у 
вези са „духом”, грчко σπείρω значи „сејати, бацати нешто као семе да 
се свуда распрши и побуди моћ живота”. Његова употреба у инфинитиву 
(σπείρειν) једноставно значи „циркулисати, кружити”, откривајући да је 
хеленска мисао ценила да постоји блиска веза оног што се шири и даје 
живот са кружним, спиралним, кретањем. Дисање као један удах и један 
издах је најбољи пример за кружно кретање, где се бескрајна спирала у 
кругу придружује спирали која пролази кроз свој сопствени центар. 
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Илу стра ци ја бр. 1 Злат на спи ра ла5

Је дан од нај леп ших при ме ра те „злат не” спи ра ле је струк
ту ра шкољ ке на у ти лус. Исти обра зац раз во ја у скла ду с 
про пор ци јом злат ног пре се ка от кри ва мо у по рет ку се мен ки 
цве та сун цо кре та, у бро ју ла ти ца сва ког цве та, у струк ту ри 
ко јом по је ди не вр сте па у ко ва гра де и раз ви ја ју сво ју мре
жу, у пче ли њим ко шни ца ма.6 По ло жај фе ту са у утро би мај ке 
тако ђе је „злат на” спи ра ла.

Илу стра ци ја бр. 2 Шкољ ка на у ти лу с7

Илу стра ци ја бр. 3 Фе тус стар 8 не де ља8

5 Пре у зе то са: http://tri ni tas.ru/rus /doc /0232/004a/Mu se um_Har mony_for _
AT.pdf , 20. 08. 2015

6 Co ok, T. A. (1914) TheCurvesofLife, Lon don: Pe ter Smith Pu blis her.
7 Пре у зе то са: https://com mons.wi ki me dia.or g/wi ki/Fi le:Na u ti lus_Sec tion_

cut _Lo ga rit hmic_spi ral.jpg , 20. 08. 2015.
8 Пре у зе то са: http://www.pla ne ta zdra vlja.com /raz vojbe beusto ma kuod

za ce cado ro de nja/, 20. 08. 2015.
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Илу стра ци ја бр. 4 Га лак си ја; шкољ ка на у ти лус9

Илу стра ци ја бр. 5 Биљ ка у об ли ку спи ра ле10

Илу стра ци ја бр. 6 Па у ко ва мре жа11

Са вре ме на на у ка по ка за ла нам је нај сит ни ју струк ту ру на
шег те ла. Мо ле кул ДНК је дво стру ка спи ра ла, ла нац ну кле
о ти да ко ји са др жи ген ску ин фор ма ци ју. И ту смо по но во 
от кри ли спи ра лу ко ја се про гре сив но раз ви ја у ме ри злат
ног пре се ка. Про гре сив ни раз вој „злат не” спи ра ле ко ја по
чи ва на од но су злат ног пре се ка, нај бо ље је по ка зао чу ве ни 

9 Пре у зе то са: http://www.sam wo ol fe.com /2014/05/spi ralseverywhe re.html, 
20. 08. 2015.

10 Пре у зе то са: http://s654.pho to buc ket.com /user/kris789/me dia/ran dom/spi
ral.jpg .html, 20. 08. 2015.

11 Пре у зе то са: https://mind ful ba lan ce.fi les.wor dpress.com /2011/08/web 3.jpg , 
20. 08. 2015.
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Фи бона чи јев12 низ, ко ји је, са ма лим од сту па њем, нај бли жи 
пра вој при род ној спи ра ли.

На у ка са ве ли ким по уз да њем твр ди да су у при ро ди мо гу ћи 
са мо они си сте ми ко ји су уте ме ље ни у нај бо љој си ме три ји, 
про пор ци ји и скла ду, и да сви они ис хо де из „злат ног пре
се ка”. Чи ни се да злат ни пре сек од ра жа ва „бо жан ску ге о ме
три ју” са ме Ва се ље не. При ро да око нас, као и на ше те ло, 
но се склад и ле по ту ду бо ке уну тра шње „бо жан ске ге о ме
три је”. Нео до љи ва при влач ност при род них ле по та ко је пле
не сво јом ду бо ком, јед но став ном и све при сут ном тај ном, 
исто вре ме но уно се не мир и ис пу ња ва ју ми ром, отва ра ју нас 
за чу де сно осе ћа ње да смо и ми њен не рас ки ди ви део, али и 
да смо „не што дру го” од ње. По тре ба да се окру жи мо ле пим 
ства ри ма, љу ди ма, пред ме ти ма, емо ци ја ма, ми сли ма, па чак 
и да са ми ства ра мо оно што је ле по, упу ћу је на то да смо 
кроз „не бе ски на лог” – злат ни пре сек, на нео би чан на чин 
по ве за ни са ства ра лач ким си ла ма Ва се ље не.

1.2Спиралниобразацукинескомконцепту
универзумаивремена

Спи рал ни обра зац је ве зив на нит ко ја спа ја чо ве ка са Не бом 
и Зе мљом. Чо век (као и све дру го) у се би ћу ти там но/при
јем чи во (јин, yin阴), а чу ва све тло/ства ра лач ко (јанг, yang 
阳), као по тку свог по сто ја ња. Кроз „ко смич ки дах по дрх
та ва ју ћег из ла же ња/из ли ва ју ћег по тре са ња (chong/冲气)“ 
са би ра се њи хо во пул си ра ње ко је све што је об у хва ће но тим 
чи ном отва ра пре ма све ту.13 Тај сво је вр стан вр тлог, искон ско 
ги ба ње, спи рал но од мо та ва ње и на мо та ва ње, од го во р ни су 
за по ја ву свих ства ри. Ки не зи су ве ро ва ли да се ни шта не 
мо же „ја ви ти” ако ни је на дах ну то „ко смич ким да хом”(ћи,
qi/气) и та ко „ожи во тво ре но”. „Ди са ње” спи рал ног обра сца 
се ма ни фе сту је кроз ћи.

Илу стра ци ја бр. 7 Пик то граф ске фор ме ка рак те ра ћи

12 Ле о нар до Фи бо на чи (Le o nar do Fi bo nac ci 1170?1250), ита ли јан ски ма те
ма ти чар из два на е стог ве ка. По знат је по то ме што је ра ши рио упо тре бу 
арап ских бро је ва у ма те ма ти ци. Низ бро је ва ко ји је по ње му до био име 
за по чи ње ну лом, на ста вља се бро јем 1, а сва ки иду ћи број ни за је збир 
два ју прет ход них бро је ва. Фи бо на чи јев низ из гле да ова ко: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 
8, 13, 21, 34, 55, 89, 144… Он у се би са др жи пра ви ло злат ног пре се ка.

13 Пу шић, Р. (2003) ЛаоЦ, Бе о град: Пла то, стр. 3839.
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Сли ка три ли ни је по ре ђа не јед на ис под дру ге, где је дру га у 
ни зу не што кра ћа, нео до љи во под се ћа на ка рак тер ко јим се 
ис пи су је број три (san/三), али и на сим бо лич но обе ле жа
ва ње три гра ма qian/乾 ( , сим бол за не бе ско и ко смич ко) 
древ не књи ге Мена(Yi 易). У ства ри, то је био цр теж ва зду
ша стог тра га, флу ид ног кре та ња ко је де лу је у свим бит ним 
прав ци ма: ка го ре – ко смич ко, бо жан ско, не бе ско; ка сре ди
шту – те мељ на по че ла, су шта ство би ћа, есен ци јал ни прин
ци пи по сто ја ња, и ка до ле – при род но, људ ско, зе маљ ско. 
Ова уре ђе на тројка је у раз до бљу Про ле ћа и Је се ни (770 
– 475 г. п. н. е.) из ме ни ла сво ју фор му та ко што је уме сто 
рав них ли ни ја, на са мом по чет ку њи хо вих ис пи са, до да то 
усме ре ње ка го ре (ко смич ко), док је тре ћа ли ни ја у ни зу до
би ла, по ред тог усме ре ња ка го ре, и ду жи ис пуст ка до ле 
(зе маљ ско). На овај на чин се, гра фич ки, су ге ри са ла уло га 
ве зив не ни тико ју су ко смич ки дах, вр тло жна енер ги ја, спи
рал на енер ги ја,у це ло сти оства ри ва ли у ми кро и ма кро све
ту по спи рал ном обра сцу. Са дру ге стра не, обрис спи рал не 
ли ни је ко ја ве зу је не бе ско и зе маљ ско, бо жан ско и људ ско, 
де ли мич но, от кри ва при ро ду кре та ња овог ко смич ког енер
гет ског да ха, ко ји кру жиВа се ље ном. Нај ра ни ја пред ста ва 
Ки не за о вре ме ну је би ла те сно ве за на за тзв. „не бе ско вре
ме” (tianshi 天时). Кре та ња не бе ских те ла (Сун ца и Ме се
ца), че ти ри го ди шња до ба, ноћ и дан, као из ра зи „обр та ња” 
вре мен ских ци клу са, оба ве зу ју на „пра ће ње и ослу шки ва
ње” вре мен ских рит мо ва и енер гет ских пул си ра ња. Не бе ско 
вре ме но си ја ко ва жне „ве сти”, „по ру ке” (xiaoxi 消息). Кла
сичнакњигаМена у осно ви по чи ва на прин ци пу ко ји на ла
же љу ди ма да се „ускла де са то ком вре ме на” (yushixiexing
与时偕行), „сле де на ло ге Не бе са и пра те на го ве шта је вре
ме на” (shuntianyingshi顺天应时). Про ме не ко је спи рал ни 
обра зац ва се љен ског пул си ра ња из но си у свет но се „срећ
на” или „не срећ на” зна ме ња. Вре ме као енер гет ски па кет 
зах те ва да се од ре ђе не ства ри „на вре ме ура де” (jishi及时), 
да се „чи ни у скла ду с вре ме ном” (shifa时发) и да се „у 
вре ме ну до ђе до су ште тач ке” (shizhong 时中). Не сре ћа, не
во ља, ло ше окол но сти, до ла зе ка да се „на ру ши вре мен ски 
ток” (wei shi违时) и „из гу би вре мен ски ри там” (shi shijie
失时节). Све што је до спе ло у не ко по сто ја ње је „об у хва ће
но” спи рал но ко смич ком енер ги јом и њо ме се „хра ни”. Нај
ве ро ват ни је из тог раз ло га је на пик то гра фу ка рак те ра ћи, у 
окри љу ис пу ста тре ће ли ни је, до пи сан пик то граф за „пи ри
нач” (mi米). Ко смич ки енер гет ски вр тло жни дах, као по тка 
би ћа, хра ни, са би ра, оку пља и у жи во ту/по сто ја њу одр жа ва
сва би ћа.14

14 Пу шић, Р. (2003) Празнеруке, Бе о град: Пла то, стр. 5859.
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Илу стра ци ја бр. 8
У да о и стич ком спи суОбеломтигру, на јед ном ме сту сто ји:

Почетак је од Неба/космоса; прво се јавио први излазак
(taichu/太初), а онда први почетак (taishi/太始 ), затим су
сеформиралиоблици(xing/形) иутиснулибелези(zhao/兆);
и то је оно што се назива исконска једноставност
(taisu/太素).15

„Искон ска јед ностав ност” на те шко ра зу мљив на чин об
је ди њу је „искон ски ћи”, „пр ви из ла зак”, „пр ви по че так” и 
„об ли ке и бе ле ге”. Ту се гра нич не ли ни је још ни су ис пи са
ле, па се ме ша ју све то ви ма те ри је и ду ха, те ла и ду ше, ве ли
ког и ма лог, ви дљи вог и не ви дљи вог, све тла и та ме, да ле ког 
и бли ског. Об ја шње ње ко је нај че шће иде за го ре на ве де ну 
ми сао по ка зу је да се „искон ско”ћиузи ма као пр во по че ло 
из ко га је на ста ло све; да се „пр ви из ла зак”, „пр ви по че так”
и „искон ска јед но став ност”са же то на зи ва ју „три ко смич ка 
да ха” ко ји су те мељ сва ке кре а ци је, ства ра ња, об ли ко ва ња, 
по ја ве. За нас је за ни мљи во да се у окви ру „искон ске јед но
став но сти”,као нај и звор ни јег ја вља ња би ћа, на во де об ли ци
и бе ле зи.16 Упра во је тај нај и звор ни ји об лик, бе лег све ко ли
ког ства ра ња, спи рал ни обра зац или спи рал ни об лик енер
гет ског по и гра ва ња. Пр ви из ла зак, пр ви по че так, об ли ци и 
бе ле зи, чи не три ја ду ко ја се са бра ла у „ма гич ну сли ку”. Ње
на ма ги ја се са сто ји у то ме да она не са мо да от кри ва и из ра
жа ва, већ ства ра и оства ру је. Она је Вре меенер ги ја ко је те че 
не про ти чу ћи, она је „веч но са да” ко је је исто вре ме но и све 
што је про шло и све што ће до ћи. Вре ме као не у хва тљив17 
обра зац по сто ја ња. Оно је ниг де и сву да. Оно је ни шта и 

15 白虎通德论  卷八  天地: 始起之天，始起 先 有太初，后
有太始，形 兆既成，名曰太素  http://ctext.org/baihutong/tian
di/zhs, 26.08.2015. Пре вод ау то ра тек ста. 

16 Исто, стр. 68.
17 Ернст Мул да шев (Эрнст Риф га то вич Мул да шев) у сво јој књи зи Упо
тразизаградомбогова, на јед ном ме сту ис ти че да пре ма на во ди ма дво
ји це ру ских на уч ни ка, П. П. Гар ја е ва (П.П. Гаряев) и Г. Г. Тре ти шни ја 
(Тертышный Г.Г), ге нет ски апа рат ор га ни зма но си са мо 10% ин фор ма
ци ја ор га ни зма, а да оста лих 90% от па да на би о по ље и очи глед но на 
уну тар ће лиј ску и ван ће лиј ску во ду. Ин фор ма ци ја, ко ју је Тво рац или 
Ва се љен ска си ла угра дио у чо ве ка, на ла зи се у ње го ва три са став на 
де ла: ге ни ма, во ди и би о по љу. Мул да шев по ста вља пи та ње шта је то 
што по ве зу је те ра зно род не из во ре ин фор ма ци ја? До ла зи до за кључ
ка да је то Вре ме, ко је као нај си ло ви ти ја енер ги ја об је ди њу је све три 
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све. Чо век се на шао у ње го вој вла сти оног тре на ка да је за
ко ра чио у свет. Укле штен из ме ђу два бес кра ја: про шло сти 
и бу дућ но сти, он је при гр лио ма лу, крх ку, дрх та ву, не у глед
ну са да шњост, ко ја пре под се ћа на гра ни цу, илу зи ју, из ма
шта ни пре део, сли ку, не го на не што ствар но. Ко ли ко год се 
упи ња ли да је за о де не мо у сми сао, са да шњост по сто ји са мо 
као на ме ра или у нај бо љем слу ча ју као успо ме на. „Лу ди ло” 
тре нут ка са сто ји се у то ме што са мо што га из го во рим ње га 
ви ше не ма. Ту по чи ње ње го ва „ча ро ли ја”. Ово „са да” у ко
јем је ди но мо гу да бу дем, не мо же да има ни сво ју про шлост 
ни сво ју бу дућ ност, оно је „веч но са да” ко ме при па дам иа ко 
сам не ка да био иа ко ће ме тек би ти. Да ли то он да зна чи да 
се вре ме, као енер гет ски фе но мен, по и гра ва са мном, да ме 
за во ди пру жа ју ћи ми при вид да се за у ста ви ло, да је про шло, 
па га ви ше не ма, да га још не ма и да ће тек до ћи? У ства
ри, оно је увек ту, моћ но, ма гич но, не ви дљи во. Про ти ца ње 
и ми ро ва ње ње га не до ти чу. Вре ме је не схва тљи во, не појм
љи во, не у по ре ди во. Ово ис ку ша ва ње вре мен ске енер гет ске 
игре, ја ко под се ћа на по сто ја ње тзв. „ван чул не пер цеп ци је” 
ко јом се об ја шња ва по сто ја ње по себ не спо соб но сти чо ве
ка – те ле па ти је. То спа да у до мен по себ них „мо ћи” ко ји ма 
за по чи ње сва ки по че так, а ко ји Џу анг Ци опи су је као кон ти
ну и ра но вра ћа ње у сре ди ште оне тач ке из ко је је ро ђе но све 
што је по ста ло. 

Првипочетакзапочеојесапразним(wu 無),безпуног(you 
有) ибезимена(ming 名).Подизањемједног(yi一),јавило
се Једноалибез облика (xing形) (ко ји би га на би ло ко ји 
на чин пред ста ви ло све ту).Кадасубића(wu 物) тоусебе
примила,родила(sheng生) сусе(и та ко пред ста ви ла све ту),
тосмоназвали(њи хо ва):моћ(de德).Безобличноје(у се
би) већималоподелу(на искон ска по че ла јин и јанг), алисе
упркостомеухаотичномкосмосукретало,тосмоназва
ли:наговор(ming命) (ко смо са).Витлајућикосмосом(ње гов 
дах) родиласусе(сва) бића;какосусеформиралатакосу
добијала(сво ју) шару(li理) (по ко јој су се ме ђу соб но раз
ли ко ва ла),тосмоназвали:уобличење(xing形).Уобличено
ителеснимсадржајемиспуњено(ti体) прожетоједухом
(shen神) исвакогабићеусебикао(соп стве ни) смисао(сво
је по себ но сти) носи,итосмоназвали:природабића(xing
性).Култивисањеприродебићавраћаназадумоћ(de德),а
онајеистоштоипочетак(chu初)...18

Џу анг Ци

информационе струк ту ре жи вог ор га ни зма. Ви де ти у књи зи: Мул да шев, 
Е. (2009) Употразизаградомбогова, Бе о град, стр. 430. 

18 陈鼓应, (1985) 庄子今注今译, 309 页, 北京: 中华书局
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Чи ни се да не по сто ји објек тив на ствар ност, а ми ни смо, 
ни ти ће мо ика да би ти у мо гућ но сти да по сма тра мо са мо 
фи зич ки свет. Ми смо са у че сни ци, са пут ни ци, са пат ни ци, 
де ли о ци свих ма ни фе ста ци ја у том све ту. Сва ки при ла зак 
ду бо ком сми слу по сто ја ња не што је што пре ли чи на ис ку
ша ва ње не го на ис ку ство. То је про цес ко ји за по чи ње по тре
бом, же љом, че жњом, на ме ром, хте њем, и ко ји се ни ка да не 
за вр ша ва. У то ме ле жи про блем за што ова вр ста „спо зна је” 
све та не ра чу на са ко му ни ка ци јом, већ ис кљу чи во са „сту
па њем у за јед ни штво”. Ко му ни ка ци ја те че од гла ве до гла
ве, она је мај ка ис ку ства; љу бав иде од ср ца до ср ца, она 
је ис хо ди ште са при пад но сти – за јед ни штва. Ко му ни ка ци ја 
је ин фор ма ци ја, до би ја ју се ре чи ко је се ма њеви ше усва
ја ју, раз у ме ју и схва та ју. Ме ђу тим, ре чи за во де, упу ћу ју на 
по гре шну стра ну, оне те шко при сту па ју есен ци јал ном де лу 
би ћа. А усме ре ност ка есен ци јал ном де лу би ћа је сте по себ
на вр ста од но са где се две тач ке до так ну, при ву ку и по ме ша
ју у јед но, то је по све му љу бав ни од нос. Спи ра ла је љу бав! 
Упли ће та ко да се из ме ђу би ћа, до га ђа ја и фе но ме на, ства ра 
„вр тло жна тач ка” ко ја чи ни да уну тар ње дво је ње по ста не 
не при мет но, да све уро ни у „без вре ме но” ста ње. То сво је вр
сно ста па ње са из во ром би ћа, то по да ва ње јед ној жи вот ној 
енер ги ји ко ја ви бри ра и ис пу ња ва све, учи ни ли су да је све 
Јед но. А ту где је све Јед но, све је у све му. То је сте и основ на 
прет по став ка древ не ки не ске Класичне књигемена. Сва ка 
ли ни ја гуа/卦, ви ди свет као зна ме ње: ка зу је не што дру го, 
ду бље, уну тар ње, скри ве но, тај но ви то.

1.3КласичнакњигаменаиДНК

Класичнакњигаменаи ДНК ко ри сте основ ни сет ко смич
ких обра за ца, или „уни вер зал ни код”, да из гра де сво је фор
ме и функ ци је. То су обра сци, ша ре, као скуп оти са ка или 
упут ста ва да се „ко пи ра” не што „че га од у век има”. Стим 
што је ово „ко смич ко ко пи ра ње” да ле ко од „ими ти ра ња” 
би ло ко је вр сте, оно је нај кре а тив ни ји чин за ко ји су би ћа 
спо соб на. Ови обра сци мо гу да се ма пи ра ју „мо де ли ма”, 
„ар хе тип ским пра сли ка ма”, и омо гу ћа ва ју нам да ство ри мо 
ана ло ги је и ме та фо ре по мо ћу сим бо ла, сло ва и бро је ва. Да 
би то не ка ко по ста ло схва тљи во чо ве ко вом уму, да би се до
ве ло до не ког сми сла, „из ми сли ли” су се објек ти, ство ри ле 
иде је, кре и ра ли све то ви...

Хек са гра ми19 та ко ђе пра те го ре по ме ну ти обра зац. Овај 
обра зац по чи ње са две ли ни је, јед на пре ки ну та (јин) и јед на 

19 За раз у ме ва ње ка ко струк ту ре, та ко и функ ци је хек са гра ма, нео п ход но 
је има ти бар еле мен тар но по зна ва ње ки не ских кон це па та вре ме на, про
ме не и енер ги је. Пет ево лу тив них фа за или „пет ста ди ју ма про ме не” као 
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не пре ки ну та (јанг). Он у се би са др жи прин ци пе про ме на, 
ко ји пра те уни вер зал ни код. Хек са грам се мо же опи са ти и 
као скуп три ди гра ма у јед ној од че ти ри мо гу ће ком би на
ци је. Би нар ни код ами но ки се ли не се да из ра зи ти у хек са
гра му та ко што се сва ка би нар на је ди ни ца пре ве де у јанг, 
а би нар на ну ла у јин. Та ко се овај хек са грам , ако се чи
та одоздо на го ре, мо же при ка за ти и као 01 01 01. Не бо и 
Земља, светло и та ма, су во и вла жно, то пло и хлад но, итд.

Илу стра ци ја бр. 9
Сле де ћи прав це Не бо/ко смос, чо век/дру штво, Зе мља/при
ро да,  ком би ну ју се три ли ни је, и та ко до би ја мо три грам. 
Ово је три грам кун/坤 — Зе мља.

Илу стра ци ја бр. 10
Ком би но ва њем два три гра ма у је дан ком плет, до би ја се хек
са грам. Струк ту рал но, он се он да де ли на је дан до њи и је дан 
гор њи три грам, у ком би на ци ји од 8 мо гу ћих. Ово је хек са
грам број 1, ћијен/乾 — Не бо.

Илу стра ци ја бр. 11
У окви ру ко мен та ра и об ја шње ња Класичне књиге мена, 
уо би ча је но је да се по ла зи од прин ци па „Не бе са/ко смос и 
чо век су пре пле те ни у Јед но” (tianrenheyi天人合一), та ко 
да је сва ки од осам три гра ма, на не ки на чин, „сли ка”, „ин
фор ма ци ја”, „обра зац”, ве зе по оси ко смос – чо век. По зи
ци ја сва ке ли ни је у три гра му пред ста вља не ки аспект на ше 
при ро де. Ли ни је на вр ху од го ва ра ју Не бу/ко смо су и ти чу се 
на ше ду хов не енер ги је и/или мен тал ног ста ња. Сред ње ли
ни је се од но се на на ше емо тив но и/или пси хо ло шко ста ње, 
као и све то ве љу ди, кул ту ре и по ли ти ке, док ли ни је на дну 
од го ва ра ју Зе мљи и ве зу ју се за крај ње лич не ства ри, као 
што су бо гат ство и здра вље.20 

ве зив на нит уве зу ју ма кро и мо кро ко смос. Све је пре пле те но и све је у 
не пре кид ним ме на ма, ко је, ако се де ша ва ју по при род ном сле ду, во де ка 
из ба лан си ра ном про то ку у про ме на ма – хар мо ни ји.

20 朱伯崑 (1988), 易学哲学史，北京: 北京大学出版社 黄寿祺，张善文 
(1987), 周易研究论文集，北京: 北京师范大学出版社
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Илу стра ци ја бр. 12 Три гра ми21

Сва ки од 8 три гра ма има свог пар ња ка, та ко да је 8 х 8 = 64, 
што чи ни пу ни ком плет Класичнекњигемена, ко ја се, да кле, 
са сто ји од 64 хек са гра ма. Че ти ри ну кле о ти да су гру пи са ни 
у 64 мо гу ће ком би на ци је; Класичнакњигаменаса сво јих 64 
хек са гра ма, да је 64 мо гу ће ком би на ци је. У њи хо вој осно
ви је прин цип ду ал них по че ла, из ме ђу ко јих се „спи рал но 
на мо та ва ју и од мо та ва ју” две ко смич ке си ле, ства ра лач ка/
ак тив на и при јем чи ва/па сив на, где је три грам ћијен – Не бо/
ко смос: јанг, кре а тив на енер ги ја, отац, ми ло ср ђе, до сто јан
ство, здра вље, ви ше соп ство, ори ги нал ност, ис трај ност, сна
га, про спе ри тет, за шти та, моћ/вр ли на; а три грам кун – Зе
мља/при ро да: јин, при јем чи ва енер ги ја, мај ка, по у зда ност, 
ода ност, плод ност, от ме ност, љу ба зност, зре лост, па сив ност, 
без бед ност, ра њи вост.22 

Са дру ге стра не, про те ин ски текст је на пи сан ал фа бе том од 
20 сло ва (ами но ки се ли на), а текст ДНК (или РНК) ал фа бе
том од 4 сло ва (ну кле о ти да). Еле мен тар на ком би на то ри ка 
по ка зу је да број ну кле о ти да ко ји ко ди ра ју је дан ами но ки се
лин ски оста так не мо же би ти ма њи од 3; број ва ри ја ци ја од 
2 ну кле о ти да са по на вља њем од укуп но 4 ну кле о ти да је 4 
на ква драт = 16< 20 (ами но ки се ли на), док је број ва ри ја ци
ја од 3 ну кле о ти да са по на вља њем од укуп но 4 ну кле о ти да 
јед нак 4 на куб = 64 > 20 (ами но ки се ли на). По што је 64 > 
20, зна чи ге нет ски код је де ге не ри сан. На уч ни ци су ус пе
ли да де шифру ју ко ре спон ден ци ју 64 ко до на (ну кле о тид на 
трипле та) и 20 ами но ки се ли на.23

21 Пре у зе то са: https://dre am catcher scom mu nity.wor dpress.com /2011/07/06/
the ichingandhu mandn a/, 20. 08. 2015.

22 王 立文 , 簡婉, 易經的科學面向與對人生修鍊的啟示, 22.08.2015 http://
en light.li b.nt u.ed u.tw /Fulltext/jrmag/mag372841.pdf 梁燕城, 易經的「神
無方」與神學之「奧秘」理 念 22.08.2015, http://crrs.org/w/wpcon tent/
uplo ads/2012/08/44201263130PM.pdf.

23 Ba su, B. (2003) TheDNASaga, The New Del hi. Cal la di ne, C. R., Drew, H. 
R., Lu i si, B. F. and Tra vers, A. A. (2004) UnderstandingDNA:TheMolecule 
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И ДНК и Класичнакњигамена са др же ве о ма спе ци фич не и 
при мен љи ве ин фор ма ци је. ДНК са др жи ге нет ски ма те ри јал 
и про це се по ко ји ма се ства ра ју би о ло шка, фи зич ка те ла и то 
не са мо љу ди, већ све га што но си жи вот ну си лу (све у Јед
ном, Јед но у све му, све у све му). Класичнакњигамена са
др жи фи ло зоф ске и пси хо ло шке про це се на осно ву ко јих се 
фор ми ра ју про ме не и пре ла зна ста ња људ ског ума и ду ха по 
прин ци пу „Не бе са/ко смос и чо век су пре пле те ни у Јед но”. 
Све те ле сне ће ли је да тог ви ше ће лиј ског ор га ни зма са др же 
је дан те исти скуп ге на, иден ти чан по ла зном ге но му зи го
та (опло ђе не јај не ће ли је). На по вр ши ни бес крај но сло же
не струк ту ре, у осно ви јед но став ни прин ци пи; ком плек сни 
обра сци уте ме ље ни су у при лич но јед но став ном про це су. За 
ДНК ва жи да се 64 ге нет ске ре чи (ко до ни) мо гу по ре ђа ти 
та ко да чи не је дан круг у ко јем се сва ка сле де ћа реч од прет
ход не  раз ли ку је тач но за јед но сло во. За ге нет ски код ва же 
два кључ на прин ци па: прин цип ми ни му ма про ме не и прин
цип кон ти ну и те та.

И ДНК и Класична књига мена ко му ни ци ра ју би нар ним 
ком пју тер ским је зи ком. Је ди ни ца ин фор ма ци ја са др жи јед
но ста ван из бор из ме ђу два су прот на али ком пле мен тар на 
бро ја: ну ла или је дан, да или не, од су ство или при су ство. 
Ако јин пред ста ви мо са 0 а јанг са 1, има мо сле де ће ком би
на ци је 00, 01, 10, 11, а то је ускла ђе но са ком би на ци ја ма аде
ни на (А), ти ми на (Т), гу а ни на (Г) и ци то зи на (Ц). Ни је те шко 
за кљу чи ти да ДНК и ки не ска Класичнакњигамена ко ри сте 
исто „пи смо” и да го во ре исти „је зи ком”. То је уо чио и ле кар 
Мар тин Шен бер гер (Mar tin Schönberger)24, ко ји је у сво јој 
чу ве ној сту ди ји ЈиЂинги генетскикод, от крио да су два 
Ко до на и два хек са гра ма, исто вет ни по сво јој функ ци о нал
ној сна зи. Је дан ко ји са др жи ге нет скохе миј ску по ру ку „за
у ста ви се” исте је ну ме рич ке струк ту ре као и Хек са грам 63, 
на кон за вр шет ка; док је дру ги Ко дон, ко ји са др жи ге нет ско 
хе миј ску по ру ку „иди” на ге нет ском ни воу, исте ну ме рич ке 
струк ту ре као хек са грам 64, пре за вр шет ка. Ови Ко до ни у 
ДНК и ови хек са гра ми (63 и 64) у Класичној књизимена, 
не сум њи во слу же ис тој свр си.

andHow ItWorks; 20. 08. 2015: http://www.fmf.unilj.si/~pod gor nik/dow
nlo ad/Cal la di ne.pdf 

24 Не ко ли ко го ди на (1969. го ди не) пре ње га је чу ве ни мо ле ку лар ни би о лог 
Гин тер Стент (Gunt her S. Stent) об ја вио књи гу Thecommingofthegolden
age у ко јој је ана ли зи рао ана ло ги је и ве зе из ме ђу ге нет ског ко да и Јиђин
га.
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Илу стра ци ја бр. 13 Ве за хек са гра ма и ДНК25

ДНК је „ко смич ки обра зац” ко ји го во ри ће ли ја ма ка ко да 
на пра ве про те и не, док је РНК обр ну та ДНК и спро во ди ин
струк ци је ДНКа за про из вод њу про те и на. То од го ва ра јину 
ко ји „скла ди шти“ и „чу ва” ко смич ке ин фор ма ци је, па их он
да „пре да је“ или „до ста вља” јангу, и јангу ко ји их „об рађује” 
и „ко ри сти” да би пу тем под сти ца ја иза зи вао про ме не.

Илу стра ци ја бр. 14

Илу стра ци ја бр. 15 Мит ска бо жан ства Ни ва и Фу си26

Ис пи ту ју ћи ем бри о не ра них кич ме ња ка на уч ни ци су до шли 
до спо зна је да се њи хо ве ће ли је ни су слу чај но на шле за јед
но, да су оне рас по ре ђе не у спи рал ни обра зац, ко ји се са
сто ји од две уво ји те спи ра ле ко је су сме ште не јед на по ред 

25 Пре у зе то са: https://ta o ba be.wor dpress.com /dna and the ichingthecon
nec tion/ 20. 08. 2015.

26 Пре у зе то са: https://en.wi ki pe dia.or g/wi ki/Fu xi#/me dia/Fi le:Anonymo us
Fu xi_an d_N%C3%BCwa.jpg, 20. 08. 2015.
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друге. Тај обра зац де лу је као не ка вр ста пред о дре ђе ног мо
за и ка бу ду ће жи во ти ње. Као не ка вр ста „ис хо ди шне тач ке” 
из ко је из ви ру све дру ге „ша ре“ би ћа. Тај спи рал ни обра зац 
је кључ ко ји отва ра број на вра та при ро де и све та. 

Илу стра ци ја бр. 16 ДНК27

Дру гим ре чи ма, сва ко ја вља ње би ћа под ра зу ме ва да је оно, 
на не ки на чин, већ у се би би ло. Да кле, оно што са да је сте 
већ је би ло, а оно што ће би ти већ је сте. Ти ме се па ра докс 
фе но ме нал ног све та до во ди до иви це ра ци о нал ног оправ да
ња. Ова крај ња тач ка су сре та ња оно га што је би ло, што је сте 
и што ће би ти, у јед ном пе ри о ду ки не ске кул тур не исто ри је 
се име но ва ла као таиђи太极 – нај да ље, ко нач но, пот пу но 
за о кру же но, це ло ви то, ап со лут но, итд. Ући у по ље крај њег 
спо ко ја (Ки не зи су ово ста ње на зи ва ли таипинг太平 – нај
ве ћи мир, склад, хар мо ни ја), зна чи ло је сте ћи зна ња и ве
шти не ула ска у таиђи. 

Две спи ра ле, два су прот на прав ца исто вре ме но спо је на у 
сво јој ис хо ди шној тач ки, ја сно асо ци ра ју на дво ја ки ток ко
смич ке енер ги је од но сно окре та ње све та ви ђе но с јед ног и 
дру гог по ла. Јанг је му шко на че ло усме ре но ка спо ља шњем 
све ту, док је јин жен ско на че ло ко је је усред сре ђе но ка уну
тра шњем. Дан не мо же без но ћи, све тлост не мо же без та ме, 
то пло не мо же без хлад ног, хлад но не мо же без то плог, не
бо не мо же без зе мље, зе мља не мо же без не ба, итд. Дру
гим ре чи ма, на на шој пла не ти се у сва ком мо мен ту од ви ја ју 
два са свим су прот на про це са, две на из глед не спо ји ве си ле 
природе ко је се на до пу њу ју, пре пли ћу и об ли ку ју све. 

Илу стра ци ја бр. 17 Раз вој таиђи ма пе28

27 Пре у зе то са: http://www.pe ri od ni.co m/gal lery/dnk .png , 20. 08. 2015.
28 Пре у зе то са: http://the da o o fdra gon ball.com /wpcon tent/uplo ads/2013/04/

wu jibe co mesta i ji.jp g , 20. 08. 2015.
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Не чу ди он да што се че сто мо же чу ти да дво стру ка спи ра ла 
за пра во осли ка ва та ко зва ни плес жи во та. У њој ви ди мо бу
ђе ње енер ги је као и при род не ци клу се по пут све тла и та ме, 
ро ђе ња и смр ти, ства ра ња и уни ште ња. Тач ка у ко јој се не
што за вр ша ва је тач ка у ко јој не што по чи ње, и обр ну то. И 
нај ва жни је од све га – сви смо ми, на не ки на чин, ство ре ни 
од спи ра ла. Оне нас упли ћу у „пле ти во жи во та” и ве зу ју нас 
за „есен ци јал не тач ке” по сто ја ња. Ово пла стич но при ка зу ју 
све ша ман ске тра ди ци је.29 С об зи ром да се енер ги ја у све ми
ру кре ће у спи ра ла ма, сли ка је ја сна: јед на огром на спи ра ла 
ви тла од не ба пре ма зе мљи, а дру га се исто та ко уз ди же од 
зе мље пре ма не бу; оне се та ко пре кла па ју и про жи ма ју да 
се за пра во ме ша ју у не што што ја ко под се ћа на ДНК. Дво
стру ка спи ра ла ДНК у те лу сва ког по је дин ца ни је ни шта 
дру го до ми кро ко смич ки од раз це лог Жи во та (ма кро ко смо
са). Она је фи зич ки до каз да ко смич ко (бо жан ско, не бе ско) 
про жи ма сва ког чо ве ка. Сва ки атом те ла но си ком плет ну 
свест, од но сно све ин фор ма ци је о све му. За ни мљи во је да 
су на уч ни ци от кри ли да ве ли ки део на ших ге на „спа ва”. 
Прет по ста вља се да су у њи ма са др жа не ва жне ин фор ма ци
је о чо ве ко вим ко смич ким ве за ма и ње го вим по тен ци јал ним 
могућ но стима.30 

2.Спиралниобразацудисањуивештинама
борења

2.1Спиралаидисање

Као ду хов на и ма те ри јал на би ћа, као све тло сна и енер гет
ска би ћа, сво је ко ре не има мо у ко смич ком спи рал ном енер
гет ском по љу бес ко нач не ра зно ли ко сти. Сва ко од нас ни је 
ни шта дру го до „кап”, „та лас”, „звук”, „ме ло ди ја” у овом 
пул си ра ју ћем мо ру енер ги ја Уни вер зу ма. 

Сли ка те ла ис пре пле те на енер гет ским пу те ви ма мо же се и 
ова ко пред ста ви ти:

29 Ов де се пре вас ход но  ми сли на ин диј ску, ки не ску, ла ти но а ме рич ку, або
ри џин ску, итд. тра ди ци ју. Ка да оне го во ре о ства ра њу, при ка зу ју га кроз 
сли ку зми је, го ле ме уви је не ко смич ке зми је, или зми јо ли ког па ра, ко ји 
се упли ће по пут ДНК спи рал ног лан ца. Они спи рал но упли та ње ви де 
као ис хо ди шну тач ку све та. 

30 На  чо ве ку је да про на ђе на чи не да „про бу ди” успа ва не ге не и та ко по
вра ти сво је за бо ра вље не и за не ма ре не мо ћи, ве шти не и зна ња. От кри
ћем ге но ма (уку пан број ге на у јед ној ће ли ји), тро ди мен зи о нал на двој на 
спи ра ла пре по зна ла се као обра зац „веч ног”.
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Илу стра ци ја бр. 18 Спи рал ни енер гет ски про цес ства ра ња31

Илу стра ци ја бр. 19 Ки не ска ма па три дантијенаи  
глав не тач ке на том пу ту32

Илу стра ци ја бр. 20 Си стем ин диј ских ча кри и ма па  
про то ка енер ги је33

Го то во да и ни је би ло ста ре ци ви ли за ци је (Ки на, Ин ди ја, 
Еги пат, Изра ел, Грч ка, итд.) ко ја ни је зна ла за све при сут
ну ко смич ку спи рал ну енер ги ју ко ја про жи ма све. У Ки ни 
се она зва ла ћи, у Ин ди ји прана, у Грч кој пнеума, у Егип ту 
анкх, у По ли не зи ји мана,итд. 

31 Пре у зе то са: http://www.lo tu sne i gong.or g/wp con tent/uplo ads/2015/02/
Cre a tion.jpg , 20. 08. 2015.

32 Пре у зе то са: http://li e ske.co m /chan nels.htm, 20. 08. 2015.
33 Пре у зе то са: https://gno si scar ta ge na.fi les.wor dpress.com /2013/05/6.png , 

20. 08. 2015.
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Енер гет ске ви бра ци је иду из уну тар ње есен ци је јуанћи(yuan
qi元气) – „ис хо ди шне тач ке енер ги је” ка „по љи ма жи во та”, 
где се „искон ско” ћи ма ни фе сту је кроз бес ко нач не об ли ке 
ма кро и ми кро све та. По за ко ни ма „злат не спи ра ле” ћи про
жи ма све. Ње го ве ви бра ци је, та ла си, то но ви, бо је, струј ни 
то ко ви, од кључ ног су зна ча ја за ор га ни за ци ју и функ ци о ни
са ње те ла. По зна то је да се у на шем те лу пре но си енер ги је 
од ви ја ју у два глав на ка на ла. Пр ви је „функ ци о на лан” или 
јинка нал. По чи ње из ме ђу те сти са/ва ги не и чма ра у тач ки 
ко ја се зо ве хуијин (huiyin 会阴，ме ђи ца; пе ри не ум). Пе ње 
се уз пред њи део те ла по ред пе ни са/ва ги не, сто мач них ор га
на, ср ца и гр ла и за вр ша ва се на вр ху је зи ка.

Дру ги ка нал се на зи ва „вла дар ски” или јангка нал и по чи ње 
на истом ме сту. Те че из перинеума на го ре у реп ну кост и уз 
кич му иде до мо зга, а за тим се спу шта до неп ца у усти ма. 
Је зик, до ди ром на неп ца од мах иза зу ба, спа ја ова два „енер
гет ска ко ла”, чи ме омо гу ћа ва кру же ње спи рал не енер ги је у 
те лу. Ово је, на нај јед но став ни ји на чин, опи са на тзв. „ми
кро ко смич ка ор би та”. Ако би из дво ји ли не ко ли ко ва жних 
аку пунк тур них та ча ка, ко је по ве зу ју стру ја ње на ших енер
ги ја, то би би ле: тач ка хуијин(пе ри не ум) као по чет на тач ка 
енер гет ске ста зе; она по ве зу је нај ви шу тач ку на те ме ну гла
ве баихуи(baihui 百会)са нај ни жом тач ком на та ба ну јунгђу
ен(yongquan 涌泉). Из те ме на (тач ка баихуи) се енер гет ска 
моћ Не ба увла чи у те ло, а та ба ни (тачкa јунгћуен) упи ја ју 
енер гет ску моћ Зе мље. На тај на чин тач ка хуијин (пе ри не
ум) је сте сре ди шња тач ка из ме ђу те ме на и та ба на, ко ја је и 
цен тар енер гет ског пре но са у на шем те лу. Из ње по чи ње да 
се „од мо та ва” тро спи рал на енер гет ска ма три ца уну тар те ла, 
ко ја се по том раз ви ја у мо згу, ср цу и сто ма ку. То су по ља у 
ко ји ма се упли ћу и рас пли ћу фи зич ке, ду шев не и ду хов не 
енер ги је. 

Што смо спо кој ни ји и урав но те же ни ји, тро ши мо ма ње ко
смич ке енер ги је. Сто га је основ ни циљ пра вил ног ди са ња 
до ћи до склад ног кру же ња спи рал не енер ги је, ко је спре ча ва 
ње но бе сми сле но ра си па ње. Ди са ње као нај о снов ни ја функ
ци ја те ла мо же би ти кон тро ли са но. Али да би се овла да ло 
уме ћем ди са ња, мо ра ју се упо зна ти пу те ви ко ји ма спи рал на 
енер ги ја „кру жи те лом”. Ефи ка сно ди са ње ути че на цео те
ле сноду шев ноду хов ни си стем. Ка да се кон тро ли ше дах и 
ћи (пра на, пне у ма, ма на, итд.), кон тро ли шу се емо ци је и ум. 
Та на ни енер гет ски ка на ли у те лу (ме ри ди ја ни, на ди је) пра
вил ним ди са њем се чи сте и пу не но вом ко смич ком енер ги
јом, ко ја је ле ко ви та и ко ја нас до во ди у бли зи ну „та и ђи ја”. 
За ко ни енер гет ског кре та ња ове ви тал не си ле су спи рал ни. 
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Илу стра ци ја бр. 21 Ми кро ко смич ка ор би та34

У Ки ни се није дан сег мент ма те ри јал ног и ду хов ног све та 
не мо же по сма тра ти из дво је но од кључ них опи са тог „енер
гет ског по ља жи во та”. Ка рак те ри као: дао 道, ћи 气, јин 阴 
и јанг 阳, таиђи 太极, гуа 卦, багуа 八卦, ји易, вусинг 五 行 
итд., са мо су раз ли чи та име но ва ња и опи си истог. Фи ло зо
фи ја, као пут ка от кри ва њу сми сла жи во та, нео дво ји ва је од 
ве шти на ди са ња, бо ре ња и умет нич ког кре а тив ног за но са. 

2.2Спиралаивештинеборења

Ин ди ви ду ал на и огра ни че на пер цеп ци ја ле по те и исти не по
сто ја ња, че сто је не до вољ на да об у хва ти све ма ни фе ста ци
је спи рал но пул си ра ју ће енер гет ске ри зни це ко ја се ја вља 
у бес крај ним об ли ци ма. Ки не зи су ве ро ва ли да ко смич ке 
енер гет ске стру је те ку спи рал но, да пра ве „пе тље” и „чво
ро ве” у те лу, и да се при мар но са би ра ју у две вр сте енер ги ја, 
ко је чо век тре ба да пре по зна и до ве де у склад. Као прак тич
на ве жба хар мо ни зо ва ња енер ги ја те ла (што је не ми нов но 
во ди ло ка спо кој ном ду ху) на ста ле су број не ве жбе ди са ња 
(ка сни је на зва не „ве шти не во ђе ња” ћија), да о и стич ке ал хе
миј ске тех ни ке, не ко ли ко вр ста таиђићуена (ме ђу ко ји ма је 
до ми нан тан таиђићуенпо ро ди це Чен) и низ бо ри лач ких ве
шти на (ме ђу ко ји ма се ис ти че ве шти на багуа). Пр ва врста 
енер ги ја се мо же опи са ти као ин те гра тив на и ми шић на (кре
ће се у бли зи ни ко сти ју и те ра ми ши ће да ра де), иде од пе
ри фе ри је ка есен ци јал ном је згру те ла и ути че на нас да се 
осе ти мо ја ким и сна жним; дру га вр ста енер ги ја је ши ре ћа, 
иде из есен ци јал ног је згра те ла ка пе ри фе ри ји, и чи ни да се 
осе ћа мо опу ште но, сло бод но, ела стич но и спо кој но. Хар мо
ни зо ва ње про то ка енер ги ја кроз кључ не аку пунк тур не тач
ке, те ле сну и ду хов ну струк ту ру во ди ка: рав но те жи, са бор
но сти и ин те гра ци ји ћија. Кључ на ме ста (тач ке) на те лу и у 
те лу где се су сре ћу ове две вр сте енер ги ја, ве зу ју се за тзв. 

34 Преузето са: http://thestandingpost.tumblr.com/post/355543596/
howtomeditateforhealthmartialarts, 20. 08. 2015.
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„енер гет ско је згро”. По је ди не фор ме, по зе, и ста во ви бо ри
лач ких ве шти на мо гу из гле да ти ста тич но и не по крет но, али 
у њи ма се под ра зу ме ва ди на мич но пул си ра ње енер ги ја ко је 
су пот пу но ве за не за тзв. „есен ци јал не тач ке”. 

Илу стра ци ја бр. 22 По ло жај ру ку у бо ри лач кој  
ве шти ни таиђићуен35

Спи ра ле енер гет ских по ља ра де при мар но на хо ри зон тал ној 
оси про мо ви шу ћи здра вље згло бо ва кроз од го ва ра ју ће енер
гет ско по рав на ње, ко је се за у зи ма њем од го ва ра ју ћих по ло
жа ја те ла отва ра и ши ри. Кру жни, спи рал ни по кре ти, обр ћу 
се око кључ них ме ста – „пе тљи те ла”– и упли ћу про ток ра
зних енер ги ја (по не кад се оне по ду да ра ју са аку пунк тур ним 
тач ка ма, а по не кад не). Ове „пе тље” су кључ не тач ке за по
кре та ња те ла по вер ти кал ној оси, во де ћи ра чу на о склад ном 
обр та њу згло бо ва и кич ме.

Илу стра ци ја бр. 23 Гра фич ки при каз спи рал ног окре та ња  
три дантијена при по кре ти ма багуа36

Таиђи и багуа, као нај за ни мљи ви ји „сплет” ве шти на бо ре ња 
у Ки ни, ука зу ју на кон цепт ћија ко ји пре ва зи ла зи раз ли ку 
из ме ђу ма те ри је и енер ги је. „Енер гет ско је згро”, „есен ци
јал не тач ке”, „пе тље те ла”, уво де нас у уну тра шњу струк
ту ру ка на ла или ме ри ди ја на ко ји те ло по пут ве зив них ни ти 
уве зу ју у це ли ну по по вр ши ни и ду би ни, ле во и де сно, по 

35 Преузето са: http://www.chiflow.com/html/Taijiquan_Chen2.htm, 20. 08. 
2015.

36 Пре у зе то са: http://the stan ding post.tum blr.com /post/355543596/how to me
di ta te for he al thmar ti a larts, 20. 08. 2015.
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оси два ко смич ка по че ла јина и јанга (zangfu 脏腑, уну тра
шњи ор га ни) и пет ево лу тив них кре та ња (вусинг, wuxing
五 行). Упра во ова мре жа ка на ла омо гу ћа ва фи зи о ло шку ин
те гра ци ју и раз ме ну уз цир ку ла ци ју ћија и дру гих суп стан
ци.  Ки не ска сли ка све та го во ри о три „бла га” те ла, то су 
ћи (qi 气, из вор свих енер ги ја), ђинг (jing 精, есен ци ја као 
та на ни кон цен трат ћија) и шен (shen 神, дух; бо жан ско). 
Њи хо ви фи зи о ло шки суп стра ти су: зе маљ ско ћи и есен ци је 
у ви ду теч но сти (се ме, крв, зној, пљу вач ка, ва ги нал на теч
ност, итд.). Сва ка ве шти на бо ре ња је ус по ста вља ла рав но
те жу ова три „бла га” те ла у скла ду са спи рал ним обра сцем 
енер гет ског обр та ња. Здра вље те ла за ви си од уну тра шњег 
пре но ше ња ба зич них фи зи о ло шких суп стан ци као што су 
ћи, крв, теч но сти и есен ци ја и њи хо вог уре ђе ног кре та ња и 
ди стри бу ци је кроз те ло. Ни је пре те ра но ре ћи да је уну тар ња 
пред ста ва те ла у Ки ни по те кла од древ не ве шти не „не го ва
ња жи вот не си ле” (јангшенг 养生), ко ја се са сто ја ла од ди са
ња, фи зич ких ве жби и по себ ног на чи на ис хра не, чи ји је циљ 
био да одр жа ва ју ви тал ност и шти те те ло од ло ших ути ца ја 
и бо ле сти. Ду бо ко се ве ро ва ло да све што се де ша ва у на шој 
све сти ути че на ди са ње и на наш „став” пре ма све ту, при ро
ди, љу ди ма; ме ђу тим, уве жба но ди са ње и те ле сне ве шти не 
на исти на чин ути чу на раз вој и усме ра ва ње све сти. Та спре
га ди са ња, по кре та, све сти, све та, при ро де и љу ди, иза тка
на од ни ти ко је је про из вео енер гет ски „спи рал ни обра зац”, 
опи са ла се јед но став но као „чо век и не бе са су (пре пле те ни) 
Јед но” (tianrenheyi天人合一).

Онај ко овла да спи рал ним пу те ви ма енер гет ског по и гра ва
ња, учи нио је пу но на: „опле ме њи ва њу” те ла, ума и ду ше; 
по ве ћа њу енер гет ских ка па ци те та, чи ме се бит но по бољ ша
ва ју ва ре ње, пер цеп ци ја, пам ће ње и ви тал ност. Мен тал не и 
емо ци о нал не енер ги је се ста па ју са ко смич ком спи рал ном 
енер ги јом и не сме та но те ку у свим прав ци ма. Да о и сти ве
ру ју да су нам број уда ха и из да ха уна пред да ти, да смо их 
до би ли са „па ке том” пре на тал ног ћија, и да их је по треб но 
зна лач ки и по ла га но тро ши ти. 

Спи рал ни обра зац ко ји је у Класичнојкњизимена енер гет
ско по и гра ва ње уве зао са не бе ским вре ме ном, Ва се љен ским 
ве сти ма, ин фор ма ци ја ма, ко смич ким пу те ви ма те мељ них 
по че ла, чо ве ком и ње го вом суд би ном, на шао је сво ју мно
го стру ку при ме ну го то во у свим сег мен ти ма ки не ске ци ви
ли за ци је. Ла ко је за ми сли ти ка ко су моћ ни из ра зи при род
них фе но ме на мо ти ви са ли љу де да и они упо тре бе спи рал не 
ша ре као нај пу ни ји из раз „од го не та ња ко смич ке тај не”. Ис
тра жи ва ње не ста бил но сти спи рал ног кре та ња је сте је дан од 
нај бо љих на чи на за ис тра жи ва ње и раз у ме ва ње про сторно
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вре мен ског ха о са. Без лу че ња при ро де и уло ге Ха о са у на
шем све ту, те шко је до ћи по пу не спо зна је о скла ду, ре ду и 
хар мо ни ји. У Ки ни је чо век ја ко ра но од ре ђен као ми кро
ко смос, „по ље”, „ме сто”, ко је се на ла зи у сре ди ни вр тло га 
ра зно ли ких енер ги ја ко је до ла зе из Ва се ље не, при род них 
си ла, дру гих љу ди и хра не. Спи рал ни енер гет ски вр тло зи 
су без кра ја и без по чет ка. Они су по ве за ни са „пу ту ју ћом 
ду шом“, ко ја пре ла зи из јед ног ци клу са у дру ги, из јед не 
инкар на ци је у дру гу и та ко пу ту је све том.
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Увод1

Ства ра ње све та, ка кво је пред ста вље но у Ста ром за ве
ту2, пред ста вља те мељ ве ро ва ња у мо но те и зму, ко ји се у 

1 Ра ђе но у окви ру про јек та „Про ме не у дру штве ној струк ту ри и по кре
тљи во сти као чи ни о ци европ ских ин те гра ци ја Ре пу бли ке Ср би је, са по
себ ним освр том на АП Вој во ди ну”, ко ји фи нан си ра Ми ни стар сво про
све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је. Број про јек та је 
179053.

2 СветописмоСтарогаиНовогазавјета (1989), Бе о град: Бри тан ско и 
Ино стра но би блиј ско дру штво.

ЗОРИЦАКУБУРИЋ
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тумачењи ма ра сло ја ва на бу квал но, до слов но, и на але го
риј ско раз у ме ва ње по ру ке. Ства ра ње све та има свој по че так 
ко ји ло ка ли зу је вре ме и про стор за жи вот на Зе мљи. Про
стор је на зван Едем ским вр том, а вре ме је от по че ло Да ном 
пр вим. Од нео р ган ске при ро де до ор ган ске, од Пр вог да на 
до Да на ше стог, за вр ше но је ства ра ње, ства ра њем му шкар ца 
и же не. Да тост жи во та му шкар цу и же ни зна чио је по че так 
спи рал не струк ту ре ДНК, а по том, жи вот се на ста вља у сва
ком ин ди ви ду ал ном би ћу спа ја њем два прин ци па, му шког 
и жен ског. 

И та ко би жи вот имао сво ју спи ра лу кре та ња кроз вре ме 
од по чет ка до веч но сти, бро ја њем да на од пр вог ис ко ра ка 
у бро ја њу сед ми ца, да ни је би ло још јед ног по чет ка, по чет
ка по зна ња до бра и зла. По при ште бор бе на ла зи се, ка ко у 
ство ре ном све ту та ко и у сва ком ро ђе ном по је дин цу а жи вот 
се од ви ја спи ра лом спа се ња или спи ра лом по но ра. Двој на 
спи ра ла ДНК до би ла је сво ју па ра ле лу у двој ној спи ра ли 
до бра и зла ко је се пре пли ћу и исто вре ме но де лу ју у све ту 
и чо ве ку.

У овом ра ду раз ми шља ће мо о од но су вре ме на и про сто ра 
као из во ра мо ћи за жи вот све та и чо ве ка, ко ри сте ћи спи
ра лу као мо дел раз во ја, ука зу ју ћи на раз вој не пер спек ти ве 
до бра и зла и на ре ал ност пси хо ло шког до жи вља ја вре ме на 
ов де и са да. Ју да и зам као ре ли ги ја пре по знат је као ре ли ги ја 
вре ме на ко ји сво ју си гур ност те ме љи у ап стракт но сти ко ја 
је пре све га ве ра у јед ног Бо га ство ри те ља, по том и из ба
ви те ља. Спи ра ла у кул ту ри за ју да и зам про из ла зи из по ру
ке о ствара њу све та, из по ру ке оба ве зе свет ко ва ња сед мог 
да на као да на се ћа ња на са мо ства ра ње и по што ва ње Бо га 
твор ца па у зом у вре ме ну ко ја одва ја при род но од нат при
род ног, кон крет но од ап стракт ног, рад но вре ме од не рад ног 
вре мена.

Спиралaуприродиикултури

Спи ра ла3 (грч. спе и ра, ви ју га, лат. спи ра) у основ ном зна че
њу је за вој ни ца. У ма те ма ти ци то би би ла кри ву ља с бес крај
но мно го за во ја ка. Спи ра ла, пре ма ен ци кло пе диј ским из во
ри ма4 пре све га се по ве зу је с ге о ме триј ским пој мом кри ве у 
рав ни, у дво ди мен зи о нал ном про сто ру, ко ја опи су је обр та је 
око стал не тач ке уда ља ва ју ћи се од ње све ви ше. У при ро ди 
та кав об лик се сре ће у рас по ре ду се мен ки у цве ту сун цо
кре та, у про фи лу шкољ ке на у ти лу са. Ако се по четна тач ка 

3 До мо вић, Ж., Ан тић, Ш. и Кла ић, Н. (ед.) (2001) Речникстранихријечи:
туђице,посуђенице,изрази,кратицеифразе, Бе о град: Евро, стр. 1331.

4 ВеликаопштаилустрованаенциклопедијаЛарус (2011), стр. 2621. 
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такве спи ра ле исто вре ме но кре ће дуж пра ве ко ја је нор мал
на на по чет ну ра ван, до би ја се тро ди мен зи о нал на спи ра ла, 
ко ја под се ћа на об лик не ких мор ских шкољ ки. Спе ци ја лан 
об лик тро ди ме зи о нал не спи ра ле је хе ликс ко ји се кон стру
и ше на по вр ши ни ци лин дра та ко да тан ген та сва ке тач ке 
хе лик са за кла па исти угао са осом ци лин дра. Хе лик со ид не 
струк ту ре су би о хе миј ски ва жне и ја вља ју се код про те и
на и ДНК ко ја у сво јој струк ту ри са др жи ге не тич ку ин фор
ма ци ју по треб ну да од ре ди раст и раз вој, ме та бо лизам и 
репродукцију, што чи ни ор га ни зам функ ци о нал ним.

Спи ра ла у кул ту ри при сут на је ви ше као украс и као сим бол. 
Још од пра и сто риј ских вре ме на број на су умет нич ка де ла и 
укра си ура ђе ни од зла та и сре бра ко ји има ју об лик спи ра ле5 
Ар хи тек ту ра има сво је спи рал не об ли ке ко ји ве ко ви ма чи
не про стор ле пим и функ ци о нал ним, пре све га у са крал ној 
ар хи тек ту ри6. У скулп ту ри7 су спи рал ни об ли ци про на шли 
сво ју фор му, у не пра вил ном и пра вил ном из ра жа ју8. Та ко ђе 
про на ла зи мо спи рал не об ли ке у ди зај ну вр та9.

У днев ној штам пи спи ра ла се че сто ко ри сти да об ја сни ток 
кре та ња и про гре си ју по пут на сло ва: „Спи ра ла на си ља, 
пре ти ли све ту но ви кр ста шки рат”; „Опа сност од спи ра ле 
на си ља”10. Ова кви на сло ви ука зу ју на стра хо ве од кре та ња 
ка злу, од гу бит ка кул ту ре то ле ран ци је, страх од еска ла ци је 
зла. У овом зна че њу спи ра ла је су но врат и не кон тро ли са но 
про па да ње осво је них вред но сти, а чи ни се да су оне с нај
сна жни јом по ру ком упра во у од но су на ре ли ги ју. Сли чан на
слов с по ја ча ним и све тов ним ка рак те ром гла си: „Спи ра ла 
мр жње ра си стич ког го во ра”.11 Текст пре но си го вор мр жње 
упу ћен од нај ви ших по ли тич ких зва нич ни ка тог вре ме на на 
име и би ће Ср ба. Са мо јед на ре че ни ца је до вољ на да у тој 
спи ра ли мр жње ука же на су но врат зла ко је је про на шло сво
ју жр тву: „Рат про тив Ср ба ни је ви ше са мо вој ни су коб. То 

5 http://www.ar heoama te ri.rs/2014/11/pra i sto rij skaumet nostob li ko va nja
sre braizla tanacen tral nombal ka nu/ (при сту пље но 11. 09. 2015).

6 http://www.au stria.in fo/si /de jav no sti/me stoin kul tur nezna me ni to sti/raz
gled naplo scaddac hsteinwel ter bespi ra le (При сту пље но 11. 09. 2015).

7 http://www.se e cult.or g /v/ga le ri ja_umet ni ka/ma ri cara doj cic/ana li za kr sta/
Spi ra la Skulp tu ra8.jpg .html (при сту пље но 11. 09. 2015).

8 http://www.de lo.si /zna nje/iz o bra ze va nje/ka bi netcu desvspi ral nemkro gu
vec no sti.html (При сту плје но 11. 09. 2015).

9 http://www.per ma kul tu ra.hr/sa vje ti/23ka kosa gra di tiza cin skivr tuob li ku
spi ra lepu zni ce (при сту пље но 11. 09. 2015).

10 http://www.blic.rs/Ve sti/Po li ti ka/525129/SPI RA LANA SI LJAPre tilisve
tuno vikr sta skira t (при сту пље но 11. 09. 2015).

11 http://www.po li ti ka.rs /ru bri ke/Te mane de lje/Go di snji caNA TObom bar
do va nja/Spi ra lamr znjera si stic koggo vo ra.sr .html (при сту пље но 11. 09. 
2015).
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је бит ка из ме ђу до бра и зла, из ме ђу ци ви ли за ци је и вар вар
ства” (1999)12.

Још јед на упо тре ба спи ра ле, ко ја у жи во ту же не има дво
стру ку по ру ку: по ру ку спре ча ва ња раз во ја за че тог би ћа и 
по ру ку чу ва ња од труд но ће и од абор ту са. „Спи ра ла спре ча
ва труд но ћу оне мо гу ћа ва ју ћи да се опло ђе но ја је уса ди у зид 
ма те ри це”13. Упра во је ов де гра ни ца и ме сто су ко ба. Пи та ње 
по чет ка жи во та. Ула ском у спи ра лу су но вра та за вр ша ва се 
жи вот, из гле да да је то мо гу ће већ на са мом по чет ку.

Субјективизацијавремена

Вре ме (лат. тем пус) је фун да мен тал ни по јам ко ји се раз ли
чи то де фи ни ше у на у ци, фи ло зо фи ји и ре ли ги ји. Вре ме у 
фи зи ци озна ча ва тра ја ње ко је се сма тра мер љи вом ко ли чи
ном. У астро но ми ји вре ме је јед на ди мен зи ја уни вер зу ма. 
Да би се фор ми ра ла вре мен ска ска ла, уста но вља ва ње хро
но ло ги је, по треб но је да се прет ход но де фи ни шу по чет на 
тач ка и кон стант на је ди ни ца ме ре вре ме на. Вре ме је па ра
ме тар ко ји омо гу ћа ва да се до га ђа ји сук це сив но по ве жу, а 
као гра ма тич ка ка те го ри ја од ре ђе но је да ло ка ли за ци је про
шлост, са да шњост и бу дућ ност.

„За Бо га ка же мо да је вечан, тј. да је Ње го во цар ство ван вре
мен ско. По јам вре ме на се не мо же при ме ни ти на Са мог Бо га 
не го са мо на Ње го ву тво ре ви ну. Пре ма то ме, Бог не ма ни по
чет ка ни кра ја, ни ти је од ре ђе ног ста ро сног до ба, јер би све 
те иде је ста вља ле Бож је по сто ја ње у вре мен ски оквир.”14

Ђу ро Шу шњић сим бо лич но, по пут 95 те за о од но су ре ли ги
је и на у ке15, где алу ди ра на Мар ти на Лу те ра и ње го вих 95 те
за про тив опро штај ни ца гре ха, пи шу ћи о струк ту ри ре ли ги
је уво ди де сет еле ме на та, по пут Де сет за по ве сти, ко ји, чи не 
ре ли ги ју са му (мит, ри ту ал, ис ку ство, сим бо ли, вред но сти, 
нор ме, све те лич но сти, све те за јед ни це, све то вре ме и све то 
ме сто). Пи шу ћи о све том вре ме ну као над и сто риј ској рав
ни, за мо то узи ма ис каз св. Ав гу сти на ко ји на пи та ње шта је 
вре ме од го ва ра „Ако ме ни ко не пи та, он да знам, ако же лим 
да то об ја сним не ком ко ме упи та, он да не знам”. Шу шњић 
на гла ша ва два аспек та чо ве ка, чо ве ка као те ле сно и као ду
хов но би ће. „Као те ле сна би ћа, ми смо ро бо ви време на и 

12 http://www.po li ti ka.rs /ru bri ke/Te mane de lje/Go di snji caNA TObom bar do
va nja/Spi ra lamr znjera si stic koggo vo ra.sr .html (при сту пље но 11.09.2015).

13 http://www.zdra vlje mla dih.rs/in dex.ph p/fe a tu res/de fi ni ci jezdra vlja/42trud
no caikon tra cep ci ja/154trud no ca i kon tra cep ci ja03

14 Ка план, А. (2002) Приручникјеврејскемисли, пр ви део, Зе мун: Књи жев
но дру штво Писмо, стр. 19.

15 Шу шњић, Ђ. (1995) Знатииверовати, Бе о град: Чи го ја штам па.
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про сто ра, јер се стал но су да ра мо са огра ни че њи ма; као ду
хов на би ћа ми смо го спо да ри вре ме на и про сто ра, јер ов де 
не ва же вре мен ске и про стор не гра ни це... У ми сли ма се мо
гу вра ти ти у сво је де тињ ство или у де тињ ство ро да, у ми
сли ма се мо гу пре ба ци ти на би ло ко је ме сто у све ми ру  без 
от по ра.”16

У Енциклопедијиправославља, пи шу ћи од ред ни цу о вре ме
ну, Ђу ро Шу шњић вре ме де ли на уну тра шње, су бјек тив но 
и пси хо ло шко, и оно спо ља шње, ту ђе и мер љи во: „Вре ме 
је пра зан оквир ко ји тре ба по пу ни ти: до га ђа ји су оно што 
ис пу ња ва вре ме, чи ни га рет ким или гу стим. По сто ји ви ше 
вр ста вре ме на. Сат но вре ме про ти че рав но мер но: оно има 
по че так и крај, а ме ра му је број и бр зи на. Ово вре ме зна чи 
да се чо век и све ње го ве де лат но сти ускла ђу ју са рит мом 
ко ји ни је ње гов при род ни не го ве штач ки, ви ше на мет ну ти 
ри там. Осе ћа ње вре ме на не ма ве зе с про ти ца њем вре ме на 
ме ре ног ча сов ни ком: ствар не вре мен ске ме ре не по кла па ју 
се са до жи вље ним! Сва на ша осе ћа ња, као што су до са да, 
ра дост, страх, љу бав итд. од ви ја ју се у пси хо ло шком вре
ме ну: ова осе ћа ња има ју свој вла сти ти ри там ко јег по ста је
мо све сни тек у по ре ђе њу са ствар ним сле дом у вре ме ну и 
просто ру.”17

Фи зич ко вре ме је мер љив про цес за ко ји се ко ри сте раз ли
чи ти кон стру и са ни по че ци, пре крет ни це, ци клу си и иза бра
ни дру штве ни са др жа ји. „Про ток вре ме на пре тва ра мо гућ
но сти у чи ње ни це, а бу дућ ност у про шлост”.18

Ђу ро Шу шњић19 пи ше да је по де ла вре ме на „пре на ше ере” 
и „по сле на ше ере” из вр ше на за то што је са хри шћан ством 
на сту пи ло не што са свим но во у од но су на ста ри свет. Хри
шћан ство ни је до не ло са мо иде ју сло бо де на су прот суд би ни, 
иде ју осо бе на су прот за ко ну, иде ју љу ба ви на су прот ра зу му, 
не го и иде ју ли не ар ног вре ме на на су прот ци клич ном по сма
тра њу вре ме на. Ако се вре ме схва ти кру жно, иде ја из ан ти
ке, он да не ма мо гућ но сти да се го во ри о по чет ку или кра ју 
вре ме на; ако се вре ме схва ти ли не ар но, он да је оправ дан го
вор о по чет ку и кра ју вре ме на, иде ја пре у зе та из јудаи зма.

Пи та ње кон ти ну и те та вре ме на као и по ве за ност ју да и зма 
и хри шћан ства, чи ни да оно што је но во је за пра во ста ро 

16 Шу шњић, Ђ. (1998а) РелигијаI, Бе о град: Чи го ја штам па, стр. 297.
17 Шу шњић, Ђ. Вре ме – све то, у: Енциклопедијаправославља, књ. 1, уред

ник Ка ле зић, Д. (2002), Бе о град: Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, стр. 410.
18 Ку љић, Т. Вре ме, дру штве но, у: Социолошкиречник, уред ни ци Ми ми ца, 

А. и Бог да но вић, М. (2007),Бе о град: За вод за уџ бе ни ке, стр. 660.
19 Шу шњић, Ђ. (1998) РелигијаI, Бе о град: Чи го ја штам па, стр. 306.
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јер је већ би ло у окви ру ју да и зма. „А кад се на вр ши вре ме, 
посла Бог си на сво је га је ди но род но га, ко ји је ро ђен од же не 
и поко рен за ко ну”20, као и Хри сто ве ре чи: „Не ми сли те да 
сам ја до шао да по ква рим за кон или про ро ке: ни је сам до шао 
да по ква рим, не го да ис пу ним”.21

„Хри шћан ска тра ди ци ја по ла зи од чи на ства ра ња, а исто ри
ју по и ма као те ле о ло шко кре та ње у ес ха то ло шкој пе р спек
ти ви. Су шти на ове кон цеп ци је схва та ња вре ме на са др жа на 
је не у пу ко ли не ар ном на прет ку од про шлог ка бу ду ћем, већ 
упра во у је дин ству и не де љи во сти вре ме на у пер спек ти ви 
веч но сти”22.

На кон ти ну у му вре ме на од про шло сти ка бу дућ но сти, од нос 
пре ма том исто риј ском вре ме ну у ре ли гиј ској пе р спек ти ви 
има те жњу да од из гу бље ног ра ја пре ко ха о са и спа се ња по
но во се вра ти у ста ње пре па да у грех и у про стор едем ског 
вр та с др ве том жи во та ко је ће за ле чи ти све ра не за до би је не 
у до ли ни „се на смрт но га”23. Та ко вре ме до би ја ци клич ни ка
рак тер по врат ка на по че так, али то ни је исти по че так.

Сва ки мит и об ред ко ји из ње га сле ди зна чи по вра так пр вот
ног вре ме на и же љу да се ово вре ме по бе ди, тј. да се по бе ди 
смрт. Уло га ми та и об ре да је сте да обез бе ди на ду на су прот 
про ла зно сти. Са мо се ћа ње на мит ске до га ђа је има из глед у 
бор би про тив про ла зно сти и смр ти. Ђу ро Шу шњић на гла
ша ва да је мит та ко ва жан за сва ки на род упра во за то што 
го во ри да је на род бе смр тан. У мно гим вер ским си сте ми ма 
пред ви ђе но је да вер ник има тре нут ке ка да на пу шта све тов
но и ула зи у све то вре ме, ово вре ме учи љу де ка ко тре ба 
да жи ве. Из лаз из све тов ног вре ме на и улаз у све то вре ме 
до ка зу је да ни смо са мо све тов на не го и све та би ћа. „Уки
да ње про сто р новре мен ских гра ни ца је сте ис ко рак у ре ли
гио зну сфе ру: Бог се спу шта ме ђу љу де а чо век се ус пи ње 
до неба.”24

Просторивремекаоизвормоћи

Три кључ не ре чи на ко ји ма се те ме љи те о ло ги ја Ста ро га за
ве та је су Бог, про стор и вре ме. Вре ме је по че ло да се ра чу
на одва ја њем све тло сти од та ме, „и би ве че и би ју тро, дан 

20 По сла ни ца Све тог апо сто ла Па вла Га ла ти ма 4:4.
21 Све то је ван ђе ље по Ма те ју 5:17.
22 Са мар џић, О. (2009) Хри шћан ско по и ма ње вре ме на и исто ри је, 
Социолошкалуча III, 2, стр. 88107 и стр. 92.

23 Пса лам 23:4.
24 Шу шњић, Ђ. (1998) РелигијаI, Бе о град: Чи го ја штам па, стр. 321.
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пр ви25. Про стор је, кон ден зо ва њем „ни из че га”, ство рен „у 
по чет ку”26. Про стор је имао сво је кон крет но име као што је 
„врт у Еде му”27, „зе мља Ха нан ска”28, „све та зе мља”29. Да
кле, про стор има свој вре мен ски по че так. Та ко ро ђен дан 
про сто ра на ста вља да жи ви у се ћа њу по што ва њем вре ме на 
ка да је све би ло го то во и по ста вље но на сце ну. Ше сто днев
ни рад био је за у ста вљен да би од пет ка ве че до су бо те ве че 
не рад на пра вио ис ко рак из кру га и по кре нуо спи ра лу у но во 
кре та ње.

Ре фе рент ни си стем про сторвре ме у ко јем Тво рац де лу је 
од ре ђен је да ном од два де сет че ти ри са та у ко ме пра зник 
по чи ње уве че и на ста вља се до сле де ће ве че ри. Шест да на 
Постањаобе ле жен је фра зом, с бла гим ва ри ја ци ја ма у ре
до сле ду ре чи: „И би ве че и би ју тро”. Ђе ралд Шре дер ка же 
да је та по ја ва би ла то ли ко ва жна да је шест пу та иден ти фи
ко ва на као про ток од ве че ри до ју тра, а по ру ка сти хо ва је да 
„у овом де ли ћу све ми ра, у ко јем је чо ве чан ству су ђе но да 
пу сти сво је ко ре не, по сто ји си сте мат ски про ток од не ре да
ха о са, или вечери, ка ре дуко смо су, или јутру.30

Но во за вет ни ар гу мент за по сто ја ње Бо га гла си: „Јер сва ки 
дом тре ба не ко да на пра ви, а ко је све ство рио оно је Бог”31. 
Дра ма зва на жи вот пред ста вље на је у Би бли ји уз бу дљи
вим на ра ти вом ко ји се при хва та ве ром и чи ни те мељ мо
но теистич ких ре ли ги ја: „Ве ром по зна је мо да је свет реч ју 
Бож јом свр шен, да је све што ви ди мо из ни шта по ста ло”.32

Вре ме и про стор су у ме ђу соб ном од но су. Раз ли ке из ме ђу 
ре ли ги ја су у да ва њу при о ри те та вре ме ну или про сто ру, по
пут кон флик та пред ко јим сто ји сва ки по је ди нац у из бо ру 
из ме ђу „има ти или би ти”. Пи та ње ко је ди фе рен ци ра је сте: 
Да ли Бог се бе ви ше ис по ља ва у до га ђа ји ма или у ме сти ма 
и ства ри ма. Где је Бог ко ји је ство рио свет? Да ли се ње го во 
при су ство у све ту ве зу је при мар но за про стор или за вре
ме, за при ро ду или за исто ри ју? Или, је по пут де и стич ког 
разуме ва ња, Бог на пу стио овај свет33.

25 Пр ва књи га Мој си је ва 1:5.
26 Пр ва књи га Мој си је ва 1:1.
27 Пр ва књи га Мој си је ва 2:8.
28 Че твр та књи га Мој си је ва 34:2.
29 Дру га књи га Мо ји је ва 3:5.
30 Šre der, Đ. (2010) Ve če i ju tro, Iz dva ja nje re da iz ha o sa, Mоraša Vol. 1. br. 1. 

str. 1219 i str. 1314.
31 По сла ни ца Све тог апо сто ла Па вла Је вре ји ма 3:4.
32 Посланица Светог апостола Павла Јеврејима 11:3.
33 Ку бу рић, З. (2007) Те и зам, у: Социолошкиречник, уред ни ци Ми ми ца, А. 

и Бог да но вић, М. (2007), Бе о град: За вод за уџ бе ни ке, стр. 613.
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Чо ве ко во осва ја ње про сто ра је по бе да ко ја је оства ри ва на 
жр тво ва њем са мог жи во та и жр тво ва њем вре ме на. Тро ше ње 
вре ме на да би се сте као про стор је ску па ин ве сти ци ја, јер је 
вре ме са мо бив ство ва ње. Жи вот је пре све га вре ме. Моћ над 
вре ме ном пред ста вља сло бо ду ула га ња у жи вот ко ји тре ба 
да тра је, а моћ над про сто ром за во ди и од во ди у на го ми ла
ва ње ства ри, по се до ва ње, над зи ра ње и вла да ње.34 

Моћ ко ју чо век по ка зу је пре ма про сто ру про из ла зи из же ље 
да се овла да при ро дом и упра вља њом. За ве де ност ства ри
ма усме ра ва чо ве ко во де ло ва ње. Та ко је ре ли ги ја вре ме на 
по ти сну та а ре ли ги ја про сто ра за вла да ла. Бог ко ји је из ван 
про сто ра и вре ме на сме шта се у све та ме ста, све то тло, на 
ко је тре ба да се до ла зи  и где тре ба да се мо ли, и у све те 
пред ме те ко ји мо гу да се опи па ва ју, пред ко ји ма тре ба да се 
кла ња и мо ли. Та ло ка ли за ци ја бес ко нач ног и кон кре ти за
ци ја ап стракт ног је ис ку ше ње пред ко јим сто ји Де ка лог, као 
за по вест с го ре Си нај на ко јој је би ло „све то ме сто”35 пред 
ко јим је Мој си је изуо обу ћу сво ју. Ме ђу тим, на том истом 
све том ме сту до био је за по вест у ко јој је за бра ње на кон кре
ти за ци ја Бо га, за бра ње но чак и у име ну га сво ди ти на кон
крет ност. Са ма че твр та за по вест36 је из ри чи то усме ре на на 
све тост вре ме на, све тост сед мог да на ко ји пред ста вља спи
ра лу кре та ња по пу та њи вре мен ског ци клу са ко ји је не про
ме ње но бив ство ва ње у раз ли чи тим ло ка ли те ти ма, у Ра ју и 
из ван ње га, у вла сти тој зе мљи и у ди ја спо ри, као до ма ћин 
и као из бе гли ца. Има ти кон тро лу над вре ме ном зна чи ло је 
би ти сло бо дан и од го во ран. Сви оста ли су би ли ро бо ви ко ји 
ни су мо гли да има ју кон тро лу над вре ме ном.

За ис ку стве ни жи вот по је дин ца исто као и пла не те Зе мље, 
пре ма из ве шта ју о ства ра њу, Бог је па ра лел но ства рао вре ме 
и про стор за жи вот све та. Дан је имао вече и јутро и но сио 
свој ред ни број, Данпрви. По том је до шао Дандруги и све 
оно што је тог да на по ста вље но на сце ну зва ну Зе мља. Спи
ра ла је по че ла да се фор ми ра, од свог по чет ка, Пр вог да на 
ка да је по ста вљен цен тар спи ра ле ко ја се ни за ла до сво је 
ци клич не тач ке Даншести. Та да је сти гао пар, Адам и Ева, 
зва ни човек да бу де но си лац и пре но си лац жи во та. Жи вот је 
ушао у спи ра лу вре ме на да се ра ђа и пре но си с ге не ра ци је 
на ге не ра ци ју. За јед нич ки жи вот му шкар ца и же не је от по
чео чи ни се баш у пе так ве че кад је све би ло го то во и „до бро 
бе ше ве о ма”37. Жи вот је за њих по чео сла вљем. Седмогдана 

34 He šel, A. J. Ša bat u: Šabat–Danvečnosti, Ka plan, A. (1999), Ze mun. 
35 Че твр та књи га Мој си је ва 34:2.
36 Дру га књи га Мој си је ва 20:11.
37 Пр ва књи га Мој си је ва 1:31.
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они су ушли у бла го слов про сла ве ства ра ња све та по шту
ју ћи „вре ме” – „све то вре ме” и Бо га твор ца. „И бла го сло ви 
Бог сед ми дан и по све ти га, јер у тај дан по чи ну од сви х де ла 
сво јих, ко ја учи ни. То је по ста ње не ба и зе мље кад по ста ше, 
кад Го спод Бог ство ри зе мљу и не бо.”38

Зна чај из ла ска из кру га до го дио се за вр шет ком ства ра ња, 
сед мим да ном, по след њим да ном у ци клу су сед ми це. Да је 
реч о спи ра ли а не о кру гу све до чи ци клус ко ји не ма при
род ну пу та њу кре та ња. Сед ми ца је ис ко рак из при ро де и 
про сто ра у вре ме и сло бо ду кре та ња. Сед ми дан као дан 
не ра да, дан сла вље ња и за јед ни штва ме ђу соб ног и с Бо гом 
твор цем пред ста вља пр ву спи ра лу у кул ту ри, у ре ли ги ји, у 
об ре ду. Сед ми ца је спи ра ла ко ја се окре ће отво ре на за веч
ност. Ју да и зам је ре ли ги ја ко ја је за бе ле жи ла ток ства ра ња и 
по став ку мо рал ног за ко на ко ји по чи ње про сла вом ства ра ња, 
сла вље њем вре ме на, ула ском у вре ме ко је обе ћа ва жи вот у 
раз војној пер спек ти ви, с обе ћа њем. 

Храмувремену,сликавечности

Та ко је ју да и зам као ре ли ги ја, у исто ри ји зла, пре жи вео у 
ве ри и на ди у ре ли ги ји вре ме на, чу ва ју ћи су бо ту као све то 
вре ме и „храм у вре ме ну”. Хе шел39 на гла ша ва да у сле ду 
ства ра ња ниг де ни је спо ме нут ни је дан је ди ни пред мет ко ји 
би био об да рен осо би ном све то сти. Све ти ња у вре ме ну у 
Би бли ји до ла зи ис пред све га оста лог за то што је у вре ме ну 
по чет ка исто ри је по сто ја ла са мо јед на све ти ња – све ти ња у 
вре ме ну. Пред ност вре ме на над про сто ром је у то ме што је 
вре ме по све ће но од Бо га, а про стор хра ма по све тио је Мој
си је. Та ко ђе, ва жан ар гу мент за при о ри тет вре ме на над про
сто ром је у то ме што да тум Су бо те ни је од ре ђен зби ва њем 
у при ро ди не го са мим чи ном Ства ра ња. Су шти на Су бо те је 
та ко у пот пу но сти одво је на од све та про сто ра. 

Хе шел40 као прак тич ну при ме ну раз у ме ва ња ва жно сти све
тог вре ме на за кљу чу је да онај ко же ли да уђе у све тост да на 
мо ра нај пре да на пу сти све тов ност за хук та ле тр го ви не и јар
ма те шког ра да. Он мо ра да се скло ни од ври ске не склад них 
да на, од на пе то сти и гро зни це сти ца ња, мо ра да се опро сти 
од на пор ног по сла и на у чи да схва ти као што је свет већ 
јед ном ство рен, да ће оп ста ти без по мо ћи чо ве ко ве. Та ква 
вр ста по ве ре ња у Бо га ко ји је ство рио свет и ко ји га одр жа ва 
да је мо гућ ност раз у ме ва ња по ру ке да је шест да на у не де љи 

38 Пр ва књи га Мој си је ва 2:3.4.
39 He šel, A. J. (1999) Šabat, Ze mun; Ку бу рић, З. и Да чић, С. (2004) Методи
каверскенаставе, Бе о град: Чи го ја штам па, стр. 144155.

40 Исто.
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да то да се овла да све том, а сед мо га да на је при ли ка да са
вла да мо се бе.

Обе ле жа ва ње све тог вре ме на од за ла ска сун ца у пе так, па до 
за ла ска сун ца у су бо ту ве че, нај ва жни ја је од ред ни ца је вреј
ског иден ти те та. Не у ла ском у храм вре ме на сма тра се исту
па њем из ју да и зма41. Кул тур ни обра сци свет ко ва ња су бо те 
не гу ју се ка ко у по ро ди ци та ко и у за јед ни ци, обо га ћи ва њем 
свог ду ха пу тем мо ли тве, чи та ња, дру же ња. Као тре ну так 
при бли жа ва ња Бо гу, су бо та се до че ку је с ра до шћу и про во
ди се у по себ ној ре ли ги о зној по све ће но сти ко ја је рас те ре
ће на сва ко днев них ми сли и по сло ва. Кад год је то мо гу ће, 
по жељ но је да се вер ске за по ве сти из вр ша ва ју у окви ру гру
пе, ми ни мал на гру па је три осо бе, по жељ но је да их бу де 
де се то ри ца42.

Др жа њем Бо жи јих за по ве сти оства ру је се не ки циљ, бу ду ћи 
да су „за по ве сти са мо сред ство за ис пу ња ва ње Бо жи јег пла
на”43. Спи рал но кре та ње по сед мич ном ци клу су и ис ко ра ку 
у „све то вре ме” има сми сао ко ји се од но си на спа се ње ко је 
зна чи ис ко рак из вре ме на у веч ност, тј. ула зак у бе смрт ност. 
Од свих ин ди ка то ра ре ли ги о зно сти чи ни се да је за ју да и
зам ве ро ва ње у бе смрт ност кљу чан јер, ка ко пи ше Ари је 
Ка план, „чо век ко ји не ве ру је у бе смрт ност би ће ли шен те 
веч не на гра де по што она за ње га ио на ко не по сто ји.”44 По
след ња од три на ест те мељ них и је дин стве них ве ро ва ња ју
да и зма гла си: „Мр тви ће ожи ве ти кад бу де Бо жи ја Во ља”45

Развојнеперспективедобраизла

У чи та њу тек сто ва из Би бли је и раз у ме ва њу по ру ка ко је су 
за пи са не, ства ра се осно ва јед не кул ту ре осми шља ва ња све
та и фор ми ра ња по гле да на свет. У усло ви ма Ра ја, ка да је 
ство рен свет с по чет ним ка пи та лом за веч ни жи вот, чо век 
је имао дис по зи ци ју ра ђа ња и раз во ја у без број ним ва ри ја
ци ја ма но вих об ли ка за хва љу ју ћи ком би на то ри ци ге нет ског 
ма те ри ја ла. Про стор Ра ја, имао је са мо је дан пра вац раз во
ја, пра вац ра ђа ња и ства ра ња кроз ис ку ство но вих би ћа у 
пер спек ти ви веч но сти, у окри љу Бо жи је до бро те и бри ге. 
Из ве штај из Би бли је упу ћу је на гра ни це ко је су по ста вље
не у про сто ру. Гра ни ца се на ла зи ла из ме ђу до бра и зла. Са 

41 Ka plan, А. (1999) Šabat–danvečnosti, Ze mun, str. 7681.
42 Ка план, А. (2005) При руч ник је вреј ске ми сли, дру ги део, Зе мун: 

Књижев но дру штво Писмо,стр. 145.
43 Исто, стр. 139.
44 Ка план, А. (2005) При руч ник је вреј ске ми сли, дру ги део, Зе мун: 

Књижев но дру штво Писмо,стр. 248.
45 Исто, стр. 258.
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те ри то ри је до бра, на те ри то ри ји до бра, би ло је по ста вље но 
др во по зна ња до бра и зла, др во ко је је по тен ци јал но да ва ло 
мо гућ ност по чет ка још јед не спи ра ле са дру гом пер спек ти
вом, пер спек ти вом зла, по но ра, де струк ци је, смр ти. 

Из зо не на ив но сти, не зна ња, мла до сти, би ло је ла ко под ле
ћи ис ку ше њу и отво ри ти но ва вра та кре та ња, раз дво ји ти два 
све та и се бе са мог ста ви ти на ве тро ме ти ну бор бе из ме ђу 
до бра и зла. Та ко је же на убра ла плод с др ве та и  по ста ла 
жр тва пре ва ре ис ку сног по зна ва ла ца оне дру ге стра не, стра
не зла, по бу не, охо ло сти, не за до вољ ства, бор бе за пре стиж, 
моћ, ту ђу те ри то ри ју, же ље да за у ста ви жи вот, да га уву че у 
не ста ја ње.46

При ча се на ста вља. „Та да им се отво ри ше очи и ви де ше да 
су го ли; па спле то ше ли шћа смо ко ва и на чи ни ше се би пре
га че.”47 Спи ра ла зла је отво ри ла свој раз вој ни пут. Из гу бљен 
је про стор, из гу бљен је Рај, пр ви дом, по че так љу ба ви и жи
во та. Та ко ис те ра ни, љу ди су по че ли да уче раз ли ку из ме ђу 
до бра и зла. 

По ру ка је Би бли је да је рај ски про стор из гу бљен, да су рај
ска вра та за тво ре на, да је за бра њен при ступ др ве ту жи во та 
да не би, оку сив ши та ко ин фи ци ра ни злом, зло до би ло веч
ност. Та ко је на стао рат, кон фликт, сло бо да да се иза бе ре. 
Али ви ше ни је би ло про сто ра, оста ло је са мо вре ме из ра ја, 
вре ме ко је се ни же у да не од пр вог до сед мог и по но во, од 
пр вог до сед мог, и та ко спи ра ла вре ме на до би ја но ве пут ни
ке ко ји ула зе у ци клус ра ђа њем и на ста вља ју да жи ве сла
ве ћи жи вот и ства ра ње жи во та на Зе мљи ко ја је из гу би ла 
др во жи во та ра ди зла ко је се уко ре ни ло у том про сто ру, и у 
сва ком дру гом про сто ру. Са мо је вре ме на ста ви ло свој ци
клус окре та ња по спи ра ли сме њи ва ња „од су бо те до су бо те” 
да би из гу бље ни про стор по ве за ла с но вим. „Јер као што ће 
но ва не бе са и но ва зе мља, што ћу ја на чи ни ти, ста ја ти пре да 
мном, ве ли Го спод, та ко ће ста ја ти се ме ва ше и име ва ше. 
И од мла ди не до мла ди не, и од су бо те до су бо те до ла зи ће 
свако те ло да се по кло ни пре да мном, ве ли Го спод”.48

Јед на од по ру ка Би бли је је сте да је жи вот за по чет у рај ским 
усло ви ма ка да је све би ло ве о ма до бро, да се по том од ви ја 
за јед нич ким жи во том до бра и зла у све ту и сва ком би ћу, те,  
да ће на „кра ју вре ме на” по бе ди ти до бро. Обе ћа ње спа се ња 

46 Пр ва књи га Мој си је ва 3:5.
47 Пр ва књи га Мој си је ва 3:7.
48 Књи га Све тог про ро ка Иса и је 66:2223.
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од гре ха и зла упу ћу је на че ка ње Ме си је. „Али че ка мо по 
обе ћа њу ње го ву но во не бо и но ву зе мљу, где прав да жи ви.”49

Хри шћан ство као ре ли ги ја свој иден ти тет уте ме љу је у 
васкр се њу Ису са Хри ста. „И ако не ма вас кр се ња мр тви јех, 
то ни Хри стос не уста. А ако Хри стос не уста, уза луд да кле 
про по ве да ње на ше, а уза луд и ве ра ва ша.”50 За то је нај ве ћи 
хри шћан ски пра зник упра во Вас крс, а на сед мич ном ни воу 
ве ћи на хри шћан ских цр ка ва је за дан од мо ра узе ла не де љу 
као се ћа ње на дан Хри сто вог вас кр се ња, као но во ства ра ње.

Све то вре ме у окви ру вер ских уче ња у се би но си по ру ку 
спа се ња, ме ђу тим на по при шту ме ђу ре ли гиј ских од но са 
пре тва ра се у кон фликт дру штве них раз ме ра. Спи ра ла раз
во ја ко ја во ди у све ве ће чо ве ко во уса вр ша ва ње од но си се 
на све аспек те лич но сти. Ипак, нај ва жни ја ди мен зи ја је сте 
мо рал ност ко ја је па ра ле ла до бро ти за сно ва ној на ем па ти ји.

„По че так на шег ду хов ног ра ђа ња је сте по че так раз ли ко ва
ња до бра и зла, као и гре ха и по ку ша ја да се он пре ва зи
ђе”51. Прак тич ни са вет од но си се на раз вој ни пут вла сти тог 
уса вр ша ва ња у до бру и пре вла да ва ња гре ха у се би. Је ро тић 
кон ста ту је да гре хо ва има ви ше, али да у ду хов ном раз во ју 
не тре ба кре ну ти од јед ном с не ко ли ко, већ с оним ко ји нас 
нај ви ше му чи. Та ко се лак ше са вла да. Раз ли ко ва ње до бра и 
зла се учи.52 По зив је да се над вла да зло до брим53

Схватањевремена,културниобразаци
развојнешансе

За јед нич ко за све ре ли ги је је сте да има ју све те при че ко је се 
од но се на по себ не до га ђа је ко ји по том ула зе у ка лен дар да 
би се се ћа њем чу ва ле од за бо ра ва и вр ши ле функ ци ју ин те
гри са ња за јед ни це. Та ко се кул тур но на сле ђе уте ме љу је у 
ста во ви ма по је ди на ца и дру штва што се пре по зна је у сти лу 
жи во та. Ју деохри шћан ско по и ма ње све та и жи во та, за сно
ва но на усме ној тра ди ци ји и пи са ној ре чи, Би бли ји, Ста ром 
и Но вом за ве ту, осми шља ва жи вот и да је ре фе рент ни оквир 
ве ћи ни ста нов ни ка пла не те. Ипак, сва ка др жа ва по на о соб 
има сво је на ра ци је ко је су по ве за не не са мо с вер ским већ и 
с ет нич ким по ре клом и исто риј ским ис ку ством. 

49 Дру га по сла ни ца Све тог апо сто ла Пе тра 3:13.
50 Пр ва по сла ни ца Све тог апо сто ла Па вла Ко рин ћа ни ма 15:1314.
51 Је ро тић, В. (2013) Човек највећа загонетка, Бе о град: Арс Ли бри,  

стр. 115.
52 По сла ни ца Све тог апо сто ла Па вла Је вре ји ма 5:14.
53 По сла ни ца Све тог апо сто ла Па вла Ри мља ни ма 12:21.
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Ве сна Му ји чић54 пи шу ћи о Ср би ји и на чи ну жи во та ко ји се 
та ко во ди као да је вре ме ста тич на ка те го ри ја, опи су јући 
нашу инерт ност и за гле да ност у про шлост, отва ра број на 
пи та ња и ну ди мо гу ћа ре ше ња за урав но те жен од нос пре ма 
вре ме ну ко ји омо гу ћа ва раз вој јед ног дру штва. Не ка од зна
чај них пи та ња ко ја су по ста вље на су: ка ко схва та мо вре ме; 
ка ква је вред ност вре ме на; ка ко се од но си мо пре ма вре ме ну; 
ка ква нам је вре мен ска пер спек ти ва; да ли гле да мо у про
шлост, са да шњост или бу дућ ност или има мо урав но те же ну 
вре мен ску пер спек ти ву; ка ко се од но си мо пре ма свом исто
риј ском ис ку ству; да ли ве ру је мо да на пре ду је мо, стаг ни ра
мо или на за ду је мо; да ли је вре ме огра ни чен ре сурс; ко ли ки 
је вре мен ски хо ри зонт; ко ли ко се уна пред мо же пред ви де ти 
раз вој до га ђа ја. 

На осно ву раз ли ка ко је су при сут не у дру штви ма ко ја су на 
раз ли чи тим ни во и ма раз ви је но сти, Ве сна Му ји чић55 за кљу
чу је да је пи та ње бр зи не жи во та ствар вред но сти, од но сно 
при о ри те та – за дру штво, као и за по је дин ца. Уви ђа ју ћи ра
зно ли кост ин ди ви ду ал них про то ка вре ме на, уви ђа ју ћи да 
ра зним про фе си ја ма од го ва ра ју раз ли чи ти ин ди ви ду ал ни 
тем пе ра мен ти, да чи та вим при вред ним гра на ма од го ва ра ју 
раз ли чи те бр зи не вре ме на, да мо жда и чи та вим зе мља ма од
го ва ра ју раз ли чи те бр зи не вре ме на – по ста је ја сни је да не ма 
ствар ног осно ва да се чи та вом дру штву на ме ће иста бр зи на 
вре ме на као стан дард, ни ти да се јед ном дру штву на ме ће 
вре мен ски стан дард дру гог. 

Го во ре ћи о исто ри ји вла сти тог на ро да Вла де та Је ро тић сма
тра да је по треб но да се зна ка ква је исто ри ја би ла, али не да 
би је по но во про жи ве ли, јер се то не мо же. „Не ма ци клич но
сти у исто ри ји. Увек је дру га чи је и ка да из гле да да је исто
ри ја иста. Ства ри се на из глед по на вља ју, као да су исте”56 

Развојуобасмера

Спи ра ла раз во ја има свој исто риј ски пут. „Са да” је ме ри ло 
про шло сти али и бу дућ но сти. До кле смо сти гли у раз вој ном 
пу ту? „За о ку пље ни оним што је са да и што је ов де, из ви да 
гу би мо пут ко јим се кре ће мо кроз вре ме, за бо ра вља ју ћи да 
се би по ста ви мо крај ње пи та ње По ла Го ге на: Ку да иде мо?”57

54 Му ји чић, В. (2010) Шта нам зна чи вре ме: схва та ње вре ме на, кул тур ни 
обра зац и раз во јне шан се, Република, број 474475, стр. 130.

55 Исто.
56 Је ро тић, В. (2013) Чо век нај ве ћа за го нет ка, Бе о град: Арс Ли бри,  

стр. 113.
57 Рајт, Р. (2007) Кратка историја напретка, Бе о град: Ге о по е ти ка,  

стр. 142.
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Ако су сви љу ди са гре ши ли, и ако не ма нијед но га ко ји би 
се мо гао из дво ји ти ка ква је пер спек ти ва раз во ја ка да је у 
пи та њу спа се ње? У по чет ку је све би ло ве о ма до бро. Му дри 
Со ло мун из ја вљу је: „Са мо, гле, ово на ђох: да је Бог ство рио 
чо ве ка до бра; а они тра же сва ко ја ке по ми сли.”58 Све ви ше 
не ста је до бро те из на ше пер цеп ци је. Не што се до го ди ло. 
„Сви за стра ни ше, сви се по ква ри ше, не ма ни ко га до бро да 
тво ри, не ма ни јед но га.”59 Да ли је у Би бли ји при ка зан лич
ни пе си ми зам или је објек тив но све кре ну ло спи ра лом де
струк ци је и су но вра та? 

„Би ос фе ра је ви со ко ор га ни зо ван си стем чи је су основ не ка
рак те ри сти ке са мо о др жа ње и по сто ја ност као и са мо ре гу ла
ци ја за сно ва на на ци клич ном кру же њу ма те ри ја и про то ку 
енер ги је. То је си стем нај бли жи пој му иде ал ног.”60 Ме ђу
тим, тај иде ал ни при род ни све т ко ји, ка ко год да је на стао, 
ушао је у спи ра лу окре та ња и кре та ња. У ком прав цу? „За
га ђе ње вр ло озбиљ но угро жа ва би о ди вер зи тет што по ка зу је 
и ве ли ки број вр ста ко је су у про це су не ста ја ња или су већ 
иш че зле”61.

Ро налд Рајт62 пи шу ћи о раз во ју при ме ћу је, не са мо убр за но 
кре та ње, већ и скра ћи ва ње спи рал не осе. За ста ре ва ју зна
ња. Про ме не су бр зе. Да ли то зна чи да је реч о раз во ју и 
на прет ку или се спи ра ла су жа ва и за вр ша ва? Да ли је ипак 
крај исто ри је? Зам ке на прет ка, из у ми ра ње вр ста, је зи ка, на
ро да, при ро де, ка па ци те та за раз вој, да кле ипак, де гра да ци
ја. Раз лог то ме је не до ста так ме ре. Рајт ка же: „тај ђа во жи ви 
у на ма и из ла зи кад год пред у хи три мо при ро ду, на ру ша ва
ју ћи рав но те жу из ме ђу му дро сти и без об зир но сти, из ме ђу 
по тре бе и по хле пе”63. Ци ви ли зо ва ни љу ди ве ру ју да се по на
ша ју бо ље од та ко зва них ди вља ка, ме ђу тим, мо рал не вред
но сти ко је се ве зу ју за ци ви ли за ци ју са мо су при вид јер се 
пре че сто ко ри сте да оправ да ју на па да ње и тла че ње дру гих, 
ма ње моћ них дру шта ва. На по је ди нач ном пла ну ис ку ше ња 
се зо ву: секс, хра на, бо гат ство, моћ, пре стиж и, у мо дер ном 
зна че њу, све бо љих и бо љих ма те ри јал них ства ри. Та ко при
си ље ни на на пре до ва ње, у ци ви ли зо ва ном кон тек сту но ве 

58 Књи га про по вед ни ко ва 7:29.
59 Пса лам 53:3.
60 Ја бла но вић, М. (2002) Екотоксиколошкиречник, Кру ше вац: Уни вер зи

тет у При шти ни, стр. 73.
61 Исто, стр. 66.
62 Рајт, Ро налд (2007) Кратка историја напретка, Бе о град: Ге о по е ти ка, 

стр. 29.
63 Исто, стр. 23.
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ре ли ги је, љу де вла сти те же ље за во де и уни шта ва ју, услед 
не до стат ка ме ре. 

Кри ти ку ју ћи ци ви ли за ци ју Рајт64 под се ћа на рим ске аре не, 
астеч ка жр тво ва ња, ло ма че ин кви зи ци је, на ци стич ке ло го ре 
смр ти. И не са мо да је од нос пре ма дру го ме чо ве ку про бле
ма ти чан, већ је и од нос пре ма при ро ди ру ши лач ки. А ка да 
при ро да поч не да нас ли ша ва сво јих услу га – пу тем еро зи ја, 
не род них го ди на, гла до ва ња, бо ле сти, та да је ре зул тат пра
ва про паст, из у ми ра ње дру штва. Опо ра вак, ако до ње га до
ђе, тра је ве ко ви ма. „Лек ци ја ко ју ја на ла зим у про шло сти 
је сте ова: здра вље зе мљи шта и во де – и шу ма, ко је чу ва
ју во ду – је ди на је трај на осно ва оп стан ка и успе ха ма ко је 
цивилизације.”65

Из угла лич но сти и пси хо ло ги је сти жу об ја шње ња. Пси хо
ло ги ја осе ћај но сти је по ка за ла да не при јат на осе ћа ња до жи
вља ва мо ско ро ду пло ин тен зив ни је од при јат них. Раз лог је 
да нам је оно што нас угро жа ва ва жни је од оно га што нас 
уна пре ђу је. Не при јат на осе ћа ња су по ве за на са пре жи вља
ва њем, а при јат на су по ве за на са ква ли те том жи во та. Зо ран 
Ми ли во је вић по ста вља пи та ње: „Да ли нам свест о то ме да 
се ко лек тив но на ла зи мо у спи ра ли про це са ква ре ња и сли ке 
ствар но сти и са ме ствар но сти – мо же по мо ћи да учи ни мо да 
свет бу де бо ље ме сто?”66

Закључак

Пи та ње ко је оста је од но си се на ди ле му да ли је про блем 
људ ског раз во ја у кон флик ту из ме ђу жи во та и смр ти. Да ли 
се дво у ми мо из ме ђу ра ђа ња и дру штве ног на пре до ва ња и 
изо ла ци је, ра то ва и са мо у ни ште ња. Да ли је мо жда на ста ја
ње и не ста ја ње са мо се квен ца но вог на ста ја ња и но вог не
ста ја ња ко је се одр жа ва у рав но те жи ис то сти, ко ја пре но си 
жи вот? Или је мо жда спи ра ла раз во ја ли не ар на и по зи тив
на ко но та ци ја док је спи ра ла де струк ци је и уни ште ња не
га тив на стра на ли не ар ног пу та у су прот ном сме ру? Да ли 
се на ла зи мо пред кон флик том из бо ра из ме ђу до бра и зла? 
Ко ли ко смо си гур ни у вла сти ти пут? Да ли се тра ди ци о нал
но, мо дер но и пост мо дер но до ба раз ли ку је по од го во ри ма 
на ова пи та ња? 

Ре ли гиј ска ве ро ва ња и по ру ке ко је осми шља ва ју жи вот зна
чај но су кул тур но на сле ђе. Мо но те и стич ке ре ли ги је по лазе 

64 Исто, стр. 47.
65  Исто, стр. 115.
66  Ми ли во је вић, З., http://www.po li ti ka.rs /ru bri ke/spek tar/zi votistil/Moclo

sihve sti.lt .html (об ја вље но 12. 09. 2015, при сту пље но 12. 09. 2015).
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од истог кон цеп та о по чет ку жи во та на Зе мљи, о ства ра
њу све та за шест да на што пред ста вља те и стич ки по глед 
на свет. У том кон тек сту смо раз ма тра ли пи та ње по чет ка 
време на и про сто ра и пу та ње раз во ја. 

Ко хе рент ност вер ског си сте ма ни је мо гу ће одр жа ти ако се 
уно се пот пу но су прот на гле ди шта ко ја га раз гра ђу ју. Вер ска 
уче ња се одр жа ва ју пре све га пу тем ве ре, а знати и верова
ти су два па ра лел на си сте ма ко ја се ме ђу соб но до пу њу ју. 
Од нос ре ли ги је и на у ке по ме ра гра ни це ве ре и зна ња. Ме
ђу тим, бу ду ћи да је мо но те и зам от кри ве на ре ли ги ја и да се 
ве ру је у исти ни тост об ја ве, ни је по жељ но пра ви ти ком про
ми се и уво ди ти из ме не. За то је те и зам ре ла тив но за тво рен 
си стем ко ји се те шко ме ња али ко ји се уну тар се бе раз ви ја и 
пра ти са вре ме ни жи вот у по ку ша ју да ста ра пи та ња ре де фи
ни ше али не и из ме ни. 

Спи ра ла раз во ја вре ме на зе маљ ског жи во та има свој по
че так ко ји је пре ма Би бли ји на стао ства ра њем чо ве ка, му
шкар ца и же не, ше стог да на ства ра ња, ко ји је свој пр ви ком
плет ни дан жи во та жи вео сед мог да на ства ра ња. По све ће но 
вре ме и бла го слов дат сед мо ме да ну у сед ми ци ства ра ња и 
по том у свет ко ва њу и па жљи вом бро ја њу да на, био је пр ви 
ис ко рак у кул ту ри, по че так за јед ни штва и ре ли ги је ко ја је 
по ве зи ва ла „дво је или тро је у мо ли тви”. Зна чај бро ја се дам 
по ве зу је се и са бро ја њем се дам го ди на ка да се би о ло шким 
про ме на ма у чо ве ко вом те лу сва ких се дам го ди на ула зи у 
но ви раз вој ни ци клус. 

Раз вој ни пут чо ве ка већ на са мом по чет ку упа да у зам ку 
пред иза зо ви ма „по зна ња до бра и зла”. Раз вој до би ја два 
прав ца, је дан во ди у жи вот а дру ги у смрт, и упр кос из ве
сно сти, сло бо да из бо ра до би ја на ва жности. Те ле сно бив
ство ва ње, за хва љу ју ћи обе ћа њу веч но га жи во та у от кри ве
ној мо но те и стич кој ре ли ги ји и, ду го већ, за пи са ној об ја ви у 
Би бли ји, чо ве ков дух се кре ће у ве ри и на ди да ће пре вла
да ти смрт. Ве ру ју ћи да ће онај ко ји је ство рио свет мо ћи и 
да по но во ство ри вас кр се њем. За то је све то вре ме у сва кој 
ре ли ги ји кључ но од ре ђе ње бу ду ћи да је оно са мо жи вот. За 
ју да и зам све то вре ме и део иден ти те та је сте су бо та, сед ми 
дан ко ји се свет ку је по че твр тој за по ве сти Де ка ло га. За ве
ћи ну хри шћа на, не де ља је све то вре ме ко је под се ћа на дан 
Хри сто вог вас кр се ња и по бе ду смр ти. Ве ро ва ње у вас кр се
ње и вра ћа ње у жи вот спа се них пред ста вља нај ја чи ин ди
ка тор ре ли гиј ског ве ро ва ња ка ко са со ци о ло шког та ко и са 
те о ло шког ста но ви шта.

Ре ли гиј ски оп ти ми зам о бу дућ но сти све та и чо ве ка, то 
сла вље ње жи во та и упор но од би ја ње да се при хва ти са ма 
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реалност ов де и са да, ин си сти ра на мо гућ но сти веч ног жи
во та пу тем ве ро ва ња у Бо жи ја обе ћа ња. С дру ге стра не, пре
ве ли ка ко ли чи на зла у све ту, не прав де, ра то ви, уни шта ва ње 
при ро де и ње на ра зор на сна га, све чи ни жи вот не си гур ним 
а чо ве ка увла чи у без на ђе и осе ћа ње из гу бље но сти. Стал
не прет ње ра том, и са ми ра то ви, иза зи ва ју страх и бе жа ње. 
Тре ну так у ко ме жи ви мо обе ле жен је из бе глич ком кри зом, 
вра ћа њем ре ли гиј ским ве ро ва њи ма, те жњом да се вла сти то 
ве ро ва ње пре не се дру ги ма. На чи ни ми си о на ре ња се раз ли
ку ју. Све те при че су ис при ча не ра ци о нал но, ипак, оне по бу
ђу ју нај ду бље емо ци је. У јед ној спи ра ли раз во ја прот ка на је 
љу бав, у дру гој је страх. Бор ба се на ста вља, а по при ште те 
бор бе је и Зе мља и би ће.
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A SPIRAL OF DEVELOPMENT AND/OR FALL

Abstract

Two key concepts that explain the essence of life are the concepts 
of time and space. Movement through time and space, according to 
one way of thinking, enters the path of circular motion in a close and 
predictable system. According to another, for the humans, movement 
has a linear path in an open and unpredictable system. A compromise 
between these two extreme positions of understanding development is 
symbolized by a spiral – it attempts to open a close system, to bring 
it back to almost the same position but also to lead it in a direction of 
development and movement towards new forms. So, a circle, a spiral 
and a ray are symbols of understanding progression in time which has 
its beginning. In this paper, the problem of development is presented 
through the symbolism of a spiral. In the context of monotheistic 
religions, the beginning is given by the creation of the world and 
counting of the days. A spiral is established in time by a cycle of weeks. 
The second message of the Old Testament comes from the fall into sin. 
Since then, through knowledge of the good and the evil, the spiral has 
unwound in two directions, a direction of life and a direction of death, 

and their battlefield are the Earth and the Being. 

Keywords:Bible,life,spiral,time,space,development,religion
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По јам спи ра ле злат ног пре се ка се у ко лек тив ној ме мо ри
ји по ми ње у ма те ма ти ци, ар хи тек ту ри и умет но сти,  ма ње 
че сто, но не и ма ње ва жно у хе ми ји, фи зи ци и би о ло ги ји. 
Спира ла је ва жан ге о ме триј ски ар хе тип. 

Фор ми ра ње спи ра ле у при ро ди од ре ђе но је од но сом злат не 
сре ди не и про гре си јом Фи бо на чи је вог ни за. Про цес фор ми
ра ња Злат не спи ра ле на ста вља се бес ко нач но пре ма уну тра 
и пре ма спо ља, тј. она по ста је све ве ћа про сти ра њем пре ма 
спо ља, од но сно по ста је све ма ња уви ра њем уну тра. Про сти
ра ње је мер љи во, а са мо про ме на, мо же се ме ри ти. Mерење 
је ре ла ци о ни про цес и за ње га је по треб но вре ме. Раз лика 

ЂУРАРАДИШИЋ
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из ме ђу ме ре ња и ме ре ног објек та пред ста вља из ме ре ну 
промен љи ву ко ја је по се би вред ност, сте пен про ме не. Бу
ду ћи да по сма трач мо же уо чи ти, или ме ри ти са мо про ме ну, 
ло гич но је да  је ди ни ца ме ре са ма по се би тре ба да пред ста
вља осно ву за из во ђе ње це ли не.

Је дан од по мних по сма тра ча је ве ли ки ма те ма ти чар сред њег 
ве ка Ле о нар до Фи бо на чи (Le o nar do Fi bo nac ci) ко ји је про у
ча ва њем при ро де от крио  за ко но мер ност ни за бро је ва, ко ји 
се мо же на зва ти ге не за Фи бо на чи је вог ни за бро је ва. У овом 
ни зу уоч љив је раст, где је сва ки сле де ћи број збир два прет
ход на, по чев ши с бро јем 1 као ко ре ном ни за. Ге не за Фи бо
на чи је вог ни за је у ко ре ла ци ји с јед на чи ном А+√а=1. Јед на
кост је из ве де на из про пор ци о нал ног од но са 1/Ф. 

Као при мер ове тврд ње има мо спи ра лу на ко јој је из ра
жен злат ни пре сек. По ме ну ту про пор ци ју мо же мо опи са ти 
као од нос ду жи не, ре ци мо уже та, ка да се оно по де ли та ко 
да вред ност ду жег де ла пре ма це лом пре ди ву бу де јед на ка 
вред но сти кра ћег де ла пре ма ду жем де лу ка на па. Спи ра ла 
злат ног пре се ка тр пи про стор ни на пон на спољ ној стра
ни лу ка и при ти сак на уну тра шњој стра ни. Спи рал ни низ 
је да кле  под на по ном си ла ко је су из ба лан си ра не у сва ком 
тренут ку.

Екс пан зи ја, при ти сак и за те зни на по ни се мо гу из ра зи ти јед
ним за ко ном. Ал тер на тив но се мо же ре ћи да јед на ва ри ја бла 
(спи ра ла злат ног пре се ка) опи су је про пор ци ју три ти па си ле 
ко је по сто је исто вре ме но. Та про мен љи ва мо ра би ти спи
ра ла са мо се би слич на ко ја има ак си о мат ски од нос пре ма 
це ли ни. Тај ак си о мат ски од нос из ра жен је као од нос злат не 
сре ди не или Бож ји од нос. Овај основ ни за кон ма ни фе сту је 
се као искон ски ри там три си ле: ши ре ња, са жи ма ња и ре
зо нан ци је (ди са ња), где је ре зо нан ца си ла ко ја шти ти овај 
ри там од не ста ја ња. 

Нео п ход но је ре ћи да су све три си ле узроч но – по сле дич но 
по ве за не и да си ле ши ре ња и ску пља ња ра де на прин ци пу 
не га тив не по врат не спре ге, одр жа ва ју ћи ре зо нан ци ју и од
нос ус по ста вље не рав но те же си ла ва ку У ма и ње му ин верз не 
и опо зит не си ле ма ни фе сто ва ног све та. 

Илу стра ци ја бр. 1
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Фи бо на чи је ве спи ра ле и од но си злат ног пре се ка по ја вљу ју 
се сву где у све ми ру. Спи ра ла је при род на фор ма то ка во де, 
при род на фор ма ва зду ха у ви хо ру. Пре кра сан при мер Фи бо
на чи је ве спи ра ле  је оклоп На у ти лу са.

Прин цип злат ног пре се ка је уве ден и оп ште при хва ћен 
упра во да по ка же за ко но мер ност све га по сто је ћег. Ле о нар
до да Вин чи зна лач ки је уткао од но се злат не сре ди не  у сва 
сво ја де ла.

Спи ра ла је ва жан, те ме љан ге о ме триј ски ар хе тип. Она има 
гно мон ско свој ство, ко је се са сто ји у то ме да и нај ма њи део 
спи рал ног лу ка са др жи пам ће ње о спи ра ли као це ли ни. 
Обра зац ра ста злат не спи ра ле је не из о став но део са др жа ја 
ле пог, што је уво ди у свет ли ков них умет но сти. 

Не спор но се на ме ће за кљу чак да по сто ји ве за из ме ђу уда
ље них га лак си ја, хе миј ских ре ак ци ја, људ ског ге но ти па и 
све га жи вог са нео лит ском укра сном грн ча ри јом, про пор
ци ја ма ан тич ких ста туа и ком по зи ци ја ма  ли ков них де ла. 
Спи ра ла осло ба ђа ди на мич ку енер ги ју, док је енер ги ја кру
га ста тич на.

Илу стра ци ја бр. 2
Ис тра жи ва ња Ни ко ла ја Ко зир је ва по ка зу ју да вре ме те че у 
све том ге о ме триј ском об ли ку спи ра ле, та ко да је спи рал но 
кре та ње на звао протоквремена,по сле де ћој фор му ли: ро
та ци ја = вре ме, сле ди ро та ци ја у кре та њу = про ток вре ме
на. Про ток вре ме на мо же мо по ве за ти са на пред по ме ну тим 
искон ским рит мом и ре зо нан ци јом. Раз у ме ва њем по ме ну
тих осо би на и свој ста ва спи ра ле злат ног од но са, апо дик тич
ки смо усме ре ни на по тра гу за из во ром пр вих и нај ма њих 
спи ра ла у по сто ја њу. 

Бу ду ћи да је спи ра ла из гле дом луч на за кри вље на ли ни
ја, не из о став но се на ме ће да је њен из вор не за ми сли во 
да ле ко у по сто ја њу,  јед на не по мич на тач ка, тач ка из бо ја 
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(нулта тачка), ко ја је атрак тор и еми тор у све про жи ма ју ћем 
ВакуУму. 

Илу стра ци ја бр. 3
За нас је ми са о но до ку чив тре ну так у Веч но сти ка да Ва ку
Ум се би ства ра су прот ну си лу, си лу про сти ра ња кроз из бо је 
Ете рич них спи ра ла Енер ги је Вре ме на. 

Из бо јем Про то спи ра ла у пр вој Жи жној тач ци јед но вре ме но 
се ус по ста вља Бо жи ја про пор ци ја од но са злат ног пре се ка и 
екви ли бри јум већ по ме ну тих си ла са жи ма ња, про сти ра ња и 
ре зо нан ци је. На опи са ни на чин из спи ра ла злат ног пре се ка 
ис хо ди ге о ме три ја про сто ра, вре ме на, ма те ри је,  енер ги је и 
ин фор ма ци је.

Ге о ме три ја про сто ра од ре ђе на је нај е ко но мич ни јим 
простор ноза пре мин ским об ли ком – те тра е дром, у ко јем 
ег зи сти рају  хар мо ни ци злат них од но са. Он у се би са др жи 
и за пре ми ну тем по рал ног ми ни му ма као ре зо нан цу (ро та
ци ју у кре та њу: про шлост са да шњост бу дућ ност). Кре та ње 
ко је оства ру је вре ме је си ла, енер ги ја про то ка вре ме на ко ја 
одржа ва Посто ја ње. 

Илу стра ци ја бр. 4
У сре ди шту, Жи жи те тра е дра, је са вр ше но ми ро ва ње (вечи
та са да шњост) и исто вре ме но оби ље ак тив но сти. Сто га 
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тетра едар мо же мо од ре ди ти као нај ма њи елек тро мо тор, 
као квант ни ин ку ба тор. На пред опи са на ге о ме три ја не би 
би ла пот пу на без уво ђе ња пој ма ге о ме триј ске Ма три це 
ко ја је пред ста вље на у ви ду те тра е драл не зве зде, од но сно 
два ин верз но и по лар но уса ђе на те тра е дра (две тро стра
не пирамиде). Као дво ди мен зи о нал ни сим бол по зна та је 
као Да ви до ва зве зда. Она је у сво јој су шти ни ге о ме триј ски 
израз осно ве пр во бит ног ства ра ња. 

Ге о ме триј ска ма три ца је ми са о ни, ете рич ни кон цепт ко ји је 
са вр ше но из ба лан си ран. У њој оби та ва ју хар мо ни ци злат
них пре се ка, а по сто ја ност се оства ру је од но сом два ин верз
на и по лар на те тра е дра ко ји су уса ђе ни је дан у дру ги. Те
тра е дар са осно вом на до ле пред ста вља ма ни фе сто ва ни свет 
– Ма три ца и њој ин верз на пи ра ми да Па три ца – не ма ни фе
сто ва ни свет. Ма три цу и па три цу ну жно мо ра мо схва ти ти 
као ше му по ко јој се фор ми ра ју то ру си (етар ски ви хо ри).      

Дејвид Бом (Da vid Bohm) о то ру си ма го во ри као о ма лим 
вр тло зи ма у ре ци за ко је не мо же мо ре ћи где по чи њу, ни ти 
где се за вр ша ва ју. По ње му енер ги ја, про стор, вре ме и свест 
ни су раз дво је не ства ри. Oн ко ри сти две ме та фо ре, а то су 
во да и хо ло грам, по ко ји ма је ко смос, по пут не из мер ног те
ку ћег хо ло гра ма или хо ло кре та ња, у ко јем је то та ли тет ре да 
за др жан у сва кој обла сти про сто ра и вре ме на.

Илу стра ци ја бр. 5
Ни ко ла Те сла ка же: ...Те о риј ски ве ру јем да не гре шим. Ако 
је чи ње ни ца да је сва те шка ма те ри ја са ста вље на од ко ви тла
ца или вр тло га све про жи ма ју ће, чу де сно раз ре ђе не, флу ид
не суп стан це, он да сва из ра зи та свој ства те ла пред ста вља ју 
пу ки ре зул тат ви бра ци о них пе ри о да, ве ли чи не, бр зи не или 
на чи на уре ђе ња ових вр тло га.

То рус на ста је ро ти ра њем Му стре ге не зе (те тра е драл не зве
зде) за 360 сте пе ни, ко ја се као ку гла ро ти ра и при то ме се 
уви ја пре ма уну тра на вр ху и дну, као ја бу ка. То рус се фор
ми ра ка да два етар вор тек са здру же сво је ка на ле (про то ке). 
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Он је са вр ше на фор ма то ка у при ро ди за кре и ра ње на из глед 
одво је них ен ти те та у етру без фор ме.

У та ла сној струк ту ри ма те ри је, ма те ри ја је сте са мо му стра 
ин тер фе рен ци је та ла са уз ла зних и из ла зних. Сва ма те ри ја 
на тај на чин се одр жа ва, јер се ра ди о ме ђу соб ној за ви сно
сти че стич них та ла са.   

Да ни јел Вин тер (Da niel Win ter) твр ди: ... да где год се та ла си 
етра са мо ор га ни зу ју око то ру са ка ко би по ста ли фрак тал ни  
или ре кур зив ни и кре та њем по то ру су се сре ли са са мим 
со бом, по ста ју са мо ре фе рен ци јал ни или са мо свој ни, што 
креи ра гра ви та ци ју и са мо свест. 

Ка да се то ру си укло пе или угње зде за фор ми ра ње љу ски 
елек тро на ато ма, је ди на мо гућ ност кон ти ну и те та те фор ме 
не де струк тив не ин тер фе рен ци је та ла са је сте да се то ру си 
ускла де са ге о ме три јом Пла то но вих чвр стих те ла. Ка да су 
они укло пље ни, угње жђе ни у ато му пре ма си ме три ја ма Пла
то но вих чвр стих те ла, он да сви та ла си иду у цен тар ато ма. 
Та да се фор ми ра ју по на вља ју ће ре кур зив не или фрактал не 
Му стре.

То рус је фор ма ко ја се мо же опи са ти као скуп Фи бо на чи је
вих спи ра ла. Сва ка Ф спи ра ла је у ства ри се ри ја чи стих си
ну сних та ла са. По знат је прин цип у фи зи ци по ком се би ло 
ко ји сло жен та ла сни об лик мо же кре и ра ти од зби ра јед но
став ни јих си ну сних та ла са, раз ли чи тих фре квен ци ја и ам
пли ту да. Тај прин цип на зи ва се Fourieroв  прин цип.

Фи бо на чи је ва спи ра ла је кон стру и са на из се ри је хар мо ни ка 
с та ла сним ду жи на ма ко је су у скла ду с од но сом злат не сре
ди не Фи бо на чи је вог ни за. На пред по ме ну те фрак тал не му
стре Пла то но вих чвр стих те ла ко ја се укла па ју јед на у дру гу 
су фрак та ли. 

Фрак та ли су по на вља ју ће му стре ко је се мо гу по ве ћа ва ти 
на би ло ко ју ве ли чи ну. Ве ли чи на се мо же ме ња ти но од нос 
оста је кон стан тан. Сто га се мо же ре ћи да фрак тал не му стре 
ко је об ли ку ју атом, пре ма Вин те ру об ли ку ју та ко ђе пла не те 
и зве зде, у ства ри цео све мир. 

Та ла сне ду жи не пла не та и зве зда су огром не у по ре ђе њу 
с та ла сним ду жи на ма ато ма, али ка да се њи хо ве та ла сне 
ду жи не укла па ју у Фи бо на чи јев низ злат не сре ди не, они 
се са би ра ју не де струк тив но и им пло ди ра ју ћи фор ми ра ју 
фрак тал не атрак то ре ко је на зи ва мо гра ви та ци јом, ко ја др жи 
објек те у по сто ја њу.

Фрак тал је се би сли чан у свим од но си ма, ра ди се о по на
вља њу исте ге о ме триј ске му стре где фрак тал не ре пе титивне 



73

ЂУРА РАДИШИЋ

струк ту ре елек тро маг нет не енер ги је пле ту ги гант ску ткани
цу ма три це ши ром све ми ра.

За кљу чак је да је спи ра ла кључ но гра див но ору ђе сву где око 
нас и у на ма. Не ке од њих су ви ше уоч љи ве не ке ма ње, али 
од ем бри о на до га лак си ја оне су при сут не сву да и веч но. 

Спи ра ла је је дан од нај ди на мич ни јих и нај про пор ци о нал ни
јих ко до ва при ро де у ко јој она из по ми ре ња су прот но сти из
ла зи хар мо нич но и не по врат но. Oна је сред њи пут и про на
ла зи увек са вр ше ну рав но те жу. Про у ча ва на је и описивана 
је зи ком ма те ма ти ке од вре ме на Ста ре Грч ке, а цр та на још 
у вре ме па ле о ли та. Оно што је спи ра ла ма за јед нич ко је
сте да се раз мо та ва ју око не по врат не тач ке на раз ли чи тој 
удаљености, тј. оне се од мо та ва ју око тач ке уда љу ју ћи се 
од ње. 

Злат на спи ра ла уте ме ље на је на Злат ном пре се ку. Ма те ма
ти ча ри је на зи ва ју ло га ри там ском спи ра лом и у њој је ми
сте ри ја скла да и рав но те же Фи бо на чи је вог ни за – са вр ше на 
ме ра ко ја го во ри да се це ли на од но си пре ма ве ћем де лу као 
ве ћи пре ма ма њем.

Илу стра ци ја бр. 6
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ABOUT THE GOLDEN RATIO SPIRAL AND THE 
FIBONACCI SEQUENCE

Abstract

The golden ratio spiral is a proportionate code of nature which grows by 
Fibonacci sequence of numbers and reflects a balance in the geometry 
of space, time, matter and information. The golden ratio is a building 
tool which, as a collection of spirals in the form of ether toruses, 
creates fractal repetitive structures of electromagnetic energy weaving 
a gigantic hologram matrix throughout the universe. It is a perfect 
measure which argues that the whole relates to the part in the same way 

in which the part relates to the whole.

Keywords:spiral,balance,geometry,ether,fractal,hologram,
goldernratio
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Овај, на из глед, пре тен ци о зан на зив тре ба ло би да под се
ти на исто и ме ну књи гу Бер ге ра и Кел не ра у ко јој ау то ри, 
из ме ђу оста лог, твр де да со ци о ло ги ја мо ра да се вра ти ве
ли ким те ма ма ка ко би пре ва зи шла кри зу у ко јој се на шла 
седамдесе тих го ди на про шлог ве ка. 

Ге не ра ци ја мла дих со ци о ло га чи ји ра до ви се пред ста вља ју 
у овом те матском поглављу1 из гле да да се на шла пред слич
ним иза зо вом. На кон дру штве них про ме на из 2000 го ди не 
не ста ла је ве ли ка те ма ко јом се со ци о ло ги ја ба ви ла то ком 
дру ге по ло ви не осам де се тих и де ве де се тих го ди на два де
се тог ве ка. Реч је, на рав но, о дру штве ној тран сфор ма ци ји 
из со ци ја ли зма у ка пи та ли зам ко ју су со ци о ло зи успе шно 
ле ги ти ми са ли.

Сво је вр сно са мо за до вољ ство због успе шно оба вље ног по
сла на шло је оду шка у ша ре ни лу те ма ко је је пре пла ви ло 
со ци о ло шке ча со пи се. Су де ћи пре ма њи ма мо гло би се по
ми сли ти да је Ср би ја зе мља у ко јој су сви ве ли ки про бле ми 
ре ше ни, а глав на бри га со ци о ло га је ка ко да убе де се бе да су 
још увек по треб ни.  

На су прот то ме ра до ви ко је ов де пре зен ту је мо, сва ки на свој 
на чин, рас ки да ју са са мо за љу бље но шћу со ци о ло ги је и отва
ра ју се ка дру штву и ње го вим нај ва жни јим про бле ми ма.

Текст Сте фа на Ман ди ћа, нај мла ђег ме ђу ау то ри ма, зна ча
јан је већ и по то ме што на пу шта  до ми нант ну тран зи ци о ну 
ма три цу. Он (ре)афир ми ше Во лер сти но ву те о ри ју свет ског 
си сте ма ка ко би од ре дио по зи ци ју Ср би је у ње му. Уме сто 
тра га ња за од го во ром на пи та ње до кле је Ср би ја од ма кла 
на има ги нар ном тран зи ци о ном пу ту, Ман дић по ку ша ва да 

1 Из бор ра до ва и ау то ра је крај ње при стра сан. Реч је, на и ме, о то ме да 
се ов де на ла зе пре ра ђе ни де ло ви школ ских ра до ва (за вр шних, ма стер 
и док торских) у ко је сам сти ца јем окол но сти имао увид то ком њи хо вог 
на ста ја ња. То не зна чи да у но вом на ра шта ју со ци о ло га не ма под јед на ко 
до брих или чак и бо љих ау то ра и ра до ва. То са мо зна чи да сам има ју ћи 
у виду ове ра до ве у њи ма пре по знао не ка обе леж ја ко ја се чи не по себ но 
зна чај на за раз вој срп ске со ци о ло ги је.  

ВЛАДИМИР ВУЛЕТИЋ
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од го во ри да ли се Ср би ја на ла зи на пе ри фе ри ји или по лу
пери фе ри ји свет ског си сте ма.

По себ но је зна чај но што од го вор ни је ин ту и ти ван, а ви де
ће мо да је ем пи риј ска усме ре ност јед но од бит них обе леж ја 
свих ра до ва и бит но обе леж је со ци о ло ги је у но вом кљу чу.

У том по гле ду мо жда је нај да ље оти шла Је ле на Пе шић чи ји 
је текст за сно ван на по да ци ма ко ји су ана ли зи ра ни на пред
ним ста ти стич ким ме то да ма. То је још јед но обе леж је ко јим 
се ова ге не ра ци ја со ци о ло га раз ли ку је од прет ход не две ко је 
су тек по че ле да уво де ста ти сти ку у со ци о ло ги ју. Што је још 
ва жни је њен текст по ка зу је да ни је те шко пре ва зи ћи на вод
ни јаз из ме ђу пре ци зно сти и зна чај но сти на ла за. 

Још јед но обе леж је со ци о ло ги је у но вом кљу чу је от кри ва
ње и за ди ра ње у ве ли ке те ме ко ји ма се до ма ћа со ци о ло ги ја 
до са да ни је ба ви ла. Упе ча тљив при мер пред ста вља текст 
Је ли са ве те Ву ке лић ко ји се ба ви ана ли зом рас про стра ње но
сти еко ло шког ак ти ви зма у Ср би ји. Као и оста ли ра до ви и 
овај је ба зи ран на по да ци ма, а ње гов по се бан зна чај је ин
тер ди сци пли на ран при ступ без ко га је не мо гу ће раз у ме ти 
ово за не ма ре но под руч је дру штве не ствар но сти.

Су о ча ва ње са еко ло шким ри зи ци ма тек сто ји пред гра ђа
ни ма Ср би је и со ци о ло ги јом, али су о ча ва ње са про шло шћу 
ве за ном за рас пад Ју го сла ви је и ра то ви ма за ње но на сле ђе 
је не што што је со ци о ло ги ја у ве ли кој ме ри про пу сти ла да 
ура ди. Ти ме су се не вољ но ба ви ли по ли ти ча ри и ан га жо
ва ни ин те лек ту ал ци. Ана ли за уџ бе ни ка исто ри је у бив шим 
ју го сло вен ским ре пу бли ка ма, ко ју је зна лач ки из ве ла Ива
на Па вло вић, пред ста вља сво је вр сно ис ку пље ње за не ак
тив ност со ци о ло га на том по љу. Упр кос оп те ре ће њу ко је та 
те ма има за срп ско дру штво ау тор ка је по ка за ла да мла ди 
со ци о ло зи мо гу да ба ве тим на сле ђем на од ме рен и вред но
сно не у тра лан на чин ко ји је че сто не до ста јао не са мо (екс)
ју го сло вен ским не го и стра ним со ци о ло зи ма ко ји су се ба
ви ли тим про бле мом.

На го ве ште на упо ре ди вост са свет ском со ци о ло ги јом још се 
сна жни је ма ни фе сту је у тек сто ви ма Дра га на Ста но је ви ћа, 
Бо жи да ра Фи ли по ви ћа и На та ше Јо ва но вић.

Ста но је вић отва ра пи та ње му шког иден ти те та по сма тра
ју ћи га кроз при зму очин ства. Ова, доне дав но, та бу те ма у 
срп ском дру штву и со ци о ло ги ји у овом тек сту је об ра ђе на и 
пре зен то ва на та ко да се не при ме ћу је вре мен ско ка шње ње 
до ма ће со ци о ло ги је у овој обла сти. По себ но је зна чај но што 
се иден ти тет ска про бле ма ти ка про ши ри ла ван окви ра ко ји 
су по ста ви ле сту ди је на ци о на ли зма и фе ми ни зам.



79

ВЛАДИМИР ВУЛЕТИЋ

Фи ли по ви ћев рад је зна ча јан јер у фо ку су има со ци лин гви
стич ку те му ко ја је у на шој со ци о ло ги ји не до вољ но при сут
на. Он, с јед не стра не, обо га ћу је на шу со ци о ло ги ју при ка зом 
зна чај ног ра да на ма ма ње по зна тог хо ланд ског со ци о ло га, а 
са дру ге стра не, по ка зу је на ко ји на чин тре ба при сту пи ти 
кри тич кој ана ли зи не ког те о риј ског ста но ви шта. 

Нај зад ту је текст На та ше Јо ва но вић чи ја те ма ти ка на из глед 
из ла зи из окви ра у ко ме се кре ћу оста ли ра до ви. Уме сто 
ве ли ких и за не ма ре них те ма и про бле ма срп ског дру штва 
ау тор ка се ба ви пи та њи ма од ин те ре са за Ту нис. На при
ме ру ско ра шњих по ли тич ких про ме на у тој зе мљи ау тор ка 
решaва  не ко ли ко те о риј ских про бле ма од ин те ре са за со ци
о ло ги ју по ли ти ке. Ме ђу тим, пра ви раз лог због ко га се овај 
текст на шао у те ма ту је то што се на кон мно го го ди на по ја
вио рад до ма ћег со ци о ло га ко ји ана ли зи ра дру штве ну си ту
а ци ју у да ле кој зе мљи. До ма ћа со ци о ло ги ја у но вом кљу чу 
се на тај на чин и у те мат ском по гле ду осло ба ђа па ро хи јал
но сти ко ја је, из раз ли чи тих раз ло га, при ти ска ла по след њих 
че тврт ве ка. 

Све у све му, ма да ну жно не пот пун, овај те мат све до чи да 
срп ска со ци о ло ги ја има си гур ну и све тлу бу дућ ност. Окре
ћу ћи се ве ли ким, ва жним и но вим те ма ма и об ра ђу ју ћи их 
ме то до ло шки су пер и ор но мла да ге не ра ци ја со ци о ло га по
ка зу је да јој не ће би ти про блем да на до ме сти за о ста ја ње на 
ко је је услед де це ниј ске изо ло ва но сти и па ро хи јал не усме
ре но сти, би ла осу ђе на срп ска со ци о ло ги ја (ма да не и сви 
со ци о ло зи) по след њих пар де це ни ја.
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1.Те о риј скоме то до ло шки оквир

Ка ко би би ло мо гу ће утвр ди ти по ло жај Ср би је у свет ском 
ка пи та ли стич ком си сте му нео п ход но је да се пр во упо зна
мо са основ ним те о риј скоме то до ло шким ста но ви шти ма 
те о ри је свет ског си сте ма (ТСС) и при ка же мо ње не основ
не пој мо ве по пут свет ске ка пи та ли стич ке при вре де, цен тра, 
по лупе ри фе ри је и пе ри фе ри је. 

Те о риј скоме то до ло шке осно ве те о ри је свет ског си сте ма. 
ТСС се по ја ви ла се дам де се тих го ди на про шлог ве ка као 
кри тич ки од го вор на те о ри ју мо дер ни за ци је. Пре ма те о ри
ји мо дер ни за ци је сва дру штва су про ла зи ла кроз исте фа
зе раз во ја, те су не раз ви је ност и си ро ма штво од ре ђе них 
дру шта ва би ли са мо про ла зна фа за у њи хо вом раз вој ном 
кре та њу. Из ова квог ста ва сле дио је и за кљу чак да ће не
раз ви је на дру штва тзв. „тре ћег све та”, уко ли ко бу ду пре у
зе ла обра сце еко ном ског, по ли тич ког и кул тур ног по на ша
ња бо га тих за пад них зе ма ља, не ми нов но до сег ну ти њи хов 
ни во раз ви је но сти. Во лер сти но ва ТСС се су прот ста ви ла 
ова квом ста но ви шту, на гла ша ва ју ћи да су не раз ви је ност и 
си ро ма штво од ре ђе них зе ма ља и ре ги ја у функ ци ји бо гат
ства и раз ви је но сти дру гих зе ма ља и ре ги ја. По сма тра ју ћи 
по ло жај од ре ђе не зе мље у гло бал ном кон тек сту, Во лер стин 
је уо чио да је не мо гу ће у пот пу но сти раз у ме ти и об ја сни
ти ње не ка рак те ри сти ке уко ли ко се оне про у ча ва ју за себ но 
као изо ло ван ен ти тет. Сто га је по ме рио и про стор но про ши
рио сре ди ште ана ли зе са по је ди нач ног дру штва на гло бал ни 
свет ски си стем, у ко ме се оно на ла зи и ко ји пре суд но од ре
ђу је ње го ве ка рак те ри сти ке. Свет ски си стем као дру штве на 
по ја ва се, осим на про стор ној, по ја вљу је и у вре мен ској рав
ни, од но сно он је исто риј ска по ја ва. То ком људ ске исто ри је 
по сто ја ли су раз ли чи ти об ли ци си сте ма од ми ни си сте ма као 
пот пу но еко ном ски, по ли тич ки и кул тур но ау тох то них под
руч ја, пре ко свет ских им пе ри ја као под руч ја са сло же ном 
по де лом ра да и ра зним кул ту ра ма ин те гри са ном при си лом 
по ли тич ког цен тра, до са вре ме не свет ске ка пи та ли стич ке 
при вре де у ко јој по сто ји је дин стве на гло бал на по де ла ра да 
али и много стру ке по ли тич ке и кул тур не је ди ни це.1

1 Wal ler ste in, I. WorldSystems analysis, in: World System Hi story, ed. Mo del
ski, G. (2004) Encyclo pe dia of Li fe Sup port Systems (EOLSS), De ve lo ped 
un der the Au spi ces of the UNE SCO, Ox ford, UK: Eolss Pu blis hers; http://
www.eolss.net/ehttp://pa ci fi cus fo rum.co m/2013/08/21/po werre la ti onsin 
th etranspa ci ficpart ner shipagre e ment/ bo oks/sam ple%20chap ters/c04/e6
9401.pdf, 17. јул 2014.
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1.1. Свет ска ка пи та ли стич ка при вре да

Свет ска ка пи та ли стич ка при вре да се мо же де фи ни са ти као 
та кво кон крет но, вре мен ски и про стор но огра ни че но, ин
те гри са но ме сто про из вод них ак тив но сти уну тар ко га је 
бес ко нач на аку му ла ци ја ка пи та ла за кон ко ји упра вља или 
вла да у ба зич ној еко ном ској ак тив но сти.2 Она зах те ва по
се бан од нос из ме ђу еко ном ских про из во ђа ча и оних ко јих 
по се ду ју по ли тич ку моћ.3 Уко ли ко по сто ји ису ви ше мо ћан 
по ли тич ки цен тар, као што је то слу чај код свет ске им пе ри
је, ње го ви ин те ре си ће над ја ча ти интерeсе еко ном ских про
из во ђа ча, и бес ко нач на аку му ла ци ја ка пи та ла ће пре ста ти 
да бу де при о ри тет.4 Ка пи та ли сти ма је по треб но мно штво 
др жа ва та ко да мо гу за до би ти пред но сти ко је им пру жа 
рад са др жа ва ма, али та ко ђе мо гу за о би ћи др жа ве ко је су 
не при ја тељ ске пре ма њи хо вим ин те ре си ма, а са ра ђи ва ти 
са др жа ва ма ко је су при ја тељ ске.5 Ду ги XVI век, од но
сно раз до бље из ме ђу 1450. и 1640. го ди не се мо же сма тра
ти ре ле вант ном вре мен ском је ди ни цом у ко јој је ство ре на 
ка пи та ли стич ка свјет ска при вре да6, док се ре ле вант ним 
ге о граф ским под руч јем мо же сма тра ти Евро па. От кри ва
ње но вих де ло ва све та и њи хо во ко ло ни зо ва ње ство ри ло 
је основ за ус по ста вља ње и раз вој свет ске ка пи та ли стич ке 
при вре де, омо гу ћив ши ње ним цен трал ним ре ги ја ма да до ђу 
до бес плат не или јеф ти не рад не сна ге и раз ли чи тих вр ста 
при род них ре сур са.7 Ово је до ве ло до пре ли ва ња огром ног 
ви шка вред но сти у цен трал не зе мље, што је бит но ути ца ло 
на убр за ње њи хо вог тех но ло шког раз во ја и по ве ћа ње њи
хо ве еко ном ске и по ли тич ке мо ћи. Вре ме ном су нај моћ ни је 
европ ске зе мље, уз по моћ тех но ло шке и вој не су пер и ор но
сти, си лом укљу чи ле огром на свет ска про стран ства у свет
ски ка пи та ли стич ки си стем. На ве де но је до ве ло до то га да 
је да нас свет ска ка пи та ли стич ка при вре да је ди на ствар ност 
за це ло куп ну зе маљ ску ку глу, те да се за свет ске им пе ри
је и ми ни си сте ме мо же ре ћи да су ана хро не и исто риј ски 
превази ђе не дру штве не по ја ве.

2 Во лер стин, И. (1990) Ка пи та ли замисто риј ски си стем, Ти то град: 
ЦИД, стр. 17.

3 Во лер стин, И. (2005) Увод у ана ли зу свјет ског си сте ма, Це ти ње: Но лит, 
стр. 4647.

4 Исто, стр. 47.
5 Исто.
6 Во лер стин, И. (1986) Су вре ме ни свјет ски си стем, За греб: Цен тар за 

кул тур ну де лат ност, стр. 56.
7 Исто, стр. 36.
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1.2. Цен тар, пе ри фе ри ја и по лупе ри фе ри ја

Основ но тки во свет ске ка пи та ли стич ке при вре де са чи ња ва
ју про из вод ни про це си ме ђу соб но по ве за ни роб ним лан ци
ма ко ји об је ди њу ју све ак тив но сти од при ку пља ња и об ра де 
си ро ви на до ства ра ња го то вих про из во да.8 У окви ру про из
вод них про це са раз ли чи ти про из во ђа чи за у зи ма ју раз ли чи
та ме ста. Раз ли чит по ло жај од ре ђе них про из во ђа ча од ре ђен 
је њи хо вом тех но ло шком раз ви је но шћу, ква ли фи ко ва но шћу 
рад не сна ге, као и ја чи ном др жа ве ко ја сто ји иза њих. Не ки 
про из во де ску пе и тех но ло шки сло же не про из во де и за у зи
ма ју цен трал не про из вод не про це се, а не ки јеф ти не и про
сте про из во де по пут си ро ви на и по луфа бри ка та и за у зи ма ју 
пе ри фе р не про из вод не про це се. Ску пи про из во ди се дру га
чи је мо гу на зва ти ква зимо но пол ским/цен трал ним, од но сно 
про из во ди ма чи ју ве ћу тр жи шну вред ност усло вља ва њи
хо ва ве ћа тех но ло шка раз ви је ност, рет кост, итд. Са дру ге 
стра не, јеф ти ни про из во ди се мо гу на зва ти кон ку рент ским/
пе ри фер ним, од но сно про из во ди ма чи ју ни ску тр жи шну 
вред ност усло вља ва њи хо ва ма ња тех но ло шка раз ви је но ст 
и пре за сту пље ност. Ни је дан про из вод не мо же веч но да бу
де цен трал ни од но сно ква зимо но пол ски. Са тех но ло шким 
на прет ком по ја вљу ју се но ви ква зимо но пол ски про из во ди 
ко ји ис ти ску ју не ка да шње цен трал не про из во де са до ми
нант не по зи ци је, што до во ди до па да њи хо ве тр жи шне вред
но сти и њи хо вог при бли жа ва ња пе ри фе р ним про из во ди ма. 

Не јед на ка раз ме на из ме ђу цен трал них и пе ри фер них про
из во ђа ча има сво ју ге о граф ску кон се квен цу. По што је за за
шти ту ква зимо но пол ске/цен трал не про из вод ње нео п ход на 
ја ка др жа ва, цен трал ни про из вод ни про це си се гру пи шу у 
не ко ли ко зе ма ља са сна жним др жа ва ма ко је те же да на
гла се сво ју уло гу у за шти ти ква зимо но по ла цен трал них 
процеса Пе ри фе р ни про из вод ни про це си се гру пи шу у зе
мља ма са сла бом др жа вом ко је са др же дис про пор ци о на лан 
удио про из вод них про це са и уо би ча је но ни су у ста њу да ути
чу на осо вин ску по дје лу ра да, те су нај ве ћим дје лом при мо ра
не да при хва те по ло жај ко ји им је до де љен. Сто га се мо же 
ре ћи да по сто је цен трал не и пе ри фер не зе мље из ме ђу ко јих 
се вр ши не јед на ка раз ме на на уштрб пе ри фе р них зе ма ља и 
огром ног де ла свет ске по пу ла ци је ко ји у њи ма жи ви. Из ме
ђу пе ри фер них и цен трал них зе ма ља на ла зе се др жа ве ко је 
има ју ујед на чен микс цен трал них и пе риферних производа9, 

8 Во лер стин, И. (1990) Ка пи та ли замисто риј ски си стем, Ти то град: 
ЦИД, стр. 14. 

9 Во лер стин, И. (2005) Увод у ана ли зу свјет ског си сте ма, Це ти ње: Но лит, 
стр. 53.
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те се мо гу на зва ти по лупе ри фе ријским земљама. По лу
пери фер не зе мље су у нај ком пли ко ва ни јој си ту а ци ји, јер се 
исто вре ме но на ла зе под при ти ском цен трал них др жа ва, а 
при ти шћу пе ри фе риј ске др жа ве.10 Због ова квог по ло жа ја 
њи хо ва је глав на бри га да не ис кли зну у пе ри фе ри ју и да ура
де шта год мо гу да на пре ду ју ка цен тру.11 Осим не јед на ког 
по ло жа ја у свет ској раз ме ни, по сто ји још је дан на чин на ко
ји цен тар из вла чи ви шак ка пи та ла из сла би је раз ви је них ре
ги ја. На и ме, ка пи тал из цен тра те жи да што ве ћи удео ње го
ве рад не сна ге чи не по лупро ле тер ски рад ни ци, чи ји глав ни 
об лик до хот ка ни је на јам ни на, већ сит на тр жи шна и на ту
рал на про из вод ња. По лупро ле тер ски рад ни ци су спрем ни 
да ра де за нај ни же на јам ни не, јер због ра зно вр сно сти из во ра 
њи хо вог до хот ка, њи хо ва ег зи стен ци ја не за ви си у пот пу
но сти од на јам ни не, за раз ли ку од про ле тер ских рад ни ка за 
ко је се мо ра ју обез бе ди ти ми ни мал но при хва тљи ве на јам
ни не. Ску пља про ле тер ска рад на сна га је нај за сту пље ни ја 
у цен тру, због ње не нај ве ће ефи ка сно сти ње не упо тре бе у 
ка пи тал но ин тен зив ној про из вод њи ка рак те ри стич ној за 
цен тар. У пе ри фе ри ји је из ра зи то за сту пље на нај јеф ти ни ја 
по лупро ле тер ска рад на сна га, због ње не нај ве ће ефи ка сно
сти у рад но ин тен зив ној про из вод њи. У по лупе ри фе ри ји се 
мо гу на ћи и по лупро ле тер ска и про ле тер ска рад на сна га. 
Со фи сти ци ра на и сло же на про из вод ња тех но ло шки нај сло
же ни јих про из во да у цен тру до во ди и до то га да је про сеч на 
ква ли фи ко ва ност рад не сна ге у ње му нај ве ћа. За ста ре ли и 
че сто ар ха ич ни ви до ви про из вод ње у пе ри фе ри ји од ре ђу ју 
и то да је про сеч на ква ли фи ко ва ност ње не рад не сна ге нај
ни жа. Про сеч на ква ли фи ко ва ност рад не сна ге у по лупе ри
фе ри ји се на ла зи на сред њем ни воу. На осно ву на ве де ног, 
цен тар се мо же де фи ни са ти као ре ги ја или скуп зе ма ља у ко
ји ма ло кал на бур жо а зи ја има кон тро лу над цен трал ним про
из вод ним про це си ма. Пе ри фе ри ја се мо же де фи ни са ти као 
ре ги ја или скуп зе ма ља у ко ји ма сла ба ло кал на бур жо а зи ја 
или де ло ви стра не бур жо а зи је има ју кон тро лу над пе ри фе р
ним про из вод ним про це си ма, док се по лупе ри фе ри ја мо же 
од ре ди ти као скуп зе ма ља или ре ги ја у ко ји ма су под јед на ко 
за сту пље ни цен трал ни и пе ри фе р ни про из вод ни про це си.

1.3. Ана ли тич ки оквир

За ем пи риј ско утвр ђи ва ње еко ном ског по ло жа ја Ср би је у 
свет ском ка пи та ли стич ком си сте му ко ри шће не су већ од
ре ђе не ка рак те ри сти ке цен тра, пе ри фе ри је и по лупе ри фе
ри је на осно ву ко јих су ство ре не ди мен зи је за од ре ђи ва ње 

10 Исто, стр. 5354.
11 Исто, стр. 54.
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по ло жа ја Ср би је у свет ском ка пи та ли стич ком си сте му. Као 
основ ни ис тра жи вач ки при ступ ко ри шћен је упо ред ни ме
тод. За сва ку од ди мен зи ја је од ре ђен ин ди ка тор и об ја шњен 
на чин на ко ји је ме рен. Вред но сти ин ди ка то ра ве за ни за 
Срби ју су упо ре ђе ни са ин ди ка то ри ма три ју зе ма ља за ко је 
се прет по ста вља да је јед на пред став ник цен тра, дру га пе ри
фе ри је, а тре ћа по лупе ри фе ри је Раз ма тра њем и кри тич ким 
пре и спи ти ва њем до би је них ре зул та та од ре ђен је еко ном ски 
по ло жај Ср би је у свет ској ка пи та ли стич кој при вре ди.

Од ре ђи ва ње ди мен зи ја и ин ди ка то ра

На осно ву већ од ре ђе них де фи ни ци ја и осо бе но сти цен
тра, пе ри фе ри је и по лупе ри фе ри је фо р ми ра не су сле де ће 
ди мен зи је за од ре ђи ва ње по ло жа ја зе ма ља у свет ском ка
пи та ли стич ком си сте му: струк ту ра при вре де, тех но ло шка 
раз ви је ност, ин фра струк тур на раз ви је ност, тр го вин ски 
по ло жај, це на ра да и ква ли фи ко ва ност рад не сна ге.

Струк ту ра при вре де се мо же де фи ни са ти као удео раз ли
чи тих при вред них сек то ра у укуп ној при вре ди. Она ука зу
је на то ко ли ка је сло же ност еко но ми је од ре ђе не зе мље и 
по сред но, шта се про из во ди у од ре ђе ној зе мљи. Струк ту ра 
при вре де је ме ре на по мо ћу ин ди ка то ра ко ји се од но се на то 
ко ли ки је удео по љо при вред ног и ин ду стриј ског сек то ра, а 
ко ли ки је удео услу жног сек то ра у укуп ном БДПу од ре ђе не 
зе мље. Услед нај ве ће тех но ло шке раз ви је но сти и ком плек
сни је по де ле ра да у укуп ном БДП цен тра нај за сту пље ни ји 
је услу жни сек тор, сред ње ин ду стриј ски, док је по љо при
вред ни сек тор сла бо за сту пљен. Као основ ни из вор по да та
ка ко ри шћен је CIA World Fac tbo ok.12 На пе ри фе ри ји, услед 
тех но ло шке за о ста ло сти и сла би је ди фе рен ци ра не по де ле 
ра да, по љо при вред ни и ин ду стриј ски сек тор чи не нај ве
ћи удео БДПа. За по лупе ри фе ри ју је ка рак те ри стич но да 
су ин ду стриј ски и услу жни сек тор со лид но за сту пље ни у 
укуп ном БДПу, док је при мар ни сла бо за сту пљен. При ка
зом струк ту ре ин ду стриј ске про из вод ње за сва ку зе мљу је 
од ре ђен удео цен трал них и пе ри фер них про из во да. Због да
ље ана ли зе по треб но је што пре ци зни је од ре ди ти шта су то 
цен трал ни, а шта пе ри фер ни про из во ди.

Цен трал ни про из во ди се мо гу де фи ни са ти као они ко ји су 
на ста ли у ду гом лан цу про из вод них про це са. На ста ју об ра
дом си ро ви на и по луфа бри ка та, у окру же њу ви со ко тех но
ло шки раз ви је них сред ста ва за про из вод њу, ре ђи су и ску
пљи и на тр жи ште из ла зе као пот пу но го то ви про из во ди. 

12 CIA World Fac tbo ok, 8. мај 2015, 17. Јул 2014, https://www.cia.gov/li brary/
pu bli ca ti ons/th eworldfac tbo ok/
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Као при ме ри чи сто цен трал них про из во да да на шњи це мо гу 
се на ве сти раз ли чи те вр сте нај но ви јих ма ши на, нај но ви
ји об ли ци те ле ко му ни ка циј ских про из во да, би о ге не тич ки 
про из во ди, про из во ди са вре ме не ин ду стри је на о ру жа ња, 
итд. По ред то га од ре ђе ни про из во ди се мо гу од ре ди ти и као 
про из во ди бли ски цен трал ним. Они је су део по тро шње ста
нов ни штва, али са мо у сред ње и ви ше раз ви је ним зе мља
ма. Њи хо ва це на је ни жа од це не чи сто цен трал них про из
во да, али је и да ље ви со ка. У ову гру пу спа да ју про из во ди 
по пут  са вре ме них ау то мо би ла, ком пју те ра, веш ма ши на, 
телевизора, итд. 

Пе ри фер ни про из во ди се мо гу де фи ни са ти као они про из
во ди ко ји су на ста ли у крат ком лан цу про из вод них про це са. 
На ста ју ра бље њем при род них ре сур са и њи хо вом основ ном 
об ра дом. Вред ност им је углав ном ни ска а на тр жи шту су 
пре за сту пље ни. У њих спа да ју ми не рал ни ре сур си, по љо
при вред ни про из во ди и њи хо ви пре ра ђе ни по лу фа бри ка ти. 
У ове про из во де мо гу спа да ти и раз ли чи ти ин ду стриј ски 
про из во ди ко ји у про це су про из вод ње не зах те ва ју ви со ку 
тех но ло шку раз ви је ност по пут пре храм бе них и тек стил них 
про из во да. По ред на ве де ног по сто је и ква зи цен трал ни про
из во ди. Они су по свим ка рак те ри сти ка ма пе ри фер ни, али 
за раз ли ку од дру гих про из во да из ове гру пе има ју огром ну 
тр жи шну вред ност. У ове про из во де спа да ју ре сур си по пут 
наф те, зла та, рет ких ме та ла и ми не ра ла, итд. Из ме ђу цен
трал них и пе ри фер них про из во да на ла зи се хе те ро ге на гру
па про из во да са сред њом тр жи шном вред но шћу. У њих спа
да ју сло же ни по лу фа бри ка ти по пут елек трон ских де ло ва за 
ау то мо би ле, брен ди ра них и до бро ре кла ми ра них про из во да 
тек стил не и прeхрамбене ин ду стри је, ау то мо би ла сред ње 
кла се, ком пју те ра, ма ши на, итд.

Тех но ло шка раз ви је ност се мо же од ре ди ти као раз ви је ност 
сред ста ва за про из вод њу од ре ђе не зе мље. За цен тар је ка
рак те ри стич на ви со ка тех но ло шка раз ви је ност, за пе ри фе
ри ју ни ска, а за по лу пе ри фе ри ју сред ња тех но ло шка раз ви
је ност. Тех но ло шка раз ви је ност је ме ре на пре ко два ин ди
ка то ра. Пр ви ин ди ка тор је тех но ло шка спрем ност ко ја се у 
Гло бал ном из ве шта ју о ком петитивности13, де фи ни ше као 
агил ност ко јом еко но ми ја усва ја по сто је ће тех но ло ги је ка
ко би по ве ћа ла про дук тив ност сво јих ин ду стри ја.14 Ста ва 
смо да се тех но ло шка раз ви је ност мо же ме ри ти по ка за те
љем тех но ло шке спрем но сти због сле де ће чињеницe – што 

13 The glo bal com pe ti tiv ness re port 2013 2014, 18. Јул 2014, http://www3.
we fo rum.or g/docs/WEF_Glo bal Com pe ti ti ve nes sRe port_201314.pdf 

14 Исто, стр. 6.
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је зе мља тех нич ки раз ви је на, то ће би ти и агил ни ја у усва
ја њу тех но ло ги ја ко је по ве ћа ва ју про дук тив ност и обр ну то. 
Тех но ло шка спрем ност се ме ри по мо ћу ска ле од 1 до 7 у 
ко јој вред ност 1 пред ста вља нај ни жи, а вред ност 7 нај ви
ши сте пен тех нич ке спрем но сти. Тех но ло шка раз ви је ност 
ће би ти ме ре на и пре ко ин ди ка то ра тех но ло шке ино ва тив
но сти. Она се мо же де фи ни са ти као ин ве сти ци о на и ор га
ни за ци о на спо соб ност зе мље да ула же у но ве тех но ло ги је 
и раз ви ја ње сред ста ва за про из вод њу. Ви со ка тех но ло шка 
ино ва тив ност ка рак те ри ше зе мље цен тра, сред ња зе мље по
лу пе ри фе ри ја, а ни ска зе мље пе ри фе ри је. Овај ин ди ка тор 
ће би ти ме рен на осно ву по ка за те ља ино ва ци је из Гло бал
ног из ве шта ја о ком пе те тив но сти за 2013/2014. го ди ну. 
У овом из ве шта ју ино ва ци ја се де фи ни ше као спо соб ност 
еко но ми је да усва ја ор га ни за ци о не и тех но ло шке но ви не.15 
Ино ва ци ја се ме ри ска лом од 1 до 7 у ко јој вред ност 1 под
ра зу ме ва нај ви ши, а вред ност 7 нај ни жи сте пен ино ва ци је.

Ин фра струк тур на раз ви је ност се мо же де фи ни са ти као 
сте пен раз ви је но сти са о бра ћај не, тран спорт не и ко му ни ка
циј ске мре же у од ре ђе ној зе мљи. Од ли ка цен тра је ви со ка 
ин фра струк тур на раз ви је ност, од ли ка периферијe ни ска, а 
од ли ка по лу пе ри фе ри је сред ња ин фра струк тур на раз ви је
ност. Ин фра струк тур на раз ви је ност је ме ре на по мо ћу по
ка за те ља ин фра струк ту ре из Гло бал ног из ве шта ја о ком
пе ти тив но сти, ко ји је де фи ни сан као сте пен раз ви је но сти 
тран спор та и ко му ни ка ци ја16 и ко ји се ме ри по мо ћу ска ле од 
1 до 7 у ко јој вред ност 1 предстaвља нај ни жи, а вред ност 7 
нај ви ши ни во ин фра струк тур не раз ви је но сти.

Тр го вин ски по ло жај од ре ђе не зе мље се мо же де фи ни са ти 
као ње но ме сто у свет ској тр го вин ској раз ме ни. Ова ди мен
зи ја је ме ре на по мо ћу два ин ди ка то ра. Струк ту ра из во за 
и уво за од ре ђе не зе мље ука зу је на то ко ји је њен по ло жај 
у не јед на кој свет ској тр го вин ској раз ме ни. Зе мље цен тра 
углав ном из во зе ску пе цен трал не про из во де, а уво зе јеф ти
не пе ри фер не про из во де, због че га има ју ко ри сти од не јед
на ке свет ске раз ме не. Зе мље пе ри фе ри је из во зе пе ри фер не 
про из во де и че сто не ма ју кон тро лу над до би ти од њи хо вог 
из во за. Због ма ле ку пов не мо ћи ста нов ни штва и скром них 
по тре ба, не раз ви је не при вре де има ју слаб увоз углав ном пе
ри фер них про из во да. По лу пе ри фе ри ја исто вре ме но до би ја 
и гу би то ком не јед на ке свет ске раз ме не, јер ујед но из во зи и 
уво зи и цен трал не и пе ри фер не про из во де. Струк ту ра уво за 
и из во за од ре ђе не зе мље је утвр ђи ва на на осно ву по да та ка 

15 Исто, стр. 7.
16 Исто, стр. 4.
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до би је них из CIA World Fac tbo ok. Дру ги ин ди ка тор ко јим ће 
се од ре ђи ва ти тр го вин ски по ло жај од ре ђе не зе мље је тр го
вин ски би ланс. Тр го вин ски би ланс се мо же де фи ни са ти као 
раз ли ка из ме ђу уво за и из во за од ре ђе не зе мље. Уко ли ко је 
из воз од ре ђе не земљe ве ћи од уво за, он да го во ри мо о трго
вин ском су фи ци ту, а уко ли ко је увоз ве ћи од из во за, та да 
го во ри мо о тр го вин ском де фи ци ту. Зе мље цен тра оства ру ју 
ви сок тр го вин ски су фи цит, зе мље пе ри фе ри је тр го вин ски 
де фи цит, а зе мље по лу пе ри фе ри је тр го вин ски су фи цит или 
де фи цит, или ће рет ко вред ност из во за би ти једнакa вред
но сти уве зе них ро ба. Тр го вин ски де фи цит пе ри фе ри је је 
усло вљен из во зом јеф ти них пе ри фер них про из во да, али та
ко ђе и ти ме што ње не сла бе др жав не струк ту ре че сто не ма ју 
кон тро лу над до би ти оства ре ном из во зом. Цен тар оства ру је 
ве ли ки тр го вин ски су фи цит, због ње го вог при ви ле го ва ног 
по ло жа ја у не јед на кој свет ској раз ме ни. По лу пе ри фе ри ја 
је нај за ви сни ја од уво за за ста ре лих тех но ло ги ја из цен тра, 
што мо же да до при не се ства ра њу тр го вин ског де фи ци та. 
Уко ли ко су по лупе ри фе риј ске зе мље ма ле, енер гет ски за
ви сне, и у бли зи ни цен трал них зе ма ља по сто ја ће ве ћа шан са 
да оства ре тр го вин ске де фи ци те и обр ну то. Основ ни из вор 
по да та ка о тр го вин ском би лан су по је ди нач них зе ма ља је 
сајт: www.tra din ge co no mics.com /co un trylist/ba lan ceof tra de.

Це на ра да се мо же од ре ди ти као тр жи шна вред ност рад не 
сна ге у од ре ђе ној зе мљи. Це на ра да је нај ви ша у зе мља ма 
цен тра, нај ни жа у зе мља ма пе ри фе ри је, а на сред њем ни воу 
у зе мља ма по лу пе ри фе ри је. Ова ди мен зи ја је ме ре на пре ко 
ин ди ка то ра про сеч не на јам ни не. Про сеч на на јам ни на се ра
чу на за од ре ђе ни вре мен ски пе ри од, нај че шће за је дан ме
сец или јед ну го ди ну. Као из вор гра ђе ко ри шће ни су по да ци 
из раз ли чи тих ста ти стич ких слу жби.

Ква ли фи ко ва ност рад не сна ге пред ста вља скуп свих нео п
ход них зна ња и ве шти на по треб них за оба вља ње од ре ђе ног 
по сла. Што је рад на сна га ква ли фи ко ва ни ја, ве ћа је и про
дук тив ност ње ног ра да. Про сеч на ква ли фи ко ва ност рад не 
сна ге у цен тру је ви со ка, у пе ри фе ри ји ни ска, а у по лу пе ри
фе ри ји на сред њем ни воу. Ни во обра зо ва ња и здра вља пре
суд но ути че на ква ли фи ко ва ност рад не сна ге. Ква ли фи ко ва
ност рад не сна ге је ме ре на по мо ћу два ин ди ка то ра из Гло
бал ног из ве шта ја о ком пе те тив но сти за 2013/2014. го ди ну. 
Пр ви ин ди ка тор је здра вље и основ но обра зо ва ње и збир но 
ме ри ква ли тет здра вља и ква ли тет основ ног обра зо ва ња, са 
ста вом да што су они ве ћи то је ве ћа и про дук тив ност ра да. 
Здра ва рад на сна га је пре суд на за кон ку рент ност и про дук
тив ност зе мље. Рад ни ци ко ји су бо ле сни не мо гу ис пу ни ти 
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сво је пу не ка па ци те те и би ће ма ње про дук тив ни.17 Ло ше 
здрав стве но ста ње по пу ла ци је сма њу је ни во ефи ка сно
сти од ре ђе не еко но ми је и сто га је до бро оп ште здрав стве
но ста ње ве о ма би тан основ еко ном ског на прет ка. Основ
но обра зо ва ње по ве ћа ва ефи ка сност сва ког ин ди ви ду ал ног 
рад ни ка.18 Шта ви ше рад ни ци ко ји су при ми ли ма ло фор
мал но обра зо ва ње мо гу из вр ша ва ти са мо про сте ма ну ел не 
за дат ке и са ви ше те шко ћа се при ла го ђа ва ју на пред ни јим 
про из вод ним про це си ма и тех ни ка ма и сто га ма ње до при
но се осми шља ва њу и спро во ђе њу ино ва тив но сти.19 Да кле, 
ни во основ ног обра зо ва ња рад не сна ге, осим што ука зу је на 
ква ли фи ко ва ност рад не сна ге, по сред но мо же да ти увид и 
у ни во ње не про дук тив но сти/ефи ка сно сти, ино ва тив но сти 
и при ла го дљи во сти. Про сеч ни ни вои основ ног обра зо ва
ња и здра вља рад не сна ге су нај ви ши у цен тру, нај ни жи у 
пе ри фе ри ји, а сред њи у по лу пе ри фе ри ји. Дру ги ин ди ка тор 
је ин ди ка тор ви шег обра зо ва ња и обу ке и ука зу је на сте пен 
при сут но сти ви со ко обра зо ва не рад не сна ге у од ре ђе ној зе
мљи, ко ја је у ста њу да из вр ши сло же не за дат ке и бр зо се 
при ла го ди ... про мен љи вој сре ди ни и раз вој ним по тре ба ма 
про из вод ног си сте ма.20 Ви со ко обра зо ва на и са мим тим ви
со ко ква ли фи ко ва на рад на сна га је од ли ка цен тра, сред ња у 
по лу пе ри фе ри ји, а ни ска у пе ри фе ри ји. Ме ре ње оба ин ди
ка то ра је вр ше но пре ко ска ле у ко јој је 1 прет ста вља нај ни
жи, а 7 нај ви ши ни во здра вља и основ ног обра зо ва ња/ви шег 
обра зо ва ња и тре нин га. 

Ме тод ис тра жи ва ња

У ис тра жи ва њу је ко ри шћен упо ред ни ме тод. Вред но сти 
ин ди ка то ра за Ср би ју су упо ре ђи ва не са вред но сти ма ин
ди ка то ра три зе мље за ко је се прет по ста вља да при па да ју 
јед ној од три основ не зо не свет ског ка пи та ли зма. Упо ред ни 
ме тод се мо же де фи ни са ти као на сто ја ње да се од ре ђе на 
дру штве на по ја ва или дру штво у не ком свом ком плек сном 
об ли ку про у ча ва ју у свим сво јим или бар у што мно го број
ни јим, раз ли чи тим об ли ци ма, ко ји на ста ју услед раз ли чи
тих дру штве ноисто риј ских и при род них усло ва.21 Ње го ве 
две основ не функ ци је су опи си ва ње и об ја шња ва ње.22 Упо
ре ђи ва њем вред но сти ин ди ка то ра Ср би је са вред но сти ма 
ин ди ка то ра зе ма ља за ко је прет по ста вља мо да при па да ју 

17 Исто, стр. 7.
18 Исто.
19 Исто.
20 Исто.
21 Ми лић, В. (1965) Со ци о ло шки ме тод, Бе о град: Кул ту ра, стр. 657.
22 Исто, стр. 657.
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зе мља ма цен тра, по лу пе ри фе ри је и пе ри фе ри је, Ср би ја је 
кла си фи ко ва на у скла ду са Во лер сти но вом те о ри јом у јед
ну од три основ не зо не. Од то га са ко јом зе мљом ће Ср би ја 
има ти нај ви ше слич но сти пре ма еко ном ским ка рак те ри сти
ка ма, за ви си ће и од ре ђи ва ње ње ног по ло жа ја у свет ском 
ка пи та ли стич ком си сте му. Прет по став ка је да је Ср би ја 
пре ма сво јим ка рак те ри сти ка ма нај бли жа по лу пе ри фе ри ји. 
Ка ко би би ло мо гу ће од ре ди ти по ло жај Ср би је у свет ском 
ка пи та ли стич ком си сте му, би ло је по треб но од ре ди ти ко је 
ће зе мље има ти ста тус пред став ни ка цен тра, пе ри фе ри је 
и по лу пе ри фе ри је и об ја сни ти на ко ји на чин се до шло до 
та квог ода би ра. За зе мљу цен тра би ће прет по ста вље на Не
мач ка, за зе мљу пе ри фе ри је Тан за ни ја, а за зе мљу по лу пе
ри фе ри је Ру му ни ја. Овај ода бир се за сни ва на ре зул та ти ма 
број них свет ски при зна тих ис тра жи ва ња. Пре ма Из ве шта
ју о људ ском раз во ју из 2014.го ди не, Не мач ка спа да у ве о
ма ви со ко раз ви је не зе мље и на ла зи се на ше стом ме сту од 
укуп но 182 зе мље на ранг ли сти, Ру му ни ја спа да у раз ви је не 
зе мље и на ла зи се на 54, а Тан за ни ја у ни ско раз ви је не зе
мље и на ла зи се на 159. ме сту.23 Пре ма Из ве шта ју о гло
бал ној ком пе те тив но сти за 2013/2014. го ди ну, Не мач ка се 
од ре ђу је као зе мља во ђе на ино ва ци јом, Ру му ни ја као зе мља 
во ђе на ефи ка сно шћу, а Тан за ни ја као зе мља во ђе на ре сур си
ма. Пре ма из ве шта ји ма ММФа, Свет ске бан ке и раз вој ног 
про гра ма Ује ди ње них на ци ја за 2011. го ди ну, Не мач ка се та
ко ђе сврста ва у ред нај ра зви је ни јих зе ма ља и на ла зи се на 
са мом вр ху свих ранг ли ста, Ру му ни ја се на ла зи на сре ди ни 
као сред ње раз ви је на, а Тан за ни ја као не раз ви је на зе мља је 
углав ном нај ни же ран ги ра на.24 На ли ста ма свих ових из ве
шта ја Ср би ја је нај бли жа Ру му ни ји, та ко да се мо же прет по
ста ви ти да је по лу пе ри фе риј ска зе мља.

2. Кра так при каз еко ном ске исто ри је  
мо дер не Ср би је

Ка ко би се бо ље упо зна ли са кон тек стом из ког је про и за
шла да на шња по зи ци ја Ср би је у свет ском ка пи та ли стич ком 
си сте му, украт ко ће би ти раз мо тре на исто ри ја еко ном ског 
раз во ја Ср би је у де вет на е стом и два де се том ве ку. То ком чи
та вог де вет на е стог и пр ве по ло ви не два де се тог ве ка Ср би ја 
је би ла из ра зи то пе ри фе риј ска зе мља. На ово ука зу ју чи ње
ни це о пре те жном уде лу се ља штва у оп штој по пу лацији, 

23 Hu man De ve lop ment Re port (2014) Su sta i ning Hu man Pro gress: Re du cing 
Vul ne ra bi li ti es and Bu il ding Re si li en ce, 20. јул 2014,http://hdr.undp.org/si
tes/de fa ult/fi les/hd r14re porten 1.pd f,  стр. 195158.

24 IMF Wor king Pa per, 20. јул 2014, https://www.imf.org/ex ter nal/pubs/ft/
wp/2011/wp1131.pdf,  стр. 2023.
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ка сном и спо ром по ја вљи ва њу рад нич ке кла се, ни ској про
дук тив но сти и тех но ло шкој за о ста ло сти и не по вољ ном по
ло жа ју на ме ђу на род ном тр жи шту на ко јем је на сту па ла са 
пе ри фе риј ским про из во ди ма. У вре ме со ци ја ли стич ке Ју
го сла ви је она по ста је по лу пе ри фе риј ско под руч је. На ово 
ука зу ју по ве ћа на ур ба ни за ци ја и зна чај ни ја по ја ва про ле
та ри зо ва не рад не сна ге, до сти за ње ве ћег ни воа про дук тив
но сти и тех но ло шке раз ви је но сти, те ра зно вр сни јег из во за 
ро ба ка ко пе ри фер них, та ко и оних бли жим цен трал ним. Без 
об зи ра на све уда ре на при вре ду од кри зе се дам де се тих до 
уну тра шњих струк ту рал них про ти ву реч но сти и не флек си
бил но сти си сте ма осам де се тих, рат них ра за ра ња де ве де се
тих и пљач ка шке при ва ти за ци је ра них две хи ља ди тих, Ср би
ја је ус пе ла да за др жи свој по лу пе ри фер ни ста тус у свет ској 
ка пи та ли стич кој еко но ми ји.25, 26

3. Ана ли за по ло жа ја Ср би је пре ма  
еко ном ским ин ди ка то ри ма

По ло жај Ср би је у свет ском ка пи та ли стич ком си сте му је од
ре ђен упо ре ђи ва њем еко ном ских ин ди ка то ра Ср би је са еко
ном ским ин ди ка то ри ма Не мач ке као прет по ста вље не зе мље 
цен тра, Ру му ни је као прет по ста вље не зе мље по лу пе ри фе
ри је и Тан за ни је као прет по ста вље не зе мље пе ри фе ри је.

Струк ту ра при вре де. На осно ву струк ту ре при вре де из
врше но је по ре ђе ње струк ту ре про из вод ње Ср би је са струк
ту ром про из вод ње Не мач ке, Ру му ни је и Тан за ни је и утвр
ђен њен по ло жај у свет ском ка пи та ли стич ком си сте му. Као 
из вор по да та ка ко ри шће не су ин фор ма ци је CIA World Fac
tbook. По ред то га из вр ше но је и по ре ђе ње струк ту ра ин ду
стриј ске про из вод ње на ве де них зе ма ља. По да ци за 2013. 
го ди ну за Ср би ју по ка зу ју да је пре ма уде лу у укуп ном бру
то друштве ном про из во ду нај за сту пље ни ји услу жни сек тор 
(60,3 %), по том ин ду стриј ски (31,8 %) и на кра ју по љо при
вред ни сек тор (7,9 %). У ин ду стриј ској про из вод њи нај за
сту пље ни ји су сле де ћи про из во ди: ау то мо би ли, основ ни 
ме та ли, на ме штај, пре храм бе на ин ду стри ја, ма ши не, хе ми
ка ли је, ше ћер, гу ме, оде ћа, ле ко ви, итд. Пре глед ин ду стриј
ских про из во да ука зу је на ме шо ви ту струк ту ру, од но сно на 
то да су за сту пље ни пе ри фер ни про из во ди (основ ни ме та ли, 
хе ми ка ли је, оде ћа, пре храм бе на ин ду стри ја, ше ћер, гу ма), 
али и про из во ди ко ји се пре ма сво јим ка рак те ри сти ка ма мо
гу од ре ди ти као бли ски цен трал ним (ау то мо би ли, ма ши не, 

25 Ча лић, М. Ж. (2013) Исто ри ја Ју го сла ви је у XX ве ку, Бе о град: Clio.
26 Ча лић, М. Ж. (2004) Со ци јал на исто ри ја Ср би је 18151914, Успо ре ни 

на пре дак и ин ду стра ли за ци ји, Бе о град: Clio. 
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леко ви). По ред то га Ср би ја про из во ди и по љо при вред не 
про из во де ко ји се мо гу свр ста ти у пе ри фе р не. Пре ма по
да ци ма CIA World Fac tbo okа за 2011. го ди ну у не мач ком 
БДПу је услу жни сек тор нај до ми нант ни ји (74%) и ви ше за
сту пљен у укуп ном уде лу при вре де не го што је то слу чај са 
Ср би јом. По том сле де ин ду стриј ски (25%) и по љо при вред
ни сек тор (1%). Не мач ка је јед на од нај ве ћих и нај на пред
ни јих ин ду стриј ских про из во ђа ча че ли ка, ме та ла, угља, це
мен та, хе ми ка ли ја, во зи ла, ма шин ских алат ки, ау то мо би ла 
сред ње и ви со ке кла се, хра не и пи ћа, бро до ва, оде ће. Уоч љи
во је да осим цен трал них про из во да (во зи ла, ма шин ске алат
ке, ау то мо би ли, бро до ви), Не мач ка про из во ди и пе ри фер не 
ин ду стриј ске по луфа бри ка те и си ро ви не (че лик, ме тал, 
угаљ, це мент, хе ми ка ли је, итд.), што јој омо гу ћу је да сма њи 
увоз пе ри фер них ин ду стриј ских до ба ра из дру гих зе ма ља 
и та ко по зи тив но ути че на соп стве ни тр го вин ски би ланс. 
Ова кав ра спон про из вод ње ука зу је и на ње ну ра зно ли кост, 
што је је дан од усло ва ве ће не за ви сно сти зе мље од ути ца ја 
спољ ног свет ског тр жи шта. Осим ових про из во да Не мач ка 
про из во ди по љо при вред не про из во де ко ји се мо гу ока рак
те ри са ти као пе ри фер ни, али они чи не ма ли део БДПа. У 
ру мун ском БДПу пре ма про це на ма за 2013. го ди ну нај ве ћи 
удео има услу жни сек тор (59,6 %), што је го то во иден тич но 
са за сту пље но шћу услу жног сек то ра у Ср би ји. По том сле
де ин ду стриј ски сек тор  (34,2%) и по љо при вред ни сек тор 
(6,4 %), од ко јих је пр ви не знат но ви ше за сту пљен не го у 
Срби ји, а дру ги не знат но ма ње. Од ин ду стриј ских про из во
да Ру му ни ја про из во ди елек трич не ма ши не и опре му, оде ћу 
и обу ћу, ла ке ма ши не, ау то мо би ле сред ње кла се, ру де, др во, 
хе ми ка ли је, го ри ва, гра ђе вин ски ма те ри јал. Мо же се ре ћи да 
је у Ру му ни ји при сут на ком би на ци ја цен трал них про из во да 
и оних бли ских њи ма (ау то мо би ли, елек трич не ма ши не и 
опре ма) и пе ри фер них про из во да (оде ћа и обу ћа, ла ке ма
ши не, ру де, др во, хе ми ка ли је, гра ђе вин ски ма те ри јал). Иа ко 
су по лу фа бри ка ти, го ри ва се због есен ци јал не ва жно сти за 
функ ци о ни са ње ка пи та ли стич ке при вре де и ви со ке тр жи
шне вред но сти, мо гу ока рак те ри са ти као ква зи цен трал ни 
про из вод. По љо при вред на про из вод ња ко ја ни је мно го за
сту пље на у укуп ном БДПу Ру му ни је до во ди до не знат но 
ве ћег уде ла пе ри фер них про из во да у укуп ном оби му про из
во да. У танзaнијском БДПу, пре ма про це ни из 2013. го ди не, 
на јза сту пље ни ји је услу жни сек тор (47,4 %), али зна чај но 
ма ње не го у Ср би ји. По том сле ди по љо при вред ни (27,6%) 
и ин ду стриј ски сек тор (25%), од ко јих је пр ви знат но ви ше 
за сту пљен не го у Ср би ји, а дру ги зна чај но ма ње. По љо при
вред на про из вод ња чи ни зна ча јан удео це ло куп не про из
вод ње, што ука зу је на ап со лут ну до ми на ци ју пе ри фер них 
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произ во да. У ин ду стриј ском сек то ру се про из во де пре храм
бе ни про из во ди, ди ја ман ти, зла то, гво жђе, со, це мент, про
из во ди од наф те, обу ћа и оде ћа, ђу бри ва, про из во ди од др
ве та. Го то во сви ови про из во ди се мо гу ока рак те ри са ти као 
пе ри фер ни, осим оних по пут ди ја ма на та, зла та и про из во да 
од наф те, ко ји због ве ли ке тр жи шне вред но сти спа да ју у 
ква зи цен трал не. Мо же се по ста ви ти пи та ње да ли Тан за ни ја 
уоп ште има пу ну кон тро лу над тр го ви ном ква зи цен трал ним 
про из во ди ма и где за и ста од ла зи до бит од ње. 

Из до са да на ве де них по да та ка мо же се за кљу чи ти да је у 
не мач кој при вре ди за сту пљен нај ши ри оп сег цен трал них 
про из во да, док је у Ру му ни ји за сту пље на ме ша ви на огра ни
че ног бро ја цен трал них и ве ћег бро ја пе ри фер них про из во
да. У Тан за ни ји ве ћи на про из во да су пе ри фер ни, а они ко
ји то ни су пред ста вља ју ква зи цен трал не, за ко је не по сто ји 
потпу на кон тро ла др жа ве.

По струк ту ри сво је при вре де Ср би ја је нај слич ни ја Рум ни
ји, те се мо же озна чи ти као по лу пе ри фе риј ска зе мља. Удео 
раз ли чи тих сек то ра у БДПу Ср би је та ко ђе је нај слич ни ји са 
Ру му ни јом, то јест у њој су со лид но за сту пље ни се кун дар ни 
и услу жни сек тор, а сла бо за сту пљен при мар ни сек тор. По
што ви ши ни вои услу жног сек то ра у укуп ном БДПу зе мље 
усло вља ва ју и ве ћу про дук тив ност у ње ној ин ду стри ји и по
љо при вре ди, мо же се за кљу чи ти да је про дук тив ност при
мар ног и се кун дар ног сек то ра нај ви ша у Не мач кој, по том у 
Ср би ји и Ру му ни ји, а нај ни жа у Тан за ни ји. 

Тех но ло шка раз ви је ност. Тех но ло шка раз ви је ност ода бра
них зе ма ља је упо ре ђи ва на ко ри шће њем ин ди ка то ра тех
но ло шке спрем но сти и ино ва ци је из Гло бал ног из ве шта ја о 
ком пе ти тив но сти за 2013/2014. го ди ну. Тех но ло шка спрем
ност се од ре ђу је као агил ност ко јом еко но ми ја усва ја по
сто је ће тех но ло ги је ка ко би по ве ћа ла про дук тив ност сво
јих ин ду стри ја.27 Зе мље ко је су тех но ло шки раз ви је ни је 
ујед но су и агил ни је на тех но ло шке про ме не. Тех но ло шка 
спрем ност ће би ти ме ре на уз по моћ ска ле од 1 до 7 на ко јој 
вред ност 1 пред ста вља нај ни жу, а вред ност 7 нај ви шу тех
но ло шку спрем ност. Осим по ре ђе ња вред но сти тех но ло шке 
спрем но сти Ср би је са Не мач ком, Ру му ни јом и Тан за ни јом, 
вред но сти тех но ло шке спрем но сти ових зе ма ља су по ре ђе
не и са про сеч ном вред но шћу тех но ло шке спрем но сти за 
ре сурс но во ђе не зе мље (у ко је спа де Тан за ни ја), зе мље во ђе
не ефи ка сно шћу (у ко је спа да ју Ру му ни ја и Ср би ја) и зе мље 
во ђе не ино ва ци јом (у ко је спа да Не мач ка). Кла си фика ци ја 

27 The glo bal com pe ti tiv ness re port 2013 2014, 18. Јул 2014, http://www3.
we fo rum.or g/docs/WEF_Glo bal Com pe ti ti ve nes sRe port_201314.pdf  ,стр 6
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зе ма ља пре ма Гло бал ном из ве шта ју о кон ку рент но сти је 
ве о ма слич на ТСС ти по ло ги ји зе ма ља на цен трал не, по лу
пе ри фер не и пе ри фер не.28 Не мач ка има нај ви шу вред ност 
тех но ло шке спрем но сти (5,7), што је не знат но ви ше од про
се ка за зе мље во ђе не ино ва ци јом (5,6). Овај по да так ука зу је 
на ње ну нај ви шу тех но ло шку раз ви је ност. Ру му ни ја и Ср
би ја има ју слич не вред но сти за тех но ло шку спрем ност (4,1 
и 4,0). И јед на и дру га се на ла зе из над про се ка за зе мље 
во ђе не ефи ка сно шћу (3,6), што ука зу је на њи хо ву сред њу 
тех но ло шку раз ви је ност. Тан за ни ја се пре ма тех но ло шкој 
спрем но сти (2,7) на ла зи не по сред но ис под про се ка за ре
сурс но во ђе не зе мље (2,8), што ука зу је на ње ну још увек 
ни ску тех но ло шку раз ви је ност. Сли чан ни во тех но ло шке 
раз ви је но сти Ср би је и Ру му ни је, ко ји је знат но ни жи од ни
воа Не мач ке и знат но ви ши од ни воа Тан за ни је, ука зу је на то 
да је она пре ма овом ин ди ка то ру по лу пе ри фе риј ска зе мља. 
Тех но ло шка раз ви је ност је ме ре на и пре ко ин ди ка то ра тех
но ло шке ино ва тив но сти. Ни во тех но ло шке ино ва тив но сти 
знат но ути че на ста ње раз вит ка сред ста ва за про из вод њу и 
про дук тив ност при вре де. Ме ре на је по мо ћу ска ле ин ди ка то
ра ино ва ци је од 1 до 7 Гло бал ног из ве шта ја о ком пе ти тив
но сти за 2013/2014. го ди ну.29 Вред ност ино ва ци је Не мач ке 
из но си 5,5, што је ви ше од про сеч не вред но сти за зе мље во
ђе не ино ва ци јом (4,7). Ср би ја и Ру му ни ја са вред но сти ма 
од 2,9 и 3,0 се фак тич ки на ла зе бла го ис под и/или на про
се ку за зе мље во ђе не ефи ка сно шћу (3,0). Из не на ђе ње пред
ста вља Тан за ни ја, ко ја има ве ћу вред ност ино ва ци је (3,1) и 
од Ср би је и од Ру му ни је и пре ма шу је про сеч ну вред ност 
за ре сурс но во ђе не зе мље. На ве де но мо же би ти по сле ди ца 
прет ход но из ра зи то ло ше тех но ло шке раз ви је но сти, где сва
ка ино ва ци ја зна чај но ути че на по ве ћа ње сте пе на ино ва ци је 
(ефе кат ни ске ба зе). Сла би ја ино ва тив ност у Ср би ји и Ру му
ни ји се мо же об ја сни ти ни ском сто пом ин ве сти ра ња стра
ног ка пи та ла, не спо соб но шћу до ма ће еко но ми је да ство ри 
усло ве за ино ва ци ју и ути ца јем бли ских цен трал них зе ма
ља, ко је раз ли чи тим ме ра ма успо ра ва ју про цес ино ва ци је у 
овим зе мља ма. Ипак по што се и јед на и дру га на ла зе око и 
на про се ку за зе мље во ђе не ефи ка сно шћу, ко је су по сво јим 
ка рак те ри сти ка ма ве о ма слич не ТСС схва та њу по лу пе ри фе
ри је, мо же се ре ћи да је Ср би ја и по овој ка рак те ри сти ци 
по лу пе ри фе риј ска зе мља.

Ин фра струк тур на раз ви је ност. Јед на од ка рак те ри сти ка 
ко ја ука зу је на по ло жај зе мље у свет ском ка пи та ли стич
ком си сте му је сте и сте пен ин фра струк ту р не раз ви је но сти. 

28 Исто, стр. 194, 324, 334, 362.
29 Исто.
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Инфраструк тур на раз ви је ност је ме ре на по мо ћу ин ди ка то ра 
ин фра струк ту ре из Гло бал ног из ве шта ја о ком пе ти тив но сти, 
ко ји се ме ри по мо ћу ска ле од 1 до 7. Вред но сти ин фра струк
тур не раз ви је но сти за све зе мље ко је су пред мет по ре ђе ња и 
за основ не гру пе зе ма ља, пре у зе те су из Гло бал ног из ве шта
ја о ком пе ти тив но сти.30 Не мач ка има нај ви шу ин фра струк
тур ну раз ви је ност (6,2), и пре ва зи ла зи про сек зе ма ља во ђе
них ино ва ци јом (5,6). Ру му ни ја и Ср би ја су ис под про се ка  
за зе мље во ђе не ефи ка сно шћу, али су из над про се ка ре сурс
но во ђе них зе ма ља (2,4). Нај не ра зви је ни ју ин фра струк ту ру 
има Тан за ни ја (2,3) и она се на ла зи  не знат но  ис под про се ка 
за ре сурс но во ђе не зе мље. Мо же се за кљу чи ти да је по овом 
ин ди ка то ру Ср би ја слич на Ру му ни ји, да зна чај но за о ста је у 
од но су на Не мач ку, али и да је из над Тан за ни је, и да нај ве
ро ват ни је при па да  гру пи зе ма ља по лу пе ри фе ри је.

Тр го вин ски по ло жај. Тр го вин ски по ло жај зе ма ља се мо же 
де фи ни са ти као ње на по зи ци ја у свет ској тр го вин ској раз
ме ни. Он је ме рен ин ди ка то ром струк ту ре уво за и из во
за зе ма ља и ин ди ка то ром тр го вин ског би лан са. По ре ђе ње 
струк ту ре уво за и из во за Ср би је са зе мља ма прет по ста вље
ним пред став ни ци ма пе ри фе ри је, по лу пе ри фе ри је и цен тра, 
мо же по ка за ти ко ји је њен по ло жај на свет ском тр жи шту. 
Ср би ја из во зи гво жђе и че лик, гу му, оде ћу, пше ни цу, во ће 
и по вр ће, обо је не ме та ле, елек трич не апа ра те, про из во де од 
ме та ла, му ни ци ју и во зи ла. У струк ту ри срп ског из во за уче
ству ју пе ри фер ни и про из во ди бли ски пе ри фер ним као што 
су си ро ви не, по лу фа бри ка ти и тех но ло шки јед но став ни про
из во ди (гво жђе, че лик, гу ма, оде ћа, во ће и по вр ће, обо је ни 
ме та ли, про из во ди од ме та ла), али и сло же ни ји про из во ди 
ко ји се мо гу ока рак те ри са ти као цен трал ни или бли ски цен
трал ним (елек трич ни апа ра ти, во зи ла, оруж је и му ни ци ја). 
Ср би ја је уво зник хе ми ка ли ја, хе миј ских про из во да, го ри ва 
и наф те, основ них ме та ла, ма ши на, опре ме и во зи ла. Мо
же се уо чи ти да зна ча јан део срп ског уво за чи не цен трал ни, 
ква зи цен трал ни и про из во ди бли ски цен трал ним (го ри во и 
наф та, ма ши не и опре ма, во зи ла), али да се уво зе и пе ри фер
ни и про из во ди бли ски пе ри фер ним (хе ми ка ли је, хе миј ски 
про из во ди, основ ни ме та ли). Не мач ка из во зи мо тор на во зи
ла, ма ши не, хе ми ка ли је, ком пју те ре и про из во де елек трон
ске ин ду стри је, елек трон ску опре му, фар ма це ут ске про из
во де, ме та ле, тран спорт ну опре му, пре храм бе не про из во де, 
тек стил, гу му и ши рок спек тар пла стич них про из во да. Уоч
љи ва је ве ли ка за сту пље ност и ра зно вр сност цен трал них 
про из во да и оних слич них цен трал ним (моторна во зи ла, 
ма ши не, ком пју те ри, елек трон ски про из во ди, електрон ска 

30 Исто.
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опре ма, фар ма це ут ски про из во ди, тран спорт на опре ма), али 
и ма ња при сут ност пе ри фер них про из во да и оних слич них 
пе ри фер ним (ме та ли, тек сти ли, гу ма, пре храм бе ни про из во
ди). Не мач ка уво зи наф ту и гас, ма ши не, во зи ла, хе ми ка ли
је, елек трич ну опре му, фар ма це ут ске про из во де, пре храм бе
не про из во де. Увоз из ра зи то цен трал них про из во да (опре ма 
за об ра ду по да та ка, елек трич на опре ма, итд.) ука зу је на ви
сок ни во раз ви је но сти про из вод ње у овој зе мљи ко ја ства ра 
по тра жњу за њи ма. Ру му ни ја из во зи ма ши не и ма шин ску 
опре му, ме тал и про из во де од ме та ла, оде ћу и обу ћу, хе ми ка
ли је, по љо при вред не ма ши не, ми не ра ле и го ри ва. Осим ма
ши на и ма шин ске опре ме ко ји су бли ски цен трал ним про из
во ди ма, као и ми не ра ла и го ри ва, ко ји се мо гу од ре ди ти као 
ква зи цен трал ни про из во ди, оста ли про из во ди се мо гу ока
рак те ри са ти као пе ри фер ни. Ру му ни ја уво зи ма ши не и ма
шин ску опре му, хе ми ка ли је, го ри ва и ме та ле, тек стил и оде
ћу, по љо при вред не про из во де. Ве ћи на на ве де них про из во да 
спа да у гру пу пе ри фер них. Ова ква струк ту ра уво за и из во за 
у Ру му ни ји ука зу је на за ста ре лост ње не про из вод ње и сла бу 
по тра жњу за про из во ди ма ко ји би је тех нич ки уна пре ди ли. 
Ипак бит но је на по ме ну ти да њен увоз и из воз, без об зи
ра на ве ли ку за сту пље ност пе ри фер них про из во да, чи не и 
цен трал ни и пе ри фер ни про из во ди. Тан за ниј ски из воз је у 
пот пу но сти са чи њен од чи сто пе ри фер них про из во да по пут 
ка фе, па му ка, ко шту ња вог во ћа, јед но став них фа брич ких 
про из во да. Је ди но се зла то и наф та због ви со ке тр жи шне 
вред но сти мо гу од ре ди ти као ква зи цен трал ни про из во ди. 
Тан за ни ја уво зи по тро шна до бра, ма ши не и тран спорт на 
сред ства, си ро ве ин ду стриј ске ма те ри ја ле. То зна чи да њен 
увоз чи не углав ном пе ри фер ни про из во ди. На ве де но се мо
же об ја сни ти ни ском ку пов ном мо ћи ста нов ни штва и сла бо 
раз ви је ном при вре дом. До са да је по ка за но да Не мач ка има 
нај ве ћи и нај ра зно вр сни ји из воз цен трал них про из во да, што 
уства ри и пред ста вља од ли ку цен трал них зе ма ља. Зна ча јан 
ни во уво за цен трал них про из во да ви со ке тех но ло ги је у Не
мач ку об ја шња ва се по тре ба ма ње не при вре де за кон стант
ним уса вр ша ва њем, што та ко ђе пред ста вља од ли ку цен тра. 
Тан за ни ја се пре ма ка рак те ри сти ка ма свог уво за и из во за 
мо же од ре ди ти као пе ри фер на зе мља. Из воз и увоз до ба ра 
у Ср би ји је ме шо вит, по че му је нај слич ни ја са Ру му ни јом, 
те се и пре ма овом ин ди ка то ру мо же од ре ди ти као по лу пе
ри фер на зе мља.

Сле де ћи ин ди ка тор пре ко ко јег је упо ре ђи ван по ло жај зе
ма ља у свет ској тр жи шној раз ме ни је ста ње тргoвинског 
би лан са. Ста ње тр го вин ског би лан са ука зу је ка кав је од нос 
из ме ђу уво за и из во за од ре ђе не зе мље. Ср би ја у свет ској 
раз ме ни оства ру је не га тив ни тр го вин ски би ланс ко ји се у 
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пе ри о ду из ме ђу ју ла 2013. и ју ла 2014. го ди не кре тао из ме
ђу 264 и 355,8 ми ли о на евра. Нај ве ћа не га тив на вред ност  
оства ре на је ја ну а ра 2014. го ди не ка да је не га тив ни тр го вин
ски би ланс из но сио 559,8 ми ли о на евра. Не мач ка оства ру
је из у зет но по зи ти ван тр го вин ски би ланс ко ји се, ме рен у 
истом вре мен ском пе ри о ду, кре тао од 16.406 до 16.720 ми
ли о на евра. Нај ве ћи су фи цит је оства рен ок то бра 2013. го
ди не и из но сио је 20.609 ми ли о на евра. Ру му ни ја оства ру је 
не га ти ван тр го вин ски би ланс ко ји се у пе ри о ду из ме ђу ју ла 
2013. и ју ла 2014. го ди не кре тао из ме ђу 555,1 и 573 ми ли
о на евра. Нај ве ћи ми нус је оства рен ав гу ста 2013. го ди не и 
из но сио је 649,7 ми ли о на евра. Тан за ни ја та ко ђе оства ру је 
не га ти ван тр го вин ски би ланс ко ји је у пе ри о ду од ју ла 2013. 
до ју ла 2014. го ди не из но сио од 238,6  до 302 ми ли о на евра. 
Нај ве ћи ми нус за бе ле жен је ок то бра 2013. го ди не и из но сио 
је 496,3 ми ли о на евра. При мер Не мач ке по ка зу је ка ко про
из вод ња и из воз цен трал них про из во да до во ди до огром ног 
тр го вин ског су фи ци та. За ста ре лост тех но ло ги је, ме шо ви ти 
из воз и оба ра ње ца рин ских за шти та за нај ра зли чи ти је об
ли ке про из во да усло вље но при ти ском над др жав них ме ђу
на род них ин сти ту ци ја, ко је су нај че шће у слу жби ин те ре са 
цен трал них зе ма ља, по ка зу ју ка ко ма ле по лу пе ри фе риј ске 
зе мље гу бе у не јед на кој свет ској раз ме ни. Оне су че сто и 
енер гет ски за ви сне, што та ко ђе зна чај но ути че на по раст 
трго вин ског де фи ци та. Пе ри фе риј ске зе мље по пут Тан за
ни је, оства ру ју ма ле при хо де од свог из во за. Због сла бе по
тра жње ста нов ни штва и при вре де усло вље не си ро ма штвом, 
ове др жа ве ма ње и уво зе због че га че сто не ма ју екс трем
не ми ну се у тр го вин ском би лан су. Са дру ге стра не, раз ви
ја ње по тро шач ке кул ту ре у по лу пе ри фе ри ји уз стаг на ци ју 
при вре де, мо же до ве сти до ства ра ња ве ли ких тр го вин ских 
де фи ци та. По тро шња као стил жи во та у по лу пе ри фе ри ји, 
одржа ва се све ве ћим за ду жи ва њем ста нов ни штва и при вре
де пу тем кре ди та са ви со ким ка ма та ма, што че сто до во ди 
до то га да ма ле по лу пе ри фе риј ске зе мље упа да ју у ду жнич
ко роп ство. Мо же се за кљу чи ти да и пре ма овом ин ди ка то
ру Ср би ја има нај ви ше слич но сти са Ру му ни јом, те да оне 
због то га што су енер гет ски за ви сне, ца рин ски не за шти ће
не по лу пе ри фе риј ске зе мље у не по сред ној бли зи ни цен тра, 
оства ру ју не га тив не тр го вин ске би лан се. Оба прет ход но 
об ра ђе на ин ди ка то ра ука зу ју да пре ма тр жи шном по ло жа ју 
Ср би ја спа да у зе мље по лу пе ри фе ри је.

Це на ра да. Це на рад не сна ге је ме ре на пре ко ин ди ка то ра 
про сеч не ме сеч не на јам ни не. Оне су од ре ђе не пре ма по да
ци ма из до ступ них по је ди нач них ста ти стич ких из ве шта ја 
за 2012/2013. го ди ну и из ра же не су у УСД. Као из вор по
да та ка за Ср би ју ко ри шћен је сајт Ре пу блич ког за во да за 
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стати сти ку31, за Не мач ку сајт Не мач ке ста ти стич ке службе32, 
за Ру му ни ју сајт Ру мун ског ин сти ту та за ста ти сти ку33, а за 
Тан за ни ју Ис тра жи ва ње о за по сле но сти и за ра да ма за 2012, 
спро ве де но при Тан за ниј ском би роу за ста ти сти ку.34. Про
сеч не ме сеч не на јам ни не за 2012/2013. го ди ну за све че ти ри 
зе мље ко је су пред мет по ре ђе ња из ра же не су у УСД. Не
мач ка има убе дљи во нај ве ће про сеч не ме сеч не на јам ни не 
од 4579 УСД и оне су го то во де вет пу та ве ће од про сеч них 
на јам ни на у Ру му ни ји (534 УСД)  и Ср би ји (585 УСД), и чак 
пре ко два де сет пу та ве ће од про сеч них ме сеч них за ра да у 
Тан за ни ји (214 УСД). Ви си на про сеч не срп ске ме сеч не на
јам ни не ука зу је на то да је и Ср би ја по пут Ру му ни је зе мља 
по лу пе ри фе ри је. 

Ква ли фи ко ва ност рад не сна ге. Сте пен обра зо ва ња и здра
вља рад не сна ге је сте основ за од ре ђи ва ње ква ли фи ко ва но
сти рад не сна ге. Што је сте пен обра зо ва ња и здра вља љу ди 
у не кој зе мљи на ви шем ни воу, ве ћа је и ква ли фи ко ва ност 
рад не сна ге и обр ну то. Ква ли фи ко ва ност рад не сна ге зе ма
ља ко ри шће них у ис тра жи ва њу би ће упо ре ђи ва на на осно ву 
ин ди ка то ра здра вља и основ ног обра зо ва ња и ви шег обра зо
ва ња и обу ке из Гло бал ног из ве шта ја о ком пе ти тив но сти.35 
Вред ност  ин ди ка то ра је ме ре на ко ри шће њем ска ле од 1 до 
7.  Не мач ка има нај ви ше ни вое обра зо ва ња рад не сна ге по 
оба па ра ме тра (6,4 и 5,9), ко ји су из над про се ка ка рак те ри
стич ног за зе мље во ђе не ино ва ци јом (6,4 и 5,3), те се мо же 
за кљу чи ти да у овој зе мљи ра ди нај ква ли фи ко ва ни ја рад на 
сна га. Ру му ни ја и Ср би ја оства ру ју слич не вред но сти ин ди
ка то ра здра вља и основ ног обра зо ва ња (5,7 и 5,5). На ве де но 
ука зу је да је овај па ра ме тар пре ко и на про се ку за гру пу зе
ма ља ко јој при па да ју (5,5). За ин ди ка тор ви шег обра зо ва ња 
и обу ке, Ср би ја оства ру је вред ност 4,0, што је иден тич но 
про се ку за еко но ми је во ђе не ефи ка сно шћу, док Ру му ни ја 
оства ру је вред ност од 4,4. Пре ма вред но сти ма по ка за те ља, 

31 Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку http://we brzs.stat.gov.rs/Web Si te/pu blic/
Pu bli ca ti on Vi ew.aspx?pKey=41&pLe vel=1&pubType=2&pub Key=2186, 
23. Јул 2014.

32 Desstatis https://www.de sta tis.de /EN /Fac tsFi gu res/Na ti o na lE co nomyEn vi
ron ment/Ear nin gsLa bo ur Costs/Ear ning sE ar ning sDif fe ren ces/Ta bles/Long
Ti me Se ri esD.html, 23. Јул 2014.

33 Ave ra ge ear nings in De cem ber 2013, http://www.in sse.ro /cm s/fi les/sta ti sti ci/
co mu ni ca te/ca sti gu ri/a13/cs 12e13.pd f, 23. јул 2014.

34 Em ployment And Ear nings Sur vey, 2012 – Ana lic ti cal Re o prt, The Uni ted 
Re pu blic Of Tan za nia: Na ti o nal Bu re au Sta ti stics http://www.ka zi.go .tz /do
cu ments/tak wi mu/Em ploymentandEar ningSur veyRe port2012.pd f, 23. 
Јул 2014

35 The glo bal com pe ti tiv ness re port 2013 2014, 18. јул 2014, http://www3.we
fo rum.or g/docs/WEF_Glo bal Com pe ti ti ve nes sRe port_201314.pdf , стр. 194, 
324, 334 и 362.
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Ср би ја и Ру му ни ја има ју сред ње ни вое обра зо ва ња и здра
вља, због че га се мо же за кљу чи ти да је код њих и сред ње 
обра зо ва на и сред ње здра ва рад на сна га. Тан за ни ја оства ру
је вред ност од 4,6 за пр ви по ка за тељ, што је не знат но ви ше 
од про се ка гру пе зе ма ља ко јој при па да, а за дру ги по ка за тељ  
вред ност ко ја је за 0,4 ни жа од про се ка. У скла ду са на ве де
ним ре зул та ти ма, Тан за ни ја је од ре ђе на као зе мља са ни жим 
ни во и ма обра зо ва ња и здра вља, због че га је за кљу че но да 
је и ње на рад на сна га ни же ква ли фи ко ва на. По пред мет ним  
ин ди ка то ри ма Ср би ја по ка зу је нај ви ше слич но сти са Ру
му ни јом и пре ма ди мен зи ји ква ли фи ко ва но сти рад не сна ге 
може се кла си фи ко ва ти у гру пу зе ма ља по лу пе ри фе ри је.

За кљу чак

Овај рад пред ста вља по ку шај утвр ђи ва ња по ло жа ја Ср би је 
у свет ском ка пи та ли стич ком си сте му, кроз  ње но по ре ђе ње 
пре ма еко ном ским ин ди ка то ри ма са Не мач ком, Ру му ни јом 
и Тан за ни јом. По сле по ре ђе ња Ср би је са зе мља ма за ко је 
се прет по ста вља да су пред став ни ци цен тра, по лу пе ри фе
ри је и пе ри фе ри је, мо же се за кљу чи ти да је она пре ма свим 
ин ди ка то ри ма нај слич ни ја Ру му ни ји и да сто га при па да 
гру пи по лу пе ри фе риј ских зе ма ља. Ово је усло вље но слич
ним дру штве ноисто риј ским пу та ња ма Ср би је и Ру му ни је. 
Ипак по треб но је на гла си ти да Ср би ја и Ру му ни ја спа да ју у 
по се бан тип по лу пе ри фе риј ских зе ма ља. За раз ли ку од ве
ли ких зе ма ља по пут Ру си је, Ки не, Ин ди је и Бра зи ла, ко је 
има ју број ну рад ну сна гу, зна чај не ко ли чи не си ро ви на, моћ
не арми је и ја ке др жав не струк ту ре, па сто га огро ман по тен
ци јал за бу ду ће за у зи ма ње по зи ци је цен тра, Ср би ја и Ру му
ни ја су знат но огра ни че не у ак тер ском де ло ва њу соп стве
ном ре сурс ном за ви сно шћу, ма њом ве ли чи ном, и близином 
моћних централ них зе ма ља из за пад не Евро пе.

На кон утвр ђи ва ња да је Ср би ја ма ла по лу пе ри фе риј ска 
зе мља са ни ским по тен ци ја лом за про ме ну свог по ло жа
ја, по ста вља се пи та ње да ли и ка ко уз од ре ђе не стра те
ги је де ло ва ња мо же да по пра ви свој по ло жај у свет ском 
капиталистичком си сте му.

Пр вен стве но тре ба схва ти ти да се свет ски ка пи та ли стич ки 
си стем као скуп струк ту ра ду гог тра ја ња, не мо же за о би ћи и 
да ово по го то во ва жи за ма ле зе мље по пут Ср би је. Да кле мо
ра се уче ство ва ти у „игри”, али и на ћи на чин да се у њој не
што и до би је. Др жа ва ов де има огром ну уло гу. Она мо ра да 
стек не кон тро лу над при вред ним по тен ци ја ли ма соп стве не 
зе мље. Шти те ћи се за штит ним ца ри на ма од про из во да ја ке 
кон ку рен ци је, тре ба да ра ци о нал но и оп ти мал но ор га ни зу је 
про из вод њу оно га што је у ста њу да про из во ди и пла си ра на 
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свет ско тр жи ште. До бит оства ре ну у тр го ви ни по треб но је 
ре ин ве сти ра ти у ства ра ње ја че тех но ло шке ба зе нео п ход не 
за про из вод њу ком плек сни јих про из во да. Не ка се про да јом 
пе ри фер них и бив ши цен трал них про из во да ство ре усло ви 
за бу ду ћу про из вод њу цен трал них. Са кон зи стент ним спро
во ђе њем ове по ли ти ке др жа ва ће би ти у ста њу да ство ри 
до вољ но сред ста ва ко је ће ула га ти у раз ви ја ње ја че мре же 
со ци јал не по мо ћи, сма њи ва ње со ци јал них раз ли ка, раз ви ја
ње на уч не ино ва тив но сти, по ве ћа ње вој не мо ћи и обез бе ђи
ва ње енер гет ске не за ви сно сти. По ве ћа њем еко ном ске мо ћи 
по ди ћи ће се и ак тер ски по тен ци јал зе мље за по ма га ње дру
гих си ро ма шних де ло ва све та у њи хо вој бор би за пра вед
ни ју рас по де лу свет ског бо гат ства и раз би ја ње еко ном ске 
и по ли тич ке хе ге мо ни је Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва и 
Евро пе, на ста ле на не пра вед ној свет ској по де ли ра да.
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POSITION OF SERBIA  
IN THE GLOBAL CAPITALIST SYSTEM

Abstract

Purpose of this work is examination of the position of Serbia in the global 
capitalist system according to economic characteristics, determination 
if it can be characterized as a country in the centre, semiperipheral or 
peripheral to the global capitalist system, using economic parameters 
selected based on operationalized theory of Immanuel Wallerstain. The 
paper will show that the structure of capitalism displays clear differences 
in its centre, semiperiphery and periphery. The centre is a place with 
all the capital, where technological innovations and political power 
provide most sophisticated products which are also most expensive. 
However, its economic power is primarily based on the exploitation 
of periphery which offers cheap work force and low production costs. 
Semiperiphery is found between the centre and the periphery, and is 
so both the exploiter and the exploited. The Wallerstain’s theoretical 
standpoint is very fruitful for studies of modern social relations in the 
global context, based on exploiting a large number of countries in the 

global capitalist system.

Keywords: global capitalist system, periphery, semiperiphery, centre, 
position of Serbia
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ТРАНЗИЦИОНЕСРБИЈЕ

Сажетак:Циљ ра да је да утвр ди да ли је гло бал на кри за нео ли
бе рал ног мо де ла ка пи та ли стич ке ре гу ла ци је (чи ју по ја ву мо же мо 
пра ти ти по чев ши од 2008. го ди не до да нас), од ре ди ла пад по дршке 
еко ном ским ре фор ма ма и при ва ти за ци о ним про це си ма у Ср би ји, 
од но сно, да ли се сте пен да те по др шке раз ли ку је на ме ђу кла сном 
ни воу. Ана ли за по чи ва на ем пи риј ским по да ци ма до би је ним у окви
ру два ис тра жи вач ка про јек та – Стра ти фи ка циј ске и вред но сне 
про ме не у пе ри о ду дру штве не тран сфор ма ци је (2003) и Иза зо ви 
но ве дру штве не ин те гра ци је у Ср би ји: кон цеп ти и ак те ри (2012) 
– и укљу чу је ис пи ти ва ње сте пе на при ста ја ња ис пи та ни ка уз ем
пи риј ске ис ка зе ко ји ме ре ори јен та ци ју ка еко ном ском ли бе ра ли зму 
(оп штем и спе ци фич ном), од но сно ис ка зи ма ко ји ма се ме ри по др
шка при ва ти за ци ји по је ди них сег ме на та јав ног сек то ра. 

Кључнеречи: постсо ци ја ли стич ка тран сфор ма ци ја, еко ном ски 
ли бе ра ли зам, при ва ти за ци ја, кла са

Те о риј скокон тек сту ал ни оквир1

Про це си при ва ти за ци је раз ли чи тих фор ми ко лек тив не (а 
пре све га др жав не) сво ји не, пред ста вља ју јед ну од кључ них 

1 Рад је на стао у окви ру про јек та „Иза зо ви но ве дру штве не ин те гра ци је у 
Ср би ји: кон цеп ти и ак те ри’’ (еви ден ци о ни број: 179035), ко ји је фи нан

ЈЕЛЕНА ПЕШИЋ
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ка рак те ри сти ка со циоеко ном ске тран сфор ма ци је дру шта ва 
ре ал ног со ци ја ли зма и њи хо вог струк ту ри са ња на но вим/
ста рим ка пи та ли стич ким осно ва ма. Ме ђу тим, као што су 
Шти глиц (Jo seph Sti glitz) и Хо фо ва (Kar la Hoff) при ме ти ли, 
у окви ру јед не стру је дру штве них те о ре ти ча ра и кре а то
ра дру штве ноеко ном ских по ли ти ка, пре о вла да ва ло је ми
шље ње да је нео п ход но, на иде о ло шком пла ну, по сту ли ра ти 
тржи шну еко но ми ју као бе зал тер на тив ни дру штве ноеко
ном ски по ре дак, ко ји ужи ва ши ро ку дру штве ну по др шку, 
ка ко би про це си при ва ти за ци је би ли успе шни.2 У дру гој 
ва ри јан ти, на ро чи то ме ђу пред став ни ци ма но вог ин сти ту
ци о на ли зма, чи ни ло се не дво сми сле ним да „успе шност’’ 
тран зи ци је и про це са при ва ти за ци је умно го ме за ви си од 
прет ход ног ус по ста вља ња аде кват них (тр жи шних) ин сти
ту ци ја, ко је, за уз врат, има ју со ци ја ли за циј ски ефе кат, ге
не ри шу ћи вред но сне про ме не код сво јих чла но ва.3 С об зи
ром да се по ка за ло да је след ко ра ка ко ји под ра зу ме ва пр во 
вредно сноиде о лошку при пре му, а тек по том од го ва ра ју ћу 
ин сти ту ци о нал ну тран сфор ма ци ју, по ли тич ки не прак ти чан, 
ме ђу за го вор ни ци ма бр зе при ва ти за ци је (ко ја је углав ном 
фа во ри зо ва на од стра не за пад них ин ве сти то ра и ме ђу на род
них еко ном ских ин сти ту ци ја), ја вља се те за о ди на мич кој 
ин тер ак ци ји ин сти ту ци о нал них ре фор ми и вред но сноиде
о ло шких про ме на: бр за при ва ти за ци ја во ди ства ра њу гру
па ци је при ват них вла сни ка, ко ји по том, у ци љу за шти те 
соп стве них ин те ре са, ло би ра ју у прав цу ства ра ња ин сти
ту ци о нал нонор ма тив не пот по ре тр жи шној еко но ми ји.4 У 
скло пу ова ко за ми шље ног про це са, еко ном ска тран зи ци
ја се од ви ја си мул та но са по ли тич ком де мо кра ти за ци јом и 
од го ва ра ју ћим вред но снонор ма тив ним про ме на ма, чи не ћи 
је дин ствен и не раз дво јив сет (па кет) си стем ских ре фор ми.5

Би ло да су дру штве ни ре фор ма то ри и твор ци мо де ла при
ва ти за ци је за го ва ра ли је дан или дру ги мо дел (где су оба, 
сле де ћи ево лу тив ну па ра диг му, ра чу на ла са ре ла тив но ја
сним и не у пит ним пу тем тран зи ци је из ко манд ноплан ске 

си ран од стра не Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја 
Ре пу бли ке Ср би је.

2 Hoff, K. and Sti glitz, J. (2002) Af ter the BigBang? Ob stac les to the Emer gen ce 
of the Ru le of Law in Postcom mu nist So ci e ti es, Wor king Pa pers 9282, Cam
brid ge MA: NBER.                                                                                                                                                                                                     

3 Ro land, G. In tro duc tion, in: Pri va ti za tion: Suc ces ses and Fa i lu res, ed. Ro
land, G. (2008), New York: Co lum bia Uni ver sity Press; Cao, Y. and Nee, V. 
(2000) Com ment: Con tro ver si es and evi den ce in the mar ket tran si tion de ba
te, Ame ri can Jo ur nal of So ci o logy Vol. 105, No. 4, pp. 1175118.

4 Hoff, K. and Sti glitz, J. nav. de lo.
5 Of fe, C. (1997) Va ri e ti es of Tran si tion: The East Eu ro pean and East Ger man 

Ex pe ri en ce, Mic hi gan: MIT Press.                                                                                            
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у тр жи шну еко но ми ју), ре ал ност их је убр зо де ман то ва ла: 
ни ти је про цес тран сфор ма ци је имао не дво сми сле но ја сну 
пу та њу и ујед на чен тем по, ни ти су же ље ни ис хо ди увек би
ли из ве сни. По ка за ло се да се ра ди о про це су у ко јем је мо
гу ће оче ки ва ти раз ли чи те пу те ве тран сфор ма ци је, за ви сно 
од кон крет ног дру штве ноисто риј ског на сле ђа (те о ри је за
ви сно сти од пре ђе ног пу та – path de pen dency), од но сно раз
ли чи те ис хо де. 6  Пост со ци ја ли стич ка тран сфор ма ци ја се, на 
тај на чин, по ка зи ва ла као укљу чи ва ње не ка да шњих со ци
ја ли стич ких еко но ми ја у свет ски ка пи та ли стич ки си стем, 
до ду ше на пе ри фе риј ском или по лу пе ри фе риј ском ни воу, 
струк ту ри шу ћи, у окви ру да тих дру шта ва, раз ли чи те под ва
ри јан те ка пи та ли зма, ко је у ма њој или ве ћој ме ри од у да ра ју 
ка ко од тр жи шноли бе рал ног (ан глоаме рич ког), та ко и од 
тр жи шноко ор ди ни са ног (не мач кошвед ског) ти па ка пи та
ли зма.7

Оп ти ми стич на пред ви ђа ња еко ном ског опо рав ка не кaда 
уру ше них со ци ја ли стич ких при вре да по ка за ла су се не ре
ал ним. Иа ко је у ве ћи ни постсо ци ја ли стич ких дру шта ва 
нео ли бе рал на еко ном ска по ли ти ка од не ла пре ва гу, као ма ње 
или ви ше нео че ки ва ни ис ход про це са тран сфор ма ци је ја ви
ла се „пост ко му ни стич ка ре це си ја’’ ко ја је озна чи ла си стем
ски ин ду ко ван пад еко ном ских ак тив но сти и екс тен зив ну 
де ин ду стри ја ли за ци ју, пра ће ну број ним зло у по тре ба ма при
ва ти за ци о них про це са.8 Не у спех да се за до во ље про бу ђе на 
оче ки ва ња ста нов ни штва у по гле ду ра ста жи вот ног стан
дар да, ре флек то вао се у сма ње ној по др шци ре форм ским, а 
у окви ру њих на ро чи то при ва ти за ци о ним про це си ма, ко ја је 
за бе ле же на го то во у ве ћи ни пост со ци ја ли стич ких зе ма ља.9

Хи по те тич коме то до ло шки оквир

Има ју ћи прет ход но ре че но у ви ду, циљ овог ра да је да се ис пи
та да ли се исти тренд – опа да ња по др шке приватизационим 

6 Stark, D. (1991) Path De pen den ce and Pri va ti za tion Stra te gi es in East Cen
tral Eu ro pe, Eu ro pean Po li tics & So ci e ti es No. 6, pp. 1754.

7 La zić, M. (2011) Če ka ju ći ka pi ta li zam, Be o grad: Slu žbe ni gla snik; Hall, P. 
and So ski ce, D. In tro duc tion, in: Va ri e ti es of Ca pi ta lism, eds. by Hall, P. and 
So ski ce, D. (2001) Ox ford: Ox ford Uni ver sity Press

8 King, L. and Hamm, P. (2005) Pri va ti za tion and Sta te Ca pa city in Post com
mu nist So ci ety, Wil li am Da vid son In sti tu te Wor king Pa per No. 806, Uni ver
sity of Mic hi gan; Hoff, K. and Sti glitz, J. (2005) The Cre a tion of the Ru le 
of Law and the Le gi ti macy of Pro perty Rights: the Po li ti cal and Eco no mic 
Con se qu en ces of a Cor rupt Pri va ti za tion, Wor king Pa pers 11772, Cam brid ge 
MA: NBER.

9 De ni so va, I., Mar kus E., Ti mothy, F. and Zhu rav skaya, E. (2010) Everybody 
Ha tes Pri va ti za tion, but Why? Sur vey Evi den ce from 28 Postcom mu nist Co
un tri es, Wor king Pa per No. 143, CE FIR / ES Wor king Pa per se ri es.
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про це си ма и ори јен та ци је ка еко ном ском ли бе ра ли зму – бе
ле жи и у дру штву (пост)тран зи ци о не Ср би је. За по ред бе ни 
оквир ода бра не су  две вре мен ске тач ке: 2003. го ди на, у ко јој 
су еко ном ске ре фор ме, а по го то во при ва ти за ци о ни про це си, 
још увек у за чет ку, пра ће ни не уз др ма ном иде о ло шком до
ми на ци јом еко ном ског ли бе ра ли зма на гло бал ном пла ну и 
про бу ђе ним на да ма ста нов ни штва на кон „пе то ок то бар ских 
про ме на’’; и 2012. го ди на, у ко јој се осе ћа ју по сле ди це еко
ном ске ре це си је и свет ске фи нан сиј ске кри зе, мал вер за ци је 
у про це си ма при ва ти за ци је би ва ју еви дент не, а иде о ло ги ја 
еко ном ског ли бе ра ли зма по ла ко гу би свој не дво сми сле ни 
при мат ка ко на гло бал ном, та ко и на ло кал ном ни воу. У ту 
свр ху су ко ри шће ни ем пи риј ски по да ци до би је ни у два ан
кет на ис тра жи ва ња спро ве де на на ре пре зен та тив ним узор
ци ма ста нов ни ка Ср би је: Стра ти фи ка циј ске и вред но сне 
про ме не у пе ри о ду дру штве не тран сфор ма ци је (2003) и 
Иза зо ви но ве дру штве не ин те гра ци је у Ср би ји: кон цеп ти и 
ак те ри (2012).10

При ана ли зи ста во ва пре ма при ва ти за ци ји тре ба ана ли тич
ки раз дво ји ти по др шку, од но сно ње но од су ство, којe про
из и ла зи из оп ште ори јен та ци је ка при ват ној/др жав ној сво
ји ни, тр жи шној ини ци ја ти ви/др жав ној ин тер вен ци ји и нео
ли бе рал ној/ко лек ти ви стич кој иде о ло ги ји од ста во ва ко ји се 
ја вља ју као по сле ди ца раз о ча ра ња услед не ре гу лар но сти, 
мал вер за ци ја и кри ми нал них ак тив но сти ко је су пра ти ли 
ове про це се у по је ди ним пост со ци ја ли стич ким зе мља ма.11 
Раз ли ко ва ње ге не рал не (од но сно ди фу зне) и спе ци фич не 
по др шке еко ном ском ли бе ра ли зму осла ња се на кон цепт ко
ји је 60их го ди на про шлог ве ка увео Ис тон (Еaston), на сто је
ћи да по ка же ка ко су по ли тич ки си сте ми у ста њу да за др же 
ду го трај ну ста бил ност, чак и ка да су су о че ни са ре ла тив но 
ни ским сте пе ном спе ци фич не по др шке, све док по сто ји кон
тра те жа у ви ду за до во ља ва ју ћег ни воа ди фу зне по др шке.12 

10 Оп шир ни је о узор ци ма у: Sim kus, A. (2007) Gu est Edi tor’s In tro duc tion, 
In ter na ti o nal Jo ur nal of So ci o logy Vol. 37, No. 3; La zić, M. i Cve jić, S. Pred
go vor, u: Pro me ne osnov nih struk tu ra druš tva Sr bi je u pe riod ubr za ne tran
sfor ma ci je, ure di li La zić, M. i Cve jić, S. (2013) Be o grad: ISI FF.

11 De ni so va, I., Mar kus, E., Ti mothy, F. and Zhu rav skaya, E. nav. de lo.
12 Ди фу зна по др шка се, у Исто но вој ин тер пре та ци ји, де фи ни ше као ева

лу а ци ја оно га што да ти си стем пред ста вља, а не ефе ка т ко ји про из во ди. 
Ис по ља ва се кроз спрем ност да се пру жи по др шка или то ле ри ше си
стем, чак и он да ка да су ре зул та ти су прот ни по жељ ном ста њу. Спе ци
фич на по др шка се, с дру ге стра не, де фи ни ше као по сле ди ца спе ци фич
ног за до во ље ња по тре ба од стра не си сте ма, с об зи ром на зах те ве ко ји му 
се по ста вља ју (оп шир ни је ви де ти у: Ea ston, D. (1965) A System Analysis 
of Po li ti cal Li fe, New York: Wi ley). У Ми ле ро вој (Mu el ler) ин тер пре та
ци ји, спе ци фич на по др шка се од но си на ева лу а ци ју пер фор ман си да тог 
си сте ма, без об зи ра на оче ки ва ња (оп шир ни је у: Mu el ler, E. (1970) The 
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Ле ги ти ма циј ска осно ва одр жа ва ња си сте ма (из ра же на кроз 
ди фу зну по др шку) мо же би ти по љу ља на или учвр шће на, за
ви сно од сте пе на ње го ве ефи ка сно сти и ефек тив но сти (а ко
ји сво ју по твр ду до би ја пу тем спе ци фич не по др шке).13 

У том сми слу, еко ном ски ли бе ра ли зам се, као вред но сна 
ори јен та ци ја, мо же ја ви ти у два об ли ка: а) као из раз уоп
ште ног (ма ње или ви ше трај ног) при хва та ња (нео)ли бе рал
не иде о ло ги је, од но сно б) као ори јен та ци ја ко ја је усло вље
на ак ту ел ним дру штве ноеко ном ским про це си ма (и сто га 
ва ри ја бил на и за ви сна од про ме не да тог кон тек ста). У пр вом 
слу ча ју, ори јен та ци ја ка еко ном ском ли бе ра ли зму се ја вља 
или као од раз струк тур не усло вље но сти, од но сно по ло жа ја у 
окви ру кла сне струк ту ре дру штва (ко ја ге не ри ше шан се или 
пак пред ста ве о шан са ма по је ди на ца и дру штве них гру па за 
оства ре ње соп стве ног ин те ре са у окви ру тр жи шне, од но сно 
др жав но кон тро ли са не еко но ми је) или као од раз успе шног 
на ме та ња соп стве не ин тер пре та ци је дру штве не ре ал но сти 
вла да ју ће дру штве не гру па ци је (чи ја ре про дук ци ја по чи ва 
на одр жа ва њу да тог си сте ма дру штве них од но са) као до ми
нант не, док се у дру гом слу ча ју, по ред струк тур них ја вља ју 
и кон тек сту ал не де тер ми нан те (ко је ме ња ју прет по ста вље
ну ма ње или ви ше јед но о бра зну ше му кла сног струк ту ри
са ња вред но сних ори јен та ци ја). Та ко, на при мер, мо же мо 
оче ки ва ти по зи тив ни ји став пре ма при ва ти за ци ји код оних 
при пад ни ка рад нич ке кла се чи је су фир ме успе шно при ва
ти зо ва не, а њи хо ва по зи ци ја оста ла иста или се ре ла тив но 
по бољ ша ла, а раз о ча ре ње код оних код ко јих је до шло или 
до не у спе шног ис хо да про це са вла снич ке тран сфор ма ци је 
или до гу бит ка по сла упра во као по сле ди це при ва ти за ци
је. Док је ге не рал на ори јен та ци ја ка еко ном ском ли бе ра
ли зму у ве ћој ме ри под ло жна про ме на ма/флук ту а ци ја ма 
иде о ло шких па ра диг ми на гло бал ном пла ну, спе ци фич на 

re pre sen ta tion of ci ti zens by po li ti cal aut ho ri ti es: Con se qu en ces for re gi me 
sup port, Ame ri can Po li ti cal Sci en ce Re vi ew Vol. 64. No. 4, pp. 11491166). У 
окви ру ин тер пре та тив ног окви ра ко ји је у овом тек сту при ме њен, ди фу
зна по др шка се схва та као ре ла тив но ста бил на при вр же ност од ре ђе ном 
дру штве ном по рет ку (и иде о ло шкој ма три ци ко ја га пра ти), ко ја ис хо ди 
из пред ста ва по је ди на ца и дру штве них гру па о соп стве ним те мељ ним 
(кла сним) ин те ре си ма (при то ме, ове пред ста ве мо гу би ти по гре шне, 
ка да се ја вља ју као ре зул тат хе ге мо ног де ло ва ња иде о ло ги је вла да ју ће 
дру штве не гру пе). Спе ци фич на по др шка се пак од но си на кон крет не 
пер фор ман се си сте ма, од но сно на ева лу а ци ју мо гућ но сти си сте ма да 
про из ве де ефек те ко ји се од ње га оче ку ју. С об зи ром на то да да ти ефек
ти не мо ра ју ну жно би ти јед но знач ни и кон зи стент ни, и њи хо ва ева лу а
ци ја је та да под ло жна спе ци фич ним фак то ри ма.

13 Linz, J. Cri sis, bre ak down, and re qu i li bra ti on, in:  The Bre ak down of De moc
ra tic Re gi mes, eds. Linz, J. and Ste pen, A. (1978) Bal ti mo re: John Hop kins 
Uni ver sity Press.
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ори јентаци ја је од ре ђе на ло кал ним дру штве ним кон тек стом 
и ње го вим про ме на ма (ефи ка сно шћу си сте ма), и у том сми
слу мо же мо прет по ста ви ти да она не ко ре спон ди ра ну жно 
са кла снослој ним струк ту ри са њем дру штва. 

Ана ли тич ко раз два ја ње оп ште (ди фу зне) по др шке тр жи шној 
еко но ми ји и при ват ном вла сни штву, од ње них спе ци фич но 
(кон тек сту ал но) усло вље них ва ри јан ти, до би ло је сво ју по
твр ду на ем пи риј ском пла ну: на и ме, ана ли зом глав них ком
по нен ти, у оба узор ка,  из дво је не су две ла тент не ди мен зи је, 
око ко јих је  до би је но иден тич но гру пи са ње ем пи риј ских 
ис ка за. Оп шту ори јен та ци ју ка еко ном ском ли бе ра ли зму 
ме ри ли смо ре гре си о ним фак тор ским ско ро ви ма до би је ним 
на осно ву сте пе на при ста ја ња ис пи та ни ка уз сле де ће ем пи
риј ске ис ка зе: Без при ва ти за ци је, пред у зе ћа би би ла у го рој 
си ту а ци ји не го што су са да; Све вр сте јав них услу га бо ље 
би функ ци о ни са ле да су при ва ти зо ва не; Дру штве ни на пре
дак увек ће по чи ва ти на при ват ном вла сни штву. С дру ге 
стра не, ем пи риј ски ис ка зи ко ји су се од но си ли на не што 
спе ци фич ни ји, ак ту ел ни кон текст дру штве ноеко ном ске 
ре ал но сти Ср би је, а ко ји ме ре спе ци фич ну ори јен та ци ју ка 
еко ном ском ли бе ра ли зму, су: Што вла да ма ње ин тер ве ни
ше у еко но ми ји, то бо ље за Ср би ју; При ва ти за ци ја функ
ци о ни ше у те о ри ји, али не и у прак си; Вла да не би тре ба ло 
да по ку ша ва да кон тро ли ше, ре гу ли ше или се на би ло ко ји 
дру ги на чин ме ша у при ват не фир ме.

Оп шти и спе ци фи чан еко ном ски ли бе ра ли зам

Ана ли зу ће мо по че ти по ре ђе њем ис ка за ко ји ме ре оп шти и 
спе ци фи чан еко ном ски ли бе ра ли зам у две го ди не, ко ри сте
ћи t те сто ве. На тај на чин ће мо би ти у ста њу да утвр ди мо да 
ли по сто ји ста ти стич ки зна чај на раз ли ка из ме ђу два узор
ка (оног за 2003. и 2012. годину) у по гле ду про сеч них ско
ро ва, од но сно да ли је то ком де ве то го ди шњег ис ку ства са 
еко ном ским ре фор ма ма и про це си ма при ва ти за ци је до шло 
до про ме не у сте пе ну при хва та ња ка ко иде о ло ги је еко ном
ског ли бе ра ли зма та ко и ње не спе ци фич не при ме не у ло
кал ном кон тек сту. При том, сви ис ка зи су да ти у об ли ку у 
ко јем ви ши ско ро ви озна ча ва ју сна жни ју ори јен та ци ју ка 
еко номском ли берализму.

Т те сто ви ма је утвр ђе но да на свим ис ка зи ма, осим на јед
ном (Вла да не би тре ба ло да по ку ша ва да кон тро ли ше, ре
гу ли ше или се на би ло ко ји на чин ме ша у при ват не фир ме), 
по сто ји ста ти стич ки зна чај на раз ли ка у про сеч ним ре зул та
ти ма у два узор ка (Та бе ла 1). При том, код сва три ис ка за 
ко ји ме ре ори јен та ци ју ка оп штем еко ном ском ли бе ра ли зму 
(а ко ји су по ка за ли ве ћу ме ђу соб ну хо мо ге ност не го ис ка зи 
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ко ји ме ре спе ци фи чан еко ном ски ли бе ра ли зам, што је утвр
ђе но ана ли зом по у зда но сти и ве ли чи ном Крон ба хо ве ал фе), 
про сеч ни ско ро ви су ве ћи за 2003. го ди ну не го за 2012, ин
ди ку ју ћи пад у про сеч ном сте пе ну при ста ја ња уз ову иде
о ло шку ори јен та ци ју то ком ис пи ти ва ног вре мен ског пе ри
о да. Овај оп шти на лаз је у скла ду са прет по став ком о ја чој 
усло вље но сти оп штег еко ном ског ли бе ра ли зма кре та њи ма 
на гло бал ном пла ну. На и ме, свет ска фи нан сиј ска кри за и 
гло бал на еко ном ска ре це си ја озна чи ле су крај (или ба рем 
при вре ме но пре и спи ти ва ње) не у пит не до ми на ци је иде о ло
ги је еко ном ског ли бе ра ли зма и њој са о бра же них еко ном
ских по ли ти ка.14 У скла ду са тим, не тре ба да чу ди на лаз 
ко ји су ге ри ше да на сва три ис ка за ко ја ме ре скло ност ка 
оп штем еко ном ском ли бе ра ли зму у 2012. го ди ни до ми ни ра 
од ба ци ва ње ове оп ште иде о ло шковред но сне ма три це. Уко
ли ко има мо на уму да се сва три на ве де на ис ка за од но се на 
оп шти став пре ма при ва ти за ци ји и при ват ном вла сни штву, 
та да по ста је ја сно да Ср би ја не од у да ра од тен ден ци је ко ја је 
уо че на у оста лим постсо ци ја ли стич ким др жа ва ма. 

С дру ге стра не, ако по гле да мо ис ка зе ко ји су се, у окви ру 
фак тор ске ана ли зе, оку пи ли око за себ не ла тент не струк ту
ре, а ко ји се од но се бли же на исто риј ске по себ но сти фор
ми ра ња и учвр шћи ва ња ка пи та ли стич ких ре ла ци ја у Ср би ји 
(спе ци фич ни еко ном ски ли бе ра ли зам), уо чи ће мо не по сто
ја ње ја сне тен ден ци је. На и ме, код ис ка за ко ја се од но се на 
вла ди ну ин тер вен ци ју у еко но ми ји и по сло ва ње при ват них 
пред у зе ћа, бе ле жи се раст у про сеч ним ско ро ви ма у од но су 
на 2003. го ди ну, озна ча ва ју ћи ре ла тив но ста бил ну по др шку 
еко ном ском ли бе ра ли зму; ме ђу тим, код пи та ња ко је се од
но си на при ва ти за ци ју, од но сно мо гућ ност ње ног прак тич
ног спро во ђе ња, не са мо да је за бе ле жен пад по др шке, већ и 
ја сна тен ден ци ја ка од ба ци ва њу овог сег мен та нео ли бе рал
не еко ном ске по ли ти ке (Та бе ла 1). С об зи ром на то да су на 
свим пи та њи ма ко ја се од но се на при ва ти за ци ју ис пи та ни
ци по ка за ли тен ден ци ју од ба ци ва ња, ка ко на оп штем та ко 
и на спе ци фич ном, пла ну (на сва че ти ри ис ка за про сеч ни 
ре зул тат у 2012. је ис под те о риј ске арит ме тич ке сре ди не), 
по ста је ја сно да ка ко ре форм ски про це си од ми чу, а дру
штво се ста би ли зу је на ка пи та ли стич ким осно ва ма, опа да 
спрем ност гра ђа на да их по др же. Уко ли ко се вра ти мо на ди
стинк ци ју на пра вље ну у увод ном де лу тек ста ко ја се од но си 
на од ба ци ва ње при ва ти за ци је услед трај не (оп ште) ори јен
та ци је на ко лек тив ну (др жав ну, дру штве ну) сво ји ну и др
жав норе ди стри бу тив не  ме ха ни зме еко ном ске  ре гулације 

14 Amin, S. (2011) En ding the Cri sis of Ca pi ta lism or En ding Ca pi ta lism? Ca pe 
Town, Da kar, Na i ro bi and Ox ford: Pam ba zu ka Press.
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(а ко ја је одре ђе на трај ним струк ту ри са њем дру штва на 
класним осно ва ма, као и по зи ци јом ис пи та ни ка у окви ру 
кла сне струк ту ре) и оне ко ја на ста је услед сум ње у ле ги ти
ми тет по сто је ћих, кон крет них при ва ти за ци о них по сту па ка, 
ви ди мо да и је дан и дру ги прет по ста вље ни узроч ни сплет 
по казу је сво је деј ство.

Та бе ла 1: Т те сто ви за ем пи риј ске ис ка зе ко ји ме ре  
еко ном ски ли бе ра ли зам (2003. и 2012. година)

Раз ло ге оп ста ја ња по др шке тр жи шној еко но ми ји, уз исто
вре ме но од ба ци ва ње при ват ног вла сни штва и про це са при
ва ти за ци је, тре ба тра жи ти у: а) про це су дру штве не тран
сфор ма ци је, ко ји, сам по се би, до но си оп ста ја ње два ин сти
ту ци о нал нонор ма тив на си сте ма (ре ди стри бу тив на уло га 
др жа ве и тр жи шна еко но ми ја, до ми нант но при ват но, уз 
оп ста ја ње др жав ног вла сни штва и, су прот но, оче ки ва њи ма, 
раст јав ног сек то ра еко но ми је, за бе ле жен у про те клих де се
так го ди на у Ср би ји);15 б) иде о ло шкој кри зи нео ли бе рал ног 
кон цеп та на гло бал ном пла ну, уз не по сто ја ње до вољ но ја
сне ал тер на ти ве (ма да тре ба на по ме ну ти да го то во да не ма 
озбиљ ни јег оспо ра ва ња ка пи та ли стич ког си сте ма дру штве
них од но са, те да пред ло же не си стем ске ре фор ме ма хом 
оста ју у до ме ну по врат ка ја чој уло зи др жа ве у еко но ми ји 
ор га ни зо ва ној на ка пи та ли стич ким прин ци пи ма); ц) свет
ској фи нан сиј ској кри зи, ко ја је ин ду ко ва ла еко ном ску ре
це си ју на гло бал ном и ло кал ном пла ну, пра ће ну дра стич ним 
сма ње њем оби ма еко ном ских ак тив но сти у пе ри фер ним 
еко но ми ја ма, и след стве но, по гор ша њем жи вот ног стан дар
да ве ли ког де ла ста нов ни штва; и д) зло у по тре ба ма ко је су 
пра ти ле про це се при ва ти за ци је. 

15 Ви ше о то ме ви де ти у: La zić, M. and Pe šić, J. (2012) Ma king and Un ma
king Sta tecen te red Ca pi ta lism in Ser bia. Bel gra de: ISI FF.
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Што влада мање интервенише у 
економији то боље за Србију

2003 2702 3,01 3,730 0,000
2012 1971 3,14

Влада не би требало да покушава да 
контролише, регулише или се на 
било који начин меша у приватне 
фирме

2003 2788 3,09
,835 0,4042012 2104 3,12

Приватизација функционише у 
теорији али не и у пракси

2003 2739 2,40 11,944 0,000
2012 2182 2,04
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Кла сни по ло жај и еко ном ски ли бе ра ли зам

У на ред ном сег мен ту ра да фо кус ће би ти на од но су кла сног 
по ло жа ја ис пи та ни ка и ори јен та ци је ка еко ном ском ли бе
ра ли зму. С об зи ром да је ре фе рент ни оквир про у ча ва ња 
про цес постсо ци ја ли стич ке тран сфор ма ци је и ста би ли за
ци ја ка пи та ли стич ког си сте ма дру штве них од но са, про ме
не у струк ту ри и са ста ву основ них дру штве них гру па, те 
укуп ни по ло жај (а по себ но еко ном ски) дру штве них кла са, 
не из бе жно пред ста вља ју фак то ре ко ји у зна чај ној ме ри од
ре ђу ју опре де љи ва ње ис пи та ни ка ка при хва та њу, од но сно 
од ба ци ва њу нео ли бе рал не иде о ло шковред но сне ма три це. 
Го то во да је не мо гу ће раз у ме ти са вре ме не тран сфор ма циј
ске про це се без по зна ва ња кла сне ди на ми ке: кла се се, по 
пра ви лу, по ја вљу ју као но си о ци ко лек тив не ак ци је,16 ко ја 
мо же би ти усме ре на у прав цу про ме не си сте ма (и по бољ
ша ња дру штве ног по ло жа ја од ре ђе них дру штве них гру па) 
или очу ва ња већ по сто је ћих дру штве них од но са. Об ли ци 
ко лек тив не ак ци је дру штве них гру па, али и ин ди ви ду ал но 
де ла ње њи хо вих при пад ни ка, у зна чај ној ме ри су об ли ко
ва ни на чи ном на ко ји се ин тер пре ти ра дру штве на ре ал ност, 
у ви ду идеоло шковред но сних пред ста ва. С об зи ром да ре
про дук ци ја вла да ју ћег си сте ма дру штве них од но са (и об
ли ка кла сне до ми на ци је) за ви си од успе шно сти вла да ју ће 
гру па ци је да на мет не сво ју ин тер пре та ци ју ре ал но сти као 
хе ге мо ну,17 про у ча ва ње до ми нант них вред но сних обра за ца 
омо гу ћа ва нам да стек не мо увид у сте пен кон со ли да ци је 
и ши рег иде о ло шковред но сног уте ме ље ња да тог си сте ма 
дру штве них од но са.

Има ју ћи ово на уму, ва ља ло би, украт ко, ре зи ми ра ти про це
се постсо ци ја ли стич ке тран сфор ма ци је, с освр том на обра
сце кла сног (ре)струк ту ри са ња дру штва Ср би је. На и ме, по
ред струк ту рал них узро ка сло ма со ци ја ли стич ког си сте ма, 
у овом про це су се као де лат ни чи ни о ци по ја вљу ју и кла
се, тач ни је со ци ја ли стич ка но мен кла ту ра (вла да ју ћа класа), 
као је ди на гру па ко ја је у со ци ја ли стич ком по рет ку би ла у 
(струк ту рал но од ре ђе ној) мо гућ но сти ко лек тив но да де ла 
у прав цу раз град ње ста рог си сте ма дру штве них од но са.18 
С кра хом со ци ја ли зма, де ли мич но се ме ња са став вла да ју
ће кла се (за чи ју је ста би ли за ци ју на но вим осно ва ма би ло 

16 La zić, M. nav. de lo.
17 Грам ши, А. (1959) Иза бра на де ла, Бе о град: Кул ту ра.
18 La zić, М. nav. de lo; Pe šić, J. Pro me ne vred no snih ori jen ta ci ja eko nom ske 

eli teeko nom ski i po li tič ki li be ra li zam, u: Eko nom ska eli ta u Sr bi ji u pe ri o du 
kon so li da ci je ka pi ta li stič kog po ret ka, pri re dio La zić, M. (2014) Be o grad: ISI 
FF.
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по треб но вре ме), та ко да уло гу де лат ног ак те ра у ре фор ми 
си сте ма и из град њи но вих ка пи та ли стич ких од но са пре у
зи ма сред ња кла са, ко ја, ујед но, по ста је и гла сно го вор ник 
но ве ли бе рал не иде о ло ги је (овај про цес тран сфор ма ци је је 
то ком 1990их го ди на био успо рен, иа ко су већ та да не ки 
сег мен ти ре фор ме си сте ма из вр ше ни). Свој пун за мах ре
форм ски про це си до би ја ју на кон 2000. го ди не, ка да сред ња 
кла са у пот пу но сти пре у зи ма уло гу ле ги ти ми за то ра но вог 
си сте ма дру штве них од но са, уче ству ју ћи ујед но у про це су 
ди се ми на ци је вла да ју ће (ка пи та ли стич ке) иде о ло ги је и ус
по ста вља њу хе ге мо ни је но ве (са да већ ста би ли зо ва не) вла
да ју ће кла се. Ме ђу тим, да би да ти си стем дру штве них од но
са нео ме та но функ ци о ни сао, по ред струк ту рал них усло ва, 
нео п ход но је да по сто ји ре ла тив но је дин ствен вред но сно
иде о ло шки оквир си сте ма, ко ји је ши ро ко при хва ћен ме ђу 
ве ћи ном чла но ва дру штва (струк ту рал но, то су гру па ци је 
слу жбе ни ка, ма ну ел них рад ни ка и сит них по љо при вред ни
ка). Има ју ћи на уму да је јед на од кључ них обла сти у ко јој 
су из вр ше не си стем ске ре фор ме еко ном ска сфе ра, те да је 
ус по ста вља ње но вих ка пи та ли стич ких од но са ма хом би ло 
во ђе но иде о ло ги јом еко ном ског ли бе ра ли зма, у овом де лу 
тек ста ће мо на сто ја ти да утвр ди мо на ко ји на чин је кла
сно струк ту ри са ње дру штва би ло по ве за но са про ме на ма у 
прихва та њу вред но сне ма три це еко ном ског ли бе ра ли зма.

Опе ра ци о на ли за ци ја кла снослој ног по ло жа ја по ла зи ла је 
од ка те го ри је рад ног ме ста (у окви ру ко је се по ја вљу ју кри
те ри ју ми по се до ва ња еко ном ских и ор га ни за циј ских ре сур
са), до пу ње на ни во ом обра зо ва ња ис пи та ни ка (по се до ва ња 
кул тур ног ка пи та ла). Из кла си фи ка ци је су у пот пу но сти, 
у оба узор ка, из ба че ни пен зи о не ри, по што се по ка за ло да 
при пи си ва ње кла сне при пад но сти овој ка те го ри ји (на осно
ву по след њег рад ног ме ста) до во ди до знат них од сту па ња 
од утвр ђе ног ма те ри јал ног по ло жа ја кла са, као и њи хо вих 
вред но сних ори јен та ци ја. Сед мо чла на кла снослој на ше
ма се са сто ја ла од сле де ћих ка те го ри ја: 1. вла да ју ћа кла са 
(по ли ти ча ри, ди рек то ри и круп ни пред у зет ни ци), 2. ни жи 
ме наџ мент и сит ни пред у зет ни ци, 3. струч ња ци, 4. слу жбе
ни ци, тех ни ча ри и са мо за по сле ни са сред њом струч ном 
спре мом, 5. ква ли фи ко ва ни рад ни ци, 6. не ква ли фи ко ва ни 
рад ни ци и 7. сит ни по љо при вред ни ци.

Као што је већ на по ме ну то, ис ка зи ко ји ме ре ори јен та ци ју ка 
еко ном ском ли бе ра ли зму су се, при ана ли зи глав них ком по
нен ти, гру пи са ли око два фак то ра, ко је смо на зва ли оп штим 
и спе ци фич ним еко ном ским ли бе ра ли змом. Прет по став ка 
од ко је смо кре ну ли је би ла да ће оп шти ли бе ра ли зам у ве
ћој ме ри би ти под ути ца јем струк ту рал них ка рак те ристи ка 
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друштва (из ме ђу оста лог и кла сног струк ту ри са ња), од но
сно да ће кон тек сту ал ни чи ни о ци сна жни је ути ца ти на опре
де ље ње ис пи та ни ка ка да се ра ди о ем пи риј ским ис ка зи ма 
ко ји се од но се на спе ци фич не про ме не.

Ре зул та ти (Та бе ла 2) су ге ри шу ис прав ност на ше прет по
став ке. На и ме, у оба узор ка (оном из 2003. и 2012. го ди не), 
нај ви ше ре зул та те на ска ли оп штег еко ном ског ли бе ра ли зма 
(из ра же ној пу тем стан дар ди зо ва них фак тор ских ско ро ва) 
по сти жу ис пи та ни ци ко ји при па да ју вла да ју ћој гру па ци ји. 
Ви ши сте пен по се до ва ња еко ном ских, ор га ни за ци о них и 
кул тур них ре сур са, у зна чај ни јој ме ри опре де љу је ис пи та ни
ке ка тр жи шној еко но ми ји, док оску ди ца да тих ре сур са во ди 
сна жни јем при хва та њу др жав норе ди стри бу тив ног мо де ла 
еко ном ске ре гу ла ци је. При том, раст про сеч них стан дар ди
зо ва них ско ро ва вла да ју ће гру па ци је у две ис пи ти ва не вре
мен ске тач ке мо же мо ту ма чи ти учвр шћи ва њем вред но сно
иде о ло шке ма три це еко ном ског ли бе ра ли зма, с јед не стра
не, али и ка рак те ри сти ка ма са мих узо ра ка; на и ме, у узор ку 
из 2012. године, вла да ју ћа гру па ци ја се са сто ја ла ис кљу чи
во од при пад ни ка еко ном ске ели те, ко ја је, у ци љу очу ва ња 
соп стве них по зи ци ја, у ве ћој ме ри за ин те ре со ва на за учвр
шћи ва ње оних обра за ца вла да ју ће иде оло шковредно сне 
ма три це ко ји су ди рект ни је по ве за ни са дру штве ним под си
сте мом у чи јем се окви ру при мар но вр ши ње на ре про дук ци
ја. За раз ли ку од вла да ју ће гру па ци је, сло је ви сред ње кла се 
– ни жи ме на џе ри, сит ни пред у зет ни ци и струч ња ци – бе ле
же пад у сте пе ну при ста ја ња уз оп шта на че ла еко ном ског 
ли бе ра ли зма, што је у скла ду са опа да ју ћом ле ги ти ма ци јом 
си сте ма на гло бал ном пла ну. Ипак, док је код ка те го ри ја сит
них пред у зет ни ка и ни жих дирек тoра за бе ле жен ре ла тив но 
ма ли пад по др шке, свр ста ва ју ћи их и да ље ме ђу не дво сми
сле не за го вор ни ке еко ном ског ли бе ра ли зма (што је у скла ду 
са њи хо вом струк тур ном по зи ци јом), код струч ња ка је си ту
а ци ја не што дру га чи ја: пад у про сеч ним ско ро ви ма ко ји је 
за бе ле жен ме ђу при пад ни ци ма овог сег мен та сред ње кла се 
је ре ла тив но ве лик, та ко да се при бли жа ва нул тој тач ки (ко ја 
озна ча ва ни ти при хва та ње ни ти од ба ци ва ње да те вред но сне 
ори јен та ци је) и па да ис под ре зул та та за бе ле же ног код ка
те го ри је слу жбе ни ка и тех ни ча ра (ко ји су ујед но и по след
ња ка те го ри ја у окви ру кла снослој не хи је рар хи је чи ја је 
по др шка оп штем еко ном ском ли бе ра ли зму по зи тив на). С 
дру ге стра не, док се код ква ли фи ко ва ног рад ни штва бе ле жи 
бла ги пад у при хва та њу еко ном ског ли бе ра ли зма, су прот на 
тен ден ци ја је уо че на код по лу и не ква ли фи ко ва ног рад ни
штва, ко ји се у зна чај ном сте пе ну пе њу ка сре ди ни ска ле и 
пре сти жу сво је ква ли фи ко ва не ко ле ге. Ипак, обе ка те го ри је 
ве ћин ски од ба цу ју оп шта на че ла еко ном ског ли бе ра ли зма. 
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Конач но, ме ђу сит ним по љо при вред ни ци ма бе ле жи се из ра
зит пад у по др шци оп штем еко ном ском ли бе ра ли зму, па та
ко у 2012. го ди ни упра во ова ка те го ри ја (за раз ли ку од 2003, 
ка да су то би ли ПКВ и НКВ рад ни ци) по ста је нај зна чај ни ји 
опо нент вла да ју ће иде о ло ги је. 

Има ју ћи пред со бом ове ре зул та те, тре ба ре ћи да је те шко 
до не ти јед но знач не за кључ ке. На и ме, док се код не ма ну ел
ног и ма ну ел ног рад ни штва бе ле жи раст по др шке оп штим 
на че ли ма ли бе рал не иде о ло ги је, све до че ћи о по сте пе ној 
нор ма ли за ци ји ка пи та ли стич ког си сте ма дру штве них од но
са, он је исто вре ме но не до во љан да би се мо гло за кљу чи ти 
да је вла да ју ћа иде о ло ги ја ве ћин ски при хва ће на вред но сна 
ма три ца. Они дру штве ни сло је ви, чи ја је струк тур на по зи ци
ја у нај ве ћој ме ри угро же на ме ра ма нео ли бе рал не еко ном ске 
по ли ти ке и еко ном ском кри зом, и да ље оста ју ње ни нај ве ћи 
опо нен ти. У при лог ово ме тре ба на по ме ну ти да ре зул та ти 
два ис тра жи ва ња бе ле же ап со лут ни пад у про сеч ном ма те
ри јал ном по ло жа ју свих дру штве них сло је ва (осим вла да
ју ће гру па ци је код ко је се не бе ле же про ме не), и ре ла ти ван 
пад код свих сло је ва, осим код вла да ју ће гру па ци је и по љо
при вред ни ка, ба ца ју ћи но во све тло на до би је не по дат ке.19 
Та ко, на при мер, по ста је ја сно због че га код струч ња ка, гру
па ци је за ко ју се прет по ста вља ло да има функ ци ју ле ги ти
ми за ци је вла да ју ћег, ка пи та ли стич ког си сте ма дру штве них 
од но са пу тем об ли ко ва ња вред но сноиде о ло шке ма три це и 
ње ног ши ре ња ме ђу хи је рар хиј ски ни жим дру штве ним сло
је ви ма, бе ле жи мо та ко дра сти чан пад по др шке еко ном ском 
ли бе ра ли зму. До да мо ли то ме да се ра ди о гру па ци ји ко ја је 
нат про сеч но за сту пље на у др жав ном сек то ру еко но ми је, ко
ји се по ка зао ма ње под ло жан еко ном ској кри зи од при ват ног 
сек то ра, по ста је ја сно због че га код ка те го ри је струч ња ка 
при ват на сво ји на по ла ко гу би свој иде о ло шки осло нац.

19 Ви де ти у: La zić, M. i Pe šić, J. Druš tve ne pro me ne i pro me ne vred no snih ori
jen ta ci ja pri pad ni ka osnov nih kla sa u Sr bi ji, u: Pro me ne osnov nih struk tu ra 
druš tva Sr bi je u pe ri o du ubr za ne tran sfor ma ci je, pri re di li La zić, M. i Cve jić, 
S. (2013) Be o grad: ISI FF.

Друштвени слој
Општи економски 
либерализам

Специфични 
економски 
либерализам

2003 2012 2003 2012
Политичари, директори, предузетници* 0,35 0,69 0,12 0,25
Нижи менаџмент и ситни предузетници 0,32 0,24 0,02 0,10
Стручњаци 0,20 0,04 0,16 0,05
Службеници, техничари и самозапослени 0,05 0,07 0,01 0,02
ВКВ и КВ радници 0,07 0,11 0,04 0,03
ПКВ И НКВ радници 0,26 0,04 0,02 0,12
Ситни пољопривредници 0,02 0,26 0,09 0,17

Та бе ла 2: Фак тор ски ско ро ви за оп шти и спе ци фич ни еко ном ски 
ли бе ра ли зам, по кла снослој ним ка те го ри ја ма;  

*У узор ку за 2012. го ди ну, ви шу кла су су чи ни ли са мо  
пред став ни ци еко ном ске ели те
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По да ци ко ји се од но се на при хва та ње спе ци фич ног еко ном
ског ли бе ра ли зма ни су ни ма ло јед но знач ни, те сто га зах те
ва ју не што из ди фе рен ци ра ни ји (кон тек сту ал но усло вљен) 
ин тер пре та тив ни оквир. На и ме, код при пад ни ка вла да ју ће 
гру па ци је не са мо да бе ле жи мо од ба ци ва ње еко ном ског ли
бе ра ли зма, већ и осе тан пад у про сеч ним ско ро ви ма у две 
вре мен ске тач ке, што чи ни ову гру пу нај ве ћим опо нен том 
спе ци фич не при ме не нео ли бе рал не еко ном ске по ли ти ке у 
2012. го ди ни. Уко ли ко има мо на уму да се је дан од ис ка
за, ко јим се ме ри спе ци фич ни еко ном ски ли бе ра ли зам, од
но сио на вла ди ну ин тер вен ци ју у еко но ми ју, по ста је ја сно 
да се као нај же шћи за го вор ни ци др жав них ме ра по ја вљу
ју упра во пред став ни ци оне гру па ци је чи ја је по зи ци ја на 
тр жи шту у нај ве ћој ме ри за ви си ла од вла ди не по др шке у 
си ту а ци ји акут не еко ном ске кри зе (по ред ди рек то ра др жав
них фир ми, зна чај ну по др шку др жав ном ин тер вен ци о ни зму 
са да пру жа ју и при ват ни пред у зет ни ци, од но сно пред став
ни ци сек то ра ко ји је пр ви осе тио по сле ди це ре це си је). У 
при лог то ме иде и све сна жни ја тен ден ци ја за о кре та ка др
жав ној ин тер вен ци ји у еко но ми ји на гло бал ном пла ну, ка ко 
би се амор ти зо ва ле по сле ди це не спу та не нео ли бе рал не еко
но ми је и по тре са ко је је она до не ла. Ко нач но, пред став ни ци 
еко ном ске ели те узда ју се у др жав ни ин тер вен ци о ни зам и 
на јед ном су штин ском пла ну: на и ме, без тр жи шних огра ни
че ња и ре ла тив но стрикт них вла ди них ме ра и ре гу ла ти ва о 
ула ску/из ла ску на/са тр жи ште/а, до ма ћи круп ни ка пи тал не 
би био у ста њу да из др жи кон ку рен ци ју ко ја до ла зи спо ља, 
те би сто га био осу ђен на про паст или ба рем на та во ре ње 
по тр жи шним мар ги на ма. Има ју ћи све ово на уму, по ста је 
ја сно ка ко се пред став ни ци еко ном ске ели те по ја вљу ју као 
за го вор ни ци за шти те при ват не сво ји не (пр ви сет пи та ња ко
ји се од но си на оп шти еко ном ски ли бе ра ли зам), уз исто вре
ме но за го ва ра ње за шти те до ма ћег ка пи та ла од стра не др жа
ве (спе ци фич ни еко ном ски ли бе ра ли зам). По ред вла да ју ћег 
сло ја, је ди на гру па ци ја код ко је је та ко ђе, у зна чај ном сте пе
ну, за бе ле жен пад по др шке спе ци фич ном еко ном ском ли бе
ра ли зму су сит ни по љо при вред ни ци, и са ми умно го ме за ви
сни од вла ди них суб вен ци ја у по љо при вре ди и ме ра огра
ни че ња уво за по љо при вред них про из во да из ино стран ства.

Све оста ле кла снослој не ка те го ри је бе ле же стаг на ци ју или 
по раст у про сеч ним ско ро ви ма, при че му струч ња ци (упркос 
по ра сту) оста ју ве ћин ски опо нен ти еко ном ског ли бе ра ли зма 
у спе ци фич ном кон тек сту, док се као нај ве ћи за го вор ни ци 
ове вред но сне ори јен та ци је са да ја вља ју ПКВ и НКВ рад ни
ци, као и сит ни пред у зет ни ци и ни жи ме наџ мент. С об зи ром 
на да те ре зул та те, са мо се де ли мич но по твр ди ла на ша хи по
те за о кон тек сту ал ној усло вље но сти по др шке спе ци фич ном 
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еко ном ском ли бе ра ли зму. На и ме, ако се вра ти мо ди стинк
ци ји на пра вље ној на по чет ку тек ста, ко ја раз ли ку је трај ну 
опре де ље ност ка при ват ном вла сни штву и тр жи шном ли
бе ра ли зму од оне ко ја је под ути ца јем раз о ча ре ња до ко јег 
до ла зи услед мал вер за ци ја у про це си ма при ва ти за ци је и не
га тив них ефе ка та при вред них ре фор ми, по ста је ја сно да са
мо пр ви део тврд ње до би ја ем пи риј ску по твр ду. На и ме, као 
нај зна чај ни ји за го во р ни ци еко ном ског ли бе ра ли зма и при
ват ног вла сни штва на оп штем пла ну искри ста ли са ли су се 
при пад ни ци две ју ка те го ри ја – еко ном ске ели те и сло ја ко ји 
је на хи је рар хиј ској ле стви ци са мо сте пе ни цу ни же – сит
ни пред у зет ни ци и ни жи ме наџ мент. С дру ге стра не, дру
штве ни сло је ви чи ји се ма те ри јал ни по ло жај то ком про це са 
ре фор ми и у ап со лут ном и у ре ла тив ном сми слу у нај ве ћој 
ме ри по гор шао, те ко ји су у зна чај ни јој ме ри тр пе ли због 
не у спе лих про це са при ва ти за ци је – ма ну ел но (ква ли фи ко
ва но и не ква ли фи ко ва но) и не ма ну ел но рад ни штво – ис
пли ва ли су као нај сна жни ји за го вор ни ци при ме не ме ра нео
либералне еко ном ске по ли ти ке у ло калном кон тек сту.

При ин тер пре та ци ји ових кон тра дик тор них по да та ка, од ко
ри сти je по зва ти се на кон цепт вред но снонор ма тив не ди со
нан це,20 ко ји су ге ри ше да кон флик ти на ни воу вред но сти и 
уве ре ња ко ре ли ра ју са па ра лел ном ег зи стен ци јом еле ме на
та су прот ста вље них нор ма тив ноин сти ту ци о нал них си сте
ма. Иа ко је про цес ре фор ми у Ср би ји на кон 2000. го ди не 
у зна чај ној ме ри од ма као у прав цу ста би ли за ци је ка пи та
ли стич ког си сте ма дру штве них од но са, гло бал на кри за ка
пи та ли зма по љу ља ла је ве ру у са мо о др жи вост не спу та не 
тр жи шне утак ми це, тра си ра ју ћи пут сна жни јем др жав ном 
ин тер вен ци о ни зму у еко но ми ји. Хи брид ни ка рак тер нор
ма тив ноин сти ту ци о нал ног си сте ма (где па ра лел но оп ста ју 
еле мен ти ко ји се ти пич но ве зу ју за ка пи та ли стич ки си стем 
дру штве них од но са, уз исто вре ме но сна жно осла ња ње на 
др жа ву као ре гу ла то ра и ор га ни за то ра еко ном ских ак тив
но сти), оне мо гу ћа ва јед но знач но уте ме ље ње до ми нант них 
вред но сноиде о ло шких пред ста ва. У та квој си ту а ци ји, дру
штве ној гру пи ко ја се на ла зи на вр ху дру штве не хи је ра р хи је 
не са мо да је олак ша но од сту па ње од (ли бе рал них) прин ци
па на ко ји ма би иде ал но тип ски тре ба ло да по чи ва ре про дук
ци ја ње не вла да ју ће по зи ци је, већ се, у си ту а ци ји кри зе, и 
са ми прин ци пи до не кле ме ња ју: оп ста ја ње да те гру пе са да 
је сна жни је ве за но за аде кват не ме ре др жав не по др шке (без 

20 Оп шир ни је о кон цеп ту у: La zić, М. and Cve jić, S. (2007) Class and Va lu es 
in Post so ci a list Tran sfor ma tion in Ser bia, In ter na ti o nal Jo ur nal of So ci o logy 
Vol. 37, No. 3; La zić, M. nav. de lo; La zić, М. i Pe šić, Ј. nav. de lo; Pe šić, Ј. 
nav. de lo.
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про ме не основ них прет по став ки на ко ји ма си стем по чи ва), 
што се, за уз врат, очи та ва у вред но сноиде о ло шкој сфе ри као 
од ба ци ва ње при ме на ме ра нео ли бе рал не по ли ти ке у ло кал
ном кон тек сту. С об зи ром да се ра ди о кон тек сту ал но усло
вље ном ко ле ба њу (уз исто вре ме но не по бит но при хва та ње 
оп штих прин ци па еко ном ског ли бе ра ли зма), овај за о крет у 
ста во ви ма вла да ју ће гру па ци је тре ба ту ма чи ти пре као вид 
опор ту не ре ак ци је у си ту а ци ји дру штве не кри зе (од но сно 
као тра га ње за но вим ви дом ка пи та ли стич ке ре гу ла ци је), 
не го као из раз те мељ не про ме не до ми нант ног си сте ма дру
штве не ре про дук ци је. Не што сна жни ју по др шку тр жи шном 
ка пи та ли зму ме ђу при пад ни ци ма дру гих (хи је рар хиј ски ни
жих) дру штве них гру па ци ја тре ба ту ма чи ти као об лик за ка
сне ле ре ак ци је, од но сно инер ци је у про ме ни до ми нант них 
вред но сних обра за ца: на и ме, кул тур не про ме не се, по пра
ви лу, де ша ва ју у окви ру хи је рар хиј ски ви ших дру штве них 
сло је ва, да би, уз по моћ сред њих сло је ва, би ла из вр ше на 
њи хо ва ди се ми на ци ја ме ђу ши рим дру штве ним гру па ма.21 
Од ба ци ва ње тр жи шног об ли ка ка пи та ли стич ке ре гу ла ци
је (у ко рист ал тер на тив ног, др жав норе гу ла тор ног об ли ка) 
та ко се, пр во очи та ва ме ђу при пад ни ци ма вла да ју ће гру
па ци је, а са од ре ђе ном вре мен ском дис тан цом, тре ба оче
ки ва ти слич не про ме не и у оста лим дру штве ним гру па ма 
(ме ђу ко ји ма је ре ла тив но ви со ка по др шка ме ра ма нео ли бе
рал не по ли ти ке ре зул тат прет ход но ус по ста вље не кул тур не 
хегемони је вла да ју ће гру па ци је).

Ста во ви пре ма при ва ти за ци ји јав ног сек то ра

По след њи сег мент ана ли зе ста во ва пре ма по жељ ном об ли
ку ка пи та ли стич ке ре гу ла ци је у посттран зи ци о ној Ср би ји 
ре зер ви сан је за на сто ја ње да се осве тли још је дан аспект 
од но са пре ма еко ном ском ли бе ра ли зму – ста во ви ста нов ни
штва пре ма при ва ти за ци ји јав ног сек то ра еко но ми је. На и ме, 
за раз ли ку од при ва ти за ци је уоп ште, вла снич ка тран сфор
ма ци ја јав ног сек то ра еко но ми је пред ста вља осе тљи во пи та
ње, ко је иза зи ва кон тра вер зе и у зе мља ма са ду жом тра ди ци
јом ре гу ла ци је еко но ми је на тр жи шним осно ва ма.22 Од нос 
пре ма при ва ти за ци ји јав ног сек то ра сто га пред ста вља во до
дел ни цу на ко јој се пре ла ма став пре ма иде о ло шкој ма три ци 
еко ном ског ли бе ра ли зма, као и ре ла тив но трај но опре де ље
ње ка при ват ном вла сни штву и тр жи шној утак мици. 

21 Eli jas, N. (2002) Pro ces ci vi li za ci je, Be o grad: Iz da vač ka knji žar ni ca Zo ra na 
Sto ja no vi ća. 

22 Ro land, G. nav. de lo.
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С об зи ром на то да у ба зи по да та ка из 2003. го ди не ни смо 
рас по ла га ли ем пи риј ском еви ден ци јом ко ја се од но си на 
при хва тљи вост при ва ти за ци је по је ди них сег ме на та јав ног 
сек то ра, ком па ра тив на ана ли за је у овом де лу ра да ну жно 
из о ста ла, као и мо гућ ност да се пра те про ме не у ста во ви ма 
ис пи та ни ка. Ана ли за је, сто га, на ста вље на са мо на по да ци
ма из 2012. го ди не. На пи та ње у ком сте пе ну би се ис пи та
ни ци сло жи ли са при ва ти за ци јом сле де ћих сег ме на та јав ног 
сек то ра еко но ми је (где су као по ну ђе ни да ти од го во ри а) 
тре ба у пот пу но сти при ва ти зо ва ти, б) тре ба при ва ти зо ва ти 
до 49%, ц) уоп ште не тре ба при ва ти зо ва ти и д) не знам), из
дво ји ли смо про це нат ис пи та ни ка ко ји су сма тра ли да уоп
ште не тре ба при ва ти зо ва ти да те сек то ре, ди фе рен ци ран по 
кла снослој ним ка те го ри ја ма. 

Као што је и оче ки ва но, за при пад ни ке еко ном ске ели те, др
жав но вла сни штво као пре фе ри ра ни об лик сво ји не, ве ћин
ски је при хва тљи во са мо ка да се ра ди о здрав стве ним услу
га ма, док је нај ни жа по др шка за бе ле же на у обла сти ма јав
ног тран спор та и нафт не при вре де, гра на ма ко је су већ де ли
мич но при ва ти зо ва не (Та бе ла 3). Упа дљи во је да је са мо код 
ове дру штве не ка те го ри је за бе ле же но ве ћин ско од ба ци ва ње 
оп ста ја ња јав ног сек то ра еко но ми је, што је и ра зу мљи во, јер 
се ра ди о гру па ци ји чи ји се ин те рес за сни ва на ели ми на ци ји 
„не ло јал не’’ кон ку рен ци је јав них пред у зе ћа. Ујед но, ра ди се 
о дру штве ној гру пи ко ја је је ди на ис ка за ла не дво сми сле ну 
при вр же ност при ват ном вла сни штву и оп штим прин ци пи ма 
на ко ји ма по чи ва еко ном ски ли бе ра ли зам.

Та бе ла 3: Ста во ви пре ма при ва ти за ци ји јав ног сек то ра  
*1. Круп ни пред у зет ни ци, ди рек то ри, 2. Сит ни пред у зет ни ци, 

ни жи ме наџ мент, 3. Струч ња ци, 4. Слу жбе ни ци, тех ни ча ри, са мо
за по сле ни са ССС, 5. ВКВ и КВ рад ни ци, 6. ПКВ и НКВ рад ни ци, 

7. Сит ни по љо при вред ни ци
За сло је ве ко ји при па да ју ши ро ко де фи ни са ној сред њој кла
си – сит не пред у зет ни ке, ни жи ме наџ мент и струч ња ке – 
при ва ти за ци ја јав них услу га је при хва тљи ва са мо у бан кар
ском и сек то ру јав ног тран спор та (оба у од ре ђе ној ме ри при
ва ти зо ва на у вре ме ка да је ис тра жи ва ње спро ве де но), док 

Проценат испитаника који сматрају да уопште не треба приватизовати наведени сегмент јавног сектора
Слојеви
*

Водовод и 
канализација

Електро
привреда

Нафтна 
привреда

Јавни 
транспорт

Банке Здравствене 
услуге

Телеко
муника
циона 
мрежа

Рудници

1 43,5% 33,3% 20,2% 19,4% 40,9% 55,7% 41,9% 47,8%
2 59,4% 63,5% 52,7% 46,7% 35,4% 65,7% 43,7% 63,3%
3 66,0% 66,2% 58,9% 48,9% 43,6% 66,9% 51,0% 69,0%
4 66,6% 68,6% 63,5% 55,5% 52,5% 69,2% 55,4% 69,3%
5 73,7% 75,1% 69,8% 65,4% 57,0% 78,9% 70,0% 78,4%
6 83,0% 79,4% 75,7% 73,6% 70,1% 82,8% 74,4% 81,5%
7 78,9% 79,7% 78,3% 73,9% 74,5% 88,4% 70,5% 88,3%
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је за хи је рар хиј ски ви ши слој уну тар сред ње кла се, до дат
но при хва тљи ва још и при ва ти за ци ја те ле ко му ни ка ци о них 
услу га. Код свих оста лих кла снослој них ка те го ри ја, ни је
дан од по бро ја них сек то ра не до би ја над по ло вич ну подр шку 
у по гле ду вла снич ке тран сфор ма ци је. 

До би је ни по да ци су штин ски по твр ђу ју за кључ ке из не те у 
прет ход ном де лу тек ста: на и ме, је ди но при пад ни ци еко ном
ске ели те пред ста вља ју ка те го ри ју ко ја је трај но и не дво
сми сле но ори јен ти са на ка при ват ном вла сни штву (што је 
и ра зу мљи во, с об зи ром на њи хо ву струк тур ну по зи ци ју). 
Др жав ни об лик сво ји не се, код ове ка те го ри је, чи ни у ве ли
кој ме ри не при хва тљи вим и ка да се ра ди о тра ди ци о нал но 
јав ним сек то ри ма еко но ми је. Ме ђу тим, упо ре до са сна жним 
за ла га њем за при ват ну сво ји ну као до ми нант ни об лик вла
снич ких од но са, при пад ни ци еко ном ске ели те исто вре ме но 
не ма ју илу зи ју о мо гућ но сти оп стан ка на тр жи шту без по
мо ћи др жа ве (би ло као па сив ног или ак тив ног де лат ни ка). 
У том сми слу, до би је ни ре зул та ти су у скла ду са оним што 
је већ уве ли ко ре ал ност ка пи та ли стич ких зе ма ља: иде а ли
стич ка ман тра нео ли бе рал не иде о ло ги је о пот пу ном по вла
че њу др жа ве из еко но ми је по ка за ла се нео ства ри вом. 

С дру ге стра не, по да ци су по ка за ли по сто ја ње још јед не пра
вил но сти: што је по зи ци ја дру штве не гру пе ни жа у стра ти
фи ка циј ској хи је рар хи ји, то је сте пен од ба ци ва ња при ва ти
за ци је јав них услу га сна жни ји. Су штин ски то зна чи да су се 
сви они дру штве ни сло је ви, чи ја би ег зи стен ци ја би ла угро
же на уво ђе њем тр жи шних це на за услу ге ко је пру жа јав ни 
сек тор (елек тро ди стри бу ци ја, јав ни пре воз, здрав ство, итд.), 
по ка за ли и нај сна жни јим упо ри штем по др шке да том сек то
ру, што је у скла ду са на ла зом да је пе ри од пост со ци ја ли
стич ке тран сфор ма ци је до нео пад у ма те ри јал ном по ло жа ју 
свих ка те го ри ја ста нов ни штва (у пе ри о ду од 2003. до 2012. 
го ди не), осим еко ном ске ели те, чи не ћи их, у ве ли кој ме ри 
за ви сним од др жав них ме ра со ци јал не по ли ти ке. Др жав ни 
сек тор, на тај на чин, по ста је не са мо амор ти зер рас ту ће не
за по сле но сти у си ту а ци ји еко ном ске кри зе (при то ме, тре ба 
на по ме ну ти да је овај сек тор, у про те клих де це ни ју и по, 
до жи вео ре ла тив ни по раст у по гле ду уде ла за по сле них), већ, 
за јед но са не фо р мал ним об ли ци ма и мре жа ма по др шке, оба
вља функ ци је ко је је не ка да у два де се то ве ков ном за пад ном 
ка пи та ли зму има ла др жа ва бла го ста ња.

За кључ ак

На овом ме сту нео п ход но је украт ко ре зи ми ра ти до би је не 
ре зул та те и ин тер пре ти ра ти их у све тлу прет по став ки од 
ко јих смо кре ну ли у ана ли зу. Пр ва и ре ла тив но три вијална 
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хипо те за да ће са на пре до ва њем про це са постсо ци ја ли
стич ке тран сфор ма ци је и а) си стем ски ин ду ко ва не ‘’пост
ко му ни стич ке ре це си је’’, од но сно б) гло бал не кри зе нео ли
бе рал ног об ли ка ка пи та ли стич ке ре гу ла ци је (чи ја је по сле
ди ца ле ги ти ма циј ска кри за си сте ма), до ћи до опа да ња по
др шке тр жи шним ре фор ма ма, се по твр ди ла. На и ме, на 5 од 
укуп но 6 ис ка за за бе ле жен је пад у про сеч ним вред но сти ма 
у пе ри о ду из ме ђу 2003. и 2012. го ди не.

Дру га хи по те за – да ће оп шти еко ном ски ли бе ра ли зам 
(од но сно ди фу зни об лик по др шке вла да ју ћој вред но сно
идеоло шкој па ра диг ми) у пр вој ли ни ји би ти од ре ђен струк
тур ним фак то ри ма (пре све га кла сним по ло жа јем, ко ји са 
со бом до но си од ре ђе не ти по ве ре сур са ко ји ма ис пи та ник 
(не) рас по ла же), та ко ђе се по твр ди ла. На и ме, ви ша по зи ци ја 
ис пи та ни ка у окви ру дру штве не хи је рар хи је (од но сно рас
по ла га ње знат ни јим еко ном ским и ор га ни за циј ским ре сур
си ма, те кул тур ним ка пи та лом) де тер ми ни са ла је и сна жни
ју при вр же ност тр жи шном об ли ку еко ном ске ре гу ла ци је. 
Иа ко је кри за тр жи шног об ли ка ка пи та ли стич ке ре гу ла ци је 
на гло бал ном пла ну осла би ла по др шку ко ју му пру жа ју вла
да ју ће дру штве не гру па ци је, ње го ва до ми на ци ја, ба рем ка да 
је о овим сло је ви ма реч, ипак ни је на ру ше на. 

С дру ге стра не, ути цај кон тек сту ал них фак то ра (не у спех ре
фор ми да ис пу не оче ки ва ња зна чај ног де ла ста нов ни штва у 
по гле ду по бољ ша ња оп штег жи вот ног стан дар да, а по себ
но зло у по тре бе и ви ше не го су мор ни ефек ти про це на при
ва ти за ци је) ни је био та ко јед но зна чан: на и ме, по шло се од 
прет по став ке да ће по др шка ме ра ма нео ли бе рал не по ли ти ке 
у ло кал ном кон тек сту опа да ти код оних дру штве них гру па 
ко је су у нај ве ћем сте пе ну осе ти ле не га тив не по сле ди це ре
форм ских про це са (та ко зва ни гу бит ни ци тран зи ци је). Ме
ђу тим, ре зул та ти су по ка за ли не што дру го: за ла га ње за при
ме ну др жав норе ди стри бу тив них ме ра би ло је нај сна жни је 
код вла да ју ће гру па ци је, чи ји је оп ста нак у си ту а ци ји акут не 
еко ном ске кри зе у зна чај ној ме ри за ви сио од ме ра др жав не 
по др шке, док је при вр же ност нео ли бе рал ним ме ра ма нај
сна жни је би ла при сут на код нај ра њи ви је ка те го ри је  ма ну ел
ног рад ни штва. У си ту а ци ји гло бал не ле ги ти ма циј ске кри зе 
нео ли бе рал ног об ли ка еко но ми је, у окви ру постсо ци ја ли
стич ког дру штва Ср би је – чи ја је ин сти ту ци о нал нонор ма
тив на осно ва и да ље у зна чај ној ме ри хи брид ног ка рак те ра 
(до ми на ци ја тр жи шноде мо крат ских ин сти ту ци ја, уз оп ста
ја ње ин сти ту ци о нал них пре жи та ка из прет ход ног, со ци ја
ли стич ког, си сте ма), и ко ја, сто га ге не ри ше кон тра дик тор не 
вред но сти – не тре ба да чу ди од сту па ње вла да ју ће гру па
ци је од при вр же но сти тр жи шном мо де лу ка питалистич ке 
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ре гула ци је ко ји се у да том мо мен ту по ка зу је као дис функ
ци о на лан за ре про дук ци ју усло ва ње не дру штве не до ми на
ци је. С дру ге стра не, овај за о крет у вла да ју ћој иде о ло шкој 
па ра диг ми (ко ји је, по ред при пад ни ка вла да ју ће кла се, ја сно 
ви дљив и код струч њач ког де ла сред ње кла се), још увек ни
је по стао хе ге мо на ин тер пре та ци ја ре ал но сти ме ђу ши рим 
дру штве ним сло је ви ма.

Ко нач но, ста во ви о при хва тљи во сти при ва ти за ци је по је ди
них сег ме на та јав ног сек то ра по твр ђу ју прет ход не на ла зе: 
на и ме, вла да ју ћа гру па ци ја (еко ном ска ели та) је ди на је ка те
го ри ја код ко је је при вр же ност при ват ној сво ји ни не дво сми
сле на. Ујед но, ова гру па ци ја пр ва ре а гу је на ре ал не про ме не 
у гло бал ним еко ном ским кре та њи ма, са о бра жа ва ју ћи њи ма 
сво ја оче ки ва ња и ин тер пре та ци је ре ал но сти (за раз ли ку 
од при пад ни ка струч њач ког сло ја, код ко јих је про ме на до
ми нант не вред но сноиде о ло шке ма три це, ма хом по сле ди
ца сме не до ми нант них иде о ло шких па ра диг ми – обра за ца 
леги ти ма ци је – на гло бал ном пла ну).
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СРБИЈИ
Сажетак: Рад се ба ви ана ли зом рас про стра ње но сти и со цио
демо граф ским ка рак те ри сти ка ма еко ло шког ак ти ви зма у Ср би
ји. По да ци су при ку пље ни у окви ру три ис тра жи вач ка про јек та 
(ан кет но ис тра жи ва ње ре а ли зо ва но на ре пре зен та тив ном узор
ку гра ђа на Ср би је (Н=1952) и две еко ло шки угро же не за јед ни це 
(Пан че во (Н=450) и Бор (Н=350)) и по луструк ту ри са ни ин тер
вјуи са ли де ри ма 44 еко ло шке не вла ди не ор га ни за ци је из Ср би је). 
Ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка зу ју да је еко ло шки ак ти ви зам ре
ла тив но не раз ви јен ка ко на те ри то ри ји це ле Ср би је, та ко и у не
по сред но по го ђе ним за јед ни ца ма. Ти пич ни еко ло шки ак ти ви ста 
је мла ђи му шка рац или же на, ста нов ник/ца гра да, при пад ник/ца 
сред ње кла се, ви со ко обра зо ва на осо ба ко ја је ре ла тив но ма те ри
јал но обез бе ђе на. Ка да је Пан че во у пи та њу, по да ци по ка зу ју да 
со циоеко ном ске ва ри ја бле (ма те ри јал ни и кла сни по ло жај) не по
ка зу ју ста ти стич ки зна ча јан ути цај што се мо же при пи са ти де
мо кра ти зу ју ћем ефек ту еко ло шких ри зи ка. С дру ге стра не, слу чај 
Бо ра је ати пи чан јер се ни јед на од со циоде мо граф ских ва ри ја бли 
не по ка зу је ста ти стич ки зна чај ном, што се мо же об ја сни ти го
то во пот пу ном еко ном ском за ви сно шћу ста нов ни штва од по сло
ва ња Ру дар ското пи о ни чар ског ба се на Бор (ко ји је ујед но и нај ве
ћи за га ђи вач).

Кључнеречи: еко ло шки ак ти ви зам, со циоде мо граф ски чи ниo ци, 
еко ло шки угро же не за јед ни це, Ср би ја, Бор, Пан че во

ЈЕЛИСАВЕТА ВУКЕЛИЋ
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Увод1

Основ у дру штве них по кре та чине по је дин ци, гра ђа ни. Чак 
и оним дру штве ним по кре ти ма, чи ји су покретач ве ли ке, 
про фе си о на ли зо ва не ор га ни за ци је ко је се ба ве за сту па њем 
и ло би ра њем на нај ви шем ни воу, нео п хо дан је из ве стан број 
по др жа ва ла ца ко ји ће пру жа ти ле ги ти ми тет ова квој вр сти 
ак тив но сти, упла ћи ва ти чла на ри не и, с вре ме на на вре ме, 
уче ство ва ти у улич ним про те сти ма и дру гим ма ни фе ста
ци ја ма. Посебан зна чај мо би ли за ци ја по је ди на ца до би ја у 
са мо ни клим по кре ти ма ко ји се, нај ве ћим де лом, осла ња ју 
на во лон тер ски рад ак ти ви ста и енер ги ју ма се не за до вољ
них по је ди на ца. Ка да је реч о про фе си о нал ним ор га ни за ци
ја ма по кре та, по је дин ци су зна чај ни пре све га као ли де ри 
еко ло шких ор га ни за ци ја. Од њи хо вих спо соб но сти, зна ња, 
социјалних ве за и дру гих ре сур са, у ве ли кој ме ри за ви си ак
ци о ни потенцијал ка ко саме ор га низаци је та ко и ши рег по
кре та.

На чел но по сма тра но, мо би ли за ци о на осно ва (ба за ак ти ви
ста) еко ло шког по кре та за ви си од ни за фак то ра. Је дан од 
зна чај них чи ни ла ца сва ка ко пред ста вља раз ви је ност еко ло
шке све сти и вред но сти у јед ном дру штву. Иа ко по сто ји рас
цеп из ме ђу еко ло шких вред но сти и прак се, од но сно усва ја
ње про е ко ло шког по гле да на свет не мо ра ну жно ре зул то
ва ти еко ло шким по на ша њем2, он пред ста вља ва жну осно ву 
еко ло шког ак ти ви зма. Ме ђу тим, иа ко сма тра мо вред но сни 
аспект из у зет но ва жним за ана ли зу ка рак те ри сти ка еко ло
шког ак ти ви зма, у овом ра ду на ме ра нам је да се фо ку си ра но 
ба ви мо по ве за но шћу основ них со ци о де мо граф ских ка рак
те ри сти ка ста нов ни штва (пол на, ста ро сна, обра зов на и др. 
струк ту ра обе леж ја) са еко ло шким ак ти ви змом. Има ју ћи у 
ви ду овај аспект, не ко ли ко пи та ња ће би ти пред мет на шег 
раз ма тра ња. Пр во ће нас ин те ре со ва ти ко ли ки удео ста нов
ни штва је еко ло шки ак ти ван, на ко ји на чин и у ко јој ме ри. 
За тим ће мо па жњу пре ме сти ти на со циоде мо граф ске ка рак
те ри сти ке еко ло шки ак тив них по је ди на ца на ни воу Ср би је. 
Упо ре до са тим, по сма тра ће мо ка рак те ри сти ке еко ло шких 
ак тив них гра ђа на Бо ра и Пан че ва, ко ји су не по сред ни је по
го ђе ни еко ло шки ри зи ци ма. За ни ма ће нас, из ме ђу оста лог, 

1 Овај текст је на стао као ре зул тат ис тра жи вач ког ра да на про јек ту Иза зо
ви но ве дру штве не ин те гра ци је ко ји ре а ли зу је Ин сти тут за со ци о ло шка 
ис тра жи ва ња Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду уз фи нан сиј ску по др
шку Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке 
Ср би је.

2 Vu ke lić, J. Od vri jed no sti do ak ci je – vo di li pri hva ća nje eko loš kih vri jed no
sti i nor mi eko loš kom ak ti vi zmu, u: Raz voj i oko liš – per spek ti ve odr ži vo sti 
urednik, Ci frić, I. (2013), Fi lo zof ski fa kul tet, Za greb, str. 353368.
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да ли је удео еко ак ти ви ста у ова два гра да, ве ћи, ма њи или 
при бли жно исти у од но су на про сек у Ср би ји, од но сно да 
ли бли зи на и не по сред на угро же ност еко ло шким ри зи ци ма, 
ути че на то ко је ће се ак ти ви ра ти и у ко јој ме ри. У раз ма тра
ње ће мо узе ти и ка рак те ри сти ке ли де ра / ак тив них чла но ва 
еко ло шких ор га ни за ци ја. 

Ме то до ло шки оквир ис тра жи ва ња

По да ци ко ји ће би ти предмет ана ли зе у овом ра ду су при
ку пље ни у окви ру три ис тра жи вач ка про јек та. Пр во је ан
кет но ис тра жи ва ње ре а ли зо ва но про ле ћа 2010. го ди не на 
ре пре зен та тив ном узор ку гра ђа на Ср би је (Н=1952). То ком 
2011. го ди не спро ве де но је ан кет но ис тра жи ва ње на ре пре
зен та тив ном узор ку ста нов ни ка два еко ло шки угро же на гра
да – Пан че ва (Н=450) и Бо ра (Н=350). У овом ис тра жи ва њу 
је ко ри шћен упит ник ко ји омо гу ћа ва по ре ђе ње са по да ци ма 
при ку пље ним на узор ку гра ђа на ре пре зен та тив ном за це лу 
зе мљу. Тре ћи из вор по да та ка ко ји ће мо ко ри сти ти у овом 
ра ду су по лу струк ту ри са ни ин тер вјуи ко ји су ре а ли зо ва ни 
2011. го ди не са пред став ни ци ма 44 еко ло шке не вла ди не ор
га ни за ци је из Ср би је. Узо рак ор га ни за ци ја је фор ми ран кон
сул то ва њем по сто је ћих ре ги ста ра не вла ди них ор га ни за ци ја 
у Ср би ји и ко ри шће њем snowball (гру два снега) тех ни ке 
узор ко ва ња.

Ко ли ко су ста нов ни ци Ср би је еко ло шки ак тив ни?

Раз ма тра ју ћи об ли ке еко ло шког де ла ња и њи хо вих но си
ла ца, Пол Стерн (Paul Stern)3 раз ли ку је, на јед ној стра ни, 
(обич но ма ло број ну али зна чај ну) гру па ци ју по све ће них 
еко ак ти ви ста (ли де ра и чла но ва еко ло шког по кре та). На 
дру гој стра ни се на ла зе по је дин ци ко ји по др жа ва ју иде је 
еко ло шког по кре та (ре ци мо пу тем пот пи си ва ња пе ти ци ја, 
да ва ња нов ча них при ло га, по вре ме ног уче шћа у еко ло шким 
кам па ња ма итд) иа ко ни су у пу ној ме ри укљу че ни у све ње
го ве ак тив но сти. Њих Стерн на зи ва екогра ђа ни ма од но сно 
по др жа ва о ци ма или сим па ти зе ри ма еко ло шког по кре та.

Ка ко би се сте као увид у то ко ли ки је удео еко ло шких ак
ти ви ста, а ко ли ки по др жа ва ла ца еко ло шког по кре та (еко
гра ђа на) и еко ло шки па сив них, кон стру и сан је ин декс еко
ло шког ак ти ви зма4. До би је ни ре зул та ти су по де ље ни на 

3 Stern, P. (2000) To ward a Co he rent The ory of En vi ron men tally Sig ni fi cant 
Be ha vi or, Jo ur nal of So cial Is su es, Vol. 56, No. 3, 2000, pp. 407–424.

4 У ис тра жи ва њу смо еко ло шки ак ти ви зам опе ра ци о на ли зо ва ли пре ко 
уче шћа у сле де ћим ак тив но сти ма: пот пи си ва ње пе ти ци је, уче шће на 
три би на ма са еко ло шком те ма ти ком, уче шће у ма сов ним оку пља њи
ма и еко ло шким про те сти ма, да ва ње фи нан сиј ске по др шке еко ло шким 
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четири ни воа (као што је при ка за но у та бе ли 1). У пр ву гру
пу су свр ста ни они ко ји су из ја ви ли да ни су уче ство ва ли 
ни у јед ној од еко ло шки мо ти ви са них ак тив но сти. Њих смо 
на зва ли еко ло шки па сив ним (не ак тив ним). Оне са ни ским 
ни во ом на ска ли екоак ти ви зма, што зна чи да су тек по не
ки пут уче ство ва ли у по је ди ним ак тив но сти ма, смо на зва ли 
по тен ци јал ним екогра ђа ни ма јер би се, на осно ву прет ход
ног по на ша ња, мо гло оче ки ва ти да бу ду ак тив ни(ји ) и у бу
дућ но сти (по го то во ако по стоји спољ ни под сти цај). У тре
ћој гру пи су се на шли они ис пи та ни ци ко ји су из ја ви ли да су 
се, у пе ри о ду од три го ди не ко је су прет хо ди ле ис тра жи ва
њу, ан га жо ва ли у ве ћем бро ју ак тив но сти. Њих смо на зва ли 
екогра ђа ни ма. Нај зад, по след њу гру пу чи не екоак ти ви сти 
– по је дин ци ко ји ор га ни зу ју, пред во де и ре дов но уче ству ју у 
еко ло шким ак тив но сти ма.

Та бе ла 1 Ин декс еко ло шког ак ти ви зма, Ср би ја, Пан че во, Бор
Су де ћи пре ма по да ци ма при ка за ним у та бе ли 1, не по сред на 
угро же ност еко ло шким прет ња ма и по сто ја ње јав не све сти 
о то ме, оства ри ли су ути цај на ста нов ни ке Пан че ва и Бо ра, 
ко ји су не што ак тив ни ји на по љу за шти те жи вот не сре ди
не од про се ка за бе ле же ног у Ср би ји. Док је на ни воу це
ле Ср би је го то во две тре ћи не гра ђа на еко ло шки не ак тив но, 
тај број се кре ће око или ис под по ло ви не у Пан че ву и Бо ру. 
Удео “екогра ђа на” је зна чај но ви ши у Пан че ву (16%) и Бо ру 
(14%) у од но су на про сек из ме рен за Ср би ју (4,5%). Та ко ђе, 
ре ла тив но су број ни ји и по све ће ни екоак ти ви сти. Из ве сне 
раз ли ке по сто је и из ме ђу два гра да. Док је у Бо ру не што 
ма њи број ста нов ни ка не ак ти ван (44%) на спрам тач но по
ло ви не Пан че ва ца, и док је по тен ци јал них еко ло шких ак
ти ви ста не што ви ше (40% у Бо ру, на спрам 31% у Пан че ву), 
екогра ђа на и екоак ти ви ста је не што ви ше у Пан че ву (19%) 
у од но су на Бор (16%). Ове раз ли ке се мо гу до ве сти у ве зу 
са ве ћом уче ста ло шћу еко ло шких про те ста и дру гих на чи на 

удруже њимa, кон так ти ра ње пред став ни ка ло кал них или др жав них вла
сти у ци љу ре ша ва ња од ре ђе ног еко ло шког про бле ма. Ин декс еко ло
шког ак ти ви зма смо фор ми ра ли на осно ву са би ра ња од го во ра ис пи та
ни ка на пи та ње ко ли ко су че сто, у по след ње три го ди не, уче ство ва ли у 
на ве де ним. Оце не ис пи та ни ка о уче ста ло сти њи хо вог уче шћа у по ме ну
тим ак тив но сти ма су ишле у ра спо ну од 14 (ни ка да, рет ко, по вре ме но и 
че сто).

Индекс Србија Панчево Бор Тип активизма

Нема 65% 50% 44% Еколошки пасивни

Низак 30% 31% 40% Потенц. екограђани
Средњи 4,5% 16% 14% Екограђани

Висок 0,5% 3% 2% Екоактивисти
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јав ног ис по ља ва ња не за до вољ ства у Пан че ву у од но су на 
Бор, у пе ри о ду на кон 2000. го ди не. 

Бу ду ћи пла но ви ан ке ти ра них по ка зу ју да се у Ср би ји, ка да 
је раз вој еко ло шког ак ти ви зма у пи та њу, без не ка кве спољ не 
ини ци ја ти ве, ве ли ког про бле ма или при ти ска, ни шта бит ни
је не ће про ме ни ти. Та ко, тек сва ки шести ис пи та ник (16%) 
на го ве шта ва мо гућ ност бу ду ћег ан га жо ва ња у овој обла сти, 
док нај ве ћи број (84%) из ја вљу је да ова ква вр ста ак тив но
сти ни је пла ни ра на (чак ни су сма тра ли ни да је нео п ход но 
да да ју по твр дан, дру штве но по же љан од го вор!). Од оних 
ко ји су да ли по зи ти ван од го вор, нај ве ћи број (26%) ви ди се
бе као уче сни ка у ак ци ја ма чи шће ња јав них про сто ра, 17% 
је по ме ну ло уче шће у не ком об ли ку еду ка тив них про гра ма, 
док је 7% ис ка за ло спрем ност да се укљу чи у рад еко ло шких 
ор га ни за ци ја. Јед на тре ћи на ис пи та ни ка ни је на ве ла ко јим 
тач но ак тив но сти ма на ме ра ва да се ба ви у бу дућ но сти. 

Пред ста вље ни по да ци на во де на за кљу чак да је еко ло шки 
ак ти ви зам (по тен ци јал ни и ре а ли зо ва ни) у Ср би ји на ни
ском ни воу са све га 5% екогра ђа на и ак ти ви ста. За кљу чак 
о ни ској гра ђан ској ан га жо ва но сти у овој сфе ри, до дат но 
учвр шћу је по ре ђе ње са ни во и ма еко ло шког ак ти ви зма за
бе ле же ним у ста рим европ ским де мо кра ти ја ма и пост со
ци ја ли стич ким др жа ва ма ко је су по ста ле чла ни це Европ ске 
Уни је. Та ко је, пре ма по да ци ма Wоrld Va lu es Sur veyа при
ку пље ним у пе том та ла су ис тра жи ва ња (20052009. го ди на), 
у рад еко ло шких ор га ни за ци ја укљу че но 16% ан ке ти ра них 
Бри та на ца, 15% Фран цу за, 11% Шве ђа на, 9% Фи на ца, 8% 
По ља ка и 7% Сло ве на ца, на спрам све га 3% ста нов ни ка 
Срби је и Цр не Го ре (пре ма на шим по да ци ма, члан ство у 
еко ло шким ор га ни за ци ја ма се кре ће око 2%).  

Со циоде мо граф ске ка рак те ри сти ке  
еко ло шки ак тив них по је ди на ца

По да ци ис тра жи ва ња, ре а ли зо ва них ве ћим де лом у зе мља ма 
За пад не Евро пе и Аме ри ци, ука зу ју да су нај че шћи но си о ци 
про е ко ло шких вред но сти и од го ва ра ју ћег по на ша ња, обра
зо ва ни мла ди љу ди из ур ба них сре ди на, тзв. екоја пи ји (envi
ron men tal yup pi es)56. Дру гим ре чи ма, со циоде мо граф ске 
ва ри ја бле ко је су у ис тра жи ва њи ма по ка зи ва ле по ве заност 

5 Mo hai, P. and Twight, B. W. (1987) Age and en vi ron men ta lism. An ela bo
ra tion of the But tel mo del using na ti o nal sur vey evi den ce, So cial Sci en ce 
Qu ar terly No. 68, pp. 798815.

6 Ar cury, T. A. and Chri sti an son, E. H. (1990) En vi ron men tal wor ldvi ew in 
re spon se to en vi ron men tal pro blems: Ken tucky 1984 and 1988 com pa red, 
En vi ron ment and Be ha vi or No. 22, pp. 387–407.
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са еко ак ти ви змом су: го ди не (мла ђи су ујед но и ак тив ни ји), 
обра зо ва ње (по зи тив но ко ре ли са но са ак ти ви змом), ме сто 
ста но ва ња (ова вр ста де ла ња је пре вас ход но ур ба ни фе но
мен). Ка да је у пи та њу пол, на ла зи ни су кон зи стент ни7, ма да 
се мо же из ве сти уоп ште ни за кљу чак да пол не ма зна чај ни ји 
ути цај на укуп ни ак ти ви зам, док прак ти ко ва ње по је ди них 
ак тив но сти мо же би ти пол но спе ци фич но8. Та ко ђе, на ла
зи ис тра жи ва ња ука зу ју и на то да су при пад ни ци сред ње 
кла се и сту ден ти че шће еко ло шки ак тив ни9. С дру ге стра не, 
истра жи ва ња по ка зу ју да је тзв. „бра он”, ре ак тив но де ло ва
ње, ка рак те ри стич но за не по сред но еко ло шки угро же но и 
де при ви ле го ва но ста нов ни штво, док је „зе ле но”, про ак тив
но ан га жо ва ње типич но за ви ше дру штве не сло је ве10. Има
ју ћи ову раз ли ку у ви ду, оче ку је мо да ће по сто ја ти из ве сне 
со ци о де мо граф ске раз ли ке из ме ђу еко ло шки ак тив них по
је ди на ца на те ри то ри ји чи та ве Ср би је, и оних ко ји де ла ју 
у из у зет но угро же ним под руч ји ма ка кви су Пан че во и Бор. 

1) Пол
На осно ву ди стри бу ци је по ла пре ма ка те го ри ја ма еко ло
шког ак ти ви зма при ка за ној у та бе ли 2, ви ди се да је рас
по де ла по ла ис пи та ни ка у под у зор ку еко ло шки ак тив них 
ујед на че на, од но сно да од го ва ра оче ки ва ној ди стри бу ци ји 
у укуп ној попу ла ци ји. Та ко ђе, при ме ном χ2 те ста на под

7 McStay, J. and Dun lap, R. E. (1983) Ma leFe ma le Dif fe ren ces in Con cern for 
En vi ron men tal Qu a lity, In ter na ti o nal Jo ur nal of Wo men’s Stu di es No. 6, pp. 
291–301, 17; Schahn, J. and Hol zer, E. (1990) Stu di es of in di vi dual en vi ron
men tal con cern: The ro le of know led ge, gen der and bac kgro und va ri a bles, 
En vi ron ment and Be ha vi or No. 22, pp. 767–786; Mo hai, P. (1992) Men, wo
men and the en vi ron ment: An exa mi na ti on of the gen der gap in en vi ron men
tal con cern ac ti vism, So ci ety and Na tu ral Re so ur ces No. 5, pp. 1–19; Stern, 
P. C. and Di etz, T. (1993) Va lue ori en ta ti ons, gen der, and en vi ron men tal con
cern, En vi ron ment and Be ha vi or No. 25, pp. 332–348; Di etz, T., Ka lof, L. 
and Stern, P. C. (2002) Gen der, va lu es, and en vi ron men ta lism, So cial Sci en ce 
Qu ar terly No. 83, pp. 353–364; Hun ter, L. M., Hatch, A. and Johnson, A. 
(2004) Crossna ti o nal gen der va ri a tion in en vi ron men tal be ha vi ors, So cial 
Sci en ce Qu ar terly No. 85, pp. 677–694.

8 Stern, P. C. and Di etz, T. (1993) Va lue ori en ta ti ons, gen der, and en vi ron men
tal con cern, En vi ron ment and Be ha vi or No. 25, pp. 332–348.

9 Mo hai, P. and Twight, B. W. (1987) Age and en vi ron men ta lism. An ela bo
ra tion of the But tel mo del using na ti o nal sur vey evi den ce, So cial Sci en ce 
Qu ar terly No. 68, pp. 798815; Di etz, T., Stern, P. C. and Gu ag na no, G. A. 
(1998) So cial Struc tu ral and So cial Psycho lo gi cal Ba ses of En vi ron men tal 
Con cern, En vi ron ment and Be ha vi or Vol. 30, No. 4, pp. 450471.

10 Ho fric hter, J. and Re if, K. (1990) Evo lu tion of en vi ron men tal at ti tu des in the 
Eu ro pean Com mu nity, Scand. Po lit. Stud. 13(2), pp. 119–146; Pa kul ski, J. 
and Cro ok, S. (1998) The end of the green cul tu ral re vo lu tion?, in: Eb bing of 
the Green Ti de? En vi ron men ta lism, Pu blic Opi nion and the Me dia in Au stra
lia, eds. Pa kul ski, J. and Cro ok, S., pp. 1–20, Ho bart: School of So ci o logy 
and So cial Work, Uni ver sity of Ta sma nia.
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узорак еколошки ак тив них по је ди на ца ни је утвр ђе но по сто
ја ње ста ти стич ки зна чај не по ве за но сти из ме ђу по ла ис пи та
ни ка и еко ло шког ак ти ви зма ни у јед ном од узо ра ка.

Та бе ла 2 Ди стри бу ци ја по ла пре ма ка те го ри ја ма еко ло шког  
ак ти ви зма, Ср би ја, Пан че во и Бор

Ка да су у пи та њу ли де ри еко ло шких ор га ни за ци ја, ис тра жи
ва њем је утвр ђе но по сто ја ње из ве сних пол них спе ци фич но
сти. На и ме, ли де ри три нај у ти цај ни је еко ло шке ор га ни за ци
је у Ср би ји (Ам ба са до ри одр жи вог раз во ја и за шти те жи вот
не сре ди не, Мла ди ис тра жи ва чи Ср би је и ЦЕ КОР) су же не, 
док је број му шка ра ца и же на у еко ло шким ор га ни за ци ја
ма, углав ном, ујед на чен. Ис так ну те по зи ци је же на у обла
сти за шти те жи вот не сре ди не, су ге ри шу да, између осталог, 
то за сад ни је по ље мо ћи односно сфе ра ве ћег друштве ног 
утицаја. 

2) Ста рост 

Као што је ра ни је на по ме ну то, на ла зи раз ли чи тих ис тра жи
ва ња су по ка за ли да су мла ди че шће еко ло шки ак тив ни11. 
Об ја шње ња ве ћег ин те ре со ва ња мла дих љу ди за жи вот ну 
сре ди ну обич но из два ја ју два фак то ра – ефе кат ста ре ња и 
ко хорт ни ефе кат. Пре ма хи по те зи „ста ре ња”, сла би ја ин
те гри са ност мла дих у дру штво, ви шак сло бод ног вре ме на, 
ре ла тив но сла ба дру штве на по зи ци ја са аспек та мо ћи, чи
ни мла де спрем ни јим да се кри тич ки по ста ве пре ма вла да
ју ћим вред но сти ма и не га тив ним по сле ди ца ма уста ље них 
прак си ин ду стриј ских дру шта ва. Са го ди на ма, љу ди по ста ју 
кон зер ва тив ни ји јер су, ге не рал но, чвр шће укљу че ни у дру
штве ни си стем (пла те, кре ди ти, пен зи је, здрав стве но оси гу
ра ње и др.) и за ин те ре со ва ни да одр же status quо, па са мим 

11 Mo hai, P. and Twight, B. W. (1987) Age and en vi ron men ta lism. An ela bo
ra tion of the But tel mo del using na ti o nal sur vey evi den ce, So cial Sci en ce 
Qu ar te rly No. 68, pp. 798815; Di etz, T., Stern, P. C. and Gu ag na no, G. A. 
(1998) So cial Struc tu ral and So cial Psycho lo gi cal Ba ses of En vi ron men tal 
Con cern, En vi ron ment and Be ha vi or Vol. 30, No. 4, pp. 450471.

Пол испитаника Укупно
Женски Мушки

Србија Присуство 
еколошког 
активизма

Активни 54.5% 45.5% 100%
Неактивни 51.1% 48.9% 100%

Панчево Присуство 
еколошког 
активизма

Активни 51.4% 48.6% 100%
Неактивни 50.9% 49.1% 100%

Бор Присуство 
еколошког 
активизма

Активни 53.6% 46.4% 100%
Неактивни 44.6% 55.4% 100%
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тим и ма ње спрем ни да ула зе у су коб са моћ ним ак те ри ма 
(др жа ва, кор по ра ци је) за рад очу ва ња окру же ња12. Дру ги ау
то ри, ве ћи еко ло шки ан га жман мла ђих ге не ра ци ја при пи су ју 
тзв. ко хорт ном ефек ту од но сно раз ли ка ма у со ци ја ли за ци ји 
и ис ку ству ко је по сто ји из ме ђу ге не ра ци ја. Са да шње ге не ра
ци је мла дих ста са ле су у до ба ка да су еко ло шке вред но сти 
по ста ле ши ро ко при хва ће не као ве о ма ва жне, док су кроз 
школ ски си стем и пу тем ме ди ја кон стант но ин фор ми са ни о 
зна ча ју за шти те жи вот не сре ди не, па су, са мим тим, и њи хо
ви ста во ви о то ме раз ви је ни ји и сна жни ји. То ме би тре ба ло 
до да ти и ве ће ан га жо ва ње мла дих пу тем дру штве них мре жа 
ко је су по ста ле пра ви ра сад ни ци про е ко ло шких вред но сти и 
сред ство при пре ме и ор га ни зо ва ња еко ло шких ак ци ја13. 

Та бе ла 3Ди стри бу ци ја ста ро сти пре ма ка те го ри ја ма еко ло шког 
ак ти ви зма, Ср би ја, Пан че во и Бор

По да ци при ка за ни у та бе ли 3, по ка зу ју ди стри бу ци је уз ра
ста у ка те го ри ја ма еко ло шког ак ти ви зма. Мо же се ви де ти да 
је про це нат еко ло шки не ак тив них ис пи та ни ка апр ок си ма
тив но ујед на чен кроз ка те го ри је уз ра ста у узор ку, док ме
ђу еко ло шки ак тив ни ма по сто је раз ли ке у узор ку Ср би је и 
Пан че ва, па мла ди ис пи та ни ци (1834 го ди не) чи не ско ро 
по ло ви ну под у зор ка еко ло шки ак тив них ис пи та ни ка, док су 
ста ри је ге не ра ци је под за сту пље не. У узор ку ис пи та ни ка из 
Бо ра се на шло ма ње при пад ни ка нај ста ри је ге не ра ци је, што 
у извесној мери искривљује укуп ну сли ку. 

Ка да су у пи та њу ли де ри и нај ан га жо ва ни ји ак ти ви сти еко
ло шких ор га ни за ци ја, нај за сту пље ни је су мла ђе уз ра сне 
ка те го ри је 1834 го ди не ко је чи не го то во по ло ви ну узор ка 
(48%). При пад ни ци сред ње ге не ра ци ја су укљу че ни у не што 
ма њем бро ју (37 %), док ста ри јих од 55 го ди на има нај ма ње 
(15%).

12 Jo nes, R. E. and Dun lap, R. E. (1992) The so cial ba ses of en vi ron men tal con
cern: Ha ve they chan ged over ti me, Ru ral So ci o logy No. 57, pp. 28–47.

13 Van Li e re, K. D. and Dun lap, R. E. (1980) The so cial ba ses of en vi ron men tal 
con cern: A re vi ew of hypot he ses, ex pla na ti ons and em pi ri cal evi den ce, The 
Pu blic Opi nion Qu ar terly No. 44, p. 183.

Узорак Еколошки 
активизам

Млади

1834

Средње 
генерацијe
3554

Старије 
генерације 
55+

Укупно

Србија Неактивни 37 % 35% 28% 100%
Активни 46 % 32% 22% 100%

Панчево Неактивни 33% 30% 37% 100%
Активни 47 % 31% 22% 100%

Бор Неактивни 43 % 42% 15% 100%
Активни 38% 42% 20% 100%
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χ2(2) = 12,76, p < .05
Та бе ла 4 Ста рост, под у зо рак еко ло шки ак тив них, Ср би ја

Ре зул тат χ2 те ста (та бе ла 4), по ка зу је да се ди стри бу ци ја 
ста ро сних ка те го ри ја у под у зо р ку еко ло шки ак тив них ис пи
та ни ка (Ср би ја) ста ти стич ки зна чај но раз ли ку је од оче ки
ва не ди стри бу ци је ста ро сних ка те го ри ја ко ја је до би је на из 
це лог узор ка. Та ко ђе, из та бе ле се ви ди да је ка те го ри ја мла
ђих од 35 го ди на за сту пље ни ја, док су дру ге две ка те го ри је 
под за сту пље не, чи ме се та ко ђе потвђу је прет по став ка да су 
мла ди ти ко ји ће нај ве ро ват ни је би ти еко ло шки ак тив ни.

χ2(2) = 7,585, p < .05 
Та бе ла 4а Ста рост, под у зо рак еко ло шки ак тив них, Пан че во

И у слу ча ју Пан че ва, χ2 тест (та бе ла 4а) је по ка зао да је ди
стри бу ци ја ста ро сних ка те го ри ја у под у зо р ку еко ло шки ак
тив них ис пи та ни ка ста ти стич ки зна чај но раз ли чи та од оче
ки ва не ди стри бу ци је ста ро сних ка те го ри ја ко ја је до би је на 
из це лог узор ка. Та ко ђе, из та бе ле се ви ди да је ка те го ри ја 
мла ђих од 35 го ди на за сту пље ни ја, док су дру ге две ка те го
ри је под за сту пље не, чиме се такође потврђује претпоставка 
да су млади ти који ће највероватније бити еколошки 
активни.

У слу ча ју Бо ра, ре зул тат χ2 те ста (χ2(2) = 0,455, p >.05) 
по ка зу је да не ма ста ти стич ки зна чај них раз ли ка у по гле
ду ди стри бу ци је ста ро сних ка те го ри ја у под у зо р ку еко ло
шки ак тив них. Та кви на ла зи на во де на за кљу чак да у спе
цифичном кон тек сту из ра зитих еко ло шких про бле ма и го
то во потпу не еко ном ске за ви сно сти од глав ног за га ђи ва ча 

Посматрани 
Н

Очекивани 
Н

Резидуал

Млади (1834 год.) 320 277,2 42,8
Средња ген. (3554) 218 229,3 11,3
Старије ген. 55+ 146 177,5 31,5
Укупно 684
 

Посматрани 
Н

Очекивани 
Н

Резидуал

Млади (1834 год.) 108 91,6 16,4
Средња ген. (3554) 108 114,5 6,5
Старије ген. 55+ 13 22,9 9,9
Укупно 229
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ко ја је карактери стич на за Бор14, ста рост ис пи та ни ка нема 
зна чај ни ји ути цај на еко ло шко де ла ње. 

3) Обра зо ва ње
Обра зо ва ност се сма тра јед ним од нај кон зи стент ни јих 
предик то ра по ли тич ке па р ти ци па ци је и ак ти ви зма гра ђа
на15. Ре зул та ти ве ћег бро ја ис тра жи ва ња ука зу ју на по зи
ти ван ути цај обра зо ва ња и на еко ло шки ак ти ви зам16. Јед но 
од об ја шње ња ове ве зе се про на ла зи у то ме да обра зо ва ње 
обез бе ђу је при ступ ши ро ком спек тру иде ја и уве ре ња ка да је 
еко ло ги ја у пи та њу. По ред то га, с об зи ром на ком плек сност 
еко ло шких про бле ма, обра зо ва ни ји љу ди има ју пред ност у 
раз у ме ва њу тре нут них еко ло шких при ли ка као и могу ћих 
по сле ди ца за не ма ри ва ња еко ло шких прет њи17. 

По да ци при ка за ни у та бе ли 5, по ка зу ју да је у узор ци ма 
ре пре зен та тив ним за Ср би ју и за Пан че во, при сут на ве ћа 
за сту пље ност ви со ко о бра зо ва них и оних са гим на зи јом у 
ка те го ри ји еко ло шки ак тив них у од но су на еко ло шки не ак
тив не, као и зна чај но ма ње оних са основ ном шко лом, у од
но су на еко ло шки не ак тив не. Тре ба на по ме ну ти да је реч о 
сте че ном оба зо ва њу, те да је ме ђу гим на зи јал ци ма, зна ча јан 
удео бу ду ћих и ак ту ел них сту де на та, што го во ри у при лог 
ве ћег еко ло шког ан га жо ва ња ове ка те го ри је мла дих. По да ци 
при ку пље ни ис тра жи ва њем у Бо ру, не ука зу ју на зна чај ни је 
раз ли ке у сте пе ну обра зо ва ња еко ло шки ак тив них и не ак
тив них ис пи та ни ка, тј. не по твр ђу ју прет ход но уо че не пра
вил но сти. Слич но као и у слу ча ју ста ро сти, очи глед но да у 
Бо ру ши ре дру штве не окол но сти ко је огра ни ча ва ју де ла ње 
свих дру штве них гру па, ути чу на то да се, у до вољ ној ме
ри, не мо гу ис по љи ти со циоде мо граф ске раз ли ке у по гле ду 
афи ни те та и спрем но сти да се ан га жу је на за шти ти жи вотне 

14 На и ме, ве ћи на ста нов ни ка Бо ра је еко ном ски за ви сна од Ру дар ското пи
о ни чар ског ба се на Бор, ко ји је основ ни по кре тач ло кал не еко но ми је али 
и кључ ни за га ђи вач.

15 Ver ba, S. and Nie, N. (1972) Par ti ci pa tion in Ame ri ca: So cial Equ a lity and 
Po li ti cal Pa r ti ci pa tion, New York: Har per Col lins.

16 Van Li e re, K. D. and Dun lap, R. E. (1980) The so cial ba ses of en vi ron men tal 
con cern: A re vi ew of hypot he ses, ex pla na ti ons and em pi ri cal evi den ce, The 
Pu blic Opi nion Qu ar te rly No. 44, pp. 181–197; Ar cury, T. A. and Chri sti an
son, E. H. (1990) En vi ron men tal wo rl dvi ew in re spon se to en vi ron men tal 
pro blems: Ken tucky 1984 and 1988 com pa red, En vi ron ment and Be ha vi or 
No. 22, pp. 387–407.

17 Van Li e re, K. D. and Dun lap, R. E. (1980) The so cial ba ses of en vi ron men tal 
con cern: A re vi ew of hypot he ses, ex pla na ti ons and em pi ri cal evi den ce, The 
Pu blic Opi nion Qu ar terly No. 44, pp. 181–197; Ar cury, T. A. and Chri sti an
son, E. H. (1990) En vi ron men tal wor ldvi ew in re spon se to en vi ron men tal 
pro blems: Ken tucky 1984 and 1988 com pa red, En vi ron ment and Be ha vi or 
No. 22, pp. 387–407.
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сре ди не. Ова кве за кључ ке по твр ђу је и ре зул тат χ2 те ста 
(χ2(4) = 1,490, p >.05) ко ји по ка зу је да у Бо ру не по сто ји ста
ти стич ки зна чај на по ве за ност из ме ђу до стиг ну тог сте пе на 
обра зо ва ња и еко ло шког ак ти ви зма. 

Та бе ла 5 Ди стри бу ци ја струч не спре ме пре ма ка те го ри ја ма  
еко ло шког ак ти ви зма, Ср би ја, Пан че во и Бор

χ2(4) = 54,77, p < .01
Та бе ла 6 Обра зо ва ње, под у зо рак еко ло шки ак тив них, Ср би ја

Ре зул тат χ2 те ста, при ка зан у та бе ли 6, по ка зу је да се ди
стри бу ци ја обра зов них ка те го ри ја у под у зор ку еко ло шки 
ак тив них ис пи та ни ка у Ср би ји ста ти стич ки зна чај но раз
ли ку је од оче ки ва не ди стри бу ци је пре ма обра зо ва њу ко ја је 
из ра чу на та на осно ву це лог узор ка. По сма тра но пре ма сте
пе ну струч не спре ме, у од но су на оче ки ва не фре квен ци је 
нат про сеч но су за сту пље ни они са за вр ше ном гим на зи јом 
и они са фа кул тет ским обра зо ва њем, ма ги сте ри ју мом или 
док то ра том. С дру ге стра не, ис пи та ни ци ко ји су до сти гли 
са мо основ но или сред ње обра зо ва ње су под за сту пље ни у 
од но су на оче ки ва ну ди стри бу ци ју. На ла зи ти ме по твр ђу ју 
прет по став ку да је еко ло шки ак ти ви зам (осим у си ту а ци ја
ма не по сред не угро же но сти), не што у шта се, нај пре, упу
шта ју ви со ко о бра зо ва ни по је дин ци. 

      χ2(4) = 12,63, p < .05 
Та бе ла 6а Обра зо ва ње, под у зо рак еко ло шки ак тив них, Пан че во

Степен 
стручне 
спреме

Еколошки 
активизам

ОШ и 
мање

Средња 
школа

Гимназија Виша 
школа

Факултет 
и више

Укупно

Србија Неактивни 19% 53% 10% 9% 9% 100%
Активни 10% 43% 19% 10% 18% 100%

Панчево Неактивни 20% 51% 10% 10% 9% 100%
Активни 7% 47% 17% 12% 17% 100%

Бор Неактивни 16% 60% 6% 9% 9% 100%
Активни 10% 61% 7% 9% 13% 100%

 

Посматрани 
Н

Очекивани Н Резидуал

ОШ и мање 69 108,0 39,0
Средња 
школа

296 339,0 43,0

Гимназија 127 88,2 38,8
Виша школа 65 60,5 4,5
Факултет 123 84,3 38,7
Укупно 680
 

Посматрани
Н

Очекивани Н Резидуал

ОШ и мање 15 30,0 15,0
Средња
школа

109 113,0 4,0

Гимназија 38 30 8,0
Виша школа 28 26 2
Факултет и
више

39 30 9

Укупно 229
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Ка ко по ка зу ју по да ци при ка за ни у та бе ли 6а, и у слу ча ју 
Пан че ва, по сто ји ста ти стич ки зна чај на по ве за ност из ме ђу 
сте пе на обра зо ва ња и еко ло шког ак ти ви зма. Узо рак по ка зу је 
слич не ка рак те ри сти ке као и узо рак Ср би је, од но сно да ви
ше обра зо ва ње и еко ло шки ак ти ви зам иду за јед но. Иа ко је 
Пан че во нео спор но еко ло шки угро же на за јед ни ца, слич ни 
обра сци по на ша ња са укуп ном по пу ла ци јом Ср би је се мо
гу ту ма чи ти ре ла тив но до бром по зи ци јом Пан че ва на спрам 
Бо ра (бли зи на пре сто ни це) ко ја чи ни да ста нов ни ци овог 
гра да ни су у пот пу но сти мар ги на ли зо ва ни, ужи ва ју пред но
сти бли зи не глав ног гра да; као и ти ме што ни су у тој мери 
еко ном ски за ви сни од нај ве ћег за га ђи ва ча, Ју жне зо не, па 
има ју не што ши ри ма не вар ски про стор. 

Ка да су у пи та њу ак ти ви сти ор га ни за ци ја ци вил ног дру
штва, јед но ра ни је ис тра жи ва ње је по ка за ло да је обра зов ни 
ни во чла но ва не вла ди них ор га ни за ци ја знат но ви ши од про
се ка из ме ре ног за укуп но ста нов ни штво Ср би је18. Ме ђу на
шим ис пи та ни ци ма, ни су се на шли они ко ји су има ли ма ње 
од за вр ше не сред ње шко ле. Са за вр ше ном сред њом струч
ном спре мом тех нич ког усме ре ња је би ло све га 8% ис пи
та ни ка, а са гим на зи јом 12%. Оних са ви шом шко лом има 
8%, фа кул тет ски обра зо ва них 55%, а са ма ги сте ри ју мом или 
док то ра том чак 17%. Дру гим ре чи ма, по је дин ци ак тив но 
укљу че ни у де ло ва ње еко ло шких ор га ни за ци ја су нај че шће 
ви со ког обра зо ва ња.

4) Кла сни по ло жај
Кла сна при пад ност пред ста вља је дан од фак то ра че сто ко
ри шће них за об ја шње ње опа же них раз ли ка у прак ти ко ва њу 
гра ђан ског ак ти ви зма19. При пад ни ци сред ње кла се су, пре
ма на ла зи ма ис тра жи ва ња, они ко ји ће се нај пре ан га жо ва ти 
у ак тив но сти ма но вих дру штве них по кре та ка кав је еко ло
шки20 . Пре ма ту ма че њу при сту па „но ве сред ње кла се”, еко
ло шки ак ти ви сти се знат но че шће ре гру ту ју из ре до ва „дру
штве них и кул тур них спе ци ја ли ста” – на став ни ка, со ци
јал них рад ни ка, но ви на ра, умет ни ка, про фе си о на ла ца ко ји 
оба вља ју кре а тив не или по сло ве ори јен ти са не на пру жа ње 
јав них услу га; као и струч ња ка из обла сти при род них на у ка 
(еко ло зи, би о ло зи и други). Ове гру пе су, због сво је про фе
си је, со ци јал но сме ште не та ко да се не по сред но су оча ва ју са 

18 La zić, M. (2005) Pro me ne i ot po ri, Be o grad: Fi lip Viš njić, str. 87.
19 Ver ba, S. and Nie, N. (1972) Pa r ti ci pa tion in Ame ri ca: So cial Equ a lity and 

Po li ti cal Pa r ti ci pa tion, New York: Har per Col lins.
20 Han ni gan, J. A. (1995) En vi ron men tal So ci o logy: A So cial Con struc ti o nist 

Pe r spec ti ve, Lon don & New York: Ro u tled ge; Han ni gan, J. A. (2006) En vi
ron men tal So ci o logy 2nd Edi tion, Lon don & New York: Ro u tled ge.
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вик ти ми за ци јом не моћ них и не га тив ним по сле ди ца ма ин
ду стриј ског раз во ја. На ова кво при мар но ис ку ство се не рет
ко на до ве зу ју пост ма те ри јал не вред но сне ори јен та ци је, што 
ову кла су чи ни по тен ци јал но по себ но гра ђан ски ан га жо ва
ном21. Уз то, при пад ни ци ове кла се рас по ла жу ма те ри јал ним 
ре сур си ма, зна њи ма и ве шти на ма нео п ход ним за гра ђан ски 
ак ти ви зам. Ал те р на тив на об ја шње ња твр де да при пад ни ци 
но ве сред ње кла се ни су то ли ко ин спи ри са ни ал тру и стич
ним мо ти ви ма, ко ли ко су ори јен ти са ни на оства ри ва ње соп
стве них ин те ре са (пре све га обез бе ђи ва ње по сла тј. пла та 
и до дат них хо но ра ра), што им омо гу ћа ва рад у не вла ди ном 
сек то ру22. Иа ко је у ис тра жи ва њу кла сни по ло жај ис пи та
ни ка утвр ђен са мо на осно ву њи хо ве са мо о про це не, и ин
стру мент ни је до вољ но пре ци зан да у окви ру сред ње кла
се де тек ту је при пад ни ке „но ве сред ње кла се”, при ку пље ни 
по да ци ће ипак би ти до вољ ни да нам омо гу ће да ис пи та мо 
при ро ду ве зе из ме ђу кла сне при пад но сти и еко ло шког ак ти
ви зма. Прет по ста вља се да ће при пад ни ци сред ње кла се би
ти еко ло шки ак тив ни ји од при пад ни ка ви ше и ни же кла се, 
јер рас по ла жу од ре ђе ним ре сур си ма (ма те ри јал ни ре сур си, 
зна ње) нео п ход ним за гра ђан ску пар ти ци па ци ју (за раз ли ку 
од при пад ни ка ни жих сло је ва), а услед свог спе ци фич ног 
по ло жа ја из ло же ни ји су еко ло шким ри зи ци ма (у од но су на 
при пад ни ке ви ших кла са).

По да ци из та бе ле 7 по ка зу ју да су у струк ту ри еко ло шки 
ак тив них у узор ку ре пре зен та тив ном за Ср би ју, не што за
ступљени ји при пад ни ци сред ње и ви ше кла се, а ма ње при
сут ни при пад ни ци ни же кла се у од но су на под у зо рак еко ло
шки не ак тив них. Дру гим ре чи ма, кла сни по ло жај еко ло шки 
ак тив них је у про се ку ви ши у од но су на еко ло шки не ак тив
не. У слу ча ју Пан че ва, ме ђу еко ло шки ак тив ни ма је не што 
ви ше ис пи та ни ка ко ји се бе свр ста ва ју у сред њу кла су, док 
је ма њи удео оних ко ји при па да ју ви шој и ни жој кла си. Ме
ђу тим, χ2 те стом је утвр ђе но да уо че не раз ли ке ни су ста ти
стич ки зна чај не. Слу чај Бо ра је по но во ати пи чан. Пре све га, 
није дан ис пи та ник се ни је де кла ри сао као при пад ник ви ше 
кла се. Ме ђу еко ло шки ак тив ним ис пи та ни ци ма не што је ма
ње оних из сред ње кла се и ви ше оних ко ји при па да ју ни
жој кла си у по ре ђе њу са еко ло шки не а к тив ним. Ме ђу тим, 

21 Han ni gan, J. A. (1995) En vi ron men tal So ci o logy: A So cial Con struc ti o nist 
Per spec ti ve, Lon don & New York: Ro u tled ge; Han ni gan, J. A. (2006) En vi
ron men tal So ci o logy 2nd Edi tion, Lon don & New York: Ro u tled ge.

22 Ko vach, I. and  Ku ce ro va, E. (2009) The So cial Con text of Pro ject Pro li fe
ra tion – the Ri se of a Pro ject Class, Jo ur nal of En vi ron men tal Po licy and 
Plan ning No. 11/3, pp. 203221.
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χ2 тест је по ка зао да при ме ће не раз ли ке ни су ста ти стич ки 
зна чај не. 

Та бе ла 7 Ди стри бу ци ја кла сне при пад но сти пре ма ка те го ри ја ма 
еко ло шког ак ти ви зма, Ср би ја, Пан че во и Бор

               χ2(2) = 8.65, p < .05 
Та бе ла 8 Кла сна при пад ност,  

под у зо рак еко ло шки ак тив них, Ср би ја
Ре зул тат χ2 те ста (та бе ла 8) ука зу је да се ди стри бу ци ја кла
сне при пад но сти у под у зор ку еко ло шки ак тив них ис пи та
ни ка са те ри то ри је Ср би је ста ти стич ки зна чај но раз ли ку је 
од оче ки ва не ди стри бу ци је кла сне при пад но сти ко ја је до
би је на на осно ву це лог узор ка, и да се еко ло шки ак ти ви сти 
нат про сеч но ре гру ту ју из сред њих сло је ва. Ова кав за кљу
чак пот кре пљу ју и по да ци до би је ни у по лу струк ту ри са ним 
ин тер вју и ма са пред став ни ци ма еко ло шких ор га ни за ци ја, 
ко ји у 88% слу ча је ва се бе сме шта ју у сред њу кла су, док се 
у ни жу кла су свр ста ва све га 12% ис пи та ни ка (ма да се из 
ин тер вјуа мо гло ви де ти да су, у ве ћи ни слу ча је ва, ова кви од
го во ри би ли иро нич ног ка рак те ра јер су ис пи та ни ци би ли 
не за до вољ ни сво јим ма те ри јал ним по ло жа јем у по ре ђе њу 
са ви со ком струч ном спре мом ко ју су сте кли). Ни ко се ни је 
из ја снио као при пад ник ви ше кла се.

4) Ма те ри јал ни по ло жај
По је дин ци ко ји има ју ви ша при ма ња, у мо гућ но сти су да ве
ћи део свог (сло бод ног) вре ме на по све те ак тив но сти ма ко је 
не но се ди рект не ма те ри јал не на гра де као што је, при ме ра 
ра ди, во лон тер ски рад у до бро твор ним ор га ни за ци ја ма. 

У ис тра жи ва њу је ма те ри јал ни по ло жај, као и кла сна при
пад ност, од ре ђен на осно ву са мо про це не ис пи та ни ка. 

Еколошки 
активизам

Виша класа Средња Нижа Укупно

Србија Неактивни 4,5% 48,5% 47% 100%
Активни 7% 54% 39% 100%

Панчево Неактивни 0,9% 51,9% 47,2% 100%
Активни 0,4% 59% 40,6% 100%

Бор Неактивни 0% 52,5% 47,5% 100%
Активни 0% 48% 52% 100%

 

Посмарана 
Н

Очекивана 
Н

Резидуал

Виша 
класа

3 4.0 1.0

Средња 416 377.9 38.1
Нижа 265 302.1 37.1
Укупно 684
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Та бе ла 9 Ди стри бу ци ја ма те ри јал ног по ло жа ја23 пре ма  
ка те го ри ја ма еко ло шког ак ти ви зма, Ср би ја, Пан че во и Бор

По да ци из та бе ле 9 по ка зу ју да је не што ма ње од по ло ви не 
еко ло шки ак тив них ис пи та ни ка (45%) из Ср би је у мо гућ
но сти да за до во љи са мо основ не по тре бе, око јед не пе ти не 
је два са ста вља крај са кра јем, док 37% еко ло шки ак тив них 
по је ди на ца има до вољ но сред ста ва за при сто јан жи вот, па и 
за по не ку лук су зну по тре бу, док је зна чај но ма ње оних ко ји 
се бе сма тра ју имућ ним (1%). С дру ге стра не, ме ђу еко ло
шки не ак тив ним по је дин ци ма, пре ко 3/4 ис пи та ни ка се бе 
свр ста ва ме ђу оне ко ји те шко жи ве, док пре о ста ла 1/4, пре
ма соп стве ној про це ни, има мо гућ ност да за до во љи и не ке 
по тре бе ви шег ре да. У слу ча ју Пан че ва, при ме ћу је се да је 
ме ђу еко ло шки ак тив ни м ви ше оних ко ји се би мо гу да при
у ште основ не и ви ше по тре бе, у по ре ђе њу са еко ло шки не
ак тив ни ма. Уко ли ко би се си ту а ци ја у Пан че ву упо ре ди ла са 
про се ком из ра чу на тим за це лу Ср би ју, мо гао би се из ву ћи 
за кљу чак да се у еко ло шки угро же ним сре ди на ма, скло ни ји 
да се еко ло шки ак ти ви ра ју и они ко ји има ју тек то ли ко да 
за до во ље нај о снов ни је по тре бе, док је у оним сре ди на ма где 
су еко ло шки усло ви по вољ ни ји, еко ло шки ак ти ви зам не што 
чи ме се ба ве они са „ду бљим џе пом”. Ме ђу тим, ре зул та ти 
χ2 те ста не по ка зу ју да су при ме ће не раз ли ке ста ти стич ки 
зна чај не.

Бор по но во пред ста вља спе ци фи чан слу чај. По да ци при ка
за ни у та бе ли 9 ука зу ју да се ма те ри јал но ста ње при пад ни
ка ка те го ри ја еко ло шки ак тив них и еко ло шки не ак тив них 
зна чај ни је не раз ли ку је, што по твр ђу ју и ре зул та ти χ2 те
ста. Ова кви на ла зи нас на во де на за кљу чак сли чан прет ход
ни ма, да у зна чај но огра ни че ним усло ви ма за ис по ља ва ње 

23 Пи та ње је би ло фор му ли са но на сле де ћи на чин: Ка ко би сте опи са ли ма
те ри јал но ста ње сво је по ро ди це? По ну ђе ни су би ли сле де ћи од го во ри: 
1.Че сто нам не до ста је нов ца за ку по ви ну основ них ства ри; 2. Има мо 
до вољ но нов ца са мо за основ не ства ри (хра на, ра чу ни, хи ги је на, основ
на оде ћа,...); 3. Има мо до вољ но нов ца и за дру ге ства ри осим основ них 
(пу то ва ња, из ле ти, при ват ни ча со ви, из ла сци,...); 4. Мо же мо се би све да 
при у шти мо, па и за и ста ску пе ства ри.  

Еколошки 
активизам

Ни 
основне 
потребе

Основне 
потребе

Основне 
и више 
потребе

Луксузне 
потребе

Укупно

Србија
Неактивни

24.2% 52.2% 22.1% 1.4% 100.0%

Активни
16.5% 45.1% 37.3% 1.0% 100.0%

Панчево
Неактивни

29.6% 49.5% 19% 1.9% 100.0%

Активни
16.6% 55% 26.6% 1.7% 100.0%

Бор
Неактивни

23.2% 54.2% 22.5% 0% 100.0%

Активни
21.4% 54.4% 23.3% 1.0% 100.0%
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еколошког ак ти ви зма, ма те ри јал но ста ње по је ди на ца не 
игра зна чај ни ју уло гу. 

                χ2(3) = 34,69, p < .00
Та бе ла 10 Ма те ри јал ни по ло жај,  

под у зо рак еко ло шки ак тив них, Ср би ја
Ре зул тат χ2 те ста (та бе ла 10) ука зу је да се ди стри бу ци ја ма
те ри јал ног по ло жа ја у под у зор ку еко ло шки ак тив них ис пи
та ни ка у Ср би ји ста ти стич ки зна чај но раз ли ку је од оче ки
ва не ди стри бу ци је према материјалном положају ко ја је до
би је на на осно ву це лог узор ка. По да ци при ка за ни у та бе ли 
10 та ко ђе по ка зу ју да се еко ло шки ак ти ви сти нат про сеч но 
ре гру ту ју из ре до ва оних по је ди на ца ко ји твр де да има ју на
ми ре не основ не по тре бе, и да мо гу се би по вре ме но да при у
ште за до во ље ње и по ко је лук су зне по тре бе. С дру ге стра не, 
ма ње их има ме ђу они ма ко ји је два спа ја ју крај са кра јем 
(чи ме се по твр ђу је по зна та те за да је еко лошки активизам 
по сао за оне „пу ног сто ма ка”), али и ма ње ме ђу они ма ко ји 
жи ве лук су зно (ко ји нај че шће не ма ју не по сре дан до дир са 
ви дљи вим еко ло шким ри зи ци ма). 

По да ци из ин тер вјуа оба вље них са пред став ни ци ма еко ло
шких ор га ни за ци ја по твр ђу ју ове на ла зе, та ко што ве ћи на 
(58%) твр ди да има до вољ но сред ста ва и за дру ге ства ри 
осим основ них. Јед на де се ти на ис пи та ни ка те шко спа ја крај 
са кра јем, док јед на тре ћи на успе ва да под ми ри са мо нај
о снов ни је по тре бе. С дру ге стра не, ни је дан од ис пи та ни
ка ни је из ја вио да мо же се би да при у шти ску пе, лук су зне 
ствари. 

5) Ме сто ста но ва ња 

Ве ћи број ис тра жи ва ња спро ве де них на За па ду је до шао до 
за кључ ка да жи вот у град ским сре ди на ма сто ји у по зи тив ној 
ве зи са еко ло шким ак ти ви змом24. Јед но од об ја шње ња ове 

24 Mo hai, P. and Twight, B. W. (1987) Age and en vi ron men ta lism. An ela bo ra
tion of the But tel mo del using na ti o nal sur vey evi den ce, So cial Sci en ce Quar
terly No. 68, pp. 798815; Van Li e re, K. D. and Dun lap, R. E. (1980) The 
so cial ba ses of en vi ron men tal con cern: A re vi ew of hypot he ses, explanati ons 
and em pi ri cal evi den ce, The Pu blic Opi nion Qu ar terly No. 44, pp. 181–197.

Посматрана 
Н

Очекивана 
Н

Резидуал

Ни 
основне 
потребе

113 146,4 33,4

Само 
основне

308 339,5 31,5

Основне 
и понека 
луксузна

255 188,2 66,8

Луксузне 
потребе

7 9,0 2,0

Укупно 683
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по ве за но сти је да, с об зи ром да жи ви у за га ђе ни јој сре ди ни, 
ур ба на по пу ла ци ја је сте све сни ја еко ло шких про бле ма не го 
што је то слу чај са ста нов ни ци ма се о ских под руч ја25 . По
ред то га, раз лог се мо же по тра жи ти и у чи ње ни ци да  се ста
нов ни ци гра до ва че шће по ли тич ки ан га жу ју од ста нов ни ка 
ру рал них обла сти, из ме ђу оста лог, и због бо љих инфра
структур них мо гућ но сти ко је пружају ур ба не сре ди не26.

Та бе ла 11 Ди стри бу ци ја ме ста ста но ва ња пре ма ка те го ри ја ма 
еколо шког ак ти ви зма, Ср би ја, Пан че во и Бор

Као што се на осно ву по да та ка пред ста вље них у та бе ли 11. 
мо же ви де ти, го то во 3/4 еко ло шки ак тив них по је ди на ца на 
ни воу це ле зе мље до ла зи из град ских сре ди на у по ре ђе њу са 
по ло ви ном (52%) ме ђу еко ло шки не ак тив ним. При мет на је 
и ве ћа за сту пље ност еко ло шки ак тив них ме ђу ис пи та ни ци
ма ко ји жи ве у ур ба ним де ло ви ма Пан че ва и Бо ра.

χ2(1) = 50,74, p < .01
Та бе ла 12 Ме сто ста но ва ња,  

под у зо рак еко ло шки ак тив них, Срби ја
Ре зул тат χ2 те ста (та бе ла 12) по ка зу је да се ди стри бу ци ја 
ка те го ри је ме ста ста но ва ња у под у зор ку еко ло шки ак тив
них ис пи та ни ка ста ти стич ки зна чај но раз ли ку је од оче ки ва
не ди стри бу ци је ме ста ста но ва ња ко ја је до би је на из це лог 
узор ка. Ме ђу еко ло шки ак тив ним по је дин ци ма че шће су за
сту пље ни они ко ји жи ве у град ским сре ди на ма, чи ме се још 
јед ном по ка зу је тач ном тврд ња да је еко ло шки ак ти ви зам, 
као об лик по ли тич ког де ло ва ња, ур ба ни фе но мен.

χ2(1) = 6,972, p < .01 

25 Исто.
26 Ver ba, S. and Nie, N. (1972) Par ti ci pa tion in Ame ri ca: So cial Equ a lity and 

Po li ti cal Par ti ci pa tion, New York: Har per Col lins.

Еколошки 
активизам

Урбано Рурално Укупно

Србија Неактивни 52% 48% 100%
Активни 73,5% 26,5% 100%

Панчево Неактивни 65,7% 34,3% 100%
Активни 80,8% 19,2% 100%

Бор Неактивни 68,3% 31,7% 100%
Активни 76,2% 23,8% 100%

 

Посматрана Н Очекивана Н Резидуал
Урбано 468 379,8 88,2
Рурално 169 257,2 88,2
Укупно 637
 

Посматрана Н Очекивано Н Резидуал
Рурално 44 61,7 17.7
Урбано 185 167,3 17,7
Укупно 229
 

Та бе ла 12а Ме сто ста но ва ња, под у зо рак еко ло шки ак тив них,  
Пан че во
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При ме на χ2 те ста на под у зор ку еко ло шки ак тив них гра ђа на 
Пан че ва је по ка за ла да се ди стри бу ци ја пре ма ме сту ста но
ва ња ста ти стич ки зна чај но раз ли ку је од оче ки ва не. Као што 
се мо же ви де ти на осно ву по да та ка при ка за них у та бе ли 12а, 
уну тар под узор ка еко ло шки ак тив них Пан че ва ца, ви ше од 
оче ки ва ног су при сут ни ста нов ни ци град ских сре ди на. У 
слу ча ју Бо ра (χ2(1) = 0,893, p > .05) ни је утвр ђе но по сто ја
ње ста ти стич ки зна чај них раз ли ка, та ко да се ни фак тор ме
ста ста но ва ња ни је по ка зао ва жним за еко ло шко де ло ва ње у 
овом гра ду.

Ка да су у пи та њу ли де ри еко ло шких ор га ни за ци ја, не рас по
ла же мо по да ци ма о ме сту њи хо вог пре би ва ли шта, већ са мо 
ин фор ма ци ја ма о ло ка ци ји ор га ни за ци ја. Све ор га ни за ци је, 
ко је су се на шле у на шем узор ку, су сме ште не у ур ба ним 
сре ди на ма што, та ко ђе, го во ри у при лог то ме да су ур ба
не сре ди не, у од но су на ру рал на под руч ја, услед раз гра на те 
ин фра струк ту ре и бли зи не цен та ра од лу чи ва ња, по го ди ни ји 
про стор за гра ђан ско (еко ло шко) де ло ва ње. 

***

На осно ву пред ста вље них ре зул та та ис тра жи ва ња мо же се 
за кљу чи ти да је у Ср би ји ти пич ни еко ло шки ак ти ви ста мла
ђи му шка рац или же на, ви со ког обра зо ва ња, со лид ног ма те
ри јал ног по ло жа ја, при пад ник/ца сред ње кла се ко ји жи ви у 
град ској сре ди ни. Ова сли ка по ста је још на гла ше ни ја ка да 
се у об зир узме со ци о де мо граф ска струк ту ра ли де ра и ак
тив них чла но ва еко ло шких ор га ни за ци ја, ко је ма хом чи не 
упра во мла ди, ви со ко о бра зо ва ни струч ња ци (или, евен ту
ал но, сту ден ти) из обла сти при род них на у ка, при пад ни ци 
сред ње кла се ко ји су ре ла тив но ма те ри јал но обез бе ђе ни и 
ак тив ни у ур ба ним сре ди на ма.

Иа ко се сма тра по себ но еко ло шки угро же ном сре ди ном, 
со циоде мо граф ске ка рак те ри сти ке еко ло шки ак тив них 
Пан че ва ца, су до не кле слич не про се ку Ср би је, са том раз
ли ком да се ма те ри јал ни и кла сни по ло жај не по ка зу ју 
као ва жни за еко ло шки ак ти ви зам, што се мо же ту ма чи ти 
„демократизујућим” ефек том27 за га ђе ња – од но сно, чи ње
ни цом да се у си ту а ци ја ма не по сред не еко ло шке опа сно
сти, ак ти ви зам ја вља не за ви сно од со ци јал нома те ри јал ног 
по ло жа ја по го ђе ног ста нов ни штва. Слу чај Бо ра је по себ но 
за ни мљив јер нијед на од прет по став ки „не ра ди”. Спе ци
фич но сти еко ло шког ак ти ви зма у овом гра ду по ста ју ја сни
је ка да се у об зир узме чи ње ни ца да је гра ђан ско де ло ва ње 

27 Bek, U. (2001) Ri zič no druš tvo. U su sret no voj mo der ni, Be o grad: Fi lip 
Višnjić.
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у ве ли кој ме ри огра ни че но еко ном ском за ви сно шћу чи та вог 
гра да од Ру дар ското пи о ни чар ског ба се на Бор.
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WHO ARE THE ENVIRONMENTAL ACTIVISTS AND 
LEADERS OF THE ENVIRONMENTAL MOVEMENT IN 

SERBIA

Abstract

The paper analyzes the prevalence and sociodemographic characteristics 
of environmental activism in Serbia. Analysis of the data collected in 
three research projects (survey conducted on a representative sample 
for Serbia (N = 1952) and two environmentally vulnerable communities 
(Pancevo (N = 450) and Bor (N = 350)) and semistructured interviews 
with 44 leaders of environmental nongovernmental organizations from 
Serbia) is focused on answering three questions: 1. What is the extent 
to which environmental activism is developed in Serbia, in general, 
and environmentally vulnerable communities, in particular? 2. What 
are the main sociodemographic characteristics of environmentally 
active individuals in Serbia?; 3. What are the main sociodemographic 
differences between environmental activists in the environmentally 
affected communities and those who are active in the other areas? 
The research results show that environmental activism is relatively 
underdeveloped in Serbia in general, as well as in the directly affected 
communities. A typical environmental activist is a young man or 
woman, city dweller, member of the middle class and a highly educated 
person who is in a relatively secure financial position. When it comes 
to Pancevo, the data show that socioeconomic variables (financial and 
class status) do not have a statistically significant effect. This could 
be attributed to the “democratising” effect of environmental risks. On 
the other hand, the case of Bor is rather atypical since none of socio
demographic variables shows statistical significance, which can be 
explained with almost total economic dependence of the operations of 

RTB Bor (which is also the largest polluter).

Keywords: environmental activism, sociodemographic factors,  
environmentally vulnerable communities, Serbia, Bor, Pancevo
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Сажетак: На кон не стан ка СФРЈ и ра то ва ко ји су рас пад ове др
жа ве пра ти ли, до ла зи до из ме не исто риј ских уџ бе ни ка у свим но
во на ста лим др жа ва ма. Ство ре ни су но ви иден ти те ти и об ра да 
по је ди них те ма мо ра ла је да се укло пи у но ве иде о ло шке окви ре. 
Основ ни циљ овог ра да је да се утвр ди на ко ји на чин се у раз ли чи
тим др жа ва ма, на ста лим рас па дом СФРЈ, пред ста вља ју ра то ви 
ко ји су пра ти ли тај до га ђај, ка ко се пред ста вља ју раз ли чи ти по
је ди нач ни и дру штве ни ак те ри (пред сед ни ци по је ди них ре пу бли ка, 
ЈНА, на ци је), да ли се ко ри сте и сте ре о ти пи о на ци ја ма и иде о ло
шким опре де ље њи ма, ка ква је иде о ло шка функ ци ја од ре ђе них при
по ве сти о ра то ви ма у СФРЈ, ко ли ки се уоп ште зна чај по све ћу је 
овој те ми у скло пу по себ них на ци о нал них исто ри ја, те ка кав зна
чај за бу ду ће од но се на Бал ка ну мо же има ти од ре ђе но пред ста
вља ње ју го сло вен ских ра то ва у исто риј ским уџ бе ни ци ма.

Кључнеречи: уџ бе ни ци исто ри је, рас пад СФРЈ, ра то ви за ју го
сло вен ско на сле ђе, вла да ју ћа иде о ло ги ја

Увод

Кра јем XIX ве ка по чи ње да се уоб ли ча ва свест о то ме да 
уџ бе ни ци мо гу би ти у слу жби рас пи ри ва ња мр жње пре ма 
дру гим на ро ди ма и гло ри фи ко ва ња соп стве ног. Већ та да се 
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ја вља ју и пр ва ис тра жи ва ња вас пит не функ ци је уџ бе ни ка1. 
Уџ бе ни ци су сред ство со ци ја ли за ци је, али то шта ће из тих 
уџ бе ни ка уче ни ци ствар но усво ји ти оста је пи та ње. У том 
сми слу, уџ бе ни ци ни су то ли ко зна ча јан агенс као сам жи вот 
у шко ли, пре вас ход но ствар на ко му ни ка ци ја из ме ђу на став
ни ка и уче ни ка, но оно што је бит но је да уџ бе ни ци пред ста
вља ју не ку вр сту „про грам ских до ку ме на та”.2 

Вред ност уче ња исто риј ских чи ње ни ца је у то ме што се 
пам ће њем и пре но ше њем на мла ђе ге не ра ци је у ве ли кој ме
ри за до во ља ва по тре ба соп стве не гру пе да обра зло жи сво је 
ме сто у све ту ко ме при па да, или да то ме сто тек про на ђе.3 
Због сво је дру штве ноин те гра тив не функ ци је, исто ри о гра
фи ја је ма ње или ви ше по ли ти зо ва на ди сци пли на. „Исто ри ја 
је не са мо оно што се до го ди ло, већ и оно што је тре ба ло да 
се де си”.4 Она је увек у не кој ме ри ин тер пре та ци ја – ви ђе
ње до га ђа ја, ка ко исто ри ча ра та ко и њи хо вих чи та ла ца. С 
об зи ром на то, ва жан еле мент у иде о ло ги за ци ји на ци о нал
не и исто риј ске све сти је иде ја о исто риј ској ис прав но сти 
соп стве не на ци је, а по сле ди це та квог уче ња су до бар увод у 
ира ци о нал но ту ма че ње вла сти тог по ло жа ја и од но са са око
ли ном.5 Уџ бе ни ци исто ри је има ју свр ху со ци ја ли за ци је уче
ни ка у ду ху по жељ них на ци о нал них и по ли тич ких вред но
сти, а те вред но сти су од ре ђе не дру штве ним и по ли тич ким 
кон тек стом у ко јем де лу ју њи хо ви ау то ри.

На кон рас па да СФРЈ, са про ме ном вла да ју ће иде о ло ги је, 
про ме ње ни су уџ бе ни ци исто ри је у свим бив шим ју го сло
вен ским ре пу бли ка ма. Иа ко је у не ким сре ди на ма до шло до 
из ве сне де мо кра ти за ци је, у сми слу да по сто ји мо гућ ност 
из бо ра из ме ђу ви ше уџ бе ни ка ко ји су на тр жи шту, уџ бе
ни ци и та мо мо ра ју би ти одо бре ни од стра не спе ци јал них 
ко ми си ја ко је од ре ђу ју вла да ју ће струк ту ре. Има ју ћи то у 
ви ду, за ни мљи во је про у чи ти ка ко се је дан кон тро вер зан до
га ђај из про шло сти пред ста вља на ра зним стра на ма ко је су 

1 Ви де ти: Ro san dić, R. i Pe šić, V. (ur.) (1994) Rat niš tvo, pa tri o ti zam, pa tri jar
hal nost, Be o grad: Cen tar za an ti rat nu ak ci ju.

2 Plut, D. So ci ja li za cij ski obra sci osnov noš kol skih udž be ni ka, u: Rat niš tvo, 
pa tri o ti zam, pa tri jar hal nost: ana li za udž be ni ka za osnov ne ško le, pri re di le 
Ro san dić, R. i Pe šić, V. (1994), Be o grad: Cen tar za an ti rat nu ak ci ju, str. 12.

3 Kar ge, H. (2001) Is tra ži va nja škol skih udž be ni ka u Ju go i stoč noj Eu ro pi. Pro
ble mi, pro jek ti, per spek ti ve, Di ja log po vje sni ča ra/isto ri ča ra br. 4, Za greb, 
str. 22.

4 Ku ljić, T. (2002) Pre vla da va nje proš lo sti, uzro ci i prav ci pro me ne sli ke isto
ri je kra jem XX ve ka, Be o grad: Hel sin ški od bor za ljud ska pra va u Sr bi ji,  
str. 12.

5 Sto ja no vić D. Udž be ni ci isto ri je kao ogle da lo vre me na, u: Rat niš tvo, 
patrioti zam, pa tri jar hal nost: ana li za udž be ni ka za osnov ne ško le, pri re di le 
Ro san dić, R. i Pe šić, V. (1994), Be o grad: Cen tar za an ti rat nu ak ci ju, str. 90.
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учество ва ле у ње му. Овом при ли ком, ме то дом ана ли зе са др
жа ја би ће ис пи та но ка ко се у са вре ме ним уџ бе ни ци ма исто
ри је пред ста вља ју и ин тер пре ти ра ју ра то ви ко ји су на про
сто ру бив ше Ју го сла ви је тра ја ли од 1991. до 1995. го ди не.

Ана ли за об у хва та уџ бе ни ке за гим на зи ју, јер се рас пад СФРЈ 
де таљ ни је об ра ђу је на сред њем ни воу обра зо ва ња не го на 
основ ном. Као из во ри су ко ри шће ни ак ту ел ни уџ бе ни ци 
исто ри је за че твр ти раз ред гим на зи је, и то је ди ни уџ бе ник 
из Ср би је, три уџ бе ни ка из Бо сне и Хер це го ви не, че ти ри уџ
бе ни ка из Хр ват ске и два из Сло ве ни је, из да ња од 2000. до 
2007. го ди не. Они су ода бра ни јер су то би ле ре пу бли ке у 
ко ји ма се кри за за јед нич ке др жа ве нај ви ше ис по ља ва ла и 
где су кон флик ти би ли нај и зра же ни ји. Је ди ни це ана ли зе су 
те ме у окви ру на став них је ди ни ца ко је об ра ђу ју ра то ве за ју
го сло вен ско на сле ђе, а осим зна ча ја ко ји се по све ћу је овим 
те ма ма у скло пу по себ них на ци о нал них исто ри ја, по треб но 
је утвр ди ти и ка ко се пред ста вља ју раз ли чи ти по је ди нач ни 
и дру штве ни ак те ри (пред сед ни ци по је ди них ре пу бли ка, 
ЈНА, на ци је), да ли се ко ри сте и сте ре о ти пи о на ци ја ма и 
иде о ло шким опре де ље њи ма, ка ква је иде о ло шка функ ци ја 
од ре ђе них на ра ти ва о ра ту у СФРЈ, те ка кав зна чај за бу ду
ће од но се на Бал ка ну мо же има ти од ре ђе но пред ста вља ње 
ових де шава ња у уџ бе ни ци ма исто ри је.

Пред ста ве о ра то ви ма во ђе ним у Сло ве ни ји, 
Хрват ској и Бо сни и Хер це го ви ни

Већ на пр ви по глед уо ча ва се да је рат на те ри то ри ји бив ше 
Ју го сла ви је, као и рас пад СФРЈ уоп ште, до био нај ве ћи зна
чај у хр ват ским уџ бе ни ци ма. То би се мо гло об ја сни ти ти ме 
што за Ср би ју не ста нак Ју го сла ви је пред ста вља раз о ча ре ње, 
јер су Ср би иза шли по ра же ни, док је Хр ват ска из Ју го сла
ви је иза шла као по бед ни ца. Са дру ге стра не, Хр ват ској је то 
мо жда зна чај ни ја по бе да не го Сло ве ни ји, јер је бор ба ове 
пр ве за оства ре ње сво јих ци ље ва би ла те жа и кр ва ви ја. Уџ
бе ни ци из БиХ, ви де ће мо, не ба ве се овом те мом, ве ро ват но 
јер је и за њих ис ход рас па да и ра то ва не за до во ља ва ју ћи, 
има ју ћи у ви ду не са мо ужас ко ји је за де сио та мо шње ста
нов ни штво (без об зи ра на на ци о нал ну при пад ност), већ и 
по сле дич но ства ра ње јед не при лич но не ста бил не др жа ве.

Де се то днев ни рат

Ау то ри срп ског уџ бе ни ка, Ни ко лић, Жу тић, Па вло вић и 
Шпа ди јер, ра то ви ма во ђе ним на про сто ри ма СФРЈ де ве де
се тих по све ћу ју све га јед ну стра ни цу тек ста. Они ука зу ју 
на „по раст ме ђу на ци о нал не мр жње и ја ча ње ста рих стра хо
ва” на кон про гла ше ња не за ви сно сти Сло ве ни је и Хр ват ске, 
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и до да ју: „Сма тра ло се да се ра том мо же ре ши ти оно што се 
у ми ру про јек то ва ло за соп стве ну на ци ју”.6 Ау то ри не об
ја шња ва ју на ко га се од но си та кон ста та ци ја, од но сно ко је 
то сма трао, што оста вља ме ста за раз не ин тер пре та ци је. О 
са мим ра то ви ма (ка ко о де се то днев ном сло ве нач ком, та ко 
и о ра то ви ма у Хр ват ској и БиХ) – њи хо вим по че ци ма, то
ко ви ма, зна чај ним да ту ми ма и до га ђа ји ма, па и ис хо ди ма –  
аутори ни шта не го во ре.

О де се то днев ном ра ту вр ло ма ло пи шу и хр ват ски ау то ри. 
Мат ко вић и Ми ро ше вић спо ми њу рат у Сло ве ни ји кра јем 
ју на 1991, за ко ји ка жу да је био по сле ди ца по ку ша ја ЈНА 
да вра ти у сво је ру ке гра ни цу ко ју је пре у зе ла сло ве нач ка 
по ли ци ја. Рат је окон чан та ко што се ЈНА по ву кла, јер је Ми
ло ше вић „био спре ман Сло ве ни ји до пу сти ти исту па ње из 
ју го сла вен ске за јед ни це, те сво ју кон цеп ци ју ве ли ке Срби је 
оства ри ти без ње”.7 За ЈНА ка жу да је већ та да на пу шта ју 
при пад ни ци дру гих на ци о нал но сти, те да она по ста је „сред
ство оства ре ња срп ских ци ље ва”. 

На осно ву ових ре до ва, ви ди се да се ау то ри не од ре ђу ју 
пре ма ра ту у Сло ве ни ји, а овај део за пра во слу жи као увод у 
оно о че му ће ау то ри пи са ти у на став ку, а то је „ве ли ко срп
ска агре си ја” на Хр ват ску и БиХ. Слич но је и са уџ бе ни ком 
Да вор ке Бу бањ Ва лен тић где се рат у Сло ве ни ји спо ми ње 
са мо као увод у пред сто је ћа де ша ва ња: „Свр шет ком ра та у 
Сло ве ни ји по строј бе ЈНА по ву кле су се у Хр ват ску и Бо сну 
и Хер це го ви ну”.8 

Ко ларДи ми три је вић, Пе трић и Ра гуж о ра ту у Сло ве ни ји 
го во ре украт ко, пи шу ћи о „на па ду ЈНА на Сло ве ни ју”, при 
че му су „Сло вен ски бра ни те љи успје шно по ту кли ЈНА ко ја 
ни је пру жа ла ве ћи от пор”.9 

Слич но и сло ве нач ки ау то ри, До ленц и Га брич, го во ре о 
десе то днев ном ра ту у Сло ве ни ји: 

Оса мо ста ље ње Сло ве ни је од Ју го сла ви је (исто вре ме
но је то про гла си ла и Хр ват ска) по ку ша ла је да спре чи 
ју го сло вен ска вој ска, ко ја је пак би ла ло ше при пре мље
на за ин тер вен ци ју, та ко да су се ње ни вој ни ци, ко ји 

6 Ни ко лић, К., Жу тић, Н., Па вло вић, М. и Шпа ди јер, З. (2003) Исто ри ја 
за III раз ред гим на зи је при род нома те ма тич ког сме ра и IV раз ред гим
на зи је оп штег и дру штве ноје зич ког сме ра, Бе о град: ЗУНС, стр. 228.

7 Mat ko vić, H. i Mi ro še vić, F. (2004) Po vi jest 4: udž be nik za 4. raz red gim na
zi je, Za greb: Škol ska knji ga, str. 270.

8 Bu banjVa len tić, D. (2007) Po vi jest 4: udž be nik za 4. raz red gim na zi je, 
Zagreb: CDO Bi ro teh ni ka, str. 242.

9 Ko larDi mi tri je vić, M., Pe trić, H. i Ra guž, J. (2004) Po vi jest 4, Sa mo bor: 
Me ri di ja ni, str. 231. 
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уоп ште ни су схва та ли за шта и про тив ко га се бо ре, 
ма сов но пре да ва ли сло ве нач ким на о ру жа ним је ди ни
ца ма. Тзв. де се то днев ни рат је по твр дио сло ве нач ко 
је дин ство и од луч ност да на ста ве за цр та ним пу тем. 
По ли тич ка по сре до ва ња ју го сло вен ских и европ ских 
по ли ти ча ра за у ста ви ла су рат, ко ји је пре ма за ми сли
ма не ких ју го сло вен ских ге не ра ла мо гао да се раз ви је 
у до ста кра ва ви ји су коб. Ме ђу тим, ју го сло вен ска вој
ска је би ла при си ље на да се по ву че, нај пре у ка сар не у 
окто бру 1991, а по том из це ле Сло ве ни је.10 

До ленц и Га брич не пи шу ни о ра ту у Хр ват ској ни о оном 
у Бо сни и Хер це го ви ни. Они не спо ми њу те ра то ве, осим 
што ис под јед не фо то гра фи је на ко јој су ру ше ви не и жр тве 
пи ше ка ко је Сло ве ни ја ус пе ла да из бег не нај го ре, али да се 
у не ким дру гим де ло ви ма Ју го сла ви је рас плам сао је дан од 
„нај кр ва ви јих ра то ва са вре ме ног до ба”.11 

У дру гом сло ве нач ком уџ бе ни ку, чи ји је ау тор Ре пе, пи ше 
да је ин тер вен ци ја ЈНА у Сло ве ни ји пре ра сла у рат, ко ји се 
по том пре нео у Хр ват ску (јер су се ства ра њу хр ват ске др жа
ве про ти ви ли та мо шњи Ср би, ко је је по др жа ва ла ју го сло
вен ска вој ска), а го ди ну ка сни је и у Бо сну и Хер це го ви ну.12 
Овим се од го вор ност за по кре та ње ра то ва, ка ко у Сло ве ни ји 
та ко и у Хр ват ској и БиХ, ста вља у ру ке ЈНА.

Рат у Хр ват ској

Што се ра то ва у Хр ват ској и Бо сни и Хер це го ви ни ти че, у 
срп ском уџ бе ни ку је ма ло ин фор ма ци ја пру же но. На во ди се 
пе ри од у ко јем је во ђен „гра ђан ски рат”, без де таљ ни јих ин
фор ма ци ја о ње го вом по чет ку и то ку, а о узро ци ма ау то ри 
ка жу: 

„Узро ци гра ђан ског ра та, осим у ак ту ел ним про бле
ми ма раз ре ше ња да љег функ ци о ни са ња Ју го сла ви је 
и оства ри ва ња за ми шље них на ци о нал них про гра ма, 
лежа ли су и у до га ђа ји ма из Дру гог свет ског ра та. Та ко 
је из гле да ло као да се не за вр ше ни рат на ста вио по сле 
50 го ди на”.13 

Ау то ри ис ти чу и хр ват ске пре тен зи је на ту ђу те ри то ри ју 
речи ма:

10 Do lenc, E. i Ga brič, A. (2002) Zgo do vi na 4: uč be nik za 4. let nik gim na zi je, 
Lju blja na: DZS, str. 245246.

11 Исто, стр. 247. 
12 Re pe, B. (2000) So dob na zgo do vi na: zgo do vi na za 4. let nik gim na zij, 

Ljublja na: Mo dri jan, str. 223.
13 Ни ко лић, К., Жу тић, Н., Па вло вић, М. и Шпа ди јер, З. нав. де ло, стр. 228.
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„Хр ват ска те жња за са мо стал но шћу и соп стве ном 
држа вом, ши ри ла се и ван окви ра ње них гра ни ца”.14

Срп ски уџ бе ник за рат на де ша ва ња очи глед но окри вљу
је Хр ва те, ма да се го во ри о раз бук та лој ме ђу на ци о нал ној 
мржњи без пре ци зи ра ња на ци ја на ко је се од но си. Ипак, го
во ри се о хр ват ским пре тен зи ја ма на ту ђу те ри то ри ју, као и 
о на став ку гра ђан ског ра та ко ји се од ви јао 50 го ди на ра ни је 
– ве ро ват но по вла че ћи па ра ле лу из ме ђу Хр ват ске из ’90их 
и уста шке НДХ, те се дис кур зив ном стра те ги јом пре ћут ки
ва ња пра ви исто риј ска ана ло ги ја. 

О ра ту у Хр ват ској све до че још две фо то гра фи је. На јед
ној је сру ше на пра во слав на цр ква у Па кра цу, а на дру гој је 
до ку мен то ва но ка ко „Хр ват ски на ци о на ли сти на ули ца ма 
Спли та из вла че из тен ка вој ни ка ЈНА и уби ја ју га – 6. ма ја 
1991. го ди не. Све то за јед но оста вља при лич но лош ути сак 
о Хрва ти ма: они же ле ту ђе те ри то ри је, а уз то су вар ва ри ко
ји ру ше вер ске објек те, на ци о на ли сти су, и уби це. 

Ти ме што не го во ре о ра то ви ма, срп ски ау то ри из бе га ва ју да 
ука жу и на од го вор ност при пад ни ка срп ског на ро да за зло
чи не по чи ње не у овим ра то ви ма. То омо гу ћа ва за др жа ва ње 
у окви ру агре соржр тва, те ука зу је на дис кур зив ну стра те ги
ју вик ти ми за ци је са мо но по ли са њем ста ту са жр тве – стра те
ги ју ко ја је ши ро ко за сту пље на у са гле да ва њу про шло сти не 
са мо код Ср ба.

Хр ват ски уџ бе ник чи ји су ау то ри Су за на Ле чек, Маг да ле на 
Нај барАги чић, Да мир Аги чић и Тврт ко Ја ко ви на, о ра ту по
чи ње одељ ком: „По че ци срп ске по бу не у Хр ват ској”. Ту ау
то ри, на јед ној стра ни ци, пи шу ка ко су Ср би, ко ји су пре ста
ли да по шту ју од лу ке За гре ба, још 1990. до ла зи ли у су коб са 
по ли ци јом, те да је на пе тост пре ти ла да пре ра сте у рат. 

„До пр вих људ ских жр та ва у том ста њу ни ми ра ни ра та 
ни је тре ба ло ду го че ка ти. На сам Ус крс 1991. спе ци јал
не по строј бе хр ват ске по ли ци је кре ну ле су де бло ки ра
ти по ли циј ску по ста ју на Пли тви ца ма, ко ју су не што 
ра ни је за у зе ли по бу ње ни Ср би. По бу ње ни ци су до че ка
ли хр ват ске по ли цај це у за сје ди. По ги нуо је по ли ца јац 
Јо сип Јо вић, пр ва жр тва до мо вин ског ра та”.15 

Пре ћут ки ва ње раз ло га због ко јих су Ср би пре ста ли да по
шту ју од лу ке За гре ба, оста вља ути сак да се ра ди ис кљу чи
во о ет нич кој мр жњи, од но сно да од лу ке ни су по што ва не 

14 Исто, стр. 228.
15 Le ček, S., Naj barAgi čić, M., Agi čić, D. i Ja ko vi na, T. (2000) Po vi jest 4, 

Zagreb: Pro fil, str. 267.
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јер их до но се Хр ва ти. Ср би се на зи ва ју по бу ње ни ци ма јер 
је њи хо во де ла ње од раз не по што ва ња ин сти ту ци ја, а та ко 
ће би ти ока рак те ри са ни и у на став ку. Тер мин „срп ски по
бу ње ни ци” има ве ли ку за сту пље ност у тек сто ви ма ових ау
то ра, а у функ ци ји је де ле ги ти ма ци је зах те ва и по сту па ка 
хр ватских Ср ба. 

У на ред ном по гла вљу, „По ста нак Ре пу бли ке Хр ват ске 1991. 
го ди не”, по след њи оде љак под на сло вом „До мо вин ски рат”, 
об ра ђу је ову те му на стра ни ци и по. Ту се на во ди да је, по
ред је ди ни ца ЈНА (ко је су до би ле за да так да спре че су ко бе), 
„по бу ње не Ср бе” по ма гао и све ве ћи број до бро во ља ца из 
Ср би је, Цр не Го ре, Бо сне и Хер це го ви не и дру гих де ло ва 
Југослaвије. За њих да ље ка жу:

Че сто су но си ли сим бо ле и до тје ри ва ли се (пу шта ли 
ду ге ко се и бра де) по узо ру на чет нич ке по строј бе из 
Дру го га свјет ског ра та. До го ди ло се по све су прот но 
од оно га што је твр ди ла срп ска про па ган да – да је ци
је ла Хр ват ска пре пу на уста шких оби љеж ја. Хр ват ска 
је власт стро го па зи ла да ни тко у Хр ват ској не но си 
уста шке озна ке и сим бо ле, по зи ва ју ћи на на ци о нал но 
по ми ре ње, али је у ди је ло ви ма Хр ват ске ко ји ни су би
ли под ње зи ном кон тро лом би ло све ви ше чет нич ких 
симбо ла и па ро ла.

По зи ва ње на бол но ис ку ство 1941. Ср би су зло ра би ли 
пре ко сва ке мје ре, (...) хр ват ску су власт про гла ша
ва ли уста шком, а уста ша им је био чак и пред сјед ник 
Са ве за ко му ни ста Хр ват ске – Стран ке де мо крат ских 
про мје на Иви ца Ра чан. С дру ге стра не, на по чет ку До
мо вин ског ра та ни хр ват ска про па ган да ни је за о ста
ја ла у по ве зи ва њу по бу ње них Ср ба с чет ни ци ма, па 
се у из вје шћи ма хр ват ских рат них ре пор те ра мо гло 
слушати о чет нич ким те ро ри сти ма и сл.16

И ов де се де ша ва ња ту ма че пре ма окви ру агре сор
жртва, при че му би мо гло да се ра ди не са мо о пре
ћут ки ва њу већ и фал си фи ко ва њу исти не. О по сто ја њу 
уста шких обе леж ја го во ре Сил бе ро ва и Литл из но се ћи 
по да так да су 1991. го ди не, при пад ни ци ХОСа, вој ног 
кри ла екс трем не на цио на ли стич ке Хр ват ске стран ке 
пра ва (ХСП), но си ли цр не уни фор ме (по пут оних ка кве 
су но си ле Па ве ли ће ве уста шке сна ге) сми шље но ево
ци ра ју ћи 1941.17 Осим то га, на ам бле му ХОСа стајало 

16 Исто, стр. 272.
17 Sil ber, L. i Litl, A. (1996) Smrt Ju go sla vi je, Be o grad: Ra dio B92, str. 117.
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је „За дом спрем ни”, што је био уста шки вој нич ки 
поздрав за вре ме Дру гог свет ског ра та.

Хр ват ски уџ бе ник чи ји су ау то ри Хр во је Мат ко вић и Фран
ко Ми ро ше вић, на три стра ни це об ра ђу је „До мо вин ски 
рат”. Већ на са мом по чет ку, при мет но је да ау то ри ин си
сти ра ју на те р ми ни ма „срп ски агре сор”, „срп ска агре си ја”, 
„ве ли ко срп ска по ли ти ка” и слич но, што је тренд ко ји ће се 
на ста ви ти:

На ци је лом те ри то ри ју ко ји је био угро жен срп ском агре
си јом хр ват ске су је ди ни це за по че ле од луч ну бит ку. Пот
пи са но је не ко ли ко при мир ја, али их је срп ски агре сор све 
кр шио.18 

На кон ви ше тјед не хе рој ске об ра не ра зо ре ни је Ву ко вар 18. 
сту де но га 1991. пао у ру ке срп ског агре со ра.19

Вр ло уче ста ло по на вља ње ових тер ми на има про па ганд ни 
ефе кат. Је дан од за ко на про па ган де је да се упор ним по на
вља њем не ког са др жа ја по ја ча ва убе дљи вост по ру ке. Та ко 
упор ним по на вља њем ових тер ми на ау то ри от кри ва ју да је 
иде о ло шка функ ци ја њи хо вог тек ста при о ри тет на у од но су 
на са знај ну. 

По след ње по гла вље ко је се ба ви рас па дом СФРЈ на сло вље
но је „Зби ва ња у пр вим го ди на ма хр ват ске др жав не са мо
стал но сти”, ко је по кри ва и рат у БиХ. У прет ход ном уџ бе ни
ку пру же но је не што ви ше де та ља. На по след њој стра ни ци 
раз ма тра се Деј тон ски спо ра зум и мир на ин те гра ци ја хр ват
ског По ду на вља, уз кон ста та ци ју: 

Рат ко ји је Сло бо дан Ми ло ше вић за по чео и во дио на про
сто ри ма бив ше Ју го сла ви је за вр шио је по ра зом ве ли ко срп
ске кон цеп ци је.20 

Ово по твр ђу је да ау то ри ис кљу чи во Ср бе, од но сно њи хо во 
вођ ство, сма тра ју од го во р ним за ра то ве у Хр ват ској и БиХ, 
чи ме би мо гле да се прав да ју све ак ци је упе ре не про тив њих.

Ау то ри тре ћег хр ват ског уџ бе ни ка, Ми ра Ко ларДи ми три је
вић, Хр во је Пе трић и Јак ша Ра гуж у пр вом одељ ку ко ји се 
ба ви ра том („Узро ци до мо вин ског ра та”), као узрок та ко ђе 
на во де те жњу вођ ства Ср би је да ство ри ве ли ку Ср би ју. Она 
би об у хва та ла

(С)ва под руч ја у ко ји ма жи ви срп ско ста нов ни штво, 
као и оне ди је ло ве Ју го сла ви је ко ји су би ли го спо дар ски 

18 Mat ko vić, H. i Mi ro še vić, F. nav. de lo, str. 270.
19 Исто, стр. 271.
20 Исто, стр. 279.
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ва жни за Ср би ју. У тим пла но ви ма би ло је пред ви ђе но 
да се Хр ват ској ам пу ти ра око 70 по сто те ри то ри ја.21 

У окви ру одељ ка под на сло вом „По че так ору жа не агре си је 
на Хр ват ску”, као и у прет ход ним уџ бе ни ци ма, го во ри се 
о то ме да је кра јем мар та 1991. из био ору жа ни су коб из ме
ђу хр ват ске по ли ци је и „по бу ње ни ка” на Пли тви ца ма, а да 
ши ре њем по бу не на ис точ ну Сла во ни ју у ма ју 1991. су ко
би пре ра ста ју у вој не бит ке. Кра јем 1991, ЈНА се укљу чи
ла у ди рект не на па де на хр ват ске по ло жа је, а у „агре си ји” 
су уче ство ва ле и до бро во љач ке је ди ни це из Ср би је. Ау то ри 
ука зу ју да су Ср би на оку пи ра ним те ри то ри ја ма спр о во ди ли 
„ет нич ко чи шће ње”, те да су, то ком осва ја ња, осим што су 
чи ни ли зло чи не над ста нов ни штвом, ра за ра ли се ла и гра до
ве, те уни шта ва ли стам бе не и вер ске објек те.22 

У овом уџ бе ни ку је ви ше па жње не го у оста лим по све ће но 
бо ји шти ма уоп ште, па се по ред Ву ко ва ра, ко јем је по све ћен 
по се бан део, у одељ ку „Оста ле бо ји шни це”, на стра ни ци и 
по го во ри о њи ма, док цео овај део о рат ним де ша ва њи ма 
пра ти чак је да на ест фо то гра фи ја. На њи ма су за бе ле же ни 
ра зо ре ни гра до ви, из бе гли це, ору жа ни окр ша ји и слич не 
сце не ко је илу стру ју тек сто ве и пот пу но су у скла ду са њи
ма, што са мо по ја ча ва убе дљи вост по ру ке ко ју ау то ри ша љу 
кроз текст.

Да вор ка Бу бањ Ва лен тић о ра то ви ма на под руч ју Хр ват ске 
и БиХ пи ше на пет на ест стра на, при че му уџ бе ник оби лу је 
тек сту ал ном гра ђом док је фо то гра фи ја, ма па и илу стра ци
ја ма ло. Из у зе так је оде љак „До мо вин ски рат” где је ви ше 
пра те ће тех нич ке опре ме. Ау тор ка се на шест и по стра на 
освр ће на до га ђа је у ве зи са овим ра том. 

Под утје ца јем ве ли ко срп ске по ли ти ке и Срп ске де мо
крат ске стран ке у Хр ват ској, от пор де мо крат ским 
про мје на ма пру жа ли су екс трем ни Ср би из Хр ват ске. 
У то ме их је под у пи ра ла ЈНА и вла да ју ћи врх у Ср би ји.23

Ов де се на зи ре хлад но ра тов ски дис курс, јер су Ср би при ка
за ни као про тив ни ци „де мо крат ских про ме на”, ма да је оно 
че му су се Ср би про ти ви ли до ла зак ХДЗа на власт, пла ше
ћи се по гор ша ња по ло жа ја Ср ба у Хр ват ској.

Ау тор ка да ље пи ше, да су по чет ком пре го во ра ше сто ри
це пред сед ни ка ју го сло вен ских ре пу бли ка о пре у ре ђе њу 
држа ве 1991, Ср би у Кни ну про гла си ли „Срп ску ау то номну 

21 Ko larDi mi tri je vić, M., Pe trić, H. i Ra guž, J. nav. de lo, str. 233.
22 Исто, стр. 234.
23 Bu banj Va len tić, D. nav. de lo, str. 236.



153

ИВАНА ПАВЛОВИЋ

област Кра ји ну”, на кон че га про гла ша ва ју от це пље ње од 
Хр ват ске и за у зи ма ју Пли тви це. 

У об ра ни Ре пу бли ке Хр ват ске па да ју пр ве жр тве. Да
на 31. ожуј ка (РКТ Ус крс) хр ват ске по ли циј ске сна ге 
поку ша ле су из Пли тви ца ис тје ра ти те ро ри сте.24

За „по бу ње ни ке” се ка же да су, уз по моћ ЈНА и „чет нич ких 
те ро ри стич ких ску пи на”, спро во ди ли „пљач ку, раз бој ства и 
зло ста вља ње ци вил ног пу чан ства”.25 

У свом уџ бе ни ку, Бу бањ Ва лен тић ис ти че као за ни мљи вост 
до га ђај, ко ји мно ги са вре ме ни ци рас па да СФРЈ пам те али се 
у уџ бе ни ци ма не спо ми ње, а то је ту ча на ви ја ча Цр ве не зве
зде и Ди на ма на утак ми ци на Мак си ми ру у ма ју 1990. Ов де 
се на во ди да су „Де ли је” ушле на те рен и иза зва ле су коб, а 
да је „ми ли ци ја”, до ве де на из це ле Хр ват ске, ста ла на њи
хо ву стра ну. Не ула зе ћи у то ко ја је на ви јач ка гру па ци ја иза
зва ла су коб, чи ње ни ца је да је си ту а ци ја на Мак си ми ру би ла 
од раз уз бур ка не ат мос фе ре у дру штву. Упу ћу ју ћи чи та о ца у 
овај до га ђај, ау тор ка дис кур зив ном стра те ги јом пре ћут ки ва
ња су ге ри ше да су у „ми ли ци ји” ве ћи ну чи ни ли Ср би, што 
би об ја сни ло њи хо во ста вља ње на срп ску стра ну. 

Ак ци је Бље сак и Олу ја

У срп ском уџ бе ни ку се о ак ци ја ма хр ват ске вој ске, Олу ја и 
Бље сак, го во ри у кон тек сту за вр шет ка ра та у БиХ:

Кр ва ви гра ђан ски рат у Бо сни, окон чан је пот пи си ва
њем при мир ја у Деј то ну (САД) 21. но вем бра 1995. и 
ми ров ног уго во ра у Па ри зу 14. де цем бра исте го ди не. 
Тим до га ђа ји ма прет хо ди ле су ак ци је хр ват ске вој ске 
про тив срп ског ста нов ни штва (Бље сак и Олу ја, из ве
де не у апри лу и ав гу сту) ко је су за вр ше не па дом Ре пу
бли ке Срп ске Кра ји не и про те ри ва њем пре ко 300.000 
Ср ба.26

За ни мљи во је упо ре ди ти ово са хр ват ским уџ бе ни ком, где 
за спо ра зум из Деј то на сто ји да је ини ци ран од стра не САД 
ко је су се уме ша ле у су коб на кон зло чи на срп ске вој ске у 
Сре бре ни ци и Же пи.27 

Да кле, срп ски уџ бе ник Ср бе ста вља у уло гу жр тве, док у 
истом кон тек сту у хр ват ском уџ бе ни ку Ср би има ју уло гу 
агре со ра. 

24 Исто, стр. 239.
25 Исто, стр. 237.
26 Ни ко лић, К., Жу тић, Н., Па вло вић, М. и Шпа ди јер, З. нав. де ло, стр. 229.
27 Le ček, S., Naj barAgi čić, M., Agi čić, D. i Ja ko vi na, T. nav. de lo, str. 290.
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У хр ват ским уџ бе ни ци ма се о Бље ску и Олу ји го во ри не што 
де таљ ни је. У уџ бе ни ку Ле че ко ве, Нај барАги чић, Аги чи ћа и 
Ја ко ви не, се на не што ви ше од јед не стра ни це го во ри о овим 
ак ци ја ма хр ват ске вој ске. Ту се ка же да по ли тич ке во ђе тзв. 
САО Кра ји не ни су при хва та ле ин те гра ци ју те ри то ри је над 
ко јом су „узур пи ра ли” власт са оста лим де ло ви ма Хр ват ске, 
иа ко им је пла ном З4 ну ђе но и ви ше од уо би ча је не ау то
но ми је, те је хр ват ска вла да од лу чи ла да ору жа ним пу тем 
вра ти „оку пи ра не” те ри то ри је под сво ју власт. На кон ак ци је 
Бље сак, 12 ма ја 1995, „Ве ћи на Ср ба по бје гла је у ве ли ком 
стра ху „од уста ша” ка ко је по бу ње нич ка про па ган да на зи
ва ла хр ват ске по ли цај це и вој ни ке”.28 За то вре ме су, пи шу, 
срп ски по бу ње ни ци ра ке ти ра ли сре ди ште За гре ба ка сет ним 
бом ба ма ко је ме ђу на род ни вој ни про пи си не до пу шта ју. На
кон не у спе ха у пре го во ри ма по чет ком ав гу ста 1995. из ме ђу 
пред став ни ка хр ват ске вла де и „по бу ње них Ср ба”, је ди ни
це хр ват ске по ли ци је и вој ске за по че ле су ак ци ју Олу ја. И 
услед ове ак ци је, Хр ват ску је на пу стио ве ли ки број ста нов
ни ка срп ске на ци о нал но сти „уна точ по зи ви ма пред сјед ни
ка Туђ ма на да оста ну у сво јим до мо ви ма”. Они су се, ка ко 
пи ше, од се ли ли углав ном у срп ске де ло ве Бо сне, нај ви ше 
у под руч је око Ба ња лу ке, „ода кле су у сље де ћих не ко ли ко 
тједа на про те ра ни го то во сви неСр би”.29

Да кле, чак и у си ту а ци ји у ко јој има на зна ка да су Ср би 
жртве, они ипак ис па да ју агре со ри, јер се као по сле ди ца њи
хо вог од ла ска из хр ват ске (сво је вољ ног!) пред ста вља про те
ри ва ње не срп ског ста нов ни штва из Бо сне. Ова кав при каз је 
у функ ци ји прав да ња Олу је и Бље ска.

Мат ко вић и Ми ро ше вић та ко ђе пи шу да је под при ти ском 
ме ђу на род них чи ни ла ца, у про ле ће 1995. Ср би ма по ну ђен 
План З4, ко јим би до би ли вр ло ши ро ку ау то но ми ју, али да 
„по бу ње ни Ср би” ни су би ли за до вољ ни овим пла ном, те 
су га од би ли. Усле ди ли су Олу ја и Бље сак, о ко ји ма го во ре 
са не што ма ње де та ља не го прет ход ни ау то ри. Они на во де 
да ту ме и те ри то ри је ко је су „осло бо ђе не” овим ак ци ја ма, а 
ука зу ју и на то да је на кон сло ма тзв. Ре пу бли ке срп ске Кра
ји не у Ре пу бли ку Срп ску у БиХ из бе гло око 200.000 Ср ба.30

Ко ларДи ми три је вић, Пе трић и Ра гуж о опе ра ци ја ма Бље
сак и Олу ја ка жу да су усле ди ле по што је вођ ство по бу ње
них Ср ба од ба ци ва ло све пла но ве о мир ном по вра ћа ју оку
пи ра них под руч ја Хр ват ској, ин си сти ра ју ћи на „укљу че њу 

28 Исто, стр. 289.
29 Исто, стр. 290.
30 Mat ko vić, H. i Mi ro še vić, F. nav. de lo, str. 278.
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оку пи ра них хр ват ских кра је ва у ве ли ку Ср би ју”.31 На осно
ву та квог ста ва срп ског вођ ства, као и због те шких жи вот
них усло ва ко је је рат но ста ње про из ве ло у Хр ват ској, ау то
ри да ју ле ги ти ми тет хр ват ским ак ци ја ма Бље сак и Олу ја, и 
ис ти чу „зре лост хр ват ских ору жа них сна га” том при ли ком. 
За по сле ди це ко је су ове ак ци је има ле на срп ско ста нов ни
штво у Хр ват ској ка жу:

Ко ли ко је точ но срп ских ци ви ла на пу сти ло сво је до мо
ве, не ма по у зда них по да та ка. Про цје њу је се да је ти је
ком осло бо ди лач ких ак ци ја Бље сак и Олу ја око 150 ти
су ћа срп ских ци ви ла ор га ни зи ра но на пу сти ло Ре пу бли
ку Хр ват ску, од ко јих се дио ка сни је вра тио. По бу ње ни 
Ср би су пла ни ра ли и про ве ли ева ку а ци ју те нај ве ћим 
ди је лом ни су же ље ли до че ка ти до ла зак хр ват ске вој
ске ни ти при хва ти ти хр ват ску власт.32

Ипак, ове ау то ре од прет ход них раз ли ку је при зна ва ње да су 
у вре ме опе ра ци ја Бље сак и Олу ја по је дин ци ру ши ли срп ске 
ку ће и по чи ни ли зло чи не над срп ским ци ви ли ма, те ука зи
ва ње да су они по ста ли пред мет ба вље ња ка ко хр ват ских 
су до ва, та ко и Ме ђу на род ног су да у Ха гу.

Да вор ка Бу бањ Ва лен тић о овим опе ра ци ја ма пи ше у одељ
ку „Осло бо ђе ње хр ват ских оку пи ра них под руч ја – трај на 
ври јед ност До мо вин ског ра та”. У окви ру ње га го во ри се о 
ак ци ји Бље сак, од би ја њу пла на З4, Сплит ском спо ра зу му 
(ко јим су се пред сед ни ци Хр ват ске и БиХ до го во ри ли о за
јед нич кој од бра ни од „ве ли ко срп ске агре си је”) као и о ак
ци ји Олу ја. На по ми ње се да су срп ски ста нов ни ци, на кон 
Олу је, по зи ва ни пре ко ра ди ја и ТВ да не на пу шта ју сво је 
до мо ве, да им је за га ран то ва но по што ва ње људ ских пра ва 
и за шти та имо ви не, те да су не по у зда ни по да ци ко ли ко је 
срп ских ци ви ла сво је вољ но ипак оти шло.33 Ту је и фо то гра
фи ја на ко јој су два вре ме шна го спо ди на у ам бу лант ним ко
ли ма, окр ва вље ни на кон што су Ср би гра на ти ра ли За греб 
(дан након ак ци је Бље сак). И ов де се ра ди о прав да њу ових 
ак ци ја ис ти ца њем да су Ср би по зи ва ни да оста ну у сво јим 
до мо ви ма, али да је део ипак „сво је вољ но” оти шао. 

Да кле, у хр ват ским се уџ бе ни ци ма Бље сак и Олу ја пред ста
вља ју као осло бо ди лач ке ак ци је про тив срп ских агре со ра. 
Углав ном се исе ља ва ње Ср ба пред ста вља као од лу ка њих 
са мих, услед ира ци о нал ног стра ха (јер су их срп ски ме
ди ји пла ши ли при ча ма о уста ша ма), или јер ни су хте ли да 

31 Ko larDi mi tri je vić, M., Pe trić, H. i Ra guž, J. nav. de lo, str. 241.
32 Исто, стр. 242.
33 Bu banj Va len tić, D. nav. de lo, str. 249.
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прихва те хр ват ску власт. На тај на чин се ак ци је Бље сак и 
Олу ја, не са мо оправ да ва ју, већ се и си ли на и по сле ди це ко је 
су има ле по срп ско ста нов ни штво ума њу ју, а ау то ри успе ва
ју да се за др же у окви ру агре соржр тва са Ср би ма у уло зи 
агре со ра. 

Рат у Бо сни и Хер це го ви ни

Ау то ри уџ бе ни ка из Ср би је, као што је већ ре че но, ни су се 
уду бљи ва ли у ана ли зу ра то ва за ју го сло вен ско на сле ђе. Они 
ука зу ју на то да је ра та би ло, да су иза зва ни им пе ри ја ли стич
ким те жња ма не ких на ро да, а за БиХ ис ти чу да је рат та мо 
по при мио вер ску ди мен зи ју. Они не об ја шња ва ју ту кон ста
та ци ју, та ко да не мо же мо са си гур но шћу зна ти шта су хте ли 
да ка жу. Чи ње ни ца је да је од ре ђе на ве ро и спо вест зна чај но 
ет нич ко свој ство све три за ра ће не на ци је, али у том слу ча
ју би се и за рат у Хр ват ској мо гло ре ћи да је имао вер ску 
димен зи ју – су ко бље ни су би ли ка то ли ци и пра вославци. 

Ле че ко ва, Нај барАги чић, Аги чић и Ја ко ви на се ра том у Бо
сни и Хер це го ви ни ба ве на две тре ћи не стра ни це у окви ру 
по гла вља „За вр ше так до мо вин ског ра та”. Они го во ре о про
ти вље њу Ср ба оса мо ста ље њу БиХ и по нов ном ста вља њу 
ЈНА на срп ску стра ну. За срп ске сна ге се ка же да су:

(П)ро во ди ле су став ну по ли ти ку ге но ци да пре ма Му
сли ма ни маБо шња ци ма и Хр ва ти ма, про тје ру ју ћи 
их и уби ја ју ћи, си лу ју ћи же не, па ле ћи њи хо ве до мо ве, 
џа ми је и цр кве, шко ле и дру го. На си ља над ци ви ли ма 
и уни шта ва ње ци вил них обје ка та у ра ту у Бо сни и 
Хер це го ви ни би ли су ви ше стру ко сна жни ји од та квих 
дјеловања у Хр ват ској.34

Као глав ни ор га ни за то ри та квих ак ци ја на во де се Ра до ван 
Ка ра џић и Рат ко Мла дић, ко ји су и оп ту же ни од стра не Ха
шког су да. На кра ју се на по ми ње да се рат у БиХ до дат но 
за ком пли ко вао кад су се у про ле ће 1993. године су ко би ли 
„до та да шњи са ве зни ци и жр тве срп ске агре си је” Му сли ма
ниБо шња ци и Хр ва ти. Тај су коб се окон чао за хва љу ју ћи 
по сре до ва њу Аме ри ка на ца и скла па њем спо ра зу ма о ства
ра њу бо шњач кохр ват ске Фе де ра ци је у БиХ, на кон че га се 
ста ње на те ри то ри ји под кон тро лом ова два на ро да ста би
ли зо ва ло. 

Ау то ри и ов де спо ми њу са мо зло чи не Ср ба, ко јих је не сум
њи во би ло и од го вор ни за њих сва ка ко тре ба да од го ва ра ју, 
али пре ћут ки ва ње зло чи на пре ма Ср би ма укла па се у већ 
уо че ни оквир агре соржр тва.

34 Le ček, S., Naj barAgi čić, M, Agi čić, D. i Ja ko vi na, T. nav. de lo, str. 288.



157

ИВАНА ПАВЛОВИЋ

Што се ра та у БиХ ти че, Мат ко вић и Ми ро ше вић пи шу да су, 
на кон од лу ке о оса мо ста љи ва њу БиХ, у пар ла мен ту из гла
са не од стра не Му сли ма на и Хр ва та (ко ји су у пар ла мен ту 
има ли ве ћи ну), срп ски пред став ни ци на пу сти ли скуп шти ну 
и у де ло ви ма у ко ји ма су Ср би чи ни ли ве ћи ну про гла си ли 
тзв. Ре пу бли ку Срп ску. То би во ди ло рас па ду БиХ, ме ђу тим 
ау то ри на во де да САД то ни су хте ле да до зво ле, док је Сло
бо дан Ми ло ше вић при жељ ки вао та кво ре ше ње са на ме ром 
да укљу чи Ре пу бли ку Срп ску у ве ли ку Ср би ју.35 Они не спо
ми њу да је и Фра њо Туђ ман раз ми шљао о по де ли Бо сне, с 
на дом да ће удво стру чи ти те ри то ри ју Хр ват ске, а о че му је 
са Ми ло ше ви ћем рас пра вљао на тај ним пре го во ри ма у Ка
ра ђор ђе ву.36 У уџ бе ни ку по том пи ше да је усле ди ла вој на 
агре си ја на БиХ, уз ЈНА на срп ској стра ни. 

Ко ларДи ми три је вић, Пе трић и Ра гуж на во де да је при мир је 
у Хр ват ској омо гу ћи ло „ве ли ко срп ским сна га ма” да за поч ну 
осва ја ње БиХ. Опет пи шу о зло чи ни ма срп ских је ди ни ца: 

Глав ни град Са ра је во по бу ње ни бо сан ско хер це го вач ки 
Ср би су пот пу но оп ко ли ли, а ста нов ни штво те ро ри зи
ра ли снај пер ском и топ нич ком ва тром, ис кап ча њи ма 
стру је и во де.

На оку пи ра ним под руч ји ма не ки по бу ње ни бо сан ско
хер це го вач ки Ср би су про ве ли ге но цид над ди је лом 
Хрва та и Му сли ма наБо шња ка (ма сов на убој ства, 
про го ни, осни ва ње кон цен тра циј ских ло го ра, уни шта
ва ње имо ви не).37

Ту је и при лич но уз не ми ру ју ћа фо то гра фи ја кон цен тра ци о
ног ло го ра Омар ска где се ви де из му че ни му шкар ци, али и 
фо то гра фи ја ра зо ре ног мо ста у Мо ста ру за ко ји пи ше да је 
оште ћен то ком ра та у Бо сни и Хер це го ви ни и ка сни је сру
шен. Не пи ше ко га је оште тио, од но сно, пре ћу та но је да су 
хр ват ске сна ге гра на ти ра ле овај мост. Та ко ђе, не спо ми ње 
се по сто ја ње ло го ра за срп ске за ро бље ни ке, као што су би ли 
бо шњач ки Че ле бић и хр ват ски Дре тељ.

Јед но по гла вље уџ бе ни ка Да вор ке Бу бањ Ва лен тић, на не
што ви ше од две стра не, на сло вље но је „Ве ли ко срп ска 
агре си ја у Бо сни и Хер це го ви ни”. Ту се го во ри да је план 
Сло бо да на Ми ло ше ви ћа и бо сан ских Ср ба био „укљу
чити Ре публи ку Срп ску у ве ли ку Ср би ју”. Ау тор ка ис ти че 
да су Ср би „у осво је ним под руч ји ма, над Му сли ма ни ма и 

35 Mat ko vić, H. i Mi ro še vić, F. nav. de lo, str. 275.
36 Sil ber, L. i Litl, A. nav. de lo, str. 148.
37 Ko larDi mi tri je vić, M., Pe trić, H. i Ra guž J. nav. de lo, str. 240.
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Хр ва тима про во ди ли ет нич ко чи шће ње”.38 И на ста вак је у 
сличном тону:

Че тво ро го ди шња тра ге ди ја не срп ских на ро да у Бо сни 
и Хер це го ви ни тра ја ла је уна точ ње зи ну ме ђу на род ном 
при зна њу (3. ожуј ка 1992.) и при је му у члан ство УНа 
(6. трав ња 1992).39

Не до во де ћи у сум њу чи ње ни цу да је стра вич на тра ге ди ја 
за де си ла гра ђа не БиХ, при мет но је да хр ват ски ау то ри, пре
ћут ки ва њем, по јед но ста вљу ју су коб ста вља ју ћи са мо Ср бе 
у уло гу не га тив ца. Са дру ге стра не, ау то ри срп ског уџ бе ни
ка уоп ште не пи шу о ра ту, мо жда да би из бе гли су о ча ва ње 
са зло чи ни ма ко ји су у име срп ског на ро да по чи ње ни на 
терито ри ји Бо сне и Хер це го ви не. 

Спе ци фич ност уџ бе ни ка из Бо сне и Хер це го ви не је што, 
осим по ме ну тог уџ бе ни ка чи ји су ко а у то ри Мат ко вић и Ми
ро ше вић40, дру га два41 о ра то ви ма за ју го сло вен ско на сле
ђе и не го во ре. Је ди но је у уџ бе ни ку чи ји су ау то ри Ду шан 
Жив ко вић и Бо ри слав Ста ној ло вић, на са мом кра ју из дво јен 
део где се уче ни ци упу ћу ју да се о до га ђа ји ма из про шло
сти на кон 1991. ин фор ми шу кроз раз го во ре са са вре ме ни
ци ма тих до га ђа ја (на став ни ци ма, ро ди те љи ма, уче сни ци ма 
до га ђа ја) као и из дру гих из во ра (штам па, до ку мен та, фо
то гра фи је, до ку мен тар ни фил мо ви и др.), те да о то ме раз
го ва ра ју на ча со ви ма исто ри је. Очи глед но у овом тре нут ку 
(још) не по сто ји кон сен зус уну тар др жав них гра ни ца БиХ 
о то ме шта се до га ђа ло на том под руч ју де ве де се тих го ди
на, па се при бе га ва осла ња њу на ко лек тив на се ћа ња ет нич
ких за јед ни ца ко ја се пре но се кроз по ро дич на, ком шиј ска, и 
политички декре ти ра на пам ће ња.

Жр тве и зло чи ни

Из прет ход них ана ли за се ви ди да хр ват ски ау то ри углав ном 
из бе га ва ју да Хр ват ску озна че од го вор ном за то што је ве ли
ки број Ср ба на пу стио сво је до мо ве то ком ра та на ње ној те
ри то ри ји. Са дру ге стра не, срп ски уџ бе ник Олу ју и Бље сак 

38 Bu banj Va len tić, D. nav. de lo, str. 250.
39 Исто, стр. 250.
40 Mat ko vić, H., Mi ro še vić, F., Go lu ža, B. i Ša rac, I. (2003) Po vi jest 4: udž be

nik za 4. raz red gim na zi je, Mo star: Škol ska na kla da.
41 У пи та њу су сле де ћи уџ бе ни ци: Жив ко вић, Д. и Ста ној ло вић, Б. (2002) 

Исто ри ја за тре ћи раз ред гим на зи је при род нома те ма тич ког и че твр
ти раз ред гим на зи је оп штег и дру штве ноје зич ког смје ра, Срп ско Са
ра је во: ЗУНС и Še hić, Z., Ko va če vić, A. i Le ka, A. (2007) Hi sto ri ja 4, Sa ra
je vo: Sa ra je vo Pu blis hing.
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об ја шња ва као ак ци је про тив срп ског ста нов ни штва, да кле, 
Ср бе озна ча ва као жр тве, а Хр ват ску као агре со ра.

Осим то га, у уџ бе ни ку из Ср би је го во ри се са мо о срп ским 
из бе гли ца ма, док се из бе гли це које су при пад ни ци дру гих 
на ци ја не спо ми њу. Чак и ис под фо то гра фи је на ко јој је при
ка за на осо ба ко ја се ди на тро то а ру, окру же на ко фе ри ма и 
др жи се за гла ву пи ше: „Ку да сад? Пи та ње ко је је се би по
ста ви ло не ко ли ко сто ти на хи ља да Ср ба на ју го сло вен ском 
про сто ру то ком де ве де се тих го ди на 20. ве ка”.42 Да кле, и тек
сто ви и фо то гра фи је као да има ју за циљ да при ка жу Ср бе 
као је ди не жр тве ових су ко ба. 

Ле че ко ва, Нај барАги чић, Аги чић и Ја ко ви на за Ср бе пи шу 
да су има ли за циљ осва ја ње те ри то ри ја ко је им не при па да
ју. Хр ва ти су, на осно ву њи хо вог пи са ња, си лу при ме њи ва ли 
са мо кад је би ло нео п ход но. Ср би су ипак бе жа ли из Хр ват
ске, али то се пред ста вља као де ло про па ган де ко ја је до ла
зи ла из Ср би је, а ис ти чу да их је чак и пред сед ник Туђ ман 
на кон Бље ска и Олу је по зи вао да оста ну у сво јим до мо ви ма. 
По врх све га, као што је уо че но у прет ход ном одељ ку, до да је 
се да су Ср би из Хр ват ске по бе гли углав ном у де ло ве Бо сне 
где су опет би ли агре со ри – про те ру ју ћи не срп ско ста нов
ни штво из тог кра ја. Иа ко се у де лу ко ји го во ри о по че ци ма 
срп ске по бу не уче ни ци ма по ста вља пи та ње у ко јим су де ло
ви ма Хр ват ске пре ра то ва ве ћи ну чи ни ли Ср би, као и ко ли ко 
је укуп но би ло срп ског ста нов ни штва у Хр ват ској пре ра та 
– што уче ни ке мо же да су о чи са чи ње ни цом да је број Ср ба 
уве ли ко сма њен, чи та ју ћи да ље сти че се ути сак да су Ср би 
сво је вољ но и без ре ал не прет ње на пу шта ли сво је до мо ве у 
Хр ват ској.

У овом уџ бе ни ку се ка же да је, с об зи ром на рат на деј ства, 
у ра зним де ло ви ма хр ват ске, са срп ске стра не на де лу би ла 
„по ли ти ка ет нич ког чи шће ња”:

Срп ски по бу ње ни ци же ље ли су очи сти ти те ри то риј 
ко ји су сма тра ли сво јим од свих неСр ба, тј. од Хр ва
та, Ма ђа ра, Сло ва ка и др. Та ће по ли ти ка, по све му 
су де ћи ин спи ри ра на из рав но из Бе о гра да, свој врхунац 
ка сни је по сти ћи у ет нич ким чист ка ма у Бо сни и на 
Косо ву.43

Мат ко вић и Ми ро ше вић на во де да су при пад ни ци ЈНА 
и „чет ни ци” у Хр ват ској вр ши ли раз не зло чи не: ма сов
не по ко ље, од во ђе ње у ло го ре у Ср би ји, ра за ра ње на се ља, 

42 Ни ко лић, К., Жу тић, Н., Па вло вић, М. и Шпа ди јер, З. нав. де ло, стр. 230.
43 Le ček, S., Naj barAgi čić, M., Agi čić, D. i Ja ko vi na, T. nav. de lo, str. 277.
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споменика кул ту ре, цр ка ва, гра на ти ра ње бол ни ца итд.44 Ту су 
и фо то гра фи је ра зо ре ног Ву ко ва ра и ра за ра ња Дубровника. 

За рат у Бо сни и Хер це го ви ни, ко ји је та ко ђе пред ста вљен 
као „ве ли ко срп ска агре си ја”, на во де про це ну да је услед 
рат них деј ста ва око 60% ста нов ни ка на пу сти ло сво је до мо
ве, при че му ис ти чу да су се од три на ро да БиХ „нај ви ше 
исе ља ва ли Хр ва ти”. 

И ау то ри тре ћег хр ват ског из да ња (Ко ларДи ми три је вић, 
Пе трић и Ра гуж) спо ми њу из бе гли це из БиХ, те ка жу да је 
то ком ра та, ве ли ки број њих, Хр ва та али и Му сли ма на – Бо
шња ка, на шао скло ни ште у сло бод ним де ло ви ма Хр ват ске, 
док су мно ге пре у зе ле и дру ге европ ске др жа ве. О срп ским 
из бе гли ца ма не ма ре чи. Они на две стра ни це пи шу и о рат
ним зло чи ни ма у Хр ват ској и Ме ђу на род ном су ду за рат не 
зло чи не у бив шој Ју го сла ви ји са се ди штем у Ха гу. Го во ри се 
о бро ју на стра да лих – уби је них и ра ње них – при че му су по
да ци о де ци по себ но ис так ну ти. На во де се „ма са кри”, „чет
нич ки по ко љи”, „ет нич ка чи шће ња”, бру тал на му че ња и од
во ђе ња у „кон цен тра ци о не ло го ре”, уни шта ва ње на сеља и 
вер ских обје ка та, итд. Ау то ри за кљу чу ју:

Сви ме на ве де ним агре со ри су по чи ни ли де ликт про тив 
ми ра, а с об зи ром на то да ни су по што ва ли ме ђу на
род но ху ма ни тар но рат но пра во, по чи ни ли су рат не 
зло чи не без пре се да на у но ви јој по ви је сти. С об зи ром 
на то да је циљ та квих дје ла био не ста нак хр ват ског 
пу чан ства, срп скоцр но гор ски зло чи ни у Хр ват ској мо
гу се оци је ни ти као до бро сми шљен и план ски про во ђен 
акт ге но ци да.45

Ова кве оп ту жбе у функ ци ји су прав да ња рат них зло чи на по
чи ње них са хр ват ске стра не, јер жр тва има при род но пра во 
да се су прот ста ви агре со ру. За ни мљи во је да су ов де и Цр но
гор ци у уло зи агре со ра, док се у остат ку овог и у дру гим уџ
бе ни ци ма они уоп ште не спо ми њу, већ се сва кри ви ца сво ди 
на Ср бе. На кра ју се ука зу је на то да је пред Ме ђу на род ним 
су дом у Ха гу по диг ну то ви ше оп ту жни ца за оп ту же ни ке на 
свим за ра ће ним стра на ма.

И у уџ бе ни ку Да вор ке Бу бањ Ва лен тић спо ми ње се суд у 
Ха гу, али то тек у окви ру по гла вља „Сви јет и Хр ват ска на 
пра гу но во га ти сућ ље ћа”, и то вр ло крат ко, под на сло вом 
„Рад Ме ђу на род ног ка зне ног су да за рат не зло чи не по чи ње
не на под руч ју бив ше Ју го сла ви је”. За овај суд се ка же да 
је осно ван „због зло дје ла по чи ње них ти је ком ве ли ко срп ског 

44 Mat ko vić, H. i Mi ro še vić, F. nav. de lo, str. 271.
45 Ko larDi mi tri je vić, M., Pe trić, H. i Ra guž, J. nav. de lo, str. 244.
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на па да на Хр ват ску те Бо сну и Хер це го ви ну”. Та квим пред
ста вља њем, пре ћут ку ју се зло чи ни оста лих за ра ће них стра
на (а Суд је осно ван због свих зло чи на на про сто ру бив ше 
Ју го сла ви је, не са мо срп ских), те ис па да да их ни је ни би
ло. Ипак, као за ни мљи вост је из дво је но да је, на кон што је 
Хрват ска ус по ста ви ла су ве ре ни тет на це лој сво јој те ри то ри
ји, овај суд по ди гао оп ту жни це про тив не ко ли ци не ви со ких 
чи нов ни ка Хр ват ске вој ске. 

Од нос пре ма зло чи ни ма соп стве не на ци је ме ња се од јед ног 
до дру гог хр ват ског уџ бе ни ка. Док се у пр ва два о зло чи ни
ма над Ср би ма уоп ште ни је го во ри ло, у тре ћем уџ бе ни ку 
се спо ми ње да су по је дин ци вр ши ли зло чи не, док се у по
след њем чак на во ди да је не ко ли ци на ви со ких чи нов ни ка 
Хрватске вој ске оп ту же на пред су дом у Ха гу. Раз ло зи то ме 
би мо гли да бу ду и у раз ли чи тим ау то ри ма ко ји су на уџ
бе ни ци ма ра ди ли, али мо гли би да бу ду и пи та ње вре ме на 
у ко јем су уџ бе ни ци пи са ни. На и ме, уџ бе ник ко ји спо ми
ње оп ту жбе про тив хр ват ских ге не ра ла је нај но ви ји, из дат 
2007. го ди не, те мо жда вре мен ска дис тан ца омо гу ћа ва (или, 
пак, зах те ва с об зи ром на стан дар де ко ји се на ме ћу у про це
су при дру жи ва ња ЕУ) из ве сну про ме ну при сту па.

За кључ на раз ма тра ња

Очи глед но је да су те ме ко је об ра ђу ју ра то ве за ју го сло вен
ско на сле ђе у раз ли чи тој ме ри за сту пље не у уџ бе ни ци ма из 
раз ли чи тих др жа ва уче сни ца тих ра то ва. Хр ват ски уџ бе ни
ци ви ше па жње по све ћу ју ра то ви ма не го срп ски. У свим хр
ват ским уџ бе ни ци ма рат је по сле ди ца срп ских на сто ја ња да, 
ка ко Хр ват ској та ко и БиХ, оду зму део те ри то ри је. Да кле, 
док је рат у срп ском уџ бе ни ку тре ти ран као гра ђан ски, за 
Хр ва те је то од брам бе ни рат од срп ског агре со ра. При мет
но је да се и у срп ским и у хр ват ским уџ бе ни ци ма ко ри сти 
ре то рич ко сред ство исто риј ске ана ло ги је, где ау то ри по вла
че па ра ле ле са до га ђа ји ма из Дру гог свет ског ра та, би ло да 
пи шу о на став ку истог пе де сет го ди на ка сни је (срп ски) или 
спо ми њу ћи ак тив но сти срп ских чет ни ка и „нео сно ва ног” 
за стра ши ва ња Ср ба уста ша ма (хр ват ски).

Бо сан скохер це го вач ки уџ бе ни ци као да из бе га ва ју ба вље
ње ра то ви ма за ју го сло вен ско на сле ђе. За прет по ста ви ти је 
да је и то по сле ди ца зна чај не ет нич ке из ме ша но сти на овој 
те ри то ри ји, те да се не мо же јед на вер зи ја до га ђа ја пре зен то
ва ти као исти ни та, а да је вре мен ска дис тан ца од тог бол ног 
ис ку ства ису ви ше ма ла да би му се хлад не гла ве погледа ло 
у ли це.
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Сло ве нач ки ау то ри се вр ло ма ло ба ве де ша ва њи ма у остат ку 
др жа ве на кон от це пље ња Сло ве ни је. Чак ни о де се то днев
ном ра ту у Сло ве ни ји не го во ре мно го. Чи ни се да ви ше па
жње по све ћу ју про це си ма де мо кра ти за ци је, људ ским пра
ви ма и раз во ју Сло ве ни је на кон оса мо ста ље ња, не го рат ним 
де ша ва њи ма у Ју го сла ви ји. То и ни је из не на ђу ју ће по што 
ни су има ли уче шћа у ра то ви ма ко ји су во ђе ни на те ри то
ри ји Хр ват ске и БиХ, а у том пе ри о ду им је зна чај ни је би ло 
утеме ље ње свог но вог иден ти те та. 

До ми нант ни оквир ту ма че ња про шло сти у ана ли зи ра ним 
уџ бе ни ци ма је оквир агре сор вс. жр тва, са дис кур зив ном 
стра те ги јом са мо вик ти ми за ци је. То је уоч љи во пре вас ход
но код ау то ра из Ср би је и Хр ват ске. Пи та ње лич не, груп не 
и ко лек тив не од го вор но сти при пад ни ка вла сти тог на ро да за 
ло шу по ли ти ку и рат се не по кре ће, а уме сто то га се соп
стве ни на род пред ста вља као жр тва. При том се агре си ја 
свог на ро да при ка зу је као ле ги тим на од бра на, или се јед
но став но пре ћут ку је. У та квој ат мос фе ри, где се соп стве на 
на ци ја из но ва про гла ша ва жр твом исто ри је, а дру ги (су сед) 
агре со ром, те жња за по ми ре њем не по сто ји. Са дру ге стра
не, „Сли ка по ко јој смо „ми” ис прав ни а и „до бри”, а при 
то ме се над на ма ре ђа ју тра гич не не прав де, нај бо ље је тло 
за на ци о нал ни ми сти ци зам и стал но од ла га ње тре нут ка ко
лек тив ног на ци о нал ног са зре ва ња, чи ја је пр ва прет по став
ка мо гућ ност су о ча ва ња са са мим со бом”.46

С об зи ром на ути цај ко ји на са гле да ва ње исто ри је да нас 
има ју сред ства јав ног ин фор ми са ња, као и дру ги ви до ви ко
му ни ка ци је по пут ин тер не та, ште та ко ју би ова ко јед но стра
но пред ста вља ње исто ри је мо гло да про из ве де зна чај но је 
ума ње на. Да ни је та ко, те шко би смо у ско ри је вре ме мо гли 
да оче ку је мо про на ла же ње за јед нич ког је зи ка са су се ди ма. 
Ипак, исто ри ча ри би тре ба ло ви ше па жње да по све те ис пу
ња ва њу те о риј скоса знај не функ ци је уџ бе ни ка. У том сми
слу су по зи ти ван при мер исто риј ске чи тан ке ко је са др же 
раз ли чи те ин тер пре та ци је по је ди них (кон тро верз них) до га
ђа ја, осми шље не у окви ру јед ног ме ђу на род ног про јек та47. 

46 Sto ja no vić, D. nav. de lo, str. 90.
47 Ра ди се о про јек ту „На ста ва мо дер не исто ри је ју го и сточ не Евро пе”, ко ји 

је по кре нуо Цен тар за де мо кра ти ју и по ми ре ње у ју го и сточ ној Евро пи 
(ЦДР СЕЕ). Циљ про јек та би ло је ства ра ње исто риј ских чи тан ки ко је 
би об у хва та ле из во ре из ра зних зе ма ља ју го и сточ не Евро пе, а што би 
учени ци ма омо гу ћи ло да чи та ју и ана ли зи ра ју ка ко се на исти про блем, 
до га ђај или про цес гле да ло и гле да у ре ги о нал ном су сед ству. Иа ко су 
до би ле ау то ри за ци ју Ми ни стар ства про све те, ди стри бу ци ја и упо тре ба 
ових чи тан ки је сто пи ра на, па та ко оста је да се ви ди ка ко ће у бу дућ но
сти оне би ти при мље не код уче ни ка у ре ги о ну, а уз раз у ме ва ње не ких 
ви ших ин стан ци и код нас.
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Мул ти пер спек тив ност ко ју ну де та кве чи тан ке, омо гућа ва 
раз вој ре ла тив ног ми шље ња код уче ни ка. Спо зна ва ње чи
ње ни це да не по сто ји са мо јед на исти на, те су о ча ва ње са 
сен ка ма про шло сти, би тан су фак тор по ми ре ња и су жи во та 
гра ђа на на про сто ру бив ше Ју го сла ви је.

ЛИ ТЕ РА ТУ РА:

Bu banj Va len tić, D. (2007) Po vi jest 4: udž be nik za 4. raz red gim na zi
je, Za greb: CDO Bi ro teh ni ka.

Do lenc, E. i Ga brič, A. (2002) Zgo do vi na 4: uč be nik za 4. let nik gim
na zi je, Lju blja na: DZS.

Ko larDi mi tri je vić, M., Pe trić, H. i Ra guž, J. (2004) Po vi jest 4, Sa mo
bor: Me ri di ja ni.

Le ček, S., Naj barAgi čić, M., Agi čić, D. i Ja ko vi na, T. (2000) Po vi jest 
4, Za greb: Pro fil.

Mat ko vić, H., Mi ro še vić, F., Go lu ža, B. i Ša rac, I. (2003) Po vi jest 4: 
udž be nik za 4. raz red gim na zi je, Mo star: Škol ska na kla da.

Mat ko vić, H. i Mi ro še vić, F. (2004) Po vi jest 4: udž be nik za 4. raz red 
gim na zi je, Za greb: Škol ska knji ga.

Ни ко лић, К., Жу тић, Н., Па вло вић, М. и Шпа ди јер, З. (2003) 
Исто ри ја за III  раз ред гим на зи је при род нома те ма тич ког сме
ра и IV раз ред гим на зи је оп штег и дру штве ноје зич ког сме ра, 
Београд: ЗУНС.

Re pe, B. (2000) So dob na zgo do vi na: zgo do vi na za 4. let nik gim na zij, 
Lju blja na: Mo dri jan.

Še hić, Z., Ko va če vić, A. i Le ka, A. (2007) Hi sto ri ja 4, Sa ra je vo: Sa ra
je vo Pu blis hing. 

Жив ко вић, Д. и Ста ној ло вић, Б. (2002) Исто ри ја за тре ћи раз ред 
гим на зи је при род нома те ма тич ког и че твр ти раз ред гим на зи је 
оп штег и дру штве ноје зич ког смје ра, Срп ско Са ра је во: ЗУНС.

Kar ge, H. (2001) Is tra ži va nja škol skih udž be ni ka u Ju go i stoč noj Eu ro
pi. Pro ble mi, pro jek ti, per spek ti ve, Di ja log po vje sni ča ra/isto ri ča ra br. 
4, Za greb, str. 1829.  
Ku ljić, T. (2002) Pre vla da va nje proš lo sti, uzro ci i prav ci pro me ne sli
ke isto ri je kra jem XX ve ka, Be o grad: Hel sin ški od bor za ljud ska pra va 
u Sr bi ji.  
Plut, D. So ci ja li za cij ski obra sci osnov noš kol skih udž be ni ka, u: Rat niš
tvo, pa tri o ti zam, pa tri jar hal nost: ana li za udž be ni ka za osnov ne ško le, 
pri re di le Ro san dić, R. i Pe šić, V. (1994), Be o grad: Cen tar za an ti rat nu 
ak ci ju.  
Sil ber, L. i Litl, A. (1996) Smrt Ju go sla vi je, Be o grad: Ra dio B92.  
Sto ja no vić, D. Udž be ni ci isto ri je kao ogle da lo vre me na, u: Rat niš
tvo, pa tri o ti zam, pa tri jar hal nost: ana li za udž be ni ka za osnov ne ško le, 
pri re di le Ro san dić, R. i Pe šić, V. (1994), Be o grad: Cen tar za an ti rat nu 
ak ci ju.



164

ИВАНА ПАВЛОВИЋ

Ivana Pavlović
University of Belgrade, Faculty of Philosophy –  

Department of Sociology, Belgrade

PRESENTATION OF WARS FOR YUGOSLAV HERITAGE 
IN THE CONTEMPORARY HISTORY TEXBOOKS

Abstract

After the dissolution of SFRY and ensuing wars, the history textbooks in 
newly formed states were modified. New identities and new visions of 
some issues had to be fitted into new ideological frameworks. The main 
purpose of this paper is to determine how different countries, formed 
after the dissolution of SFRY, represented ensuing wars, how different 
individual and social actors (presidents of republics, military corps, 
nations) represented themselves, whether stereotypes of nations and 
ideologies were exploited, what was the ideological purpose of certain 
narratives of the SFRY wars, how much importance was attributed 
to this topic in separate national histories, and what significance 
representation of Yugoslav wars in historic textbooks could have for 

the future relations in the Balkans.

Кeywords: history textbooks, dissolution of SFRY, wars for Yugoslav 
heritage, dominant ideology

Снежана Петровић, Обе стране Пандорине кутије, 
мецотинта, 30 x 21 цм, 2013. година



165

Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет –  
Oдељење за со ци о ло ги ју, Бе о град

DOI 10.5937/kultura1548165S
      УДК 305-055.1 
              316.356.2

оригиналан научни рад

МАСКУЛИНИТЕТИ
ОЧИНСТВО:ОПШТАСКИЦА
ИДЕНТИТЕТАМУШКАРАЦА

КАООЧЕВА
Сажетак: Ау тор у ра ду по ста вља оп шти оквир со ци о ло шког про
у ча ва ња иден ти те та оче ва. Има ју ћи у ви ду да се у по пу лар ним 
дис кур си ма али и у струч ној јав но сти све че шће го во ри о кри зи 
му шко сти ко ја са со бом но си и пре и спи ти ва ња и но ве об ли ке ро ди
тељ ских прак си му шка ра ца, пи та ња очин ства по ста ла су по себ
но за ни мљи ва со ци о ло зи ма, пси хо ло зи ма, пе да го зи ма, со ци јал ним 
рад ни ци ма и дру гим струч ња ци ма за ин те ре со ва ним за по ро дич ни 
жи вот. Му шки иден ти тет је у про це си ма ко ји ка рак те ри шу ка
сно мо дер но дру штво ви ше стру ко ре ви ди ран и у ме ђу вре ме ну је 
по стао пред мет по себ ног де ла род них сту ди ја – сту ди ја ма ску ли
ни те та. Уло га оца је тра ди ци о нал но под ра зу ме ва ла за штит ни ка 
и хра ни о ца по ро ди це, као и ве зу са спољ ним све том у ко ме за сту па 
ин те ре се сво је по ро дич не гру пе и бра ни сво ју и част чла но ва по ро
ди це. Док су про це си мо дер ни за ци је уло гу оца као за ступ ни ка пред 
дру ги ма сво ди ли на сим бо лич ку ре пре зен та ци ју или из јед на ча ва ли 
са мај ком у овој функ ци ји, пи та ње хра ни о ца по ро ди це је и да нас 
ве о ма зна чај но. Иа ко је из јед на ча ва ње му шка ра ца и же на у јав
ној сфе ри до во ди ло по сте пе но до ма ње аси ме три је у при хо ди ма и 
ве о ма зна чај ног уче шћа же на у кућ ном бу џе ту, уло га му шка ра ца 
као хра ни о ца се и на ни воу иден ти те та и на ни воу ре ал них прак си 
спо ри је ме ња.

Кључнеречи: очин ство, ро ди тељ ство, род, ма ску и ли ни тет

ДРАГАН СТАНОЈЕВИЋ



166

ДРАГАН СТАНОЈЕВИЋ

Увод

Већ не ко вре ме се у по пу лар ним дис кур си ма али и у струч
ној јав но сти све че шће го во ри о кри зи му шко сти ко ја са 
со бом но си и пре и спи ти ва ња и но ве об ли ке ро ди тељ ских 
прак си му шка ра ца. Пи та ња очин ства по ста ла су по себ но 
за ни мљи ва со ци о ло зи ма, пси хо ло зи ма, пе да го зи ма, со ци
јал ним рад ни ци ма и дру гим струч ња ци ма за ин те ре со ва ним 
за по ро дич ни жи вот. По ли тич ком еман ци па ци јом и ула ском 
же на на тр жи ште ра да по ве ћан је при ти сак на њи хо ве су
пру жни ке да се у ве ћој ме ри укљу че у по сло ве око до ма
ћин ства. Ова но ва исто риј ска си ту а ци ја је, из ме ђу оста лог, 
зах те ва ла и но во пре и спи ти ва ње род них иден ти те та. И док 
же не осва ја ју оне сфе ре јав ног и при ват ног жи во та ко је су 
тра ди ци о нал но при па да ле му шкар ци ма, му шкар ци су се 
или гр че ви то др жа ли сво јих тра ди ци о нал них уло га или су 
тра жи ли но ве на чи не да за др же род ну хе ге мо ни ју или су 
при хва та ли но ву си ту а ци ју и ула зи ли у оне сфе ре ко је су 
тра ди ци о нал но сма тра не жен ским. 

Иден ти тет оче ва тра ди ци о нал но је био уко ре њен у уло зи 
хра ни те ља по ро ди це.1 У пе ри о ду мо дер не (и у со цијализму), 
дру штво је оцу га ран то ва ло мо гућ ност да оства ри уло гу 
хра ни о ца, и то пре ко ви со ког сте пе на за по сле но сти, си гур
но сти по сла, из ве сне фа во ри за ци је на тр жи шту ра да и со
лид не со ци јал не за шти те, од но сно пре ко до ми на ци је па три
јар хал них вред но сти и прак си у јав ној сфе ри, као и пре ко 
ја сне по де ле ро ди тељ ских уло га у при ват ној сфе ри. У пе
ри о ду ка сне мо дер не и пост со ци ја ли стич ке тран сфор ма ци је 
ри зи ци ко је са со бом но си тр жи ште ра да, опа да ње зна ча ја 
др жа ве бла го ста ња, по ли тич ки зах те ви де мо крат ског дру
штва и про ме не у вред но сти ма до во де до по ма ља ња из ве сне 
си ме три је из ме ђу му шка ра ца и же на у јав ној сфе ри и ја вља 
се по тре ба да се по ро дич ни жи вот, од но сно уло ге и од но си 
из ме ђу парт не ра/су пру жни ка и родите ља и де це стал но пре
и спи ту ју.

Но ви је ана ли зе по ка зу ју да у са вре ме ним дру штви ма уло га 
оца као хра ни о ца ни је увек ла ко оства ри ва и до дат но је до
ве де на у пи та ње ве ћом род ном си ме три јом у јав ној сфе ри 
(еко но ми ји, по ли ти ци и др.).2 Та ква си ту а ци ја и да ље под
ра зу ме ва да му шкар ци као ро ди те љи оче ку ју да за др же уло
гу хра ни те ља, али им се исто вре ме но отва ра ју мо гућ ности 

1 То ма но вићМи хај ло вић, С. (1997) Де тињ ство у Ра ко ви ци. Сва ко днев ни 
жи вот де це у рад нич кој по ро ди ци, Бе о град, ИСИ ФФ; Бла го је вић, М. 
(1997) Ро ди тељ ство и/или фе р ти ли тет, Бе о град, ИСИФФ. 

2 Ger son, K. The So cial Con struc tion of Fat her hood, in: Con tem po rary Pa ren
ting, ed. Aren dell, T. (1997), USA: SA GE. 
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да по тра же но ва по ља ком пе тен ци је у ко ји ма ће мо ћи да се 
оства ре. Та ко се, по ред иден ти те та оца као хра ни о ца, раз
ви ја ју и дру ги, по пут „укљу че ног оца”, „бри жног оца” и 
сл. Уло ге хра ни о ца и укљу че ног оца мо гу би ти ком пле мен
тар не, али, као и код мај ки, и код оче ва ове уло ге не рет ко 
до ла зе у су коб. Су коб се че сто исто вре ме но од ви ја на два 
ни воа – из ме ђу раз ли чи тих уло га са мог му шкар ца и из ме
ђу ро ди тељ ских уло га мај ке и оца. Же ља му шкар ца да се 
по све ти де ци и да бу де у ве ли кој ме ри при су тан у њи хо вим 
жи во ти ма мо же би ти зна чај но оне мо гу ће на уко ли ко он мо ра 
да би ра из ме ђу за ра ђи ва ња и ро ди тељ ства. У дру штви ма по
пут Ср би је, у ко ји ма и сен зи би ли тет пре ма же ни као мај ци у 
по слов ној сфе ри не ста је, раз у ме ва ње за ро ди тељ ске оба ве зе 
му шкар ца је још ма ње. Та кав кон текст на ме ће не рет ко из бо
ре илиили, од но сно зах те ва пу ну по све ће ност по слу, уз ста
вља ње ро ди тељ ских оба ве за и за до вољ ста ва на дру го ме сто.

Ма ску ли ни тет – иден ти те ти му шка ра ца

Му шки иден ти тет је у на ве де ним про це си ма ви ше стру ко 
ре ви ди ран та ко да је по стао пред мет по себ ног де ла род них 
сту ди ја – сту ди ја ма ску ли ни те та. Под пој мом ма ску ли ни
те та под ра зу ме ва се спе ци фич на род на си ту а ци ја му шка
ра ца и иден ти тет ко ји се раз ви ја на осно ву ни за уло га ко је 
му шкар ци за у зи ма ју. Има ју ћи у ви ду да не по сто ји је дан је
дин ствен низ уло га у ко ји ма се сви му шкар ци на ла зе, као 
и да са ми при па да ју раз ли чи тим кул тур ним и дру штве ним 
ми ље и ма, пре све га се мо же го во ри ти о ма ску ли ни те ти ма3, 
од но сно раз ли чи тим обра сци ма ре пре зен та ци је, иден ти те
ти ма и прак са ма му шка ра ца. Гат ман (Gut mann) пре по зна
је че ти ри на чи на упо тре бе овог пој ма у ан тро по ло ги ји: 1) 
му шки иден ти тет, ко ји се од но си на све оно што му шкар ци 
раде и ми сле; 2) му шкост (man hood) – све оно што му шкар
ци ра де и ми сле да би се пре по зна ли и би ли пре по зна ти као 
му шкар ци; 3) му жев ност (man li ness), од но си се на по сто
ја ње кул тур не гра да ци је му шко сти, па су не ки му шкар ци 
„ви ше му шкар ци” од не ких дру гих пре ма стан дар ди ма у 
од ре ђе ној кул ту ри/дру штву, и 4) му шке уло ге, ко је се фор
ми ра ју у од но су на струк тур ну опо зи ци ју – же не, та ко да је 
ма ску ли но све оно што ни је фе ми ни но.4

3 Brit tan, A. (1989) Ma scu li nity and Po wer, Ba sil Blac kwell, Ox ford, на ве
де но пре ма: Whi te, R. N. (1994) Abo ut Fat hers: Ma scu li nity and the So cial 
Con struc tion of Fat her hood, Jo ur nal of So ci o logy No. 30, p. 120. 

4 Gut mann, C. M. (1997) Traf fic king in Men: The An thro po logy of Ma scu li
nity, An nual Re vi ew of An thro po logy Vol. 26, p. 386.
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Ко нел5 (Con nell) под ма ску ли ни те том под ра зу ме ва кон фи
гу ра ци ју со ци јал но кон стру и са них род них прак си. Ма ску
ли ни тет упу ћу је на му шко те ло, али ни је де тер ми ни сан 
би о ло ги јом, же ле ћи да ис так не да те ло ни је јед но став но 
пра зна под ло га око ко је се упи су ју зна че ња, већ да пред
ста вља из вор сим бо ли за ци је ко ја исто вре ме но по ста вља 
од ре ђе не ли ми те зна че њи ма. С об зи ром на нај ма ње че ти
ри струк ту ре од но са ко је род под ра зу ме ва (моћ, про из вод
ња, емо ци ја и сим бо ли за ци ја), ма ску ли ни тет (као спе ци
фич на род на кон фи гу ра ци ја) по сле дич но се ја вља у окви
ру свих. Ре зи ми ра ју ћи кључ не на ла зе со ци о ло шких, ан
тро по ло шких и исто риј ских ис тра жи ва ња ко ји су као свој 
пред мет има ли раз ли чи та ис по ља ва ња му шко сти, Ко нел 
до ла зи до не ко ли ко кључ них за кљу ча ка: 1) По сто ји ви
ше об ли ка ма ску ли ни те та, од но сно ви ше обра за ца и прак
си му шко сти у раз ли чи тим исто риј ским пе ри о ди ма, дру
штви ма, раз ли чи тим дру штве ним по љи ма и ин сти ту ци ја
ма (нпр. у вој сци или уну тар тран сна ци о нал не ка пи та ли
стич ке кла се), али је та ко ђе мо гу ће да уну тар дру штве ног 
по ља иден ти фи ку је мо раз ли чи те об ли ке ма ску ли ни те та;  
2) Из прет ход ног не про из и ла зи да сва ки об лик ма ску ли
ни те та има оп ште при хва ће ну кул тур ну вред ност већ не ки 
од њих за у зи ма ју до ми нант ну, хе ге мо ну по зи ци ју у од но су 
на оста ле об ли ке ис по ља ва ња му шко сти (атлет ски – пре
да тор ски, хе те ро сек су ал ни у од но су на геј). На тај на чин 
на ста је хи је рар хи за ци ја ма ску ли ни те та у јед ном дру штву 
и мо же мо је пре по зна ти та ко што ће мо по гле да ти у прав
цу ин стан ци мо ћи и на чи на ре пре зен та ци је ма ску ли ни те та 
у јав ној сфе ри – за ко на, ме ди ја, по пу лар не кул ту ре и сл.; 3) 
Ма ску ли ни те ти су увек ствар ко лек ти ви те та; де фи ни са ни су 
уну тар од ре ђе не (пот)кул ту ре и по сто је уну тар дру штве них 
ин сти ту ци ја; 4) Те ле сност је бит на јер се ма ску ли ни тет од
ре ђу је у од но су на му шко те ло, и то та ко што га де фи ни ше 
и ди сци пли ну је, али са мо те ло по ста вља гра ни це упи си ва
њу зна че ња (ма ску ли ни тет ко ји иде уз атлет ско те ло не мо
же се упи са ти у те ло ста ри це); 5) Ак тив но уче ство ва ње у 
кон стру и са њу ма ску ли ни те та под ра зу ме ва да му шкост ни је 
фик си ра на у би о ло ги ји ни ти су род не уло ге ко је осо бе игра
ју у ја сном скла ду са ни зом про пи са, већ су дру штве но (ре)
кон стру и са ни кроз де ла ње. Род ни, ма ску ли ни иден ти тет и 
ма ску ли ни тет као дру штве на прак са на ста ју кроз дру штве
но де ла ње и за ви се од дру штве ног кон тек ста и ре сур са ко је 
ин ди ви ду а ма сто ји на рас по ла га њу; 6) Ма ску ли ни те ти ни
су ја сно и не дво сми сле но за о кру же ни сет зна че ња и пра кси 

5 Con nell, R. W. (2005) Ma scu li ni ti es, (se cond edi tion), Los An ge les: Ber ke
ley, Uni ver sity of Ca li for nia Press. 
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већ че сто под ра зу мевају уну тра шње кон тра дик тор но сти и 
на пе то сти (нпр. хо мо сек су ал ност у вој сци); 7) Ди на мич ки 
аспект ма ску ли ни те та под ра зу ме ва да они ни су фик си ра ни 
и не про мен љи ви већ да се у скла ду са но вим по тре ба ма ка
ко на ма кро та ко и на ми кро ни воу ме ња ју, ства ра ју ћи но ве 
об ли ке род них прак си.6 

Ма ску ли ни иден ти те ти/прак се пре по зна ју се у обра сци ма 
со ци ја ли за ци је, вр шњач ком ор га ни зо ва њу, спорт ским ак
тив но сти ма, обра зо ва њу, до ко ли ци, сфе ри ра да, по ро дич
ним од но си ма, об ли ци ма при ја тељ ства, по пу лар ној кул ту ри 
и др. Кул ту ре увек под ра зу ме ва ју од ре ђе не мар ке ре му шко
сти. У европ ском про сто ру, бур жо а ски етос је у пр вој по ло
ви ни XIX ве ка као му жев не ис ти цао зна чај „ду хов них, це
ре брал них и мо рал них осо би на ... да би у дру гој по лови ни 
ве ка већ пре о вла дао ми шић ни, ми ли та ри стич ки ма ску ли ни 
тип ко ји је био су про тан би ло ка квом естет ском или емо ци
о нал ном по ка зи ва њу’’.7 Да нас се у САД као до ми нант не ма
ску ли не осо би не пре по зна ју ау то ри тет, моћ и мо гућ ност до
ми на ци је над дру ги ма, еко ном ско/ма те ри јал но по стиг ну ће, 
ка ри је ра, пре стиж и хе те ро сек су ал ност.8 У Ла тин ској Аме
ри ци су то очин ство, му шки на след ник и обез бе ђи ва ње по
ро ди це, док је у Ја па ну то рад до из не мо гло сти ко ји тре ба да 
ма те ри јал но обез бе ди по ро ди цу, као и му шка солидарност 
на кон по сла.9

Де ча ци се уну тар по ро ди це че сто од га ја ју под „ма ску
линимрат нич ким на ра ти ви ма” оли че ним у игра ма ко је 
ре про ду ку ју су ко бе (за ми шље не ра то ве до бра и зла) и ме
ђу соб ну ком пе ти ци ју. При ли ком пр вог су о ча ва ња са дру
штве ним ин сти ту ци ја ма (пр вен стве но са шко лом) до ла зи 
до кон флик та из ме ђу овог на ра ти ва и на ра ти ва ци вил ног 
дру штва (ко је ин си сти ра на ра ци о нал но сти, ме ђу соб ном 
ува жа ва њу, рав но прав но сти и мир ном ре ша ва њу не су гла си
ца). Ре ше ње се про на ла зи у на пу шта њу рат нич ких на ра ти ва 
и прак си у јав ној сфе ри, та ко да де ча ци пра ве сво је вр сни 
дру штве ни уго вор из ме ђу се бе (на рав но, по сред ством обра
зов них ин сти ту ци ја), од у ста ју ћи од на си ља и за ме њу ју ћи 
овај на ра тив ма ску ли ниматлет ским, ко ји са да по чи ва на 

6 Con nell, R. W. (2000) The men and the boys, Cam brid ge, UK: Po lity,  
p. 1014. 

7 Se gal, L. (1993) Ma scu li ni ti es in Con text, The ory and So ci ety Vol. 22, No. 5, 
Spe cial Is sue: Ma scu li ni ti es, p. 626. 

8 Hod ges, M. J. and Bu dig, M. J. (2010) Who gets the daddy bo nus?: Or ga
ni za ti o nal he ge mo nic ma scu li nity and the im pact of fat her hood on ear nings, 
Gen der & So ci ety, 24, p. 722. 

9 Nye, R. A. (2005) Lo ca ting ma scu li nity: so me re cent work on men, Jo ur nal 
of Wo men in Cul tu re and So ci ety No. 30 (3), p. 19421943. 
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јасним правилима игре и му шком ува жа ва њу. С дру ге стра
не, рат нич ки дис курс као пред ру штве на фор ма не на пу шта 
се у пот пу но сти, већ оста је део при ват но сти ко ја је ви дљи ва 
кроз до ко ли цу у нпр. рат нич ким/на сил ним ви деоиги ри ца
ма, на сил ним фил мо ви ма, по пу лар ној кул ту ри, ко ја под ра
зу ме ва до ми на ци ју над же на ма у при ват ном до ме ну. Дру
штве ни уго вор, ко ји пред ста вља об лик од ри ца ња од мо ћи, 
ис ти ску је агре сив ност из јав не сфе ре и уво ди је у при ват ну, 
чи ме се компензује овај гу би так.10 

За фор ми ра ње ма ску ли ног иден ти те та кључ на је уло га ро
ди те ља. Као аген си со ци ја ли за ци је али и као ак тив ни ак те
ри, они кроз днев не ин тер ак ци је са сво јим си но ви ма ути чу 
на њи хо ве сли ке о се би и дру ги ма. У ис тра жи ва њу прак
си и нор ма ти ва ро ди те ља ко је ути чу на фор ми ра ње род ног 
иден ти те та Кејн (Ka ne) при ме ћу је да су ро ди те љи све сни 
соп стве ног ути ца ја на фор ми ра ње му шког иден ти те та, јер 
раз ли ке у вас пит ним прак са ма не ту ма че ис кљу чи во кроз 
пол не ка рак те ри сти ке де це, и да ак тив но ра де на то ме да 
по ста ве гра ни це сек су ал но сти, емо ци о нал не дис тан це и из
гле да ко је су ја сно мар ки ра не у од но су на би ло ко ји об лик 
фе ми ни те та.11

Сва ка кул ту ра раз ви ја од ре ђе ни сет пра ви ла оли че них кроз 
фра зе, по пут бу ди му шко (не бу ди де вој чи ца), ко је у пр вом 
ре ду под ра зу ме ва ју кон тро лу емо ци ја.12 Ди сци пли но ва ње и 
одр жа ва ње уну тар овог се та пра ви ла по сти же се би ло на
гра ђи ва њем, би ло по тен ци јал ним или ствар ним од стра њи
ва њем из вр шњач ке и/или му шке гру пе, би ло ма њеви ше 
на сил ним ди сци плин ским по ступ ци ма ро ди те ља (по себ но 
оца) или вр шња ка. У про це су по ста ја ња му шкар цем кључ на 
осо би на ко ју де ча ци тре ба да стек ну је сте кон тро ла – над 
со бом, над емо ци ја ма, дру штве ним ре ла ци ја ма и кон тро ла 
над дру гим љу ди ма. Уко ли ко су овла да ли со бом и уко ли ко 
има ју ка па ци те та да овла да ју дру гим сфе ра ма жи во та, од но
сно да до би ју оно што же ле, он да ће и њи хов ста тус ме ђу му
шкар ци ма би ти ис так ну ти ји. Ова ква струк ту ра иден ти те та 
под ра зу ме ва у зна чај ној ме ри ау то ри тар ну лич ност јер по
ста вља зах те ве за до сти за њем по зи ци је ау то ри те та, али и за 
суб ми сив ном са мо кон тро лом у хи је рар хи ји (мушке) моћи, 

10 Jor dan, E. and Co wan, A. War ri or Nar ra ti ves in the Kin der gar ten Clas sro om: 
Re ne go ti a ting the So cial Con tract? in: Men’s li ves (eighth edi tion), eds. Kim
mel, M. S. and Mes sner, A. M. (2009), Bo ston: Allyn & Ba con. 

11 Ka ne, E. W. No Way My Boys Are Go ing to Be li ke That!: Pa rents’ Re spon
ses to Chil dren’s Gen der Non con for mity, in: Men’s li ves, (eighth edi tion) eds. 
Kim mel, M. S. and Mes sner, A. M. (2009), Bo ston: Allyn & Ba con.

12 Ki vel, P. The ActLi keaMa n Box, in: Men’s li ves, (eighth edi tion) eds. Kim
mel, M. S. and Mes sner, A. M. (2009), Bo ston: Allyn & Ba con, p. 83. 
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чи ме се де ча ци при пре ма ју за жи вот у пи ра ми ди економ ске 
и по ли тич ке мо ћи.13 

То ком адо ле сцен ци је, ма ску ли ни тет се да ље на до гра ђу је 
кроз ја сна пра ви ла из бо ра и упо тре бе сек су ал но сти. Хе те
ро нор ма тив ност и осва ја ње де во ја ка14 пред ста вља ју зна чај
не мар ке ре му шко сти ко ји се до дат но фор ми ра ју пре ко опо
зи ци је хо мо сек су ал но сти.15 Ме ха ни зам ко ји кон сти ту и ше 
ма ску ли ни тет ни је јед но став но дис тан ци ра ње у од но су на 
хо мо сек су ал це и пра те ћа хо мо фо би ја, већ дис курс о пе де ри
ма (ко ји не мо ра чак ни има ти увек сек су ал не ко но та ци је) у 
од но су на ко ји се по ста вља ју па ра ме три му шко сти. Пе де ри 
пред ста вља ју пе не три ра ни ма ску ли ни тет ко ји је аб ди ци рао 
од мо ћи чи ме пред ста вља прет њу дру штве ном по рет ку за
сно ва ном на род ним не јед на ко сти ма. Овај ме ха ни зам ле жи 
у са мој осно ви род ног по рет ка мо ћи ме ђу адо ле сцен ти ма, 
али и по рет ка му шка ра ца и же на ге не рал но, јер овај дис курс 
не де фи ни ше са мо шта је му шко (за му шкар це), већ од ре ђу
је ка ква је дру штве на уло га и по зи ци ја же не, пре ко при пи си
ва ња жен ских атри бу та де ви јант ним му шкар ци ма.16

У пе ри о ду адо ле сцен ци је (ко ја тра је све до со ци јал не од
ра сло сти), од но сно пе ри о ду мо мач ког жи во та (guyland)17 
ма ску ли ни тет се фор ми ра још кроз не ко ли ко прак си. Та да 
ра сте при ти сак да се му шкост до ка же.18 Али у си ту а ци ји 
ка да ви ше не по сто је ја сна упут ства за жи вот (га ран то ва
на тра ди ци јом или ау то ри те том струч ња ка), ка да су ри зи ци 
по слов ног окру же ња из ра зи ти, ка да се свет тех но ло ги је и 
ко му ни ка ци ја ме ња та ко да је ве о ма те шко пла ни ра ти, нај
зна чај ни ји осло нац пред ста вља ју вр шња ци ко ји де ле слич на 
ис ку ства и пред ко ји ма сто је исти зах те ви. У овој те ри то ри ји 
без ја сних упут ста ва и смер ни ца, до ла зи до зна чај ног ин тен
зи ви ра ња пре и спи ти ва ња и по твр ђи ва ња му шког иден ти те
та кроз ко му ни ка ци ју и прак се са вр шња ци ма и ко ле га ма. 

13 Исто. 
14 По себ но пре ко по вре ме ног и сек са без оба ве за.
15 Pa scoe, C. J. Du de, You’re a Fag: Ado le scent Ma scu li nity and the Fag Di sco

u r se, in: Men’s li ves, (eighth edi tion) eds. Kim mel, M. S. and Mes sner, A. M. 
(2009), Bo ston: Allyn & Ba con.

16 Исто, стр. 70. 
17 Kim mel, M. Guyland: Gen de ring the Tran si tion to Adult hood, in: Men’s li

ves, (eighth edi tion) eds. Kim mel, M. S. and Mes sner, A. M. (2009), Bo ston: 
Allyn & Ba con.

18 Она се не мо же ви ше ими ти ра ти као у пе ри о ду де ча штва, већ су по
треб ни ја сни со ци јал но при хва тљи ви по ка за те љи му шко сти у ви ду 
сек су ал них успе ха код же на, успе ха у шко ли, по слу, имет ку и сл., што 
су осо би не ко је до би ја ју ја сну ма ску ли ну ко но та ци ју у сва ко днев ним 
разго во рима али и у по пу лар ним дис кур си ма. 
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Вр шњач ке род не/му шке гру пе, ко је мо гу би ти не фор мал не 
(дру га ри, при ја те љи) и фор мал не (спорт ски клу бо ви, хо би 
гру пе и сл.), пред ста вља ју нај зна чај ни је ре фе рент не окви
ре у од но су на ко је се обра зу је ма ску ли ни тет. Кроз ри ту а ле 
кон зу ми ра ња ал ко хо ла, дрогâ, упра жња ва ња спор та, му шке 
при че, ша ле чи ји је пред мет сек су ал ност19 по ста вља ју се 
гра ни це и од ре ђу ју се са др жа ји му шко сти. Ове гру пе има ју 
ка па ци тет да ство ре му шко по ве зи ва ње (ma le bon ding)  ко је 
се од при ја тељ ства раз ли ку је по то ме што не по чи ва са мо на 
по ве ре њу и ин тим но сти, већ и на екс клу зив ним са др жа ји
ма ко ји су ис кљу чи во му шки (по пут спор та, сек су ал но сти, 
одно са са же на ма и сл.).20 

Ка да је у пи та њу сфе ра ра да21, му шкар ци свој ма ску ли ни 
иден ти тет по твр ђу ју на два на чи на. Пр во, са мом пар ти ци
па ци јом на тр жи шту ра да, јер је јав на сфе ра кул ту ро ло шки 
кон сти ту и са на као до ми нант но му шко по ље, та ко да не у
че ство ва ње у ње му по вла чи са со бом и гу би так из ве сних 
сим бо лич них и ствар них при ви ле ги ја. У са вре ме ном при
вред ном кон тек сту и са ма фор ма пар ти ци па ци је на тр жи
шту ра да има род не ко но та ци је. Му шка ра ца је, у зе мља ма 
За па да, зна чај но ви ше на по сло ви ма ко ји су стал ни и си гур
ни ји, док су же не ан га жо ва ни је на при вре ме ним и по вре
ме ним по сло ви ма. Пр ви за то под ра зу ме ва ју си ту и ра ност и 
из ве сни је обез бе ђе ње по ро ди це, и са мим тим пред ста вља ју 

19 Lyman, P. The Fra ter nal Bond as a Jo king Re la ti on ship: A Ca se Study of the 
Ro le of Se xist Jo kes in Ma le Gro up Bon ding, in: Men’s li ves, (eighth edi tion) 
eds. Kim mel, M. S. and Mes sner, A. M. (2009), Bo ston: Allyn & Ba con.

20 Tu zin, D. Ma le bon ding, in: Men and ma scu li ni ti es: a so cial, cul tu ral, and 
hi sto ri cal encyclo pe dia, eds. Kim mel, M. and Aron son, A. (2004) Ca li for nia: 
San ta Bar ba ra, ABCCLIO, Inc., p. 488489. 

21 Са на стан ком ин ду стриј ске про из вод ње до ла зи до одва ја ња сфе ре ра да и 
при ват ног жи во та и до из ра зи ти је по де ле на јав ну и при ват ну сфе ру, ко ја 
има сво ју ја сну род ну ди мен зи ју. Фа бри ка по ста је ме сто сти ца ња при хо
да и до ми нант но је оку пи ра на му шкар ци ма, док је ку ћа ме сто од мо ра и 
емо ци о нал не си гур но сти ко ју за чи та ву по ро ди цу обез бе ђу ју же не. Иа ко 
је у дру гој по ло ви ни XX ве ка, а по себ но то ком и на кон II свет ског ра та 
до шло да зна чај ни јег укљу чи ва ња же на на тр жи ште ра да, као што је већ 
ре че но, оно је би ло и још увек је у ве ли кој ме ри род но се гре ги ра но. У 
том сми слу, и да нас пре о вла да ва ју сте ре о ти пи о род ној пре ди спо зи ци
ји за оба вља ње од ре ђе них по сло ва, где се му шкар ци до жи вља ва ју као 
успе шни ји у оба вља њу тех нич ких за ни ма ња, а же не у обла сти ма услу
га. На и ме, сма тра се да је за пр ва за ни ма ња по тре бан ана ли тич ки ум и 
раз ви је но ап стракт но ми шље ње, а за дру га до бре со ци јал не ве шти не и 
мо гућ ност оба вља ња ви ше по сло ва исто вре ме но. При то ме, у оба слу ча
ја се ве ру је да по сто је пре ди спо зи ци је ко је су део би о ло шких, пси хо ло
шких или кул ту ро ло шких осно ва. Hen son, K. D. and Ro gers, J. K. (2009) 
Why Mar cia You’ve Chan ged!: Ma le Cle ri cal Tem po rary Wor kers Do ing 
Ma scu li nity in a Fe mi ni zed Oc cu pa tion, in: Men’s li ves, (eighth edi tion) eds. 
Kim mel, M. S. and Mes sner, A. M. (2009), Bo ston: Allyn & Ba con; Kim mel, 
M. нав. де ло. 
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основ хра ни тељ ског иден ти те та, док дру ги има ју функ ци ју 
по моћ них/до дат них при хо да.22 Дру го, му шкар ци ма из ра да 
про ис ти че мо гућ ност оства ри ва ња при хо да, али и део дру
штве ног пре сти жа ко ји им омо гу ћа ва зна чај ну уло гу у јав ној 
(као ма ње ви ше успе шни рад ни ци/струч ња ци/ру ко во ди о ци) 
и при ват ној сфе ри (као хра ни те љи по ро ди це). 

Да је не са мо за по сле ност не го и вр ста за ни ма ња још увек 
зна ча јан оквир за кон струк ци ју род ног иден ти те та све до
че сту ди је23 ко је су ис пи ти ва ле од нос пре ма му шкар ци ма и 
же на ма ко ји су оба вља ли тзв. не тра ди ци о нал на род на за ни
ма ња. Ре зул та ти ука зу ју на то да је же на ма да ле ко те же да 
оства ре рав но прав ност на по слу уко ли ко оба вља ју за ни ма
ња ко ја се сма тра ју му шким, као и да су под стал ним при
ти ском не га тив них сте ре о ти па (као не до вољ но жен стве не, 
од но сно му шка ра че). С дру ге стра не, му шкар ци у сек то ри
ма ко ји су тра ди ци о нал но жен ски (вр ти ћи, ни жи раз ре ди 
обра зо ва ња, би бли о те ке, со ци јал ни рад и сл. или уко ли ко 
оба вља ју при вре ме не по сло ве ко је, та ко ђе, да ле ко че шће 
оба вља ју же не) има ју чак мо гућ ност да лак ше уђу и бр же 
на пре ду ју, али су и они од стра не аут сај де ра озна че ни као 
фе ми ни зи ра ни и не до вољ но му шкар ци.24  

Ипак, по ред рад ног ста ту са и за ни ма ња, са мо рад но окру
же ње фа во ри зу је оне осо би не ко је се сма тра ју ма ску ли ним. 
То су осо би не ау то ри те та, мо ћи, ра ци о нал но сти, ин стру
мен тал не ло ги ке, пре сти жа25, та ко да упра во због пред но сти 
ко ју му шкар ци оства ру ју у та квом окру же њу оно и под сти
че иден ти фи ка ци ју са на ве де ним нор ма ма кроз ин тер ак ци
је и ми кро по ли ти ке сва ко днев них од но са. Са ма по ли ти ка 
рад не ор га ни за ци је је рет ко флек си бил на за од су ство про
фе си о нал но по жељ них ма ску ли них осо би на код му шкар ца, 
а та ко ђе че сто не узи ма у об зир ро ди тељ ске и по ро дич не 
оба ве зе за по сле них му шка ра ца, под ра зу ме ва ју ћи да ће ту 
вр сту оба ве за пре у зе ти мај ке. На тај на чин рад на ор га ни за
ци ја не са мо што сти му ли ше му шкар це да се иден ти фи ку ју 
са родним/ма ску ли ним уло га ма већ им не рет ко и ак тив но 
оне мо гу ћа ва/оте жа ва да раз ви ју ал тер на тив не об ли ке ма
ску ли ни те та (нпр. онај ко ји је у ви со кој ме ри укљу чен у 
по ро дич ни до мен).

22 Hen son, K. D. and Ro gers, J. K. нав. де ло. 
23 Wil li ams, C. L. The Glass Esca la tor: Hid den Advan ta ges for Men in the 

„Fema le” Pro fes si ons, in: Men’s li ves, (the eighth edi tion) eds. Kim mel, M. 
S. and Mes sner, A. M. (2009), Bo ston: Allyn & Ba con нав. де ло.

24 Wil li ams, C. L. нав. де ло, стр. 187188. 
25 Schilt, K. (2009) Just One of the Guys?: How Tran smen Ma ke Gen der Vi

si ble at Work, in: Men’s li ves, (the eighth edi tion) eds. Kim mel, M. S. and 
Mes sner, A. M. (2009), Bo ston: Allyn & Ba con, p. 235. 
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У скла ду са по след њим сто је и ре зул та ти ис тра жи ва ња26 
ко ја ука зу ју да му шкар ци у САД и Швед ској са до би ја њем 
по том ства има ју тен ден ци ју да ви ше ра де (пре ко вре ме но 
и до дат но) и ви ше за ра ђу ју. Па ипак, ди ви ден ду на овај на
чин пре мо гу да оства ре они ко ји се на ла зе на ви шим по зи
ци ја ма уну тар фир ме, као и они ко ји оба вља ју не ма ну ел на 
за ни ма ња јер их рад но окру же ње сти му ли ше у ра ду, а као 
ком пен за ци ју фир ма до би ја ло јал ног и по све ће ни јег рад ни
ка. Они на дру гом кра ју хи је рар хи је и у ма ну ел ним за ни ма
њи ма не ма ју ве ће шан се за (до дат ном) за ра дом, па је њи хо ва 
по зи ци ја и нај бре ме ни ти ја кон тра дик ци ја ма из ме ђу хра ни
тељ ског иден ти те та и ро ди тељ ства.27 По себ но су угро же ни 
му шки иден ти те ти у усло ви ма ка да су му шкар ци го то во 
као и же не гу бит ни ци у дру штве ним про це си ма, од но сно у 
усло ви ма про лон ги ра не дру штве не, еко ном ске и по ли тич
ке кри зе, са ма ло (ма те ри јал них и сим бо лич ких) ре сур са на 
рас полагању.28

Са мо ро ди тељ ство је та ко ђе јед но од зна чај них из во ра иден
ти те та му шкар ца. У тра ди ци о нал ним кул ту ра ма се тек за
сни ва њем по ро ди це и до би ја њем по том ства, и то по себ но 
му шког, ко је тре ба да обез бе ди на ста вак по ро дич не ло зе, 
му шка рац ква ли фи ко вао као пра ви му шка рац. Обе леж је му
шко сти пред ста вља ла је са ма чи ње ни ца да је не ко ро ди тељ 
и да је спо со бан да из др жа ва по ро ди цу, док су сва ко днев не 
оба ве зе нај че шће оста вља не мај ци. О зна ча ју овог од но са 
са де цом го во ре ис ку ства па три ли не ар но сти у оби чај ним 
и прав ним прак са ма (у Ср би ји све до 1946. го ди не), пре ма 
ко ји ма су де ца би ла ве за на за оца у слу ча ју ра ста ве ро ди
те ља. Де ца су, као на след ни ци по ро дич ног име на и има
ња, сма тра на на став ком и по твр дом му шког иден ти те та. Са 
ин ду стри ја ли за ци јом и мо дер ни за ци јом, овај од нос се ме
ња у прав цу прав ног из јед на ча ва ња и фа во ри зо ва ња мајке 
као при мар ног ро ди те ља услед ње не уло ге бри ге и не ге 
де це, док иден ти тет оца по чи ва у ве ћој ме ри на материјал
ном обез бе ђе њу по ро ди це. И у слу ча је ви ма код ко јих је 
мо дерни стич ки по ро дични про је кат имао до бре усло ве за 

26 Hod ges, M. J. and Bu dig, M. J. (2010) Who gets the daddy bo nus?: Or ga ni za
ti o nal he ge mo nic ma scu li nity and the im pact of fat her hood on ear nings, Gen
der & So ci ety No. 24; Jo han sson, T. and Klinth, R. (2008) Ca ring fat hers. The 
ide o logy of gen der equ a lity and ma scu li ne po si ti ons, Men and Ma sculini ti es 
No. 11.

27 Hod ges, M. J. and Bu dig, M. J. нав. де ло. 
28 Bla go je vić, M. (2014) Tran sna ti o na li za tion and Its Ab sen ce: The Bal kan 

Se mi pe rip he ral Per spec ti ve on Ma scu li ni ti es, in: Ret hin king Tran sna ti o nal 
Men: Beyond, Bet we en and Wit hin Na ti ons, eds. He arn, Bla go je vić, Harrison, 
Ro u tled ge. 
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развој компле ментар ног аси ме трич ног мо де ла29, од но сно 
у ко ји ма је у пу ном сми слу по чи вао на род ној се гре га ци ји 
сфе ра (при ват нојав не), овај иден ти тет оца/му шкар ца је био 
до ми нан тан (као што је и да нас). Ме ђу тим, у слу ча је ви ма у 
ко ји ма ни су по сто ја ли усло ви за пот по ру ова квом по ро дич
ном мо де лу, раз ви ја ју се нај ма ње две стра те ги је од го во ра 
оче ва. Пр ва је од у ста ја ње од из др жа ва ња по ро ди це и де це, 
и она по чи ва на од ри ца њу од од го вор но сти за ма те ри јал ну, 
али и би ло ка кву дру гу си гур ност, и огле да се у зна чај ном 
сте пе ну ван брач ног ра ђа ња (или раз во да), у ко ји ма отац од
би ја да на би ло ко ји на чин су де лу је у од ра ста њу де це. Дру га 
стра те ги ја под ра зу ме ва да оче ви мо гу пре и спи та ти сво је са
мо по и ма ње та ко што ре ви ди ра ју сли ке о се би као ро ди те љу 
и ре кон стру и шу прак се ко је ни су оба вља ли њи хо ви оче ви, 
ти ме ус по ста вља ју ћи рав но те жу у од но су са парт нер ком/
су пру гом и де цом.30 Овај про цес за ви си од по зи ци је же на 
на тр жи шту ра да, со ци јал не по ли ти ке (со ци јал на по ли ти ка 
мо же би ти та ко уре ђе на да ин си сти ра на уло зи оца као хра
ни те ља те та ко и на ње го вој фи нан сиј ској уло зи у слу ча ју 
раз во да; с дру ге стра не она мо же фа во ри зо ва ти ега ли тар ни 
мо дел од го ја де це кроз ро ди тељ ска од су ства омо гу ће на ро
ди те љи ма оба по ла, као што је то слу чај у Швед ској), јав них 
дис кур са, али и од стра ти фи ка циј ске/кла сне по зи ци је по ро
ди це.31 

Као би тан пре дик тор ве ро ват но ће раз во ја но вог иден ти те
та оца по ја вљу је се сте пен (не)сла га ња/хо мо ло ги је уло га и 
од нос из ме ђу раз ли чи тих уло га и ре пре зен та ци ја по жељ ног 
очин ства. На и ме, иа ко је мо гу ће при хва та ње иде је/сли ке оца 
ко ја под ра зу ме ва бри гу и укљу че ност у од ра ста ње де те та 
пи та ње је у ко ли кој ме ри је та ква сли ка ускла ђе на са дру гим 
иден ти те ти ма и уло га ма у ко ји ма се му шка рац на ла зи. Је дан 
од по ме ну тих иден ти те та је за ни ма ње, као и по зи ци ја ко ју 
му шка рац има у фир ми. Уко ли ко отац оба вља не ки од тра
ди ци о нал них му шких по сло ва (рад нич ки, тех нич ки и сл.), 
као и уко ли ко је у фир ми ње гов ан га жман на по слу ви со ко 
по зи ци о ни ран, и по слов на кул ту ра ће би ти ма ње осе тљи ва 
за ње гов ро ди тељ ски иден ти тет, од но сно по све ћи ва ње де ци 
раз ли чи то од оног ко је под ра зу ме ва уло га оцахра ни о ца. 

29 Par sons, T. (2009) Druš tve ni si stem i dru gi ogle di, No vi Sad: Iz da vač ka knji
žar ni ca Zo ra na Sto ja no vi ća. 

30 Nye, R. A. нав. де ло. 
31 Gil li es, V. Un der stan dings and ex pe ri en ces of in vol ved fat he ring in the Uni

ted King dom: ex plo ring clas sed di men si ons, Spe cial Is sue: Fat he ring Ac ross 
Di ver sity and Adver sity: In ter na ti o nal Per spec ti ves and Po licy In ter ven ti ons 
eds. A. Do u cet, Ed wards, R. and Fur sten berg, F. (2009), The An nals of the 
Ame ri can Aca demy of Po li ti cal and So cial Sci en ce, p. 624.
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Исто риј ски су иден ти фи ко ва не про ме не у до ми нант ним мо
де ли ма и прак са ма оче ва у раз ли чи тим дру штви ма. Плек 
(Pleck) у исто ри ји САД иден ти фи ку је че ти ри обра сца: 1) 
мо рал ни ау то ри тет, 2) од сут ни хра ни лац, 3) мо дел пол не 
уло ге (sex ro le mo del), и 4) но ви отац. Пр ви обра зац био је 
ка рак те ри сти чан за пе ри од осам на е стог и ра ног де вет на е
стог ве ка. Отац се у овом пе ри о ду за пра во сма трао до ми
нант ним ро ди те љем (и за кон ски пре по знат као та кав), „мо
рал ни пе да гог ко ји је учио де цу оба по ла шта Бог и дру штво 
од њих зах те ва ју”, без об зи ра што је сву не гу де це оба вља ла 
мај ка.32 Основ ни од нос из ме ђу ро ди те ља и де це био је од нос 
ду жно сти. Дру ги обра зац је до ми ни рао то ком XIX и у пр вој 
по ло ви ни XX ве ка. У овом пе ри о ду уло га оца као ро ди те ља 
по ста је се кун дар на услед одва ја ња сфе ре ра да и по ро дич ног 
жи во та, а по ја вљу је се мај ка ко ја по чи ње да до ми ни ра жи
во ти ма де це. До бар отац је пор тре ти сан као не ко ко за ра ђу је 
за по ро ди цу и обез бе ђу је хлеб и ма те ри јал ну си гур ност. Од 
по чет ка Дру гог свет ског ра та до сре ди не ше зде се тих го ди на 
по ја вљу је се још је дан обра зац (ко ји ни је до ми нан тан, али 
се по ја вљу је као кон ку рент ски/ал тер на тив ни обра зац) оца 
као мо де ла за уло гу му шкар ца. То ком и на кон ра та по ја ви ле 
су се кри ти ке да пре ви ше бли зак од нос из ме ђу мај ке и де
те та до во ди до фе ми ни за ци је де ча ка и да је нео п ход но да се 
оче ви укљу че ак тив ни је у од ра ста ње сво је му шке де це, што 
је оче ви ма на мет ну ло зах те ве да по ста ну глав ни пре но си о
ци ма ску ли ног иден ти те та. По след њи обра зац (но ви отац) 
по ста је све по пу лар ни ји у по след њих не ко ли ко де це ни ја. 
Он под ра зу ме ва укљу че ност оца у све фа зе од ра ста ња де те
та и све оба ве зе око де те та без об зи ра на пол, а по ред то га 
и рав но прав не род не брач не/парт нер ске од но се и бри са ње 
или за ма гљи ва ње гра ни ца из ме ђу тзв. му шких и жен ских 
по сло ва.33 

Исто риј ски гле да но, мо же мо пре по зна ти нај оп шти ја три 
мо де ла очин ских уло га у Ср би ји. Пр ви је мо дел тра ди ци
о нал ног оца ко ји је по сто јао још од сред њег ве ка и ко ји је 
ду го у XX ве ку био до ми нан тан у ру рал ним обла сти ма, а 
ње го ва основ на уло га би ла је од ре ђе на ста ту сом ста ре ши
не по ро ди це, ко ји је од го ва рао за по ступ ке и пред дру гим 
ли ци ма за сту пао чла но ве сво је по ро ди це. Од но си из ме ђу 
ге не ра ци ја би ли су де фи ни са ни уз ра сним па три јар ха том, 

32 Pleck, J. Ame ri can fat he ring in hi sto ri cal per spec ti ve, in: Chan ging 
men: New di rec ti ons in re se arch on men and ma scu li nity, ed. Kim
mel, M. S. (1987) Be verly Hills, CA: Sa ge. Re prin ted in: Fa mi li es in the 
U.S.: Kin ship and do me stic po li ci es in the U. S. Han sen, K. and Gar vey, 
A. (eds.) (1998), pp. 351362, Phi la delp hia: Tem ple Uni ver sity Press,  
p. 352. 

33 Исто, стр. 353358. 
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а де ца (ис кљу чи во му шка) би ла су основ про ду же ња по ро
дич ног име на, по ро дич них об ре да и кон ти ну и те та има ња и, 
са мим тим, мар кер од ра сло сти и му шко сти. Оче ви ни су би
ли укљу че ни у бри гу о сва ко днев ним раз вој ним по тре ба ма 
де це (фи зич ким, пси хич ким и сл.), а исто вре ме но су би ли 
ве о ма емо ци о нал но дис тан ци ра ни. Отац је био за штит ник 
и мо рал ни ау то ри тет. Дру ги мо дел по чи ње да се раз ви ја у 
ур ба ним цен три ма од сре ди не XIX ве ка, са раз во јем гра ђан
ског дру штва, ин ду стри ја ли за ци јом и на стан ком услу жне 
кла се. Му шкар ци се по зи ци о ни ра ју у јав ној сфе ри (у фа бри
ци, јав ном сек то ру), чи ме њи хо ва глав на уло га у по ро ди ци 
по ста је она хра ни тељ ска. Иа ко је сва ко днев на бри га и не ге 
де це и да ље до мен мај ке, бур жо а ски етос ства ра и но ву осе
ћај ност уну тар по ро ди це ко ја под ра зу ме ва ин тим ни ји од нос 
му шкар ца са су пру гом и осе ћај ни ји од нос пре ма де ци. Са 
ин тен зив ни јим мо дер ни за циј ским про це си ма у дру гој по ло
ви ни XX ве ка ко је је до нео со ци ја ли зам, мо дел се гре ги ра не 
ком пле мен тар не ди ја де оп ста је, с тим што се иден ти тет оца 
као хра ни о ца де кон стру и ше ти ме што мај ка по чи ње да се 
рад но ан га жу је. Овај мо дел је и да нас до ми нан тан, али по
ред ње га по чи ње да се раз ви ја и тре ћи, мо дел но вог очин
ства, ко је по чи ва на укљу че но сти оче ва у не гу и бри гу де це, 
рав но мерн(иј)у рас по де лу кућ них по сло ва, вред но сти род не 
и ро ди тељ ске рав но прав но сти.

Иа ко по сто је ем пи риј ски до ка зи о све ве ћој род ној си ме три
ји из ме ђу су пру жни ка уну тар до ма ћин ства (ко ја об у хва та и 
ро ди тељ ске оба ве зе) у прет ход ном ве ку, ау то ри у ви ше на
вра та по ста вља ју пи та ње да ли се за и ста ра ди о трен ду ко ји 
је ме ђу му шкар ци ма пре те жно или ис кљу чи во мо ти ви сан 
по тре бом за род ном рав но прав но шћу.34 Не ко ли ко на ла за 
ука зу је да овај мо тив му шка ра ца ни је је ди ни. Је дан од зна
чај них уви да је сте да је са про це сом мо дер ни за ци је, ко ја је 
учвр сти ла по ро ди цу у ње ном ну кле ар ном об ли ку, исто вре
ме но ја ча ла и по де ла на при ват но/јав но та ко што је при ват на 
сфе ра по ста ла уто чи ште за про бле ме и те шко ће са ко ји ма 
се му шка рац су сре тао у јав но сти. Оту да по ро ди ца по стаје 

34 У ви ше сту ди ја иден ти фи ку је се но ва сли ка му шкар ца/оц а ко јом се мо
дер ни стич ки про је кат оца као хра ни о ца на пу шта или му се ну ди кон ку
рен ци ја: Fox, D. J. (1999) Ma scu li nity and Fat her hood Reexa mi ned: An 
Et hno grap hic Ac co unt of the Con tra dic ti ons of Man hood in a Ru ral Ja ma
i can Town, Men and Ma scu li ni ti es Vol. 2, No. 1; Mil ler, T. (2010) Ma king 
Sen se of Fat her hood, Cam brid ge Uni ver sity Press; Jo han sson, T. and Klinth, 
R. нав. де ло; Aar seth, H. (2009) From mo der ni zed ma scu li nity to de gen de
red li festyle  pro jects: Chan ges in men’s nar ra ti ves on do me stic par ti ci pa tion 
19902005, Men and Ma scu li ni ti es Vo lu me 11 No 4; Vu o ri, J. (2009) Men’s 
cho i ces and ma scu li ne du ti es. Fat hers in ex pert di scus si ons, Men and Ma scu
li ni ti es No. 12 (1); Hol ter, O. (2007) Men’s work and fa mily re con ci li a tion in 
Eu ro pe, Men and Ma scu li ni ti es No. 9, p. 4.
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при ви ле го ва на сфе ра емо ци о нал ног жи во та. Ипак, у ка
сној мо дер ни по ро дич ни жи вот све уче ста ли је му шкар цу не 
пред ста вља ис кљу чи во до пу ну ан га жма на у јав ном до ме ну, 
већ по чи ње да, под ути ца јем по пу лар не кул ту ре и по тро
шње, по ро дич ни жи вот до жи вља ва као ме сто из ван ред них 
ис ку ста ва ко ја су мо ти ви са на ин ди ви ду ал ним же ља ма.35 По
сто ји ви ше уло га и иден ти те та ко је му шкар ци за у зи ма ју и 
кон стру и шу та ко што им омо гу ћа ва ју по зи ци је мо ћи, по пут 
раз ли чи тих по ли тич ких, при вред них, дру штве них ак те ра и 
др., али је зна чај но пре по зна ти ка ква су ре ше ња про на ђе
на за но ву исто риј ску парт нер ску и по ро дич ну си ту а ци ју у 
којој се му шкар ци тре нут но на ла зе.36 

Док је јав ну сфе ру мо гу ће кон тро ли са ти и усме ра ва ти у 
прав цу род но си ме трич ни јих од но са сред стви ма ко ја су јав
на, до тле се у при ват ној сфе ри па три јар хал не вред но сти и 
прак се мо гу мно го ду же за др жа ти и до би ја ти но ве об ли ке.37  
Сма ње ње род ног ја за на тр жи шту ра да, сма ње ње раз ли ка у 
ви си ни за ра да, по ве ћа ње по ли тич ке за сту пље но сти же на, 
про ме на јав ног го во ра у прав цу афир ма ци је же на и (јед на ка) 
ре пре зен та ци ја же на и му шка ра ца са со бом но си и ре пер ку
си је на дру ге ни вое дру штве ног жи во та. Ме ђу тим, у њи ма 
до ста ду го мо гу оп ста ја ти и ме ња ти се об ли ци па три јар хал
не до ми на ци је. Та ко ђе, де ли мич на про ме на у јав ној сфе ри, 
ко ја под ра зу ме ва но ве об ли ке ре пре зен та ци је му шка ра ца и 
же на, ко је са со бом но се род но рав но прав ни ји са др жај, чак 
и ка да је ви со ко при хва ће на и усво је на кроз му шки иден ти
тет, не но си увек и про ме ну прак си. Да би до шло до про ме на 
прак си на ни воу днев них оба ве за, нео п ход на је ускла ђе ност 
тр жи шта ра да, по ли ти ке, со ци јал них слу жби и ре пре зен та
ци ја му шкар ца и же не. При мер по след ње тврд ње пред ста
вља и ис тра жи ва ње ста во ва и прак си му шка ра ца/оче ва у 
Швед ској пре ма ро ди тељ ском од су ству. Упр кос ве о ма по зи
тив ном ста ву му шка ра ца о мо гућ но сти да се укљу че у ро
ди тељ ство и од су ству ју са по сла, они су про ве ли са де цом 
ма ње од јед не пе ти не укуп ног вре ме на од су ства (18.7%), 
пре ма ис тра жи ва њу из 2004. го ди не.38 Иа ко се од сре ди не 
се дам де се тих го ди на у тој зе мљи во ди по зи тив на кам па ња 
ко ја као циљ има ре кон струк ци ју ма ску ли ни те та у прав цу 

35 Про ме на се де си ла у при пи си ва њу зна че ња ак тив но сти ма ко је су ра ни је 
би ле мун да не а ко је по ста ју све ви ше по зи тив но вред но ва не по пут ку ва
ња, уре ђи ва ња ку ће, од га ја ње де це и сл.

36 Plan tin, L., Man sson, S. and Ke ar ney, J. (2003) Tal king and do ing fat her
hood: On fat her hood and ma scu li nity in Swe den and Bri tain, Fat he ring 1 (1), 
p. 3–26. 

37 Бур ди је, П. (2001) Вла да ви на му шка ра ца, Под го ри ца: ЦИД и Уни вер зи
тет Цр не Го ре.

38 Jo han sson, T. and Klinth, R. нав. де ло, стр. 43. 
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(пост)мо дер ног, бри жног, де мо кра тич ног му шкар ца, и да ље 
је ве ро ват ни је да ће же не би ти ви ше укљу че не у по сло ве 
око до ма ћин ства и де це, а да ће му шкар ци ра ди ти са пу ним 
рад ним вре ме ном и за ра ђи ва ти ви ше (у Швед ској, око две 
тре ћи не укуп них при хо да оства ру ју му шкар ци).39 Ова ква 
по зи ци ја њи ма ипак оста вља мо гућ ност да иза бе ру у ко јој 
ме ри ће пре у зе ти оба ве зе око де це, па са мим тим пред ста
вља по зи ци ју мо ћи. 

Зна чај на ди мен зи ја про ме не у ре пре зен та ци ја ма му шка ра
ца, ко ја под ра зу ме ва њи хо во ве ће уче шће у до ма ћим по
сло ви ма и укљу че ност у оба ве зе око де це, је сте кон зу ме ри
стич ка осно ва ових ре пре зен та ци ја и прак си. С об зи ром на 
то да се ја вља ју као део но вих жи вот них сти ло ва (бри жног 
му шкар ца, до брог оца и сл.), по ве ћа но уче шће у при ват ној 
сфе ри се мо же об ја сни ти кроз ди мен зи ју пре зен то ва ња дру
ги ма, што упу ћу је на њи хов пер фор ма тив ни ка рак тер. Исто
вре ме но оста је ве ли ко пи та ње у ко јој ме ри се на овој на чин 
из ла зи у су срет деч јим по тре ба ма и кућ ним оба ве за ма та ко 
да „основ ни ду а ли зам из ме ђу мо рал них зах те ва фе ми ни зма 
и хе до ни стич ког ужи ва ња ко ји се ну ди кроз кон зу ме ри стич
ку кул ту ру оста је”.40

Го то во сва стра на41 и ско ри ја до ма ћа42 ис тра жи ва ња по ка
зу ју да у рас по де ли кућ них оба ве за до ми ни ра жен ски рад, 
као и да су же не зна чај но ма ње укљу че не у стра те шка по
ро дич на од лу чи ва ња. Пи та ње ко је се отва ра у ди ску си ји у 
ве зи са но вим очин ством је сте да ли су оче ви, ко ји по свим 
ка рак те ри сти ка ма пред ста вља ју ствар ни ис ко рак у прав цу 

39 Исто, стр. 5960. 
40 Aar seth, H. нав. де ло, стр. 425.  
41 Од ли чан пре глед стра них ис тра жи ва ња да је: Lac han ceGr ze la, M. and 

Bo uc hard, G. (2010) Why do wo men do the li on’s sha re of ho u se work? A 
de ca de of re se arch, Sex Ro les No. 63.

42 Од до ма ћих ис тра жи ва ња је зна чај но по гле да ти: Ба бо вић, М. Со цио
економ ске стра те ги је и од но си уну тар до ма ћин ства, у: Дру штво у пре
ви ра њу, прирeдила То ма но вић, С. (2006), Бе о град: ИСИ ФФ; Ба бо вић, 
М. Рад не стра те ги је и од но си у до ма ћин ству: Ср би ја 20032007, у: По ро
ди це у Ср би ји да нас у ко ма па ра тив ној пер спек ти ви, уре ди ле Ми лић, А. 
То ма но вић, С. (2009), Бе о град: Ин сти тут за со ци о ло шка ис тра жи ва ња 
Фи ло зоф ског фа кул те та; То ма но вић, С. Тран зи ци је у по ро дич ном до ме
ну у: Мла ди – на ша са да шњост, То ма но вић, С. ет ал. (2012), Бе о град: 
ИСИФФ; То ма но вићМи хај ло вић, С. (1997) Де тињ ство у Ра ко ви ци. 
Сва ко днев ни жи вот де це у рад нич кој по ро ди ци, Бе о град: ИСИ ФФ; Бла
го је вић, М. (1997) Ро ди тељ ство и/или фер ти ли тет, Бе о град: ИСИФФ; 
Бла го је вић, М. (2006) Род ни ба ро ме тар у Ср би ји 2006: дру штве ни по
ло жај и ква ли тет жи во та же на и му шка ра ца; Бла го је вић – Хју сон, 
М. (2013) Род ни ба ро ме тар у Ср би ји: Раз вој и сва ко днев ни жи вот, 
Бе о град: UN Wo men; Бо бић, М. Парт нер ство као по ро дич ни си стем у: 
Вре ме по ро ди ца, Со ци о ло шка сту ди ја о по ро дич ној тран сфор ма ци ји у 
са вре ме ној Ср би ји, Ми лић, А. и др. (2010), Бе о град: ИСИ ФФ. 
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род не си ме три је у при ват ној сфе ри (и по себ но у прак са ма 
ро ди тељ ства) на ста ви ли да ре про ду ку ју од ре ђе ни па три јар
хал ни обра зац (али овог пу та на дру га чи ји на чин) или се ра
ди о од у ста ја њу од му шке до ми на ци је. Ис тра жи ва ња Ти не 
Ми лер (Mil ler), спро ве де на у Ен гле ској, по ка зу ју да иден ти
те ти но вих оче ва по ста ју цен три ра ни око очин ства, али да 
се тра ди ци о нал на сфе ра же на осва ја са мо пар ци јал но и да 
је ова по де ла ро ди тељ ства из ме ђу мај ке и оца основ но вих 
об ли ка не јед на ко сти. На мај ке и да ље па да ве ћи део бри ге 
и не ге око де те та, док се отац/су пруг ја вља као по ма жу ћи 
ак тер, ко ме је за ис ти ца ње свог иден ти те та зна чај ни ји од
нос са де те том у јав ној сфе ри не го сва ко днев ној ру тин ској 
свако дне ви ци.43

Ре ка пи ту ла ци ја

Уло га оца је тра ди ци о нал но под ра зу ме ва ла за штит ни ка и 
хра ни о ца по ро ди це, као и ве зу са спољ ним све том у ко ме 
за сту па ин те ре се сво је по ро дич не гру пе и бра ни сво ју и част 
чла но ва по ро ди це. Док су про це си мо дер ни за ци је уло гу оца 
као за ступ ни ка пред дру ги ма сво ди ли на сим бо лич ку ре пре
зен та ци ју или из јед на ча ва ли са мај ком у овој функ ци ји, пи
та ње хра ни о ца по ро ди це је и да нас ве о ма зна чај но. Иа ко је 
из јед на ча ва ње му шка ра ца и же на у јав ној сфе ри до во ди ло 
по сте пе но до ма ње аси ме три је у при хо ди ма и ве о ма зна чај
ног уче шћа же на у кућ ном бу џе ту, уло га му шка ра ца као хра
ни о ца се и на ни воу иден ти те та и на ни воу ре ал них прак си 
спо ри је ме ња. Же не ула зе у јав ну сфе ру, али то не до во ди 
до ис ти ска ња му шка ра ца из исте, већ пре до кон ку рен ци је 
уну тар ње. За му шкар це се по ја вљу ју но ве уло ге у по ро ди
ци – уло ге по пут бри жног су пру га/парт не ра (са зна чај ним 
сте пе ном ре флек сив но сти у од но су чи ји са др жај чи ни ин
тим ност) и бри жног оца ко ји је укљу чен у све аспек те де чи
јег жи во та као и мај ка, али уло га хра ни о ца ни је из гу би ла на 
зна ча ју. Док услед ра ста сто пе раз во да и ван брач них ра ђа ња 
ра сте и не за ин те ре со ва ност јед ног де ла оче ва за из др жа ва
ње сво је де це, исто вре ме но услед са би ја ња по ро ди це и ње
ног сво ђе ња на ну кле ар ну фор му, ге не рал но ра сте при ти сак 
на ро ди те ље, а у пр вом ре ду оче ве, да пре у зму оба ве зу ма
те ри јал ног обез бе ђе ња по ро ди це. С об зи ром да се по ве ћа
ва ју зах те ви ко је ро ди те љи тре ба да ис пу не да би њи хо во 
де те би ло на кул тур но аде ква тан на чин укљу че но у дру штво 
(добар успех у шко ли, до дат на на ста ва, ван школ ске ак тив
но сти и сл.) ра сту и ма те ри јал ни из да ци ко је тре ба обез бе
ди ти у ве о ма не ста бил ном тр жи шном окру же њу.

43 Mil ler, T. нав. де ло. 
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Ри зи ци са вре ме ног дру штва вр ше при ти сак на му шкар це да 
на ђу но ве до ме не у ко ји ма ће ма кар на од ре ђе ни рок њи хов 
ста тус би ти си гу ран а иден ти тет уте ме љен. Же не су ула ском 
у јав ну сфе ре има ле мо гућ ност (и/или би ле под при ти ском) 
да за др же и мно ге ра ни је уло ге – до ма ћи це, мај ке, се стре, 
ћер ке – ко је су им га ран то ва ле (нај че шће под ре ђе ни) дру
штве ни ста тус и по сто ја ни иден ти тет. Му шкар ци, у но вим 
окол но сти ма не ма ју ви ше та ко си гу ран и за га ран то ван ста
тус у јав ној сфе ри па се мо гу окре ну ти и ка оним до ме ни
ма ко ји им ра ни је ни су би ли кул тур но свој стве ни. Док се 
по зи ци ја свих, па и му шка ра ца, на тр жи шту ра да зна чај но 
ме ња са убр за ним про ме на ма у гло бал ној еко но ми ји, услед 
флек си би ли за ци је и по ве ћа ња не си гур но сти свих рад ни ан
га жма на, ро ди тељ ство се отва ра и као но во по ље ком пе тен
ци ја за му шкар це. Ово ме на рав но до при но си сма ње ње аси
ме три је из ме ђу же на и му шка ра ца у јав ној сфе ри и све ве ћа 
мо гућ ност же на да фи нан сиј ски бу ду са мо стал не. Од нос са 
де те том по ста је зна ча јан по што ства ра но во по ље си гур но
сти из ког су ра ни је му шкар ци би ли (са мо)ис кљу че ни, јер 
је ово по ље би ло схва ће но као жен ско. „По ве ре ње ко је се 
не кад оче ки ва ло у бра ку, парт нер ству, при ја тељ ству, кла сној 
со ли дар но сти и та ко да ље, да нас се у ве ћи ни слу ча је ва ин
ве сти ра у де те”.44 Де те по ста је јед на од зна чај ни јих лич них 
пре о ку па ци ја не са мо мај ки већ и оче ва и све ма ње по ста је 
про је кат а све ви ше ис ку ство (по но во про жи вље не) из гу
бље не про шло сти. У овој бор би око по ља ком пе тен ци је је 
и за му шкар це и же не зна чај но ус по ста ви ти ба ланс из ме ђу 
оп те ре ће ња и за до вољ ства, ба ланс ко ји још увек че шће иде 
на ште ту же на.
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MASCULINITY AND FATHERHOOD:GENERAL IMAGE 
OF A MAN’S IDENTITY AS A FATHER

Abstract

This paper sets up a general framework for sociological study of the 
identity of fathers. Having in mind that popular discourses as well as 
professional circles debate more and more often about the crisis of 
masculinity which also involves questioning and new forms of male 
parental practices, the issues of fatherhood have grown especially 
appealing to the sociologist, psychologists, pedagogues, social workers 
and other professionals interested in family life. In processes that 
characterize  recent modern society, male identity has become a subject 
of a special section of gender studies – masculinity studies. A father role 
traditionally implied a family protector and a provider, as well as a link 
with the outer world in which he represented the interests of his family 
group and defended his honour and that of all family members. While 
the modernization processes have downsized the father figure as a 
family representative in the outer world to the symbolic representation 
or have equaled him with the mother figure in the same role, the 
issue of the provider of the family remains very significant. Although 
equalization of men and women in public domain has gradually led to 
decreased asymetry in  their income and raised contribution of women 
to the home budget, the role of a man as a provider is changing more 
slowly both on the identity level and on the level of real world practices.

Keywords: fatherhood, parenthood, gender, masculinity
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прегледни рад

КРИТИКАИДОМЕТИ
ТЕОРИЈЕГЛОБАЛНОГ
ЈЕЗИЧКОГСИСТЕМА

Сажетак: У ра ду смо по ку ша ли да при ка же мо те о ри ју гло бал ног 
је зич ког си сте ма Абра ма де Сва на. По ну ди ли смо кри тич ку ана ли
зу при ме не те о ри је ра ци о нал ног из бо ра на про блем ди на ми ке из ме
ђу раз ли чи тих при род них је зи ка. Упо тре ба те о ри је ра ци о нал ног 
из бо ра и де Сва нов ин стру мент ко му ни ка тив не вред но сти је огра
ни чио до мет ње го вог до при но са да ство ри ком плек сни је об ја шње
ње уче ња дру гог је зи ка. Де Сва нов еклек ти чан (па ра ле лан) при
ступ у раз ма тра ној сту ди ји не ре ша ва про блем уског те о риј ског 
окви ра гло бал ног је зич ког си сте ма (ко му ни ка тив на вред ност). 
Ипак, по ну ди ли смо мо гу ће прав це за по бољ ша ње и бо ље раз у ме ва
ње гло бал ног је зич ког си сте ма, уну тар истог те о риј ског окви ра.

Кључнеречи: Абрам де Сван, гло бал ни је зич ки си стем, те о ри ја 
ра ци о нал ног из бо ра, ко му ни ка тив на вред ност је зи ка, уче ње дру гог 
је зи ка

Ин тер ди сци пли нар ност у про у ча ва њу дру штве них фе но ме
на по ста је све уче ста ли ји зах тев упу ћен ис тра жи ва чи ма из 
свих обла сти дру штве них и ху ма ни стич ких на у ка. Ко о пе ра
ци ја и „пре ко ра че ње” утвр ђе них ди сци пли нар них гра ни ца 
се ла ко мо же уо чи ти на без број ним при ме ри ма ме ђу соб
не са рад ње. Ипак, рет ки су слу ча је ви по ве зи ва ња те о ри ја 
и са зна ња у обла сти лин гви сти ке, са јед не, и со ци о ло ги је 
и еко но ми је са дру ге стра не. Та кву, по на шем ми шље њу 
ори ги нал ну син те зу, по ну дио је Абрам де Сван (Abram de 
Swa an) у свом де лу Ре чи све та (Words of the world). У ње
му де Сван по кре ће не ко ли ко ва жних пи та ња и те ма у ве
зи са мо гу ћим при ме на ма еко ном ских па ра диг ми (тач ни је, 
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па радиг ме те о ри је ра ци о нал ног из бо ра) на област кон сте
ла ци је раз ли чи тих (свет ских) је зи ка, од но сно про ме на на 
овом по љу. Ау тор, по обра зо ва њу со ци о лог1, ни је за не ма рио 
со ци о ло шку пер спек ти ву про бле ма и екс пли цит но ис ти
че да је у раз ма тра њи ма раз ли чи тих пи та ња (ко ји се пре ма 
„тра ди ци о нал ним” ди сци пли нар ним по де ла ма мо гу сма тра
ти лин гви стич ким) ко ри стио те о риј ску пер спек ти ву по ли
тич ке со ци о ло ги је.2 Сво је ино ва тив но те о риј ско ре ше ње, де 
Сван је при ме нио на раз ли чи те си ту а ци је од но са је зич ких 
за јед ни ца на ре ги о нал ном, кон ти нен тал ном и гло бал ном 
ни воу.3 Ме ђу тим, да би се у пот пу но сти раз у ме ла при ме на 
ових спе ци фич них па ра диг ми4 у кон крет ним је зич ким кон
тек сти ма, мо ра мо кре ну ти од фун да мен тал них по став ки де 
Сва но ве те о ри је. 

Узи ма ју ћи хи по те зу о мо но ге не зи људ ских (при род них) је
зи ка као вр ло ве ро ват ну, ау тор у гру бим цр та ма при ка зу је 
од ре ђе не од ли ке по је ди них је зи ка и њи хо во фор ми ра ње у 
ду гом и спо ром хо ду исто ри је.5 Ипак, фо кус ин те ре со ва ња 
ни су исто ри је за себ них је зи ка6, ни ти при ка зи те о ри ја о на
стан ку је зи ка уоп ште. Цен трал ну тач ку го ре по ме ну те сту
ди је чи ни пи та ње ин тер ак ци је раз ли чи тих (за себ них) је зи
ка, од но сно њи хо вих го вор ни ка, као и про блем ме ђу соб них 
од но са – по сма тра них кроз при зму „чи стог” ко му ни ка тив
ног по тен ци ја ла, мо ћи, пре сти жа итд. Од мо мен та ства ра
ња за себ них је зи ка ја вља се про блем њи хо вих ме ђу соб них 
од но са и по тре бе раз ма тра ња не стан ка, али и исто вре ме ног 
уве ћа ња бро ја го вор ни ка од ре ђе них је зи ка. Сло је ви тост де
ла на ко јем се овај рад за сни ва, нам не до зво ља ва да на јед
но ста ван, јед но зна чан и упро шћен на чин ин тер пре ти ра мо 
по ну ђе не од го во ре и за кључ ке. За то ће мо кре ну ти ре дом, 
од но сно од основ них (цен трал них) те о риј ских по став ки 
ка иде ја ма ко је су има ле „ко рек тив ну” функ ци ју – ка ко би 

1 Де Сван се то ком сво је ка ри је ре ба вио раз ли чи тим те ма ма (по гле да ти 
би бли о гра фи ју: http://de swa an.co m/en /pu bli ca ti es/pu bli ca ti es, при сту пље
но 24. 02. 2015)

2 De Swa an, A. (2001) Words of the World: the Glo bal Lan gu a ge System, 
Padstow: Po lity, p. 18.

3 Bu gar ski, R. (2003) Uvod u opštu lin gvi sti ku, Be o grad: Či go ja, str. 85; Ra do
va no vić, М. (2003) So ci o lin gvi sti ka, No vi Sad: Iz da vač ka knji žar ni ca Zo ra na 
Sto ja no vi ća, str. 151.

4 Ов де, пре све га, ми сли мо на па ра диг му те о ри је ра ци о нал ног из бо ра, за 
ко ју се мо же ре ћи да је спе ци фич на са мо у окви ри ма (со цио)лин гви сти
ке као ди сци пли не.

5 De Swa an, A. нав. де ло, стр. 67.
6 Као кри те ри јум за од ре ђи ва ње гра ни це из ме ђу раз ли чи тих је зи ка, де 

Сван узи ма не мо гућ ност њи хо вих го вор ни ка да сту пе у ме ђу соб ну 
кому ни ка ци ју.
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се из бе гла јед но стра ност у об ја шње њи ма та ко ком плек
сних фе но ме на (на ро чи то ка да се по сма тра ју у на ве де ним 
размера ма). 

По јам гло бал ног је зич ког си сте ма7, де Сван фор ми ра угле
да ју ћи се на те о ри ју Има ну е ла Во лер сти на (Im ma nuel Wal
ler ste in).8 За пој мо ве пе ри фе ри је, по лу пе ри фе ри је и цен тра, 
де Сван про на ла зи ана лог не тер ми не – пе ри фер ног, су пер
цен трал ног и хи пер цен трал ног по ло жа ја од ре ђе ног је зи ка. 
Ди стинк ци је из ме ђу пе ри фер ног, су пер цен трал ног и хи пер
цен трал ног по ло жа ја се не мо гу ре ду ко ва ти на са мо јед ну 
ди мен зи ју. Раз ли ке ко је су на ста ле за хва љу ју ћи осо бе ним 
исто риј ским то ко ви ма (кроз им пе ри јал на осва ја ња, ве ли ке 
свет ске ре ли ги је, тр го ви ну итд.) сва ког је зи ка, под ра зу ме ва
ју и исто вре ме ну ди фе рен ци ра ност у по гле ду пре сти жа, по
ли тич ке и еко ном ске мо ћи сва ке од је зич ких за јед ни ца, али 
и њи хо ву раз ли чи ту ко му ни ка тив ну вред ност9. Да би смо бо
ље раз у ме ли шта овај по јам под ра зу ме ва, мо ра мо при ка за ти 
основ не прет по став ке ко је ау тор пре у зи ма из еко но ми је, а 
ка ко би по ја снио (и из ра чу нао) ко му ни ка тив ну вред ност10 
у раз ли чи тим при ме ри ма, од но сно је зич ким кон сте ла ци ја
ма. Ка ко де Сван при ме ћу је „са тач ке гле ди шта еко но ми је, 
је зи ци мо гу би ти по ре ђе ни са стан дар ди ма и са мре жа ма. 
Стан дар ди су кон вен ци је, пра ви ла за ме ре ње вре ме на или 
про сто ра или вред но сти, или про це ду ра за упра вља ње ма
ши на ма, или про то ко ла за ко ор ди на ци ју ак ци ја, или ре це
па та за про из вод њу уре ђа ја. Оно што је ва жно је сте њи хов 
кон вен ци о нал ни ка рак тер”.11 У на став ку, на ис тој стра ни, 
ис ти че се да еко но ми сти за не ма ру ју нај о чи глед ни ји при мер 

7 У со циo лин гви стич кој ли те ра ту ри се мо гу про на ћи слич ни кон цеп ти 
ко ји се од но се на по ло жај и уло гу од ре ђе ног је зи ка у свет ским раз ме
ра ма. Та ко Жак Мо ре (Jac qu es Ma u ra is) у свом ра ду Ка но вом гло бал ном 
лин гви стич ком по рет ку ну ди при каз пре дик ци је хи је рар хи је је зи ка (за 
2050. го ди ну), кроз ка те го ри је – ве ли ки је зи ци, ре ги о нал ни је зи ци, на
ци о нал ни је зи ци, ло кал ни је зи ци – ко ју је са чи ни ла гру па ау то ра оку
пље на од стра не Бри тан ског са ве та (Bri tish Co un cil).

8 De Swa an, A. нав. де ло, стр. 81.
9 У ра ду ће мо овај по јам пи са ти у кур зи ву, сва ки пут ка да о ње му го

во ри мо као (те о риј ском) ин стру мен ту. Ка да бу де мо у ви ду има ли са мо 
кон кре тан ис ход или вред ност ко му ни ка тив не вред но сти, по јам ће мо 
пи са ти без кур зи ва.

10 Без мно го пре те ри ва ња мо же се ре ћи да је овај по јам, од но сно те о ри
ја чи ји је он цен трал ни део, нај о ри ги нал ни ји до при нос со цио(лин гви
сти ци) и со ци о ло ги ји је зи ка у чи та вој сту ди ји ко јој ов де по све ћу је мо 
па жњу. Кон цепт ко му ни ка тив не вред но сти је зи ка де Сван пр ви пут об
ја вљу је (на ен гле ском је зи ку) 1993. го ди не у ра ду: De Swa an, A. (1993): 
The Evol ving Eu ro pean Lan gu a ge System: A The ory of Com mu ni ca tion Po
ten tial and Lan gu a ge Com pe ti tion, In ter na ti o nal Po li ti cal Sci en ce Re vi ew, 
Vol.14, No. 3, Sa ge Pu bli ca ti ons, pp. 241–255.

11 De Swa an, A. (2001), нав. де ло стр. 28.
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– је зик – ка да пи шу о стан дар ди ма и мре жа ма. С дру ге стра
не, лин гви сти се у раз ма тра њи ма о еко ном ским стра на ма је
зи ка обич но за др жа ва ју на аспек ти ма по пут еко ном ске це не 
пре во да и еду ка ци је, али ни ка да не по сма тра ју сам је зик као 
еко ном ско до бро. Ме ђу тим, де Сван пред ла же да је зик не 
по сма тра мо као би ло ко је еко ном ско до бро, већ као са свим 
за себ ну вр сту до бра – ко лек тив но до бро (col lec ti ve go ods).12 
Да би се утвр ди ло да ли је зик при па да овој ка те го ри ји, упо
ре ђен је са кри те ри ју ми ма ко ји за пра во де фи ни шу по јам 
колек тив ног до бра13:

1. Ни ко не мо же, по еко ном ској или тех нич кој осно ви, би
ти спре чен у кон зу ми ра њу ко лек тив ног до бра. Оно мо ра, 
у на ве де ном сми слу, сви ма би ти до ступ но.

2. Са рад ња ве ли ког бро ја, ма да не и свих „ко ри сни ка”, по
треб на је ра ди ства ра ња и одр жа ва ња ко лек тив ног до бра. 

3. Зна чај ма ко је ин ди ви дуе за ства ра ње или одр жа ва ње 
ко лек тив ног до бра мо ра би ти за не мар љив.

4. Ко ри сност ко лек тив ног до бра се не ума њу је укљу чи ва
њем но вих „ко ри сни ка”.

Ау тор ис ти че да је зик за до во ља ва све на ве де не кри те ри ју ме. 
Па жљи вим иш чи та ва њем стра ни ца књи ге мо же се утвр ди
ти да је де Сван био све стан мо гу ћих еко ном ских пре пре ка 
при ли ком усва ја ња ком пе тен ци ја је зич ког ко да. Ипак, за ње
га, пр ви кри те ри јум не пред ста вља про блем за по и сто ве ћи
ва ње је зи ка са пој мом ко лек тив ног до бра. Прет по ста вља мо 
да је у овом слу ча ју све сно пла ће на це на сим пли фи ка ци је, 
ка ко би се на дру гој стра ни оства ри ла са знај на „до бит”14. 
Спе ци фич ност је зи ка као ко лек тив ног до бра се уо ча ва у ве
зи са че твр тим кри те ри ју мом. По ве ћа њем бро ја по је ди на
ца ко ји га упо тре бља ва ју, ко ри сност је зи ка као до бра се за 
гово р ног пред став ни ка не ума њу је, већ уве ћа ва.15

Цен трал но ме сто еко ном ског по гле да на лин гви стич ка пи та
ња у де Сва но вом де лу огле да се у уво ђе њу но вог те о риј ског 
и ис тра жи вач ког ин стру мен та, на зва ног ко му никативна 

12 Де Сван је зик на зи ва и хи пер ко лек тив ним до бром; Исто, стр. 19.
13 Исто, стр. 31.
14 Иа ко се не од но си ди рект но на са му „ма те ри ју” о ко јој је ов де реч, за нас 

ве ћи про блем пред ста вља ин си сти ра ње на ис кљу чи ва њу тран спорт них 
и ко му ни ка ци о них мре жа (пу те ва, же ле зни ца, те ле фо на...) из ка те го ри је 
ко лек тив ног до бра, јер та кви си сте ми мо гу под ра зу ме ва ти и пла ћа ње од
ре ђе них на док на да за ко ри шће ње (Исто, стр. 31). Те шко је не при ме ти ти 
дво стру ки кри те ри јум при ме њен на та ко ма лом „про сто ру”, од но сно на 
јед ној је ди ној стра ни ци књи ге.

15 Ra do va no vić, М. нав. де ло, стр. 149.
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вред ност је зи ка. На ме ра кон стру и са ња ова квог ин стру
мен та је бо ље раз у ме ва ње и/или об ја шње ње ди на ми ке гло
бал ног је зич ког си сте ма. Ство рен на осно ва ма те о ри је ра
ци о нал ног из бо ра, ус по ста вљен је са на ме ром пред ви ђа ња 
од лу ке о уче њу до дат ног је зи ка – за ко ји ће се од ре ђе ни ак
тер, у да тој кон сте ла ци ји је зи ка, од лу чи ти.16 Да кле, по мо ћу 
овог ин стру мен та де Сван же ли да до би је од го вор на пи та
ња за што се не ко од лу чу је за из бор од ре ђе ног је зи ка (или 
гру пе је зи ка) и ка кве су по сле ди це та квих из бо ра (на агре
гат ном ни воу). Ну ме рич ки из раз ко му ни ка тив не вред но сти 
од ре ђе ног је зи ка (је зич ког ко да) се из ра чу на ва на осно ву 
једноставног ма те ма тич ког из ра за: 

ко му ни ка тив на вред ност = рас про стра ње ност x 
централ ност

Рас про стра ње ност де Сван де фи ни ше као од нос укуп ног 
бро ја го вор них пред став ни ка јед ног је зи ка у од но су на укуп
ни број го вор них пред став ни ка це ло куп не је зич ке кон сте ла
ци је. Цен трал ност од ре ђе ног је зи ка се фор му ли ше на ана
лог ни на чин и до би ја се кроз од нос ви ше је зич них го вор них 
пред став ни ка, ко ји го во ре да тим је зи ком, пре ма це ло куп ном 
бро ју ви ше је зич них го вор них пред став ни ка. У свом ко нач
ном об ли ку ма те ма тич ки из раз ко му ни ка тив не вредности 
из гле да ова ко:17

Qi
s = pi · ci =Pi / N

s · Ci / M
s

где на ве де не озна ке пред ста вља ју:

Qi
s – ко му ни ка тив ну вред ност је зи ка (i) у је зич кој 

кон сте ла ци ји (s)

pi – рас про стра ње ност је зи ка (i)

ci – цен трал ност је зи ка (i)

Pi – број при пад ни ка од ре ђе не је зич ке за јед ни це (i)

Ns – уку пан број при пад ни ка јед не је зич ке кон сте ла
ци је (s)

Ci – број ви ше је зич них го вор них пред став ни ка од ре
ђе не је зич ке за јед ни це (i)

Ms – број свих ви ше је зич них го вор них пред став ни ка 
у од ре ђе ној кон сте ла ци ји (s)

16 Ов де на рав но ми сли мо на уче ње но вог је зи ка, од но сно на усва ја ње 
језич ког ко да.

17 De Swa an, A. (2001) нав. де ло, стр. 34.
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Ја сно се мо же уви де ти да је на ве де ни ма те ма тич ки из раз 
ком плек сни ји не го што би на пр ви по глед мо рао да бу де. 
Дру гим ре чи ма, ау тор се ни је за др жа вао са мо на по да ци
ма о рас про стра ње но сти од ре ђе ног је зи ка, већ је основ ном 
кри те ри ју му, при дру жио и пи та ње цен трал но сти је зи ка, од
но сно бро ја ви ше је зич них го вор них пред став ни ка од ре ђе не 
је зич ке за јед ни це у од но су на уку пан број ви ше је зич них го
вор них пред став ни ка у да тој је зич кој кон сте ла ци ји. За што 
се де Сван опре де лио за ова кво ре ше ње? За што рас про стра
ње ност од ре ђе ног је зи ка ни је до во љан кри те ри јум? Од го вор 
је за ње га јед но ста ван. Цен трал ност је зи ка омо гу ћу је по ве
за ност од ре ђе ног је зи ка у да тој кон сте ла ци ји и да је сва ком 
по је дин цу по сре дан при ступ дру гим је зи ци ма.18 Ипак, очи
глед но је да цен трал ност (тач ни је Ci) пред ста вља тен ден ци
ју, тј. аку му ли ра не из бо ре дру гог (не ма тер њег) је зи ка – иа ко 
ау тор не скре ће па жњу на ову „ко рек тив ну функ ци ју”.

Ме ђу тим, ов де до ла зи до од ре ђе них не ја сно ћа у по гле ду 
уло ге и те о риј ске осно ве ко му ни ка тив не вред но сти. Ко му
ни ка тив на вред ност је кон стру и са на ка ко би нам олак ша ла 
раз у ме ва ње про це са се лек ци је од стра не ак те ра ко ји усва ја
ју зна ња о но вим (не ма тер њим) је зи ци ма. По зи ва ње на те о
ри ју ра ци о нал ног из бо ра при ли ком упу ћи ва ња на те о риј ску 
осно ву овог ин стру мен та је екс пли цит но.19 С дру ге стра не, 
де Сван ја сно ис ти че да ни је дан ак тер ни ка да ни је из ра чу
нао ко му ни ка тив ну вред ност при ли ком из бо ра из ме ђу од ре
ђе них не ма тер њих је зи ка, али је очи глед но да „су они про
це ни ли јед ну оп ци ју у од но су на дру гу и до зво ли ли се би 
да бу ду во ђе ни им пре си јом, ин ту и ци јом и са ве ти ма тре ће 
стра не ко ји је уте ме љен на слич ним опа жа њи ма...”.20 Да кле, 
по ну ђе ни ма те ма тич ки из раз ни ка ко не мо же пред ста вља
ти при каз ме ха ни за ма све сног и про ра чу на тог ода би ра од
ре ђе ног је зи ка на ин ди ви ду ал ном ни воу, јер и сам ау тор то 
отво ре но при зна је. Ипак, на ис тој стра ни ци књи ге се ис ти че 
да кроз из ра чу на ва ње ко му ни ка тив не вред но сти ми за пра во 
до би ја мо вред ност ко ју по је дин ци при да ју сва ком је зи ку у 
да тој кон сте ла ци ји. Са мим тим, при мет но je де Сва но во не
раз ли ко ва ње раз ли чи тих ни воа ана ли зе ко је би тре ба ло има
ти у ви ду. Да би смо по ја сни ли ко ја два ни воа се мо гу (или 
мо ра ју) раз ли ко ва ти у ова квим вр ста ма ана ли зе, за сно ва не 
на пре ми са ма те о ри је ра ци о нал ног из бо ра, крат ко ће мо се 
освр ну ти на је дан по зна ти при мер. Џон Ел стер (Jon El ster) у 
књи зи Увод у дру штве не зна но сти (Nuts and Bolts for So cial 
Sci en ci es) да је опис тзв. за твор ске ди ле ме:

18 Исто, стр. 34, 36.
19 Исто, стр. 19.
20 Исто, стр. 39.
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„Име ове ди ле ме по тје че из сле де ће анег до те […]. Два за
тво ре ни ка, осум њи че на да су би ли са у че сни ци у зло чи ну, 
смје ште на су у одво је не ће ли је. По ли ци ја ка же сва ком од 
њих да ће би ти пу штен (4) ако он ода дру гог а дру ги не ода 
ње га. Ако обо ји ца ода ју је дан дру гог, обо ји ца ће до би ти по 
три го ди не за тво ра (2). Ако је дан не ода дру гог, а тај дру ги 
ода ње га, до бит ће пет го ди на (1). Ако ни је дан не ода оног 
дру гог, по ли ци ја има до вољ но до ка за да обо ји цу по ша ље у 
за твор на го ди ну да на (3)”21.

На ис тој стра ни књи ге, Ел стер по ја шња ва мо гу ће из бо ре и 
стра те ги је ак те ра, ну де ћи и гра фич ки при каз:

„У нај по зна ти јој од свих ига ра, за тво ре ни ко вој ди ле ми, оба 
игра ча има ју до ми нант ну стра те ги ју, то јест, стра те ги ју ко ја 
је нај бо љи од го вор на све по те зе про тив ни ка:

На зо ви мо a1 и b1 стра те ги ја ма су рад ње, а а2 и b2 стра те ги
ја ма не су рад ње. Ви ди мо да је за сва ког игра ча не су ра ђи ва
ње [између са мих за тво ре ни ка – Б. Ф.] до ми нант но у од но су 
на су ра ђи ва ње. Ра ци о нал ни ће играч ода бра ти стра те ги ју 
не су ра ђи ва ња, пот пу но свје стан ка ко ће и дру ги играч учи
ни ти то исто, чи ме ће ис ход тог де ло ва ња би ти за обо ји цу 
го ри од оно га ко ји су мо гли по сти ћи су рад њом”.22

На овом при ме ру ја сно мо же мо уо чи ти „ло ги ку” (на ме ру, 
вред но сти, про це не…) од лу чи ва ња са мих ак те ра (за тво ре
ни ка) – пр ви ни во ана ли зе – и по сле ди це та квих од лу ка ко је 
не мо ра ју би ти у скла ду са на ме ра ма (мо гу би ти чак и са
свим су прот не) – дру ги ни во ана ли зе. Без об зи ра што је дру
ги ни во ана ли зе (ко ји се мо же по сма тра ти и агре гат но, на ве
ли ком бро ју слу ча је ва) не за ви сан од на ме ра по је ди них ак те
ра, до тог ни воа је не мо гу ће до ћи (об ја сни ти и/или раз у ме ти 
као део дру штве не ствар но сти) без об ја шње ња или про сте 
де скрип ци је пре фе рен ци ја, мо гућ но сти и де ло ва ња ак те ра 
на пр вом ни воу. Јед но став но ис ка за но, дру ги ни во ана ли
зе про ис ти че из пр вог. У слу ча ју ко му ни ка тив не вред но сти, 
си ту а ци ја је обр ну та. На осно ву ис хо да ко ји се по сма тра ју 
(или до ка зу ју) на агре гат ном ни воу, дру ги ни во ана ли зе се 

21 El ster, J. (2000) Uvod u druš tve ne zna no sti, Za greb: Na kla da Je sen ski i Turk, 
str. 52.

22 Исто, стр. 52.

б1 б2

а1 3, 3 1, 4

а2 4, 1 2, 2
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хи по ста зи ра на пр ви. Мо жда по мо ћу ма те ма тич ког из ра за 
ко му ни ка тив не вред но сти за и ста до би ја мо до вољ но до бре 
про це не ди на ми ке од ре ђе них кон сте ла ци ја, али ма те ма тич
ка фор му ла ци ја сва ка ко ни је при каз на чи на на ко ји по је дин
ци при да ју вред ност сва ком је зи ку уну тар кон сте ла ци је. Ка
ко би на ша при мед ба би ла ја сни ја, мо ра мо ис та ћи да ни је у 
пи та њу пре ци зност ис хо да са ме кал ку ла ци је23, већ про блем 
епи сте мо ло шкоте о риј ске и ме то до ло шке при ро де. Ти ме се 
по ста вља и пи та ње да ли је те о ри ја ра ци о нал ног из бо ра, са 
ме то до ло шким ин ди ви ду а ли змом као основ ним по сту ла
том, за и ста те мељ ко му ни ка тив не вред но сти24. Чи ни нам се 
да је ко му ни ка тив на вред ност ипак са мо апрок си ма тив на 
ма те ма тич ка фор му ла ци ја ди на ми ке у од ре ђе ним је зич ким 
кон сте ла ци ја ма. 

По след њој оце ни до при но си и не до вољ но ја сно обра зло же
ње уло ге цен трал но сти у од ре ђи ва њу ко му ни ка тив не вред
но сти. За де Сва на ве ћи број ви ше је зич ких го вор ни ка уну
тар јед не је зич ке за јед ни це по ве ћа ва ње ну мо гућ ност по
сре до ва ња у да тој кон сте ла ци ји. Ипак, у овом слу ча ју, ни је 
по ја шње но у ко јим кон крет ним го вор ним си ту а ци ја ма25 би 
се та ква по сре ду ју ћа уло га очи то ва ла и, што је још ва жни је, 
ка кво је ње но ме сто у окви ру те о ри је ра ци о нал ног из бо ра 
– ко, ка ко и у ко јој ме ри би вр шио та кву уло гу? Ка да се ства
ри по сма тра ју на ни воу ин ди ви ду ал них из бо ра, а у ве зи са 
уче њем но вог стра ног је зи ка, по сре до ва ње у ко му ни ка ци ји 
(цен трал ност) се те шко мо же сма тра ти еле мен том ко ји у 
ис тој ме ри мо же ути ца ти на од лу ку као и рас про стра ње
ност са мог је зи ка (Qi

s = pi · ci). Ме ђу тим, де Сван ми сли 
дру га чи је: „Прет по ста ви мо да не ко же ли на у чи ти до дат ни 
је зик са на ме ром по ве ћа ња мо гућ но сти ко му ни ка ци је. Што 
је ве ћи број го вор ни ка, то је да ти је зик атрак тив ни ји. За ми
сли мо је зик зва ни ‘λi’. ’Рас про стра ње ност’, pi, овог је зи ка је 
де фи ни са на као про пор ци ја го вор ни ка λi у све у куп ној је зич
кој кон сте ла ци ји. Али по тен ци јал ни уче ник је зи ка ће та ко ђе 
про це ни ти на чин на ко ји је овај је зик по ве зан, кроз ви ше је
зич ке го вор ни ке, са дру гим гру па ма је зи ка у кон сте ла ци ји. 
Ово је ме ре но ’цен трал но шћу’, ci, је зи ка: што је ве ћи број 
го вор ни ка λi ко ји су спо соб ни да го во ре дру ги(е) је зик(е), то 
је ви ше је зик по ве зан и ве ћа му је цен трал ност”.26 По ку шај 
да се цен трал ност де фи ни ше и об ја сни у окви ри ма те о ри
је ра ци о нал ног из бо ра ства ра очи глед не ло гич ке те шкоће 

23 Де Сван са свим отво ре но при зна је да је у пи та њу је дан груб ин стру мент.
24 El ster, J. нав. де ло стр. 35.
25 Ra do va no vić, M. нав. де ло, стр. 162.
26 De Swa an, A. (2001) нав. де ло, стр. 33.



193

БОЖИДАР ФИЛИПОВИЋ

ко је су по сле ди ца упра во не до след не и не до вољ но ја сне 
примене на ве де ног те о риј ског кон цеп та. 

За ми сли мо је зич ку за јед ни цу са све га не ко ли ко по је ди на
ца ко ји го во ре два (или ви ше) је зи ка. До след но при ме њу
ју ћи го ре из не ту фор му лу мо же мо ре ћи да би по ве ћа њем 
бро ја при пад ни ка ко ји го во ре ви ше је зи ка да та за јед ни ца 
истовреме но зна чај но по бољ ша ла цен трал но сти (ci), од но
сно ко му ни ка тив ну вред ност „ма тер њег” је зи ка27, без об зи
ра на кон сте ла ци ју. Да кле, под оста лим јед на ким усло ви ма 
(ce te ris pa ri bus), по ве ћа ње бро ја ви ше је зич ких го вор них 
пред став ни ка у окви ру јед не је зич ке за јед ни це мо же зна чи
ти са мо по ве ћа ње ко му ни ка тив не вред но сти да тог је зи ка. 
Ме ђу тим, у си ту а ци ји у ко јој би го то во сви го вор ни пред
став ни ци јед не ре ла тив но ма ло број не је зич ке за јед ни це 
овла да ли и дру гим је зи ком (ко ји би био до ми нан тан у окви
ру је зич ке кон сте ла ци је, нпр. ен гле ски на гло бал ном ни воу), 
ко му ни ка тив на вред ност би мо ра ла опа да ти са уве ћа њем 
вред но сти Ci. Да кле, са свим су прот но од ис хо да оче ки ва них 
на осно ву на ве де не фор му ле. Ма ло ко би же лео да ула же 
на пор и вре ме уче ћи је дан „ма ли” је зик, уко ли ко (го то во) 
сви ко ји вла да ју тим је зи ком го во ре и је дан дру ги „ве ли ки” 
је зик. Тре ба по но ви ти да у овом слу ча ју (кал ку ла ци ја ко му
ни ка тив не вред но сти) де Сван ис кљу чу је све дру ге мо ти ве 
(нпр. иден ти тет ске) осим мо гућ но сти сту па ња у ко му ни ка
ци ју пу тем за јед нич ког је зи ка.

Јед но став ност, у фор му ли са њу ко му ни ка тив не вред но сти, 
ау тор на ви ше ме ста прав да не до стат ком до вољ но оп се жног 
и пре ци зно еви ден ти ра ног ем пи риј ског ма те ри ја ла (из у зе
так би мо гла би ти ЕУ). Мо же мо са мо из ра зи ти жа ље ње због 
ау то ро ве од лу ке да фор ми ра ње та квог ин стру мен та огра
ни чи на ме ру мо гућ но сти про ве ре на већ по сто је ћем ем пи
риј ском ма те ри ја лу. За ни мљи во пи та ње је да ли би смо рас
по ла га ли мно го сло же ни јом фор му ла ци јом ко му ни ка тив не 
вред но сти, да је де Сван имао у ви ду по тен ци јал не ем пи риј
ске по дат ке ко ји би се у бу дућ но сти мо гли про ду ко ва ти, не 
као про из вод зва нич них ста ти сти ка (што је нај че шћи из вор 
по да та ка упо тре бље них у сту ди ји), већ кроз по себ на лин
гви стич ка ис тра жи ва ња спро ве де на у свр ху по твр ђи ва ња 
или опо вр га ва ња те о риј ских прет по став ки (по пут те о ри је о 
којој је ов де реч). 

27 Не мо же мо упо тре би ти по јам ма тер њи је зик у пу ном зна че њу те речи, 
јер де Сван у овом слу ча ју не пра ви раз ли ку из ме ђу ма тер њег и не
ма тер њег је зи ка. За по тре бе из ра чу на ва ња ко му ни ка тив не вред но сти 
по је дин ци мо гу би ти по де ље ни са мо на оне ко ји го во ре или не го во ре 
од ре ђе ни је зик.
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Без об зи ра на све на ве де но, ко му ни ка тив ној вред но сти као 
те о риј ском ин стру мен ту се мо гу упу ти ти још нај ма ње два 
при го во ра на чел не при ро де. Пр ви се од но си на пи та ње из
бо ра окви ра по сма тра ња, од но сно гра ни ца је зич ке кон сте
ла ци је, а дру ги на не раз ли ко ва ње усме них и пи са них об ли
ка је зич ке ко му ни ка ци је, од но сно „опред ме ће ног” је зич ког 
на сле ђа. Ма те ма тич ки из раз ко му ни ка тив не вред но сти је 
форму ли сан у ап стракт ним ка те го ри ја ма (озна ка ма) и са
мим тим се мо же при ме ни ти на сва ку је зич ку кон сте ла ци ју. 
Ко ји је зи ци ће би ти укљу че ни, а ко ји из о ста вље ни из ана ли
зе, за ви си у пот пу но сти од на ме ра ис тра жи ва ча од но сно са
мог ис тра жи ва ња. Пи та ње гра ни ца или окви ра је зич ке кон
сте ла ци је ни је са мо фор мал не, те о риј ске („схо ла стич ке”) 
при ро де. Ре зул та ти при ме не ин стру мен та ко му ни ка тив не 
вред но сти, тј. до би је ни ис хо ди (Qi

s) за сва ки је зик узет у 
раз ма тра ње, за ви се од на чи на се лек ци је и кон крет них од лу
ка ко је као ис тра жи ва чи до но си мо. Ка да се по гле да ју по гла
вља де Сва но ве сту ди је (Wo rds of the World), у њи ма исто вре
ме но про на ла зи мо и да су окви ри кон сте ла ци ја огра ни че ни 
на кон ти нен те, де ло ве кон ти не на та и по је ди нач не др жа
ве28 (ре дом: Ин ди ја, Ин до не зи ја, Афри ка, ју жна Афри ка и 
Европ ска уни ја). Ка ко и сам ау тор на ви ше ме ста ис ти че, 
ода бра ни при ме ри усло вље ни су до ступ ним ем пи риј ским 
по да ци ма. Ме ђу тим, оправ да но је за пи та ти се да ли се ко му
ни ка тив на вред ност као ин стру мент мо же при ме ни ти са мо 
a apo ste ri o ri, на већ по сто је ћим по да ци ма ко ји ће нам ука
за ти где су гра ни це по сма тра них је зич ких кон сте ла ци ја. У 
том слу ча ју, до во ди се у пи та ње при ро да са знај не осно ве 
пре дик ци ја ин стру мен та ко му ни ка тив не вред но сти. Про
блем окви ра (кон сте ла ци је) ана ли зе по ста је све ак ту ел ни
ји са са вре ме ним раз во јем тех но ло ги ја, од но сно све ве ћим 
по тен ци ја ли ма за уна пре ђе ње ко му ни ка циј ских сред ста ва, 
јер гло бал ни кон текст по ста је све при су тан, а у од ре ђе ним 
до ме ни ма29 мо жда и је ди ни ре ле ван тан. Дру га при мед ба је 
у ве зи са прет ход ном. Не раз ли ко ва њем пи са них од усме них 
(али и јед но смер них од дво смер них) об ли ка је зич ке ко му ни
ка ци је, за не ма ру ју се раз ли чи те исто ри је раз во ја, као и ко
му ни ка ци о ни по тен ци ја ли је зи ка. На при мер, при од лу чи ва
њу ко ји је зик ће мо учи ти, од ре ђе не „ка рак те ри сти ке” је зи ка 
мо гу би ти од из у зет не ва жно сти за ак те ре. Ни је све јед но да 
ли сва ки од је зи ка по сто ји у пи са ној, ко ди фи ко ва ној фо р ми 
или се пре но си са мо усме ним пу тем. Ов де ни су у пи та њу 
са мо те шко ће у про це су уче ња осо ба ко је би же ле ле да се са 

28 Ре ђе или че шће ре фе ри са ње на гло бал ни кон текст је при сут но у свим 
на ве де ним ана ли за ма. De Swa an, A. нав. де ло, стр. 39.

29 Ra do va no vić, М. нав. де ло, стр. 163.
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да тим је зи ком упо зна ју, већ зна чај но огра ни че ње у по гле ду 
ко му ни ка циј ског по тен ци ја ла, од но сно по тен ци јал них ко
му ни ка ци о них ка на ла30 у са вре ме ним усло ви ма (сви пи са ни 
ка на ли ко му ни ка ци је). Та ко ђе, ни је све јед но да ли су на од
ре ђе ном је зи ку на пи са ни ми ли о ни стра ни ца тек ста (по себ
но зна чај на де ла из обла сти на у ке и умет но сти), или је је зик 
ре ла тив но ско ро до био сво ју пи са ну фо р му (на при мер, је
зи ци на африч ком кон ти нен ту). Им пли цит на прет по став ка 
(на ко јој се за сни ва ко му ни ка тив на вред ност) да су је зич ке 
за јед ни це са ве ли ким бро јем при пад ни ка сра змер но ра ни је 
до би ле пи са ну фо р му свог је зи ка и про пор ци о нал но то ме 
ство ри ле ви ше пи са ног (кул тур ног) на сле ђа, не мо ра би ти 
тач на. Јед но став но ис ка за но, де Сван у овом слу ча ју за бо
ра вља на аку му ли ра но је зич ко на сле ђе у пи са ној фо р ми. У 
кал ку ла ци ју ула зе са мо жи ви го вор ни пред став ни ци од ре
ђе ног је зи ка. Осим то га, обим ко му ни ка ци је ко ја се од ви ја 
кроз ме ди је не мо ра би ти у сра зме ри са ве ли чи ном (бро јем) 
го вор них пред став ни ка од ре ђе не за јед ни це – Мо ре нам то 
ја сно пре до ча ва на при ме ру ин тер не та.31 Све на ве де но да
је осно ву за прет по став ку да је ко му ни ка тив ној вред но сти, 
у нај бо љем слу ча ју, по треб но зна чај но „пон де ри са ње”. На
рав но, мо ра мо још јед ном ис та ћи, отво ре но при зна ње ау то
ра да је ко му ни ка тив на вред ност је дан „груб” ин стру мент.32

Ипак, сма тра мо да је де Сван мо гао уло жи ти још ма ло на
по ра у раз ра ду те о ри је гло бал ног је зич ког си сте ма, од но сно 
ње ног ин стру мен та (ко му ни ка тив не вред ности) и ти ме до
при не ти бо љем и сло же ни јем раз у ме ва њу са ме по ја ве. Уме
сто ана ли зе ис кљу чи во за сно ва не на бро ју го вор них пред
став ни ка од ре ђе ног је зи ка, увид у про бле ма ти ку је мо гу ће 
до пу ни ти и до дат ном јед на чи ном ко ја би у об зир узи ма ла 
обим или ко ли чи ну је зич ког до бра на од ре ђе ном је зи ку.  
Уче ње но вог је зи ка мо же би ти мо ти ви са но упра во же љом 
да се при сту пи но вим са др жа ји ма и ин фор ма ци ја ма ко ји ни
су при сут ни на дру гим је зи ци ма. У том слу ча ју би фо р му ла 
из гле да ла ова ко:

Qi
s = pi · ci =Pi / N

s · Ci / M
s

где на ве де не озна ке пред ста вља ју:

Qi
s – ко му ни ка тив ну вред ност је зич ких до ба ра је зи ка 

(i) у је зич кој кон сте ла ци ји (s)

30 Исто, стр. 66.
31 Ma u ra is, J. To wards a new lin gu i stic world or der, in: Lan gu a ges in a glo ba

li sing wo rld, eds. Ma u ra is, J. and Mo r ris, M. (2004) Cam brid ge: Cam brid ge 
Uni ver sity Press, p. 20.

32 De Swa an, A. (2001) нав. де ло стр. 39.



196

БОЖИДАР ФИЛИПОВИЋ

pi – рас про стра ње ност је зич ких до ба ра на ста лих на 
је зи ку (i)

ci – цен трал ност је зич ких до ба ра на ста лих на је зи ку 
(i)

Pi – обим ност свих је зич ких до ба ра на ста лих на 
језику (i)

Ns – обим ност свих је зич ких до ба ра је зич ке кон сте
ла ци је (s)

Ci – обим ност свих је зич ких до ба ра пи са не на је зи ку 
(i) до ступ не и на дру гим је зи ци ма (пу тем пре во да) у 
окви ру кон сте ла ци је (s)

Ms – обим ност свих је зич ких до ба ра ко ји су исто вре
ме но до ступ ни на два или ви ше је зи ка у од ре ђе ној 
кон сте ла ци ји (s)

По ну ђе на раз ра да ори ги нал не фор му ле би по ред већ на ве
де них про бле ма и мањ ка во сти иза зи ва ла и до дат не ме то до
ло шке по те шко ће. Пре све га у од ре ђи ва њу укуп ног оби ма 
(јав но) до ступ них је зич ких до ба ра. Је зич ким до бром пре во
ди мо де Сва нов по јам lan gu a gebo und go ods.33 У исто вре
ме не же ли мо да ула зи мо у раз ма тра ње еко ном ске це не или 
при сту пач но сти је зич ких до ба ра34, ка ко би оста ли у окви
ри ма кон цеп та је зи ка као ко лек тив ног до бра, ма кар у оној 
ме ри и на исти на чин на ко ји де Сван за не ма ру је про блем 
еко ном ских пред у сло ва за сти ца ње је зич ке ком пе тен ци је35. 
Без об зи ра на на ве де на до дат на огра ни че ња сма тра мо да би 
ова кав на чин (со цио)лин гви стич ког ди фе рен ци ра ња био по
тен ци јал но пло дан. Пре све га из бе гли би го ре на ве де ни про
блем за не ма ри ва ња (пи са не) ба шти не јед ног је зи ка. Још ин
те ре сант ни је, мо гли би по ну ди ти ко му ни ка тив не вред но сти 
сва ког је зи ка пре ма од ре ђе ним „обла сти ма жи во та (ме ђу
на род ни по сло ви, на у ка, ди пло ма ти ја, са о бра ћај, спорт и за
ба ва итд.)”.36 По ну ђе на раз ра да ко му ни ка тив не вред но сти 
пред ста вља са мо при мер, јер би би ло мо гу ће по ну ди ти још 
раз ви је ни мо дел овог ин стру мен та.

Већ смо ви ше пу та ис та кли, де Сван осно ве сво јих схва та ња 
и по гле да на пи та ња ди на ми ке гло бал ног је зич ког си сте ма, 
за сни ва на те о ри ји ра ци о нал ног из бо ра37. Ме ђу тим, осим 
на ве де них при мед би у ве зи са ко му ни ка тив ном вред но шћу 

33 Нав. де ло, стр. 43
34 Што не зна чи да та кво пи та ње ни је ре ле вант но.
35 Ra do va no vić, М. нав. де ло, стр. 149.
36 Bu gar ski, R. нав. де ло, стр, 92.
37 Ма кар ка да је у пи та њу ко му ни ка тив на вред ност.
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као те о риј ским ин стру мен том, мо же се по ста ви ти и јед но 
фун да мен тал ни је пи та ње – у ко јим си ту а ци ја ма је уоп ште 
оправ да но го во ри ти о сло бод ном из бо ру? У овом ра ду не
ма мо до вољ но про сто ра за раз ма тра ња свих прет по став
ки те о ри је ра ци о нал ног из бо ра и кри ти ке ко је би мо гле да 
јој се упу те. Ипак, је дан део истих је мо гу ће упу ти ти овим 
прет по став ка ма у кон тек сту де Сва но ве при ме не на ве де не 
па ра диг ме на област (со цио)лин гви сти ке. Ра ни је по ме ну ти 
ме то до ло шки ин ди ви ду а ли зам, по ла зи од иде је да се пре фе
рен ци је, мо гућ но сти и од лу ке мо ра ју по сма тра ти за себ но, 
на ни воу сва ког по је дин ца (са свим очи глед но, ода тле по ти че 
и на зив).38 За што је у слу ча ју де Сва но ве те о ри је по треб но 
по ста ви ти пи та ње сло бо де ин ди ви ду ал ног из бо ра? Се ти мо 
се да у слу ча ју ко му ни ка тив не вред но сти де Сван за по чи ње 
раз ма тра ње од си ту а ци је из бо ра но вог, не ма тер њег је зи ка ко
ји од ре ђе ни ис пи та ник же ли да учи. По сто ја ње струк ту рал
них огра ни че ња до во ди у пи та ње прет по став ку сло бод ног 
из бо ра је зич ког ко да ко ји би не ко же лео да усво ји. Као што 
смо ре кли, ов де не ма мо до вољ но про сто ра ка ко би смо их 
све на ве ли и узе ли у раз ма тра ње, али мо ра мо по ме ну ти нај
о чи глед ни је и нај зна чај ни је при ме ре. Уче ње је зи ка у окви ру 
обра зов ног си сте ма не под ра зу ме ва изо ло ван и сло бо дан из
бор уче ни ка и/или ро ди те ља у по гле ду је зи ка који ће учи
ти. До вољ но је еле мен тар но по зна ва ње обра зов ног си сте ма 
у Ср би ји да би смо раз у ме ли ко ли ко је од лу ка о по ха ђа њу 
ча со ва од ре ђе ног стра ног (не ма тер њег) је зи ка, по сре до ва
на (усло вље на) ни зом дру гих од лу ка и из бо ра. Оправ да но 
је прет по ста ви ти и да обра зов ни си стем у Ср би ји ни је у том 
по гле ду је дин ствен. Евен ту ал ни кон тра ар гу мент да је од
лу ку о спро во ђе њу на ста ве са мо не ко ли ко стра них је зи ка, 
ипак не ко мо рао да до не се, при том се ру ко во де ћи ле стви
цом Q ско ро ва (com mu ni ca tion va lue), са свим про ма шу је 
сми сао при мед бе. Основ ни услов и пре ми са – сло бо дан из
бор је зи ка ин ди ви ду ал них ак те ра – у овом слу ча ју ни је за
до во љен. Ако би смо, ге о граф ски по сма тра но, оти шли ма ло 
да ље, на шли би смо при ме ре одр жа ва ња чи та ве на ста ве на 
раз ли чи тим је зи ци ма (од ло кал них, пре ко ре ги о нал них, па 
све до свет ских), у за ви сно сти од ни воа обра зо ва ња (основ
но, сред ње и ви со ко). На сле ђе ко ло ни за ци је је ова кво стра
ти фи ко ва ње раз ли чи тих је зи ка (на ро чи то на те ри торија ма 
Афри ке и Ази је), омо гу ћи ло и у дру гим до ме ни ма.39 Зва
нич ни (слу жбе ни) је зи ци у африч ким државама, не рет ко су 

38 El ster, нав. де ло стр. 35
39 Spolsky, B. (2004) Lan gu a ge Po licy, Cam brid ge: Cam brid ge Uni ver sity 

Press; Wright, S. (2004) Lan gu a ge Po licy and Lan gu a ge Plan ning: From 
Na ti o na lism to Glo ba li sa tion, Chip pen ham and East bo ur ne: Pal gra ve 
Macmil lan
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ен гле ски или фран цу ски, уз исто вре ме но по сто ја ње ни за 
ло кал них и ре ги о нал ни је зи ка ко ји ни су у слу жбе ној упо тре
би.40 Исти од но си се мо гу уо чи ти и на по љу при вре де, од но
сно ло кал них тр жи шта41, где је про из во ђа чи ма, тр гов ци ма 
и по тро ша чи ма, нео п ход но по зна ва ње ре ги о нал них lin gua 
fran ca је зи ка. Ти је зи ци ни су ма тер њи је зи ци свих уче сни ка 
на ло кал ном тр жи шту, али је њи хо во по зна ва ње нео п ход но 
ка ко би би ли у мо гућ но сти да уз по моћ њих пар ти ци пи ра ју. 
На ве де ни при ме ри ја сно ука зу ју на про бле ма тич ност прет
по став ке сло бод ног из бо ра сва ког по је ди нач ног ак те ра, јер 
се не мо же го во ри ти о из бо ру ако је по зна ва ње од ре ђе ног 
је зи ка услов ко му ни ка ци је од ег зи стен ци јал не ва жно сти и 
ако у на ве де ним кон тек сти ма не ма ал тер на тив ног је зи ка ко
ји се мо же иза бра ти. Мо гу ћи при ме ри струк ту рал них усло
вље но сти и огра ни че но сти сло бод ног из бо ра је зи ка ов де се 
си гур но не за вр ша ва ју.

До са да шња раз ма тра ња и при мед бе из не те у овом ра ду, од
но си ле су се углав ном на те о риј ске прет по став ке ко му ни ка
тив не вред но сти, као и на са му ко му ни ка тив ну вред ност. 
Ипак, на кра ју мо ра мо ис та ћи и ви ше слој ност де Сва но вог 
де ла, као и по ну ђе не за ни мљи ве уви де у про бле ма ти ку о ко
јој је ов де реч. Та ко де Сван чи та во тре ће по гла вље књиге42 
по све ћу је про бле му ме ђу на род не (ме ђу је зич ке) раз ме не 
тек сту ал них кул тур них до ба ра43. У окви ру ње га се раз ма тра 
и пи та ње стра те ги ја44 пи са ца (у ду ху при ме ње не еко ном
ске па ра диг ме, мо же мо ре ћи и „про из во ђа ча тек сту ал них 
до бара”) раз ли чи тих је зич ких за јед ни ца; мо гућ но сти и ис
хо ди сло бод не раз ме не (тр го ви не) је зич ким кул тур ним до
бри ма; слу ча је ви ад ми ни стра тив них и еко ном ских ба ри је ра 
(ца ри на) у обла сти раз ме не је зич ких кул тур них до ба ра итд. 
У књи зи ће мо про на ћи уви де и у низ дру гих про бле ма, ко
ји се не за др жа ва ју у окви ри ма ко му ни ка тив не вред но сти. 
По себ но је за ни мљи во ис та ћи по сле ди це над ме та ња раз ли
чи тих је зич ких за јед ни ца ра ди оства ре ња ста ту са зва нич ног 
(слу жбе ног) је зи ка. Ау тор уо ча ва и ефек те фе но ме на је зич ке 
љу бо мо ре45 на со ци јал ну струк ту ру да тих дру шта ва.46 Та ко
ђе, по ка зу је до ста раз у ме ва ња за зна чај исто риј ске ге не зе 

40 Wright, S. нав. де ло стр. 81; Spolsky, B. нав. де ло стр. 137138.
41 Ов де мо же мо би ти и још кон крет ни ји – пи ја це.
42 De Swa an, A. (2001) нав. де ло стр. 4159.
43 Lan gu a ge –bo und cul tu re go ods.
44 Стра те ги је се од но се на од лу ке из бо ра је зи ка на ко јем ће да то кул тур но 

до бро би ти на пи са но (или пре ве де но), с об зи ром на мо гу ћу ко рист и 
нега тив не по сле ди це из бо ра.

45 Lan gu an ge je a lo usy.
46 De Swa an, A. исто, стр. 2, 101.
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про бле ма о ко ји ма рас пра вља, тру де ћи се да за др жи у свом 
„вид ном по љу” све спе ци фич но сти, не из о став не уну тар та
кве ана ли зе. На ве де но ука зу је, да се при ступ по сма тра њу 
гло бал ног је зич ког си сте ма не мо же оце ни ти као јед но стран 
и сим пли фи ко ван, од но сно да се о ње му не мо же су ди ти 
са мо на осно ву ин стру мен та ко му ни ка тив не вред но сти47. 
Ипак, ни је дан од „ко рек тив них ме ха ни за ма” ни је ин те гри
сан у (или кроз) ин стру мент ко му ни ка тив не вред но сти, већ 
би се пре мо гло ре ћи да је на де лу еклек ти ци зам, од но сно 
не ко ли ко па ра лел них при сту па про бле му.

Без об зи ра на го ре из не те кри ти ке де Сва но ва те о ри ја гло
бал ног је зич ког си сте ма мо же би ти ма кар упо зо ре ње за 
све ко ји се ба ве про бле мом угро же но сти и оп стан ка је зи ка  
(са ма лим бро јем го вор них пред став ни ка). Ка ко при ме ћу је 
Са ли ко ко Маф вен (Sa li ko ko Muf we ne) про блем тзв. смр ти 
је зи ка (lan gu a ge de ath) се као те ма ин тен зив ни је про бле ма
ти зу је у ли те ра ту ри с по чет ка де ве де се тих го ди на 20. ве ка.48 
Од тог мо мен та о овој те ми на ста је обим на ли те ра ту ра.49 
Те о ри ја гло бал ног је зич ког си сте ма нас упо зо ра ва шта мо
же мо оче ки ва ти уко ли ко се од у ста не од би ло ка кве план ске 
ин тер вен ци је ра ди очу ва ња на сле ђа угро же них је зи ка. Са 
дру ге стра не, ну ди и од го во ре на пи та ња суд би не до ми нант
них је зи ка у гло бал ној кон сте ла ци ји (нпр. ен гле ског је зи ка). 
Ре кли би смо да је ова те ма на из вр стан на чин са мо дру га 
стра на истих про це са (раз во ја сред ста ва ко му ни ка ци је, гло
ба ли за ци је, ми гра ци ја, итд.), ко ја је та ко ђе до би ла од го ва ра
ју ћу па жњу у ли те ра ту ри.50 Има ју ћи у ви ду ње го ву ви со ку 
ко му ни ка тив ну вред ност, ен гле ски је зик би мо рао има ти све 
зна чај ни ју уло гу на гло бал ном ни воу. Ипак, у ова два слу ча
ја се мо жда нај бо ље ви ди да аи сто рич ност ни је од ли ка са мо 
по ну ђе ног мо де ла, већ, ре кли би смо, и „хро нич на бо лест” 
те о ри је ра ци о нал ног из бо ра. Ова те о ри ја по мо ћу дру гих, 

47 На ше фо ку си ра ње на ко му ни ка тив ну вред ност у овом ра ду сма тра мо 
оправ да ним, јер је у пи та њу цен трал ни и те о риј ски нај о ри ги нал ни ји део 
ра да.

48 Muf we ne, S. (2004) Lan gu a ge Birth and De ath, An nual Re vi ew of An thro po
logy, Vol. 33, Pa lo Al to: An nual Re vi ews, p. 201.

49 Ви де ти: Fis hman, J. A. (1991) Re ver sing Lan gu a ge Shift, Cal ve don: Mul ti
lin gual Mat ters; Bren zin ger, M. (1992) Lan gu a ge De ath: Fac tual and The o
re ti cal Ex plo ra ti ons with Spe cial Re fe ren ce to East Afri ca, Be r lin: Mo u ton de 
Gruyter; Bren zin ger, М. (ed) Lan gu a ge Di ver sity En dan ge red (2007), Ber lin, 
New York: Mo u ton de Gruyter; Di xon R. (1997) The Ri se and Fall of Lan gu
a ges, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge; Crystal, D. (2000) Lan gu a ge 
de ath, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge; Har ri son, D. (2007) When 
Lan gu a ges Die, Ox ford: Ox ford Uni ver sity Press.

50 Crystal, D. (2003) En glish as a Glo bal Lan gu a ge, Cam brid ge: Cam brid ge 
Uni ver sity Press; Co u pland, N. (ed) (2010) The Hand bo ok of Lan gu a ge and 
Glo ba li za tion, Ox ford: Wi leyBlac kwell.
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хе те ро ге них еле ме на та мо ра об ја шња ва ти прет по став ке у 
окви ру ко јих ак те ри чи не сво је из бо ре. Она зах те ва већ при
пре мље ну „сце ну” са свим при сут ним ак те ри ма и њи хо вим 
(ал тер на тив ним) из бо ри ма. У ве зи са по след њим тре ба по
сма тра ти и од су ство ин те гри са но сти ко му ни ка тив не вред
но сти са дру гим уви ди ма у исто риј ски раз вој и ди на ми ку 
од но са раз ли чи тих је зич ких за јед ни ца, ко је де Сван ну ди у 
сво јој књи зи.

На са мом кра ју, мо же мо се за пи та ти, да ли нас пут ко јим је 
де Сван кре нуо, мо же од ве сти да ље у ис тра жи ва њу на ве де
них про бле ма. Упр кос свим из не тим при мед ба ма и ко мен та
ри ма, ми сли мо да се мо гло оти ћи ма кар још не ко ли ко ко ра ка 
на пред. Мо же се чак ре ћи, да је мо гу ће раз ви ти и до пу ни ти 
цен трал ну те о риј ску иде ју де Сва но ве сту ди је51, упра во за
хва љу ју ћи из не тим кри ти ка ма и про ме ње ној ви зу ри на те
о риј ску при ро ду ње не осно ве. У јед ном де лу овог ра да смо 
по ку ша ли да по ну ди мо не ке смер ни це за да љи раз вој ове 
иде је.

ЛИ ТЕ РА ТУ РА:

Bren zin ger, M. (1992) Lan gu a ge De ath: Fac tual and The o re ti cal 
Ex plo ra ti ons with Spe cial Re fe ren ce to East Afri ca, Be r lin: Mo u ton de 
Gruyter.

Bren zin ger, М. (ed) (2007) Lan gu a ge Di ver sity En dan ge red, Ber lin, 
New York: Mo u ton de Gruyter.

Bu gar ski, R. (2003) Uvod u opštu lin gvi sti ku, Be o grad: Či go ja.

Co u pland, N. (ed) (2010) The Hand bo ok of Lan gu a ge and Glo ba li za
tion, Ox ford: Wi leyBlac kwell.

Crystal, D. (2000) Lan gu a ge de ath, Cam brid ge: Cam brid ge Uni ver
sity Press. 

Crystal, D. (2003) En glish as a Glo bal Lan gu a ge, Cam brid ge: Cam
brid ge Uni ver sity Press.

De Swa an, A. (1993) The Evol ving Eu ro pean Lan gu a ge System: A 
The ory of Com mu ni ca tion Po ten tial and Lan gu a ge Com pe ti tion, In
ter na ti o nal Po li ti cal Sci en ce Re vi ew Vol.14, No. 3, Sa ge Pu bli ca ti ons, 
pp. 241–255.

De Swa an, A. (2001) Words of the World: the Glo bal Lan gu a ge 
System, Po lity, Pad stow.

Di xon R. (1997) The Ri se and Fall of Lan gu a ges, Cam brid ge: Cam
brid ge Uni ver sity Press.

El ster, J. (2000) Uvod u druš tve ne zna no sti, Za greb: Na kla da Je sen ski 
i Tu rk.

51  На рав но, ов де ми сли мо на ко му ни ка тив ну вред ност.



201

БОЖИДАР ФИЛИПОВИЋ

Fis hman, J. (1991) Re ver sing Lan gu a ge Shift, Cal ve don: Mul ti lin gual 
Mat ters.

Har ri son, D. (2007) When Lan gu a ges Die, Ox ford: Ox ford Uni ver sity 
Press.

Ma u ra is, J. To wards a new lin gu i stic world or der, in: Lan gu a ges in a 
glo ba li sing wo rld, eds. Ma u ra is, J. and Mo r ris, M. (2004) Cam brid ge: 
Cam brid ge Uni ver sity Press, pp. 13–36.

Muf we ne, S. (2004) Lan gu a ge Birth and De ath, An nual Re vi ew of An
thro po logy Vol. 33, Pa lo Al to: An nual Re vi ews, pp. 201–222. 

Ra do va no vić, M. (2003) So ci o lin gvi sti ka, No vi Sad: Iz da vač ka knji
žar ni ca Zo ra na Sto ja no vi ća.

Spolsky, B. (2004) Lan gu a ge Po licy, Cam brid ge: Cam brid ge Uni ver
sity Press.

Wright, S. (2004) Lan gu a ge Po licy and Lan gu a ge Plan ning: From 
Na ti o na lism to Glo ba li sa tion, Chip pen ham and East bo ur ne: Pal gra ve 
Mac mil lan.

Božidar Filipović
University in Belgrade, Faculty of Philosophy –  

Department for Sociology, Belgrade

CRITICISM AND SCOPE OF  
GLOBAL LANGUAGE SYSTEM THEORY

Abstract

In this paper we have attempted to present the global language system 
theory of Abram de Swaan. We have offered a critical analysis of the 
application of rational choice theory to the problem of relationship 
between different natural languages. The use of rational choice theory 
and de Swaan’s instrument of the communication value have placed 
limits on the scope to which his contribution can produce a more 
complex explanation of the second language learning. De Swaan 
eclectic (parallel) approach in the considered study does not resolve 
the problem of a narrow theoretical framework of the global language 
system (communication value). However, we have offered some 
possible direction for improvement and better understanding of the 

global language system within the same theoretical frame.
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МИНИМАЛНОГНИВОА

ДЕМОКРАТИЈЕ
ПРИМЕРРЕПУБЛИКЕТУНИС

Сажетак: У овом ра ду при ме ни ће мо те о риј ски оквир ми ни мал не 
де фи ни ци је де мо кра ти је (тј. из бор не де мо кра ти је) на при мер Ре
пу бли ке Ту нис на кон про ме на ко је су се до го ди ле по сле Арап ског 
про ле ћа. Же ли мо да илу стру је мо хи по те зу да де мо крат ска по ли
тич ка кул ту ра, ко ја има кон ти ну и на лан ка рак тер, мо же има ти 
ва жну уло гу у одр жа ва њу ну кле у са де мо кра ти је – из бор ног про це
са. Та ко ђе, по ку ша ће мо да по ка же мо да су спе ци фич но (ли бе рал но 
и то ле рант но) кул тур ноисто риј ско на сле ђе и по ли тич ка прак са у 
Ту ни су ва жни фак то ри за фор ми ра ње и одр жа ва ње де мо кра ти је 
у тој зе мљи (бар на ми ни мал ном тј. из бор ном ни воу). Циљ нам је 
да по ку ша мо да да мо ма кар оквир ну оце ну да ли се Ту нис, не ко ли ко 
го ди на на кон Арап ског про ле ћа, мо же на зва ти из бор ном де мо кра
ти јом. По сред но, би ће ре чи и о то ме да ли и на ко ји на чин ислам 
мо же би ти пре пре ка де мо кра ти за ци ји јед ног дру штва. 

Кључнеречи: из бор на де мо кра ти ја, по ли тич ка кул ту ра, ислам, 
Ту нис
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Увод – те о риј ски оквир

Ми ни мал ни кон цепт де мо кра ти је при хва ти ли смо као те
о риј ску осно ву јер сма тра мо да је упра во тај мо дел умно
го ме по го дан за ис пи ти ва ње евен ту ал не ком па ти бил но сти 
исла ма са де мо кра ти јом 1 као и за при ме ну тог те о риј ског 
мо де ла на при мер по је ди них арап ских зе ма ља (у на шем слу
ча ју фо кус ће би ти на Ре пу бли ци Ту нис). Про на ла же ње по
тен ци јал них спо на из ме ђу (из бор не) де мо кра ти је и исла ма 
је ве о ма ва жна и иза зов на те ма, ме ђу тим, у овом ра ду том 
про бле ма ти ком ба ви ће мо се тек уз гред но, док ће у пр вом 
пла ну би ти при ме њи ва ње те о риј ског кон цеп та ми ни мал не 
де фи ни ци је де мо кра ти је на при меру Ту ни са у по след њих 
неко ли ко го дина. 

Де фи ни ци ја ми ни мал ног кон цеп та де мо кра ти је под ра зу ме
ва да: „до кле год се у ре жи му одр жа ва ју сло бод ни и по ште
ни из бо ри – а то су сви из бо ри где сви мо гу да уче ству ју 
и где по сто ји не из ве сност ис хо да – до тле мо же да се ка же 
да је по ре дак де мо крат ски”.2 Овај кон цепт је те о риј ско упо
ри ште за тип по ли тич ког ре жи ма ко ји се на зи ва из бор на 
(дефектна) де мо кра ти ја.

Сма тра мо да одр жа ва ње из бо ра ну ди дру га чи ју пер цеп ци ју 
по ли тич ке сфе ре у од но су на си ту а ци ју у ко јој се из бо ри 
уоп ште не одр жа ва ју. Да кле, ка да је о из бо ри ма реч, по сто ји 
фор мал ни од но сно про це ду рал ни део ко ји се мо ра ис по што
ва ти да би се из бо ри уоп ште мо гли на зва ти де мо крат ским. 
Мо же мо се та ко ђе сло жи ти да уко ли ко раз вој де мо кра ти је у 
од ре ђе ном дру штву оста не са мо на нивoу по што ва ња фор
мал ног де ла, из гу би ће се де мо крат ска су шти на. Ме ђу тим, 
ипак сма тра мо да одр жа ва ње фер и сло бод них из бо ра, уз 
при ме ну свих ме ђу на род но утвр ђе них стан дар да за ва лид
но спро во ђе ње из бор ног си сте ма, фор ми ра и об ли ку је по
ли тич ку кли му ко ја, са дру ге стра не, ути че на фор му ли са
ње но вих вред но сних си сте ма ко ји су да ле ко по год ни ји за 
раз вој и при хва та ње и оста лих де мо крат ских на че ла. Због 
то га ми сли мо да ми ни мал ни кон цепт де мо кра ти је, иа ко уда
љен од пот пу не де фи ни ци је де мо кра ти је, мо же по слу жи ти 
као осно ва за да љи раз вој дру штве ног си сте ма у том прав цу. 

1 Не сма тра мо да се мо же ста ви ти знак јед на ко сти из ме ђу ми ни мал не де
фи ни ци је де мо кра ти је и де мо кра ти је уоп ште, на про тив! Ме ђу тим, за 
по тре бе овог ра да од лу чи ли смо се да при ме ни мо овај, основ ни, и нај
ма ње зах те ван те о риј ски кон цепт, упра во због при ме ра ко јим се ба ви мо. 
Сма тра мо да је ва жно по че ти од ми ни мал ног кон цеп та ко ји мо же (али, 
на рав но, и не мо ра) би ти основ за да љи раз вој по је ди них му сли ман ских 
дру шта ва у де мо крат ском сме ру.

2 Па вло вић, Д. и Ан то нић, C. (2007) Кон со ли да ци ја де мо крат ских уста
но ва у Ср би ји по сле 2000. го ди не, Бе о град: Слу жбе ни гла сник, стр. 45. 
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Ово је по себ но зна чај но упра во ка да је реч о му сли ман ским 
зе мља ма у ко ји ма ре ли ги ја, а не рет ко и ау то ри тар но по ли
тич ко на сле ђе имаjу ва жну уло гу у об ли ко ва њу и де фи ни са
њу вред но сног си сте ма. У та квој си ту а ци ји мо жда је упра
во ком па ти бил ност исла ма и из бор не де мо кра ти је је дан од 
на чи на да се про на ђу спо не из ме ђу не ких ин тер пре та ци ја 
исла ма и јед не од ва ри јан ти де мо крат ског уре ђе ња. Ме ђу
тим, пре не го што раз мо три мо те зу о кре и ра њу де мо крат
ске по ли тич ке кул ту ре на осно ву одр жа ва ња из бо ра, нај пре 
ће мо се украт ко освр ну ти на усло ве ко је из бо ри мо ра ју да 
ис пу не да би смо их мо гли на зва ти фер и сло бод ним. Иа ко 
мо же мо на ве сти ве ли ки број кри те ри ју ма, за по тре бе овог 
ра да по ка за те ље из бор не де мо кра тич но сти свр ста ће мо у че
ти ри основ не ка те го ри је, у скла ду са мо де лом ко ји је у сво јој 
сту ди ји раз вио Ду шан Ву чи ће вић.3

Пр ви кри те ри јум по сту ли ра да се из бо ри сма тра ју успе
шним уко ли ко нај зна чај ни је и нај ве ће стран ке, би ло опо зи
ци о не би ло оне ко је су на вла сти, уче ству ју на из бо ри ма.4 
Да кле, по зи ва ње на бој кот је пр ви сиг нал да је де мо крат ско 
одр жа ва ње из бо ра ста вље но под знак пи та ња те сто га, на
рав но, не мо же мо го во ри ти о из бор ној де мо кра ти ји. Та ко
ђе, ис кљу чи ва ње пар ти ја из из бор не тр ке је зна ча јан сиг
нал да не мо же мо си стем оце ни ти као де мо крат ски.5 Не рет
ко се де ша ва да се у му сли ман ским дру штви ма од ре ђе ним 
странкамa оне мо гу ћа ва да уче ству ју на из бо ри ма уз из го вор 
да је реч о про и сла ми стич ким ор га ни за ци ја ма ко је за сту па ју 
ра ди кал на ту ма че ња исла ма и мо гу угро жа ва ти оп шту без
бед ност. По не кад то и је сте исти на, ме ђу тим не рет ко је реч о 
(пред)из бор ној ма ни пу ла тив ној стра те ги ји вла да ју ћег вр ха 
ра ди дис кре ди то ва ња по тен ци јал них кон ку ре на та за власт. 
У том слу ча ју је ја сно да се ра ди о из бор ном ау то ри та ри зму 
а не о из бор ној де мо кра ти ји. 

Дру ги сет стан дар да се од но си на сам чин гла са ња. „Свим 
гра ђа ни ма, без об зи ра на ра су, пол, ре ли гиј ску или на ци о
нал ну при пад ност мо ра би ти га ран то ва но пра во да би ра ју 
и бу ду би ра ни, као и пра во да уче ству ју у из бор ним рад ња
ма без ика кве дис кри ми на ци је. Осим то га, прав ним ак ти ма 
и у прак си мо ра ју би ти за га ран то ва на основ на лич на и по
ли тич ка пра ва – сло бо да удру жи ва ња, сло бо да оку пља ња, 
сло бо да штам пе, сло бо да ми сли и јав ног из ра жа ва ња итд. 

3 Ву чи ће вић, Д. (2010) Де мо кра ти за ци ја кроз из бо ре – из бор ни ау то ри та
ри зам у Ср би ји, По ли тич ка ре ви ја Вол. 26, бр. 4, Бе о град: Инcтит ут за 
по ли тич ке сту ди је, стр. 14. 

4 Исто, стр. 14. 
5 Јо ва но вић, Н. (2014) На иви ци из бор не де мо кра ти је: Ср би ја по сле из бо

ра 2014, Со ци о ло шки пре глед Вол. XLVI II, бр. 4, стр. 510. 
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– а свим по ли тич ким пар ти ја ма и кан ди да ти ма оси гу ра на 
мо гућ ност да уче ству ју на из бо ри ма”.6 Hеопходно је и да 
на би рач ким ме сти ма (ко ја мо ра ју би ти до ступ на свим гра
ђа ни ма) бу де обез бе ђе на тај ност гла са ња, тран спа рент на 
про це ду ра гла са ња, бројањa гла со ва и утвр ђи ва ње ко нач них 
ре зул та та из бо ра. Та ко ђе, свим из бор ним ак те ри ма и по
сма тра чи ма мо ра би ти га ран то ва на мо гућ ност по сма тра ња 
са мог из бор ног про це са, а при ти сци на би ра че и ку по ви на 
гла со ва су нај стро же за бра ње ни.7

Тре ћа гру па стан дар да под ра зу ме ва нај бит ни је еле мен те из
бор ног си сте ма и обез бе ђи ва ње рав но прав но сти свих уче
сни ка. У ве зи са ба зич ним еле мен ти ма тре ће гру пе стан дар
да мо ра по сто ја ти кон сен зус вла сти и опо зи ци је а из бор ни 
си стем је за пра во не у пит на кон стан та у из бор ној јед на чи ни.8

По след њи сет пра ви ла се од но си на пи та ња о рав но прав ној 
ме диј ској пре зен та ци ји из бор них уче сни ка и о тран спа рент
но сти из во ра фи нан си ра ња стра на ка. Тре ба на по ме ну ти да 
уко ли ко од ре ђе но дру штво на зи ва мо из бор ном де мо кра ти
јом то зна чи да су кри те ри ју ми из пр ва три се та стан дар да 
ис по што ва ни у пот пу но сти, ме ђу тим, то не мо ра би ти слу
чај са че твр том гру пом. На и ме, иде ал но тип ска си ту а ци ја 
пот пу не ме диј ске рав но прав но сти, у ре ал но сти је го то во не
мо гу ћа. Од сту па ња су пра ви ла а не из у зе ци. Сто га уко ли ко 
су ис пу ње ни сви кри те ри ју ми из пр ва три се та стан дар да, а 
нпр. у јав но сти ни су до ступ не ин фор ма ци је о свим из во ри
ма фи нан си ра ња нај ве ћих пар ти ја не мо же мо тај по ли тич ки 
си стем a pri o ri свр ста ти у ка те го ри ју не де мо крат ских си сте
ма. Tо не зна чи да су пи та ња из че твр те гру пе стан дар да 
не ва жна. На про тив! „Не рав но прав ност у фи нан си ра њу или 
у за у зи ма њу ме диј ског про сто ра мо же уна пред од ре ди ти ре
зул тат из бор не утак ми це ко ју, у том слу ча ју, не ма сми сла ни 
за по чи ња ти”.9

За јед нич ки име ни тељ при мед би ко је су упу ће не ау то ри ма 
ко ји ко ри сте ми ни мал ни прин цип де мо кра ти је је ис ти ца ње 
чи ње ни це да су из бо ри пу ка про це ду рал ност, а да је де мо
кра ти ја, са дру ге стра не, да ле ко обим ни ји и зах тев ни ји кон
цепт. Је дан од мо гу ћих од го во ра на те за мер ке је да све те 
про це ду ре, иа ко из гле да ју (и је су) пре те жно тех нич ке при
ро де, ипак пред ста вља ју сво је вр стан по чет ни ко рак и кли
цу де мо кра ти је, без ко јих не би би ло ни да љег на пре до ва
ња ка ви шим ни во и ма де мо кра тич но сти (тј. ка ли бе рал ној 

6 Исто, стр. 15. 
7 Ву чи ће вић, Д. нав. де ло, стр. 15; Јо ва но вић, Н. нав. де ло, стр. 510. 
8 Исто. 
9 Јо ва но вић, Н. нав. де ло, стр. 511. 
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од носно устав ној де мо кра ти ји). „Же ли мо да ис так не мо да 
одр жа ва ње фер и сло бод них из бо ра (а по себ но кон ти ну и
тет одр жа ва ња из бо ра са де мо крат ским пред зна ком) фор
му ли ше сво је вр сну по ли тич ку кул ту ру ко ја, са дру ге стра
не, по ма же да се де мо кра ти ја на по ме ну том ни воу и одр жи, 
па мо жда чак и на пре ду је у кон со ли да ци ји на зах тев ни јим 
ступ ње ви ма. Да кле, реч је о дво смер ном про це су, са једне 
стране одр жа ва ње из бо ра под ра зу ме ва и раз вој по ли тич ке 
кул ту ре ко ја од го ва ра на че ли ма ми ни мал ног кон цеп та де мо
кра ти је а, са дру ге стра не, раз вој пар ти ци па тив не по ли тич
ке кул ту ре је је дан од те ме ља учвр шћи ва ња де мо кра ти је у 
одре ђе ном дру штву”.10

Га бри јел Ол монд и Сид ни Вер ба (Ga briel Al mand and Sid
ney Ver ba) под син таг мом ’по ли тич ка кул ту ра’ под ра зу ме
ва ју ти по ве ори јен та ци је по пу ла ци је јед не зе мље у од но су 
на по ли тич ке објек те, тј. у од но су на по ли тич ки си стем, ње
го ве кључ не ин сти ту ци је и про це ду ре, и у од но су на уло
гу ко ју има по је ди нац у том си сте му.11 По ли тич ка кул ту ра 
се од но си на це ли ну пре о вла ђу ју ћих по ли тич ких гле ди шта 
и вред но сти у јед ном дру штву у од ре ђе ном до бу. Ва жно је 
на гла си ти да се по ли тич ка кул ту ра пре но си по ли тич ком со
ци ја ли за ци јом. Она ни је не про мен љи ва али мо же би ти ма
ње или ви ше по сто ја на. На по ли тич ку кул ту ру мо гу ути ца
ти ре ли ги ја, до ми нант на иде о ло ги ја и уво ђе ње раз ли чи тих 
држав них нор ми и санк ци ја. Та ко ђе, тре ба на гла си ти и то 
да раз ли чи ти ни вои (не)де мо кра тич но сти за пра во од ре ђу ју 
од ре ђе ну по ли тич ку кли му.12

Укр шта њем раз ли чи тих кри те ри ју ма Ол монд и Вер ба раз
ли ку ју па ро хи јал ну, по да нич ку и пар ти ци па тив ну по ли
тич ку кул ту ру. Ка да је реч о пар ти ци па тив ној по ли тич кој 
кул ту ри, ко ја је основ де мо крат ских уре ђе ња, по је дин ци 
ак тив но пар ти ци пи ра ју у по ли тич кој сфе ри та ко што би
ра ју или има ју мо гућ ност да бу ду иза бра ни. Па ро хи јал на 
кул ту ра je те мељ тра ди ци о нал них за јед ни ца, по да нич ка ау
то ри тар них, a пар ти ци па тив на по ли тич ка кул ту ра je нео п
хо дан (ма да не и до во љан) услов де мо кра ти је. Ау то ри ис
ти чу да без ова кве по ли тич ке кул ту ре не ма ни одр жа ва ња 
из бо ра ко ји су сво је вр стан ну кле ус де мо кра ти је. Ме ђу тим, 
ми сма тра мо да је од нос ин сти ту ци је из бо ра и (пар ти ци па
тив не) по ли тич ке кул ту ре уза јам но усло вљен и дво сме ран. 

10 Исто, стр. 511. 
11 Al mond, G. and Ver ba, S. (1989) The Ci vic Cul tu re – Po li ti cal At ti tu des and 

De moc racy in Fi ve Na ti ons, Lon don: Sa ge Pu bli ca ti ons, Inc, p. 5. 
12 Ку љић, Т. Кул ту ра, по ли тич ка у: Со ци о ло шки реч ник, при ре ди ли Бог да

но вић, М. и Ми ми ца, А. (2007), Бе о град: За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства, стр. 273; Јо ва но вић, Н. нав. де ло, стр. 511.
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Та ко одржавање из бора мо же ус по ста ви ти и одр жа ва ти де
мократску политич ку кул ту ру a, cа дру ге стра не, уко ли ко до
ђе до про ме не све сти чла но ва дру штва, ка ко о соп стве ном, 
та ко и о по ло жа ју вла да ју ћих гру па ци ја, они мо гу ра ди ти 
на ус по ста вља њу из бор них ин сти ту ци ја.13 „Иа ко су из бо ри 
за пар ти ци па тив ну по ли тич ку кул ту ру по ла зна, али сва ка ко 
не и крај ња тач ка, ми сма тра мо да, као што по сто ји ни во 
пот кон со ли до ва не де мо кра ти је, мо же по сто ја ти и под ни во 
пар ти ци па тив не по ли тич ке кул ту ре ко ји мо же би ти осно ва 
за да љи раз вој де мо кра ти је у дру штву. Реч је, за пра во о раз
вит ку из бор не по ли тич ке кул ту ре ко ја је основ из бор не де
мо кра ти је”.14 Ова дру га стра на ме да ље по себ но је зна чај на 
у ери гло ба ли за ци је, тех но ло шког на прет ка, у вре ме рас ту
ће ме ђу др жав не по ве за но сти и ви шег ни воа раз ме не до ба
ра, љу ди и ин фор ма ци ја. У са вре ме ном све ту те шко је (или 
го то во не мо гу ће) би ло ко ју иде ју за др жа ти уну тар гра ни ца 
соп стве не др жа ве. Cвакако, не тре ба ни пре на гла си ти ути цај 
ме ђу на ци о нал не раз ме не по ли тич ких иде ја али чи ни се да 
је то ва жно има ти на уму и ка да су му сли ман ска дру штва у 
пи та њу.

По че так одр жа ва ња сло бод них и по ште них из бо ра у сре ди
на ма у ко ји ма до та да то ни је био слу чај мо же ути ца ти на 
про ме ну по ли тич ке кул ту ре. Ово по себ но ва жи за оне зе мље 
чи ји гра ђа ни не ма ју ис ку ство по ли тич ке пар ти ци па ци је, 
чак ни на ми ни мал ном ни воу, на нивoу за о кру жи ва ња име
на кан ди да та од но сно стра на ка или ко а ли ци ја на из бор ним 
ли ста ма. Не тре ба за бо ра ви ти да из бор ни про цес под ра зу
ме ва и пред из бор не кам па ње, (ма ње или ви ше ди на ми чан) 
ме ђу стра нач ки ди ја лог, по сма тра ње бро ја ња гла со ва, ана ли
зу струч ња ка итд. Све ово је у од ре ђе ним дру штве ним сре
ди на ма не по зна то, а уво ђе ње ин сти ту ци је по ште них и сло
бод них из бо ра сва ка ко ме ња по ли тич ку кли му. Сва ка ко, као 
што смо и на ве ли, по треб но је пре да но и пре ци зно по што ва
ње из бор них пра ви ла да би се они мо гли ока рак те ри са ти као 
фер и сло бод ни, ме ђу тим, не тре ба упа сти у зам ку кул тур
но цен трич но сти (као што то по не кад чи не пре све га за пад
ни ау то ри) и за не ма ри ва ти зна чај ко ји из бо ри мо гу има ти у 
сре ди на ма у ко ји ма де мо кра ти ја још увек ни је уко ре ње на.15 
Ка ко је при ме тио Ру мел Дахиjа (Ru mel Da hiya) ин те гра ци ја 
му сли ман ских стра на ка (па чак и оних кон зер ва тив них) у 
по ли тич ки си стем ве о ма је ко ри сна јер ће по ли ти ча ри, не
ми нов но, би ти од го вор ни ји упра во за то што су осво ји ли 
по ве ре ње би ра ча на из бо ри ма. На рав но, то не мо ра ну жно 

13 Al mond, G. and Ver ba, S. нав. де ло, стр. 16.
14 Јо ва но вић, Н. нав. де ло, стр. 511.
15 Јо ва но вић, Н. нав. де ло, стр. 513.
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би ти слу чај. По ли тич ка си ту а ци ја у Ту ни су по твр ђу је из не
се ну хи по те зу, али је слу чај не ких дру гих дру шта ва (нпр. 
еги пат ског) опо вр га ва.16 

Исто риј ски мо за ик вер ских, те о риј ских и 
политич ких тен ден ци ја у Ту ни су

Пр ва у се ри ји ре во лу ци ја и пре вра та 2010. го ди не (Ја смин 
ре во лу ци ја) до го ди ла се упра во у Ту ни су. Та лас не ре да за
хва тио је по том и дру ге зе мље Се вер не Афри ке и Бли ског 
Ис то ка и убр зо до био за јед нич ки на зив Арап ско про ле ће. Да 
би смо раз у ме ли не дав не до га ђа је у Ту ни су, као и про ме не 
ко је су још увек у то ку, нај пре мо ра мо на пра ви ти исто риј ски 
мо за ик кључ них иде ја, љу ди и до га ђа ја. Ако се освр не мо на 
про шлост Ту ни са у прет ход на два сто ле ћа (али и ра ни је) би
ће нам ја сни је за што са вре ме ни ау то ри17 сма тра ју да је ова 
др жа ва јед на од нај мо дер ни јих у арап ском све ту. Ал фред 
Сте пан (Al fred Ste pan) ис ти че да је исто риј ски кон ти ну и
тет дру штве не ре ал но сти Ту ни са нај бо љи кон тра ар гу мент 
те зи, ко ју за сту па ју те о ре ти ча ри се ку ла ри за ци је и мо дер ни
за ци је, да је ре ли ги ја (а по го то ву ислам) de fac to тра ди ци
о на лан и ира ци о на лан кор пус иде ја и прак си, а што зна чи 
да су ње ни по кло ни ци ну жно одво је ни од мо дер них и ра
ци о нал них обра за ца жи во та и гур ну ти у за гр љај ау то ри та
ри зма. Туниско кул тур но и сто риј ско на сле ђе, као и са вре ме
не тен ден ци је (чи ње ни ца да Ту нис, по ње го вом ми шље њу 
да нас је сте из бор на де мо кра ти ја), све до че о мо гућ но сти ма 
усклађи ва ња де мо кра ти је и исла ма.18 

С об зи ром на то да нам обим овог ра да не до зво ља ва де
таљ ни је ула же ње у исто риј ске про це се и до га ђа је у Ту ни су, 
у овом де лу ће мо се, на крат ко, освр ну ти са мо на по је ди на 
де ла, ства ра о це и тре нут ке ко ји су ва жни као еле мен ти те зе 
о спе ци фич ном, мо дер ном и вер ски то ле рант ном раз во ју по
ли тич ке и кул тур не кли ме зе мље ко ја мо же би ти плод но тло 
за да љи раз вој (из бор не) по ли тич ке кул ту ре. 

Де вет на е сти и два де се ти век су пе ри о ди ту ни ске исто ри је 
ко ји нас нај ви ше ин те ре су ју, ме ђу тим, нај пре ће мо се вра
ти ти још не ко ли ко ве ко ва уна зад, у вре ме у ко ме је стварао 

16 Da hiya, R. (2013) Arab Spring and Fu tu re of Po li ti cal Islam, In dian Fo re ign 
Af fa irs Jo ur nal Vol. 8. No. 2, p. 165.

17 Ste pan, A. (2012) Tu ni si a’s Tran si tion and the Twin To le ra ti ons, Jo ur nal of 
De moc racy Vol. 23, No. 2, p. 20; Wolf, A. (2013) An isla mist ’re na is san ce’? 
Re li gion and po li tics in post – re vo lu ti o nary Tu ni sia, The Jo ur nal for North 
– Afri can Stu di es, Vol. 18, No. 4, p. 561; Ar fa o ui, K. and Tcha ic ha, J. (2014) 
Go ver nan ce, Wo men, and the New Tu ni sia, Po li ti ko lo gi ja re li gi je Vol. VI II, 
No. 1, p. 136.

18 Ste pan, A. нав. де ло, стр. 90. 
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Ибн Хал дун (Ibn Khal dun) (13321406), сред њо ве ков ни му
сли ман ски фи ло соф, исто ри чар и еко но ми ста чи ја де ла по
је ди ни ау то ри чак сма тра ју и пре те чом со ци о ло шке ли те ра
ту ре.19 О то ме ко ли ко зна чај но ме сто за у зи ма овај ми сли лац 
у ту ни ској идеј ној исто ри ји нај бо ље све до чи чи ње ни ца да 
ње го ва ста туа кра си трг у Аве ни ји Ха би ба Бур ги бе (Ha bib 
Bo ur gu i ba), јед ној од цен трал них ули ца ту ни ске пре сто ни це. 
Ста туа је по диг ну та 1978. го ди не и пред ста вља сим бол ли бе
рал ног, то ле рант ног и на пред ног кул тур ног и интелектуал
ног на сле ђа.20 

Ибн Хал дун се пр вен стве но ба вио исто ри јом Бер бе ра као и 
еко ном ским фа за ма којe су обележилe ту исто ри ју. За со ци
о ло шку ми сао је ин те ре сант но да је овај ау тор раз вио ци
клич ну те о ри ју успо на и па да дру штве них за јед ни ца, као и 
те о ри ју со ци јал ног кон флик та на при ме ру ди хо то ми је из ме
ђу но ма да и трај но ста ци о ни ра них Бер бе ра. Не ула зе ћи да ље 
у де та ље Ибн Хал ду но вих фи ло соф ских иде ја (иа ко је то 
ве о ма иза зов но и отва ра но ве пер спек ти ве со ци о ло шког на
сле ђа), на по ме ну ће мо оно што је ва жно за ду хов ну исто ри
ју Ту ни са. На осно ву ана ли зе не ко ли ко са чу ва них де ла овог 
ства ра о ца, ау то ри за кљу чу ју да ње го ве ана ли зе и за кључ ци 
ни су де тер ми ни са ни ислам ским док три на ма. Реч је о идеј но 
и ме то до ло шки ве о ма раз ви је ним и ра ци о нал ним сту ди ја ма 
ко је су по нај ма ње обе ле же не ислам ским ути ца јем. 

Ва жно је по ме ну ти Ибн Хал ду но во ан да лу зиј ско по ре кло, 
као и зна чај ути ца ја те по ли тич ке кул ту ре на Ту нис. Ова зе
мља је би ла циљ на де сти на ци ја му сли ма на и Је вре ја на кон 
па да му сли ман ске вла сти у Шпа ни ји и про го на тих ре ли
гиј ских за јед ни ца. Еми гра ци ја му сли ман ских и је вреј ских 
по ро ди ца из Шпа ни је до не ла је у Ту нис, из ме ђу оста лог, и 
кул ту ру вер ског плу ра ли зма и то ле ран ци је.21 Пра ви ла ко ја 
су би ла на сна зи за вре ме му сли ман ске вла да ви не у Шпа
ни ји, као и ус по ста вље не од но се у за јед ни ци по је ди ни ау
то ри,22 на рав но у да том исто риј ском кон тек сту, оце њу ју као 
ли бе рал не и то ле рант не. „По ме ша ност раз ли чи тих ра са, 
ет нич ких и ре ли гиј ских за јед ни ца у му сли ман ској Шпа
ни ји при род но је во ди ла ра ђа њу јед не бо га те и ди на мич не, 

19 Toynbee, A. Ibn Khal dun, 17. Fe bru ary 2015. http://glo bal web post.com /fa ro
oqm/study_res/ibn_khal dun/toynbee_khal dun.html

20 Ave nue Ha bib Bo ur gu i ba, 13. April 2015., http://en.wi ki pe dia.or g/wi ki/Ave
nue_Ha bib_Bo ur gu i ba 

21 Ste pan, A. нав. де ло, стр. 97. 
22 Ste pan, A. нав. де ло, стр. 97; Ву ко ма но вић, M. (2005) Вер ска то ле ран ци ја 

у ислам ској Шпа ни ји, Ре ли ги ја и то ле ран ци ја бр. 4, Но ви Сад: Цен тар за 
ем пи риј ска ис тра жи ва ња ре ли ги је, стр. 36. 
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вибрант не кул ту ре”.23 Уко ли ко има мо на уму сред њо ве ков ни 
исто риј ски кон текст, мо же мо за кљу чи ти да је то ле ран ци ја у 
му сли ман ској Шпа ни ји би ла да ле ко ве ћа у од но су на не ке 
дру ге др жа ве; по ло жај му сли ма на и Је вре ја на кон по нов ног 
хри шћан ског осва ја ња Шпа ни је (на кон ре кон ки сте) или по
ло жај ре ли гиј ских ма њи на на кон ре фор ма ци је био је да ле ко 
ло ши ји у од но су на по ло жај у вре ме му сли ман ске вла сти.24

Опи са на по ли тич ка и дру штве на кул ту ра кроз ра до ве Ибн 
Хал ду на (и дру гих ау то ра) али и пу тем сва ко днев не прак се 
и оби ча ја од бе глог шпан ског не хри шћан ског ста нов ни штва, 
сти гла је у Ту нис и на тај на чин по ста ла ва жан део ту ни ског 
на чи на жи во та. На овај пе ри од по зи ва ју се и са вре ме ни по
ли ти ча ри алу ди ра ју ћи на то да је вер ска то ле ран ци ја има
нент ни об лик ко му ни ка ци је у Ту ни су.25 Ста туа Ибн Хал ду
на у цен тру гра да има за да так да под се ћа но ве ге не ра ци је 
Туни ша на на то.

По себ но зна чај но до ба за кон ти ну и тет са са вре ме ним зби
ва њи ма у Ту ни су је пе ри од не по сред но пре, и за вре ме ко
ло ни јал не пот чи ње но сти, као и пе ри од осло бо ђе ња и сти ца
ња др жав не не за ви сно сти. Још пре пот па да ња Ту ни са под 
фран цу ски про тек то рат, 12. ма ја 1881. го ди не у тој зе мљи 
усво је ни су за ко ни и Устав ко ји су би ли да ле ко ли бе рал ни ји 
у од но су на слич на до ку мен та у дру гим арап ским зе мља
ма. Шта ви ше, 1861. го ди не у Ту ни су је усво јен пр ви пи са ни 
устав у арап ској исто ри ји! Тај Устав је на стао као ком про
мис из ме ђу про се ку лар них и про ре ли гиј ских гру па ци ја у 
зе мљи. Фран цу ски исто ри чар Жан – Пјер Фи ли (Jean Pi er re 
Fi liu) ис ти че да је у по ме ну том Уста ву по ли тич ки до мен био 
дра стич но одво јен од ре ли гиј ског – ни је про пи са но чак ни 
то да је ну жно да вла дар Ту ни са мо ра би ти му сли ман.26 

У де це ни ја ма ко је су усле ди ле му сли ман ски ау то ри су, из 
пер спек ти ве исла ма, про на ла зи ли мо сто ве из ме ђу док три
нар них на че ла те ре ли ги је и људ ских пра ва, као и из ме ђу 
исла ма и де мо кра ти је уоп ште. Нај по зна ти ји те о ре ти чар 
тог до ба је био Та хар Ха дад (1899 – 1935) (Ta har Had dad) 
осни вач пр вог ве ли ког сло бод ног син ди ка та и бо рац за жен
ска пра ва. Ха дад је сма трао да пра вил но ту ма че ње Ку ра на 
чи та о ца мо же на ве сти ис кљу чи во на за кљу чак о пот пу ној 
јед на ко сти же на и му шка ра ца. Све ви ше са вре ме них ау то ра 
сма тра да у Ку ра ну не по сто је ан дро цен трич не тен ден ци
је и да је жен ска пот чи ње ност у му сли ман ским дру штвима 

23 Ву ко ма но вић, M. нав. де ло, стр. 36.
24 Исто, стр. 36. 
25 Ste pan, A. нав. де ло, стр. 98.
26 Исто, стр. 98. 
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резултан та па три јар хал не кул ту ре. Ин те ре сант но је да је 
овај ту ни ски ми сли лац још на по чет ку два де се тог ве ка до
шао до слич них за кљу ча ка.27

Пе ри од фран цу ске ко ло ни јал не вла сти (18811956) оста вио 
је зна ча јан траг на ту ни ском дру штву. Ве ли ка Бри та ни ја и 
Фран цу ска, две нај ве ће ко ло ни јал не си ле, раз ви ле су раз ли
чи те мо де ле ор га ни за ци је и упра вља ња ко ло ни јал ним по
се ди ма. За раз ли ку од бри тан ске, фран цу ска ко ло ни јал на 
по ли ти ка је, уз еко ном ску екс пло а та ци ју, под ра зу ме ва ла и 
уво ђе ње кул тур них про ме на. Фран цу ске вла сти су зах те ва ле 
уни фи ка ци ју ко ло ни јал ног ста нов ни штва у скла ду са њи хо
вим мо де лом жи вље ња.28

На кон сти ца ња на ци о нал не не за ви сно сти и осло ба ђа ња од 
ко ло ни јал не вла сти, ве ли ки део му сли ман ских дру шта ва је 
свој (но ви) иден ти тет гра ди ло на ислам ској тра ди ци ји. Ту
нис је, и у овом слу ча ју, био из у зе так. Пу тем се ку ла ри за ци
је, осим Ту ни са на ста ви ле су још и Тур ска и Иран. Све арап
ске зе мље у Афри ци су у сво ја прав нопо ли тич ка до ку мен та 
уне ле ислам ска (ше ри јат ска) на че ла. То, опет, ни је био слу
чај са Ту ни сом.29 Чи ни се да је фран цу ска власт у тој зе мљи 
оста ви ла зна чај ни ји траг не го у дру гим др жа ва ма.

Ха биб Бур ги ба, пр ви пред сед ник не за ви сног Ту ни са, био 
је од лу чан и ис тра јан у иде ји фор му ли са ња ’ту ни  ског исла
ма’, тј. спе ци фич ног спо ја ислам ске док три не са мо дер ним 
вред но сти ма. Иа ко је но ми нал но ислам (од но сно од ре ђе на 
ин тер пре та ци ја исла ма) био део Бур ги би не по ли ти ке, у ре
ал но сти то ни је би ла прак са. Ау то ри се углав ном сла жу да 
је ислам за вре ме ње го ве вла да ви не био на дру штве ним и 
по ли тич ким мар ги на ма, док су се ку ла ри за ци ја и мо дер ни за
ци ја на ве ли ка вра та ушле у ту ни ске ин сти ту ци је и до мо ве.30

Иа ко се опи са на сли ка ту ни ског дру штва за вре ме Бу р ги би
не вла да ви не мо же учи ни ти по при лич но де мо крат ском, то 
је ипак са мо по вр шни ути сак. Исти на је да је Ха биб Бур ги
ба успе шно на ста вио кон ти ну и тет то ле рант не по ли тич ке и 
дру штве не кул ту ре, спа ја ју ћи ту ни  ску ли бе рал ну тра ди ци ју 
са мо дер ним, про за пад ним (пр вен стве но фран цу ским) обра
сци ма по ли тич ког и дру штве ног де ла ња. Ме ђу тим, упр кос 
све му на ве де ном, не сме се из гу би ти из ви да чи ње ни ца да 
за вре ме Бур ги би не вла сти (19561987) ни су одр жа ва ни 

27 Исто, стр. 99. 
28 Не шић, М. (2012) Ислам и мо дер на др жа ва, Бе о град: За ду жби на Ан дре

је вић, стр. 29. 
29 Исто, стр. 30. 
30 Ste pan, A. нав. де ло, стр. 100; Wolf, A. нав. де ло, стр. 561.
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избори. Је дан од за кљу ча ка мо гао би би ти да је Бур ги ба вла
дао ау то ри тар но, исто вре ме но уно се ћи у ту ни ску дру штве
ну кли му мо дер не и ли бе рал не тен ден ци је у ско ро свим 
обла сти ма жи вље ња осим у по ли тич кој сфе ри (кон цепт ау
то ри тар не мо дер ни за ци је).31 

Нео др жа ва ње из бо ра прав да но је из го во ром да би они мо гли 
да ре зул ти ра ју по бе дом тра ди ци о нал них му сли ма на. Због 
бо ја зни да та кав сце на рио ни је не ре а лан, Бур ги ба је ужи
вао по др шку ши рих дру штве них сло је ва (пре све га али не и 
ис кљу чи во ур ба не, сред њо кла сне и обра зо ва не по пу ла ци је). 
Гла со ви не за до вољ ства Бу р ги би ном вла шћу до ла зи ли су, 
по пра ви лу, од му сли ма на ко ји су же ле ли дру штво про же
то исла мом и дру га чи ју, кон зер ва тив ни ју ин тер пре та ци ју и 
прак су Ку ра на32. Oвај пред сед ник је на пра вио оштар от клон 
од ислам ске тра ди ци је и, по зи ва ју ћи се  на ли бе рал но на сле
ђе ту ни ске исто ри је, те жио оства ри ва њу иде а ла јед на ко сти 
свих др жа вља на без об зи ра на ве ру, пол, ет нич ку или со ци
јал ну при пад ност. Је ди на (али сва ка ко не и не ва жна) ком по
нен та мо дер ни за ци је ко ја је из о ста ла је из ме на ау то ри тар не 
по ли тич ке прак се и кул ту ре и уво ђе ње из бо ра. 

На кон што је 1987. го ди не Зин ел Аби дин Бен Али (Zi ne El 
Abi di ne Ben Ali) пре у зео власт од Бур ги бе, по ку шао је да 
на пра ви је дан ко рак бли же де мо кра ти ји и увео је из бор ну 
прак су. Већ 1989. го ди не одр жа ни су пр ви из бо ри. Ме ђу тим, 
због (за Бен Али ја из не на ђу ју ће) чи ње ни це да је пар ти ја са 
ислам ским пред зна ком, Енах да (En nahd ha), осво ји ла чак 
15% гла со ва ши ром зе мље (а не што ви ше у гра ду Ту ни су) 
ова стран ка је за бра ње на, а њен ли дер Ра шид aл – Га ну ши 
(Ras hid al – Ghan nus hi) је мо рао да по тра жи азил ван зе мље. 
Ме де ни ме сец Бен Али ја и из бор не де мо кра ти је бр зо се за
вр шио. Прак са одр жа ва ња из бо ра оп ста ла је за све вре ме 
Бен Али је ве вла да ви не, али ус по ста вље ни си стем сва ка ко 
не мо же мо на зва ти из бор ном де мо кра ти јом. Ува жа ва ју ћи 
чи ње ни цу да ни су све пар ти је има ле пра во уче шћа на из бо
ри ма, и с об зи ром на то да по сто ји сум ња у тач ност пред ста
вље них из бор них ре зул та та, ни по што не мо же мо го во ри ти о 
де мо кра ти ји, ни у ужем, а ка мо ли у ши рем сми слу.33 Да кле, 
мо же се ре ћи да је Бен Али до не кле на ста вио са ау то ри тар
ном прак сом свог прет ход ни ка. Ме ђу тим, и ова кав за кљу чак 
би био по јед но ста вљен. Бен Али јев ре жим је до бар при мер 
из бор ног ау то ри та ри зма. Пре у зи ма ју ћи Бу р ги би не из го воре 

31 Ку љић, Т. (2005) Ти то: со ци о ло шкоисто риј ска сту ди ја, Зре ња нин: 
Град ска на род на би бли о те ка Жар ко Зре ња нин, стр. 13.

32 Ste pan, A. нав. де ло, стр. 100.
33 Wolf, A. нав. де ло, стр. 562.
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о по тен ци јал ном до ла ску исла ми ста на власт, Бен Али је се
лек тив но до зво ља вао уче шће пар ти ја на из бо ри ма ко ји су 
се ре дов но одр жа ва ли. Ме ђу тим, иа ко фа сад ни, из бо ри су 
фор му ли са ли сво је вр сну из бор ну по ли тич ку кул ту ру ко ја је 
умно го ме ва жан фак тор у са да шњим про ме на ма у Ту ни су. 
Пар ти ци па тив на по ли тич ка кул ту ра (иа ко не у пу ном оби
му) ни је не по зна та ту ни ским гла са чи ма и то мо же би ти ве о
ма ва жан чи ни лац у да љој ста би ли за ци ји де мо кра ти је у тој 
зе мљи. Ми, да кле, сма тра мо да ово по ли тич ко на сле ђе, уз 
идеј но ли бе рал не те ко ви не (под ра зу ме ва ју ћи и про де мо
крат ске ин тер пре та ци је исла ма) и на ве де на ту ма че ња из ра
ни је исто ри је – мо гу би ти плод на под ло га за кон со ли да ци ју 
из бор не де мо кра ти је у Ту ни су. 

Одр жа ва ју ћи из бо ре Бен Али је по ку ша вао да Ту нис пред
ста ви као де мо крат ску зе мљу. Ме ђу тим, за раз ли ку од Бур ги
бе, он је иза шао у су срет и ислам ским тра ди ци о на ли сти ма, 
ин си сти ра ју ћи на ва жно сти ре ли гиј ског иден ти те та за јед ни
це. Бен Али је, ма кар но ми нал но, те жио ком па ти бил но сти 
исла ма и де мо кра ти је и сма трао је се бе но си о цем и про мо
те ром спе ци фич ног спо ја ислам ске тра ди ци је и са вре ме не 
мо дер но сти. На при мер, у пред из бор ној кам па њи Бен Али 
се по ја вљи вао оде вен у тра ди ци о нал ну ислам ску но шњу, а 
то ком јед не пред из бор не тр ке ме ди ји су из ве шта ва ли о ње
го вом хо до ча шћу у Ме ку. Уста но вио је Ми ни стар ство вер
ских по сло ва, ре ли гиј ску ра дио ста ни цу, увео је ме диј ско 
пра ће ње ра ма зан ског по ста и по др жа вао осни ва ње ислам
ског бан кар ства. Ме ђу тим, ка да год би се вла да ју ћој ели ти 
и са мом пред сед ни ку учи ни ло да ислам ски сим бо ли по ста ју 
ви дљи ви  у дру штву (као што је то би ло слу чај то ком де ве де
се тих го ди на), од мах би би ле из да те на ред бе о за бра ни но
ше ња ду гих бра да, по кри ва њу вер ни ца и слич них верских 
ма ни фе ста ци ја.34 

Све у све му, Бен Али је по ку ша вао да клац ка ли цу ко ја се 
у вре ме Бур ги бе ису ви ше наг ну ла ка про се ку лар ном кра ју, 
вра ти у рав но те жни по ло жај. И мо жда би он у то ме и ус пео, 
да је остао на вла сти и да су се пи та ња ко ја раз ма тра мо за др
жа ла у фо ку су па жње ту ни ског дру штва. До га ђа ји су, ме ђу
тим, кре ну ли дру гим то ком: пот пу но дру га чи ја пре ви ра ња 
из ро ди ла су ве ли ки та лас про те ста ко ји је на зван Ја смин ре
во лу ци јом и ко ји је у крат ком вре мен ском пе ри о ду пре ра
стао у Арап ско про ле ће. Ис по ста ви ло се да про тив ни ци Бен 
Али је вог ре жи ма ни су ни се ку ла ри сти ни тра ди ци о на ли сти 
по је ди нач но, већ обе гру па ци је ује ди ње не у си рома штву. 

34 Исто, стр. 562. 
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Ана ли за раз во ја (из бор не) де мо кра ти је у Ту ни су 
на кон Арап ског про ле ћа

Про те сти за по че ти кра јем 2010. го ди не у зе мља ма Се вер не 
Афри ке и Бли ског Ис то ка до ми нант но су узро ко ва ни ра сту
ћим не за до вољ ством ста нов ни штва због еко ном ских при ли
ка у тим зе мља ма. Зах тев за сме ном, по њи хо вом ми шље њу, 
не по ти стич ке и ко рум пи ра не вла да ју ће ели те био је је дан у 
ни зу зах те ва за еко ном ским бо љит ком. Да кле, не у пит на је 
чи ње ни ца да су про те сти и по бу не у арап ском све ту нај пре, 
а мо жда и нај ви ше, има ле из ра зи то со ци јал но – еко ном ски 
пред знак. 

У при лог тврд њи да су де мон стра ци је и улич ни не ре ди у 
по је ди ним арап ским зе мља ма би ле пр вен стве но ини ци ра ни 
со ци јал ним не за до вољ ством иде и чи ње ни ца да се арап ске 
рен те ри јер ске зе мље, бо га те нафт ним ре сур си ма, ни су су о
чи ле са по бу на ма гра ђа на. Го то во да ни је би ло про те ста у 
Са у диј ској Ара би ји, Ка та ру, Ује ди ње ним Арап ским Еми ра
ти ма и Ома ну. У Ку вај ту и Ал жи ру је не за до вољ ство гра ђа
на ис по ље но спо ра дич но, без ве ћег ин тен зи те та. На су прот 
то ме, у дру штви ма чи ји еко ном ски про спе ри тет ни је за сно
ван на из во зу наф те и га са, до шло је до ве ли ке дру штве не 
мо би ли за ци је и до про ме на у по ли тич кој ели ти.35

Да кле, ви со ка сто па до хот ка по ста нов ни ку, до бра ин фра
струк ту ра, раз ви је ност и дру гих при вред них гра на (а не 
са мо оних ко је су у не по сред ној ве зи са при род ним ре сур
си ма), као и ви сок ни во вер ског обра зо ва ња ста нов ни штва 
(ва жно је на гла си ти да је, по пра ви лу, реч о кон зер ва тив но
ре ли гијском обра зо ва њу), бра на су ма сов ни јим про те сти ма 
за свр га ва ње вла сто др жа ца. Ме ђу тим, еко ном ско бла го ста
ње (од но сно не до ста так истог) сва ка ко ни је је ди ни узрок 
Арап ског про ле ћа. Раз ли чи ти ау то ри36 сла жу се да су де
мон стран ти, али и они ко ји су оста ли у сво јим до мо ви ма 
и по др жа ва ли њи хо ве зах те ве, од луч но тра жи ли уво ђе ње 
де мо кра ти је у њи хо ве зе мље. Же ле ли су свр га ва ње ау то ри
тар них ре жи ма и ус по ста вља ње из бор ног про це са. Ре зул та
ти ис тра жи ва ња спро ве де ног у Егип ту по ка за ли су да 84% 
ин тер вју и са них Егип ћа на сма тра да су при мар ни ци ље ви 
Арап ског про ле ћа де мо кра ти ја и еко ном ски про спе ри тет.37 

35 Вла ди са вље вић, Н. (2013) Ста бил ни ау то ри та ри зам у Арап ском про ле
ћу, Со ци о ло шки пре глед вол. XLVI II, бр. 4, стр. 498. 

36 Ste pan, A. нав. де ло, стр. 90; Ar jo mand, S. A. (2013) The Islam and De moc
racy De ba te af ter 2011, Con stel la ti ons Vol, 20, No. 2, p. 301; Roy, O. (2012) 
The Tran sfor ma tion of the Arab World, Jo ur nal of De moc racy Vol, 23, No. 3,  
p. 17; Wolf, A. нав. де ло. стр. 566.

37 Ar jo mand, S. A. нав. де ло, стр. 301. 
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Зах те ви за де мо кра ти јом сва ка ко је су је дан од сту бо ва идеј
не плат фор ме ко ју су про мо ви са ли арап ски де мон стран ти. У 
зе мља ма у ко ји ма ни је би ло про те ста (рен те ри јер ске држа ве 
бо га те наф том), из о стао је и зах тев за де мо кра ти за ци јом и то 
из два раз ло га: апа рат при ну де је до бро раз ви јен у бо га тим 
арап ским зе мља ма (бо ље не го у оста лим), а та ко ђе, за пад не 
си ле ни у ком слу ча ју не же ле не ре де у др жа ва ма из ко јих 
уво зе наф ту и при род ни гас. Да кле, еко ном ска ста бил ност и 
(ре ла тив ни) ма те ри јал ни про спе ритет ста нов ни ка арап ских 
зе ма ља, раз ви је ни апа рат си ле и од су ство во ље ме ђу на род
них си ла да под стак ну ма сов ну мо би ли за ци ју ста нов ни штва 
про тив вла сти (чак на про тив!) чи не кон текст у ко ји је го то во 
не мо гу ће сме сти ти сли ке про те ста и по бу на ко је су ви ђе не у 
дру гим арап ским зе мља ма. 

Сма тра мо да по ред свих на ве де них чи ни ла ца ко ји су до ве ли 
(од но сно ни су до ве ли) до тран сфор ма ци ја ре жи ма у арап
ским зе мља ма, по сто ји и фак тор по ли тич ке кул ту ре ко ји мо
же би ти ка та ли за тор или пре пре ка уво ђе њу де мо кра ти је. Не 
тре ба гу би ти из ви да да су све зе мље (осим Ал жи ра) ко је су 
’пре жи ве ле’ Арап ско про ле ће –мо нар хи је.38 Ове мо нар хи
је се бит но раз ли ку ју од евр оп ских устав них мо нар хи ја јер 
краљ или емир не по сред но упра вља ју: по ста вља ју и сме њу
ју вла де, ру ко во де по ли ци јом, од ре ђу ју ка рак тер, ка ко уну
тра шње, та ко и спољ не по ли ти ке и огра ни ча ва ју де ло ва ње 
пра во суд них и дру гих ор га на. Не тре ба за бо ра ви ти ни то да 
мо нар си има ју бли ске ве зе са вер ским вла сти ма. У овим зе
мља ма по сто ји по да нич ка по ли тич ка кул ту ра ко ја, по пра ви
лу, по ли тич ки па си ви зи ра ста нов ни штво. Са дру ге стра не, у 
по је ди ним зе мља ма у ко ји ма се од и гра ло Арап ско про ле ће, 
као нпр. у Ту ни су, по сто ја ла је дру га чи ја по ли тич ка кул ту ра. 

Про те сти у Ту ни су по че ли су се дам на е стог де цем бра 2010. 
го ди не на кон са мо спа љи ва ња два де сет ше сто го ди шњег ту
ни ша ни на Му ха ме да Бо у а зи зи ја (Mo ha med Bo u a zi zi). Мла ди 
про да вац во ћа и по вр ћа под ле гао је опе ко ти на ма че твр тог 
ја ну а ра на ред не го ди не. Ње го ва смрт би ла је ини ци јал на 
ка пи сла за еруп ци ју оп штег не за до вољ ства и са мо де сет 
да на ка сни је та да шњи пред сед ник, Бен Али је, за јед но са 
сво јом по ро ди цом, услед ве ли ких и ма сов них про те ста и 
притисака, мо рао да на пу сти зе мљу. 

38 Ни ка ко не би тре ба ло по сма тра ти арап ске мо нар хи је као хо мо ге ну ка
те го ри ју јер су по свом на стан ку али и да љем раз вит ку умно го ме ме
ђу соб но раз ли чи те. Ме ђу тим, за по тре бе овог ра да те раз ли ке ни су од 
фун да мен тал ног зна ча ја те ће сто га оне (са мо услов но) по сма тра ти као 
иста ка те го ри ја.
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Ми рис Ја смин ре во лу ци је про ши рио се и на дру ге арап ске 
зе мље. По бу не су по че ле у Егип ту, Ли би ји, Си ри ји... Со ци
јал ни зах те ви су сва ка ко не спор ни, а кључ но пи та ње за нас 
у овом ра ду је – да ли су љу ди на ули ца ма за и ста тра жи ли 
де мо кра ти ју или не? Ми ће мо се oвдe фо ку си ра ти за пра во 
на сам ис ход про те ста а то су, пре све га из бо ри 2011. го ди
не (за ко је сма тра мо да су кључ ни) али ће мо се освр ну ти и 
на из бо ре одр жа не кра јем 2014. го ди не да би смо ука за ли на 
кон ти ну и тет из бор не прак се у овој зе мљи. Сма тра мо да је 
ана ли за из бо ра сво је вр стан од го вор на не до у ми це у ве зи са 
тим да ли су Tунишани же ле ли де мо кра ти ју и у ко јој фор ми 
су је пер ци пи ра ли, као и од го вор на пи та ње ка кав је став 
по ли тич ких ели та у од но су на пи та ње (из бор не) де мо кра
ти је као спо не из ме ђу му сли ман ског дру штва и мо дер них 
те ко ви на.

Ако се, са мо на крат ко освр не мо на раз ли чи те гла со ве о то ме 
да ли Ту нис иде у прав цу де мо кра ти за ци је или не, уви де
ће мо да је за и ста по сто ја ла не у са гла ше ност ау то ра у ве зи 
са тим пи та њем. Оли ви је Рој (Oli vi er Roy) из ри чи то сма тра 
да су у тој зе мљи ви дљи ве про ме не на свим ни во и ма дру
штва и да су те про ме не не ми нов но до ве ле до дру га чи јих 
по ли тич ких пре фе рен ци ја.39 Рој сма тра да су про те сти у Ту
ни су пра ви при мер ин ди ви ду а ли за ци је. На и ме, из о ста ла је 
иде о ло ги ја (на ци о на ли стич ка, се ку ла ри стич ка, ре ли ги о зна 
или би ло ко ја дру га), ни су се на мет ну ли ха ри зма тич ни ли де
ри, зах те ви су би ли ве о ма ја сни и про те сти су об у ста вље ни 
чим су ци ље ви би ли ис пу ње ни. Ни су се мо гле чу ти ни ти 
ви де ти па ро ле у ве зи са Бо гом, Му ха ме дом или ше ри ја том, 
а демонстpанти су ја сно зах те ва ли, не се ку ла ри за ци ју, већ 
де мо кра ти за ци ју и ис кљу чи ва ње тра ди ци о нал них ин тер
пре та ци ја ре ли ги је из по ли ти ке. Он за кљу чу је да су, као ре
зул тат про те ста, одр жа ни фер и сло бод ни из бо ри у ок то бру 
2011. го ди не и да су ти из бо ри би ли у скла ду са ме ђу на род
ним стан дар ди ма. Из бо ри су, по ње го вом ми шље њу, вр ху
нац ин ди ви ду а ли за ци је.40

Ме ђу тим, Ана Волф и Ралф Ле фе вр (An ne Wolf, Ralph Le
fe vre) сма тра ју да прет ход но изн етo гледиш тe по јед но
ста вље но. Иа ко је не сум њи во да је де мо крат ско уре ђе ње 
био циљ јед ног де ла де мон стра на та ко ји су уче ство ва ли у 

39 Он на во ди да је сто па фер ти ли те та у Ту ни су сва ке го ди не све ма ња, да 
се же не шко лу ју и ра де, да су ну кле ар не по ро ди це ско ро у пот пу но сти 
за ме ни ле про ши ре на до ма ћин ства, да су му шкар ци и же не у бра ку слич
них го ди на и го то во истог ни воа обра зо ва ња што ни је био слу чај пре 
са мо не ко ли ко де це ни ја. Та ко ђе, но ве тех но ло ги је, мо бил ни те ле фо ни и 
дру штве мре же су по ве за ле мла де, и ме ђу соб но, и са остат ком све та. 

40 Roy, O. нав. де ло, стр. 10.
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протестима, не сме се из гу би ти из ви да да то не ва жи за це
лу по пу ла ци ју ко ја је иза шла на ули це. Да Ту нис ни је кре нуо 
де мо крат ским пу тем, по ми шље њу ових ау то ра, до ка зу је 
пре све га из бор на по бе да про и слам ске стран ке 2011. го ди не. 
Та ко ђе, иа ко се сла жу са тим да су ок то бар ски сло бод ни и 
по ште ни из бо ри до бар увод у де мо крат ску тран зи ци ју, они 
су мно го опре зни ји ка да го во ре о да љем то ку де мо кра ти за
ци је у Ту ни су. Шта ви ше, ови ау то ри сма тра ју да се ис под 
де мо крат ске по вр ши не на ла зи исла ми стич ка по ли тич ка и 
дру штве на ре ал ност.41 

Је дан од ин ди ка то ра не у спе ле тран сфор ма ци је у де мо кра
ти ју су, по ми шље њу Вол во фе и Ле фе вра, и ре зул та ти ис
тра жи ва ња спро ве де ног у Ту ни су 2012. го ди не. Ско ро 65% 
ан ке ти ра них гра ђа на оце ни ло је по ли тич ку си ту а ци ју у Ту
ни су као ло шу, од но сно као ве о ма ло шу. Ра сту ћа са ла фи
стич ка прет ња по рет ку у зе мљи, ра ди ка ли за ци ја до ма ћих 
му сли ма на, ло ша со циоеко ном ска си ту а ци ја, не до ста так 
сло бо де ме ди ја и ма њин ских гру па – то су све ре ал но сти 
са вре ме ног Ту ни са. Ци ти ра на ау тор ка под се ћа и на чи ње
ни цу да је младa популацијa у Ту ни су све ви ше окре ну та 
ра ди кал ном исла му. Све на ве де но, по ми шље њу Вол фо ве, 
го во ри у при лог то ме да те жња ка де мо крат ском уре ђе њу 
ни је био циљ це ло куп ног, па мо жда чак ни ве ћин ског, де ла 
ста нов ни штва.42 

Чи ни се да има ар гу ме на та ко ји би оправ да ли ста но ви
шта ау то ра ко ји да ју по зи тив не оце не (пот)кон со ли да ци ји 
де мо кра ти је у Ту ни су, али та ко ђе не тре ба за не ма ри ти ни 
ми шље ња ау то ра ко ји на дру штве нопо ли тич ку си ту а ци ју 
у овој зе мљи гле да ју са из ве сном до зом стра ха од на ди ра
ња пот пу но дру га чи јих тен ден ци ја. С об зи ром на то да не 
по се ду је мо ем пи риј ске по дат ке, не мо же мо за кљу чи ва ти о 
про цен ту за сту пље но сти при пад ни ка раз ли чи тих идеј них 
гру па уну тар по пу ла ци је ко ја је иза шла на ули це да про те
сту је. Ме ђу тим, сма тра мо да ин тер пре та ци је ау то ра ко је смо 
ци ти ра ли (Рој, Сте пан, Вол фо ва и оста ли) са мо де ли мич но 
об ја шња ва ју зби ва ња у Ту ни су. Ви ђе ња раз ли чи тих ау то ра 
од го ва ра ју јед ном де лу исти не, али тек ује ди ње на чи не це
ли ну. Пра ва вер зи ја ту ни шан ског дру штва је ка ле и до скоп
ски пре ло мље на сли ка ко ја по ста је ја сни ја тек на кон укла
па ња свих еле ме на та. 

41 Wolf. A. нав. де ло, стр. 568; Wolf, A. and Le fe vre, R. (2012) Re vo lu tion 
un der thre at: the chal len ges of the ’Tu ni sian Mo del’, The Jo ur nal for North 
– Afri can Stu di es Vol. 17. No. 3, p. 562. 

42 Wolf, A. and Le fe vre, R. нав. де ло, стр. 563.
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Ме ђу тим, чи ни се да је кон сен зус ау то ра по стиг нут је ди но 
у слу ча ју ок то бар ских из бо ра 2011. го ди не. А упра во то је 
оно што нас ов де ин те ре су је и за шта сма тра мо да је ве о ма 
бит но ка да је реч о де мо крат ској бу дућ но сти ове зе мље. Из
бо ри су одр жа ни у скла ду са ме ђу на род ним про пи си ма, без 
ин ци де на та, уз ре ла тив но ве ли ку из ла зност. Пр ви за и ста де
мо крат ски из бо ри (на кон осло бо ђе ња од фран цу ске вла сти) 
би ли су ва жан ис пит за ту ни ску по ли тич ку кул ту ру. Ау то ри 
се сла жу да је тај ис пит по ло жен.43 Без при ти са ка, без ме
диј ске цен зу ре и при стра сно сти, сви гра ђа ни Ту ни са упи
са ни у би рач ки спи сак има ли су пра во из ла ска на из бо ре и 
ви ше од по ло ви не (тач ни је из ме ђу 52% и 54%, у за ви сно сти 
од из во ра), њих је то и учи ни ло. Нај ви ше гла со ва осво ји ла 
је Енах да (37% од но сно 41%, опет у за ви сно сти од из во ра) 
док су оста ле пар ти је при ву кле да ле ко ма њи про це нат би ра
ча (дру го пла си ра на стран ка је осво ји ла око 8% од укуп ног 
бро ја гла са ча).44 Енах да је, у ко а ли ци ји са две се ку ла ри стич
ке стран ке ле вог цен тра фор ми ра ла Вла ду у де цем бру исте 
го ди не. 

Ако се под се ти мо де фи ни ци је ми ни мал ног кон цеп та де мо
кра ти је, као и че ти ри се та кри те ри ју ма ко ји мо ра ју би ти ис
пу ње ни да би се из бо ри мо гли на зва ти сло бод ним и по ште
ним, мо же мо за кљу чи ти да су ту ни ски из бо ри 2011. го ди не 
ис пу ни ли све зах те ве. 

Пр ви сет кри те ри ју ма под ра зу ме вао је да све пар ти је има ју 
мо гућ ност кан ди до ва ња на из бо ри ма. Та ко ђе, од кључ ног је 
зна ча ја да ве ће стран ке у зе мљи не бој ко ту ју из бор ни про
цес. На де цем бар ским из бо ри ма у Ту ни су за и ста је та ко и 
би ло. Чак је и стран ци бив шег пред сед ни ка, Бен Али ја, би ло 
до зво ље но да уче ству је у из бор ној тр ци.45 

У дру гом и тре ћем се ту на ла зе се пра ви ла ко ја се од но се на 
сам чин гла са ња, на по сма тра ње из бо ра од стра не до ма ћих и 
стра них ин сти ту ци ја, као и на пре бро ја ва ње гла со ва и евен
ту ал не при ту жбе на из бор ну кра ђу. Сви ау то ри ко је смо ци
ти ра ли, а ко ји се, као што смо ви де ли, не сла жу ка да је реч о 
мно гим пи та њи ма, сла жу се у јед ном – де цем бар ски из бо ри 
у Ту ни су 2011. го ди не спро ве де ни су на по штен и тран спа
рен тан на чин, у скла ду са свим де мо крат ским про пи си ма. 
Гла са чи се ни су жа ли ли на при ти ске, ни је би ло ве ћих ин
ци де на та на би рач ким ме сти ма и ни ко од уче сни ка из бор не 

43 Ste pan, A. нав. де ло, стр. 92; Roy, O. нав. де ло, стр. 16; Wolf, A. нав. де ло, 
стр. 570; Ar fa o ui, K. and Tcha ic ha, J. нав. де ло, стр. 143. 

44 Tu ni sian Con sti tu ent As sembly elec tion, 2011, 18. April. 2015. http://en.wi
ki pe dia.or g/wi ki/Tu ni sian_Con sti tu ent_As sembly_elec tion,_2011 

45 Ste pan, A. нав. де ло, стр. 91.
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утак ми це ни је се жа лио на на ме шта ње ре зул та та. Ме ђу на
род ни по сма тра чи ни су има ли зна чај ни јих при мед би. Ка ко 
би уна пре ди ли из бор ни про цес, фор ми ра на је и пр ва не за
ви сна из бор на ко ми си ја у Ту ни су ко ја ће, за јед но са ин тер
на ци о нал ним ор га ни за ци ја ма, над гле да ти на ред не из бо ре.46

Што се ти че не за ви сно сти ме ди ја, тј. рав но прав не за сту
пље но сти свих кан ди да та у из бо р ној тр ци (че твр ти кри те
ри јум), си ту а ци ја је не из ве сна. По је ди ни ау то ри47 ис ти чу да 
је у вре ме Енах ди не вла да ви не по сто ја ла (ре ла тив на) цен зу
ра ме ди ја. Ме ђу тим, тре ба има ти у ви ду и то (као што смо 
и на ве ли у де лу ра да у ко ме је би ло ре чи о овим кри те ри ју
ми ма) да је ово нај флек си бил ни ја гру па кри те ри ју ма и да 
ови стан дард ни ни су за до во ље ни у ве ли ком бро ју зе ма ља 
ко је на зи ва мо де мо крат ским. Ува жа ва ју ћи оп ту жбе за цен
зу ру по је ди них стра них ау то ра, тре ба има ти на уму и чи ње
ни цу да су по је ди ни при пад ни ци опо зи ци је сма тра ли да је 
не до вољ но до бро ор га ни зо ва на кам па ња (а не ис кљу чи ва ње 
њи хо ве стран ке из ме диј ске пре зен та ци је) од и гра ла ва жну 
уло гу у ло шем из бор ном ре зул та ту. Те шко је да ти објек тив
ну и ко нач ну оце ну ка да је о ’боч ним аре на ма’ из бор не утак
ми це реч, али ми сма тра мо да ни су у ве ли кој ме ри на ру ше
на пра ви ла и у окви ру ове гру пе стан дар да, иа ко је сва ка ко, 
неопход но по бољ ша ти ста ње.

Охра бру ју из ја ве Енах ди них пред став ни ка, али и ли де ра 
дру гих ту ни ских стра на ка, да ће се за ла га ти за оп ста нак из
бор не про це ду ре (за ко ју су се бо ри ли још за вре ме Ја смин 
ре во лу ци је). Ци ти ра ју ћи јед ног по ли ти ча ра из се ку лар не 
Про гре сив не де мо крат ске пар ти је ко ји је уве ра вао јав ност 
да су де мо крат ски из бо ри ’је ди на игра у гра ду’, мо же мо за
кљу чи ти да, уко ли ко та ко и бу де – из бор на де мо кра ти ја мо
же оп ста ти у овој му сли ман ској зе мљи.48 Уко ли ко се из бо ри 
бу ду ре дов но и на де мо крат ски на чин одр жа ва ли, учвр сти ће 
се и из бор на по ли тич ка кул ту ра ко ја је, уз аде кват но исто
риј ско на сле ђе ове зе мље, основ за одр жа ва ње ми ни мал ног 
кон цеп та де мо кра ти је. Исто вре ме но, она мо же би ти и до бра 
осно ва за на пре дак ка ви шим ни во и ма де мо кра тич но сти.

На кон не за до вољ ства и не ре да због уби ста ва дво ји це по ли
ти ча ра, Енах да се по ву кла са вла сти и Ту нис је во ди ла тех
нич ка вла да. По чет ком 2014. го ди не усво јен је но ви Устав. 
Кра јем 2014. го ди не одр жа ни су нај пре пар ла мен тар ни а 
по том и пред сед нич ки из бо ри. За раз ли ку од из бо ра одр жа
них по сле Арап ског про ле ћа, по бе ду је, овог пу та, однела 

46 Ste pan, A. нав. де ло, стр. 92. 
47 Wolf, A. and Le fe vre, R. нав. де ло, стр. 561. 
48 Ste pan, A. нав. дeло, стр. 91. 
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се кулар на пар ти ја По зив Ту ни са (Ni daa To u nes), док се 
стран ка са ислам ским пред зна ком, Енах да, на шла на дру гој 
по зи ци ји. Пред сед ник Ту ни са по стао је Бе жи Ка ид Есе би 
(Be ji Caid Es seb si) из  по бед нич ке се ку лар не стран ке. И јед
ни и дру ги из бо ри су, углав ном, оце ње ни као де мо крат ски.49 
Да кле, ва жно је то да се из бор ни про цес нео ме та но од ви ја 
у овој зе мљи, да су се стран ке сме ни ле на вла сти без из бор
них ма ни пу ла ци ја или узур па ци је вла сти и да, без об зи ра на 
иде о ло шке раз ли ке и раз ли ке у сте пе ну кон зер ва ти ви зма и 
ори јен та ци ји ка ре ли гиј ским вред но сти ма, по сто ји кон сен
зус да из бо ри и из бор на по ли тич ка кул ту ра оста ју кон стан та 
у по ли тич кој ре ал но сти. Сма тра мо да уса гла ше ност по ли
тич ких ели та по том пи та њу мо же би ти ва жан еле мент учвр
шћи ва ња (из бор не) по ли тич ке кул ту ре и на ни воу ширих 
дру штве них сло је ва.  

На овом ме сту мо же мо за кљу чи ти да Ту нис, на кон из бо ра 
из 2011. али и на кон из бо ра 2014. го ди не, мо же мо сма тра ти 
из бор ном де мо кра ти јом. Ме ђу тим, ва жно је на по ме ну ти да 
ће бу дућ ност из бор не де мо кра ти је у Ту ни су у на ред ном пе
ри о ду за ви си ти, из ме ђу осталoг, од два бит на фак то ра. Пр
ви је со циоеко ном ско ста ње, а дру ги по ли тич ка (и рат на) 
збива ња у окру же њу.

Ка да је у пи та њу еко ном ска си ту а ци ја, по је ди ни по ка за те
љи го во ре о то ме да се ста ње ипак по бољ ша ва у по след ње 
дветри го ди не. Про це нат не за по сле них у зе мљи сма њио се 
са 18% на 15%, а при ме тан је и раст при ли ва од ту ри зма. У 
ја ну а ру и фе бру а ру 2014. го ди не би ло је 40% ви ше ту ри ста 
у од но су на про шлу се зо ну. Уко ли ко се тај тренд на ста ви то 
ће бит но ути ца ти на по бољ ша ње за по сле но сти и це ло куп не 
еко ном ске си ту а ци је у зе мљи.50 Ме ђу тим, ско ра шњи тра гич
ни до га ђа ји у Ту ни су (те ро ри стич ки на пад у му зе ју Бар до 
у глав ном гра ду Ту ни са51) сва ка ко ни су ка та ли за тор оп ште 
без бед но сне ста бил но сти у зе мљи па са мим тим ни успе шне 
ту ри стич ке се зо не. По сле ди це овог на па да и уби ста ва ви ше 
од два де сет љу ди (углав ном ту ри ста) тек ће се ана ли зи ра ти, 
ме ђу тим, сва ка ко мо же мо прет по ста ви ти да ће то не га тив но 
ути ца ти на евен ту ал ни при лив ве ћег бро ја ту ри ста. 

49 Tu ni sian par li a men tary elec tion 2014, 18. April. 2015., http://en.wi ki pe dia.
or g/wi ki/Tu ni sian_par li a men tary_elec tion,_2014; Tu ni sian pre si den tial elec
tion 2014, 18. April. 2015., http://en.wi ki pe dia.or g/wi ki/Tu ni sian_pre si den
tial_elec tion,_2014 

50 Tu nis po sle re vo lu ci je, 13. April 2015., http://www.rts.rs/pa ge/sto ri es/sr/
story/10/Svet/1567362/Tu nis+po sle+re vo lu ci je.html 

51 Broj žr ta va na pa da u Tu ni su na ra stao na 23, 13. April. 2015., http://www.
po li ti ka.rs /ru bri ke/Svet/Osamtu ri staubi je nouna pa duna par la mentuTu
ni su.sr .html 
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Дру ги, не ма ње ва жан, фак тор ко ји мо же мо по ве за ти са 
на ве де ном тра ге ди јом ко ја се до го ди ла у Ту ни су је крај ње 
не ста бил но спољ но по ли тич ко окру же ње. У тре нут ку док 
пи ше мо овај рад ско ро чи тав Бли ски Ис ток за хва ћен је кр
ва вим су ко би ма. Посебну забринутост у последње време 
изазивају и офан зи ве екс тре ми стич ке су нит ске ор га ни за
ци је (Ислам ска др жа ва Иракa и Левантa) чи ји чла но ви, без 
ми ло сти, убијају, про те ру ју и пре во де у ислам оне ко ји су 
дру ге ве ре. 

Мо же мо за кљу чи ти да је ова зе мља ус пе ла да пре бро ди пр
ви удар Арап ског про ле ћа, ме ђу тим по ста вља се пи та ње ка
ква ће би ти суд би на Ту ни са на кон но вог кру га де ста би ли за
ци је у ре ги о ну Бли ског Ис то ка и Се вер не Афри ке. Због сво
је исто ри је, до ми нант не ли бе рал не су нит ске стру је исла ма 
и не по сред ног де мо крат ског ис ку ства у прет ход не че ти ри 
го ди не, Ту нис за и ста мо же би ти при мер укла па ња исла ма 
и из бор не де мо кра ти је. Па ипак, су ви ше је иза зо ва и не по
зна тих чи ни ла ца у овој исто риј скодру штве ној јед на чи ни 
да би смо мо гли са ве ли ком си гур но шћу да прог но зи ра мо 
потвр ду на ве де не хи по те зе.

За кљу чак

У по тра зи за илу стра ци јом на ше хи по те зе при ме ни ли смо 
по ме ну ти те о риј ски оквир на са вре ме ни при мер, тј. на слу
чај Ре пу бли ке Ту нис на кон Арап ског про ле ћа. Због спе ци
фич ног кул тур но и сто риј ског на сле ђа, али и због чи ње ни це 
да је ова зе мља нај бр же иза шла из по ли тич ке кри зе и ус по
ста ви ла де мо крат ски по ре дак, сма тра ли смо је нај по год ни
јом за при ме ну те о риј ског мо де ла из бор не де мо кра ти је.

На осно ву чи ње ни це да су, на кон од ла ска ау то ри тар ног пред
сед ни ка и окон ча ња улич них про те ста, одр жа ни сло бод ни и 
по ште ни из бо ри, у скла ду са свим де мо крат ским на че ли ма 
и про це ду ра ма, сма тра мо да мо же мо за кљу чи ти да је Ту нис 
зе мља из бор не де мо кра ти је. Не до ста так вој не или стра не 
ин тер вен ци је (за раз ли ку од дру гих зе ма ља, нпр. Егип та и 
Ли би је), усва ја ње но вог Уста ва (ко ји не са др жи ше ри јат ска 
на че ла), и одр жа ва ње (са да већ у два ци клу са!) де мо крат
ских из бо ра до дат но по др жа ва ју из не ти за кљу чак. Не тре ба 
за бо ра ви ти да по ли ти ча ри из раз ли чи тих се ку лар них, и дру
гих стра на ка, са си гур но шћу твр де да су де мо кра ти ја и из
бо ри кон стан та у по ли тич ком и дру штве ном жи во ту Ту ни са. 

Ме ђу тим, као што смо ре кли, мно го је раз ли чи тих ути ца ја 
ко ји мо гу до ве сти до то га да опи са на сли ка не по ста не ре ал
ност Ту ни са. Два ве ли ка про бле ма са ко ји ма ће се вла сти у 
Ту ни су и гра ђа ни су о ча ва ти су – еко ном ски иза зо ви и ути цај 
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вер ског и по ли тич ког екс тре ми зма са Бли ског Ис то ка и Се
вер не Афри ке.
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THE IMPORTANCE OF  ELECTORAL POLITICAL 
CULTURE OF DEVELOPING AND MAINTAINING A 

MINIMUM LEVEL OF DEMOCRACY

A CASE STUDY OF THE REPUBLIC OF TUNISIA

Abstract

In this paper, we will apply the theoretical framework of the minimal 
definition of democracy (electoral democracy) to the example of the 
Republic of Tunisia after the changes that have occurred after The Arab 
Spring. We wish to illustrate the hypothesis that democratic political 
culture, which has a permanent character, can play an important role 
in maintaining the nucleus of democracy – the electoral process. 
Also, we will try to show that specific (liberal and tolerant) cultural 
– historical heritage and political practice in Tunisia are important 
factors for the formation and maintenance of democracy in that country  
(at the minimum level). Our goal is to try to give a general evaluation of 
whether Tunisia, a few years after The Arab Spring, can rate as electoral 
democracy. Indirectly, we will discuss how Islam can be barrier to the 

democratization of society.
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Сажетак: Фан та зи ја про сто ра игра ва жну уло гу у те ра пиј ској 
пси хо ло ги ји и по кри ва го то во све оно што се од ви ја уну тар су бје
ка та те ра пи је – ра ди мо на про це си ма ко ји се од ви ја ју уну тар не ке 
по ро ди це а чи не је дис функ ци о нал ном; про ра ђу је мо и ра све тља ва
мо при ми тив на мен тал на ста ња ко ја се од ви ја ју у не све сном ана
ли зо ва ног, рас пе тља ва мо про бле ме на ста ле уну тар тран сфер но
кон тра тран сфер ног од но са; по ма же мо љу ди ма ко ји су у шкрип
цу; ана ли зом олак ша ва мо кли јен ту да по вра ти про јек ци је на траг 
у се бе; те ле сним тех ни ка ма на сто ји мо от кри ти где се у те лу 
скри ва ју от це пље ни тра у ма тич ни до жи вља ји итд. Те ра пе у ти ма 
дра ги пој мо ви, без ко јих им је рад не за ми слив – про јек ци ја, ин тро
јек ци ја, ин тер на ли за ци ја, по вла че ње уце ло вља ва ње, увид, ре флек
си ја, оте ло вље ње, пре ме шта ње, по ме ра ње, ре гре си ја, не све сно, 
под све сно, жр тве ни ја рац, три ан гу ла ци ја, кон такт, фе но ме но ло
шко по ље, кон теј нер, из ра ста ње, оте ло вље ње, ре ал ноне ре ал но, 
су бјектобјект и слич но – из ве де ни су из иде је про сто ра или су 
на ста ли осла ња ју ћи се на њу. У ра ду се ба вим хер ме не у ти ком ове 
до ми нант не фан та зи је те ра пиј ске пси хо ло ги је и су прот ста вљам 
је фан та зи ји ме ста на ко јој се, по том, мо же из гра ди ти јед на по
све дру га чи ја па ра диг ма ко ја би по слу жи ла као фе но ме но ло шко 
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стани ште го ре по бро ја ним про це си ма и са др жа ји ма на шег те
ра пиј ског ра да.

Кључнеречи: про стор, ме сто, ду ша, те ло, су бјект, објект

Све иде је, фан та зи је и пред ста ве о пси хо те ра пи ји, као и ра
зно ли ки на чи ни на ко ји је све при ме њу је мо, про из во ди су 
мо дер не. Пси хо те ра пи ја се мо гла ја ви ти он да ка да је до шло 
до пси хо ло шког ро ђе ња чо ве ка, по мо ли ла се оног тре нут ка 
ка да је чо век од ре ђен као иди о син кра тич на, ау то ном на, од 
све та и дру гих по дво је на, ау то ном на, про ак тив на, де лат на 
и сло бод на је дин ка ко ју кра се људ ска пра ва и до сто јан ство. 
Но овај пси хо ло шки чо век, не по но вљи вог сам ства, ин те гри
те та и иден ти те та, чи ји је мо дел на ста јао у пе ри о ду од 1500 
– 1900, не пред ста вља ан тро по ло шку кон стан ту већ исто
риј ску по ја ву ко ја је про ис те кла из ди ја лек тич ког про це са 
са мо не га ци је ду ше. Ду ша, чи ја је при ро да уро бо рич ког и 
са мо не ги ра ју ћег ка рак те ра (она са му се бе су бла ти ра/не ги ра 
чи ме, исто вре ме но, са му се бе ства ра), увек се ис по ља ва у 
оно ме што не ги ра ко ли ко и у оно ме што је не ги ра но. Од
но сно, свр ха ње не ин тер не ди ја лек ти ке је ау то по ет ског ка
рак те ра – кроз њу се ду ша из ра жа ва и се бе чи ни објек тив но 
при сут ном. У то ме сми слу, ње на ау то по е ти ка се ис по ља ва у 
ра зно ли ким про из во ди ма кул ту ре а јед на ко то ме, ка да је реч 
о ин ди ви ду ал ном људ ском би ћу, кроз ви зи је, сно ве, је зик, 
на ра тив ни дис курс или кроз број не пси хо па то ло шке симп
то ме. Све по бро ја но – оно у че му и кроз шта се из ра жа ва и 
ис по ља ва – из ра зи су ње не са мо ар ти ку ла ци је и са мо ре а ли
за ци је. Бу ду ћи да ду ша ни је он то ло шка већ но е тич ка, ло гич
ка ка те го ри ја, она не сто ји иза сво јих про из во да већ је сте 
са мо оно што она са ма про из во ди. Увек се да је у оно ме што 
про из во ди, у сво јим ре зул та ти ма. Кроз сво ју ау то ге не рич
ност она по ста је ства ра на и де лат на. 

Вра ти мо ли се са вре ме ном чо ве ку, мо же мо ре ћи да је реч о 
епо хи у ко јој је ду ша, ра дом на са мој се би (са мо не га ци ји), 
про из ве ла мо дер ног пси хо ло шког су бјек та, ње го во сам ство 
и иден ти тет. Од но сно, пси хо ло шки су бјект мо дер не је сте 
про из вод у ко јем је са др жа на ду ша. Она се се у до ба мо
дер не ја вља у ви ду сам ства, лич ног иден ти те та и су бјек та. 
Но она се не ис по ља ва са мо у ра зним ан тро по ло шким мо
де ли ма и те о ри ја ма лич но сти већ, јед на ко то ме, у пси хо те
ра пи ји, ње ним те о ри ја ма и прак си. По бро ја на ис по ља ва ња 
ду ше не про ис ти чу јед на из дру гих ни ти јед на узро ку ју дру
га већ су кокон сти ту тив на и екви тем по рал на. Њи хо во по
ма ља ње би ло је мо гу ће са мо за то што се ду ша прет ход но, 
у до ба пре мо дер не, ис по ља ва ла кроз дру ге пред ста ве, иде је 
или фан та зи је ко је ће, по том, не ги ра ти а из ко јих ће по том 
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про ис те ћи мо дер ни су бјект и сам ство. Ов де ћу раз мо три ти 
не ке од тих пред ста ва и иде ја, бу ду ћи да их др жим ва жним 
у раз у ме ва њу оно га шта чи ни мо дер ног су бјек та као и оно 
што чи ни и на шта ци ља пси хо те ра пи ја.

Фан та зи ја (или иде ја) про сто ра игра зна чај ну уло гу у те ра
пиј ској пси хо ло ги ји и не мо гу ће је за ми сли ти а ка мо ли оба
вља ти ма ко ји об лик пси хо те ра пиј ског ра да а да се он не 
од ви ја у не ком про сто ру. Ду шев ни про бле ми на ко је се кли
јен ти то ком се ан си жа ле и на ко ји ма се по том ра ди са ми су 
на ста ли или се и са да од ви ја ју у овим или оним дру штве
ним и фи зич ким про сто ри ма. Као су ди о ни ци те ра пиј ског 
ра да (кли јент и те ра пе ут) ми ра ди мо на про це си ма ко ји се 
од ви ја ју уну тар не ке по ро ди це а ко ји ову чи не дис функ ци о
нал ном; про ра ђу је мо и ра све тља ва мо при ми тив на мен тал на 
ста ња ко ја се од ви ја ју у не све сном ана ли зо ва ног, рас пе тља
ва мо про бле ме на ста ле уну тар тран сфер нокон тра тран
сфер ног од но са; по ма же мо љу ди ма ко ји су ,,у шкрип цу’’ 
или ,,у ћор со ка ку”; ана ли зом олак ша ва мо кли јен ту да по
вра ти про јек ци је ,,на траг у се бе”; тех ни ка ма те ле сне те ра
пи је на сто ји мо от кри ти где се у те лу скри ва ју от це пље ни 
тра у ма тич ни до жи вља ји или уну тар ко јег је те ле сног окло
па за ро бљен па ци јент. По врх то га, на ма дра ги пој мо ви, без 
ко јих је пси хо те ра пиј ски рад не за ми слив, по пут про јек ци је, 
ин тро јек ци је, ин тер на ли за ци је, ин кор по ра ци је, по вла че ња, 
уце ло вље ња, уви да, ре флек си је, оте ло вље ња, пре ме шта ња, 
по ме ра ња, ре гре си је, не све сног, под све сног, пред све сног, 
жр тве ног јар ца, три ан гу ла ци је, кон так та, фе но ме но ло шког 
по ља, фи гу репо за ди не, ин тер ак тив ног по ља, кон теј не ра, 
из ра ста ња, ре ал ногне ре ал ног, су бјек таобјек та, спољ ног
уну тра шњег и слич ног, из ве де ни су или заснова ни на иде ји 
или фан та зи ји про сто ра. 

Фан та зи ја про сто ра се у те ра пиј ску пси хо ло ги ју ушу ња ла 
из фи ло со фи је, од стра не ми сли ла ца по пут Га сен ди ја, Га ли
ле ја, Њут на и Де кар та, пре ма чи јим је схва та њи ма про стор 
био од ре ђен као не што што је хо мо ге но, изо троп но, изо ме
трич но, пра зно, ап стракт но и бес ко нач но (или, у нај ма њу 
ру ку, бес крај но) ши ре ће. Уну тар овог из ра зи то фор мал ног 
и ин ди фе рент ног схва та ња про сто ра, ло кал не раз ли ке ни су 
би ле од зна ча ја. Ме сто (lo cus) ни је игра ло ни ка кву зна чај ну 
уло гу у схва та њу и од ре ђе њу про сто ра. У па ра диг ми мо дер
не ,,ме сту”, као ва ља ном и ау тох то ном пој му се ни је мо гло 
на ћи ме ста. По сле ди ца то га је би ла да је ме сто би ло ли ше
но сва ке мо ћи: сва моћ је пре не се на или све де на на про стор 
(сва ка ко и на ка те го ри ју вре ме на). Фи ло соф ска а ка сни је и 
на уч на ве ра у про стор као не што што је a pri o ri да то по ла
ко се уву кла у ан тро по ло ги ју и пси хо ло ги ју, те се и у овим 
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дисци пли на ма ме сто по че ло схва та ти као оно што про ис ти
че из про сто ра или што је чак од про сто ра створено. Иа ко 
је про стор пра зан, он је тај ко ји је уни вер за лан, ге не ра ти ван 
и над ре ђен, док је ме сто, ко је му је под ре ђе но, од ре ђе но као 
оно што је пар ти ку лар но и из про сто ра из ве де но. ,,Про стор” 
је у ан тро по ло ги ји и пси хо ло ги ји схва ћен као при род ни, из
вор но да ти ме ди јум или ta bu la ra sa на ко јој ће по је ди нач ни 
са др жа ји кул ту ре и исто ри је би ти за пи са ни или на ко ју ће 
би ти про јек то ва ни ра зно ли ки со ци јал ни или пси хич ки про
це си. Оту да се у те ра пиј ској пси хо ло ги ји про стор по чео ја
вља ти у ви ду ге о ме три зо ва нофи зи ка ли зо ва не пер спек ти ве, 
још и као ап стракт на, ан ти фе но ме но ло шка ин тер и о ри зо ва
на ка те го ри ја. Пси хо а на ли тич ко от кри ће не све сног за сно ва
но је на иде ји про сто ра, док су сно ви, се ћа ња, пред ста ве, 
фан та зи је и фан та зми по ста ли ње го ви из вор ни са др жа ји 
ко ји ода тле ,из ну тра’ за по се да ју, на овај или онај на чин, чо
ве ко ву свест.

Да бисмо би ли у ста њу да пре вред ну је мо обес пра вље ну и 
обез вре ђе ну ка те го ри ју ме ста и да би смо га уве ли у на ше 
пси хо ло шке те о ри је и те ра пиј ску прак су мо ра мо се по за ба
ви ти ти ме ка ко је оно би ло од ре ђе но у пре мо дер ној и пост
мо дер ној ми сли. А то за по сле ди цу мо же има ти и по све дру
га чи је схва та ње ње го ве уло ге у на шим уче њи ма и прак си.

Пи та го ре јац Ар хи та је дан је од оних ко ји ме сту при да ју 
при мат над про сто ром:

Мо гу ће је да је оно (ме сто) пр во од свих би ћа, јер све 
што по сто ји на ла зи се на не ко ме ме сту и не мо же 
по сто ја ти без свог ме ста.1

Ар хи та ка же да би не што (је ди но) мо гло бив ство ва ти уко
ли ко бив ству је у (не ком) ме сту, а ако ње гов ак си ом ба рем 
ма ло пре и на чи мо мо же мо ре ћи да уко ли ко фе но ме ни све та 
од ра ни је по сто је, он да она од ра ни је за по се да ју од ре ђе на 
ме ста. У том сми слу, и сам свет је ме сто. Светкаоме сто. 
Ње го вом схва та њу ме ста, ко је ће из ло жи ти у јед ном дру гом 
ак си о му, ће се ре дом при кло ни ти ми сли о ци по пут Ари сто
те ла, Хај де ге ра, Ба шла ра или Кеј си ја, а гла си: ,,Место је пр
во од свих ства ри”. Овај ак си ом игра, по мо ме су ду зна чај ну 
а у на шој на у ци и прак си пре ви ђе ну пси хо ло шку уло гу, те 
ћу по ку ша ти да о то ме ка жем не што по дроб ни је. Из Аристо
те ло ве Фи зи ке са зна је мо да сва ко ство ре но би ће мо ра бити 
негде, при че му је нај бо ље од ре ђе ње тог не где да је оно 

1 На ве де но пре ма S. Sam bursky (ed.) (1982) The Con cept of Pla ce in La te 
Neo pla to nism, Je ru sa lem: Israel Aca demy of Sci en ces and Hu ma ni ti es, р. 37.
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садр жа тељ те ла у по кре ту.2 Су штин ско је свој ство места 
(топос, τόπος)3 то да је оно са суд ко ји по кри ва, са др жи, скри
ва, та ко ђе, оно што шти ти, бра ни или за кла ња. „Сва ко те ло 
мо ра да бу де на (не ком) ме сту” ве ли Фи ло пон.4 На фе но
ме но ло шки осе тљив на чин Ари сто тел го во ри о ме сту као 
оно ме што ,,за слу жу је да има при о ри тет” али и о то ме због 
че га га мо ра мо сма тра ти ,,пр вим од свих ства ри”. Ме сто је 
од су штин ског зна ча ја за са мо по сто ја ње те ла у по кре ту, те 
ће у сво јој Фи зи ци (212 б) при ме ти ти ,,да се сва ко те ло кре
ће ка сво ме ме сту”. Дру го, ме сто обез бе ђу је ме ђе, од ре ђе ње 
и гра ни це а оно, ујед но, пру жа ак тив ну за шти ту и окри ље 
те ли ма ко ја у се би но си. Сле де ће свој ство ме ста је да оно 
по ста вља или сме шта ства ри, а да се при то ме са њи ма не 
ме ша. Ме сто и би ће, ко је је у ње му сме ште но, ни су исто вет
ни. На ве де на свој ства ме ста упу ћу ју на сле де ћа два: ме сто 
има моћ над оним што у се би са др жи, тј., оно има вла сти ту 
ди на ми ку, оно ни је па сив ни са суд ко ји је од ре ђен, об ли ко ван 
или кон стру и сан од стра не објек та (ов де се из раз објект од
но си и на чо ве ка као су бјек та) ко ји га ис пу ња ва или на ста
њу је. На кра ју, а у то ме се сла жу Пла тон, Ари сто тел, Гор ги ја 
и Зе нон – ме сто је пред у слов ег зи стен ци је би ћа. Ари сто тел 
још ве ли „ ... оно што је не где је по се би не што... сви прет
по ста вља ју да ства ри ко је по сто је је су не где...” (Ари сто тел, 
Фи зи ка, 212 б 15, 208). Би ти зна чи би ти на од ре ђе ном ме сту, 
и, су прот но то ме, не би ти под ра зу ме ва не би ти ниг де. Ме
сто, на про сто, има моћ да сме шта, по ста вља или вас по ста
вља фе но ме не све та. Оно ак тив но вр ши деј ство на ства ри 
ко је у се бе по ста вља и, исто вре ме но, има моћ да ме ња ток 
зби ва ња све му оно ме што у се би са др жи. Моћ ко ји ме сто 
по се ду је про ис ти че из то га што оно чи ни да ства ри бу ду не
где; а он да ка да фе но ме не у се бе сме сти, оно их ту у се би 
чу ва и но си. Су прот но то ме, уко ли ко ства ри ни су не где ло
ци ра не, уко ли ко за њих не ма не где ме ста, он да оне и ни су 
ства ри: не ма ме ста где би оне би ле оно што је су. Им пли
ка ци је спо ме ну тог гу бит ка (ме ста) ни су са мо ко смо ло шке 
и он то ло шке већ и пси хо ло шке: не би ти са др жан не где, на 
не ком ме сту, осу је ћу је и оне мо гу ћа ва пси хо ло шко бив ство
ва ње. На овом ме сту ва ља, до да ти Ари сто те ло ву ми сао ко
ја се од но си на фи зи ку а ко ја, исто вре ме но, у се би са др жи 

2 Har die, R. P. and Gaye, R. K. Physi ca in: The Works of Ari sto tle, ed. Ross, W. 
D. (1930) Ox ford: Cla ren don Press.

3 Грч ка фи ло со фи ја пра ви ја сну раз ли ку из ме ђу из ра за ме сто (τόπος, то
пос или на лат. lo cus) и про стор (ώρα, хо ра или на лат. spa ti um); док 
пр ви има фе но ме но ло шко зна че ње, по то њи је ап страк тан, ге о ме триј ски 
по јам; прим. В. Б. П.

4 Phi lo po nus, (1991) Co rol la ri es on Pla ce and Void, Lon don: Duc kworth,  
р. 28.
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пси хо ло шко значе ње – ме сто је пред у слов про ме не (κίνησις). 
,,Нај оп шти ја и нај о снов ни ја вр ста про ме не је она (про ме
на) ко ја се ти че про сто ра, а зо ве мо је ло ко мо ци ја” (Ари сто
тел, Фи зи ка 208 а). А под ло ко мо ци јом је ми слио на кре та ње 
из јед ног ме ста у не ко дру го. Ни је ли Фрој дов вје ру ју ко ји, 
ујед но, пред ста вља циљ пси хо а на ли зе, гла сио: ,,та мо где је 
би ло оно тре ба да бу де ја’’?

Не ко ли ко ве ко ва ка сни је, у ра до ви ма нео пла то ни ча ра Јам
бли ха, на и ћи ће мо на ми сли ко је има ју још из ра зи ти је пси
хо ло шке им пли ка ци је ко је се ти чу схва та ња су бјек та, ње
го вих гра ни ца и сам ства. Јам блих се сла же са на у мом да 
оме ђу ју ћа или окру жу ју ћа гра ни ца игра зна чај ну уло гу у 
од ре ђи ва њу то га шта је ме сто, али се не сла же са иде јом 
да је гра ни ца ис кљу чи во „по вр ши на” (гр. ἐπιφάνεια) ко ја је 
ге о ме триј ски струк ту ри са на. На ме сто то га, ме сто тре ба би
ти схва ће но у из ра зи ма ме ђе или гра ни це (гр. χορός), при 
че му гра ни ца има ди на мич ка свој ства и ак тив ну моћ ко ја се 
про те же и на те ла у ње му – гра ни ца је пр ви и пра ви узрок 
(гр. ἅρχωγός) на стан ка те ла. Но уко ли ко је гра ни ца узрок – 
у под јед на кој ме ри узрок од ре ђе ња те ла и узрок на стан ка 
те ла – он да је ме сто qua гра ни ца из над сва ке те ле сно сти. 
Сле де ћи Пло ти но ву пре ми су да је бес те ле сност a pri o ri из
над сва ког об ли ка те ле сно сти, Јам блих ка же да је ме сто, као 
осо бе ни об лик бес те ле сно сти, су пер и ор но у од но су на те ла 
ко ја у се би са др жи. Упра во за то што је бес те ле сно, ме сто 
има над моћ над оним што је њи ме об у хва ће но. Моћ ме ста 
се по ње му огле да у то ме што оно „са др жа ва, одр жа ва и по
др жа ва те ла, при ди же она ко ја су па ла и са би ра она ко ја су 
раз ба ца на, ис пу ња ва их и, ујед но, об у хва та са свих стра на”.5 

Са др жа ва ње, одр жа ва ње и по др жа ва ње, као и моћ да при
ди же оноусе биса др жа но, од но си се на то ка ко не ко ме сто 
др жи те ла у од ре ђе ном по ло жа ју, и ка ко спре ча ва њи хов пад 
у про сто ру. Док са би ра ње, са дру ге стра не, на го ве шта ва да 
је ме сто у ста њу да те ме ђу соб но из дво је не по ло жа је те ла 
об у хва ти и др жи ја сно одво је ним јед не од дру гих. Опет, ка
да Јам блих ка же да су те ла њи ме ис пу ње на, он им пли ци ра 
на то да ме сто ни је ис кљу чи во њи хо ва „за јед нич ка ме ђа”, 
њи хо во спо ља шње огра ни че ње или крај ња гра ни ца до ко је 
се мо гу про сти ра ти, већ да је ме сто оно што их ис пу ња ва 
и што је, оби та ва ју ћи у њи ма са ми ма, њи хов де ло твор ни 
прин цип. Ме сто не об у хва та са мо те ла од спо ља не го их ди
на мич ки ис пу ња ва и чи ни да „мо гу да се при диг ну”. Ме
сто је, да кле, са др жа тељ, на грч ком περιέχων а што значи: 

5 На вед ено пре ма: Ca sey, E. (1991) Smo oth Spa ces and Ro ughEd ged Pla ces: 
The Hid den Hi story of Pla ce, The Re vi ew of Me taphysics Vol. 51, No. 2 (De
cem ber 1997), pp. 267296.
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наоко ло пограби ти, об у хва ти ти, оп ко ли ти, окру жи ти, са 
свих стра на за тво ри ти или за кри ли ти. Би ти на ме сту зна
чи би ти са др жан, об у хва ћен или за шти ћен уну тар са др жа
ва ју ћих гра ница. Дру гим ре чи ма, ме сто од го ва ра пој му vas 
her me ti cumа из ал хе ми је, до бро за пе ча ће ној по су ди ко ја не 
до пу шта да ишта од бур ног про це са тран сму та ци је иза ђе 
из ван ње них гра ни ца. Vas је ме та фо ра, ре ћи ће К. Г. Јунг, за 
има ги нал ни то пос у ко ме се од ви ја по у ну тру ју ћи про цес ра
да ду ше на се би са мој. 

По у ну тру ју ћи про цес у ко јем се ду ша ба ви са мом со бом, 
по стао је мо гућ по што су се прет ход но ја ви ла спо ме ну та 
схва та ња ме ста и ње го вих мо ћи. Ова ба рем ва жи за јун гов
ска раз у ме ва ња оно га што чи ни ду шу и пси хо ло ги ју. Ду ша 
је ту од ре ђе на као по све по у ну тре на, у це ло сти са др жа на 
у са мој се би. Она не ис пу ња ва ка кав спо ља шњи lo cus ко
ји ег зи сти ра у ем пи риј ској ре ал но сти, те ни људ ска је дин ка 
ни је ,ме сто’ ко је она на ста њу је. Она је у пот пу но сти ,са др
жа на’ у се би са мој, при че му се не ра ди о до слов ној ,уну
тра шњо сти’. ’У се би са мој’ ни је ка кво до слов но спо ља шње 
ме сто у ко је се не ко мо же сме сти ти, већ је сте оно што је 
про из ве де но а што је на ста ло као ре зул тат по у ну тру ју ћег 
про це са ра да ду ше на се би са мој. Ду ша је ди ја лек тич на и 
са мокон тра дик тор на, она ни је не што што се мо же схва ти
ти као део при ро де или што би се мо гло ис ка за ти по сред
ством он то ло шких из ра за. Пре ће би ти да је реч о не че му 
но е тич ком, мен тал ном или ло гич ком. Не че му што се не да је 
не по сред но а опет, не че му што, са мо по се би, пред ста вља 
ре флек то ва ну ре ал ност. Ис пр ва ду ша не по сто ји као од ре
ђе ни спо ља шњи ен ти тет ко ји ће се по том ре флек то ва ти у 
не кој од сво јих ак тив но сти. Ду ша је (са мо)ре флек си ја, она 
је, на про сто, оно што се у њој са мој од ра жа ва. На про сто, 
ду ша ни је, она је оно што мо ра би ти ство ре но, али ство ре
но на ди ја лек ти чан на чин, на та кав на чин да је оно што је у 
том про це су про ис те кло или што пред ста вља крај њи про
из вод, исто вре ме но по ла зи ште са мог тог про це са. Ду ша је, 
по на вљам  са мо ре флек си ја, ни шта ви ше до од раз се бе са ме: 
она је сте ин тер пре та ци ја а и оно што је ин тер пре то ва ла је и 
са мо ин тер пре та ци ја. Пси хо ло ги ја пред ста вља је дан вид ду
ши ног са мо од но ше ња и са мо ре флек си је. Под се ћам, за Јун га 
пси хо ло ги ја је чуд на ра бо та, у њој се зби ва не што што се не 
де ша ва у дру гим на у ка ма, бу ду ћи да је у њој, за раз ли ку од 
њих, не мо гу ће по ву ћи раз ли ку из ме ђу пред ме та про у ча ва ња 
и оно га ко вр ши про у ча ва ње – пси хо ло ги ја је ду ша а ду ша је 
ин тер пре та ци ја са ме се бе (пси хо ло ги је). Пси хо ло ги ја оту да 
не по чи ва на фан та зи ји, на ко јој су дру ге на у ке за сно ва не, 
да је њен објект про у ча ва ња оно што сто ји на спрам/из ван 
ње, при че му тај објект је сте оно што је сте, не за ви стан од 
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ње них (пси холошких) ин тер пре та ци ја. По што је кра си са
мо ре флек сив на струк ту ра, пси хо ло ги ја ни је те о ри ја ко ја се 
ба ви ту ма че њем ових или оних не по сред но да тих при род
них чи ње ни ца или зби ва ња већ је ин тер пре та ци ја са мих ин
тер пре та ци ја (по гле да, фан та зи ја, иде ја, те о ри ја) ре ал но сти.

Мо жда ће по ре ђе ње ме ста из Јам бли хо вог уче ња и оног којe 
та ко ђе сре ће мо у дубинскoj пси хо ло ги ји би ти ја сни је, од на
пред из ре че ног ко ји кра си јун гов ску пси хо ло ги ју, уко ли ко 
се при се ти мо из ра за „кон теј нер”. И овај се из раз од но си на 
има ги нар но а не на ем пи риј ско ме сто, не ра ди се о су бјек
ту (мај ци) у ко ме се од и гра ва про цес пси хо ло шког ра ста и 
пре о бра жа ја већ о фан та зи ра ном ме сту ко је има моћ да у 
се би са др жи, но си, по др жа ва, са би ра, уце ло вљу је и шти ти 
све оно (де те) што је у ње му са др жа но.

Aристо теловски на ум да је „са др жај ност” пред у слов то га да 
се бив ству је у не ком ме сту је сте не што што Јам блих не до
во ди у пи та ње, али не сма тра да су те ла та ко ја од ре ђу ју про
стор. Ме сто од ре ђу је оно што је у ње му са др жа но. Ме сто 
као гра ни ца и по сред ством гра ни ца чи ни да су и са ма те ла 
ко ја су у ње му са др жа на ди на мич ки де ло твор на. Те ла сво ју 
ди на ми ку до би ја ју од ме ста у ко јем су са др жа на. Мар тин 
Хај де гер ће мно го ве ко ва ка сни је на сли чан на чин ми сли ти 
ме сто:

Из вор но, реч ме сто зна чи врх ко пља. У вр ху се све 
су сти че. Ме сто ску пља к се би, ску пља у оно нај ви
ше и крај ње. Оноску пља ју ће прот ки ва и про жи
ма све. Ме сто, оноску пља ју ће, са би ра у се бе, чу ва 
тосабра но, али не као кап су ла ко ја се за тва ра, већ 
та ко да оно оба сја ва и про све тља ва оноску пље но и 
тек га на тај на чин пу шта у ње го ву су шти ну.6

За Хај де ге ра, основ на цр та људ ског би ћа је да оно на ста њу је 
од ре ђе ни про стор, од но сно, не тач но је ре ћи да је чо век на 
јед ној стра ни а ме сто на дру гој, ов де чо век а из ван ње га ме
сто. На про сто, oно што чо ве ка чи ни чо ве ком је да на ста њу
је од ре ђе но ста ни ште. „По сто ја ти на људ ски на чин” у Хај
де ге ра зна чи, пре би ва ти у од ре ђе ном ме сту или ста ни шту. 
„На чин на ко ји ти је си и на ко ји ја је сам..., на чин, на ко ји 
ми – љу ди – је смо на зе мљи, је сте buan ста но ва ње. Чо век 
би ти – то зна чи ... ста но ва ти”.7 Чо век је сте чо век за то што 
на ста њу је не ко ме сто, за то што оби та ва у не ком ста ни шту. 
По сред ством ста но ва ња чо век бив ству је у ар хе ти по ви ма / 
ар хе то по си ма. Сва ка ко да ће чи та лац у из ре че ним исеч цима 

6 Хај де гер, М. (2007) На пу ту к је зи ку, Бе о град: Фе дон, стр. 3031.
7 Хај де гер, М. (1982) Ми шље ње и пе ва ње, Бе о град: Но лит, стр. 86.
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фе но ме но ло ги је ме ста на зре ти пси хо ло шке им пли ка ци је 
ко је ме сто мо же има ти у пи та њи ма као што су лич ни иден
ти тет, од нос те ла и пси хе, про блем гра ни ца, од но са „спо
ља“ и „уну тра” или ра зно ли ких од но са из ме ђу су бје ка та 
анализе, те ћу га оста ви ти да о то ме сам раз ми шља.

Сва ко про ми шља ње ме ста, од ан тич ких до пост мо дер них 
ми сли ла ца, што смо мо гли ви де ти из из ло же них при ме ра, 
по сле дич но се ти ца ло те ла и те ле сно сти. Фе но ме но ло ги ја 
те ла је у ди ја лек тич ком од но су са фе но ме но ло ги јом ме ста, 
те пер спек ти ве ко је има мо о ме сту об ли ку ју и на чи не на ко
је ће мо кон стру и са ти и до жи ве ти те ло. И обр ну то, уче ња 
о те лу, те ле сно сти и оте ло вље но сти упливиcала су на на
ша схва та ња про сто ра и ме ста. На чи ни на ко је раз у ме ва мо 
и ка ко се од но си мо пре ма на шим те ли ма и ме сту од раз су 
то га ка ко до жи вља ва мо свет ко ји нас окру жу је и, још ви ше, 
уоб ли ча ва ју по гле де ко је има мо о људ ском су бјек ту. На жа
лост, у ве ко ви ма ко ји су сле ди ли ан тич кој фи ло со фи ји, ми
сли о ци су по чи ни ли не ко ли ко круп них за о кре та у схва та њу 
про сто ра ко ји ће, по ка за ће се, има ти зна чај не им пли ка ци је и 
на пси хо ло шко схва та ње су бјек та и те ла. 

Ис пр ва су у фи ло со фи ји и на у ци из ра зи ме сто (lo cus) и 
про стор (spa ti um) би ли по и сто ве ће ни, да би ка сни је ово пр
во би ло, по се би це од епо хе Про све ће но сти, ко ја се др жа ла 
Њут но ве из ре ке: „ме сто је (са мо) део про сто ра”, под ве де но 
под по јам про сто ра.8 Све де но је на ло ка ли те те ко ји има ју 
сво ја осо бе на ме ста у бес ко нач ном про сто ру. Ово је во ди
ло гу бит ку кон крет не, фе но ме но ло шке пар ти ку лар но сти 
ме ста и, са дру ге стра не, под во ђе њу свих ме ста ап стракт
ној ап со лут но сти бес ко нач ног про сто ра. Ме сто је из гу би ло 
сво ју су шти ну, пре ста ло је да бу де од зна ча ја. Де карт је, у 
сво јим Прин ци пи ма фи ло со фи је, увео иде ју да су ма те ри ја 
и про стор јед но те исто, иза че га је сле дио за кљу чак да су 
сви ква ли те ти ко је про стор по се ду је они ко ји су са др жа ни 
у ма те ри ји, чи ји при мар ни ква ли тет екс тен зи ја мо же би ти 
пре ци зно из ра чу нат или из ме рен. Ме сто је по ста ло објек том 
ши ре ња/екс тен зи је – би ло као не што што про ис ти че из де
ље ња ма те ри је (као оно што има за пре ми ну или што се схва
та као ,уну тра шњи про стор’), би ло као не што што је у ње
му са др жа но а што за у зи ма спе ци фич ни ло ка ли тет ко је не 
оку пи ра не ко дру го ме сто (оно што има сво ју пар ти ку лар ну 
по зи ци ју у од но су на не ка дру га ме ста). „У про сто ру, ко ји се 

8 Видeти де таљ ни је у књи га ма фе но ме но ло га: Ca sey, E. (1998) The Fa te of 
Pla ce: A Phi lo sop hi cal Hi story, Ber ke ley and Los An ge les: Uni ver sity of Ca
li for nia Press; Ca sey, E. (1993) Get ting Back in to Pla ce: To ward a Re ne wed 
Un der stan ding of the Pla ce, Blo o ming ton: In di a na Uni ver sity Press; прим. 
В. Б. П.
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пред ста вља је ди но као spa ti um, не ки фе но мен се, по ре чи ма 
М. Хај де ге ра, „по ја вљу је са мо као не што на не кој тач ки ко ја 
мо же у сва ко до ба би ти за у зе та не чим дру гим или за ме ње
на са мим озна ча ва њем”.9 По и ма ње про сто ра ко је вла да ова
квим ми шље њем из ве де но је из ге о ме три је и под ра зу ме ва 
да је реч о спе ци фич но фи зич ком про сто ру. Оно што је до 
ју че пред ста вља ло од ре ђе но меcто фе но ме но ло шког све та, 
од да нас је пре ме ште но у ап стракт ни ге о ме триј ски про
стор. Пре ма ге о ме триј ској фан та зи ји, про стор под ра зу ме ва 
ши ре ње или рас про сти ра ње, тј. про стор је чи ста екс тен зи ја 
(ex ten sio). Ово под ра зу ме ва да се про стор, по пут ка кве пра
ве, мо же де ли ти бес ко нач но пу та на фик си ра не, ме ђу соб но 
из дво је не ма ње про сто ре ко ји по сто је не за ви сни јед ни од 
дру гих, при че му је сва ки од њих из ван свих оста лих. Оту да, 
ме сто ни је ни шта ви ше до ,де лић’ тог ап со лут ног про сто
ра. Сме стив ши ме сто уну тар ин ди фе рент ног и фор мал ног 
про стор новре мен ског кон ти ну у ма, за пад ни ум је утро пут 
фан та зи ји да не што (не ко ма те ри јал но те ло) за у зи ма од ре
ђе но ме сто у про сто рувре ме ну, да оби та ва упра во на том 
ме сту ко је ни јед но дру го те ло, осим ње га, не мо же за у зи
ма ти. Опи са но, сме шта ње и под во ђе ње ме ста под про стор, 
те Де кар тов ме та фи зич ки ду а ли зам (ду шате ло), ути ра ла су 
пут но вој/мо дер ној пред ста ви људ ског те ла. Оно је схва ће
но као још је дан об лик ма те ри јал них те ла ко ја ис пу ња ва ју 
про стор а ко је се, по пут свих оста лих те ла, од ли ку је ма сом, 
кре та њем, за пре ми ном и екс тен зи јом. Људ ско те ло је ни шта 
ви ше до још јед на ствар ме ђу мно го број ним дру гим ства ри
ма, обје кат ме ђу дру гим објек ти ма ко је, слич но њи ма, ни је 
ни шта ви ше до не што што пред ста вља екс тен зи ју ма те ри
је у про сто ру. Но ве те ле сне ко ор ди на те – ма са, кре та ње и 
екс тен зи ја – во ди ле су ње го вој објек ти ви за ци ји. Те ло је по
ста ло објек том о ко јем пси ха, ко ја са да сто ји на спрам ње га 
мо же ми сли ти. Оно је од са да на спрам ума ко ји га мо же про
бле ма ти зо ва ти. Не при стра сно, хлад не гла ве и ле де на ср ца.

Фе но ме но ло шки ори јен ти са ни фи ло со фи и пси хо ло зи по пут 
Едвар да Кејсиja10 (Ed ward Ca sey), Кал ви на Шра га11 (Cal vin 
O. Schrag) и Ро бер та Ро ма ни ши на12 (Ro bert Ro manysh yn), у 

9 Хај де гер, М. (1982) Ми шље ње и пе ва ње, Бе о град: Но лит, стр. 95.
10 Ca sey, E. (1998) The Fa te of Pla ce: A Phi lo sop hi cal Hi story, Ber ke ley and 

Los An ge les: Uni ver sity of Ca li for nia Press; Ca sey, E. (1991) Spi rit and 
Soul: Es says in Phi lo sop hi cal Psycho logy, Dal las: Spring Pu bli ca ti ons Inc; 
Ca sey, E. (1993) Get ting Back in to Pla ce: To ward a Re ne wed Un der stan ding 
of the Pla ce, Blo o ming ton: In di a na Uni ver sity Press.

11 Schrag, C. O. (1997) The Self af ter Post mo der nity, New Ha ven & Lon don: 
Yale Uni ver sity Press.

12 Ro manysh yn, R. (1989) Tec hno logy as Symptom & Dre am, Lon don & New 
York: Ro u tled ge; Ro manysh yn, R. (2001) Mir ror and Me tap hor: Ima ges and 
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сво јим број ним ра до ви ма у ко ји ма се ба ве фе но ме но ло ги јом 
про сто ра, ука зу ју на по сто ја ње при сне ве зе из ме ђу те ла и 
ме ста. „На кра ју, мо же мо ре ћи”, за кљу чу је на јед ном ме сту 
Кеј си, ,,да су те ло и ме сто са о бра зни пар ња ци. Сва ком од 
њих по тре бан је онај дру ги. Јед но тра жи дру го. Дру га чи је 
ре че но, ме сто је та мо где је те ло”.13 Нашa схва та ња и ис ку
ства те ла и те ле сно сти, те ле сне сли ке и схе ме, пси хо ло шке 
уну тра шњо сти и спо ља шно сти, ја и ти, оте ло вље но сти, до
жи вља ји би тиуте лу и би тииз ванте ла или би ти ис пу њен 
не чим и би ти пра зан (шу паљ), у ве ли кој се ме ри, за сни ва ју 
на иде ја ма про сто ра ко је су уоб ли ча ва ле фи ло со фи ја, ге о
ме три ја, ме ди ци на, ар хи тек ту ра или ге о гра фи ја. Да ни је би
ло ових иде ја не би се на кон то га мо гла раз ви ти пред ста ва 
чо ве ка мо дер не. Не би би ло мо гу ће из гра ди ти пси хо ло шки 
мо дел чо ве ка, пред ста ве пси хете ла и оте ло вље но сти, ко је 
си и са ме на ста ле у до ба мо дер не.

Зна ча јан мо ме нат у но вом по и ма њу про сто ра, још пре ра
до ва П. Га сен ди ја и Р. Де кар та, де сио се то ком Ре не сан се 
ка да је до та да вла да ју ћа обрат на (ин верз на) пер спек ти ва 
устук ну ла пред ли не ар ном пер спек ти вом Ал бер ти ја и Бру
не ле ски ја. Чо век ли не ар не пер спек ти ве пре стао је би ти би
ће ко ја на ста њу је фе но ме но ло шки свет, јед на ко то ме, он ви
ше ни је би ће ко је je дир ну то и по кре ну то тим ко смо сом, већ 
из ње га из ме штен про ма трач.14 Свет је из ван про ма тра ча, 
у да љи ни, и као та кав он је про стор ко ји се мо же до ча ра
ти, из ме ри ти и тре зве но опи са ти. Чо век ли не ар не пер спек
ти ве пре стао је да гле да свет око се бе већ по чи ње да гле да 
на свет. Он га про ма тра с оне (дру ге) стра не про зо ра или 
тај исти свет осли ка ва гле да ју ћи га кроз про зор, чи ји оквир 
пред ста вља ме ђу ко ја их раз два ја. Perspеctiva на ла тин ском 
зна чи ,,про зор кроз не што”, а у ли не ар ној пер спек ти ви то 
не што је, по ре чи ма Ле он Ба ти сте Ал бер ти ја, ,,тран спа
рент ни про зор кроз ко ји гле да мо не ки од се чак ви дљи вог 
све та”.15 Али и чо ве ко во сам ство је из ван све та ко ји про
ма тра и ко ји не до жи вља ва, оно је уса мље на, пар ти ку ла
ри зо ва на и по у ну тре на ин ди ви ду ал ност ко ја свет не гле да 
не по сред но, већ по сред ством пер спек ти ве. Про ма трач чи је 
сам ство све ви ше, за шти ће но про зо ром ко ји га одва ја од све
та жи вих фе но ме на, уве жба ва дис тан ци ра но и от це пље но 

Sto ri es of Psycho lo gi cal Li fe, Pittsburgh: Tri vi um Pu bli ca ti ons.
13 Ca sey, E. (1993) Get ting Back in to Pla ce: To ward a Re ne wed Un der stan ding 

of the Pla ce, Blo o ming ton: In di a na Uni ver sity Press, p. 103.
14 Po po vić, V. B. (2008) Icon and Per so na lity: An Analyti cal In ter pre ta tion of 

the Icons of the Ea stern Ort ho dox Church, Zürich: In ter na ti o nal School of 
Analyti cal Psycho logy.

15 Исто.
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(де тек то ва но) ви ђе ње, ујед но фраг мен ти ше те ло и чи ни да 
оно по ста не про ма тра ним од се бе от це пље ним узор ком или 
објек том. Ви ђе ње за сно ва но на ли не ар ној пер спек ти ви, ко је 
под ра зу ме ва по сто ја ње про зо ра ко ји одва ја чо ве ка од све та, 
вас по ста вља вла да ви ну ока као ме ре све та. Чи не ћи ово ли
не ар на пер спек ти ва је по ста ви ла усло ве у ко ји ма је до шло 
до емо ци о нал не и са знај не про ме не у по гле ду на свет. Она 
је ство ри ла пси хо ло шку дис тан цу пре ма све ту и омо гу ћи ла 
про ма тра чу да се емо ци о нал но уда љи или по ву че из све
та. Чо ве ко во сам ство је од вре ме на ли не ар не пе р спек ти ве 
по ста ло про ма трач ко је је жи ву ће те ло пре тво ри ло у објект 
сво јих ви ђе ња и про ма тра ња.

Ли не ар на пе р спек ти ва, ко ја ,,ви ди” про стор као оно што 
је ди мен зи о нал но и ши ре ће, по ста је но ви иде ал на у ке и 
људ ског са зна ња; што се ви ше уда љи мо од све та или што 
се ви ше из ње га ,,из ме сти мо” тим ће мо га пре ци зни је и 
објективни је при ка за ти. 

По што је пред ста ву местa за ме ни ла представa просторa, 
eпоха Про све ће но сти је, на да ље, по ну ди ла јед ну ин тер и о
ри зу ју ћу пе р спек ти ву про сто ра.16 Про стор ни је фе но ме но ло
шки то пос, већ ап стракт на иде ја ума ко ја се мо же под вр
ћи ну ме рич ким опeрацијама и ме ре њи ма. Ме сто се осе ћа 
и до жи вља ва, a о про сто ру се мо же ми сли ти. О про сто ру 
се мо же ми сли ти са дис тан це. Не при стра сно. Хлад не гла
ве. Реч је о ап стракт ном кон цеп ту, а не о де лат ном ме сту 
ко је пул си ра жи во том и ко је по зи ва на за јед ни ча ре ње. Ова
ко схва ћен про стор ,,тра жи” од го ва ра ју ћег су бјек та ко ји ће 
га про ма тра ти и ме ри ти. Хе лен Гард нер, ко мен та ри шу ћи у 
сво јој књи зи Умет ност кроз ве ко ве, Ал бер ти је ву про це ду
ру гра ђе ња ли не ар не пе р спек ти ве, до во ди у не дво сми сле ну 
ве зу ли не ар ну пе р спек ти ву и данaс вла да ју ћи на уч ни по глед 
на свет, сле де ћим ре чи ма: ,,положaj про ма тра ча сли ке, ко ји 
,гле да’ кроз њу на на сли ка ни ,свет’, у пот пу но сти од го ва ра 
по ло жа ју не ког на уч ног про ма тра ча ко ји фик си ра свој по
глед на бри жљи во ода бран или из дво јен пред мет свог ис тра
жи ва ња”.17 А пре ма ми шље њу фе но ме но ло га кул ту ре Су зан 
Бор до, оно што да нас при хва та мо здра во за го то во – да је 
нор мал но ми сли ти о се би и свом при су ству у све ту на на чин 
да се бе ви ди мо као из дво је ни и у се бе за тво ре ни ум ко ји је, 
пр вен стве но, све стан се бе, и ко ји се са дру гим ства ри ма по
ве зу је ра зу мом и опа жа њем – че до је кар те зи јан ске ми сли. 
,,Из дво је но сам ство, и ње го ва одво је ност од све та ко ји је 

16 Ro manysh yn, R. (2001) Mir ror and Me tap hor: Ima ges and Sto ri es of 
Psycho lo gi cal Li fe, Pittsburgh: Tri vi um Pu bli ca ti ons.

17 Нaведено пре ма: Cro ix, H. and Tan sey, R. G. (1975) Gard ner’s Art thro ugh 
the Ages, Har co urt Bra ce Jo va no vich, New York, р. 433.
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,из ван’ ње га, ро ђе но је у кар те зи јан ској ери. То је би ло пси
хо ло шко ро ђе ње ,уну тра шњо сти’, ,су бјек тив но сти’, ,сме
ште но сти’ у про стор и вре ме”.18

И обр ну то, про ме не у ви ђе њу те ла ко је су се од и гра ва ле у 
те о ло ги ји, фи ло со фи ји и на у ци оста ви ле су тра га на по и
ма ња про сто ра.19 У сред њо ве ков ној и пре мо дер ној Евро пи, 
те ло је има ло зна чај и моћ којe ће из гу би ти у ве ко ви ма ко ји 
ће усле ди ти; за сред њо ве ков ни ум те ло је би ло ме ри ло све
га. Чо ве ко во те ло је, ре ћи ће Рој Пор тер, ми кро ко смос ко ји 
у се би са жи ма устрој ство и сми сао ко смо са и, уз то, оно је 
ука за тељ и озна ка ду ше,20 са ко јом је билo сливенo у је дан 
фе но мен. Пре ма ње го вом ми шље њу, то су би ла вре ме на у 
ко ји ма су ,,те ла би ла бре ме ни та зна че њем”.21 Уко ли ко до
бро раз у мем Пор те ро во раз ми шља ње, ко је за пред мет има 
пре вред но ва ње мо дер них схва та ња те ла у ко ји ма је оно ви
ђе но као мр тво и обез ду ше но, те ло ни је инерт на ма са, без
ду шни ма те ри јал ни са суд, или сле по ору ђе у ту ђим ру ка ма, 
већ жи ви де ло твор ник на ших де ла ња, прин цип ин тен ци о
нал но сти и осми шљи тељ сва ко ја ких ак ци ја су бјек та. Уко
ли ко те ло има моћ при да ва ња зна че ња и ту ма че ња, то зна чи 
да је оно ,,ор ган” оп ште ња са фе но ме но ло шким све том ко ји 
на ста њу је. По ре чи ма Ке рол Би гвуд, ,,те ло је ак тив но и кон
ти ну и ра но у до ди ру са сво јом сре ди ном. Оно је усме ре но ка 
оно ме што је из ван ње га, не рас ки ди вим ве за ма упле те но у 
ег зи стен ци ју. … Ег зи стен ци ја се ре а ли зу је кроз те ло, због 
ње го вог оте ло вље ног за јед ни ча ре ња са све том”.22 

Те ло је у тим пре мо дер ним вре ме ни ма би ло, су дим на осно
ву ру ко во де ћих пред ста ва о ње му ко је су кра си ле оно вре
ме ну те о ло ги ју и фи ло со фи ју, ко му ни ка тив но и релационo. 
Још и ви ше, у ан тич ком и сред њо ве ков ном све ту те ло је би
ло схва ће но као prin ci pi um in di vi du a ti o nis, као из вор и ору ђе 
чо ве ко ва пре о бра жа ја; људ ска би ћа су слич на по то ме што 
их све кра си ра зум на ду ша, раз ли чи ти по то ме што има ју 
раз ли чи та те ла, те је оту да те ло оно што омо гу ћа ва пут ин
ди ви ду а ци је. Док је мо дер на тра га ла за из во ром иден ти
те та у ,,ин тер и о ри зо ва ној све сти”, до тле га је пре мо дер на 

18 Bor do, S. (1987) The Flight to Ob jec ti vity: Es says on Car te si a nism and Cul
tu re, New York: SUNY Press, p. 7.

19 Ви де ти оп шир ни је у есе ју: Ca sey, E. S. (1991) The Me mo ra bi lity of In ha
bi ted Spa ce, р. 229259.

20 Por ter, R. Ba rely To uc hing. A So cial Per spec ti ve on Mind and Body, in: The 
Lan gu a ges of Psyhe, eds. Ro us se au, G. S. (1990) Ber ke ley: Uni ver sity of 
Ca li fo r nia Press, pp. 4580.

21 Исто, стр. 50.
22 Big wo od (1991) Re na tu ra li zing the Body (with the Help of Mer le auPonty), 

Hypa tia vol. 6, no. 3, p. 105.
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ми сао на ла зи ла у људ ском те лу. Пси хо ло шки ре че но, у та 
пре мо дер на вре ме на те ло је би ло пред у слов гра ђе ња лич
ног иден ти те та. За то што чо век је сте те ло – ин тен ци о нал ни 
оте ло вље ни об лик све сти – он је сте ис ку стве ни су бјект ко ји 
је вла стан да сту па у кон такт са дру гим би ћи ма и објек ти ма 
фе но ме но ло шког све та.

Али у вре ме ни ма ко ја су до ла зи ла те ло је по ста ло те рет ума, 
то јест све је го во ри ло да се на у ка на да ље мо же раз ви ја ти је
ди но ако на уч ник на пу сти (вла сти то) жи ву ће те ло.23 Ан дреа 
Ве са ли је је 1543. го ди не об ја вио ре во лу ци о нар но де ло De 
hu ma ni cor po ris fa bri ca li bri sep tem (,,О скло пу људ ског те
ла”), ко јим је утро пут но вом схва та њу те ла; ње го ве ана том
ске сту ди је кон стру и шу те ло као леш24, ди се ци ра ну и обез
ду ше ну те ле си ну. Те ле си на као пред ста ва на пу ште ног те ла 
по ста ло је пер спек ти вом у ко јој је те ло ви ђе но/схваће но као 
спек такл. Те ло је по ста ло пред ме том (ана том ског) про ма
тра ња, а ово је учи ни ло да је од са да на да ље оно изо ло ва но и 
из ве де но из свог жи вог кон тек ста или си ту а ци је. Али, упра
во то мр тво, обез ли че но те ло, ли ше но би ло ка кве ин тен ци о
нал но сти, по ста ло је пред мет на уч них ис тра жи ва ња и из вор 
пси хо ло шког жи во та! Уну тра, у мр твом про сто ру те ле си не 
тре ба тра га ти за ду шом. 

,,Људ ска оте ло вље ност је”, по ре чи ма Едвар да Кеј си ја, ,,би
ла јед на од пр вих жр та ва кар те зи јан ске ре во лу ци је у фи ло
со фи ји. Ова оте ло вље ност – жи ву ћа чи ње ни ца до жи вља ва
ња све та из те ла, у те лу, и са мо са овим те лом, мо јим те лом – 
под врг ну та je ег зор ци зму или, мо жда је тач ни је ре ћи, на про
сто је из ве тре ла. … Присиљенo да би ра из ме ђу res ex ten sa и 
res co gi tans, жи ву ће те ло … ни је ви ше на ла зи ло ме ста, ви ше 
ни је има ло вла сти тог ме ста”.25 По твр ду из ре че ног на ла зи мо 
у ра до ви ма Ре не Де кар та, ко ји ће не пу них сто ти ну го ди ну 
по об ја вљи ва њу Ве са ли је ве ана том ске сту ди је, 1629. го ди не 
у пи сму све ште ни ку М. Мер се ну, за пи са ти сле де ће: ,,У мом 
Све ту (из вор ни на зив сту ди је ко ји ће ка сни је пре и на чи ти у 
Оглед о чо ве ку; прим. В. Б. П.) пи са ћу о чо ве ку оп шир ни је 
не го до са да … са да ди се ци рам гла ве раз ли чи тих жи во ти ња 
не бих ли објaснио од че га се има ги на ци ја, пам ће ње и дру
го са сто ји. … То ли ко сам вре ме на то ком по след њих је да на
ест го ди на по све тио ди се ци ра њу, да сум њам да по ред ме не 

23 Ro manysh yn, R. (2001) Mir ror and Me tap hor: Ima ges and Sto ri es of 
Psycho lo gi cal Li fe, Pittsburgh: Tri vi um Pu bli ca ti ons.

24 Жан Бо дри јар ће га та ко ђе на зва ти ,,ле шом” – ме ди цин ским те лом, ре
фер нтним окви ром са вре ме не ме ди ци не. Ви де ти у: Бо дри јар, Ж. (1991) 
Сим бо лич ка раз ме на и смрт, стр. 130; прим. В. Б. П.

25 Ca sey, E. (1998) The Fa te of Pla ce: A Phi lo sop hi cal Hi story, Ber ke ley and 
Los An ge les: Uni ver sity of Ca li for nia Press, р. 207.
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има и јед ног дру гог ле ка ра ко ји је по чи нио то ли ко де таљ них 
про ма тра ња”.26 Мнoги се да нас сла жу у на у му да је про блем 
бе смрт но сти основ ни мо тив Де кар то вих про у ча ва ња, те да 
jе из тог раз ло га до шао до би фур ка ци је те лоду ша, али за 
нас је ов де ва жни је да је мр тво те ло у ње го вим ра до ви ма 
пре у зе ло глав ну ме то до ло шку уло гу.27 Ме то до ло ги ја ко је се 
ис тра жи вач при др жа ва у сво јим ис тра жи ва њи ма не из бе жно 
је ве за на за ње гов мо дел или кон цеп ци ју ре ал ног. Пре ма ми
шље њу Дру Ле де ра, Де кар то ва оп се жна ис тра жи ва ња ко ја 
су би ла за сно ва на на ди се ци ра њу ле ше ва, ,,под ра зу ме ва
ла су, та ко ђе, да мр тво те ло игра кључ ну уло гу у ње го вој 
ме та фи зи ци оте ло вље но сти”.28 За Де кар та су ди се ци ра ња 
мр твих те ла би ла пре вас ход но ору ђе са зна ва ња. Још и ви
ше, мо дел жи вог те ла је у ње го вим раз ми шља њи ма, пр во и 
основ но, уте ме љен на оном што је бе жи вот но. На мр твом 
те лу. На ле шу. 

Ис тра жи ва ња Де кар та фи ло со фа у обла сти фи зи о ло ги је 
утр ла су пут ин тер и о ри зо ва ној пси хо ло ги ји. У фи зи о ло ги
ји, ин тер и о ри за ци ја пси хо ло шког жи во та по ста је ства ра на. 
У фи зи о ло ги ји она по ста је кон крет на, то јест у њој ин тер
и о ри за ци ја до жи вља ја би ва до слов но схва ће на. Из че га је 
сле дио за кљу чак да се сва ко пси хо ло шко ис ку ство ствар но 
де ша ва је ди но уну тар фак тич ких, те ле сних, ем пи риј ских, 
кон крет них зби ва ња. Ин тер и о ри за ци ја пси хо ло шког жи
во та на ла зи и до би ја свој до слов ни из раз у фи зи о ло ги ји. У 
физи о ло ги ји мр твог, на пу ште ног те ла. 

Су прот но до ре не сан сном на у му, у кар те зи јан ској пер спек
ти ви, ко ја ће вла да ти ве ко ви ма на да ље и ко ја ће уоб ли чи ти 
мо дер не на зо ре о чо ве ку као пси хич ком би ћу, те ло по ста
је ано ним но, обез ли че но или на пу ште но.29 Плот је по ста ла 
рас те ло вље но те ло.30 Рас цеп из ме ђу осо бе и ње ног те ла, 
за го ва ран од стра не Р. Де кар та, ујед но је под ра зу ме вао и 
рас цеп из ме ђу те ла и кон тек ста, из ме ђу те ла и си ту а ци је. 
У Огле ду о чо ве ку, Де карт ће ,,жи вот” те ла об ја сни ти прин
ци пом функ ци о ни са ња бе жи вот не ма ши не. Жи ва те ла су
штин ски се не разликујe од оних ко ја су бе жи вот на; жи ва 
те ла су, по пут ме ха нич ких на пра ва, по кре ну та не чим што 

26 De scar tes, R. (1970) Phi lo sop hi cal Let ters,  Min ne a po lis: Uni ver sity of Min
ne so ta Press, p. 64.

27 Ви де ти оп шир ни је код: Le der, D. A ta le of two bo di es, in: Body and Flesh, 
Wel ton, D. (1998), р. 119129.

28 Исто, стр. 118.
29 Ro manysh yn, R. (1989) Tec hno logy as Symptom & Dre am, Lon don & New 

York: Ro u tled ge.
30 Big wo od (1991) Re na tu ra li zing the Body (with the Help of Mer le auPonty), 

Hypa tia vol. 6, No. 3, p. 102.
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је из ван њих. Та кво ви ђе ње људ ске оте ло вље но сти са мо 
је од се чак ње го ве об у хват ни је он то ло ги је – при ро да је јед
на ко мр тва и бе жи вот на ко ли ко и те ло. При ро да ви ше ни
је уду ше вље на (ani ma ted, енг.), жи во том ис пу њен ко смос, 
већ res ex ten sa – про стор ис пу њен па сив ном ма те ри јом 
ко ју по кре ћу сле пе ме ха нич ке си ле. Тај мр тви уни вер зум, 
ли шен ин тен ци о нал но сти и су бјек тив но сти ви ше ни је са
суд ко ји је ис пу њен ме стом и те лом. Обо је су све де ни на 
узор ке res ex ten sa и за ми шље ни као бе жи вот на твар. А res 
ex ten sa ли ше на би ло ка кве ин трин сич ке су бјек тив но сти и 
ин тен ци о нал но сти, мо же би ти ма ни пу ли са на или пре о бли
ко ва на до бес ко нач но сти. Ано ним но те ло мо дер не, а Ро берт 
Ро ма ни шин га још на зи ва „ре флек сно те ло”, је сте оно ко је 
је ин ди фе рент но на про стор.31 У вре ме ка да је по јам пло ти 
пре и на чен у кон крет но, ано ним но фи зич ко те ло ана то ми је, 
ме сто је би ло пре о бра же но у про стор: „он да ка да је те ло би
ло озна че но као кон крет но фи зич ко те ло res ex ten sa, ме сто 
је по че ло пред ста вља ти ни шта ви ше до од се чак без гра нич
ног про сто ра”.32 На про сто, јед но ви ђе ње ни је про из ве ло оно 
дру го већ су оба екви тем по рал на и ко кон сти ту тив на. 

Фан та зи ја ко ја др жи да је ме сто пре цр та но (то јест да је од
са да оно про стор, јер ме ста ви ше не ма), да је оно чи сто ши
ре ње и оту да оно што се мо же из де ли ти на фик си ра не де ло
ве, као и њој срод на пер спек ти ва фи зи о ло ги је и ана то ми је о 
до слов но ин тер и о ри зо ва ној ду шев но сти чо ве ка, обликовалe 
су руковoдеће на зо ре са вре ме не пси хо ло ги је. При ме ри це, 
са ме иде је спо ља шњег и уну тр ашњег, ко је пред ста вљају 
један од те ме ља мо дер ног схва та ња чо ве ка, ње го вог сам ства 
и лич ног иден ти те та, из ве де не су из ге о ме триј ске и фи зи
о ло шке фан та зи је. По што је фи зи о ло шка фан та зи ја пси хо
ло ги је на пред оцр та на, оста ни мо код оне ко ју је об ли ко ва
ла ге о ме три ја. По њој уну тар ње има спо ља шње из ван се бе 
као што спољ но има уну тра шње из ван се бе. Уну тра шње је 
у до слов ном сми слу уну тар се бе, као што је спо ља шње бу
квал но на по љу, у спо ља шњо сти. „Су бјек тив но” је оно што 
се зби ва уну тра, „објек тив но” је оно што се уи сти ну до га ђа 
на по љу. Су бјект је у геометријскоj и/или физиолошко j фан
та зи ји одво јен од објек та; на јед ној стра ни је ψυχή (psyche), 
a на дру гој φυσις (physis). Реч је о две, у он то ло шком сми слу, 
пот пу но раз ли чи те пер спек ти ве ко је сто је у хи је рар хиј ском 
од но су – пси хич ко (се кун дар но) је из ве де но из фи зич ког/ 
фи зи о ло шког (при мар ног).

31 Ro manysh yn, R. (1989) Tec hno logy as Symptom & Dre am, Lon don & New 
York: Ro u tled ge.

32 Ca sey, E. (1993) Get ting Back in to Pla ce: To ward a Re ne wed Un der stan ding 
of the Pla ce, Blo o ming ton: In di a na Uni ver sity Press, pp. 4546. 
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Из во ри ште је, сле ди мо ли ге о ме триј ску фан та зи ју, у фи зич
ком уни вер зу му, у ко ме је „са др жа на” пла не та Зе мља и сав 
жи ви свет ко ји на њој ак ту ал но, фак тич ки и објек тив но по
сто ји, док је ду ша пси хо ло шка, а ти ме ујед но не ствар на и 
не про ве ри ва, уну тар ња од ли ка свих људ ских би ћа којa на
ста њу ју тај свет. Уну тар ње је у чо ве ку, ње гов пси хич ки жи
вот се у ње му раз ви ја и из ње га ис по ља ва. Фи зич ки свет је 
„ствар ни ји” не го ли пси хич ки, и у се би са др жи чо ве ка као 
ма те ри јал но, те ле сно би ће. Ду ша је, у овој фи зи ка ли стич кој 
фан та зи ји, слу чај ност или дру го ра зред ни фе но мен што се 
огле да у чи ње ни ци да пси хо ло ги ја, у нај бо љем слу ча ју, про
у ча ва „су бјек тив не” иде је, кон струк те или пред ста ве о не
че му, или из у ча ва чо ве ко ве емо ци о нал не ре ак ци је на по ја ве 
„објек тив ног” све та, а не ба ви се са мим фи зич ким све том 
као та квим. Пси хо ло ги ја не ма за свој пред мет зна ње и бив
ство ва ње већ уве ре ња и осе ћа ња. (Су бјек тив не) иде је ко је 
имам о све ту има ју тај исти свет из ван се бе, при че му тај 
свет по сто ји per se, не за ви сно од ме не, не за ин те ре со ван за 
ма ка кве пред ста ве ко је ја имао о ње му. Про ма тра ни објект 
бив ству је „та мо на по љу” (објект, у овом слу ча ју, мо же би ти 
и дру ги људ ски су бјект ко ји је схва ћен као објект) у, са да већ 
обез ду ше ном све ту, и у пот пу но сти је не за ви сан од су бјек
та про ма тра ња ко ји је од ње га одво јен, а по сто ји „у се би”. 
Шта ви ше, ге о ме три зо ва нофи зи ка ли зо ва на пе р спек ти ва у 
пси хо ло ги ји под ра зу ме ва да је уну тар ње не што што се не 
мо же про на ћи, оно на шта се не мо же ука за ти, оно што се 
не мо же по ка за ти или до ка за ти, да кле оно је, у прин ци пу, 
не све сно, не ствар но/не ре ал но. 

Ка да је ме сто пре ста ло да игра уло гу у од ре ђи ва њу људ ске 
лич но сти или су бјек тив но сти, чо век је од фе но ме но ло шког 
су бјек та, ко ји је од ре ђен кон крет ним ме стом у ко ме оби та
ва или ка квим суп стан ци јал ним ста ни штем ко је на ста њу је, 
био пре о бра жен у мо дер ног, тран сфе но ме нал ног су бјек та 
чи ја це ло ви тост по чи ва на „је дин ству све сти” (И. Кант). 
Ова ко схва ћен су бјект ни је би ће вре ме на и про сто ра, а ти
ме ни би ће ко је је си ту и ра но на не ком ме сту. Hа би ло ком 
ме сту. На про сто, мо дер ни су бјект је из ме ште ни бес кућ ник 
ко ји се би не на ла зи ста ни шта у фе но ме но ло шком све ту, већ 
онај ко ји је за тво рен или ушан чен у вла сти ту уну тра шњост 
ода кле по сред ством те ла, као по сред ни ка а, ње му, опет, екс
тер ног ор га на, сту па у „до дир” са спо ља шним ства ри ма или 
фе но ме ни ма. Тран сфе но ме нал ни или по у ну тре ни су бјект 
је рас це пљен из ме ђу бес ко нач не спо ља шњо сти про стор
ног уни вер зу ма и бес крај не ин тер и ор но сти кар те зи јан ског 
co gi to. Рас це пље ност се, још, огле да у то ме што на јед ној 
стра ни има мо ло гич ки и пси хо ло шки не у те ме ље но сам ство 
(по и сто ве ће но са умом) а, на дру гој, на пу ште но те ло, ко је је 
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од ре ђе но као оно што му је стра но. Те ло је за сам ство ини 
или дру ги.33 Из ме ште ност или не у те ме ље ност има круп не 
но е тич ке и ког ни тив не по сле ди це ко је ће игра ти пре суд ну 
уло гу у пси хо ло шком жи во ту, јер, по ре чи ма философa Га ри 
Евансa „уко ли ко не ма ме ста о ко ме се мо же ми сли ти, он
да не ма ни би ло ка кве ми сли – ни ка ква ра зум на тврд ња не 
може би ти усво је на”.34 

Гу би так ме ста или ста ни шта не пред ста вља, ис кљу чи во, гу
би так фи зич ког тла ис под но гу или ло гич ке под ло ге (у сми
слу екcпланаторне осно ве или осно ви це од ко је се по ла зи 
у оправ да ва њу или обра зла га њу не че га) већ гу би так пси
хо ло шке под ло ге. Од су ство ме ста во ди сва ком об ли ку не у
те ме ље но сти, укљу чу ју ћи не у те ме ље ност лич ног и ра зних 
дру гих дру штве них иден ти те та. Он да ка да је свест одво је на 
од пло ти, по то ње је пре тво ре но у ана том ско те ло ме ди ци
не, а свест у бес те ле сни, нео се тљи ви и не сме сти ви ен ти тет. 
Ме сто, на про сто, не од ре ђу је са мо ка ко се осе ћа мо, већ ко 
смо ми. Јед ном ка да је вла да ју ћа па ра диг ма кул ту ре по ста ла 
она ко ја је за сни ва на на ли не ар ној пер спек ти ви, у ко јој је 
ме сто за ме ње но хлад ним и дис тан ци ра ним про сто ром, те ло 
је пре ста ло да бу де ге сту ал но, ми ме тич но и ин ди ви ду ал но. 
Те ло је пoстало објект. Људ ско те ло је по ста ло исто вет но 
свим оста лим фи зич ким те ли ма, и слич но њи ма оно што је 
од ре ђе но екс тен зи јом (за у зи ма не ко ме сто у про сто ру), ма
сом и кре та њем. На ве де не три ко ор ди на те људ ског те ла сли
ле су се и спо ји ле у објект, у не што што сто ји на спрам ума 
ко ји га опа жа, ме ри и де фи ни ше. Јед ном ка да је те ло по ста
ло објек том чо век ви ше ни је у ста њу ни ти да пој ми ни ти да 
ка же за се бе ,,ја је сам сво је те ло”, од са да он је ди но мо же 
из ра зи ти вла сти ту по лар ност ре чи ма „ја имам те ло”.

Уко ли ко смо одво је ни од сво јих те ла то не мо же а да не оста
ви  тра га на то ка ко од ре ђу је мо и оме ђу је мо се бе у од но су на 
дру ге око нас или дру ге у на ма. Сам ство са вре ме ног су бјек
та је рас те ло вље но, ау ти стич но и по сма трач ко, а тај при мат 
епи сте мо ло ги је ле ша не ће ис кљу чи во об ли ко ва ти ме ди цин
ску тех но ло ги ју, већ, у ве ко ви ма ко ји ће до ћи, пси хо ло шку 
те о ри ју и прак су. Ако из ре че но де лу је су ви ше ап стракт но 
до вољ но је да се под се ти мо свих оних ко ји има ју про бле ма 
са иден ти те том (тзв. „шу пљим” или „плит ким” иден ти те
том), са гра ни ца ма, са до жи вља јем те ле сне пра зни не, од су
ства дру гог, а  ко је струч но ети ке ти ра мо из ра зом „гра нич ни 

33 Ви дети оп шир ни је: Ro us se au, G. S. and Por te rr, R. (1990) To ward a Na tu ral 
Hi story of Mind and Body, in: The Lan gu a ges of Psyche ed. Ro us se au, G. S.: 
р. 344.

34 Evans, G. (1982/2002) The Va ri e ti es of Re fe ren ces, Ox ford: Ox ford Uni ver
sity Press.
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по ре ме ћај лич но сти”. Из ме ште ни су бјект је онај чи ја је под
ста ва би ћа укло ње на у не ки ап стракт ни про стор. Дру гим ре
чи ма, су бјект је по стао не га ци ја су бјек та.35 Су бјект је (са мо)
не ги ра ни су бјект. 

На дам се да је са да ја сни је че му уво ђе ње на из глед ису ви
ше ап стракт не, су во пар не фи ло соф ске при че о про сто ру и 
ме сту у про стор пси хо ло шких умо ва ња ко ја за те му има ју 
сврху и сми сао пси хо те ра пиј ског од но са. Ако сам ус пео да 
по ја сним ка кве су по сле ди це по те ра пиј ску пси хо ло ги ју про
ис те кле из прет по ста вља ња про сто ра ка те го ри ји ме ста ко је 
су из вр ши ле фи ло со фи ја и на у ка, а по том из ли ле у пси хо
ло ги ју и пси хо те ра пи ју  мо дер не, он да ни је те шко за кљу чи
ти за што ни је дан пси хич ки са др жај ни ти про цес не ће има
ти фе но ме но ло шког ста ни шта у ко ме ће се ис по љи ти ни ти 
ће по се до ва ти вла сти ту пси хо ло шку уте ме ље ност. Овим се 
вра ћам оно ме што сто ји на по чет ку мо га ра да – на ка рад ном 
и на пр ви по глед ло ше скро је ном на сло ву ,,Ме сто про сто
ра у ду ши”. Не ка пи са ни је ко је је за на ма бу де оправ да ње 
за што се са да чи ни оправ да ни јим да на слов гла си ,,Ме сто 
уместо про сто ра: по сле ди це по те ра пиј ску пси хо ло ги ју”.
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Abstract

Fantasy of space plays an important role in therapeutic psychology 
and covers almost anything occurring inside subjects of psychotherapy 
– we work on the processes which develop inside a family making it 
dysfunctional; we work through and clarify the primitive mental states 
which occur in the unconscious of the analyzand; we disentangle the 
problems heppeing within the transferencecountertransference relation; 
we help people who find themselves in blind alleys; use analysis in order 
to aid a client to return projections back into him/herself; we apply body 
techniques to discover where split up traumas are hiding themselves 
in the body etc. Concepts so precious to therapists, without which 
their work in inconceivable – projection, introjection, internalization, 
withdrawal, wholeness, insight, reflection, embodiment, transference, 
replacement, substitution, regression, unconscious, subconscious, 
scape goat, triangulation, contact, phenomenological field, container, 
growth, realunreal, subjectobject and so forth – are derived from the 
idea of space or have relied on he idea of space. This work deals with 
hermeneutics of this dominant fantasy of space, which can then be used 
to develop an quite different paradigm serving as a phenomenological 
dwelling to above mentioned processes and contents of our therapeutic 

work.
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ПОЗИЦИОНИРАЊЕ
ТЕОРИЈАРЕЦЕПЦИЈЕ

Сажетак: Циљ овог ра да је  те о риј ско по зи ци о ни ра ње и де фи ни
са ње те о ри ја ре цеп ци је, ко је су до ве ле до јед ног од нај у ти цај
ни јих епи сте мо ло шких за о кре та у те о риј ском дис кур су 20. ве ка 
– са ана ли зе умет нич ког де ла и ау то ра, пре ма ана ли зи при ма o ца 
(чита o ца, гле да oца, слу ша o ца) или ре ци пи јен та, ко ји та ко по ста
је но се ћа ка те го ри ја зна че ња са вре ме ног те о риј ског дис кур са. 

Кључнеречи: те о ри је ре цеп ци је, констаничка школа, читалац, 
текст, умет нич ко дело, ре цеп ци ја

Те о ри је ре цеп ци је у са вре ме не књи жев не те о ри је уво де 
при пад ни ци кон ста нич ке шко ле, пред во ђе ни Ханс Ро берт 
Ја у сом (Hans Ro bert Ja uss) и Вол фган гом Изе ром (Wol fgang 
Iser), али сва ка ко за ро до на чел ни ке ове те о риј ске па ра диг
ме мо гу се сма тра ти и постструк ту ра ли сти, пре све га Ро лан 
Барт (Ro land Bart hes) са те зом о смр ти ау то ра, од но сно 
рође њу чи та о ца.1

Кон ста нич ка шко ла је нај че шће ко ри шћен на зив ко јим се 
озна ча ва по крет и пра вац књи жев не те о ри је са кра ја 1960их 
и по чет ка 1970их го ди на, чи ји су но си о ци про фе со ри и сту
ден ти екс пе ри мен тал ног Уни вер зи те та Кон станц у За пад ној 
Не мач кој, ори јен ти са ни у те о риј ској ана ли зи књи жев ног 

1 Постстру ку ра ли сти су опо вр гли иде ју о не до дир љи во сти, из дво је но сти 
и ау то ном но сти ау то ра, као и за тво ре но сти и ау то ном но сти тек ста и ње
го вог зна че ња, од но сно ло го цен трич ног ту ма че ња ко је је про кла мо вао 
мо дер ни зам. Ро лан Барт је у свом есе ју „Смрт ау то ра”, ко ји се сма тра 
за је дан од ма ни фе ста постструк ту ра ли зма, као и у „Од де ла до тек ста”, 
нај ра ди кал ни је до вео у пи та ње кон цепт „Ау то ра.” Пре ма ње му, пи сац 
се по ја вљу је као гост у по љу тек ста, од но сно он је са мо упи сан у текст 
ко ји пред ста вља „тки во ци та та из ву че них из не из ме р ног бро ја сре ди шта 
кул ту ре.” Ви де ти: Барт, Р. Смрт ау то ра и Од дје ла до тек ста у: Су вре ме не 
књи жев не те о ри је, прир. Бе кер, М. (1986), За греб: СНЛ. 
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де ла пре ма ана ли зи чи та о ца и чи на чи та ња, од но сно ре ци
пи јен та и чи на ре цеп ци је. Осно ва на је у вре ме ве ли ких сту
дент ских про те ста и по кре та 1967. го ди не, то ком ко јих се, 
из ме ђу оста лог, зах те ва ла ре фор ма и пре и спи ти ва ње тра
ди ци о нал них ме то да и стан да р да обра зов ног си сте ма.2 Ка ко 
су про фе со ри и сту ден ти екс пе ри мен тал ног Уни вер зи те та 
Кон станц би ли ме ђу чел ним но си о ци ма ових по кре та, упра
во је кон ста нич ка шко ла по ста ла плод но тле на ко јем су се 
но ве иде је у окви ру књи жев не те о ри је и есте ти ке раз ви ја ле. 
На су прот њи ма по ја вљу ју се ис точ но не мач ки марк си стич ки 
кри ти ча ри, пре свих Ман фред На у ман (Man fred Na u mann) и 
Ро берт Ви ман (Ro bert Wi e mann), ко ји су у исто вре ме пред
ла га ли од ре ђе не марк си стич ке ал тер на ти ве да том при сту пу, 
али њихов нај пло до но сни ји допринос је да се пи та ње ре
цеп ци је у окви ру књи жев не те о ри је по ја вљу је као нај про
дук тив ни ји ис точ но – за пад ни ди ја лог по сле рат ног до ба.3 
Њи хов при ступ је био по ве зан и са ре цеп ци о ни стич ком кри
ти ком или те о ри јом чи та тељ ске ре ак ци је (re a derrespon se 
criticism) ко ја је раз ви је на у САДу, али кон ста нич ка шко ла 
је би ла ор га ни зо ва ни ја, хо мо ге ни ја и на кра ју пло до но сни
ја и ути цај ни ја у сво јим те о риј ским прет по став ка ма.4 Из ли
шно је ре ћи да су Ханс Ро берт Ја ус и Вол фганг Изер да ли 
нај ве ћи те о риј ски до при нос те о ри ја ма ре цеп ци је кон ста
нич ке шко ле, али тре ба по ме ну ти и Ја у со ве сту ден те Р. Вар
нин га (Ra i ner War ning), Х. У. Гум брех та (Hans Ul rich Gum
brecht) и К. Штир ла (Kar lhi ez Sti er le), ко ји су пре ма мно гим 
ау то ри ма остварили зна ча јан ути цај.5 По ла зна осно ва њи
хо вог при сту па би ла је окре та ње ка чи та њу и ре цеп цији 

2 Ma karyk, I. R. ed. (1993) Encyclo pe dia of Con tem po rary Li te rary The ory: 
Ap pro ac hes, Scho la rs, Terms, To ron to, Buf fa lo, Lon don: Uni ver sity of To
ron to Press In cor po ra ted, p. 14.

3 Исто, стр. 14.
4 Ре цеп ци о ни стич ка кри ти ка или те о ри ја чи та тељ ске ре ак ци је об у хва та 

гру пу раз ли чи тих кри тич ких те о ри ја и те о ре ти ча ра из Се вер не Аме ри
ке, са кра ја 1960их и по чет ка 1970их го ди на. Они у сво јим при сту пи ма 
на гла ша ва ју уло гу чи та о ца и чи на чи та ња у ин тер пре та ци ји тек сто ва, 
али ни су на сту па ли, од но сно де ло ва ли као ко хе рент ни те о риј ски пра
вац. На ста ли су као ре ак ци ја на при ступ ан глоаме рич ке Но ве кри ти
ке, ко ја по сма тра књи жев ни текст као обје кат ко ји би тре бало тумачити 
дис тан ци ра њем од чи та о че вог ис ку ства. Ме ђу те о ре ти ча ре ко ји се ве
зу ју за ре цеп ци о ни стич ку кри ти ку спа да ју: Џо на тан Ку лер (Jo hat han 
Cul ler), Стен ли Фиш (Stan ley Fish), Деј вид Блејч (Da vid Ble ich), Нор ман 
Хо ланд (Nor man Hol land), али и Вол фганг Изер, јер је ње гов при ступ 
ујед но ком па ти би лан и са ре цеп ци о ни стич ком кри ти ком. Исто, стр. 170. 

5 Пре ма: Ma karyk, I. R., op. cit. p. 4, као и Зо ран Кон ста ти но вић, у: Ја ус, Х. 
Р. (1978) Есте ти ка ре цеп ци је, Бе о град: Но лит, стр. 12. Име на не мач ких 
те о ре ти ча ра ни су пре ве де на на срп ски је зик, због мо гућ но сти по гре шне 
фо нет ске тран скрип ци је.
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књижевног тек ста, уме сто тра ди ци о нал не ме то де ана ли зе 
тек ста и тексту ал не про дук ци је.

Мо же се ре ћи да су те о ри је ре цеп ци је би ле ина у гу ри са не 
1967. го ди не пу тем Ја у со вог при ступ ног го во ра: „Шта је 
књи жев на исто ри ја и за ко ју свр ху се сту ди ра” (Was heißt 
und zu wel chem En de stu di ert Li te ra tur geschic hte), при ли ком 
ње го вог по ста вље ња на ме сто про фе со ра ро ман ских је зи ка 
на Уни вер зи те ту Кон станц. Овај го вор је до дат но од јек нуо 
у струч ној јав но сти јер је пред ста вљао ди рект ну алу зи ју на 
Ши ле ров (Fri e drich Schil ler) при ступ ни го вор на Уни вер зи
те ту Је на, из ре че ног уо чи Фран цу ске ре во лу ци је 1789. го ди
не: „Шта је уни вер зал на исто ри ја и за ко ју свр ху се сту ди ра” 
(Was heißt und zu wel chem En de stu di ert Uni ver sal geschic hte). 
Ка сни је Ја ус при ла го ђа ва овај на слов у „Исто ри ја књи жев
но сти као иза зов на у ци” (Li te ra tur geschic hte als Pro vokation 
der Li te ra tur wis sen schaft), ко јим пре ци зни је илу стру је 
основ но по ла зи ште сво је те зе, ко ја ујед но пред ста вља пр во 
и за по тре бе овог ра да нај ва жни је по гла вље ње го ве књи ге, 
Есте ти ке ре цеп ци је.6

Ја у со ва те за је сте пре све га кри ти ка тра ди ци о нал не исто ри
је књи жев но сти уте ме ље не на исто ри о граф ском, по зи ти ви
стич ком и ем пи рич ком из у ча ва њу ау то ра и де ла, и исто вре
ме ном иг но ри са њу уло ге ре ци пи јен ата (чи та ла ца, слу ша
ла ца, гле да ла ца), од но сно пу бли ке.7 Осла ња ју ћи се на ста
но ви шта фор ма ли стич ке и марк си стич ке есте ти ке, односно 
кри ти ке у окви ру књи жев не те о ри је, Ја ус сво јим при сту пом 
по ку ша ва да пре ва зи ђе огра ни че ња ко ја пре по зна је у окви
ру истих. Марк си стич ка есте ти ка је, пре ма Ја у су, кроз по
сма тра ње умет нич ког де ла са ми ме тич ког ста но ви шта и 
ре ду ко ва њем на функ ци ју ’од ра жа ва ња’ „ду го по ти ски ва ла 
увид у ка рак тер умет но сти као де лат но сти ко ја тво ри ствар
ност.”8 Код ма ње ор то док сних ма рк си стич ких те о ре ти ча
ра као сто су Вер нер Кра ус (Wer ner Kra uss), Ро же Га ро ди 
(Roger Ga raudy) и Ка рел Ко сик (Ka rel Ko sic), Ја ус про на ла зи 
’пр ви под сти цај’ да се у књи жев но сти, од но сно умет но сти, 
оства ри „ди ја лек тич ки ка рак тер исто риј ске прак се.”9 Он 
на гла ша ва да марк си стич ка есте ти ка мо же из бе ћи ’апо ри је 
те о ри је од ра за’ и са гле да ти ’спе ци фич ну исто рич ност књи
жев но сти’, ако при хва ти Ко си ков увид да сва ко умет нич ко 

6 Ви де ти Ја ус, Х. Р. (1978) Есте ти ка ре цеп ци је, Бе о град: Но лит.
7 По зи тивч ки при ступ је пре ма Ја у су са ста но ви шта ка у зал ног об ја шње

ња ре зул ти рао исто ри јом књи жев но сти ко ја је „из не ла на све тлост да на 
са мо чи ње ни це де тер ми ни са не спољ ним фак то ри ма”; Исто, стр. 44.

8 Исто, стр. 47.
9 Исто, стр. 51.
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де ло има ’дво јак ка рак тер’, то јест да пред ста вља „из раз 
ствар но сти”, али исто вре ме но тво ри и дру гу ствар ност, ко
ја по сто ји ’са мо у де лу.’10 Оно што Ја ус пред ла же да би се 
по но во ус по ста ви ла ве за из ме ђу књи жев но сти (умет но сти) 
и исто ри је, је сте са гле да ва ње де ло ва ња и ре цеп ци је де ла. 
Пре ма ње му, марк си стич ки као и фо р ма ли стич ки ме тод, по
сма тра њем умет но сти са мо у окви ру ’про дук ци је’ и ’при ка
зи ва ња’, у пот пу но сти за не ма ру ју ди мен зи ју ње не ре цеп ци
је и де ло ва ња.11 У од но су ау то ра, де ла и пу бли ке, Ја ус ис ти
че да пу бли ка пред ста вља „енер ги ју ко ја тво ри исто ри ју.”12 

Као два нај ва жни ја пој ма у ана ли зи пу бли ке Ја ус уво ди 
„ви до круг/хо ри зонт оче ки ва ња” и „есте тич ку дис тан цу.” У 
окви ру ви до кру га, од но сно хо ри зон та оче ки ва ња, мо же се 
пре по зна ти Га да ме ров (HansGe org Ga da mer) те о риј ски ути
цај, од но сно по ву ћи па ра ле ла са ње го вим хер ме не у тич ким 
пој мом хо ри зон та (ge sichtskre is).13 Адап ти ра ју ћи хе р ме не
у тич ки при ступ Ја ус пој мом хо ри зон та оче ки ва ња ука зу је 
на си стем или струк ту ру оче ки ва ња и пра ви ла по зна тих из 
ра ни јих тек сто ва, ко ју сва ки чи та лац (пу бли ка) уно си у но
ви текст. На чин на ко ји јед но де ло ис пу ња ва, раз о ча ра ва или 
опо вр га ва иста по ка зу је умет нич ки ка рак тер тог де ла или 
ње го ву „есте тич ку вред ност.” Дис тан цу ко ја се по ја вљу
је из ме ђу „ви до кру га оче ки ва ња” и „иде а ла” Ја ус озна ча ва 
као „есте тич ку дис тан цу”,  на во де ћи да што је ова дис тан
ца ма ња, уто ли ко де ло не зах те ва ни ка кву про ме ну ’ви до
кру га’, од но сно „ис пу ња ва оче ки ва ња ко ја про пи су је вла
да ју ћи укус, по твр ђу је по зна та осе ћа ња, санк ци о ни ше же
ље” и „ви ше се при бли жа ва ку ли на р ској, од но сно за бав ној 
умет но сти.”14 Упра во се око пој ма „ви до кру га оче ки ва ња” 
ка сни је и во ди ла нај ве ћа по ле ми ка. Ука зи ва ло се на ја сан 
не до ста так у Ја у со вом при сту пу, у ко ме „ни је ус пео да ло ка
ли зу је спе ци фич не од но се мо ћи уну тар про це са ре цеп ци је”, 
ба ве ћи се уни вер зал ним пој мом чи та о ца или ре ци пи јен та, 

10 Исто, стр. 51.
11 Ја ус ов де на гла ша ва да је фо р ма ли стич ки ме тод са раз ли ко ва њем умет

нич ког и прак тич ног је зи ка, из ме ђу оста лог, до вео до пој ма умет нич ког 
опа жа ња ко ји је „пре се као ве зу из ме ђу књи жев но сти и жи вот не прак
се.” Исто, стр. 53–54.

12 Исто, стр. 57.
13 Пој мом хо ри зонт (ge sichtskre is) Га да мер об ја шња ва сам прин цип и на

че ло хер ме не у тич ке си ту а ци је, од но сно на гла ша ва увек пе р спек тив но 
огра ни чен по глед на свет. Пре ма: Ma karyk, I. R., op. cit. p. 15. Тре ба на
по ме ну ти да из во ри Ја у со ве те о ри је ре цеп ци је је су, пре све га те зе Пра
шког струк ту ра ли зма (се ми о ти ка Ја на Му кар жов ског/Ja n Mukařovský), 
као и хер ме не у ти ка По ла Ри ке ра (Paul Riceur) и Хан са Га да ме ра. Пре ма: 
Де дић, Н. (2011) Есте ти ка, ко му ни ка ци ја и те о ри је ре цеп ци је, Кул ту ра 
бр. 131, Бе о град: За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, стр. 23.

14 Ја ус, Х. Р. нав. де ло, стр. 64.
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а за не ма ру ју ћи спе ци фич не кул тур но и сто риј ске де тер ми
нант не ре цеп ци је.15 Овај не до ста так ће до не кле раз ре ши
ти ње гов кон ста нич ки ко ле га Вол фганг Изер, али сва ка ко и 
постструк ту ра ли сти, од но сно пре све га Ро лан Барт.

Ја у сов исто риј ски при ступ из у ча ва њу књи жев но сти и ре
цеп ци је до пу њу је Вол фганг Изер, ана ли зом ’ди ја лек тич ког 
од но са’ из ме ђу тек ста и чи та о ца и њи хо ве ‘ин тер ак ци је’, 
од но сно ана ли зом чи та ња, тач ни је ’про це са чи та ња’.16 Изе
ра ин те ре су је на чин, као и усло ви под ко ји ма текст до би ја 
зна че ње за чи та о ца. Док тра ди ци о нал на кри ти ка17 тра га за 
’скри ве ним зна че њи ма’, Изер по сма тра зна че ње као „ре зул
тат ин тер ак ци је ко ја се од ви ја из ме ђу тек ста и чи та о ца” и 
’ефе кат’ или деј ство ко је се при том оства ру је, а не као скри
ве ну по ру ку за ко јом у тек сту тре ба тра га ти. У сво јој ана ли зи 
Изер се из ме ђу оста лог ко ри сти фе но ме но ло шким при сту
пом Ро ма на Ин гар де на (Ro man In gar den), ко ји сма тра да се 
естет ски обје кат кон сти ту и ше кроз „ког ни тив ни чин чи та
ња.”18 Адап ти ра ју ћи Ин гар де нов при ступ Изер по ме ра фо
кус са „тек ста као објек та”, на „текст као по тен ци јал ко ји че
ка сво ју ре а ли за ци ју”, од но сно ко ји би тре ба ло да бу де ’ре
а ли зо ван’ и ’кон кре ти зо ван’ са мим чи ном чи та ња. Да би ис
тра жио ин тер ак ци ју  ко ја се од ви ја из ме ђу тек ста и чи та о ца 
Изер из два ја од ли ке тек ста ко је га чи не чи тљи вим, од но сно 
од ли ке са мог про це са чи та ња ко је су де тер ми ни шу ће за раз
у ме ва ње тек ста. Усва ја ју ћи тер мин „им пли цит ни чи та лац”19 
он об у хва та обе по ме ну те функ ци је, ко јим исто вре ме но по
ве зу ју ’тек сту ал ну струк ту ру’ и ’струк ту и са ни чин чи та ња’, 
или про цес кон стру и са ња, од но сно про из вод ње зна че ња. 
Тер мин „им пли цит ни чи та лац” пред ста вља ’кон структ’ и 
ка ко Изер на гла ша ва не мо же се ни на ко ји на чин иден ти
фи ко ва ти са ’ствар ним чи та о цем’, јер пред ста вља „тек сту
ал ну струк ту ру ко ја ан ти ци пи ра при су ство реципијен та” 

15 Упо ре ди ти: Де дић, Н. нав. де ло, стр. 5.
16 Iser, W. (1978) Act of Re a ding: A The ory of Aest he tic Aest he tic Re spon se, 

Lon don and Hen ley: Ro u tled ge, & Ke gan Paul, p. 1.
17 Под истом се ми сли на мо дер ни стич ки, од но сно есен ци ја ли стич ко – 

пози ти ви стич ки при ступ.
18 Пре ма: Ma karyk, I. R. op. cit., р. 15. Упо ре ди ти: In gar den, R. (1980) The 

Cog ni tion of the Li te rary Work of Art, Crow ley, E. R. A. (ed.), Il: Nor thwe
stern Uni ver sity Press. 

19 Изе ров тер мин им пли цит ни чи та лац пред ста вља адап та ци ју кон цеп та 
им пли цит ног ау то ра, ко ји је увео аме рич ки књи жев ни кри ти чар Вејн 
Бут (Wayne Bo oth), у свом нај по зна ти јем де лу „Ре то ри ка фик ци је” (The 
Rhe to ric of fic tion, 1961), под ко јим под ра зу ме ва сво је, од но сно ау то ро во 
„дру го ја.” Пре ма Бу ту, кре и ра ју ћи „дру го ја” ау тор ства ра и свог чи та о
ца, а  нај и де ал ни је чи та ње пред ста вља оно у ко ме су ау тор и чи та лац у 
са гла сју. Пре ма: Ma karyk, I. R. op. cit., р. 562.
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или ’струк ту ру уло ге’ пред ви ђе ну за чи та о ца.20 Тек сту ал на 
струк ту ра им пли цит ног чи та о ца је са ста вље на од три ба
зич на еле мен та: ’тек сту ал них пе р спек ти ва’ или раз ли чи тих 
пе р спек ти ва ко је текст ну ди, ’же ље не по зи ци је чи та о ца’ или 
по зи ци је са ко је он исте пер спек ти ве по ве зу је и/или при хва
та, и ’кон вер гент ног ме ста’, од но сно ме ста на ко ме се сва 
три еле мен та спа ја ју.21 Као пра ви ло Изер на во ди да сва ки 
књи жев ни текст но си у се би че ти ри глав не ‘тек сту ал не пе р
спек ти ве’: пе р спек ти ву на ра то ра, ли ко ва, за пле та и фик тив
ног чи та о ца,22 до да ју ћи при том да иа ко све мо гу да ва ри ра ју 
по ре до сле ду ва жно сти, ни јед на за себ но не мо же би ти иден
тич на са мом зна че њу тек ста.23 Ука зи ва ју ћи на исто Ро лан 
Барт ис ти че да текст не пред ста вља „(...) зна че ње (са оп ће ње 
Ау то раБо га), не го је то мул ти ди мен зи о нал ни про стор на 
ко јем се ра зно вр сност пи са ња, од ко јих ни јед но ни је из вор
но, ми је ша и су ко бља ва.”24 Изер на гла ша ва да текст до би ја 
зна че ње са мо ка да се чи та, тач ни је да ’струк ту и са ни чин чи
та ња’ чи ни ак ту а ли за ци ју тек ста мо гу ћом и да би без ’ствар
ног чи та о ца’, ’же ље на по зи ци ја чи та о ца’ и ’кон вер гент но 
ме сто’ пред ста вља ли са мо ’по тен ци јал’ у окви ру тек сту ал не 
струк ту ре. По јам им пли цит ног чи та о ца се мо же по сма тра
ти као ’фе но ме но ло шки кон структ ствар ног чи та о ца’25 и као 
кон цепт ко ји ства ра ве зу из ме ђу свих исто риј ских и ин ди
ви ду ал них ак ту а ли за ци ја тек ста.26 На да ље Изер об ја шња ва 
да зна че ње тек ста ни је „де фи ни сан (од ре див) ен ти тет, не го 
ди на мич но де ша ва ње”, ко је је у по чет ку ’естет ске при ро де’ 
– „по што на свет до но си не што што ни је пре по сто ја ло”, 
али већ у мо мен ту ка да чи та лац по ку ша то да де фи ни ше и 
име ну је по зна тим пој мо ви ма оно по ста је ’дис кур зив но.’ 
Пре ма Изе ру ова не пре кид на „тран сму та ци ја” пред ста вља 

20 Iser, W. (1978)  op. cit. p. 25.
21 Исто, стр. 26.
22 Па ра ле ла се мо же на пра ви ти са Ја у сом, ко ји ка же: „Исто ри ја књи жев

но сти је про цес ре цеп ци је и про дук ци је есте тич ког, што га ак ту а ли зо ва
њем књи жев них тек сто ва оства ру ју чи та лац ко ји при ма, кри ти чар ко ји 
про ми шља и пи сац ко ји про из во ди”, у:. Ја ус, Х. Р. нав. де ло, стр. 59.

23 Исто, стр. 25. 
24 Барт, Р. (1986) Смрт ау то ра, у: Су вре ме не књи жев не те о ри је, (прир. 

Бе кер, М.), За греб: СНЛ, стр. 178.
25 Iser, W. (1978) op. cit., p. 27.
26 Ов де се мо же пре по зна ти оно што Барт озна ча ва као „пот пу ну ег зи стен

ци ју пи са ња”, у ко јој „ни тко, ни јед на осо ба (...) ње зин из вор, ње зин глас 
ни је пра во ме сто пи са ња, не го је то чи та ње.” По ла зе ћи од то га да је 
„текст са чи њен од мно го стру ких пи са ња, из ве ден из раз ли чи тих кул ту
ра” и да као та кав ула зи у „ме ђу соб не од но се ди ја ло га, па ро ди је, оспо
ра ва ња (...)”, Барт ви ди чи та о ца као „про стор на ко је му су сви ци та ти 
за пи са ни, а да ни је дан ни је из гу бљен.”, Барт, Р. нав. де ло, стр. 178–179.
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„услов ност струк ту ре фик ци о нал ног зна че ња.”27 И Ја ус на 
исто упу ћу је ка да ка же да књи жев ност (умет ност) по се ду је 
„ко ли ко есте тич ке, то ли ко и исто риј ске им пли ка ци је”,28 од
но сно да је људ ска ствар ност „про из вод ња но во га и кри тич
ка и ди ја лек тич ка ре про дук ци ја ми ну ло га” и да функ ци ју 
умет но сти тре ба схва ти ти ди ја лек тич ки као „ме ди јум ко ји 
тво ри опа жа ње и до но си про ме ну” или као ме ди јум „у ко ме 
се вр ши тво ре ње чу ла.”29 

Да би об ја снио чи та о че во при су ство у тек сту Изер се ру ко
во ди Ху сер ло вим (Ed mund Hu serl) тер ми ном пре тен зи ја, те
зом да сва ка ре че ни ца у се би са др жи „се ман тич ки по ка зи вач 
прав ца оче ки ва ња”.30 На овај начин Изер чи та о че ву по зи ци
ју у тек сту по сма тра као „ме сто ин тер сек ци је из ме ђу ре тен
ци ја и пре тен зи ја.”31 Ов де се чи та о че ва ’ме мо ри ја’ (се ћања) 
и ’оче ки ва ња’ кон вер ту ју и ово „ди ја лек тич ко кре та ње” до
но си не пре кид ну мо ди фи ка ци ју ме мо риј ских ре тен ци ја и 
по ве ћа ње ком плек сно сти ’оче ки ва ња’ и/или пре тен зи ја.32 

Као осо бе ну од ли ку књи жев но сти и књи жев ног тек ста Изер 
из два ја на чин на ко ји се књи жев ност но си са дру штве ним 
кон вен ци ја ма, озна ча ва ју ћи их као „тек сту ал ни ре пер то ар”, 
ко ји мо же би ти: у фор ми ре фе рен ци на ра ни је тек сто ве, на 
дру штве не или исто риј ске нор ме или на це ло куп ну кул ту ру 
из ко је је да ти текст про и за шао.33 Ја ус на исто упу ћу је ка
да се по зи ва на „ви до круг/хо ри зонт оче ки ва ња”, а Барт ка да 
ка же да се „текст же ли ста ви ти тач но иза гра ни це док се.”34 
Изер до да је да књи жев ни текст кроз тек сту ал ни ре пер то ар 
„ре ор га ни зу је дру штве не и кул ту рал не нор ме”, пред ста вља
ју ћи „ре ак ци ју на си стем ми шље ња” ко ји је иза бран и ин
кор по ри ран уну тар да тог ре пер то а ра, на по ми њу ћи да иа ко 
„тек сту ал ни ре пер то ар” ре про ду ку је по зна то, ујед но га и 
ли ша ва ње го ве „оп ште при хва ће не ва лид но сти.” За раз ли ку 
од фи ло зо фи је и иде о ло ги је, књи жев ност од но сно књи жев
ни текст „не чи ни сво је се лек ци је и од лу ке екс пли цит ним”, 
већ „сиг на ле из спо ља шње ре ал но сти” ис пи ту је или се од 
њих дис тан ци ра, по ста вља ју ћи их та ко да се чи та лац осећа 

27 Iser, W. (1978) op. cit., p. 16–17.
28 Ја ус, Х. Р. нав. де ло, стр. 57.
29 Ја ус се ов де по зи ва на Марк сов по зна ти из вод да је „Обра зо ва ње пет чу

ла рад чи та ве до са да шње исто ри је све та”; Исто, стр. 52–53.
30 Ви де ти: Ху серл, Е. (2003) Пре да ва ња о фе но ме но ло ги ји уну тра шње вре

мен ске све сти, Но ви Сад: Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа.
31 Iser W. (1978) op. cit., p. 110.
32 Исто, стр. 118.
33 Iser, W. (1978)  op. cit., p. 69. 
34 „Док са, јав но мни је ње, скуп вје ро ва ња, пред ра су да и по лу и сти на”; Барт, 

Р. нав. де ло, стр. 183.
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по зван да сам уче ству је у про из вод њи зна че ња.35 Пре ма 
Изе ру „тек сту ал ни ре пер то ар” пре у зи ма дво стру ку функ ци
ју: да пре о бли ку је „по зна те схе ме”36, ка ко би ство рио осно
ву за сам про цес ко му ни ка ци је, као и да пру жи ге не рал ни 
оквир у ко ме зна че ње тек ста мо же би ти ор га ни зо ва но.37 Као 
та кав „тек сту ал ни ре пер то ар” зах те ва фор му или струк ту ру 
пу тем ко је ће ор га ни зо ва ти соп стве ну пре зен та ци ју и по
то њу ак ту а ли за ци ју и Изер ов де ко ри сти тер мин стра те
ги је, ка ко би име но вао „има нент ну струк ту ру тек ста и чин 
раз у ме ва ња”, чи ја је крај на функ ци ја да „де фа ми ли ја ри зу ју 
по зна то.”38 Ово је раз лог због ко га су књи жев на де ла пу на 
не до след но сти, од но сно „нео д ре ђе но сти”,39 јер упра во оне 
слу же као коч ни це и „пре пре ка ус по ста вља њу зна че ња” и на 
тај начин чи та о ца упу ћу ју на пре и спи ти ва ње „уо би ча је них 
ори јентира.”40

Још је дан по јам ко ји се не сме пре не брег ну ти у раз ма тра
њу те о риј ског при сту па те о ри ја ре цеп ци је је сте по јам ин
тер пре та ци ја,41 ко ме је Изер по све тио и по себ но де ло, 
„Ра спон ин тер пре та ци ја”, (Ran ge of In ter pre ta tion, 2000),42 
ис ти чу ћи да је „свет у ко ме жи ви мо про дукт ин тер пре та
ци ја”, од но сно па ра фра зи ра ју ћи Де кар та (René De scar tes) 
„интер пре ти рам да кле по сто јим”43, и / или „ин терпретирати 
зна чи разумети.”44 Изер на гла ша ва да ин тер пре та ци ју тре ба 
по сма тра ти као пре во ђе ње,45 али да је потребно по ме ри ти 

35 Iser, W. (1978) op. cit., p. 72.
36 Ов де се Изер слу жи Ин гар де но вим те р ми ном из есте ти ке књи жев но сти 

„слој схе ма ти зо ва них аспе ка та.” Пре ма: Ma karyk, I. R. op. cit., p. 562. 
Ви де ти: In gar den, R. (1973) The Li te rary Work of Art, Eva ston, Il: Nor thwe
ste rn Uni ver sity Press – пр ви пут об ја вље но 1931. го ди не у Не мач кој. 

37 Iser, W. (1978) op. cit., p. 84.
38 Исто, стр. 8687.
39 Ко ли чи на „нео д ре ђе но сти” у књи жев ном де лу пре ма Изе ру пред

ста вља нај ва жни ји пред у слов за укљу чи ва ње чи та о ца у текст; Исто,  
стр. 170175.

40 Исто, стр. 170175.
41 Ин тер пре та ци ја (laт. inтerpreтaтio) „ту ма че ње, об ја шња ва ње, из ла

га ње (...) пред ста вља ње, при ка зи ва ње; пре во ђе ње”; Ву ја кли ја, М. нав. 
дело, стр. 357.

42 Ка ко ни је уста но вље но да ли је де ло пре ве де но на срп ски је зик, овај 
пре вод на сло ва пред ста вља сло бод ни пре вод ау то ра, уз на по ме ну да 
исти мо же гла си ти и „Оп сег ту ма че ња.” 

43 Iser, W. (2000) Ran ge of In ter pre ta tion, New York: Co lum bia University 
Press, p. 20.

44 Исто, стр. 16.
45 Ов де се Изер по зи ва на ми шље ње аме рич ког кни жев ног кри ти ча

ра Ха рол да Блу ма (Ha rold Blo om): „Ин тер пре та ци ја је не ка да зна чи ла 
’пре во ђе ње’ и у су шти ни још увек то зна чи”/In ter pre ta tion on ce me
ant ’translation’ and es sen ti ally still do es”, in: Blo om, H. (1980) A Map of 
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фокус са „про из и ла зе ћих претпоставки”, ка „просто ру ко ји 
се отва ра ка да се не што пре во ди у раз ли чи ти ре ги стар.”46 
Пре во ђе ње ства ра раз лику47 ко ју Изер озна ча ва као „ли
ми нал ни про стор”48 ко ји раз гра ни ча ва пред мет и ре ги стар 
је дан од дру гог, а у исто вре ме не при па да ни јед ном. Овај 
про стор ујед но ства ра от пор, али и по гон ус по ста вља њу 
зна че ња, од но сно са ма ин тер пре та ци ја се по ја вљу је као по
ку шај сма њи ва ња раз ли ке из ме ђу пред ме та ко ји се пре во ди 
и ре ги стра у ко ји се пре во ди. Због на ве де ног Изер ин тер пре
та ци ју по сма тра као из во ђе ње или ’пер форманс’, а не као 
об ја шње ње или ’екс пли ка ци ју’.49 

Ру ко во де ћи се Изе ро вим ту ма че њи ма мо же се за кљу чи ти 
и да по ље ин тер пре та ци је при па да упра во са мом чи та о цу, 
слу ша о цу, гле да о цу (или ре ци пи јен ту).

За кљу чак

У те о риј ским при сту пи ма Ја у са, Изе ра и Бар та по сто је бит
не раз ли ке, али као што је у ра ду по ка за но у нај ва жни јим 
ста во ви ма и ис хо ди шти ма не рет ко су ком пле мен тар ни, јер 
је сва ки из свог осо бе ног те о риј ског дис кур са ука зао на ва
жност ана ли зе чи та о ца, од но сно ре ци пи јен та (или пу бли ке) 
и до нео не са мо но ву те о риј ску па ра диг му и „но се ћу ка те го
ри ју зна че ња са вре ме них сту ди ја кул ту ре, умет но сти и ме
ди ја”,50 не го и нов на чин раз у ме ва ња ка ко умет но сти, кул
ту ре и ме ди ја, та ко и дру штва и по зи ци је по је дин ца у ње му.

Misreading, New York: Ox ford Uni ver siтy Press,  p.  85; Упо ре ди ти: Iser, 
W. op. cit, p. 5.

46 Исто, стр. 5.
47 Ов де се Изер по зи ва на Ви ли са Барн сто на (Wil lis Barnsтone) аме рич ког 

пре во ди о ца и ком па ра ти сту, од но сно на ње гов из вод из: Barnsтone, W. 
(1993) The Poeтics of Translaтion: History, The ory, Practice, New Ha ven: 
Yale Universiтy Press, p. 18.

48 Ли ми нал ни – гра нич ни. „У ан тро по ло ги ји мо же би ти озна ка за не ки вре
мен ски пе ри од или за ме сто ко ји раз два ја два раз ли чи та вре ме на (нпр. 
дан –ноћ) или про сто ра (уну тра –спо ља.).” Тре бје ша нин, Ж. нав. де ло, 
стр. 250.

49 Iser, W. op. cit, XIV.
50 De dić, N. (2012) The No tion and Me a ning of In ter di sci pli na rity in The Stu

di es of Art and Me dia, Ser bian Ar chi tec tu ral Jo ur nal Vo lu me 4, No. 2, Bel
gra de: Uni ver sity of Bel gra de, Fa culty of Ar chi tec tu re, p. 205. 
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УЛОГАСАВРЕМЕНОГ
ДИЗАЈНАУКОНТЕКСТУ
ПРОФЕСИОНАЛНЕЕТИКЕ

Сажетак: У овом ра ду би ће из ве де на ана ли за уло ге са вре ме ног ди
зај на у кон тек сту про фе си о нал не ети ке, ка ко би се бо ље раз у ме
ли до ме ти од го во р но сти ко је ди зајн со бом но си у дру штву и за 
дру штво. Ди зајн као ди сци пли на мо же би ти по зи тив но или не га
тив но ис ко ри шћен у за ви сно сти од то га да ли се етич ки ко до ви 
при ме њу ју или не при ме њу ју ка ко пре, та ко и то ком ди зај нер ског 
про це са. Као ак тив ни уче сник у дру штву, ди зај нер не мо же оста
ти не за ин те ре со ва на и етич ки не у трал на пар ти ја, јер ефек ти 
ње го вог или ње ног де ло ва ња мо гу би ти по губ ни. У овом ра ду би ће 
при ка за ни при ме ри и на чи ни ко ји ма се ве шти не ди зај не ра и до ме
ти ди зај на мо гу ко ри сти ти ка ко би се оства ри ли од ре ђе ни бе не
фи ти ка ко за по је дин ца та ко и за чи та во дру штво.

Кључне речи: ди зајн, по слов на ети ка, есте ти ка, дру штве на 
одго вор ност, дру штво спек та кла.

Мало је професија штетнијих од индустријског дизајна. 
Вероватно је само једна од њих покваренија. Пропагандни дизајн 

којим се људи наговарају да купе ствари које им не требају и с 
новцем кога немају (...).

Вик тор Па па нек, 1973.
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Кон текст: ети ка и есте ти ка

У ли те ра ту ри, ети ка у ди зај нер ској ди сци пли ни је била 
ар тику ли са на око пој мо ва ду жно сти и вр ли на1, што 
кореспонди ра са Ари сто те ло вом и Кан то вом пе р спек ти вом 
ети ке. Кант (Im ma nuel Kant) је сво ју етич ку те о ри ју нај више 
раз вио у ра ду За сни ва ње ме та фи зи ке мо ра ла2. Он мо рал 
под ре ђу је уни вер зал ним прин ци пи ма ко ји се за сни ва ју на 
ра зу му. Сво је ви ђе ње мо ра ла Кант је под ре дио де он то ло
шкој тра ди ци ји, од но сно тра ди ци ји у ко јој се сма тра да је 
по тре ба људ ског ума да прет по ста ви по сто ја ње Бо га као 
основ мо рал ног све та. Сви ко до ви кан тов ске ети ке по ти чу 
из та кве тра ди ци је. С дру ге стра не мо рал ни по ре дак све та за 
Ари сто те ла (Ἀριστοτέλης) се за сни вао на, за ње га, нај бит ни
јој људ ској осо би ни – ра ци о нал но сти. Ако се ис црп но тра жи 
од ре ђи ва ње људ ске при ро де, по треб но је тра га ти за уну тра
шњим прин ци пом ко ји на по се бан на чин упра вља људ ским 
жи во том, а то је ра зум. Сто га, при род ни за кон је сте за кон 
ис прав ног или здра вог ра зу ма. Сар тр3 (JeanPaul Sar tre) да је 
ра ди кал но дру га чи ји по глед на при ро ду људ ског ка рак те ра у 
етич ком кон тек сту. За ње га, нај бит ни ји пој мо ви у по љу ети
ке је су узрок и мо тив (раз лог и емо ци је). За де ло ва ње је дин
ке у по тра зи за за до во ље њем мо рал них вр ли на ова два пој ма 
пред ста вља ју кључ не тач ке. Узрок и мо тив су по ста вље ни у 
кон текст ин ди ви ду ал не сло бо де чо ве ка. То за пра во зна чи да 
се иш чи та ва ње етич ких ко до ва вр ши кроз при зму сло бо де 
као же ље не ре ал но сти. И за и ста ди зај нер се, као сло бод на 
је дин ка, сва ко днев но су о ча ва са раз ли чи тим мо рал ним иза
зо ви ма и из бо ри ма; пра ве ћи та кве из бо ре ди зај нер де лу је, 
од но сно по сто ји. Ди зај не ра, од но сно ње гов мо рал ни ка рак
тер, тре ба по сма тра ти као ре флек тив но све сно људ ско би ће 
ко је тра жи пра во на сло бо ду ко ја му је при ро дом по сла да та. 
Сва она пра ва ко ја су за бе ле же на у европ ској Кон вен ци ји о 
људ ским пра ви ма4 ди зај нер, као при ват но или про фе си о нал
но би ће, тре ба и мо ра ко ри сти ти. Ако при хва ти мо иде ју да 
се мо рал по је дин ца по ста вља пре ма уни вер зал ним за ко ни
ма он да се по ста вља ју сле де ћа пи та ња: на осно ву че га це
ни мо из бо ре и ак ци је де ло ва ња ди зај не ра ко ји се стал но су
о ча ва са етич ким из бо ри ма у са вре ме ном све ту? И ка кав је 
ка рак тер од но са ети ке и есте ти ке? 

1 D’A njou, P. (2010) Beyond Duty and Vir tue in De sign Et hics, De sign Is su ses 
Vol 26 (1), p. 95105.

2 Кант, И. (2008) За сни ва ње ме та фи зи ке мо ра ла, Бе о град: Де ре та.
3 Сар тр, Ж. (1984) Би ће и ни шта ви ло, Бе о град: Но лит.  
4 Кон вен ци ја о људ ским пра ви ма (03. 10. 2015); http://www.ec hr.co e.in t/

Docu ments/Con ven tion_SRP .pdf  
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Пи та ња ети ке у окви ру ди зај нер ске ди сци пли не ана ли зи рао 
је Фи лип д’А њоу5 (Phi lip pe d’A njou), по ста вив ши Сар тро ву 
ети ку (Би ће и ни шта ви ло) као плат фо р му за раз ја шња ва ње 
ових про бле ма. По јам узрок (раз лог) Д’А њоу са гле да ва као 
ра ци о нал но раз ма тра ње је дин ке ко јим се оправ да ва ју све 
ње не ак ци је. Те ак ци је су емо тив но мо ти ви са не и под сти чу 
је дин ку да де лу је. Де ло ва ти за пра во зна чи из не ти не што у 
ствар ност, од но сно ство ри ти. Тре ба на гла си ти да ка да се де
лу је, де лу је се са на ме ром. Ди зај нер де лу је у по љу же ље не 
ре ал но сти ко ја још ни је ре а ли зо ва на. Де ло ва ти пред ста вља 
кон цепт оно га што ни је, оно га што мо же по ста ти и оно га 
што би тре ба ло да бу де ре ал ност а од ви ја се у гла ви ди зај не
ра. Да кле, де ло ва ње је сте про јек ци ја све сти ди зај не ра пре ма 
оно ме што ни је а тре ба би ти, од но сно пре ма не че му што не
до ста је ре ал но сти. Си ту а ци ја по сто ји на онај на чин ка ко се 
пре ма њој по ста ви ди зај нер, те ни во по те шко ћа у тој си ту а
ци ји от кри ва мно го ви ше о ди зај не ру као осо би не го о са мој 
си ту а ци ји. Про шлост као де тер ми нан та де ло ва ња за ви си од 
сло бод но кон сти ту и са ног про јек та у са да шњо сти. Ни ко не 
мо же из ме ни ти про шлост, те зна че ње про шло сти за ви си од 
ста ва ин ди ви дуе пре ма њој. По тра га за ра ци о нал ним оправ
да њем до ла зи до кра ја ка да ди зај нер од лу чи да при хва ти 
или да не при хва ти свој на чин по сто ја ња у све ту, а то вр ши 
кроз де ло ва ње, кроз мо рал ни ар гу мент и кроз раз ма тра ње 
про бле ма ко јим се ба ви. У мно гим те шким си ту а ци ја ма у 
ди зај ну не по сто ји до бро оправ да ње и до бар од го вор. Д’А
њоу ука зу је на то да се пре ма ди ле ма ма ди зај не ри од но се 
при ме њу ју ћи те о ри ју и де дук тив не ра ци о нал не про це се. 
Ка да ди зај нер ре ша ва ди ле ме он се за пра во су прот ста вља 
бес крај ном ни зу ди зај нер ских ре ше ња и ти ме от кла ња она 
не по вољ на ре ше ња ко ја мо гу би ти и етич ки не при хва тљи ва. 
Да кле, из бо ре и ак ци је ди зај не ра, ко ји се сва ко днев но у свом 
по слу су о ча ва са без број ним етич ким из бо ри ма и ди ле ма ма, 
вред ну је мо пре ма ње го вом де ло ва њу, од но сно учин ку ње
го вог ра да, а у тај рад су не ми нов но ин кор по ри ра ни ње го ви 
етич ки из бо ри и ди ле ме. 

Дру го пи та ње ти че се од но са ети ке и есте ти ке, ко јим се 
ба ви ла Мар сиа Му ел дер Итон6 (Mar cia Mu el der Ea ton). У 
исто ри ји за пад не фи ло зо фи јe не ма мно го те о ри ја ко је есте
ти ку сма тра ју ста ри јом од ети ке. Пла тон ле по ту и до бро ту 
по ста вља као он то ло шки екви ва лент не. Слич ног је ста ва 
и Ари сто тел ко ји не по ста вља умет нич ке вред но сти из над 
етич ких, у нај бо љем слу ча ју оне су јед на ке. То ма Аквински 

5 Исто.
6 Mu el der, E. M. (1997) Aest he tics: The Mot her of Et hics? The Jo ur nal of 

Aest he tics and Art Cri ti cism Vol. 55 (4), p. 355364.
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(Tom ma so d’Aqu i no) при пи су је етич ким вред но сти ма гла
гол де ло ва ње, а есте тич ким гла гол ства ра ње; и до бро та и 
ле по та су за пра во тер ми ни ко ји се мо гу до жи ве ти раз ли чи
то у за ви сно сти од по је дин ца. Да кле, и он ети ку и есте ти
ку по ста вља на исту ра ван. Са дру ге стра не, по ја вљу ју се 
мно ге плат фор ме ко је есте ти ку и ети ку по ста вља ју у одво
је не рав ни. Је дан од та квих си сте ма је сте Кан тов. Итон 
оспо ра ва кан тов ске фор ма ли стич ке ста во ве обра зла жу ћи да 
они не пре по зна ју чи ње ни цу да ве ли ке умет но сти по ста ју 
ра зу мљи ве тек он да ка да се пу бли ци при бли же аде кват ни 
мо рал ни ста во ви. Дру гим ре чи ма, да би се на пра ви на чин 
раз у ме ло не ко умет нич ко или ди зај нер ско де ло нео п ход но 
је укљу чи ти естет ске и етич ке аспек те си мул та но. Од ре ђе не 
мо рал не оце не су за пра во естет ске. На при мер, прет по ста
ви мо да се за пра вље ње ме са за ис хра ну ко ри сти ДНК ко ји 
је без бол но узет од кра ве. С об зи ром на то да нијед на жи во
ти ња не би би ла по вре ђе на овим по ступ ком, ве ге та ри јан ски 
ар гу мент гу би сво ју сна гу. За ми сли мо да ље да би мо гли да 
про из ве де мо и по слу жи мо људ ско ме со на пот пу но исти на
чин. Да ли мо рал не не при јат но сти у овом слу ча ју не ста ју? 
На рав но да не. Не при јат ност и да ље ле жи у естет ској ева
лу а ци ји, с об зи ром да ни јед но пи та ње фи зич ког бо ла или 
кр ше ња пра ва ни су уме ша ни. 

Ме ђу за ви сност из ме ђу есте ти ке и ети ке по сто ји. При ро ду 
ме ђу за ви сно сти есте ти ке и ети ке Итон не ви ди у ме та фо ри 
но бе лов ца Џо зе фа Брод ског (Jo seph Brodsky) да је есте ти ка 
мај ка ети ке. На про тив, Итон ту ме та фо ру ви ди као пре те ра
ну; као на ме ру Брод ског да убе ди сво ју пу бли ку у ва жност 
есте ти ке. Њен ар гу мент је сле де ћи: мај ке су ва жне де ци; 
есте тикa је мај ка ети ци; сто га, есте ти ка је ва жна ети
ци. Пр во, у од но су мај каде те сва ки члан је де фи ни сан оним 
дру гим. Дру го, од нос ко ји се ја вља из ме ђу мај ке и де те та је 
из ра зи то дру га чи ји и вре мен ски де фи ни сан. Да ли ети ка и 
есте ти ка јед ну дру гу де фи ни шу? Да ли је њи хов од нос та кав 
да је по треб но да се раз ма тра есте ти ка ка ко би се раз у ме
ла ети ка? Итон сма тра да је од го вор на оба пи та ња по твр
дан. Од нос ети ке и есте ти ке ни је та кав да се мо же ре ћи да 
је есте ти ка ста ри ја од ети ке. Мо жда би не ка дру га ме та фо ра 
би ла ви ше од го ва ра ју ћа, као на при мер да је есте ти ка при ја
тељ ети ке, или да је есте ти ка ро ђак ети ке. За про бле ме ко ји 
се ана ли зи ра ју у овом ра ду зна чај но је на гла си ти да се есте
ти ка и ети ка на ла зе у рав но прав ном по ло жа ју, те да су оба 
пој ма го то во не раз дво ји ва. У по љу умет но сти и ди зај на нео
п ход но је раз у ме ва ње есте ти ке ар те фак та да би се раз у мео и 
етич ки кон текст, као и раз у ме ва ње ети ке да би се раз у ме ла 
есте ти ка ар те фак та. Да кле, ети ка игра кључ ну уло гу у ди
сци пли на ма у ко ји ма је есте ти ка би тан чи ни лац. Нео п ходно 



263

ПРЕДРАГ МАКСИЋ

је па жљи во раз мо три ти ди зај нер ска ре ше ња кроз при зму 
етич ких ко до ва ка ко би се на пра ви на чин раз у ме ли про бле
ми и схва ти ли аспек ти та квих ре ше ња.

Ди зајн и дру штво спек та кла

У са вре ме ном дру штву ме ди ји је су сред ство, од но сно алат 
ко јим се вр ши по сре до ва ње, од но сно ме ди ја ци ја од но са 
у ре ал ном све ту. Ди зајн, као сли ка, при каз или ствар има 
огро ман ути цај на пер цеп ци ју при пад ни ка не ког дру штва 
и на чи на на ко ји они схва та ју се бе, сво је по сто ја ње, за тим 
ка ко пер ци пи ра ју оста ле при пад ни ке за јед ни це, пред ме те, 
иде је, ме ста, иде о ло ги је и ин сти ту ци је. На мно го на чи на 
ди зајн је по сред ством ме ди ја ути цао на пер цеп ци ју љу ди. 
Циљ ди зај на је сте да се кре а ци јом, од но сно ди зај ном, по
так ну про ме не у по је дин цу ло кал но, као и са мом дру штву 
гло бал но. По сто ји ве ли ки број те о ри ја ко је се ба ве про бле
ми ма ути ца ја ме ди ја и пер цеп ци јом по је ди на ца, али јед на 
од нај ре фе рент ни јих је сте те о ри ја си ту а ци о ни сте Ги Де бо ра 
(Guy De bord) ко ју је из нео и раз вио у Дру штву спек та кла7. 
Дру штво спек та кла је сте фи ло зоф ски и те о рет ски во дич 
кроз сли ку све та и њи хо ве ефек те. Ги Де бор из ла же по ли
тич кокри тич ку те о ри ју са вре ме ног дру штва. Он ис ти че да 
се спек такл кон зу ми ра и ап сор бу је пу тем ме ди ја од стра не 
при пад ни ка дру штва, по је ди на ца, ко ји има ју по тре бу да на 
је дин ствен и ква ли те тан на чин из ра зе сво је иден ти те те. Иа
ко ста ре пре ко ше зде сет го ди на, по ру ке ко је Ги Де бор ша
ље још увек су ак ту ел не у кул ту ра ма дру шта ва ко је сво ју 
про из вод њу за сни ва ју на са вре ме ним на чи ни ма про из вод ње 
и по тро шње. Ве ли ки број по ру ка, иде ја, иде о ло ги ја до ла зи 
од ви ших и упе рен је пре ма ни жим дру штве ним сло је ви ма. 
Са вре ме не ге не ра ци је жи ве и са зре ва ју ско ро па пот пу но 
окру же не ана лог ним и ди ги тал ним ме ди ји ма. Кор по ра ци је 
по се ду ју огром не ко ли чи не мо ћи и нов ца што им омо гу ћа ва 
ши ре ње по ру ка и иде о ло ги ја ин тер кон ти нен тал но и ин тер
кул ту рал но са ве ли ким ути ца јем на нај ве ћи део по пу ла ци је. 
Ги Де бор пи ше: 

„Сам спек такл пред ста вља се бе као ши ро ку и не до
ступ ну ствар ност ко ја ни ка да не мо же би ти до ве де
на у пи та ње. Ње го ва по ру ка гла си: ’Оно што се ви ди 
је до бро, оно што је до бро ви ди се’. Па сив ни при
ста нак ко ји спек такл зах те ва за пра во је већ ефи ка
сно на мет нут ње го вим мо но по лом над по јав но шћу, 

7 De bord, G. (2002) So ci ety of the Spec tac le, Can ber ra: Tre a son Press.
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начи ном на ко ји се по ја вљу је, не оста вља ју ћи ни 
мало простора за би ло ка кав од го вор.”8

Ка да го во ри мо о мо но по ли за ци ји све та ствар но сти, од но
сно дру штва спек та кла, пу тем ме ди ја, не мо же мо а да не 
примети мо ја сну ве зу из ме ђу спек та кла и ди зај на. У овом 
ра ду би ће ко ри шће ни при ме ри из обла сти гра фич ког ди зај
на ко ји мо гу ла ко пре ве сти на би ло ко ју гра ну ди зај на. Гра
фич ки ди зајн је нај ви ше по ве зан са по јав но шћу ме ди ја. Ди
зајн је исто риј ски по ве зан са мар ке тин гом, кор по ра тив ним 
иден ти те том и ме ди ји ма. Ги Де бор под се ћа ка ко је на ша ре
ал ност све де на на оса ка ће не, јед но став не и фик си ра не сли
ке све та, у ко ји ма је из о кре ну та и из ма ни пу ли са на ре ал ност, 
у ко ји ма је исти ни то мо ме нат ла жног9. Жи во ти по је ди на ца у 
дру штву спек та кла све де ни су на за мр зну те гла му ро зне сли
ке, ко је су по ста ле сно ви, на де и по твр де иден ти те та. Ка да 
те о ри ју дру штва спек та кла по сма тра мо изо ло ва но у по љу 
гра фич ког ди зај на она по ста је из у зет но ре ал на и пре ци зно 
тач на. Дру гим ре чи ма, аде кват ност те те о ри је у пот пу но сти 
од го ва ра про це си ма и на ме ра ма у по љу ди зај на. Ка да по гле
да мо око се бе ви ди мо са мо за мр зну те сли ке ко је осли ка ва ју 
свет около у ко је се упи су ју же ље и фан та зи је. 

Ка ко би у пот пу но сти схва ти ли сна гу ко ју ди зајн но си у са
вре ме ном дру штву и ње го вој уло зи у те о ри ји спек та кла ја
ко је бит но схва ти ти по ло жај, уло гу и зна чај ди зај на ко ји је 
гра дио и из гра дио. Ка ко би до ме те и ам би ци је ди зај на бо ље 
раз у ме ли ана ли зи ра ће мо ко рен ре чи ди зајн. Епи сте мо ло ги
јом ди зај на ба вио се Ва јелм Флу сер10 (Vi lem Flus ser). Реч de
sign до шла је од ла тин ске ре чи sig num, ко ја зна чи знак. У 
ен гле ском је зи ку de sign је и име ни ца и гла гол. Као име ни ца 
озна ча ва, из ме ђу оста лог, на ме ру, план, циљ, ше му, за плет, 
мо тив, основ ну струк ту ру, а сви на ве де ни пој мо ви у ве зи 
су са пој мо ви ма лу ка вост и об ма на. Ди зајн као гла гол (to 
design) укљу чу је зна че ња гла го ла из ми сли ти, си му ли ра ти, 
на цр та ти, ски ци ра ти, мо де ли ра ти. Пре ма Флу се ру ова реч 
се по ја вљу је у кон тек сту по ве за ним са лу кав ством и пре ва
ром (об ма ном). Да кле, ди зај нер је лу ка ви об ма њи вач ко ји 
по ста вља сво је зам ке. 

По јам ди зајн Флу сер је до вео у ве зу са пој мо ви ма умет но
сти и тех но ло ги је. У ка те го ри ју об ма на пот па да ју и дру ге, 
за ову те му зна чај не ре чи: ме ха ни ка (mec ha nics) и ма ши
на (machine). Грч ка реч mec hos (μηχός) пред ста вља уређај 

8 Исто, стр. 11.
9 Исто.
10 Flus ser, V. (1999) The sha pe of things: A phi lo sophy of de sign, Lon don: 

Reak tion Bo oks.
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осми шљен да об ма не, тј. зам ку – на при мер, тро јан ски 
коњ или по лу га ко ја об ма њу је гра ви та ци ју. Ова реч по ти че 
од ста ре ре чи magh, ко ју пре по зна је мо у не мач ком је зи ку 
(Macht и mögen), што зна чи моћ, сна га, си ла. Те је ма ши
на на пра ва ко ја је осми шље на да за ва ра. Реч ко ри шће на у 
истом кон тексту је тех но ло ги ја. Грч ка реч tec hne (τέχνη) зна
чи умет ност и у ре ла ци ји је са тек тон (τέκτων), сто лар. Сто
лар ко ји ра ди са др ве том, нео бли ко ва ним ма те ри ја лом ко ме 
умет ни ци, тех ни ча ри, ме ња ју фор му. Ла тин ска реч екви
ва лент на грч кој ре чи tec hne је ars. Де ми ну тив од ars гла си 
ar ti cu lum, од но сно ма ла умет ност и ин ди ци ра да се не што 
ве што окре ће око ма лог пр ста. Оту да ars зна чи спо соб ност 
окре ну ти не што не ко ме у ко рист, а ar ti fex од но сно умет ник 
пре ма Флу се ру из над све га зна чи ва ра ли ца. Ars се као ко рен 
ре чи по ја вљу је у још не ким ен гле ским пој мо ви ма: ar ti fi ce 
(сми ца ли ца), ar ti fi cial (ве штач ки). У не мач ком је зи ку умет
ник је онај ко уме да ура ди не што. Не мач ка реч за умет ност 
је Kunst, име ни ца из ве де на од können, би ти у ста њу или мо
ћи.11

Флу сер сма тра да се пу тем ова кве ана ли зе мо же схва ти ти 
уло га ди зај на у са вре ме ном кул тур ном дис кур су. Ре чи ди
зајн, ма ши на, тех но ло ги ја и умет ност у бли ској су ве зи. Ова 
ве за би ла је за не ма ре на ве ко ви ма, бар од до ба ре не сан се. 
Мо дер на бур жо а ска кул ту ра ство ри ла је по де лу из ме ђу ре чи 
умет ност и тех но ло ги ја, па је та ко и кул ту ру по де ли ла на 
две ме ђу соб но ис кљу чи ве гра не. Та по де ла је по ста ла не
по врат на. У ме ђу про сто ру на у ке и умет но сти ди зајн је фор
ми рао мост, по ве зу ју ћи пој мо ве тех но ло ги је и умет но сти. 
Сто га у са вре ме ном жи во ту ди зајн у ма њој или ве ћој ме
ри пред ста вља по ље где се умет ност и тех но ло ги ја су сре
ћу као рав но прав не, кон сти ту и шу ћи но ву кул тур ну фор ма
ци ју. Оно што по ве зу је го ре на ве де не тер ми не (умет ност и 
тех но ло ги ја) је сте њи хо ва ве за са об ма ном и пре ва ром. Из 
то га, да кле, схва та мо да ди зајн, пре у зи ма ју ћи ка рак те ри сти
ке ова два пој ма, и у кул ту ри има функ ци ју об ма не. Уи сти
ну, јед ном кад је гра ни ца из ме ђу умет но сти и тех но ло ги је 
сру ше на, отво ри ла се но ва пер спек ти ва у ко јој по је ди нац 
мо же ства ра ти етич ки ди зајн, и жи ве ти окру жен естет ски 
ле пим ар те фак ти ма. Ме ђу тим, це на ко ју пла ћа за то је гу би
так исти не и ау тен тич но сти, а ди зајн због сво јих ка рак те ри
сти ка по ста је иде ал но сред ство за ма ни пу ла ци ју, об ма ну и 
прева ру. Другим ре чи ма, ди зајн по ста је зам ка. 

Ко нач но, ка ква је уло га ди зај на у са вре ме ном дру штву? Да 
ли ди зајн по ме ра дру штво и да ли и на ко ји на чин ути че на 

11 Исто.
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про ме не у дру штву? Пре и спи ти ва ње кон цеп та не за ви сног 
ди зај на кон стант но иза зива кон фу зи ју и де ба ту. До да нас 
кон цепт не за ви сног ди зај на ни је до кра ја де фи ни сан ни у 
са мој ди зај нер ској за јед ни ци. На De sign Re na is san ce In ter
na ti o nal Con fe ren ce у Гла зго ву, Ке трин Мек Кој (Kat he ri ne 
McCoy) пре зен то ва ла је рад под на зи вом До бар гра ђа нин: 
ди зајн као дру штве на и по ли тич ка си ла12. Мек Кој је пред
ста ви ла те зу, пре све га на ме ње ну пре да ва чи ма у обла сти ди
зај на, да иде о ло шка, по ли тич ка и етич ка не у трал ност ди зај
не ра за пра во тре ба би ти ре ви ди ра на. Про блем на ста је ка да 
ге не ра ци је ди зај не ра при сту па ју про јек ти ма са етич ки не у
трал ног ста но ви шта. Без об зи ра ко ли ко се ди зај не ри огра ђу
ју од по ру ка ко је се ша љу ди зај нер ским ре ше њи ма, исти на 
ле жи у чи ње ни ци да се кроз ди зајн за сту па ју иде је и ша љу 
по ру ке. Мек Кој под се ћа на спе ци фич не по ли тич ке по кре те 
као што је ко му ни зам или на ци зам, као и мно ге дру ге, ко ји 
су кроз ди зај нер ска ре ше ња при ка зи ва ни и екс пло а ти са ни. 
Сли ке по ли тич ких и дру штве них по кре та за пра во при ка зу ју 
иде а ле и ве ро ва ња. Ди зајн је по стао ви зу ел ни глас по ли тич
ких и со ци јал них по кре та. Да кле, уло га ди зај не ра је ве о ма 
ан га жо ва на по ли тич ки и етич ки од мо мен та ка да се из вр ши 
из бор кли јен та и по ру ка ко ја се же ли ди зај ни ра ти, од но сно 
по сла ти у дру штво. Мек Кој ис ти че да се ве шти не ди зај не ра 
мо гу ко ри сти ти ка ко би се под ста кле про ме не у дру штву и 
ка ко би се ин спи ри са ли чла но ви дру штва да пре у зму ак тив
но уче шће у етич ком и естет ском сми слу. Ди зај не ри тре ба 
да на пра ви на чин схва те кон текст свог де ло ва ња и ути ца ја, 
и да на нај бо љи мо гу ћи на чин при ме не сво је ве шти не и кре
а тив но сти у са вре ме ном све ту. Ди зајн се ла ко мо же ис ко ри
сти ти као ору ђе у са вре ме ном дру штву спек та кла ка ко би се 
из вр ши ла об ма на. Етич ка ди мен зи ја уло ге ди зај на упра во 
ле жи у то ме да се та кви аспек ти ди зај нер ске прак се мо гу 
пред у пре ди ти.

За ла га ње

Моћ ме ди ја у дру штву, као и уло га ди зај на у ства ра њу те 
мо ћи, је из у зет но ве ли ка. Њо ме се де фи ни шу окви ри јед
не кул ту ре и ка рак тер од но са пре ма све ту. Оме та ње је за
пра во ме тод ко јим се ко ри сте ме ди ји, по сред ни ци из ме ђу 
ствар но сти и по је дин ца. Ди зајн се ко ри сти као ору ђе ка ко 
би се ство ри ле сли ке ко је из но се та ко зва ну исти ну. Та квим 
прак са ма се за пра во до зво ља ва ма лој гру пи љу ди да пу тем 
ме ди ја и уз по моћ ди зај на, на нај стра шни ји на чин, ути чу на 

12 McCoy, K. (2003) Good Ci ti zen ship: De sign as a So cial and Po li ti cal for ce, 
Ci ti zen De sig ner (1), p. 2–8.
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кул ту ру, из бо ре по тро ша ча и на њи хо во фи зич ко и мен тал но 
здра вље.

У ди зај нер ској прак си по сто је при ме ри ко ји по вре ме но по
ста ју пред мет етич ких де ба та. Та кви при ме ри под сти чу на 
ана ли зу ди зај на из етич ке пер спек ти ве. Је дан од та квих при
ме ра је сте слу чај из 1982. го ди не ка да је ча со пис Na ti o nal 
Ge o grap hic об ја вио на слов ну стра ну ко ја при ка зу је пи ра ми
де у Ги зи, Ка и ро.13 У исто ри ји је и ра ни је би ло слу ча је ва ка
да се ма ни пу ли са ло фо то гра фи ја ма на на слов ним стра на ма 
ча со пи са и днев них но ви на, али је овај при мер по себ но ин
те ре сан тан због епи ло га. Ча со пис је же лео да хо ри зон тал
ну фо то гра фи ју при ла го ди фор ма ту на слов не стра не ко ја је 
вер ти кал на. Ди зај не ри на слов ни це су спо ји ли пи ра ми де чи
ме су кре и ра ли не ре ал ну сли ку ко ја не по сто ји у ствар но сти. 
Дру гим ре чи ма из вр ши ли су фо то мон та жу и пред ста ви ли 
је пу бли ци као ре гу лар ну, ре ал ну, објек тив ну фо то гра фи ју 
на на слов ној стра ни. Ка да је ова об ма на от кри ве на Na ti o nal 
Ge o grap hic је из ја вио ка ко се за пра во ра ди о ре тро ак тив но 
ре по зи ци о ни ра њу еле ме на та фо то гра фи је (овај еу фе ми зам 
по стао је је дан од нај по зна ти јих еу фе ми за ма тог вре ме на). 
Обра зло же но је да ка да би фо то граф био ма ло на јед ној а 
ма ло на дру гој стра ни фи нал на фо то гра фи ја би мо гла та ко 
да из гле да. Тек по што је Том Ке не ди (Tom Ken nedy) по стао 
ди рек тор фо то гра фи је у Na ti o nal Ge o grap hicу, до шло је до 
про ме не по ли ти ке ко ја је пред ви ђа ла да се са ова квим ма
ни пу ла ци ја ма пре ки не. Ке не ди је та да из ја вио да ће се са 
та квом прак сом пре ки ну ти, од но сно пре ки ну ће се са ко ри
шће њем тех но ло ги ја ка ко би се по сти гао бо љи графички 
ефе кат.

Ин те ре сан тан при мер ди зај нер ске ма ни пу ла ци је је сте слу
чај ка да се на на слов ној стра ни днев них но ви на у Ма ни
ли, Фи ли пи ни, по ја ви ла сли ка бив ше пред сед ни це Гло рие 
Ароyо (Glo rie Ar royo). На на слов ној стра ни се на шла фо
то мон та жа пред сед ни це на ко јој се она на ла зи иза ре ше та
ка са ме тал ним око врат ни ком.14 Оно што овај при мер чи ни 
још кон тро верз ни јим је сте чи ње ни ца да су но ви не об ја ви ле 
та кву кре а ци ју у мо мен ту ка да се бив ша ше зде сет че тво ро
го ди шња пред сед ни ца су о ча ва ла са до жи вот ном ка зном у 
за тво ру и бо ло ва ла од бо ле сти ко сти ју ко ја јој је угро жа ва
ла жи вот. Ова квом фо то мон та жом ја сно се дру штву ша ље 
по ру ка да је од ре ђе ни по је ди нац крив, а да при том суд ски 

13 When Ima ges Lie: Tra ve ling to the Pyra mids with Na ti o nal Ge o grap hic and 
Thin king abo ut Pho to Il lu stra ti ons (15. 09. 2015) http://di gi ta lis.nw p.or g/re
so ur ce/754 

14 Si na Ar royo mugs hots re le a sed in Phi lip pi nes (15. 09. 2015); http://en glish.
si na.co m/world/p/2011/1121/416344.html
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процес још ни је за вр шен. Још је дан при мер, на ко ме је ди
зај нер ска прак са по ка за ла сво ју ве шти ну ма ни пу ла ци је је
сте при мер сли ке бив шег пред сед ни ка фран цу ске Ни ко ле 
Сар ко зи ја (Ni co las Paul Stépha ne Sarközy de NagyBoc sa), ко
ја је об ја вље на на на слов ној стра ни тур ских днев них но ви на 
Соз цу.15 Сли ка при ка зу је бив шег пред сед ни ка са огром ним 
уши ма и цр веним очи ма по ред ко је пи ше со то на. За пра во 
овом фо то мон та жом, од но сно дис тор зи јом фо то гра фи је се 
на екс тре ман и не у ку сан на чин же ле ло по ка за ти не сла га ње 
са за ко ном из гла са ним у фран цу ском пар ла мен ту 2012. го
ди не, а ти че се ка жња ва ња по ри ца ња ге но ци да из вр ше ног 
над Јер ме ни ма у Тур ској 1915. го ди не. За кон се пре све га 
од но сио на љу де тур ске на ци о нал но сти ко ји жи ве у Фран
цу ској. Ди зај нер ски ан га жман ни је са мо ко ри шћен ка ко би 
се по ни жа ва ли по је дин ци, већ ка ко би се про мо ви са ле од
ре ђе не по ли тич ке иде је и ста во ви. Та ко је 1989. го ди не аме
рич ки TV Gu i de на на слов ној стра ни при ка зао фо то мон та
жу по зна те пу ни је те ле ви зиј ске во ди тељ ке Опре Вин фри16 
(Oprah Win frey). Ње на гла ва је не ве што по ста вље на на да
ле ко атрак тив ни је те ло мод не кре а тор ке ЕнМар грет (Ann
Mar gret), без одо бре ња и јед не и дру ге ак тер ке. По сто ји ве
ли ки број при ме ра ка да су ме ди ји ко ри сти ли ди зај нер ске 
ве шти не ка ко би ствар ност при ка за ли из вр ну то, не тач но, 
не при ме ре но, или га ко ри сти ли у по ли тич кој, вер ској или 
иде о ло шкој бор би. 

Да вид Б. Бер ман (Da vid B. Ber man) на пи сао је књи гу Don’t 
just do good de sign…do  good.17 У књи зи, Бер ман пред ла же 
три основ на етич ка по ла зи шта ко је ди зај не ри тре ба да усво
је. Пр во, ди зај нер тре ба да бу де искрен пре ма сво јој про фе
си ји. Дру го, ди зај нер тре ба да бу де искрен пре ма са мом се
би. И тре ће, сва ки ди зај нер тре ба да по све ти ма кар де се ти ну 
свог рад ног вре ме на ра де ћи по сло ве ко ји ће до не ти до бро 
дру штву и пла не ти уоп ште. На рав но, по сто је мно го број ни 
при ме ри ко ји упу ћу ју на то да би ди зајн мо гао по зи тив но 
до при не ти ак ци ја ма до бро на мер них љу ди ко ји же ле учи ни
ти не што зна чај но за овај свет и све ње го ве ста нов ни ке. У 
је сен 2011. го ди не мод ни бренд Бе не тон је лан си ра о кам па
њу ко ја је апе ло ва ла на свет ске ли де ре и све дру ге гра ђа не 

15 Fran ce ig no res Turk thre ats, vows ge no ci de law in two we eks (11. 09. 2015). 
http://po wer500.ara bi an bu si ness.com /po wer5002012/pho tos/po li ticseco
no mics/2012/jan /25/96290/#apho tota kenon ja nu ary242012showsa
ma ni pu la tedpic tu reoffran cespre si dentni co lassar kozywith.

16 Et hics in grap hic de sign – Pho to ma ni pu la tion (11. 09. 2015) http://www.
et hic sin grap hic de sign.or g/in te grity/pho toma ni pu la tion/.

17 Ber man, D. (2009) Do Good – How De sig ners can chan ge the world, 
Berkley, Ca li for nia: New Ri ders.
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све та да се бо ре про тив мр жње. Она је но си ла UNha te,18 
по име ну иде о тво ра ца Un ha te фон да ци ји. Овом кам па њом 
се же ле ла гло бал но ис та ћи од го вор на со ци јал на свест ове 
ин тер кон ти нен тал не ком па ни је. Ком па ни ја је же ле ла да до
при не се ус по ста вља њу но ве кул ту ре ко ја се бо ри про тив 
мр жње. Штам пан је ве ли ки број по сте ра на ко ји ма је сим бо
лич ки пред ста вље на сли ка по ми ре ња, са до дат ком иро нич не 
на де и кон тро верз не про во ка ци је. Овим по сте ри ма се си му
ли рао по ме ре ни при каз си ту а ци је у по ли тич ком, вер ском и 
иде о ло шком по љу. Та ко се на јед ном по сте ру мо же ви де ти 
ско ро па би зар на сце на где се Па па Бе не дикт XVI љу би са 
во де ћим ислам ским има мом. На дру гом по сте ру мо же се ви
де ти ка ко се ак ту ел ни аме рич ки пред сед ник Ба рак Оба ма 
(Ba rack Oba ma) љу би са ве не цу е лан ским пред сед ни ком Ху
го Ча ве зом (Hu go Ra fael Chávez Frías). Овим по сте ри ма се 
же ле ла по сла ти по ру ка да чак и ако се на ла зе на су прот ним 
стра на ма, уче сни ци мо ра ју ис тра ја ти у ди ја ло гу за рад ми ра. 
По сте ре је пра ти ла јед но став на тек сту ал на по ру ка UNha te. 
Љу бав и мр жња су че сто у де ли кат ном и не ста бил ном ба
лан су. Ова кам па ња пред ста вља из ме шта ње тог ба лан са у 
ко рист љу ба ви. Уло га ди зај на у овој кам па њи је кључ на јер 
се вер ном и ве штом ма ни пу ла ци јом фо то гра фи ја ма ус пео 
при ка за ти свет она квим ка кав ни је, али ово га пу та у ко рист 
це лог чо ве чан ства. Дру гим ре чи ма, ве шти не ди зај не ра мо гу 
би ти ста вље не у слу жбу про гре сив них ци ље ва. Мо гу ће је 
ре де фи ни са ти по сто је ће плат фор ме и про ме ни ти ка рак тер 
по ру ка ко је се пре но се и на ста ју у ме ди ји ма. Та кве по ру
ке мо гу из ра жа ва ти раз у ме ва ње и у емо тив ном и ви зу ел ном 
сми слу.

За кљу чак

У овом ра ду по ста вље на је те за да ди зајн, као ору ђе у ру
ка ма ме ди ја, мо же би ти по зи тив но или не га тив но ис ко ри
шћен, у за ви сно сти од при ме не или не при ме не етич ких ко
до ва пре и то ком ди зај нер ског про це са. Та ко ђе, ана ли зи ран 
је од нос ети ке и ди зај на ка ко би се бо ље раз у ме ли аспек ти и 
мо гућ но сти ко ри шће ња ди зај на као со ци јал ног и по ли тич
ког ала та у ру ка ма ме ди ја. Ди зајн по се ду је ве шти не од ко
јих са вре ме но дру штво мо же има ти ко ри сти. Уло га ди зај на 
у на шем дру штву је ви ше стру ка и има из у зе тан ути цај на 
са мо дру штво. Ме ди ји ути чу на дру штво све сно ства ра ју ћи 
же ље код по је ди на ца. Њи хо ва уло га је уло га по сред ни ка ко ја 

18 Mur ray, R. (08. 09. 2015) Be net ton yanks smo oc hing Po pe ad from Un ha
te cam pa ign af ter Va ti can thre a te ned le gal ac tion; http://www.nydailynews.
com/li fest yle /fas hion/be net tonyankssmo oc hingpo pead un ha tecam
pa ignva ti canthre a te nedle galac tionar tic le1.979430?lo cal Link sE na
bled=fal se.
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се ко ри сти ка ко би се ство ри ла об ма на и при ка за ла ис кри
вље на сли ка ре ал но сти. Ди зајн, као ак тив ни уче сник у овом 
про це су не мо же оста ти не за ин те ре со ва на и етич ки не у
трал на пар ти ја, јер ефек ти је су и мо гу би ти по губ ни. По сто
ји мно го на чи на ка ко би ве шти не ди зај не ра мо гле би ти упо
тре бље не чи ме би се оства рио од ре ђе ни бе не фит за чита во 
дру штво. Да кле, по ли тич коетич ки ка па ци тет дизајна не би 
смео оста ти за не ма рен. 

Из на ве де ног се мо же за кљу чи ти да ди зајн има од го вор ну 
уло гу у дру штву. Са све шћу да но си та кву од го вор ност, ди
зајн мо ра да ак тив но уче ству је у дру штве ним про це си ма 
као исти но љу бив гра ђа нин чи је де ла ње има за циљ бе не
фит свих, или бар ве ћи не, чла но ва дру штва. Ди зај нер тре ба 
да при сту пи би ло ком ди зај нер ском про јек ту на на чин као 
да је це ло дру штво ње гов кли јент. У ди зај нер ској прак си, 
ко ја је по ли тич ки осве шће на, ди зај нер уче ству је као ау тор 
са пу ном мо рал ном од го вор но шћу. Ипак, ди зај нер ства ра 
ви зу ел не по ру ке ко је на кра ју има ју ве ли ки ути цај и од јек 
у дру штву. Ди зај нер кроз сво ја де ла тре ба да ар ти ку ли ше 
ја сан по ли тич ки став ко ри сте ћи ду хо ви тост и суб вер зив
ност по ру ка. Овај рад се ба вио мо гу ћим ути ца јем ди зај на 
на са вре ме но дру штво у кон тек сту по слов не ети ке. Ди зај
нер ска ди сци пли на у се бе ин кор по ри ра да ле ко ве ће ди зај
нер ске си сте ме, као што је мод ни ди зајн, ди зајн ин ду стриј
ских про из во да или ди зајн ен те ри је ра или екс те ри је ра. Ове 
ди зај нер ске гра не мо гу би ти да ле ко ин те ре сант ни је ка да је 
реч о ана ли зи њи хо вих етич ких и естет ских аспе ка та. Они 
не са мо да мо гу за тро ва ти дру штве ну ре ал ност, већ че сто 
мо гу би ти и здрав стве но и те ле сно опа сни по по је дин це и 
дру штво уоп ште. За то ана ли за етич ких ко до ва код дру гих 
ди зај нер ских гра на пред ста вља по се бан иза зов и по зив за 
пи са ње но вих ра до ва.
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Abstract

This paper offers analysis of the role of modern design in the context 
of professional ethics, so as to better understand the reaches of 
responsibility which design has in the society and for the society. As 
a discipline, design can be used positively or negatively depending on 
whether ethical codes apply or not, both before and during designing. 
As an active society member, a designer cannot remain indiferent and 
ethically neutral, because the effects of his/her activity can be fatal. 
Examples will be given of how designer skills and reaches can be used 
to realize certain benefits both for the individual and the society as a 

whole.
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ПРОМОЦИЈИТУРИЗМА

БЕОГРАДСКИХ
ПРИГРАДСКИХОПШТИНА

Сажетак: На по чет ку спро во ђе ња про мо тив них ак тив но сти, но
си о ци ту ри стич ке по ну де мо ра ју да де фи ни шу ко ме се обра ћа ју јер 
су ту ри сти из ра зи то хе те ро ге на ка те го ри ја ко ја се раз ли ку је по 
сво јим де мо граф ским, со циоеко ном ским, пси хо граф ским и дру гим 
ка рак те ри сти ка ма. Бе о град ске при град ске оп шти не (БПО), и по
ред број них огра ни че ња, има ју и ре ал не ра зно вр сне по тен ци ја ле, 
па и од ре ђе ну по ну ду за раз ли чи те ка те го ри је ту ри ста. Ме ђу тим, 
за сва ку ту ри стич ку де сти на ци ју, а по го то во оне ко је тек ула зе на 
ту ри стич ко тр жи ште, кључ но је да се од ре де циљ на тр жи шта и 
сег мен ти ту ри стич ке тра жње од при о ри тет ног зна ча ја. Сто га 
је ве о ма ва жно да се ре ал но са гле да ју соп стве не пред но сти и не
до ста ци ту ри стич ке по ну де, као и по ну да кон ку рент ских де сти
на ци ја. Ту ри стич ке де сти на ци је у на ста ја њу по пут БПО, не тре
ба да те же да за до во ље све сег мен те и сва тр жи шта, већ сво је 
про мо тив не на по ре тре ба да усме ре на оне сег мен те ту ри стич
ке тра жње чи ји зах те ви од го ва ра ју по сто је ћој по ну ди, има ју ћи у 
ви ду сва огра ни че ња по пи та њу оби ма, струк ту ре и ква ли те та 
посто је ће по ну де на свом под руч ју.

Кључнеречи: про мо ци ја, ту ри зам, сег мен та ци ја тр жи шта, бе о
град ске при град ске оп шти не, ту ри стич ка де сти на ци ја

РАДОМИРСТОЈАНОВИЋиБРАНКОКРАСОЈЕВИЋ
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Увод

У усло ви ма све оштри је кон ку рен ци је на ту ри стич ком 
тржи шту, од лу чи ва ње о ку по ви ни ту ри стич ког про из во да, 
од но сно о ко ри шће њу ту ри стич ких услу га, пред ста вља вр ло 
сло жен про цес. Ту ри сти  пр во од лу чу ју о из бо ру де сти на
ци је, а за тим о ком би но ва њу услу га кон крет них но си ла ца 
по ну де. За то сва ко ту ри стич ко ме сто, град, ре ги ја и др жа ва, 
те жи да при ву че ту ри сте и на сто ји да се на ме ђу на род ном 
и до ма ћем ту ри стич ком тр жи шту по зи ци о ни ра као тра же на 
де сти на ци ја, из гра ди и ду го роч но за др жи по зи ти ван имиџ и 
не у тра ли ше и ис пра ви не га тив ну сли ку о се би. Из тих раз
ло га, ту ри стич ке де сти на ци је, а по себ но оне ко је се тек по
зи ци о ни ра ју на ту ри стич ком тр жи шту, мо ра ју да уна пред 
де фи ни шу стра те ги ју про мо тив них на сту па.

Про мо тив на стра те ги ја мо ра да од го во ри на сле де ћа пи тања:

 који су при о ри тет ни сег мен ти ту ри стич ке тра жње 
за посма тра но под руч је?

 ко ја су при о ри тет на тр жи шта?

 шта су про мо тив ни ци ље ви?

 ко су но си о ци про мо тив них ак тив но сти?

 ко ји ин стру мен ти про мо тив ног мик са ће се при
ме њи ва ти?

 ко ли ки је про мо тив ни бу џет?

 ка ко ће се спро во ди ти кон тро ла од но сно ре ви зи ја 
про мо тив них ак тив но сти?

По до би ја њу од го во ра на ова пи та ња, про мо тив на стра те ги
ја но вих ту ри стич ких де сти на ци ја, као у слу ча ју БПО, мо ра 
да са др жи од ре ђе не еле мен те ко ји ће се  спро во ди ти од го ва
ра ју ћим ре до сле дом, по фа за ма (ви де ти Та бе лу у при ло гу).

Бе о град ске при град ске оп шти не об у хва та ју се дам руб них од 
укуп но 17 оп шти на у са ста ву гра да Бе о гра да. По сма тра но 
од ис то ка ка за па ду то су Гроц ка, Мла де но вац, Со пот, Ба ра
је во, Ла за ре вац, Обре но вац и Сур чин, на чи јој по вр ши ни од 
2.195 km2 жи ви 360 хи ља да ста нов ни ка. 

Ту ри стич ки про мет на под руч ју БПО је скро ман, не до во
љан и не сра зме ран у по ре ђе њу са по сто је ћим ту ри стич ким 
по тен ци ја ли ма (Вин ча, Ко смај, Ду нав, Са ва, ба ња Сел терс, 
ма на сти ри, из ле ти шта, ло ви шта...). По сма тра но под руч је 
го ди шње у про се ку по се ти из ме ђу 16 и 33 хи ља де ту ри ста 
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ко ји оства ре из ме ђу 147 и 195 хи ља да но ће ња, нај ви ше у 
Сел терс ба њи код Мла де нов ца1. 

Уче шће БПО у ту ри стич ком про ме ту Ре пу бли ке Ср би је 
је сим бо лич но и кре ће се од ми ни мал них 0,75% до мак си
мал них 1,5%, у бро ју до ла за ка ту ри ста и од 2,3% до 2,9% у 
бро ју но ће ња. Си ту а ци ја је не што по вољ ни ја у уче шћу по
сма тра ног под руч ја у окви ру ту ри стич ког про ме та оства ре
ног на те ри то ри ји Гра да Бе о гра да: од 2,3% до 4,4% (до ла сци 
ту ри ста) и од 10,8% до 14% (но ће ња ту ри ста).2 

Стра те ги ја сег мен та ци је тр жи шта при  
про мо ви са њу ту ри стич ких де сти на ци ја

У де фи ни са њу при о ри тет них тр жи шта и сег ме на та кључ
ну уло гу има стра те ги ја сег мен та ци је тр жи шта („по де
ли и за до во љи”). Ова стра те ги ја пред ста вља „де ле ње це лог 
тр жи шта на љу де ко ји има ју слич не зах те ве, а све у ци љу 
из на ла же ња мар ке тинг мик са ко ји ће од го ва ра ти по тре ба ма 
по је ди на ца из циљ ног сег мен та”.3 Сег мен та ци ја се мо же по
сма тра ти као „по де ла тр жи шта на раз ли чи те гру пе по тро ша
ча (ту ри ста), при че му се сва ка гру па мо же на ло ги чан и ра
зу мљив на чин ода бра ти као циљ ни сег мент тра жње, на ко ји 
ће се де ло ва ти од ре ђе ном ком би на ци јом ин стру ме на та мар
ке тинг мик са”.4 Су шти на ове стра те ги је је по де ла хе те ро ге
не ту ри стич ке тра жње у ма ње хо мо ге не це ли не, од ко јих се 
из два ја по де ла на ге о граф ске, де мо граф ске, пси хо граф ске и 
би хејви о рал не кри те ри ју ме.5

У ге о граф ску гру пу кри те ри ју ма спа да ју по да ци о ме сту 
ода кле ту ри сти до ла зе као што су: ре ги ја (кон ти нент, гру па 
зе ма ља, ре ги ја уну тар др жа ве), вр ста на се ља (ур ба на, су бур
ба на, ру рал на сре ди на), ве ли чи на гра да или на се ља (ма ли, 
сред њи, ве ли ки град или на се ље). Де мо граф ски, од но сно 
со циоеко ном ски кри те ри ју ми об у хва та ју лич не ка рак те ри
сти ке ту ри ста – ста ро сну доб, ни во обра зо ва ња (основ но, 
сред ње, ви ше, ви со ко), го ди шњи при ход, по ро дич ни ста тус 
(у бра ку, са мац, раз ве ден), ве ли чи ну по ро ди це (са јед ним 
или ви ше де це, без де це), за ни ма ње, на ци о нал ну и вер ску 

1 По да ци се од но се на пе ри од од 2000. до 2014. го ди не.
2 По да ци о ту ри стич ком про ме ту БПО и ње го вом укуп ном уче шћу у окви

ру Ре пу бли ке Ср би је и Гра да Бе о гра да пре у зе ти су из го ди шњих пу бли
ка ци ја РЗС „Оп шти не и ре ги о ни у Р. Ср би ји”. 

3 Hor ner, S. and Swar bro o ke, J. (1996) Mar ke ting Ho spi ta lity and Le a su re in 
Eu ro pe, Lon don: In ter na ti o nal Thom son Pu blishyin g inc., p. 57.

4 Јо ви чић, Д. (2011) Ме наџ мент ту ри стич ких де сти на ци ја, Бе о град: 
Географ ски фа кул тет, стр. 199.

5 Исто, стр. 200203.
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при пад ност. Пси хо граф ски кри те ри ју ми се од но се на дру
штве ни по ло жај – со ци јал ну кла су (ни жи, сред њи, ви ши 
слој...), жи вот ни стил (кон зер ва ти ван, ли бе ра лан, отво рен 
за но ва ис тра жи ва ња и сл.). Би хеј ви о рал ни кри те ри ју ми 
об у хва та ју сте пен ло јал но сти ту ри сте пре ма де сти на ци ји, 
но си о цу ту ри стич ке по ну де или ту ри стич кој аген ци ји (од
су ство ло јал но сти, сред њи или ви сок сте пен ло јал но сти и 
ап со лут на ло јал ност), же ље не ко ри сти од ко ри шће ња не ке 
ту ри стич ке услу ге или по се те де сти на ци ји (пре стиж, лич но 
за до вољ ство, ком фор, си гу р ност), сте пе на при пре мље но сти 
о ту ри стич кој услу зи/де сти на ци ји (не све стан по сто ја ња, 
све стан, ин фор ми сан, за ин те ре со ван, ја ко за ин те ре со ван).

Ис тра жи ва њем се де фи ни шу ка рак те ри сти ке же ље них ту
ри ста и тр жи шта, да би се при сту пи ло кре и ра њу по ру ка, 
из бо ру ме ди ја и про мо ци о ног мик са. Пред ту ри стич ком 
дести на ци јом је из бор не ке од ба зич них стра те ги ја:6

 кон цен три са ног мар ке тин га, ка да су про мо тив не и 
уоп ште мар ке тин шке ак тив но сти усме ре не са мо на 
је дан сег мент тра жње,

 ди фе рен ци ра ног мар ке тин га, ка да су ак тив но сти 
усме ре не на не ко ли ко сег ме на та и

 не ди фе рен ци ра ног мар ке тин га ка да су ак тив но сти 
усме ре не ка ве ли ком бро ју сег ме на та, без об зи ра на 
зна чај не ме ђу соб не раз ли ке. 

Ко ја од на ве де них стра те ги ја је нај бо ља за кон крет ну де сти
на ци ју за ви си од ста ња тре нут не ту ри стич ке по ну де, атрак
тив них, ре цеп тив них и ко му ни ка тив них фак то ра, за шта 
је по треб но из вр ши ти си ту а ци о ну ана ли зу. При ме ра ра ди, 
ве ли ки гра до ви као де сти на ци је, има ју шта да по ну де раз
ли чи тим сег мен ти ма тра жње то ком це ле го ди не што ни је 
слу чај са нпр. ма њим при мор ским и пла нин ским ту ри стич
ким цен три ма или тран зит ним де сти на ци ја ма усме ре ним 
на уску гру пу по се ти ла ца, обич но са мо у се зо ни. Та ко се за 
по тре бе БПО из дво ји ла стра те ги ја ди фе рен ци ра ног мар ке
тин га као нај при клад ни ја усло ви ма са вре ме ног ту ри стич ког 
тр жи шта.

6 Ми ха и ло вић, Б. (2005) Мар ке тинг у ту ри зму, Ко тор: Фа кул тет за 
туризам и по мор ство, стр. 106107.
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При о ри тет на тр жи шта бе о град ских 
приградских оп шти на као ту ри стич ке  

де сти на ци је

БПО би тре ба ло про мо ви са ти на до ма ћем и стра ним ту ри
стич ким тр жи шти ма, пр вен стве но у окру же њу. За раз ли
ку од „ужег“ де ла Бе о гра да ко ји по себ ну па жњу по све ћу
је стра ним тр жи шти ма, не за по ста вља ју ћи до ма ћег го ста, 
у пр вој фа зи док се ово ту ри стич ко тр жи ште не раз ви је, 
при о ри тет БПО би тре ба ло да бу де до ма ћи гост (та бе ла 
1), тим пре што у струк ту ри са да шњег ту ри стич ког про ме та 
до ми ни ра ју до ма ћи го сти са пре ко 80%, док је нај ве ћи број 
„ино стра них ту ри ста“ са под руч ја не ка да шње СФРЈ.

Про мо тив не ак тив но сти на до ма ћем тр жи шту пр вен стве но 
тре ба да бу ду усме ре не на сле де ће ге о граф ске це ли не: 

Бе о град. Као нај ве ће град ско под руч је у Ср би ји са пре ко 
је дан и по ми ли он ста нов ни ка и са нај ве ћом еко ном ском 
сна гом7, је нај ва жни је емо тив но ту ри стич ко тр жи ште за све 
до ма ћа ту ри стич ка ме ста укљу чу ју ћи БПО, по го то во што се 
оне ге о граф ски „на сла ња ју“ на Бе о град, као што је при ка за
но на сли ци број 1.

Сли ка 1 Уда ље ност БПО од цен тра Бе о гра да као нај зна чај ни јег  
из во ра тра жње. Из вор: На осно ву Ма пе ту ри стич ког сме шта ја 
на те ри то ри ји Гра да Бе о гра да, Се кре та ри јат за при вре ду Гра да 

Београ да, 2006.

7 Бе о град оства ру је 39,6%  укуп ног на ци о нал ног БДПа. Сле де ре ги он 
Се вер не Ср би је (Вој во ди на) са уче шћем од 27,4%, ре ги он Шу ма ди је и 
За пад не Ср би је са 19% и ре ги он Ју жне и Ис точ не Ср би је са 14%  уче
шћа у укуп ном БДП Ре пу бли ке Ср би је (ре зул та ти За во да за ста ти сти ку 
Ср би је за 20112012. го ди ну, http://we brzs.stat.gov.rs/Web Si te/pu blic).
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ЛАЗАРЕВАЦ
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Оста ла под руч ја у зе мљи. По ред Вој во ди не ко ја је уз Бе
о град нај ра зви је ни ји део Ср би је, по себ ну па жњу тре ба 
усмери ти на ве ли ке град ске це ли не као што су Но ви Сад, 
Ниш, Су бо ти ца и Кра гу је вац.

Са мо под руч је БПО. Про мо ци ја ту ри стич ке де сти на ци је 
ме ђу ста нов ни штвом БПО је од ве ли ке ва жно сти. У свим 
струк ту ра ма и ни во и ма у ло кал ним сре ди на ма – до ми цил
ном ста нов ни штву, оп штин ским ру ко вод стви ма и ло кал ним 
ин сти ту ци ја ма по треб но је по ди ћи свест о ту ри стич ким 
вред но сти ма и ко ри сти ма ко ји мо гу да има ју од ту ри зма. 
Са да шњи ни во све сти о зна ча ју и мо гућ но сти ма ту ри стич
ких ре сур са за при вла че ње ту ри стич ке тра жње у под руч
је БПО код ло кал ног ста нов ни штва и над ле жних ор га на је 
недовољан.

До бар оглед ни при мер је ак ци ја ТО гра да Су бо ти це ко ја је 
2013. го ди не ор га ни зо ва ла бес пла тан оби ла зак Су бо ти це 
и Па ли ћа за ло кал не хо те ли је ре, вла сни ке при ват ног сме
шта ја, ту ри стич ке аген ци је и ту ри стич ке во ди че. По ме ну та 
ТО је пре по зна ла да од ре ђен број ло кал них но си ла ца ту
ри стич ке, а по себ но сме штај не по ну де, не до вољ но по зна је 
ту ри стич ке, кул тур не и дру ге вред но сти сво је де сти на ци је 
(www.sr bi ja.tra vel/).

Ре пу бли ку Срп ску и Цр ну Го ру, као тр жи шта са 1,5 ми ли о на 
од но сно 650.000 ста нов ни ка, тра ди ци о нал но усме ре них ка 
Ре пу бли ци Ср би ји и обрат но. Иа ко је нај ве ћи број до ла за ка 
са ова два под руч ја у Ре пу бли ку Ср би ју мо ти ви сан по слов
ним раз ло зи ма, по се та ма род би ни и при ја те љи ма, зва нич на 
ста ти сти ка их еви ден ти ра као ту ри стич ки про мет. Не сум
њи во да је дан број ових го сти ју до ла зи из ту ри стич ких раз
ло га – по се та Но вом Са ду, Па ли ћу, Фру шкој Го ри, Бе о гра ду, 
Зла ти бо ру, Шар ган ској осми ци, Ко па о ни ку... у окви ру екс
кур зи ја и ор га ни зо ва них ту ри стич ких гру па и ин ди ви ду ал
них по се та.

Стра на тр жи шта, ко ли ко год би ла зна чај на због свог оби
ма (бро ја ста нов ни ка), еко ном ске сна ге, рас ту ће сто пе ра ста 
ту ри стич ких пу то ва ња, на ви ка ма за пу то ва ња, још ду го не
ће не ће пред ста вља ти при о ри тет. Ов де се ми сли на зе мље из 
нај бли жег и ши рег окру же ња (Ма ђар ска, Грч ка, Сло вач ка, 
Че шка, Ау стри ја, Сло ве ни ја, Ита ли ја), зе мље За пад не и Се
вер не Евро пе, и на уда ље на бр зо ра сту ћа емо тив на тр жи шта 
– Ру си је, Ки не, Ја па нa, Бра зи ла, Ју жне Ко ре је... Нај ва жни ји 
раз лог је тај што БПО не ма ју кон ку рен тан, а ни до вољ но 
атрак ти ван ту ри стич ки про из вод ко ји би при ву као ту ри сте 
са по ме ну тих под руч ја. Из у зе ци од овог пра ви ла се од но се 
на сег мен те по себ них ин те ре со ва ња, од но сно ту ри сте ко ји 
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у окви ру по се те Бе о гра ду же ле да оби ђу не ку од атрак ци ја 
на под руч ју БПО.

Та бе ла 1 Ту ри стич ка тр жи шта пре ма зна ча ју за про мо тив не 
насту пе БПО. Из вор: Соп стве на об ра да.

При о ри тет ни сег мен ти ту ри стич ке тра жње 
бе о град ских при град ских оп шти на

Пре де фи ни са ња кон крет них при о ри тет них сег ме на та ту ри
стич ке тра жње од зна ча ја за БПО, по треб но је на гла си ти да 
се сег мент ту ри стич ке тра жње у ли те ра ту ри нај че шће де фи
ни ше као гру па по тро ша ча (ту ри ста) ко ја има од ре ђе не за
јед нич ке ка рак те ри сти ке, од но сно као јед на хо мо ге на гру па. 

При о ри тет ни сег мен ти ту ри стич ке тра жње за БПО су:

Из лет ни ци. Ве ли ки број при род них и ан тро по ге них вред
но сти (Ко смај, је зе ра, из ле ти шта на Са ви и Ду на ву...) 
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представља ре ал ну осно ву за раз вој из лет нич ког ту ри зма 
кроз по лу днев не, јед но днев не и ви кенд аран жма не. Овај 
сег мент чи не по је дин ци, брач ни па ро ви са или без де це, ма
ње гру пе чи ји се чла но ви ме ђу соб но по зна ју, а ко ји пу ту ју 
у соп стве ној ре жи ји (нај че шће соп стве ним во зи ли ма) или 
ор га ни зо ва но (ау то бу си ма, ми нибу се ви ма) пре ко ту ри стич
ких аген ци ја, че шће пре ко ту ри стич ких дру шта ва, син ди
кал них ор га ни за ци ја... То су осо бе ко јe има ју до вољ но сло
бод ног вре ме на, на ви ку, по тре бу али и фи нан сиј ске мо гућ
но сти да про ве ду не ко ли ко ви кен да, про ду же них ви кен да и 
пра зни ка то ком го ди не ван ме ста ста но ва ња. Обич но до ла зе 
из ве ћих ур ба них сре ди на као што су Бе о град, Но ви Сад, 
Кра гу је вац, Ниш и дру га ме ста. БПО мо гу да при ву ку ове 
тр жи шне сег мен те пр вен стве но од го ва ра ју ћим са др жа ји ма 
и до бром са о бра ћај ном при сту пач но шћу.

Стран ци на стал ном и при вре ме ном бо рав ку у Ср би ји. Реч 
је о вр ло за ни мљи вом сег мен ту ко ји се за раз ли ку од ве ћи
не дру гих, мо же до ста пре ци зно да кван ти фи ку је. Чи не га 
стра не ди пло ма те и осо бље ам ба са да и кон зу ла та; за по сле
ни у пред став ни штви ма ме ђу на род них ор га ни за ци ја и ин
сти ту ци ја; по слов ни љу ди – вла сни ци, ме на џе ри и за по сле
ни у стра ним и ме шо ви тим пред у зе ћи ма; стра ни сту ден ти, 
но ви на ри итд. 

Та бе ла 2 Струк ту ра сег мен та стра на ца на стал ном и при вре
ме ном бо рав ку у Бе о гра ду, Но вом Са ду и Кра гу јев цу; На по ме на: 
По да ци не об у хва та ју чла но ве ди пло мат скокон зу лар них пред

став ни шта ва; Из вор: На осно ву од го во ра до би је ног од Оде ље ња 
за стран це Упра ве гра нич не по ли ци је МУПа Ре пу бли ке Ср би је  

(10. 10. 2013. го ди не).

БЕОГРАД НОВИ САД КРАГУЈЕВАЦ
привремени 
боравак      
стални боравак
укупно:

8.888

1.446
10.334

1.726

526
2.252

470

210
680

према
држављанству
(прве три земље)

Кина  2.362
Русија  1.101
Либија 1.108

Русија 413
Кина  340
Украјина  156

Италија  151
Кина   99
Русија   64

према мотиву
привременог
боравка

спајање 
породице  4.290
рад  3.630
школовање  799
остало          169

спајање 
породице  879
рад              569
школовање 165
остало         113

рад  272
спајање
породице  175
остало         24

према старосној
структури

одрасли       86%
малолетни  14%

одрасли       89%
малолетни  11%

одрасли      94%
малолетни  6%

према полној 
структури

мушкарци  51%
жене            49%

мушкарци  47%
жене 
53%

мушкарци 54%
жене 
46%
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Са мо у Бе о гра ду еви ден ти ра но је 10.334 стра на ца са одо
бре ним стал ним и при вре ме ним бо рав ком док их је у Но
вом Са ду 2.252 и Кра гу јев цу 670 (та бе ла 2). У Бе о гра ду је 
нај ви ше др жа вља на Ки не, Ру си је и Ли би је, у Но вом Са ду 
из Ру си је и Ки не док су Ита ли ја ни убе дљи во нај број ни ји у 
Кра гу јев цу. Пре ма мо ти ву бо рав ка, на пр вом ме сту су по
слов не ак тив но сти, вла сни штво над не по крет но сти ма, спа
ја ње по ро ди ца и шко ло ва ње. Ста ро сна струк ту ра по ка зу је 
да до ми ни ра ју од ра сле осо бе (86% у Бе о гра ду, 89% у Но вом 
Са ду и 94% у Кра гу јев цу). Пол на струк ту ра ука зу је на не
што ве ћи број же на не го му шка ра ца, на ро чи то у ка те го ри ји 
при вре ме ног бо рав ка у Бе о гра ду. 

Ови ту ри сти има ју ве ћу ку пов ну мо ћ у од но су на про сек 
ста нов ни ка Ср би је. Ве ли ка ве ћи на при пад ни ка овог сег мен
та је углав ном об и шла нај по зна ти ја ту ри стич ка ме ста у Ср
би ји (Па лић, Но ви Сад, Фру шку Го ру, ет но се ло Ста ни шић, 
Опле нац, Шар ган ску осми цу, Зла ти бор, Вр њач ку Ба њу, Ко
па о ник...), али не и ту ри стич ке са др жа је на под руч ју БПО. 
Сто га је по треб но њи ма на мен ски по ну ди ти из ле те и про
ду же не ви кен де, оби ла зак Вин че, га стро ном ске спе ци ја ли
те те у ет но ре сто ра ни ма и ет но ком плек си ма, ма на сти ре на 
Ко сма ју, кул тур ноисто риј ско на сле ђе, бо ра вак на се лу, ту
ри стич ком ком плек су „Ба бе” на Ко сма ју, кр ста ре ња Савом и 
Ду на вом, на у тич ки ком плекс код Сур чи на и слич но. 

Ду нав и Са ва су до бра осно ва за сег мент на у ти ча ра, ко ји су 
по пра ви лу ис ку сни ту ри сти, про сеч не ста ро сти од 35 до 45 
го ди на, обра зо ва ни и све зах тев ни ји го сти. То су гру пе при
ја те ља или па ро ви без де це ко ји соп стве ним (ре ђе из најм
ље ним) јах та ма и ма њим пло ви ли ма кр ста ре пр вен стве но 
Ду на вом и по се ћу ју при о бал на ме ста из ту ри стич ких раз
ло га – од мо ра и ра зо но де. Ови ту ри сти ин си сти ра ју на без
бед ним пред у сло ви ма у ве зи са пло вид бом, при сту пач ним 
ту ри стич ким атрак ци ја ма, за до во ље њу сво јих спе ци фич них 
ин те ре со ва ња (по сма тра њу пти ца, ри бо ло ву, ен дем ским и 
ре ликт ним вр ста ма фло ре и фа у не, фо то гра фи са њу...). Днев
на по тро шња стра них реч них на у ти ча ра је у ран гу са сег
мен том кон гре си ста и по слов них по се ти ла ца.

Ду нав има до ми нан тан по ло жај на европ ском тр жи шту 
крста ре ња ре ка ма са уче шћем од 45%.8 Јед но ис тра жи ва ње 
из 2007. го ди не о ста во ви ма ино стра них ту ри ста са кр ста
ре ња Ду на вом кроз Ср би ју има ло је сле де ће за кључ ке: сег
мент чи не ис ку сни ту ри сти у реч ном кру зин гу (86%) али 

8 Си мо вић, Ј. (2011) На у тич ки ту ри зам Ср би је и са тис фак ци ја по тро
ша ча у сфе ри ме ђу на род них ту ри стич ких кре та ња, ма ги стар ски рад, 
Уни вер зи тет Син ги ду нум, Бе о град, стр. 27. 
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њих 90 % пр ви пут кр ста ри Ср би јом, ме сеч на при ма ња су 
им ре ла тив но ви со ка (38% има при хо де пре ко 2.500 евра ме
сеч но а њих 15% ме сеч но при хо ду је од 2.000 до 2.500 евра) 
док су мо ти ви пу то ва ња раз ли чи ти – сам аран жман 25%, 
при род на ба шти на 18%, кул тур на ба шти на 14%, др жа ве 
ити не ре ра 18%.9

БПО би мо гле овом сег мен ту (пре ко 50 хи ља да ту ри ста го
ди шње ко ји упло ве у Бе о град) да бу ду до пун ски са др жај 
кроз ре дов не или фа кул та тив не из ле те. Реч ни кру зе ри би 
мо гли да при ста ну уз на ла зи ште у Вин чи за шта је нео п ход
но обез бе ди ти од го ва ра ју ћи при стан, при ла зни пут и пра те
ће са др жа је.

За на у ти ча ре је ин те ре сант на и ре ка Са ва ко јом са мо из Бе о
гра да, ис пло ви око 600 пло ви ла го ди шње на ду жа или кра ћа 
кр ста ре ња, углав ном на ре ла ци ји Бе о град – Остру жни ца – 
Ум ка – За бран – Обре но вац.

Уло га про мо ци је код при вла че ња овог сег мен та за пло вид бу 
и бо ра вак на под руч ју БПО је огра ни че на пр вен стве но због 
нео д го ва ра ју ће ин фра струк ту ре – не до стат ка ква ли тет них 
ма ри на, при ста на, при ве зи шта са мо сто ви ма и слич но.

Тран зи те ри. Тран зит ним пут ни ци ма град Бе о град а још ма
ње БПО ни су крај ње од ре ди ште, што не ума њу је по тре бу 
ба вље ња овим зна чај ним сег мен том тра жње у друм ском 
са о бра ћа ју. Ра ди се пр вен стве но о др жа вља ни ма зе ма ља са 
ју го и сто ка Евро пе, Тур ске и Бли ског ис то ка за по сле них у 
зе мља ма за пад не и се вер не Евро пе; али и пут ни ци ма из цен
трал не и ис точ не Евро пе (Ма ђар ска, Че шка, Сло вач ка, Пољ
ска, Ру му ни ја) на пу ту за Грч ку и ју жни Ја дран; ста новни
цима се вер не Ср би је на пу ту за ју жни Ја дран итд.

На гла ше на је се зон ска кон цен тра ци ја у пе ри о ду јун – септем
бар, то ком го ди шњих од мо ра и око бо жић них, ускршњих и 
но во го ди шњих пра зни ка.

Од пре во зних сред ста ва нај за сту пље ни ји су: соп стве ни ау
то мо би ли, ком би и камп во зи ла и ау то бу си у окви ру тзв. „ау
то бу ских аран жма на”.

Про мо тив не ак тив но сти усме ре не ка тран зит ним пут ни ци
ма има ју два основ на ци ља:

 да по тен ци јал не стра не тран зит не пут ни ке пре у
сме ре да ко ри сте ау то пу те ве кроз Ср би ју од но сно 

9 Дра гин, А., Жив ко вић, М. и Ђур ђев, Б. (2009) До жи вљај Ср би
је – Туристи ме ђу на род них кр ста ре ња ко ри до ром 7, Гла сник Срп ског 
географ ског дру штва све ска LXXXIX, број 2, стр. 139146.
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БПО (Е70, Е75 и Ибар ску ма ги стра лу),  а не пу те ве 
кроз Бу гар ску и Ру му ни ју.

 да их при ву ку да пре но ће (ако не ма ју вре ме на за ду
жи бо ра вак) на под руч ју БПО ка ко би се од мо ри ли, 
што се по себ но од но си на „ау то бу ске аран жма не” из 
Пољ ске, Сло вач ке, Че шке и Ма ђар ске на пу ту ка ту
ри стич ким цен три ма у Грч кој. О по тре би за од мо ром 
тих пут ни ка го во ри по да так да је ду жи на пу та у са
мо јед ном прав цу од 1.300 до 1.800 км, а да су уде си 
умор них во за ча че ста по ја ва.

У про мо тив не ак тив но сти усме ре не на овај сег мент нео п
ход но је укљу чи ти Ау то Мо то Са вез Ср би је (АМСС) и ауто
мо то са ве зе зе ма ља ода кле до ла зи нај ви ше тран зи те ра, а по
го то во из Тур ске.

Пре пре ке у про мо ви са њу БПО тран зит ним пут ни ци ма се ја
вља ју у не а де кват ној пут ној ин фра струк ту ри, нео р га ни зо ва
но сти над ле жних за друм ски са о бра ћај, не по треб ним за др
жа ва њи ма на на плат ним рам па ма у „шпи це ви ма” у усло ви
ма ви со ких тем пе ра ту ра ва зду ха, нео д го ва ра ју ћим ни во ом 
без бед но сти во зи ла и пут ни ка на јед ном бро ју пар кин га дуж 
ау то пу та. Про мо тив не ак тив но сти БПО не мо гу да при ву
ку ста нов ни ке и ту ри стич ке аген ци је европ ских зе ма ља, на
вик ну те да без за др жа ва ња и фор мал но сти пре ла зе др жав не 
гра ни це ЕУ зе ма ља, да ода бе ру тран зит кроз Ср би ју, ако на 
гра нич ним пре ла зи ма за ула зак и из ла зак из зе мље че ка ју и 
по не ко ли ко са ти.10

Ђач ки ту ри замекс кур зи је. Пр вен стве но се ми сли на уче ни
ке (и на став ни ке) до ма ћих основ них и сред њих шко ла из Ре
пу бли ке Ср би је, Ре пу бли ке Срп ске, Цр не Го ре и Ре пу бли ке 
Ма ке до ни је, ко ји би, оби ла зе ћи Ср би ју, мо гли да по се те и 
ет но ком плекс у Вра ни ћу код Ба ра је ва, цр кве и ма на сти ре на 
Ко сма ју, спо мен ком плекс у Ла за рев цу, Вин чу, Му зеј ва зду
хо плов ства... За уче ни ке спе ци ја ли зо ва них сред њих шко ла 
(ма шин ски, елек тро и ру дар ски смер) за ни мљи ве су тер мо е
лек тра не у Обре нов цу и по вр шин ски ко по ви у Ла за рев цу. И 
код овог сег мен та је из ра же на се зо нал ност, јер се до ла зи ау
то бу си ма на по чет ку и кра ју школ ске го ди не, то ком апри ла, 
ма ја, сеп тем бра и ок то бра. Код при вла че ња овог сег мен та, 
БПО тре ба да ис ко ри сте бли зи ну Бе о гра да, тј. чи ње ни цу да 
је пре сто ни ца „оба ве зна” де сти на ци ја за ђач ке екс кур зи је.

10 По след њи дра стич ни при ме ри су за стој код на плат не рам пе у Бу бањ по
то ку то ком 2014. го ди не ка да је хи ља де тран зит них пут ни ка сто ја ло са
ти ма у ки ло ме тар ским ко ло на ма, и ви ше сат но за др жа ва ње на гра ни ца ма 
Ср би је у лет њим „шпи це ви ма”.  
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Омла дин ски ту ри зам. На сег мент омла ди не се од но си пре
ко 20% ме ђу на род ног ту ри стич ког тр жи шта у све ту, што га 
чи ни јед ним од нај ва жни јих сег ме на та ту ри стич ке тра жње. 
У ап со лут ним из но си ма то је ско ро 200 ми ли о на ту ри ста и 
пре ко 180 ми ли јар ди до ла ра при хо да у 2013. го ди ни. Го ди
шња сто па ра ста овог сег мен та ве ћа је од сто пе ра ста гло
бал ног ту ри зма, те се за 2020. го ди ну пред ви ђа бли зу 300 
ми ли о на ме ђу на род них до ла за ка у овој вр сти ту ри зма.11 

Ре зул та ти ис тра жи ва ња Свет ске кон фе де ра ци је за омла дин
ска пу то ва ња и обра зо ва ње (World Youth Stu dent & Edu ca ti o
nal – WYSE Tra vel Con fe de ra tion) из 2012. го ди не де ман ту ју 
сте ре о ти пе да сег мент омла ди не пре фе ри ра ис кљу чи во јеф
ти ни је и скром ни је услу ге и са др жа је због сво је ни ске ку
пов не мо ћи и ни ске про сеч не по тро шње по сма тра не по да ну 
бо рав ка по јед ном пу то ва њу. Про сеч на ду жи на бо рав ка од 
58 да на (ско ро се дам да на ду же не го са мо пре шест го ди
на), про сеч на по тро шња по јед ном пу то ва њу од 3.000 евра, 
као и про сеч на днев на по тро шња од 50 евра су знат но ве ћи 
не го код мно гих дру гих сег ме на та. Мла ди из над 25 го ди на 
углав ном са ми сно се тро шко ве сво јих пу то ва ња за раз ли
ку од оних ис под 25 го ди на чи ја пу то ва ња у знат ној ме ри 
фи нан си ра ју њи хо ви ро ди те љи. Ин тер нет је и да ље нај ва
жни ји на чин ин фор ми са ња о де сти на ци ја ма и пу то ва њи ма 
уоп ште. Осим це на, по себ ну ва жност при да ју по сто ја њу 
мо гућ но сти за он лајн ре зер ва ци је  док у са мој де сти на ци ји 
оче ку ју мо гућ ност за ба ве, ку по ви не и упо зна ва ња са ло кал
ним зна ме ни то сти ма (www.wysetc.org/). По ред бек пе ке ра 
(bac kpac kers) – мла ђих осо ба ко ји на пут но се са мо ран че ве 
(по ко ји ма су и до би ли име) у на ме ри да про пу ту ју све том 
ко ри сте ћи јеф ти ни је ви до ве пре во за и сме шта ја (хо сте ли, 
при ват ни сме штај) не обра ћа ју ћи па жњу пре ви ше на кон
фор, по сто је и тзв. фле шпе ке ри (flas hpac kers), ко ји су у од
но су на „бегпеке ре” не што ста ри ји, еко ном ски ја чи и ко ји на 
сво јим пу то ва њи ма ко ри сти уре ђа је са вре ме не тех но ло ги је 
– лаптоп, та бле те и сл. (www.lo nelypla net.com /).

За ве ћу по се ту и бо ра вак сег мен та омла ди не на под руч ју 
БПО глав не пре пре ке су не до ста так од го ва ра ју ћег сме шта
ја (не ма хо сте ла), не по сто ја ње аде кват не за ба ве, ра зо но де 
и дру гих са др жа ја при ла го ђе них по тре ба ма овог сег мен та, 
као и не до ста так спе ци ја ли зо ва ног про мо тив ног ма те ри јала.  

Обра зов ни ту ри зам. Ма да се овај сег мент че сто по сма
тра као под сег мент омла дин ског ту ри зма и има до ста до
дир них та ча ка са ђач ким ту ри змом, по сто је еле мен ти ко ја 

11 UN WTO, WYSE Tra vel Con fe de ra tion (2012) The po wer of youth tra vel, 
Ma drid, р. 58.
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га из двајају у за се бан сег мент. Чи не га де ца пред школ ског 
уз ра ста (до се дам го ди на), де ца школ ског уз ра ста (од 7 до 
15 го ди на) и омла ди на (15 до 19 го ди на; 20 до 24 го ди не и 
од 25 до 30 го ди на)12 ко ја же ле да стек ну кон крет на и прак
тич на зна ња (не за ви сно од школ ских про гра ма) кроз уна
пред осми шље не про гра ме. Ова вр ста ту ри зма под ра зу ме ва 
и уче шће ста ри јих уз ра сних гру па  ту ри ста сред њих го ди на 
и пен зи о не ре (се ни о ра), ко ји би пр вен стве но мо гли до ћи из 
ур ба них сре ди на (Бе о гра да, Су бо ти це, Но вог Са да, Кра гу
јев ца, Ни ша) и оста лих гра до ва и ме ста.

По себ но ин те ре сант на је срп ска ди ја спо ра, од но сно де ца 
срп ских исе ље ни ка. По сто ји ре ал на по тре ба да се они што 
бо ље упо зна ју тра ди ци јом, кул ту ром и оби ча ји ма зе мље и 
на ро да ко ме при па да ју, по себ но ка да се ра ди о дру гој, тре ћој 
и ста ри јим ге не ра ци ја ма ди ја спо ре ро ђе не у ино стран ству.

БПО су на рас по ла га њу сле де ћи мо де ли за при вла че ње овог 
сег мен та: обра зов не фар ме у ру рал ним обла сти ма, цен три 
за за ба ву и обра зо ва ње, цен три от кри ћа, ру рал ни те мат ски 
цен три и умет нич ки цен три (www.obra zov ni tu ri zam.rs/). 

При ме ре до бре прак се у при вла че њу овог сег мен та БПО 
на ла зе се у не по сред ном окру же њу у оп шти ни Љиг ко ја 
се „гра ни чи” са Ла за рев цем (кроз про грам „Камп вред них 
руку” у се лу Па ле жни ца) и оп шти ни Гор њи Ми ла но вац кроз 
про грам „Отво ре не се о ске шко ле” у се лу Пра ња ни.

Спор ти сти. БПО су се већ по зи ци о ни ра ле код овог сег мен
та ко га чи не мла ђе осо бе – спор ти сти у по је ди нач ним и ко
лек тив ним спор то ви ма. Ста ри ји део сег мен та се од но си на 
њи хо ве тре не ре, фи зи о те ра пе у те, ле ка ре и пра те ће осо бље. 

Из два ја ју се два основ на мо ти ва њи хо вог до ла ска и бо рав
ка на под руч ју БПО: уче шће на спорт ским так ми че њи ма 
(пр вен стве ни ме че ви, тур ни ри и куп так ми че ња) раз ли чи тог 
ран га и при пре ме спорт ских еки па. Од спор то ва су нај за
сту пље ни ји: ру ко мет (Обре но вац и Ла за ре вац), шах (отво
ре но ме ђу на род но пр вен ство Бе о гра да у Обре нов цу), ка јак 
и ка ну на Са ви и Ко лу ба ри (Обре но вац) и ко њич ки спорт у 
Сур чи ну.

На спорт ске при пре ме до ла зе до ма ће еки пе из не по сред
ног окру же ња БПО из ни жих ран го ва так ми че ња. По себ но 
тре ба по ме ну ти под сег мент спор ти ста са ин ва ли ди те том 

12 По де ла по ста ро сним гру па ма пре у зе та из пу бли ка ци је Де чи ји и омла
дин ски обра зов ни ту ри зам у ру рал ним обла сти ма (2012), ТОС и за
јед нич ки про грам УН Одр жи ви ту ри зам у функ ци ји ру рал ног раз во ја,  
стр. 8.
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који већ „тра ди ци о нал но” ор га ни зу ју сво ја так ми че ња и 
при пре ме у Обре нов цу. 

По ред већ по стиг ну тих ре зул та та у при вла че њу сег мен
та спор ти ста има до ста про сто ра за ве ће уче шће овог сег
мен та у укуп ном ту ри стич ком про ме ту БПО, пр вен стве но 
у до ме ну уна пре ђе ња спорт ске ин фра струк ту ре и до дат них 
са држа ја.

Сег мент бањ ског ту ри зма. Овај тр жи шни сег мент је оства
рио нај ве ћи број но ће ња на под руч ју БПО, што не зна чи да 
су по тен ци ја ли ис ко ри шће ни јер са да шњи бањ ски (углав
ном до ма ћи) ту ри сти по се ћу ју са му јед ну де сти на ци ју – 
Сел терс ба њу код Мла де нов ца, ра ди ле че ња, као при мар ним 
мо ти вом. По треб но је бањ ским ту ри сти ма по ну ди ти ре кре а
тив не вел нес и спа са др жа је, за шта је нео п ход но су штин ски 
уна пре ди ти и обо га ти ти по ну ду ка ко би БПО, пр вен стве но 
Мла де но вац и Обре но вац би ли тр жи шно кон ку рент ни ји и 
пре по зна ти као атрак тив не де сти на ци је. 

Сег мент ло ва ца и ри бо ло ва ца рет ко ко ри сти број на ква ли
тет на ло ви шта и во де не по вр ши не (је зе ра, ка на ле и ре ке) у 
свих се дам оп шти на БПО. До ма ћи део овог сег мен та до ла зи 
пр вен стве но из Бе о гра да, не по сред ног и да љег окру же ња. 
Стра ни лов ци, ко јих је у ра ни јем пе ри о ду би ло мно го ви ше, 
углав ном до ла зе из Ита ли је, Шпа ни је и Не мач ке.

Зна чај овог сег мен та не ле жи у ма сов но сти већ у чи ње ни ци 
да је њи хо ва днев на по тро шња (по ра зним осно ва ма) мно го 
ве ћа од „про сеч ног” ту ри сте. Спа да ју у зах тев ни је сег мен
те, али су спрем ни и да ви ше пла те раз ли чи те ква ли тет не 
са др жа је и услу ге (сме штај у ло вач ким до мо ви ма, ло вач ке 
тро фе је). Ка ко би овај сег мент био при сут ни ји на под руч ју 
БПО нео п ход на су ула га ња у ин фра струк ту ру и про мо ци ју. 

Сег мент спе ци јал них ин те ре со ва ња. БПО би мо ра ле да сво
ју по ну ду при ла го де и на ма ле по оби му али број не тр жи
шне ни ше  сег мен те ту ри ста са по себ ним ин те ре со ва њи ма:

 Ду га тра ди ци ја ру дар ства, ста ра ру дар ска ок на, 
по став ке ру дар ске опре ме кроз ве ко ве у Ла за рев цу 
и пеј саж Ко лу бар ских ко по ва ко ји под се ћа на по вр
ши ну Ме се ца у Ла за рев цу, ин ду стриј ско и тех нич
ко на сле ђе у Сур чи ну и Обре нов цу су до бра осно ва 
за при вла че ње сег мен та ру дар ског и ин ду стриј ског 
тури зма (ту ри зма ин ду стриј ског на сле ђа).

 Ве ли ки број до бро очу ва них сред ње ве ков них ма на
сти ра и цр ка ва на Ко сма ју, цр кве брв на ре код Ла за
рев ца, цр кве код Сур чи на, Гроц ке и Обре нов ца, етно 
ком плекс код Ба ра је ва су ин те ре сант ни сег мен ту 
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вер ског ту ри зма – до ма ћим али и стра ним по је ди
нач ним и гру па ма ту ри ста раз ли чи те ста ро сне до би.

 За БПО вр ло је пер спек ти ван сег мент аван ту ри
стич ког ту ри зма.13 Основ за ову кон ста та ци ју је раз
у ме ва ње про ме на на стра ни са вре ме не ту ри стич ке 
тра жње, ко је се од но се на ак тив ни од мор у при ро
ди, са др жа је при ла го ђе не ин ди ви ду ал ним зах те ви
ма, же љу за ис тра жи ва њем при ро де, сти ца ње но вих 
ис ку ста ва и на аван ту ри стич ке, па и ри зич не, али 
контро ли са не са др жа је.

Ис тра жи ва ње о аван ту ри стич ком ту ри зму14 у Ср би ји 
спро ве де но 2008. и 2009. го ди не на узор ку од 500 ис пи та
ни ка, по ка за ло је да по сто ји ве ли ко ин те ре со ва ње за аван ту
ри стич ки ту ри зам у Ср би ји али да ве ћи ни ис пи та ни ка овај 
вид ту ри зма ни је био до сту пан, ви ше услед не до стат ка ин
фор ма ци ја а ма ње због не до стат ка фи нан сиј ских сред ста ва.

Од ак тив но сти ко је би же ле ли да ис про ба ју, ис пи та ни ци 
(54% же на и 46% му шка ра ца) су се опре де ли ли за во жњу 
ба ло ном (57%), раф тинг (46%), па ра глај динг (40%), про
у ча ва ње пе ћи на (26%), кам по ва ње у при ро ди (20%), сло
бод но пе ња ње (20%), ре кре а тив но пла ни на ре ње (18%) и 
планински би ци кли зам (16%).

Од сме шта ја ту ри сти пре фе ри ра ју хо тел/мо тел (42%). За 
се о ско ту ри стич ко до ма ћин ство се опре де ли ло 26%, а за 
шатор или камп у при ро ди њих 17%. 

За пе то днев ну аван ту ри стич ку ту ру нај ве ћи број ис пи та ни
ка (37%) је спре ман да из дво ји из нос од 101 до 150 евра, а 
њих 24% од 70 до 100 евра. Ту ру ску пљу од 150 евра би пла
ти ло 18% ис пи та ни ка, док је 12% спрем но да из дво ји ма ње 
од 70 евра. 

Раз ли ке у ин те ре со ва њи ма за ви се од по ла. Док за па ра глај
динг и раф тинг по сто ји под јед на ко ин те ре со ва ње, му шкар
ци пре фе ри ра ју пла нин ски би ци кли зам, а же не про у ча ва ње 
пе ћи на (пре ма: www.ex plo reser bia.rs/).

13 О зна ча ју овог ви да ту ри зма го во ри по да так да је на зив те ме 15. ску
па ту ри змо ло га и ту ри стич ких рад ни ка Ср би је, одр жа ног 30. 08. 
2014. го ди не у Зре ња ни ну, Аван ту ри стич ки ту ри зам у Вој во ди ни  
(www.list zre nja nin.com/).

14 Ис тра жи ва ње је спр о ве де но за по тре бе ма стер ра да Та тја не Анић из 
2009. го ди не под на зи вом Спе ци фич ни об ли ци ту ри зма по себ них ин
те ре са на при ме ру Ју го и сточ не и Ју го за пад не Ср би је на Фа кул те ту за 
ту ри стич ки и хо те ли јер ски ме наџ мент Уни вер зи те та Син ги ду нум из Бе
о гра да.
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Ино стра на ис тра жи ва ња та ко ђе ука зу ју на зна чај но по
ве ћа ње овог тр жи шног сег мен та. Про це нат ме ђу на род них 
ту ри ста кла си фи ко ва них као ту ри сти на ак тив ном од мо ру 
бе ле жи раст са 26% у 2009. го ди ни на чак 42% у 2012. го
ди ни. Њи хо ва про сеч на по тро шња за пу то ва ње је у пе ри о ду 
2009–2012. го ди шње ра сла по сто пи од 20% (са 593 до ла ра у 
2009. го ди ни на 947 до ла ра у 2012. го ди ни). Про сеч на ду жи
на бо рав ка из но си око 10 да на (Adven tu re Tra vel Mar ket Stud 
2013 – www.adven tu re tra vel news.com/).

Охра бру ју по чет ни ко ра ци у БПО на при вла че њу овог сег
мен та кроз про грам Ка јак и ка ну аван ту ра на Ко лу ба ри у 
са рад њи ТОБ, оп шти не Обре но вац и ло кал ног ка ну клу ба 
од 2011. го ди не (www.sr bi ja.tra vel/).

БПО би мо гле да при ме не по зи тив на ис ку ства дру гих бли
ских де сти на ци ја у од но су на по ме ну ти сег мент. Та ко Ба ња 
Лу ка по ку ша ва да се по зи ци о ни ра као при влач на де сти на ци
ја за сег мент аван ту ри стич ког ту ри зма и то пр вен стве но код 
стра них ту ри ста. У про је кат „Вр баспу сто лов но уто чи ште”, 
по др жан и од стра не Европ ске Ко ми си је уло же но је пре ко 
300.000 евра ка ко би се ре ка Вр бас ин фра струк тур но опре
ми ла и про мо ви са ла као де сти на ци ја за екс трем не спор то ве 
– днев ни и ноћ ни раф тинг и шко лу раф тин га, спуст, ка јак, 
ка ну... (www.ba nja lu kato u rism.co m /).

За кљу чак

Де фи ни са ње при о ри тет них сег ме на та тра жње и при о ри
тет них тр жи шта је оба ве зан по чет ни ко рак у спро во ђе њу 
про мо тив не стра те ги је сва ке ту ри стич ке де сти на ци је. Та ко 
и БПО тре ба да пре по зна ју и пра вил но раз у ме ју сег мен
те ту ри стич ке тра жње ка ко би се успе шно про мо ви са ле и 
позици о ни ра ле на ту ри стич ком тр жи шту. 

Да би БПО успе шно при ме ни ле ову стра те ги ју по треб но је 
спро ве сти ви ше ак тив но сти као што су:

 при ку пља ње вр ло пре ци зних ин фор ма ци ја о по сто
је ћим сег мен ти ма: мо ти ви ма бо рав ка, спе ци фич ним 
зах те ви ма и оче ки ва њи ма, еко ном ској сна зи, оби му 
и ве ли чи ни кроз си сте мат ско, план ско и кон стант но 
ис тра жи ва ње  ту ри стич ке тра жње. Ова ак тив ност је 
од по себ ног зна ча ја за под руч је БПО јер до са да ни је 
би ло ор га ни зо ва ног спр о во ђе ња ис тра жи ва ња о по
је ди нач ним сег мен ти ма ту ри ста, али ни о ка рак те ри
сти ка ма тзв. про сеч ног ту ри сте.

 пре по зна ва ње но вих сег ме на та тра жње кроз 
кон стант но пра ће ње про ме на на тур бу лент ном 
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туристичком тр жи шту уз бла го вре ме но ре а го ва ње 
БПО на њих при ла го ђа ва њем сво је по ну де и аде кват
ном при ме ном свих дру гих ин стру ме на та ма р ке тинг 
мик са. 

По ис тра жи ва њу ту ри стич ког тр жи шта, БПО би тре ба ло 
да ка те го ри шу и ран ги ра ју при о ри тет не сег мен те тра жње и 
при о ри тет на тр жи шта (нпр. на ви сок, сред њи и ни зак при
о ри тет). Та ко би се из бе гла јед но крат на кам па ња са крат ко
роч ним ефек ти ма и ефи ка сни је и ра ци о нал ни је при сту пи ло 
ду го роч ној про мо ци ји ове де сти на ци је по фа за ма, с об зи ром 
на вр ло огра ни че на бу џет ска сред ства БПО. За ове по сло
ве би БПО мо ра ле ан га жо ва ти про фе си о нал це као екс тер не 
струч ња ке, с об зи ром да по сто је ћа зна ња и ве шти не стал но 
за по сле них у овој обла сти у БПО ни су до вољ ни. За успе шно 
спро во ђе ње про мо тив них ак тив но сти и до сти за ње же ље них 
ци ље ва на овом пла ну по треб но је при пре ми ти Ак ци о ни 
план ко јим би се де фи ни са ле кон крет не над ле жно сти, од го
во р но сти, на чин и ро ко ви ре а ли за ци је до го во ре ног.

Већ са да би се ту ри стич ка по ну да гра да Бе о гра да мо гла 
про ши ри ти ра зним до пун ским ту ри стич ким са др жа ји ма на 
под руч ју БПО ко ји су до вољ но ква ли тет ни и спрем ни да 
се ста ве у функ ци ју ту ри зма, што био био до бар основ за 
наред не про мо тив не и дру ге ак тив но сти на овом пла ну. 
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ELEMENTS OF DEMAND IN THE TOURISTIC 
PROMOTION OF THE OUTER BELGRADE 

MUNICIPALITIES

Abstract

At the beginning of promotional activities, providers any tourist 
offer must define who they are addressing to, since tourists are a 
very heterogenous category different in its demographical, socio
economical, psychological and other characteristics. Outer Belgrade 
municipalities have real, versatile potentials and concrete offers for 
different kind of tourists, despite numerous limitations and generally 
underdeveloped tourism. However, it is crucial to define target markets 
and elements of tourist demand of priority significance for every tourist 
destination, especially for those which are just emerging on the tourist 
market. Therefore, it is very important to have a realistic insight into  
the advantages and disadvantages of the tourist offer and into the offer 
of competitive destinations. Emerging tourist destinations, like BLO, 
shouldnt tend to meet all the elements of demand in all markets, but 
focus their promotional efforts on those elements of tourist offer whose 
demands are correspondent to the existing offer, having in mind all the 
limitations in regards to volume, structure and quality of the existing 

offer in its territory.

Keywords: promotion, tourism, market segmentation, outer Belgrade 
municipalities, tourist destination
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Петкњигакојесеналазепредамномчинејединственуце
лину,збогтоганемогудасесобзиромнањиховодноспо
сматрајукаообјекти„безпрозора”.Прематоме,зборнициу
овојсеријијесутекусловносамостални,иакосвакиодњих
јестеомеђенсопственимкорицамаиимапрвуипоследњу
страницу,јерпостојимеђусобнареференција–честотемат
скиблоккојисетичеконкретногпредметауједномодзбор
никаводиудруги,њемуупотпуностипосвећен.Например,
поглавље„Град”уТеоријиархитектуреиурбанизманаја
вило је зборникМислити град.НазнакуТехнике итехно
логијеуархитектурипронаћићемоу једномодпоглавља
Дијалогасаархитектима,у„Архитектиинжињеру”.

Обим и садржајност зборника са малтене енциклопедиј
ском интенцијом отварају мноштво различитих праваца
у промишљању о питању архитектуре.Међутим, један се

МИЛОШЋИПРАНИЋ
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чиниосновниминајбитнијиминањегасекаотаквогваља
ограничити.Којеикаквесуграницепројектакојисуоства
рилињиховиуредници,ПетарБојанићиВладанЂокић?На
тосејединоможеодговоритиакосепроблемсместиупоље
односаизмеђуархитектуреијезика.Питањекакојемогућ
дискурсоједномнедискурзивномобликууметностикакав
јеархитектуравећјенаодређенимместимауњиманазна
чениприсутан.Одтихтекстова,даклеизнутра,требапоћи
дабисеувиделимогућностиуспеховогуређивачкогподу
хвата.Онисупогоднизаоваквупроблематизацијуизразло
гаштојесврхањиховогокупљањадаобухватецелокупну
архитектонскумисаоуњенимразличитимвидовима.

Сатимувези,вишејенегопровокативнамисаокојујеизре
каоНелсонГудмен(NelsonGoodman)у„Значењуграђеви
на”,једномодовдеприсутнихтекстова:„Узнекезанимљиве
изузетке,архитектонскаделанеозначавају,односнонеопи
сују,неговоре,неосликавају,нитипортретишу.Оназначе,
уколикоуопштеимајунеко значење,надругеначине.”Та
идејанеоспораваједноставнолегитимитетпостојањаархи
тектонскогдискурса,алигаумногочемупроблематизује.
Накојиначинархитектонскауметностможедасепосматра
каојезик,ако,видимо,грађевине„неговоре”?Дализграде
говореилиненикаконеможеданемапоследицепостатус
имогућностговораоњима.

Уовимтекстовима,гдесууредницизборникадалиречар
хитектимаи теоретичарима архитектуре да проговоре код
нас,нанашемјезику(некиипопрвипут),налазимонатер
минекаоштосу„урбанистичкиречник”или„језикархитек
туре”.Местоједногодпочетакаууспостављањуаналогије
измеђујезикаиархитектуре,какотопроналазимоузборни
куАрхитектуракаогест,јестеуделу„Књигаоархитекту
ри”ЖерменаБофрана(GermainBoffrand)из1745.године:
„Профилиодливакаиосталиелементикојичинезграду,у
архитектурипредстављајуоношторечијесууговору.”Ар
хитектура такоможе да се посматра као језик у том сми
слуштоонаозначавакомуникативнисистемкојисесастоји
изкомбинацијепосебних јединицаускладусаправилима
властитесинтаксе.

Феноменречитостиможедасеметафоричкипренесеина
ниво изражајности грађевинских елемената, као и појав
ности зграде уопште. Ту позицију потенцира, на пример,
РобертВентури(RobertVenturi).Уинтервјуу„Људиимају
правоналепуархитектуру”,којијепреузетизкњигеTal king 
Ar chi tec tu re(2008),онћерећи:„Архитектура,такође,треба
данамнештоговори,башкаоштосутонекадачинилецр
кве.Коначно,оненисунапростонемопостојале,билесуто
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грађевиненеизмернеречитости.”Усвакомслучају, акосу
одређеназграда,илиужегледано,њенафасада„причљиви”,
тајтерминнећебитиупотребљенудословномсмислу.Усу
протностисаидејамаипоетикомградитељаКућеВанеВен
турииписцакњигеСложеностипротивречностуархи
тектури,теоретичарМајклХејз(MichaelHays)говорићео
делуМисвандерРоа(MiesvanderRohe)каоо„чистинине
умољиветишине”,тојесто„тишиникојупредстављасâма
уметничкаформа”.Одсустворечитеизражајностиилињено
присуствокододређенихобјекатаипакнереметеначелопо
комеониизворно„говоре”нанемначин.

На крају – једно отворено и инспиративно питање – ако
архитектура јесте недискурзивна уметност, одакле то да
делоПетра Бојанића и ВладанаЂокића толико проширу
јехоризонтмогпогледанању?Акоархитектонскиобјекти
неговоре,какотодамиовихпетзборникатоликоговоре
оњима?Онитобезикаквесумњечинеитоћенаставити
дачинеиубудућности,упркосилиуправозатоштонато
питањеодговоридаљечека.

СнежанаПетровић,Кутија, 
мецотинта,4,8x5,5цм,2015.година
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Савремена литература у области медија увелико се пози
ционираизмеђутрадиционалнихитзв.новихмедијачиме
сопственуметодологијусводинаисторијскодокументари
стички приступ с једне, или програмску анализу, с друге
стране.Стручниинаучни,примјењениитеоријскирадови,
у продукционом смислу, прате трендове актуелне медиј
скепроизводњекојасеогледаувеликомобимусадржајаи
програма, па се поставља питање, не доступности медиј
ске литературе, већ селекције квалитетних радова који се
тичумедија данас.Селекција се, наравно, односи какона
теоријску,такоилитературукојабитребалодаимапрак
тичнупримјенутесе,утомсмислу,првојможезамјерити
недостатак рефлексивног захвата медијских појава и фе
номена,адругојлукративнаорјентацијаукојојсекључно
питањенеодносинаквалитетне,већнаисплативемедије
чимеседиректнодискредитујуконструктивнеидруштве
не функције медија. Све већи заокрет истраживачког ин
тересовања ка тзв. новим медијима евидентно искључује
проучавање функционалних система настанка и опстанка
традиционалнихмедијакојиуспјешнимтрансформацијама
иприлагођавањемновимнавикама(утзв.дигиталномокру
жењу) представљају стручни и научни, али првенствено
професионалниизазовзапроучавање.Управоутомизазо
вусеосликаваиздавачкиподухватИнститутазапозориште,
филм, радио и телевизијуФакултета драмских уметности

ВУКВУКОВИЋ
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(УниверзитетуметностиуБеограду)иСамиздата,односно
ауторскипокушајдрАнеМартинолидастворематеријализ
когћемоћидасеучиорадију,алиидасеосјете„страст,бо
гатствоиузбуђењекоједоносеосмишљавање,креирањеи
емитовањедоброградиопрограма”1.Кључнаријечизовог
објашњењакријесеиунасловукњиге„Стратегијепрогра
мирањакомерцијалноградија:какосеправидобаррадио”
чиме ауторка прави квалитативну дистанцу од данашњих
„најслушанијих”,„најбољих”,„најјачих”,„најомиљенијих”
и „најпопуларнијих” радио станица. Таква дистанца ујед
но је и вриједносно одређење ауторке која „добар радио”
не анализира у оквиру броја слушалаца, минута и прода
тихсекундивећуконтекстуистинскиквалитетногпрогра
ма.Такојеивриједносноодређењеврлојаснопостављено,
а произилази из операционализације појма „добар радио”
чиме јеАнаМартиноли,методолошки, књигулишилане
прецизних, двосмислених или супротстављених значења.
Ипак, посебна вриједност ове монографије је двострука:
ауторкасебавикомерцијалнимрадиомусвимњеговимсег
ментима(одоснивања,осмишљавањаипостављањафунк
ционалног програма до ефикасног финансирања радио 
станице)штопредстављаизузетакудомаћојстручнојина
учнојлитератури,алиона,истовремено,истражујеиулогу,
статусистратешкеперспективеразвојарадијауеридиги
тализације,конвергенцијеивизуелнихмедија.Узјасноври
једносно и методолошко одређење, битно је нагласити да
књигапроизилазиизкомплекснеинтерпретацијеподатака
којисе,узочигледновладањесавременимтеоријамарадија
имедија,базирајунавишегодишњемискуствуновинарке,
продуценткињеидиректоркепрограмаРадијаБ92.Посма
трање са учествовањем, као формалан метод, даје исцрп
нија, вјеродостојнијаи аутентичнија сазнањаорадијукао
предметуинтересовања,или–дабудемоконкретнииизра
зимосејезикометнологијеиантропологије–оРадијуБ92
каотеренуистраживања,збогчегамонографија„Стратеги
јепрограмирањакомерцијалноградија:какосеправидобар
радио”имаизузетнухеуристичкувриједносткојанијеогра
ничена искључиво на поменутумедијску институцију већ
сеуспјешноможепримјенитинасавременикомерцијални
радиокакоуСрбији,такоинаБалкануиуЕвропи.

Структурно,књигасесастојиизнеколикопоглављакојира
дио као медиј анализирају из различитих перспектива, те
сепростимувидомусадржајможестећиутисакда„Стра
тегије програмирања комерцијалног радија” дају преглед

1 Мартиноли,А.(2015)Стратегијепрограмирањакомерцијалноградија:
какосеправидобаррадио,Београд:ФДУиСамиздат,стр.15.
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свихрелевантнихпојмова,процедураиелеменатакојичине
„добаррадио”.Књигапочињепоглављемкојекомерцијални
радиопозиционирауоквиремедијскогпејзажа: „Покушај
дасагледамосвеаспектепрограмирањакомерцијалнерадио
станицедоводидозакључкадајенапутукаиновативном,
храбром,прогресивномкомерцијалномрадијууоквируса
временогмедијскогпејзажанеопходноподстицајноокруже
ње за које су одговорнине само власницирадио станица,
већисамотржиште–оглашивачикојићеуметидаразумеју
специфичностииснагерадијакаомедија,одговарајућиза
конскиоквиризафункционисањемедијаирегулаторнипро
писикојисестарајуојавноминтересуслушалацакреирају
ћиусловезаопстанакиразвојсвихпрограмскихсадржаја
и остваривање свих програмскихфункција комерцијалног
радија”2.Одабраницитатпоказујекакоауторкаидентифи
кује бројне актере значајне за развој одређеног информа
ционокомуникационог система који би допринио квали
тативној димензији савременепродукције, алионошто је
посебнозначајносааспектаданашњепрограмскеполитике
комерцијалнихмедија једа–АнаМартиноликомерцијал
нирадионепосматраискључивокрозостваривањепрофита
(иакојаснопрепознајепрофиткаоосновнимотивпостоја
њакомерцијалноградија)већпроучавањеговепотенцијале
каосоцијалнеикултурнеинституцијекојаумногомеодра
жававриједностидруштваукомедјелује.Такодефинисан
комерцијалнирадиоподразумјеваипроцеспозиционирања
станице на медијском тржишту, односно: избор формата,
дефинисањепрограмскихциљева,формулисањесезонских,
мјесечних,недељнихидневнихпланова(програмских,ка
дровских и финансијских), креирање програмске шеме,
имплементацију програмских циљева, као и евалуацију
(програмску,кадровскуифинансијску).Књига,надаље,да
је увид у значај музичких и информативних садржаја као
основних елемената програмирања комерцијалног радија.
Докмузикуанализиракао„елементкојимјенајлакшепри
добити публику и стећи популарност”3, Мартиноли, обја
шњавајућизначајинформативногпрограмазакомерцијал
нурадиостаницу,суштинскиафирмишеизначајпрофесије
продуцента, односно процеса продукције информативног
програма: „креирање јаког информативног имиџа станице
задатакјекојисереализујенесамонанивоупродукцијепо
јединачнихинформативнихпрограма,вестиидневникавећ
икрозутисакслушалацадасвебитнеактуелности,инфор
мацијеодогађајима,коментаранавести,можедадобијеи

2 Исто,стр.26.
3 Исто,стр.68.
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уостаткупрограма–утисакоправовременом,брзом,ди
намичном,јакоминформисањуградисекрозцеопрограм,
пажљивим комбиновањем сопствених ресурса, очевидаца,
званичнихизвораинформација,пачакислушалацачијасе
јављањамогу употребити као додатни коментарили увид
удогађај“4.Ријечје,дакле,оуспостављањуравнотежеиз
међу очекивањапублике и потребе да се испуне свипро
фесионалникритеријумиистандардисавременоградионо
винарства,штоинформативне садржаје смијештаудомен
најодговорнијегпрограмскогелемента.Атрактивност,узбу
дљивост,добрапродукција,алиипиткапричаелементису
који имају за циљ да задрже слушаоце, док објективност,
прецизност и правовременост чувају кредибилитет радио
станице.Управоовиелементи,уширемсмислу,чинеиоко
сницу провјере, односно евалуације програмских, технич
ких,оперативнихикадровскихаспекатарада–билода је
ријечоистраживањупубликеилиистраживањупрограма.
Важнојенагласитидаауторка,упоглављупосвећеномис
траживањукаопроцесупрограмирањарадија,дајепреглед
свихметодаистраживањапубликеипрограмапричемуна
глашавадајеодабирврстеистраживањаједнаковажанкао
и тренутак када ће истраживање бити спроведено, али да
суциљевивишеструкитедајењиховаосновнанамјенада
се омогућиуспјешнијепланирањеи евалуацијанепосред
ног и будућег рада. Резултати истраживања, тако, немају
утицајискључивонаслушаностилиостваривањепрофита,
већмогудативажнеподаткеиоперцепцијирадиостани
це.Брендирањекомерцијалнерадиостаницеподразумјева
креирањесопственогидентитетаиимиџа,слике,утискао
станициискупувриједностикојестаницапромовишекроз
својудјелатност:„Упроцесуизградњеидентитета,кључне
речизастаницутребалобидабуду–препознатљивост,ори
гиналност, аутентичност”5. Те кључне ријечи требало би,
посљедично,даеманирајуивриједностикојих јепосебно
свјеснопрограмскоодјељењекомерцијалнерадиостанице.
Будућидапрограмскоодјељењеокупљасвесарадникечији
судоприносикреирањуиуспјешностипрограмаразличити,
битнојенагласитиињиховупословнудимензију,односно
професијекојечинеуспјешнофункционисањекомерцијал
ноградија.Утомсмислу,ауторкаидентификујебројнеса
радникеукреативном,организационом,тонскотехничком,
финансијскомипромотивномсектору,почевшиодгенерал
ногменаџера и програмског директора, преко продуцента
програма, музичког уредника и уредника информативног

4 Исто,стр.130.
5 Исто,стр.178.
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програма, до водитеља, аутора, презентера, тонских реа
лизатора,каоидиректораименаџерапродаје.Акосеврати
монаосновнимотивпостојањакомерцијалноградија,до
лазимоидофинансијскихаспекатапрограмирања,односно
допоглављаукојемМартинолијасноистичедадобаррадио
значииисплативост,тј.дапроцјенапрограмскихсадржаја
наосновупродукционихтрошковапредстављанеизоставан
дио сваког процеса програмирања.Коначно, ауторка се, у
финалукњиге,окрећеибудућностимедијапозиционирају
ћикомерцијалнирадиоуоквирепојмовакојисукарактери
стичнизатзв.новемедије–Интернет,Веб2.0,дигитално
интерактивно окружење: „Закорачили смо у еру у којој је
односпубликеимедијаузајамностваралачки,комплемен
таран,алинереткоиконфронтирајући,кадапубликаизазива
идеологију, поруку, садржај који добија путеммедија, ну
дећисопственовиђењестварности,догађаја,промовишући
другачијуидеологију,системвредности,славећииндивиду
ализамимоћпојединца”6.Ипак,АнаМартинолинаглашава
дабудућнострадијанијеугрожена,тедајеријечомедију
којићеупрвипланпоновоставитиаутентичност,посебност
и јак ауторски концепт, односно да је ријеч омедију који
ћеувијекиматикомпаративнепредностиимоћуодносуна
другемедије,штоби,лично,биоиlight mo tivовекомплек
снестудијеокомерцијалномрадијуисавременојрадиопро
дукцији.

Битандиоовемонографијечинеипажљивоодабранипри
лозикојиимајупрактичнупримјену, анаосновукојих се
читаоцимогуупознатисапрограмскимшемаманајслуша
нијихнационалнихибеоградскихстаницауСрбији (март
2015),каоимузичкимplaylistama одабранихкомерцијал
нихстаница.Такође,ауторкадајенаувидпримјерсценари
јаразличитихформиинформативнихсадржаја,алииon li ne 
упитникзаистраживањеставоваслушалацаорадиопрогра
му,теупитникзаклијентеповодомкомерцијалнепродукци
јерадиостаницешто,уметодолошкомсмислу,представља
изузетнувриједностовекњигекојајејаснофокусиранана
акционоистраживањеидјеловање.

Једноодосновнихпитањаприкритичкојанализикњиге„Стра
тегијепрограмирањакомерцијалноградија”бибило–дали
јеуспјеладаодговоринапитањекојесекријеуподнаслову– 
Какосеправидобаррадио?НесумњивоДА!ДрАнаМар
тинолидала јепрегледиобјашњењесвихфазаиаспеката
радиопродукцијеипрограмирања,што јеупотпуниларе
левантними савременим, бројним теоријскимизворимаи

6 Исто,стр.251.
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стручним истраживањима чиме је студију о стратегијама
програмирања комерцијалног радија истргла са полице о
популарној, али површној how to медијској литературу и
уврстила јеупропедевтикупрофесионалнерадиопродук
ције. Кључне ријечи које је АнаМартиноли издвојила за
процес продукције идентитета комерцијалне радио стани
це„препознатљивост,оригиналност,аутентичност”–могле
биуједнодабудуикључнеријечикњиге„Стратегијепро
грамирања комерцијалног радија: како се прави добар ра
дио”што јеискренопрепоручујекаконаучној,стручноји
академској,такоинајширојјавности.

СнежанаПетровић,Моћмедија, 
мецотинта,9x12цм,2009.година



СнежанаПетровић,Флораирибе, 
оловканапапиру,16x21цм,2015.година
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РАДОВИ  
ЗА ЧАСОПИС КУЛТУРА 

УПУТСТВО
Култура је научни часопис који је на предлог Матичног 
научног одбора категоризован од стране Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 
као водећи национални часопис са ознаком М 51.

1. Рад се предаје у следећем облику: 
1.1. путем УСБ уређаја; 

1.2. слањем на е-mail адресу часописа: kultura@zaprokul.org.
rs

2. Сваки текст треба да садржи:
2.1. Wоrd документ са основним текстом, напоменама, 
кључним речима (4 до 7 речи на српском и 4 до 7 речи на 
енглеском језику) и сажетком на српском језику (до 150 
речи). 

2.2. Wоrd документ са насловом текста и резимеом на 
енглеском језику (до 300 речи). 

2.3. Wоrd документ са списком илустрација (ако их има) са 
назначеним местима на која би требало да дођу илустрације. 
Примају се само црно-беле илустрације или које су 
препознатљиве када се одштампају у црно-белом формату 
(до 7). Обавезно навести порекло илустрација. 

2.4. Податке о аутору текста. Име и презиме аутора, година 
рођења (потребно ради увида у научни рад одређеног аутора 
у централној бази података Народне библиотеке Србије и у 
складу са тим одређивања УДК броја чланка у часопису), 
поштанска адреса, број мобилног телефона, е-mail адреса, 
афилијација (наводи се пун, званични  назив и седиште 
установе у којој је аутор запослен или назив установе у којој 

УПУТСТВО
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је аутор обавио истраживање. У сложеним организацијама 
наводи се укупна хијерархија; на пример: Универзитет у 
Београду, Филозофски факултет – Одељење за социологију, 
Београд).

3. Опште одреднице
3.1. Текст чланка са списком литературе не треба да прелази 
обим од 10 до највише 15 описаних компјутерских страница, 
укључујући графиконе и илустрације.

3.2. Текст приказа не треба да прелази обим од 5 описаних 
страница.

3.3. Текст научне полемике треба да буде опремљен као и 
остали чланци у часопису и не може прелазити њихов обим. 
Он треба да буде ослобођен напада на личност опонента 
и да се фокусира на саму аргументацију. Редакција 
задржава право да после објављивања полемичког текста и 
одговора, без посебног образложења, опонентима ускрати 
објављивање следећег круга полемике.

4. Техничка упутства:
4.1. Текст писан ћирилицом се предаје у doc формату 
програма Мicrosoft Word програмског пакета 97 или новијег. 
Фонт треба да буде Times New Roman, величине 12, прореда 
Single. 

4.2. На средини ставити наслов, потом сажетак на српском и 
кључне речи на српском.

4.3. Уколико постоји институционална финансијска помоћ 
при писању рада, у првој фусноти треба навести назив и 
број пројекта, односно назив програма, у оквиру кога је 
чланак настао, као и назив институције која је финансирала 
пројекат или програм.

4.4. Када се први пут наводи страно име у тексту у загради 
треба да се стави име исписано у оригиналу; када се 
следећи пут помиње исто име у наставку текста треба да 
буде доследно, истоветно транскрибовано без помињања 
оригинала.

4.5. Библиографске референце у фуснотама и литератури 
наводе се без транскрибовања у оригиналном писму. Ако је 
литeратура која се цитира штампана ћирилицом и референце 
у напоменама и списку литературе треба да буду наведене 
ћирилицом, ако су штампане латиницом, онда треба да буду 
наведене латиницoм. Цитати и позивање на литературу у 
фуснотама треба да потпуно одговарају списку литературе 
на крају текста. 
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5. Напомене
Напомене (фусноте) се дају на дну сваке стране. Нумерација 
континуирано иде арапским бројевима од 1 па надаље и иде 
иза знака интерпункције. Напомене треба да се користе мање 
за коментаре, а више за навођење литературе; најобимнија 
напомена (фуснота) не би требaло да буде дужа од 100 речи.

Систем навођења:
5.1. Монографије:

Презиме, Иницијал имена. (година издања) Назив 
монографије (курзив), Место издања: Назив издавача, 
страна.

Пример: Адорно, Т. (1968) Филозофија нове музике, Београд: 
Нолит, стр. 45.

5.2 Периодика:

Презиме, Иницијал имена. (година издања) Наслов чланка, 
Назив часописа (курзив) број часописа, Место издања: 
Назив издавача, страна.

Пример: Бугарски, Р. (1973) Семиотички приступ музици, 
Култура бр. 23, Београд: Завод за проучавање културног 
развитка, стр. 146.

5.3. Зборници, акта са конгреса, лексикони, речници и 
слично:

Презиме, Иницијал. Наслов чланка, у: Наслов (курзив), 
приредио-ла-ли Презиме, Иницијал имена. (година издања), 
Место издања: Назив издавача, страна.

Пример: Парк, Р. Е. Град: предлози за истраживање људског 
понашања у градској средини, у: Социологија града, 
приредио Вујовић, С. (1988), Београд: Завод за уџбенике и 
наставна средства, стр. 150.

5.4. У случају издања на страним језицима:

Уместо везника ,,и” користи се енглески термин and, уместо 
предлога „у” користи се енглески термин in, уместо  глагола 
„приредио-ла-ли” користе се енглески термини ed. или еds. 
(од editor-s) ако је више приређивача, уместо скраћенице 
,,стр.” користи се енглески термин p.

Пример: Brunet, R. and Ferras, R. Identité, in: Les mots de la 
géographie. Dictionnaire critique, eds. Brunet, R. Ferras, R. and 
Théry, H. (1992) Paris: Monpellier, p. 30.



308

УПУТСТВО

5.5. Необјављене магистарске тезе и докторске дисертације:

Презиме, Иницијал имена. (година на насловној страни 
тезе или дисертације) Назив тезе или дисертације (курзив), 
врста рада (магистарска теза или докторска дисертација), 
назив факултета где је одбрањена, назив одговарајућег 
универзитета, Место издања, страна.

Пример: Црнобрња, А. Н. (2005) Lux perpetua – светлост 
и светиљке у култовима на просторима Горње Мезије, 
магистарски рад, Филозофски факултет, Универзитет у 
Београду, Београд, стр. 120.

5.6. Текстови из дневних листова:

Презиме, Иницијал имена. (датум издања) Наслов текста, 
Назив дневног листа (курзив), страна.

Пример: Татић, Д. (18. јул 1998) Истина о неимарима, 
Политика, стр. 15.

*Ако је аутор текста непознат ставити аноним.

Пример: Аноним, (13. IX 1938) Шта мисле наши архитекти 
о савременој архитектури, Време.

5.7. Исти се рад у поновном непосредном цитирању скраћује 
српском речи Исто.

Пример: 33Бугарски, Р. (1973) Семиотички приступ музици, 
Култура бр. 23, Београд: Завод за проучавање културног 
развитка, стр. 147.
34Исто, стр. 148.

5.8. Исти рад се у поновном цитирању на неком другом 
месту у тексту (до две стране удаљеном од претходне 
фусноте) скраћује са нав. дело.

Пример: 40Бугарски, Р. нав. дело, стр. 149.

5.9. Интернет издања цитирати на следећи начин: аутор 
текста на горе описан начин (ако је наведен), назив интернет 
издања, датум постављања или последње измене (update) 
сајта (ако је наведен), датум коришћења сајта, пуна путања 
до цитиране стране.

Пример: Rose, M. More on Bosnian „Pyramids”, 27. june 2004., 
18. july 2006., http://www.archaeolgy.org/online/features/
osmanagic/update.html
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