
institut Ka srpsku kulturu

sveska 29      pri[tina – leposaviy, 2010







Главни и одговорни уредник
Др Срђан Словић, научни сарадник

Уређивачки и редакцијски одбор   
Др Мирко Томасовић,  Фоча
Др Шак Б. Ханиш, Сан Дијего
Др Екатерина Волкова, Екатеринбург 
Др Велибор Лазаревић
Др Драгана Јањић
Др Срђан Словић
Др Ненад Васић 

Резимеи  на енглеском језику
Срђан Словић 

Лектори
Јасмина Вучетић 
Марија Јефтимијевић-Михајловић 

Издавач
Институт за српску културу 
Приштина - Лепосавић 
e-mail institut@drenik.net

УДК 008

Компјутерска обрада и штампа 
Grafi color  Краљево

Сви чланци објављени у часопису Баштина 
су рецензирани

Вињета на корицама 
Призренско четворојеванђеље, 
јеванђелист Марко

Editor-in-chief
Ph. D. Srđan Slović, Scientifi c Associate 

Editorial  Board
Ph. D.  Mirko Tomasović , Foča
Ph. D. Shak B. Hanish, San Diego
Ph. D. Ekaterina Volkova,Yekaterinburg 
Ph. D. Velibor Lazarević
Ph. D. Dragana Janjić
Ph. D. Srđan Slović 
Ph. D. Nenad Vasić 

Summaries in English Language 
Srđan Slović 

Lectors
Jasmina Vučetić,
Marija Jeftimijević-Mihajlović, 

Publisher 
Institute of  Serbian Culture 
Priština – Leposavić
e-mail institut@drenik.net

UDK 008

Computer Text Processing and Print
Grafi color  Kraljevo

All articles published in the magazine Baština 
have been reviewed. 

Vignette on the covers 
The Prizren’s four Gospels 
Evangelist Marko 



institut Ka srpsku kulturu

glasnik

sveska 29

pri[tina – leposaviy
2010

YU ISSN 0353-9008



Штампање ове свеске помогло је 
Министарство за науку и технолошки развој

Републике Србије



САДРЖАЈ

КЊИЖЕВНОСТКЊИЖЕВНОСТ

Чедомир Ребић, Поетска виђења истине и љепоте у души светитеља  . . . 13

Предраг Јашовић, Појам косовских мотива. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Ана Ђорђевић, Слика и визија Призрена у српској уметничкој поезији 
19. века (Старе и актуелне идеје)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Марија Јефтимијевић-Михајловић,  Улога речи у стваралачком поступку 
у делу Бранка Миљковића (Однос поетике и аутопоетике) . . . . . . . . . . 53

ИСТОРИЈА

Весна Зарковић, Рад хаџи Серафима Ристића на побољшању положаја 
српског народа у Старој Србији . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Јован Симијановић, Један осврт на историјски значај оснивања 
Кола српских сестара . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81

ИСТОРИЈА КУЛТУРЕ

Саша Радовановић,  Уметност и свето   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Валентина Чизмар,  Косовски нихилизам и афирмација живота 
на равни религиозно-духовних вредности   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Мирјана Базић, Компаративна анализа концепција интелектуалног 
васпитања Џона Лока и Жан-Жака Русоа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

ЕТНОЛОГИЈА

Александар Павловић,  Бројанице код средњошколаца у улози дефинисања 
верског и етничког  идентитета   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 



8

ПОЛИТИКОЛОГИЈА

Срђан Словић, Улога  великих сила у послехладноратовском концепту 
безбедности у оквиру KEBS/OEBS-a  и његова примена на кризним 
подручјима на Косову и у Босни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

СОЦИОЛОГИЈА

Ивана Аритоновић, Свакодневни живот и самоорганизовање мештана 
у српској енклави Прилужје на Косову и Метохији . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

УМЕТНОСТ

Звездана Елезовић, О претенционизму у сликарству 
(На примеру слика Абдурахима Бузе)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Упутство ауторима   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217



CONTENTS

LITERATURE

Čedomir Rebić, Poetic Views of the Truth and Beauty in the Soul of Saints   . . . 13

Predrag Jašović, The Concept of Kosovo Motives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Marija Jeftimijević-Mihajlović, Poetic of Words in the Work 
of Branko Miljković (Relationships between Poetics and Auto-poetics) . . . . . 39

Ana Đorđević , The Image and Vision of Prizren in Serbian Artistic 
Poetry of the 19th Century . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

HISTORY

Vesna Zarković, The Work of Hadži-Serafi m Ristić on the Improvement 
of the Position of Serbian People in Old Serbia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Jovan Simijanović, Overview on the Historic Importance 
of the Foundation of „The Dance of Serbian Sisters“   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

HISTORY OF CULTURE

Saša Radovanović, The Art and the Holy   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Valentina Čizmar, Kosovo’s Nihilism and Affirmation of Life from 
the Level of Religious-spiritual Values. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Mirjana Bazić , Comparative Analysis of the Conceptions of Intellectual 
Education of John Locke and Jean-Jacques Rousseau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

ETHNOLOGY

Aleksandar Pavlović, Bracelets with Grammar School Students 
in the Role of Religious and Ethnical Identity Defining . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145



POLITICAL SCIENCES

Srđan Slović, The Role of Great Powers in the Post-cold war Concept 
of Security in the Scope of CESC/OESC and Its Implementation 
in Crisis-stricken Areas in Kosovo and Bosnia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

SOCIOLOGY

Ivana Aritonović,  Daily Life and Residents’ Organization 
in Serbian Enclave Prilužje in Kosovo and Metohia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

ART

Zvezdana Elezović, On Protectionism in Painting 
(On the Example of Paintings of Abdurahim Buza) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Instructions to the Authors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

10







 БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 29, 2010

Че до мир РЕ БИЋ

ПО Е ТИ КА ВИ ЂЕ ЊА ИСТИ НЕ 
И ЉЕ ПО ТЕ У ДУ ШИ СВЕ ТИ ТЕ ЉА*1

Ап стракт: Схва та ње да су Све ти те љи Бо жи ја ста ни шта и да су они сво јим 
под ви зи ма, тр пље њем, му че ни штвом и стра да њем учвр сти ли хри шћан ску вје ру и 
по ста ли углед жи во та по Је ван ђе љу, при вла чи ло је ста ре срп ске пи сце да о њи хо-
вом чи ну све то сти по ет ски про го во ре. Пје сни ко ве же ље да се под ви зи Све ти те-
ља уве жу у по ет ске фор му ле, иза зи ва ла је у ства ра лач ком по ступ ку од ре ђе на деј-
ства: од сли ка ња нај зна чај ни јег чи на све то сти и ре про ду ко ва ња чуд них при зо ра, 
она во ди ми сли пре ма из во ру све то сти и Бо го по зна њу.

У ве ћи ни пје са ма у ово ме ра ду ка зу је се о Све ти те љи ма ко ји су сво јом кр вљу, 
му ка ма и под ви зи ма, по твр ди ли је ван ђељ ску исти ну; и сје ћа ња на њих, при зи ва-
њем њи хо ве по мо ћи кроз мо ли тву, вјер ни ма се отва ра пут уче шћа и при ма ња бла-
го да ти Све тих Тај ни. Ова квим при сту пом и ова квим са др жа ји ма кроз по е зи ју се 
чу ва исти ни тост, древ но сти и све о бу хват но сти хри шћан ске тра ди ци је. На овим 
пје сма ма схва та се ка ко се у од ре ђе ној књи жев ној епо хи, уну тар раз вит ка књи-
жев ног си сте ма, чу ва хри шћан ско пре да ње; ка ко је ван ђељ ска на у ка, по вје ре на 
сви је ту – мо ра да се чу ва у свој цје ли ни и не по ври је ђе но, као што Све ти Апо стол 
Па вле бла го ви је сти у сво јој за по ви је сти: „О Ти мо те је, са чу вај по вје рен ти за лог“ 
(1. Тим 6,20). Ето сми сла вра ћа ња овој по е зи ји; ње ном иш чи та ва њу и ту ма че њу.

Кључ не ри је чи: Све тост, Све ти те љи, под ви зи, му че ни штво и стра да ње, пост 
и мо ли тва, ду хов ни пут, Цр ква, Хри сто ва за јед ни ца, по ет ске фор му ле.

Ка зи ва ње Про ро ка Иса и је да су Све ти те љи Бо жи ја ста ни шта, от кри ва 
нам схва та ње от куд у овим „че ди ма Бо жи јим“ (Јн 1,12) то ли ко Исти не и 
Ље по те, то ли ко ло го сне свје тло сти, то ли ко љу ба ви и на де да су по ста ли 
углед жи во та ко ји во ди у Хри сто ву за јед ни цу. Про ро ко ве ри је чи: „Јер ова ко 
го во ри ви со ки и уз ви ше ни, ко ји жи ви у вјеч но сти, ко је му је име све ти: на 

* Рад је на пи сан у окви ру про јек та Ду хов не по ја ве и ства ра ла штво срп ског на ро да на 
Ко со ву и Ме то хи ји од XV do XX ве ка (број 148020), ко ји је одо бри ло и фи нан си ра Ми ни-
стар ство на у ке Ре пу бли ке Ср би је.

Научни саветник у пензији



Чедомир Ребић14

ви си ни и у све ти њи ста ну јем, и с они јем ко јој скру ше на ср ца зи смјер на ожи-
вљу ју ћи дух смјер ни јех и ожи вљу ју ћи ср це скру ше ни јех“ (Ис 57,15) – по ка-
зу ју ка ко Го спод сво јом бла го да ћу при зи ва љу де.

Ка да се чо вјек уса вр ши је ван ђељ ским све тим тај на ма и вр ли на ма, по ста-
је Бо жи је ста ни ште, Бо жи ји храм, јер ње го ва ду ша по ста је бо го ли ка и сав ум 
бо го че жњив. По у ка Све тог Апо сто ла Па вла: „Јер ви сте храм Бо га жи во га, 
као што ре че Бог: Усе ли ћу се у њих, и жи вје ћу у њи ма, и би ћу им Бог, и они 
ће би ти мој на род“ (2. Кор 6,16) – от кри ва циљ хри шћан ског жи во та. Чо-
вјек, још док је ов дје, на зе мљи, мо ра да се жи во том по Је ван ђе љу, мо ли твом 
у Цр кви, да „узме све о руж је Бо жи је“ (Еф 6,13), „об у че се у оклоп прав де“ 
(Еф 6,14), и да та ко „по га си све ог ње не стри је ле не ча сти во га“ (Еф 6,16). 
Та кав жи вот во ди ли су Све ти те љи; из њих је про си ја ва ла све тост ко ја је по-
ка зи ва ла да им је жи вот са здан по обра зу и по по до би ју Бо жи јем.

Пје сни ци срп ске гра ђан ске по е зи је су у ду ши Све ти те ља, у њи хо вом уму 
от кри ва ли на че ла жи во та ко ја во де пу тем Бо го по зна ња. Они су пи са ли пје сме 
с ци љем да се љу ди уса вр ше у је ван ђељ ском жи во ту; да стек ну ону му дрост 
ко ја би их утвр ди ла у вје ри. Пје сни ци су схва та ли да жи вот Све ти те ља, одво-
јен од гри је ха, стра сти и по хо та, по ста је углед и узор за сти ца ње све га што је 
чо вје ку по треб но и у зе маљ ском и у не бе ском сви је ту.

Песн Свја то му Јо ва ну Бо го сло ву1 по све ће на је Хри сто вом уче ни ку, ко га 
„Го спод Хри стос ве о ма љу бља ше због ње го ве са вр ше не не зло би во сти и из-
у зет не дев стве не це ло му дре но сти“.2 Сву пре му дрост Све ти Јо ван сте као је 
од Хри ста; од Ње га је учио ка ко да се уса вр ши у љу ба ви. „Бо жан ска љу бав 
Спа си те ље ва пре ма ње му бе ше то ли ко из у зет на, да се о све том Еван ђе љу 
ве ли за ње га да је он ’уче ник ко га љу бља ше Исус’. И ме ђу два на е сто ри цом 
апо сто ла Го спод га је из два јао као нај и звр сни јег, и он бе ја ше је дан од тро-
ји це нај бли жих Ње го вих, ко ји ма је Го спод мно го пу та от кри вао Сво је бо-
жан ске тај не.“3

У пје сми се про сла вља овај Хри стов уче ник ко ји је на зе мљи вјер но из вр-
ша вао Хри сто ве за по ви је сти, и по мно гим кра је ви ма зе мље по у ча вао љу де у 
хри шћан ској вје ри. Сву да – по гра до ви ма, и се ли ма, по по љи ма, бре жуљ ци ма 
и ду бра ва ма, ку да орао сво ја кри ла про сти ре – сву да је овај Све ти тељ про-
нио Хри сто ву љу бав и бла го дат Све то га Ду ха ко јим је био ис пу њен.

Ту ма че ћи ри јеч Бо жи ју и ула зе ћи у ду би не тај не вје ре, Све то Је ван ђе ље 
по Јо ва ну је, баш по тим од ли ка ма по ко ји ма се раз ли ку је од прет ход на три 

1 „Песн Свја то му Јо ва ну Бо го сло ву“, у дје лу: Срп ска гра ђан ска по е зи ја ХVIII и с по-
чет ка ХIХ сто ле ћа, II, при ре дио Бо ри во је Ма рин ко вић, Про све та, Бе о град 1966, 107.

2 Ју стин По по вић, „Жи ти је Све тог Апо сто ла и Еван ђе ли сте Јо ва на Бо го сло ва“, Жи-
ти је све тих за сеп тем бар, Ма на стир Св. Ће ли је код Ва ље ва, Бе о град, 1998, 529.

3 Исто.



Је ван ђе ља, на звао „Је ван ђе љем ду хов ним“.4 Све ти тељ је у овом Је ван ђе љу и у 
Са бор ним по сла ни ца ма от кри вао „хри шћан ско уче ње о двје ма основ ним за-
по ви је сти ма За ко на Бо жи јег – од љу ба ви пре ма Бо гу и о љу ба ви пре ма бли-
жње му, по че му га још на зи ва ју ’апо сто лом љу ба ви’.“5

Овај све ти уче ник Хри стов, ко га је Го спод иза брао, и за ко га Је ван ђе ље ка же 
да је на Тај ној Ве че ри ста вио гла ву сво ју на гру ди Ису со ве, јер је за пи са но – 
„а је дан од уче ни ка ње го вих, ко га Исус љу бља ше, бје ше на сло њен на на руч је 
Ису со во“ (Јн 13,23) – би ја ше по све му, и је ван ђељ ском уче њу и под ви жни штву, 
и по љу ба ви и ду хов ном са вр шен ству, нај рев ни ји слу жи тељ ме ђу апо сто ли ма. 
Крај свог жи во та Све ти Апо стол Јо ван про вео је у по сту и мо ли тви, ис по сни-
штву, по у ча ва ју ћи епи ско пе ка ко да ту ма че нај ве ћу је ван ђељ ску за по ви јест – 
о љу ба ви Бо жи јој. И по што су сви апо сто ли при је ње га пре ми ну ли, ње го во 
уче ње као оче ви ца Го спо да, „са мо вид ца Бо га – Сло ва“6 – оста ло је са чу ва но 
у чи та вом хри шћан ском сви је ту као нај пот пу ни ја про по ви јед ри је чи Ису са 
Хри ста. На са чу ва ној хри шћан ској тра ди ци ји на ста ла је и ова пје сма о ње му.

Иако пје сник не по зна је мно го о ово ме Све ти те љу, јер у пје сми не ма естет-
ских кон кре ти за ци ја, ни ти по ет ског ка зи ва ња о до га ђа ји ма из жи во та овог Бо-
жи јег угод ни ка, ипак се из не ких фор ми ми шље ња и на чи на ка зи ва ња ко ја уво-
де у ду хов ну тра ди ци ју, и на ко ји ма се ства ра сми сао пје сме – мо же за кљу чи ти да 
је ова пје сма на ста ла на ду хов ном са зна њу зна ча ја про по ви је ди овог Све ти те ља.

Го спод ња јест зве зда и зе мља,
Авра ам ’ље кољ и пле мја,
Си лан Бог јест со тво ри ти,
                  Тја бла го сло ви ти.
Час уже, час пред ста ти,
Труд но про тив си ле ста ти,
Бо гу та ко из во ли сја,
                  Ја ко уве се ли сја.

Иде је ко је се про ја вљу ју у овим сти хо ви ма, не ке тен ден ци је ко је аутор 
упи су је у текст, уво де у област на шег ду хов ног на сље ђа, у ко ме је са чу ва но 
ка ко је овај Бо жи ји угод ник ту ма чио Бо жи ју ри јеч и от кри вао ду хов не ду-
би не тај не хри шћан ске вје ре.

Сва је Цр ква као ду хов на гра ђе ви на „на зи да на на те ме љу апо столâ и 
про рокâ, гдје је уга о ни ка мен сâм Исус Хри стос“ (Еф 2,20). Сва пу но ћа у 

4 Алек сан др (Ми ле ант), К по зна нию Свя той Би блии, Пре му дро сть со кро вен ная, Из да-
те ль ский дом „Фа вор – ХХI“, Мо сква, 2004, 245.

5 Исто, 246.
6 Iоаннь – Апо сто лъ и Еван ге ли стъ, у дје лу: Би бли й ская ен ци кло пе дия, В 2-х књи гах, 

Књи га I, А–М, Тру дьи и изданiе Ар хи ман дри та Ни ки фо ра, „Сим вол“, Мо сква, 1891, 346.
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Цр кви и све ства ра лач ке си ле до ла зе од Хри ста; јер „те мељ Цр кве је Хри-
стос“ (1. Кор 3), јер „те ме ља дру го га ни ко не мо же по ста ви ти осим по сто је-
ћег, ко ји је Исус Хри стос“ (1. Кор 3,11). Сва ка ми сао, сва ко осје ћа ње зи да 
се на те ме љу Цр кве. И про по ви јед Два на е сто ри це апо сто ла сва је у ми си ји 
о про по ви је ди ри је чи Бо жи је. „Са звав ши пак Два на е сто ри цу уче ни ка сво-
јих, да де им си лу и власт над свим де мо ни ма, и да ли је че од бо ле сти, и по сла 
их да про по ви је да ју Цар ство Бо жи је“ (Лк 9,1–2), ка же Све ти Је ван ђе лист 
Лу ка, Све ти тељ ко ји је не са мо про по ви је дао ри јеч Бо жи ју, не го и „уче ство-
вао у пи са ним за пи си ма о жи во ту и уче њу Го спо да“.7

Хри шћан ска Цр ква има апо стол ски ка рак тер баш због ово га што су 
Два на е сто ри ца апо сто ла по сла ти да про по ви је да ју Хри ста. „Јер не про по-
ви је да мо се бе, не го Хри ста Ису са Го спо да, а се бе као слу ге ва ше Ису са ра ди 
(2. Кор 4,5), ка же Све ти Апо стол Па вле. А у овој је дин стве ној про по ви је ди 
о Је ван ђе љу Хри сто вом са др жа не су нај ве ће ври јед но сти апо стол ства; жи ва 
свје до чан ства о до га ђа ји ма ко ји чи не спа се ње. Са мо кроз апо стол ска за вје-
шта ња, као што су – „О Ти мо те је, са чу вај по вје рен ти за лог“ (1. Тим 6,20) – 
чу ва се хри шћан ска вје ра у свој древ но сти и исти ни то сти.

Ове исти не, ко је је Бог от крио, Пра во слав на Цр ква чу ва у свом пре да-
њу. Хри шћан ски сви јет учи из овог пре да ња. Пи сци на ла зе мо ти ве и те ме за 
сво је пје сме и при че, и ства ра ју дје ла с на мје ром не са мо да би се ове исти не 
усво ји ле умом, не го да би и у дје ла њу би ле ру ко вод но на че ло и жи вот учи-
ни ле бла го ча сти вим.

Песн Пе тра и Па вла8 по све ће на је иза бра ним уче сни ци ма Го спо да Ису-
са Хри ста ко ји су про по ви је да ли Је ван ђе ље. Они су ту ма чи ли ри јеч Бо жи ју 
и че сто до ла зи ли у су коб са не зна бо шци ма, фа ри се ји ма, са ду ке ји ма и књи-
жев ни ци ма ко ји про го ња ху сљед бе ни ке Хри сто ве. Љу бав Све тог Пе тра и 
Све тог Па вла пре ма Хри сту би ла је ве ли ка и стал но се утвр ђи ва ла. Та љу бав 
има ес ха то ло шки сми сао; у њој се от кри ва жи вот по Бо гу. Кроз апо стол ски 
ко ле ги јум ових Све ти те ља про ја вљу је се сва ду хов ност за јед ни це Све тих; 
оних ко ји су уго ди ли Бо гу сво јим дје ла њем и тр пље њем. Без мјер но бо гат-
ство Бо жи јих да ро ва за про по ви је да ње спа се ња пје сник са гле да ва и по зи ва 
на при че шћи ва ње њи ма, ка ко би смо оја ча ли у пра вој вје ри.

Ор га ни играј те, Пе тра ве ли чај те,
Апо сто лу Па влу ра до сно взи грај те!
Со су де иза бра ни, од Хри ста по сла ни.

7 Еван ге лие от Лу ки, у дје лу: Алек сан др (Ми ле ант), К по зна нию Свя той Би блии, Пре-
му дро сть со кро вен ная, 240.

8 „Песн Пе тра и Па вла“, у дје лу: Срп ска гра ђан ска по е зи ја ХVIII и с по чет ка ХIХ сто-
ле ћа, II, 108.
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Пе тар је во дио ве ли ку бор бу са без бо жни ци ма, са са та ном и по за по ви-
је сти злоб ног ца ра Не ро на био је осу ђен на смрт. И Све ти Апо стол Па вле 
по сли је ве ли ког стра да ња про по ви је да ју ћи хри шћан ску вје ру по сје чен је у 
Ри му, ка да је вла дао Не рон. Пје сни ку је ово пре да ње би ло по зна то, и о то ме 
он ова ко ка зу је:

Ке сар рим ски, Ахи ле је, Пи лат пон тиј ски,
Апо сто ла Пе тра ка зал’ при гво зди ти,
Апо сто лу Па влу ка зал’ взја ти.“

По сли је ова квог ка зи ва ња пје сник го во ри о ка зни ко ја је сти гла оне ко ји 
су чи ни ли зла – „ке сар рим ски“ ће „на ве ки в ге је не го ре ти“, а оне ко ји су 
тво ри ли до бро Бо жи ја љу бав и ми ло ср ђе уве ла је у вјеч ни жи вот „са сви ма 
све ти ма“ (Еф 3,18).

Апо сто ла Пе тра, ни њев про сла ви сја,
С ан гел ски ми ли ки и вси че ло вје ки
За то вен ча сја ја...

Из гле да да се ова пје сма за вр ша ва у ду ху ми сли ко је се про ја вљу ју у Пр вој 
са бор ној по сла ни ци Све тог Апо сто ла Пе тра. У сти хо ви ма: „Ако до бро чи ни-
те па под но си те стра да ње, то је угод но пред Бо гом“ (1. Пе тр 2,20), про ја-
вљу ју се сав жи вот ових Бо жи јих угод ни ка, Све то га Пе тра и Све то га Па вла. 
Хри шћа ни ко ји „по др жа ва ју Хри ста у под но ше њу стра да ња“ (1. Пе тр 2) – 
„уз ра ста ју за спа се ње“ (1. Пе тр 2,2). И Све ти Апо стол Пе тар и Све ти Апо-
стол Па вле про по ви је да ју ћи Је ван ђе ље стр пљи во су под но си ли му ке и стра-
да ња за Хри ста; и сво ју су апо стол ску вјер ност Го спо ду му че нич ком смр ћу 
по свје до чи ли.

О Све том Јо ва ну Зла то у стом, па три јар ху ца ри град ском, ко ји је сво јим 
уче њем про но сио је ван ђељ ску исти ну, а под ви зи ма, рев но шћу и му дро шћу 
про сла вљао Пра во сла вље и сав жи вот по све тио Бо гу, са чу ва но је у па три-
сти ци и књи жев ном на сље ђу све оно што чо вје ка чи ни све тим и по че му се 
чо вје ков лик мо же са о бра зи ти са Хри сто вим ли ком. О ње му је и срп ска гра-
ђан ска по е зи ја на дах ну то ка зи ва ла и по бу ђи ва ла на дје лат не вр ли не; љу бав и 
ми ло ср ђе ко јим се утвр ђу је хри шћан ска вје ра.

Не ка да шњи уче ник Све тог Јо ва на Зла то у ста, пре све ти Прокл је о свом 
ду хов ном оцу Јо ва ну у Ве ли кој Цр кви ца ри град ској ова ко го во рио: „Ни ко 
не мо же ка ко тре ба по хва ли ти Јо ва на, осим кад би се са да ја вио је дан дру ги 
та кав Јо ван. Пра зник ње гов, као огром на ре ка ње го вих без број них тру до-
ва, под ви га и учи тељ ства, на па ја ду ше вер них. Из ње га си ја ју зра ци Бо жи је 
бла го да ти. И ти зра ци јед но ме бли ста во об ја вљу ју сун це Бо жан ства, дру го-
ме по ка зу ју три јумф Пра во сла вља над је ре си ма, тре ћем об зна њу ју про паст 
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идо ла, че твр том обе ло да њу ју по раз за блу де, пе том ис пра вља ју ве ру и на-
рав, ше стом оба сја ва ју не бе ске вен це...“9

Ово је био Јо ван: Све ти тељ ко ји је као Јо ван пре те ча Го спод њи „по ка ја-
ње про по ве дао“, учи тељ ко ји је ри јеч Бо жи ју уз ви ше но ту ма чио, „се ме по-
бо жно сти по се јао“, „пра во слав ну ве ру уко ре нио“, „сав свет бо го по зна њем 
ис пу нио“.10 О овим осо би на ма Све тог Јо ва на Зла то у ста ка зу је је дан пје сник 
у срп ској гра ђан ској по е зи ји.

Песн Свја то га Јо ва на11 по чи ње по хва лом је зич ке уз ви ше но сти овог Све ти-
те ља, ко ји се у сво јим бе сје да ма и у спи си ма у ко ји ма ту ма чи Све то Пи смо и 
би блиј ску ри јеч по ка зао као нај ве ћи умјет ник чи та вог хри шћан ског сви је та. 
Сва ки би блиј ски текст са гле да вао је са из во ра те о ло шке исти не, исто риј-
ских окол но сти у ко ји ма је текст на стао, да би по твр дио зна че ње и сми сао 
од ре ђе не син так сич ке кон струк ци је.

Глав ни циљ про по ви је ди хри шћан ске вје ре је сте, по схва та њу Све тог 
Јо ва на Зла то у ста, да се је ван ђељ ско уче ње при мје ни у жи во ту. Ве ћи дио сво-
га бе сјед ни штва Зла то у сти је за сно вао на ту ма че њу све тих тај ни и вр ли на, 
ка ко да се чо вјек, још док је ов дје, на зе мљи, уса вр ши и при пре ми за жи вот 
„са сви ма све ти ма“ (Еф 3,18). Због ље по те сво га бе сјед ни штва, до бро ода-
бра не лек си ке ко ја ути че на на ше ми сли и осје ћа ња, по ве зи ва ња ри је чи у 
лан це на ко ји ма се ства ра пје снич ка син так са, овај Све ти тељ вр ло ра но је 
до био на зив, „Зла то ре чи ви“, „Зла то у сти“. Из гле да да је пје сни ку ово би ло 
по зна то, па у пје сми о тој осо би ни ова ко ка зу је:

Зла то ко ва ну ју тру бу,
Вос хва лим днес,
Свир је лу па стир ску ју,
И њих зло жи шта го
Песн му си киј ску ју,
Ор ган чуд ни
Ду ха свја то го,
Јо ва на Зла то у ста го!

„По зна Го спод оне ко ји су ње го ви“ (2. Тим 2,19). Све ти Јо ван Зла то у-
сти је сав свој жи вот утвр дио на вје ри; у ње му је жи вје ла она је ван ђељ ска 
исти на ко јом је сва ки гри јех от кла њао и од сва ке не прав де од сту пао. На 

  9 Ци тат пре у зет из дје ла: Ју стин По по вић, „Пре нос из Ко ма на у Ца ри град че сних 
мо шти ју Све тог Оца на шег Јо ва на Зла то у ста“, у: Жи ти ја Све тих за ја ну ар, Ма на стир 
Све те Ће ли је код Ва ље ва, Ва ље во, 1991, 813.

10 Исто.
11 „Песн Свја то га Јо ва на“, у дје лу: Срп ска гра ђан ска по е зи ја ХVIII и с по чет ка ХIХ 

сто ле ћа, II, 108–109.
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ње му се про ја ви ла Бо жи ја љу бав; ње га је Го спод иза брао за про по ви јед ни-
ка је ван ђељ ског уче ња; на ту дје лат ност по зва ла га је Бо жи ја пре му дрост. 
Пје сник ка же:

Сло во пре веч но је,
Со ан гел ским чи ном
Те бе взи ва јет.

Јо ван, „все злат на ја“ тру ба, ко ме се ан ђе ли ди ве, зви је зда ма је оки ћен, на 
ње му је крст по бје де па сти ра, сла ва у ру ци, цр ква си он ска га по зи ва, и мно га 
дру га оби љеж ја и зна ме ња ко ја су на ње му, по ка зу ју да је он по уче шћу у бла-
го да ти при мио хри сто ли ко об лич је и жи вот при пре мио за кре та ње пре ма 
ес ха то ло шком су сре ту у Бо гу.

Ан ге ли чу дјат сја,
Зр ја ште Јо ва на зве зда ми обол че на,
Ми тра на гла ве
Хе ру ви мов да на ја.
Крест по бе да па сти рем,
Сла ва в ру це је го
На зми је ви гла ви,
Цев ни це ду хов на ја,
Тру бо все злат на ја,
Хар фо хе ле он ска ја.

„При зо ви ме у не во љи сво јој, из ба ви ћу те, и ти ме про сла ви“ (Пс 49, 15), 
по у ча ва Про рок Да вид. Ов дје Про рок от кри ва Бо жи ју тај ну, и то Је ван ђељ-
ску, да мо ли тве Све тих на не бу, у ко ји ма се сла ви Име Бо жи је, мно го по ма жу 
љу ди ма на зе мљи. Они ко ји су кре ну ли за Хри стом, они су кроз све те тај не и 
вр ли не при ми ли ону ло го сну све тост да су по ста ли „че да Бо жи ја“ (Јн 1,12), 
„су на сљед ни ци Хри сто ви“ (Римљ 8,17). Мо шти ма Све ти те ља ука зи ва на је 
ве ли ка по част и сла ва. Цр кве но пре да ње ка зу је да су се над мо шти ма Све тог 
Јо ва на Зла то у ста ца ре ви кла ња ли и тра жи ли опро штај за гри је хе ко је су сте-
кли на но се ћи му из па ко сти ве ли ку не прав ду. Ка да је ки вот са мо шти ма Све-
тог Јо ва на Зла то у ста био до не сен у цр кву Све тог Апо сто ла Па вла и ода тле 
пре не сен у цр кву Све те Ири не, та да су цар и па три јарх отво ри ли ки вот и 
угле да ли те ло све ти те ље во, а „оно про цве та ло ле по том и не тље ни јем... и ди-
ван ми рис из ла за ше из ње га“, та да цар ски де свој пур пур ни плашт, про стри је 
га пре ко мо шти ју, и пав ши на гру ди Све ти те ље ве, са су за ма го во ра ше:

„Опро сти, све ти оче, не прав ду ко ја ти из па ко сти би на не се на. И не мој ме не 
чи ни ти од го вор ним за грех мо је мај ке, да не бих због ро ди тељ ске сви ре по сти па-
тио ја. Иако сам син тво је го ни тељ ке, ипак ни сам крив за зло ко је ти је учи ње но. 
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Но, опро сти јој грех, да бих се и ја очи стио од ње не ља ге. Пре кла њам мо је цар ско 
до сто јан ство к но га ма тво јим, и сву мо ју власт пре пу штам те би. Про сти ону што 
ти је глу пим на си љем на не ла не прав ду, јер се ка је и мо ли опро штај, мо јим усти ма 
го во ре ћи ти са сми ре њем ова ко: Се ти се, оче, сво је по уч не бе се де о не зло пам тљи-
во сти, те не по ме ни сам зло мо је! Же лим да уста нем из гре ха, али пру жи ми ру ку 
ти ко ји си ре као: Ако си је дан пут пао, уста ни, и спа си ћеш се! Не мо гу да под но сим 
твој гнев про тив ме не, јер се ево и гроб мој тре се, по тре са ју ћи ко сти мо је, и бо јим 
се да ме на Стра шном су ду Хри стос не ли ши да ста нем с де сне стра не Ње га. Мно-
ге си спа сао сво јим по у ка ма, па не ка и ја је ди на не бу дем ли ше на тог спа се ња...“12

Та ко је цар при но сио по кло ње ње овом ду хов ном оцу и тра жио опро-
штај за увре де ко је му је учи ни ла ње го ва мај ка; та ко је цар по ни зно мо лио и 
тра жио од овог ча сног оца да сво јом му дро шћу и љу ба вљу опро сти и да му 
се по ка ја ње ис пу ни.

Из гле да да је ци је лом хри шћан ском сви је ту би ло по зна то ка ко Бо жи ја 
све тост до ла зи кроз овог Све ти те ља. И пје сник мо ли ову „тру бу все злат ну ју“, 
„хар фу хе ле он ску ју“, „Цер кву си он ско ју“, ка да при ђе Го спо ду „с тру бо ју“ – да 
га не за бо ра ви.

Име про ро ка, све ти те ља и чу до твор ца, угод ни ка Бо жи јег, ко ји је рас по-
ла гао ог ње ним си ла ма, и ко ји је био чвр сте вје ре и рев но сти, са чу ва но је не 
са мо у пре да њу ста ро за ви јет не Цр кве, не го и у пра во слав ној цр кви. „Или ја 
је од ма лих го ди на по све тио се бе Бо гу, оти шао у пу сти њу и про во дио жи вот 
у стро гом по сту, бо го ми сли ма и мо ли тви.“13

О ово ме слав ном рев ни те љу за Бо га, ис точ ни ку бла го да ти, за штит ни ку 
свих ко ји су у не во љи, ка зу је се у Песн Свја то му Или ји.14 Ту се ка зу је о Или ји 
као слав ном и ве ли ком про ро ку, ко га је не бо при ми ло.

Ис точ ни че бла го да ти
О, Или је, не бом взја ти,
Чрез ан ге лов дво кри ла тих!
Или је слав не, и ве ли ки про ро че,
Пред при ше стви јем вто ри пред те че,
Или је слав не!

У Је ван ђе љу се ка зу је да про рок Или ја уче ству је са Мој си јем у об ја вљи-
ва њу Цар ства Бо жи јег кроз Пре о бра же ње Го спо да Ису са Хри ста. „И гле, 
ја ви ше им се Мој сеј и Или ја ко ји с њим го во ра ху“ (Мт 17,3). Ту ма че ћи ово 

12 Ви ди у дје лу: Ју стин По по вић: „Пре нос из Ко ма на у Ца ри град че сних мо шти ју Све-
тог Оца на шег Јо ва на Зла то у ста“, у дје лу: Жи ти ја Све тих за ја ну ар, Ма на стир Св. Ће ли је 
код Ва ље ва, Бе о град, 1998, 816–817.

13 Про ро къ Илія, у дје лу: Жи тія всъ ха свя ты хъ, со ста ви ль свя щ ен ни кь и за ко но у чи-
те ль Іоан нъ Бу ха ре въ, Вос кре се ние, Санк тъ – Пе тер бур гъ, 1996, 396.

14 „Песн Свја то му Или ји“, у дје лу: Срп ска гра ђан ска по е зи ја, 109–110.
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мје сто, бла же ни Те о фи лакт Охрид ски ка же: „По ка зу ју ћи им Мој се ја и Или-
ју, Хри стос учи сво је уче ни ке да их по дра жа ва ју: Мој се ја у кро то сти и по-
жр тво ва но сти пре ма на ро ду, а Или ју у рев но сти и не по ко ле бљи во сти, ка да 
је то по треб но, да би као ова дво ји ца би ли не у стра ши ви бор ци за исти ну.“15 
Мо ли тве Све то га Или је Бог при ма, и ње го ве су мо ли тве по бо жан раз го вор 
са Бо гом. Све ти Апо стол Ја ков на во ди мо ли тву Све то га Или је као при мјер 
сна ге вје ре и мо ли тве. Про ро ко ва мо ли тва до но си бла го дар ност. „Или ја бје-
ше чо вјек исто као и ми, и мо ли твом по мо ли се Бо гу да не бу де да жда, и не 
уда ри дажд на зе мљи за три го ди не и шест мје се ци. И опет се по мо ли, и не бо 
да де ки шу, и зе мља из не се род свој“ (Јак 5,17–18).

Пре ма ка зи ва њу Ста рог За вје та, Или ја је уз нет на не бо и ода тле ће до ћи 
при је дру гог до ла ска Го спод њег на зе мљу. У Дру гој књи зи о ца ре ви ма сто ји: 
„Или ја оти де у ви хо ру на не бо“ (2. Цар 2,11). А у От ки ве њу Све тог Јо ва на Бо-
го сло ва ова ко је за пи са но: „И да ћу дво ји цу свје до ка мо јих и про ри ца ће хиљ ду 
и двје ста и ше зде сет да на, об у че ни у вре ће. Ови су дви је ма сли не и два свје тил-
ни ка што сто је пред Го спо да ром зе мље. И ако им ко учи ни не прав ду, огањ 
из ла зи из уста њи хо вих и про жди ре не при ја те ље њи хо ве; и ко им бу де хтио 
учи ни ти не прав ду, он мо ра та ко по ги ну ти. Ови има ју власт да за тво ре не бо, да 
не пад не дажд на зе мљу у да не њи хо вог про ро ко ва ња; и има ју власт над во дом 
да их пре тва ра ју у крв, и да уда ре зе мљу сва ком му ком кад год бу ду хтје ли“ 
(От кр 11, 3–6). У овим свје до ци ма „Све ти Оци и учи те љи цр кве пре по зна ју 
јед но ду шно ста ро за вет не пра вед ни ке Ено ха и Или ју, ко ји бе ху узе ти жи ви на 
не бо. То ком њи хо ве про по ве ди, иако по се ду ју власт и моћ над сти хи ја ма да би 
ка жња ва ли и оба ра ли по сво јој во љи без бо жни ке, они са ми би ће не ра њи ви.“16

Да је Бог Све тог Или ју на о ру жао исти ном, прав дом, спо соб но шћу да чи ни 
чу да, да сти хи је пот чи ња ва сво јој во љи, са чу ва но је и у књи жев ном на сље ђу. 
О чу ди ма ко је Све ти Или ја тво ри пје сник ова ко ка зу је:

Ти пред Бо гом всег да сто јиш,
Со ан ге ли ли ку јеш,
А о вер них Бо га мо лиш!
Или је слав не, и про ча ја!
Ти во до ви цу уте шив ши,
Из мер твих си на вос кре сви,
А не вер ни по гу би ви,
Или је слав не!

15 Бла же ни Те о фи лакт Охрид ски, Ту ма че ње Све тог Еван ђе ља од Ма те ја, пре вод са 
грч ког, Ма на стир Ви со ки Де ча ни, 1996, 172.

16 Ар хи е пи скоп Авер ки је, Апо ка лип сис Св. Јо ва на Бо го сло ва, с ру ског и ен гле ског пре-
вео З. Бог да нов, „Угао“ и „Ви до тех на“, Вр шац, 1996, 100.
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Овај Бо жи ји угод ник, чу до тво рац и бо го ви дац, ко га је не бо при ми ло, 
још док је био на зе мљи, сво јом рев но шћу за Го спо дом, по стом и мо ли твом 
утвр ди се у вје ри, и на ње му се од ра не мла до сти по ја ви ше пред зна ме ња и 
моћ да рас по ла же ог ње ним си ла ма. Сво јим чвр стим ка рак те ром, жи во том 
по вје ри, дје ли ма ко јим се ис пу ња ва во ља Бо жи ја, овај Све ти тељ је сво је ср це 
хра нио Бо жи јим за по ви је сти ма, а свој ум уса вр ша вао Бо жи јом на у ком. Ње го-
во ру ко вод но на че ло жи во та мо гло би се из ве сти из ове по у ке: „Уздај се у Го-
спо да сви јем ср цем сво јим“ (ПрС 3,5). То је пут ко ји га је во дио у за јед ни цу 
са Бо гом, о че му пје сник из но си сво ја ду хов на ви ђе ња:

Ан гел Бо жи ји, че ло вјек зем ни,
На зе мљи плот осно ва ви,
На не бе са во зле те ви,
Или је слав не!

Ве ли ки угод ник Бо жи ји, пре му дри учи тељ, под ви жник на чи јим су на че-
ли ма за сно ва на Мо на шка пра ви ла, Све ти Ва си ли је Ве ли ки, удо сто јио се да 
при ми бла го дат Све то га Ду ха и да, по ви ђе њу пре по доб ног Је фре ма Си ри-
на, бу де као „ог ње ни стуб, чи ји врх до ди ри ва ше не бе са“.17 Овај Бо жи ји иза-
бра ник је жи вио под ви жнич ким жи во том ка квим су жи вје ли под ви жни ци у 
Си ри ји, Па ле сти ни и Ме со по та ми ји. Песн Свја то му ве ли ко му че ни ку Ва си-
ли ју18 сва је прот ка на мо ти ви ма вр лин ског жи во та овог све тог чо вје ка, ко ји 
ан ђел ским жи во том на зе мљи и пра во вјер ним уче њем чу ва ше Цр кву од је ре-
тич ких иде ја и фор му ла.

Из ли јај сја од уст’ тво јих,
Оче пре свја ти Ва си ли је,
Пре бо га те и всјех из ра јад не
Бо го ду хо ве ми сло вес’,
Из о бил но, и во мир вес,
По хва лим тја днес.

Пут сје ди ње ња са Хри сто вом за јед ни цом во дио је Све тог Ва си ли ја и 
кроз пу сти њу и кроз мо на шки жи вот. Го спод га је из пу сти ње по звао да сво-
јим бо го слов ским зна њем при бли жи сви је ту те о ло шке фор му ла ци је, осо би-
то мо рал ну стра ну те о ло ги је. Сва се су шти на ње го вих мо на шких пра ви ла 
сво ди на ис пу ња ва ње је ван ђељ ских за по ви је сти о љу ба ви, на про по ви јед жи-
во та „по обра сцу Бо жи јем“. О том да ру пје сник ка же:

17 Ју стин По по вић, „Жи ти је Све тог Оца на шег Ва си ли ја Ве ли ког“, у дје лу: Жи ти ја 
Све тих за ја ну ар, Ма на стир Св. Ће ли је код Ва ље ва, Ва ље во, 1991, 51.

18 „Песн Свја то му Ве ли ко му че ни ку Ва си ли ју“, у дје лу: Срп ска гра ђан ска по е зи ја, II, 
110–111.
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Ти бист’ па стир, оче свја ти,
Сло ве сних овец,
И всјех хи тре ше је зи ком,
Јак’ ри бам’ ло вец по ка зал сја.

По ста вља ју ћи се би бла го ча сти ви циљ жи во та и те жњу да љу де на у чи ка ко 
да жи ве жи во том по све тим тај на ма и вр ли на ма, Све ти Ва си ли је се ру ко во-
дио на че лом ко је је са др жа но у апо стол ским ри је чи ма: „Три го ди не дан и 
ноћ не пре ста јах по у ча ва ти са су за ма сва ког од вас“ (Дап 30,31). Ње го ва 
по у ка да је „овај век век по ка ја ња, а онај – на гра де; овај де ла ња, а онај – уздар-
ја; овај тр пље ња, а онај – уте хе“19 – от кри ва сми сао хри шћан ског жи во та на 
зе мљи; то је пут ус хо ђе ња на го ру бла жен ства на ко је про ро штво по зи ва – 
„Хо ди те да иде мо на го ру Го спод њу, у дом Бо га Ја ко вље ва“ (Ис 2,3).20 Тај 
сми сао, тај циљ жи во та ко ји је Све ти Ва си ли је по ста вио, пје сник ду хов но 
са гле да ва и ова ко по ет ски про јек ту је:

Ке са риј ска ја по хва ло,
При ди во ско ре, о уто љаш
Су јет ну ју мја теж во мо ри,
Да пре пли нет без мја те жно,

Ко оби те љи ње ној, сла ви бе смерт ној.
У спи су О Све то ме Ду ху Све ти Ва си ли је је „у сво ју прак су увео сла во-

слов ни обра зац ’сла ва Бо гу са Си ном и са Све тим Ду хом’... и об ја снио да се 
ње гов сла во слов ни обра зац за сни ва на Све то ме Пи сму и Све то ме Пре да њу 
исто ко ли ко и онај ко ји је уоби ча јен, али да ви ше од го ва ра уче њу Ни кеј ског 
са бо ра, по што, са јед не стра не, по ка зу је за себ ност три ипо ста си, а са дру ге, 
не раз дво ји вост њи хо ве за јед ни це.“21

Овај сла во слов ни обра зац Све тог Ва си ли ја Ве ли ког о не раз дво ји во сти 
ове за јед ни це про ја вљу је се и у овој пје сми:

Оче пре свја ти!
На у чи ви всја ја зи ки,
По чи та ти От ца, Си не,
Си на во Оце,
Ду ха Свја та не раз луч на,

19 Све ти Ва си ли је Ве ли ки, Тра гом Је ван ђељ ског под ви га, пре вод са ру ског, Ма на стир 
Хи лан дар, Све та Го ра Атон ска,1999, 113.

20 О ово ме ви ди у дје лу: Све ти Гри го ри је Ни ски, Бе се де на Бла же не ства, пре вод са 
ру ског, Пра во слав на епар хи ја дал ма тин ска, Ши бе ник 2003, 3–4.

21 Па на јо тис П. Хри сту, „Све ти Ва си ли је Ве ли ки“, пред го вор у дје лу: Све ти Ва си ли је 
Ве ли ки, Ше сто днев, са грч ког из вор ни ка пре вео С. Јак шић, Бе се да, Но ви Сад, 2001, 24.
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От цу и Си ну со при сно сушт на,
И со пре стол на!

Чвр сти на под ви жнич ког жи во та, жи вот по Је ван ђе љу ко ји је сте као у мо-
на штву, бо го слов ско уче ње ко је про свје тљу је ум, све је то до при ни је ло да се 
дје лат ност Све то га Ва си ли ја, ње го ве по у ке и те о ло шке фор му ле схва ти као 
пу то каз кре та ња у су срет Хри сту; вјеч ној Исти ни, вјеч ном До бру и вјеч ној 
Ље по ти. Кроз ње го ву по ве за ност вје ре и ис ку ства, уче ња и дје ла ња, от кри-
ва ју се ду хов ни пу те ви и ре ли ги о зна при зва ња са ви си не вјеч но сти. А кроз 
то се от кри ва су шти на ње го вих бо го слов ских иде ја.

Ли тур гич ко бо го сло вље Све тог Ва си ли ја Ве ли ког пред ста вља спој из-
вор не бо го на дах ну те на у ке и хри шћан ске умјет но сти и уво ди у пу но ћу 
цр кве ног жи во та и ра до сно иш че ки ва ње бу ду ћег ви је ка. Оно по зи ва на 
уче шће у бла го дат ном жи во ту, вра ћа ње Из во ру жи во та и ми сли ма све о бу-
хват ног хри шћан ског Пре да ња. У том прав цу кре та ња ми сли во де нас сти-
хо ви ове пје сме:

Оче пре свја ти Ва си ли је,
Пре бо га те и всјех изр јад не,
Да во пе снех тја сми ре но,
Всег да про сла ви.
Но по ми луј ра би, ра би сво ја,
И до ве ди до по ко ја,
Хри сте, всјех цар ју.

„Све ти те ље тре ба по што ва ти као при ја те ље Хри сто ве и као че да и на-
след ни ке Бо жи је“,22 ка же Све ти Јо ван Да ма скин. И ова пје сма је је дан вид 
мо ли тве за ступ ни ци ма ко ји се за нас Бо гу мо ле.

Песн Свја та го Му че ни ка Три фу на23 за ни мљи ва је по то ме што у јед ној 
но ви јој фор ми чу ва до га ђа је из хри шћан ског Пре да ња. Ту су по ет ски ис-
ка за не ми сли о Све то ме му че ни ку Три фу ну, ко ји пот по мог нут бла го да ћу 
Бо жи јом из го ни зле ду хо ве из ца ре ве кћер ке. Све ти Три фун се „још у дје-
тињ ству за до бро чин ства удо сто јио да при ми дар ис це љи ва ња и да се ко ри-
сти тим да ром за ши ре ње вје ре хри шћан ске ме ђу мно го бо шци ма“.24 Ка да је 
за ову моћ, ко ју је Бог дао Три фу ну, још од кр ште ња, са знао рим ски цар, ко ји 
је био у ве ли кој не во љи и жа ло сти, он га је по звао на дје ла ње. У Жи ти ји ма 

22 Св. Јо ван Да ма скин, Тач но из ло же ње Пра во слав не ве ре, пре вео са је лин ског из вор-
ни ка С. Јак шић, Фи ло зоф ски фа кул тет Ник шић, 1985, 164.

23 „Песн Свја та го Му че ни ка Три фу на“, у дје лу: Срп ска гра ђан ска по е зи ја, II, 112–113.
24 „Му че ни къ Три фо нь“ у дје лу: Жи тія вся хь свя ты хь, со ста ви лъ свя щ ен ни къ и за ко-

но у чи те ль Іоан нъ Бу ха ре вь, Воскресенiе, Санк тъ – Пе тер бур гъ, 1996, 79.
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Све тих овим до га ђа ји ма и о по мо ћи Све то га Три фу на ца ре вој кће ри ова-
ко се ка зу је:

„У то вре ме за вла да рим скио цар ством цар Гор ди јан, чи ја ћер ка Гор ди ја на 
си ђе с ума, и ти ме ба ци сво га оца у ве ли ку жа лост. Сви ле ка ри не мо га ше лу дој 
Гор ди ја ни ни шта по мо ћи. Та да зли дух из лу де де вој ке про го во ри и ре че, да ње га 
ни ко не мо же ис те ра ти осим Три фу на. По сле мно гих Три фу на из цар ства бу де и 
овај мла ди Три фун по зват по Бо жи јем Про ми слу. Он би до ве ден у Рим, где ис це-
ли ца ре ву ћер ку.“25

У дру гом жи ти ју се ка зу је да је Све ти Три фун по сли је ис це љи ва ња дје-
вој ке био на гра ђен од ца ра и да је Све ти тељ „све што је до био од ца ра раз де-
лио ус пут си ро ма си ма“, и да је „до шав ши у сво ју по стој би ну, он упра жња вао 
сво је уоби ча је не под ви ге. Ис це љи вао бо ле сни ке и уга ђао Бо гу све тим и не-
по роч ним жи во том“.26

О свим овим вр ли на ма Све ти те ља ка зу је се у овој пје сми. Да је ово све-
то ди је те рас по ла га ло си ла ма ко је су би ле зна ци Бо жи је љу ба ви пре ма ње му 
и да је чи нио чу да и дје ла љу ба ви и ми ло ср ђа ко ја су иза зи ва ла уз ви ше на 
осје ћа ња и пу но ћу дје лат но сти Бо жи јег угод ни ка, ка зу ју нам ови сти хо ви:

Тор же ствуј те кра сно,
Ли куј те со гла сно,
В до му сем со бра ни,
’О ро де из бра ни!

Ра дост днес ја ви сја,
Па трон ство от кри сја,
Три фо на свја та го,
Фер фа ра пер ва го.

Иже во ју но сти си
Ста до Го спод ње па си,
Но ду ха ис пол њен,
Тјем ја ви сја чу ден.

„Но ду ха ис пол њен“, ка же пје сник. Са мо љу ди ис пу ње ни Ду хом Све-
тим има ју моћ ис цје љи ва ња. Све ти Апо стол Па вле ка зу је о раз ли чи тим да-
ро ви ма и по ми ње дар ис цје љи ва ња: „Јер јед но ме се да је кроз Ду ха ри јеч 
му дро сти, а дру го ме ри јеч зна ња по истом Ду ху; а дру го ме вје ра истим ду-
хом; а дру го ме да ро ви ис цје љи ва ња истим Ду хом, а дру го ме чи ње ње чу де са“ 

25 Епи скоп Ни ко лај, „Св. муч. Три фун“, у дје лу: Охрид ски про лог, Срп ска па три јар ши-
ја, Бе о град, 1996, 81.

26 Ју стин Сп. По по вић, „Стра да ње Све тог му че ни ка Три фу на“, Жи ти ја Све тих за фе-
бру ар, Ма на стир Св. Ће ли је код Ва ље ва, Ва ље во, 1991, 7.
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(1. Кор 12, 8–10). И Све ти Три фун при па да „ро ду из бра них“, и он је био 
„Ду хом ис пол њен“ и по то ме „ја ви сја чу ден“, ка же пје сник. Све те си ле, све 
те мо ћи Све ти Три фун за до био је од бла го да ти Бо жи је.

Бла го дат као дје ло твор на си ла чи ни љу де моћ ни јим, јер се кроз вје ру у 
чо вје ка усе ља ва ју све те вр ли не и бо жан ске си ле ко је га оспо со бља ва ју да 
тво ри је ван ђељ ска дје ла по Хри сто вој бла го ви је сти: „За и ста, за и ста вам ка-
жем: Ко вје ру је у ме не, дје ла ко ја ја тво рим и он ће тво ри ти, и ве ћа од ових 
ће тво ри ти; јер ја идем Оцу сво ме“ (Јн 12,14). Дје ла све тих Апо сто ла, Му че-
ни ка и Све ти те ља би ла су из раз бо жан ске љу ба ви у чо вје ку; кроз ту љу бав 
чо вјек ис пу ња ва сво ју ду шу је ван ђељ ским за по ви је сти ма, па је „оту да пра ви 
хри шћа нин увек ду хо но сац и хри сто но сац“27.

Та квим ду хом био је ис пу њен му че ник Три фун; он је тим ду хом, том 
бла го дат ном Бо жи јом си лом чи нио чу да ко ја иза зи ва ју на дах ну ће. Пје сник 
сво ја ви ђе ња о то ме ова ко по ет ски про јек ту је:

Фри гиј ска ја стра на
Имат’ вос пи та на
Див на му че ни ка,
И ми за ступ ни ка.

Он дшче ри ца ре вој,
Бе сом одер жи мој,
Здра ви је по да де,
И к ве ре при ве де.

Све се све те вр ли не Му че ни ка Три фу на ов дје про ја вљу ју: он је све ти-
тељ и му че ник ко ји љу де при во ди Хри сту; он је ду хо но сац и хри сто но сац у 
чи јем је са др жа ју жи во та би тан еле ме нат – чу до твор ство; он ис цје љу је бо-
ле сне, јер у ње му си ла Хри сто ва бо ра ви; он је му че ник ко ји уви јек има Хри-
ста пред со бом, и схва та да је си ла Хри сто ва не са ло мљи ва.

По е зи ја об у хва ће на у ово ме ра ду са др жи естет ске кон кре ти за ци је о 
до га ђа ји ма и под ви зи ма из жи во та Све ти те ља ко ји су се упо до би ли Бо гу 
и до сти гли рај ска бла жен ства. На свом пу ту спа се ња, у стал ној бор би са 
стра сти ма и гри је хом, они су про сви је тли ли свој ум, уса вр ши ли сво ју ду шу 
и сте кли оне цр те ко је уво де у жи вот „са сви ма све ти ма“ (Еф 3,18). По ет-
ска ка зи ва ња о вр ли на ма и до га ђа ји ма от кри ва ју ду хов ну су шти ну лич но-
сти; ту лир ски еле мен ти, сли ке и сим бо ли под сти чу на на дах ну то раз ми-
шља ње ко јим се сав сми сао хри шћан ског жи во та на зе мљи са гле да ва са 
ви си не вјеч но сти.

27 Отац Ју стин По по вић, Ту ма че ње Све тог Еван ђе ља по Јо ва ну, Ма на стир Ће ли је код 
Ва ље ва, Бе о град, 1989, 152.
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Če do mir RE BIĆ

PO E TIC VI EWS OF THE TRUTH 
AND BE A UTY IN THE SOUL OF SA INTS

Sum mary

Po e tic vi ews of the truth and be a uty in the soul of Sa ints re veal the road of spi ri-
tual gro wing and pre pa ring of li fe, still be ing on the earth, for li fe wit hin the Christ. 
This is the road the Sa ints tra vel led by ac com plis hing the or der of the Sa int Apo stle 
Pa vle – „ta ke hold of the eter nal li fe in which you are in vi ted to“ (1. Tim 6, 12). Sa ints 
all spi ri tual food re qu e sted from the God; and He ga ve them everything. The Sa vi o ur 
was fe e ding them with the Bread of li fe.

The po e try in clu ded in this pa per is tel ling us on that. The po et of Ser bian ci vil 
po e try is in clu ding him self in all ce re mo ni es which the li fe of one sa int is pas sing thro ugh. 
He ta kes pho tos of tho se acts, use tho se symbols and signs which gi ve in cen ti ve to the 
tran sfor ma tion of our in tel lect and mo ve ment of tho ughts whe re the prin ci ples of Wis dom 
are le a ding to. Sa ints are very well awa re of the Go spel’s le ar ning and li ve to see by 
ex pe ri en ce. Po ets are paying gre a ter at ten tion to that ex pe ri en ced adven tu re; in the ir 
he ro li ke li fe, they con si der the most per fect form of the Chri stian’s li fe; it is the li fe in 
which God’s sa ints are evo ked.

In Ser bian ci vil po e try a kind of one aest he tic system was cre a ted; it is ba sed on 
tra di ti o nal for mu las by its gre a ter part. In ter nal con tent of po e tic work, mo ti ves and 
the mes we re in the sco pe of the tra di ti o nal ones, so that li te rary ca non was con nec ted 
to that. He re, it is im por tant to po int out to the phe no me non in which, in the li te rary 
skill of wri ters, an esta blis hed for mu la is dis tur bed, but all of them aspi res to the ab strac-
tion and ge ne ra li za tion. In every event or phe no me non the aut hor long for to re veal of 
tho se signs and symbols which are ta king the in tel lect up stre am to ward the eter nal and 
he a venly one. Every con cre te event con nec ted with the li fe of Sa int is con si de red from 
the he ight of the eter nity; spi ri tual prin ci ples are be ing lo o ked for in everything by me ans 
of which san ctity of the Sa int can be shown.

Key words: Ho li ness, Sa ints, he ro ic de eds, martyrdom and suff  e ring, fast and prayer, 
spi ri tual road, Church, Christ’s com mu nity, po e tic for mu las.

Рад је пре дат 28. ок то бра 2010. го ди не, а на кон по зи тив ног ми шље ња ре цен зе на та од лу ком 
од го вор ног уред ни ка Ба шти не одо брен за штам пу.
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Пре драг ЈА ШО ВИЋ

ПО ЈАМ КО СОВ СКИХ МО ТИ ВА*

Ап стракт: Циљ овог ра да је са гле да ва ње по ла ри за ци је оног сег мен та књи-
жев не по е ти ке ко ји се у књи жев но сти од ре ђу је као ко сов ски мо ти ви. Од ре ђи ва-
њем пој ма и ти по ло ги је мо ти ва ука за ли смо на мо гућ ност лак шег пре по зна ва ња 
ових по е тич ких ка рак те ри сти ка, ка ко у по е зи ји пе сни ка ко ји чи не књи жев ну 
исто ри ју, та ко и у по е зи ји са вре ме них пе сни ка. С об зи ром на то да је ко сов ска 
те ма ти ка у књи жев но сти не ми нов но ве за на за усме ну књи жев ност, би ло је нео п-
ход но кре ну ти од ко сов ских мо ти ва у усме ној књи жев но сти ка ко би смо ка сни је, 
у на ред ним ис тра жи ва њи ма, утвр ди ли у ко јој ме ри су ови мо ти ви пре не се ни у 
це ли ни, а у ко јој ме ри су у по е зи ји срп ских мо дер ни ста и ко сов ских пи са ца они 
„до гра ђи ва ни“ и „до пи си ва ни“.

Кључ не ре чи: Kосовска те ма ти ка, ко сов ски мо ти ви, ти по ло ги ја ко сов ских 
мо ти ва.

У срп ској књи жев но сти ко сов ска те ма ти ка је не ис црп ни из вор ин спи-
ра ци је. Ко сов ски бој је те ма, мо тив и сим бол без ко јег је срп ско пе сни штво 
не за ми сли во. По сто ји нео бич но ве ли ки број књи жев них де ла ко ја су ин спи-
ри са на Ко сов ским бо јем. Во ји слав Ђу рић ис ти че да се об у зе тост срп ског 
на ро да Ко со вом у исто ри ји све та мо же са мо по ре ди ти са об у зе то шћу Је вре-
ја из гу бље ном по стој би ном.1 Скер лић сма тра да је ко сов ска не сре ћа оба сја-
ла под јед на ким сја јем и усме ну и умет нич ку књи жев ност. Об у зе тост Ко со-
вом се по себ но осе ћа у де ло ва њу Ује ди ње не омла ди не срп ске.2 Она је се би 
да ла за циљ да бу ди на род ни дух, раз ви ја на ци о нал ну свест и ши ри срп ску 
књи жев ност на тра ди ци о на ли стич ким осно ва ма и ко сов ском на сле ђу.

* Рад је на пи сан у окви ру про јек та Ду хов не по ја ве и ства ра ла штво срп ског на ро да на 
Ко со ву и Ме то хи ји од ХV до ХХ ве ка (број 148020), ко ји је одо бри ло да фи нан си ра Ми ни-
стар ство на у ке Ре пу бли ке Ср би је.

1 Во ји слав Ђу рић, „Срп ска књи жев ност о Ко со ву“, у: Ко сов ски бој у срп ској књи жев но-
сти, СКЗ, МС, Је дин ство, Бе о град, Но ви Сад, При шти на, 1990, 53.

2 Јо ван Скер лић, Исто ри ја но ве срп ске књи жев но сти, Рад, Бе о град, 1953, 208.
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Предраг Јашовић30

На дру гој стра ни, Дра ги ша Ви то ше вић (1935–1987) сма тра да је на раз-
ме ђи ХIХ и ХХ ве ка у на ро ду и ме ђу по ли ти ча ри ма по сто ја ла озбиљ на ре-
зер ва пре ма ју жним кра је ви ма Ср би је ко ји су још би ли по ро бље ни. Док се 
на род ко ле бао – оси ро ма шен се бо јао ра та да не би за пао у још ве ће си ро ма-
штво, бо га таш се при бо ја вао да му се не ће ис пла ти ти ин ве сти ци ја, а по ли ти-
ча ри су чу ва ли сте че не по зи ци је и при ви ле ги је – до тле су пе сни ци и на уч ни ци 
не у мор но ути ца ли на бу ђе ње на ци о нал ног по но са и раз ви ја ње на ци о нал не 
све сти, на ро чи то на кра ју ХIХ и по чет ку ХХ ве ка.3

Та ко је Дра ги ша Ви то ше вић скре нуо па жњу на до дат ни дру штве но-исто-
риј ски зна чај књи жев ног ства ра ла штва од Ор фе ли на и Вен цло ви ћа до да-
нас. Тај ши ро ки, пле би сцит ни зна чај књи жев ног ства ра ла штва до ка зу је да 
књи жев но ства ра ла штво ни је са мо пред мет књи жев но-кри тич ких и есте тич-
ко-те о риј ских оп сер ва ци ја, већ се ти че и дру штве них кре та ња као је дан од 
њи хо вих зна чај них чи ни ла ца.

Кад го во ри мо о књи жев но сти чи ја је са др жин ска пре о ку па ци ја ко сов ска 
те ма ти ка, не мо же мо је уско ве за ти са мо за срп ски на род, ни ти са мо за по е зи-
ју. Као што је ко сов ска те ма ти ка би ла че ста пре о ку па ци ја срп ских пе сни ка, 
ни је из о ста ло ни ин те ре со ва ње про зних и драм ских пи са ца, али ни ства ра-
ла штво сли ка ра, ва ја ра и му зи ча ра.4

Иако је Дра ги ша Ви то ше вић јед но по гла вље сво је књи ге Срп ско пе сни-
штво 1901–1914 на сло вио „Пе сник и на ци о нал ни мит“, он ипак скре ће па-
жњу на то да су пред ста ве Ко со ва у књи жев ним де ли ма по сто ја ле и „из ван 
Ср ба“5, и на ла зи их нај ви ше ме ђу Хр ва ти ма (у де ли ма сли ка ра Фе дра Ки-
кор ца, ва ја ра Ива на Рен ди ћа и Ива на Ме штро ви ћа). Ми би смо скре ну ли 
па жњу на чи ње ни цу да је ко сов ска те ма ти ка би ла при сут на код свих на ро да 
на про сто ру бив ше Ју го сла ви је, и то код Цр но го ра ца и Ма ке до на ца мо жда 
и нај ви ше, док је код Сло ве на ца за сту пље на ве ро ват но нај ма ње.

3 Дра ги ша Ви то ше вић, Срп ско пе сни штво 1901–1914, књ. I, Вук Ка ра џић, Бе о град, 
1975, 90–91.

4 О то ме све до чи низ ауто ра сво јим мо но граф ским оп сер ва ци ја ма и обим ним сту ди-
ја ма, као што су Во ји слав Ђу рић, Дра ги ша Ви то ше вић, Де јан Ме да ко вић, Ми лан Јо ва но-
вић и мно ги дру ги. Ни је ма ли број ис тра жи ва ча, књи жев них исто ри ча ра и књи жев них 
кри ти ча ра ко ји се ба ве овом те ма ти ком у на шој ак ту ел но сти. Не ки од њих су: Ра до мир 
Ива но вић, Да ни ца Ан дре је вић, Вла ди мир Бо ван, Ми ло рад Је врић, Ми лу тин Ђу рич ко-
вић, Ми ло ван Бо га вац, Го луб Ја шо вић, Сун чи ца Де нић. По ред ових љу ди, ко ји су по ре-
клом са Ко со ва, или и да нас жи ве на Ко со ву, ту су ис тра жи ва чи и књи жев ни исто ри ча ри 
ко ји се ба ве кул ту ром овог под не бља, као што су: Ве сна Ма то вић, Сло бо дан ка Пе ко-
вић, Ми о драг Ма тиц ки, Мар ко Не дић, Ми о драг Сто ја но вић, Ра ди во је Ми кић, Ста на 
Смиљ ко вић, Бо јан Јо вић, и још мно ги дру ги у раз ли чи тим на уч ним обла сти ма и умет-
нич ким из ра зи ма. 

5 Дра ги ша Ви то ше вић, Срп ско пе сни штво 1901–1914, књ. I, 88.
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При су ство ко сов ске те ма ти ке у дру гим умет но сти ма Де јан Ме да ко вић 
до ка зу је у обим ној књи зи Ко сов ски бој у ли ков ним умет но сти ма (1990), али 
до ка зу је и ин те ре со ва ње европ ских пе сни ка за ову те ма ти ку у књи зи Ко сов-
ски бој у европ ској књи жев но сти (1994). Шта ви ше, по сто ји чи та ва ома ња 
би бли о те ка на уч них сту ди ја чи ја је са др жи на ве за на за при су ство ко сов ске 
те ма ти ке у европ ским књи жев но сти ма.6

Све то по ка зу је да ко сов ској те ма ти ци и кру гу мо ти ва ко ји чи не са др жи-
ну ове те ма ти ке, ко ја је од су штин ског зна ча ја за би ће срп ског на ро да, ни је 
мо гу ће при ћи са мо са исто риј ског, на ци о нал ног или књи жев ног аспек та, већ 
је нео п ход но из гра ди ти ме тод ко ји ће ко сов ску те ма ти ку по сма тра ти као фе-
но мен ко ји, по ред уче шћа у ор га ни за ци ји на ци о нал ног ду хов ног и ду шев ног 
би ћа срп ског на ро да, уче ству је и у фор ми ра њу есте тич ке све сти, есте тич ког 

6 Илу стра ци је ра ди, ов де ће мо на ве сти не ке ра до ве и ауто ре: Ра ди во је Шу ко вић, „Ко-
сов ски мо ти ви и сим бо ли у па три от ској по е зи ји ста ри јих цр но гор ских књи жев них пу бли ка-
ци ја“, Збор ник „Ко сов ски бој у исто ри ји, тра ди ци ји и ства ра ла штву Цр не го ре“, Ти то град, 
ЦА НУ, На уч ни ску по ви, књ. 21, Оде ље ње умет но сти књ. 7, Струч на књи га, Бе о град, 1990, 
177–189; Та тја на Кме то ва, „Ко сов ски бој и Ко со во по ље у бу гар ском ју нач ком епу“, На уч-
ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, МСЦ, Бе о град, Кру ше вац, Но ви Сад, Тр шић 13–17, 9, 
1989, Бе о град, МСЦ на Фи ло ло шком Фа кул те ту у Бе о гра ду, 1991, 503–510; Ми ли ца Ја ко-
би ец-Сем ко во ва, „Пољ ски од је ци ко сов ског бо ја“, На уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, 
МСЦ, Бе о град, Кру ше вац, Но ви Сад, Тр шић 13–17, 9, 1989, Бе о град, МСЦ на Фи ло ло-
шком Фа кул те ту у Бе о гра ду, 1991, стр. 523–531; Ан то ни на Афа на сје ва-Ко ле ва, „Ко сов ски 
ју на ци у бу гар ској на род ној еп ској пе сми“, На уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, МСЦ, 
Бе о град, Кру ше вац, Но ви Сад, Тр шић 13–17, 9, 1989, Бе о град, МСЦ на Фи ло ло шком Фа-
кул те ту у Бе о гра ду, 1991, 533–541; Ми ро сла ва Ква пил, „Ко сов ска тра ге ди ја у че шкој књи-
жев но сти“, На уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, МСЦ, Бе о град, Кру ше вац, Но ви Сад, 
Тр шић 13–17, 9, 1989, Бе о град, МСЦ на Фи ло ло шком Фа кул те ту у Бе о гра ду, 1991, 555–559; 
Љи ља на Па вло вић-Са му ро вић, „Кнез Ла зар у де лу ’Pa la no dia de los Tur cos’ (1547) шпан-
ског пи сца Вас ка Ди јас Тан ка“, На уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, МСЦ, Бе о град, 
Кру ше вац, Но ви Сад, Тр шић 13–17, 9, 1989, Бе о град, МСЦ на Фи ло ло шком Фа кул те ту у 
Бе о гра ду, 1991, 561–569; Ми ха и ло Па вло вић, „Ко сов ски бој у фран цу ским књи жев ним 
тек сто ви ма“, На уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, МСЦ, Бе о град, Кру ше вац, Но ви Сад, 
Тр шић 13–17, 9, 1989, Бе о град, МСЦ на Фи ло ло шком Фа кул те ту у Бе о гра ду, 1991, 571–579; 
Ми лан Чу љак, „Ка ко је Луј Ада мич упо знао ши ро ку аме рич ку јав ност о Ко со ву“, На уч ни 
са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, МСЦ, Бе о град, Кру ше вац, Но ви Сад, Тр шић 13–17, 9, 
1989, Бе о град, МСЦ на Фи ло ло шком Фа кул те ту у Бе о гра ду, 1991, 591–599; Стра хи ња К. 
Ко стић, „Ко сов ски бој и ју на ци ко сов ске ле ген де у не мач кој ли те ра ту ри“, На уч ни са ста нак 
сла ви ста у Ву ко ве да не, МСЦ, Бе о град, Кру ше вац, Но ви Сад, Тр шић 13–17, 9, 1989, Бе о-
град, МСЦ на Фи ло ло шком Фа кул те ту у Бе о гра ду, 1991, 611–627; Ди ми три је М. Ма ша-
но вић, „Ети ка и есте ти ка ко сов ске бит ке“, Стре мље ња, год. 33, бр. 1/2/3 (1993), 99–110; 
Ве се лин Ко стић, „Ко сов ски бој у ста ри јим ен гле ским из во ри ма“, у: „Ко сов ски бој у европ-
ској књи жев но сти“, СКЗ и дру ги, Бе о град, 1994; Ду шан Гли шо вић, „Ко сов ски бој у хро ни ка-
ма и бе ле три сти ци на не мач ком је зи ку“, ЛМС, год. 168, књ. 443, св. 6 (јун 1992), 1058–1068.
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по гле да и у об ли ко ва њу есте тич ког објек та. То ни је све, јер умно го ме је ко-
сов ска те ма ти ка, ње на ин тер по ла ци ја у књи жев но сти европ ских на ро да до-
при не ла да ови на ро ди фор ми ра ју сли ку о на ма7 са јед не стра не, а са дру ге 
стра не је не ми нов но ко сов ска те ма ти ка има ла уде ла у об ли ко ва њу њи хо ве 
све сти, не са мо о на ма, већ и у са гле да ва њу њих са мих, кроз је дан до га ђај ко ји 
је, мо же мо ре ћи, ти пич но срп ски. То је те ма ти ка ко ја зах те ва јед ну озбиљ ну 
ком па ра тив ну сту ди ју ко ја из ла зи из окви ра на шег тре нут ног ис тра жи ва ња.

Што се ти че уде ла ко сов ске те ма ти ке у фор ми ра њу есте тич ког по гле да 
на књи жев но ства ра ла штво, нео п ход но је скре ну ти па жњу на то да ни је увек 
на ни воу за до во ље ња основ них умет нич ких зах те ва. Реч је о то ме да ће та ко 
фор ми ран есте тич ки по глед на умет ност ви ше те жи ти за до во ље њу на ци о-
нал них по ри ва не го есте тич ком ор га ни зо ва њу струк ту ре. Тек са по ја вом ге-
не ра ци је но вих пе сни ка на по чет ку ХХ ве ка, до ћи ће до про ме не у при сту пу 
об ра ди ове те ма ти ке.

Це ло куп ну срп ску књи жев ност о Ко со ву са зна је мо кроз два ње на основ-
на то ка: пи са ни и усме ни.8 Без об зи ра на то што је пр ви ток лак ше пра ти ти, 
док је дру ги ток за пре тан у сло је ви ма ко лек тив но не све сног, они чи не ко хе-
рент ну те мат ску це ли ну у ко јој не ма од сту па ња, ни ти од основ не ес ха то ло-
шке иде је, ни ти од ко сов ских мо ти ва ко ји чи не ко сов ску те ма ти ку. Ко сов ски 
мо ти ви су вре ме ном мо гли да се раз ви ју на се ман тич ком пла ну, да се обо га те 
са знај ним ис ку ством, да се раз ви ју до сим бо ла или ме та фо ре, али је су штин-
ски њи хо во зна че ње оста ло не про ме ње но, ка ко на етич ком та ко и на ес ха то-
ло шком пла ну. Дру гим ре чи ма, њи хо ва суп стан ци јал на са др жи на, пред ста-
вље на но вим, са вре ме ним пе снич ким дис кур сом, оста ла је не про ме ње на.

Ти по ло ги ја ко сов ских мо ти ва

Књи жев ност о Ко со ву је од из у зет ног зна ча ја, го то во не са гле ди вог оби-
ма. Не ма зна чај ни јег срп ског пе сни ка ко ји се ни је до та као ове те ма ти ке. 
Као да це ло куп но срп ско пе сни штво, од ко сов ске тра ге ди је до да нас, те жи 
да ис пе ва еп ка кав још ни је ис пе ван. Ме ђу тим, ко сов ска те ма ти ка се чи ни 
не у хва тљи вом. Раз лог што ни је спе ван еп о Ко сов ском бо ју не ле жи са мо у 

7 Ту тре ба ис та ћи ра до ве и књи ге Гер хар да Ге зме на (1888–1948), Алој за Шма у са 
(1901–1970) и Мак си ми ли ја на Бра у на (1903–1984). Гер хард Ге змен је екс пли ци рао ко-
сов ску те ма ти ку у ју нач кој по е зи ји у књи зи „Сту ди је о ју жно сло вен ској епи ци“ (2003), а 
Мак си ми ли јан Бра ун у књи га ма „Срп ско хр ват ска ју нач ка пе сма“ (2004) и „Ко со во – Бит ка 
о Ко со во по љу у еп ском и исто риј ском пре да њу“ (2004). Тре ба ре ћи и да се на ша ши ра 
ин те лек ту ал на јав ност не би упо зна ла са де ли ма ових ауто ра да зна чај њи хо вих књи га и 
ра да за срп ски на род ни је са гле дао То ми слав Бе кић, ко ји их је и пре вео. 

8 Во ји слав Ђу рић, „Срп ска књи жев ност о Ко со ву“, у: Ко сов ски бој у срп ској књи жев но сти, 7.
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не до стат ку да ро ви тог по је дин ца. Шта ви ше, то је нај ма ња смет ња. Ко сов ска 
те ма ти ка, срп ским пе сни ци ма је „из ма кла“ и „из ми че“ из ви ше раз ло га.

Пр ви раз лог се ти че сâмог до га ђа ја, од но сно ње го ве тем по рал но сти. 
Реч је о то ме да сâм до га ђај, у фа зи при пре ме глав ног до га ђа ја – Ко сов ског 
бо ја – те жи су ви ше ду бо ко у про шлост. Са дру ге стра не, у од но су на бу дућ-
ност, по сле ди це Ко сов ског бо ја су би ле од то ли ког зна ча ја за срп ски на род, 
да се и да нас осе ћа ју. Да кле, пе сни ку је би ло те шко да тем по рал но об у хва ти 
Ко сов ски бој као до го ђе но, јер се су шти на Ко сов ског бо ја пре но си у бу дућ-
ност кроз нео п ход ност оп ста ја ња срп ског на ро да у на из ме нич ном мо ра њу 
да би ра из ме ђу жи во та са сра мом и смр ти са сла вом.

Сва ки пе сник, већ не по сред но по сле Ко сов ског бо ја, а на ро чи то пе сни ци 
из ка сни јих вре ме на све до да нас, огра ни че ни су зна њем. Вр ло је ве ро ват но да 
све што су ка сни је пе сни ци зна ли о Ко сов ском бо ју при па да ле ген ди „иза ко је 
се кри је не што са свим дру го. Но, оно што зна мо кроз ле ген ду ни је без дво сми-
сле но сти и без мо гу ћих при мед би са гле ди шта сред њо ве ков ног ко дек са по-
на ша ња“.9 То го во ри да је пе сни ци ма би ло оне мо гу ће но да фор ми ра ју пред-
зна ње на исто риј ским из во ри ма, јер су они би ли ли ше ни по ет ског тки ва.

На кра ју, у спе ву о Ни бе лун зи ма, Или ја ди или Бе о вул фу, реч је о јед ном до-
га ђа ју, ви те зу, или не ко ли ци ни ви те зо ва ко ји су глав ни ак те ри до га ђа ја. Без об-
зи ра на бо гат ство са др жи не, тен зи ју ко јом је опи сан раз вој до га ђа ја и пси хо ло-
ги ју ли ко ва, ни је дан од на ве де них епо ва ни је се ти цао на ро да у це ли ни. Дру гим 
ре чи ма, ни је до шло до иден ти фи ка ци је на ро да са до га ђа јем, ни ти је раз вој до-
га ђа ја дик ти рао да љу суд би ну на ро да на ег зи стен ци јал ном, етич ком и есте тич-
ком пла ну, као што је то био слу чај са Ко сов ским бо јем. Иден ти фи ка ци ја на ро-
да са до га ђа јем је срп ском пе сни ку до дат но оте жа ла по сао. Ка ква год да је би ла 
кон цеп ту ал на те жња епа, са др жи ном је би ло не мо гу ће об у хва ти ти ком плек-
сну су шти ну на ро да у це ли ни. То је би ло не мо гу ће за фор му епа, ма да је, у не ку 
ру ку, то по шло за ру ком у ро ма неск ној фор ми пи сци ма ка кви су би ли Лав Тол-
стој, То мас Ман и Ми ха ил Шо ло хов, али ми пи сце тог фор ма та ни смо има ли.

Ко сов ска те ма ти ка је из у зет но ши ро ка књи жев на област. Са сто ји се од оби-
ља мо ти ва,10 ко ји, опет, по сво јој ком плек сно сти – со ци о ло шкој, ан тро по ло шкој, 

  9 Ми о драг Па вло вић, „Еп ско пе ва ње о Ко сов ском бо ју“, у: Бој на Ко со ву, Про све та, 
Ниш, 1989, 9.

10 Мно жи на мо ти ва ни је као у по пи су мо ти ва у усме ном ства ра ла штву ко ји је на чи нио 
Бра ни слав Кр стић. Шта ви ше, да ле ко је ма ња, јер је ње го вим ин дек сом об у хва ће но ства ра ла-
штво свих бал кан ских Сло ве на и све књи жев не вр сте раз ли чи тих те ма ти ка. Овај ин декс је 
био од ве ли ке по мо ћи, као по твр да за по је ди не уоче не мо ти ве, као што су мо тив не вер не 
же не, мо тив до бре же не, мо тив окле ве та ног ју на ка, итд. (О то ме ви де ти: Бра ни слав Кр стић, 
„Ин декс мо ти ва на род них пе са ма бал кан ских Сло ве на“, СА НУ, По себ на из да ња, књ. DLV, 
Оде ље ње је зи ка и књи жев но сти, књ. 36, Бе о град, 1984.) Опет, са дру ге стра не, овај ин декс 
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ет но ло шкој и пси хо ло шкој са др жи ни – мо гу пред ста вља ти по себ не књи жев-
не и ин тер ди сци пли нар не те ма ти ке. То је на ро чи то слу чај са мо ти ви ма кне за 
Ла за ра, кне ги ње Ми ли це, Ба но вић Стра хи ње, Оби ли ћа, мај ке Ју го ви ћа и Ко-
сов ке де вој ке. Сва ки од ових мо ти ва је об ра ђен у по себ ном књи жев ном де лу, 
на сли ци, у дра ми, фил му, кроз скулп ту ру или у окви ру му зич ке ком по зи ци је.

Све мо ти ве ко сов ске те ма ти ке мо же мо раз вр ста ти пре ма по де ли пе са ма ко-
сов ског ци клу са. Та ко има мо мо ти ве ко ји су ве за ни за до га ђа је пре бо ја и уочи 
бо ја, оне ко ји су ве за ни за сам бој и оне ко ји су ве за ни за до га ђа је по сле бо ја.

Мо ти ви ве за ни за до га ђа је пре бо ја, пр вен стве но су ве за ни за по је ди не 
лич но сти и њи хо ву етич ност. Ти мо ти ви су Ба но вић Стра хи ња, Ми лош Оби-
лић, Бо шко Ју го вић, слу га Ми лу тин. Сва ки од лич но сти је сво јим ста вом пре 
бо ја већ се бе од ре дио у од но су на бит ку и бу дућ ност. Мо ти ви кне за Ла за ра 
и кне ги ње Ми ли це се про те жу кроз све три ета пе ци клу са.

За сва ки од на ве де них мо ти ва је мо гу ће до да ти још је дан круг мо ти ва, 
на зо ви мо их под мо ти ви ма, ко ји чи не са др жин ску сло же ност те ма ти ке мо ти-
ва, јер сâм мо тив у окви ру сво је це ли не пред ста вља за себ ну те ма ти ку у окви-
ри ма ин те грал не ко сов ске те ма ти ке. За мо тив Ба но вић Стра хи ње мо гу ће је 
уве сти мо тив не вер не же не, из не ве ре ног ви те за, му жа из не ве ре них оче ки ва-
ња и мо тив пра шта ња. Ми лош Оби лић је од са мог по чет ка афир ми сао се бе 
као не ко га ко зна. За то са ве ту је кне за Ла за ра ка кву за ду жби ну да зи да („Зи да-
ње Ра ва ни це“). У ве зи са Оби ли ћем је мо гу ће уве сти мо тив за кле тве, окле-
ве та ног ви те за, као и мо тив по след њих вре ме на, ко ји се, не ми нов но, ве же за 
це ло куп ну ко сов ску те ма ти ку.

Кнез Ла зар, сво јом над вре ме ном фи гу ром, без ијед ног гре ха, оли че ње је 
пра вог ви те за и вла да ра. Уз ње гов лик је мо гу ће ве за ти све мо ти ве ко ји ис-
пу ња ва ју са др жи ну ко сов ске те ма ти ке. И за кне ги њу Ми ли цу, у срп ској 
исто ри ји ван ред ну хе ро и ну, мо гу ће је ве за ти низ мо ти ва – му дре же не, вер не 
же не, не жне се стре, итд.

За круг пе са ма ко је не по сред но пе ва ју о до га ђа ји ма уочи бо ја, мо ти ви се 
опет ве жу за цен трал не фи гу ре Ву ка Бран ко ви ћа, Ми ло ша Оби ли ћа и кне за 

ни је увр стио као мо ти ве по је ди не лич но сти, као што смо ми учи ни ли то са лич но сти ма кне-
за Ла за ра, кне ги ње Ми ли це, Ба но вић Стра хи ње итд. То го во ри да нам се раз ли ку ју ви ђе ња 
мо ти ва. Ма да Бра ни слав Кр стић ни је у књи зи екс пли ци рао сво је ви ђе ње мо ти ва, из при ло-
же ног мо же мо за кљу чи ти да су за ње га мо ти ви би ли нај ма ње те мат ске је ди ни це, али и ши ре 
те мат ске је ди ни це око ко јих се фор ми ра ис при по ве да на са др жи на. Су штин ски, ова кво ње-
го во ви ђе ње се не раз ли ку је од на шег. Ме ђу тим, на ве ди мо за при мер кад он на во ди мо тив 
пра шта ња, ње га за ни ма где се све тај мо тив у усме ној књи жев но сти бал кан ских Сло ве на 
по ја вљу је и ука зу је на ње го ве мо ди фи ка ци је. У на шем ра ду кре ће мо од те зе да је у окви ру 
ко сов ске те ма ти ке Ба но ви ће во пра шта ње не вер ној же ни од вр хун ског зна ча ја и да сво јим 
по ступ ком у срп ској књи жев но сти и кул ту ри уоп ште, од чи на ње го вог пра шта ња сâм по-
јам пра шта ња у срп ској књи жев но сти, па и ети ци, ни кад ви ше ни је био исти. 
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Ла за ра. У ве зи са њи ма уво ди се мо тив кле ве те, оба ве зи ва ња за кле твом, мо-
тив кле тве и дру ги.

За тре ћи круг пе са ма ко је су те мат ски ве за не за до га ђа је по сле бо ја, ве-
же мо мо тив мај ке, мо тив нај мла ђег си на, мо тив Ко сов ке де вој ке, а у ве зи са 
овим мо ти ви ма мо же мо уочи ти под мо ти ве, као што су мо тив кр ча га, мо тив 
пр сте на, мо тив га вра на, ко ји ће вре ме ном пре ра сти у сим бо ле у чи јој са др-
жи ни је ге не тич ки са др жа на ко сов ска те ма ти ка. Мо тив ваз не се ња је вр ло 
ва жан јер је та ко ко сов ска те ма ти ка на ес ха то ло шком фо ну, док ће мо тив за-
ка сне лог ју на ка ука зи ва ти на не ми нов ност тра гич ног ис хо да.

Те ма ти ку Ко сов ског бо ја, што су штин ски чи ни и ко сов ску те ма ти ку са 
ма њим из у зе ци ма, од но сно по тре бом до пу не, ко ја се нај че шће ти че вре ме на 
кад су вла да ли Не ма њи ћи, мо гу ће је и гра фич ки пред ста ви ти. У сре ди шту гра-
фи ка би би ла те ма ти ка Ко сов ског бо ја, ко ја се мо же хро но ло шки по де ли ти 
на три за себ не те мат ске ета пе ко је има ју сво је мо ти ве. Пра ће њем гра фи ка 
мо гу ће је тач но утвр ди ти где су чво ри шна, про жи ма ју ћа ме ста ко ја чи не ком-
плек сност са др жи не ко сов ске те ма ти ке. Та ко ђе је мо гу ће ви де ти из при ло же-
ног гра фи ко на ка ко је мо гу ће да је дан мо тив, ко ји ће се вр ло че сто у са вре-
ме ној срп ској књи жев но сти по ја вљи ва ти тек као сим бол, пред ста вља сво јим 
кру гом мо ти ва за себ ну те ма ти ку, ко ја је те мат ски и струк тур но нео дво ји ва 
од по ла зне тач ке сре ди шта у ко ме је сме ште на те ма ти ка Ко сов ског бо ја.
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Уоча ва њем по зи тив них лич но сти ко је смо озна чи ли као мо ти ве, а за пра-
во су мо ти ва ци о ни за мај ци ко ји по ма жу да се при ча ко сов ске те ма ти ке при-
ве де кра ју пре ма оно ме што је у на у ци од ре ђе но као ко сов ско опре де ље ње, 
нео п ход но је сâмо опре де ље ње об ја сни ти. У еп ској пе сми „Про паст цар ства 
срп ско га“, Све ти Или ја у об ли ку си вог со ко ла до ле тео је кне зу Ла за ру и до-
нео „књи гу ца ру на ко ле но“, ко ја ка же:

Ца ре Ла зо, че сти то ко ле но,
Ко ме ћеш се при во ле ти цар ству?
Или во лиш цар ству не бе ско ме,
или во лиш цар ству зе маљ ско ме?
Ако во лиш цар ству зе маљ ско ме,
се длај ко ње, при те жи ко ла не!
Ви те зо ви са бље при па суј те,
па у Тур ке ју риш учи ни те:
сва ће тур ска из ги ну ти вој ска!
Ако л’ во лиш цар ству не бе ско ме,
А ти са крој на Ко со ву цр кву,
не во ди јој те мељ од мер ме ра,
већ од чи сте сви ле и скер ле та,
па при че сти и на ре ди вој ску;
сва ће тво ја из ги ну ти вој ска,
ти ћеш, кне же с њо ме по ги ну ти.
   („Про паст цар ства срп ско га“)

Ко сов ско опре де ље ње је вр ло ја сно од ре ђе но јер је усло вље но од лу ком 
или. Кнез Ла зар се од лу чио за веч ни жи вот, од но сно за „не бе ско цар ство“. 
Ми о драг Па вло вић на ла зи да ово ње го во уз др жа ва ње од по бе де ко ја је ја-
сно и не дво сми сле но по ну ђе на мо же де ло ва ти „као про кла мо ва ње јед не ме та-
фи зи ке по ра за“.11 „Уз др жа ва ње од по бе де“, уз ко сов ско опре де ље ње – све сно 
од ри ца ње од зе маљ ске по бе де над Тур ци ма – мо ра ло је мно ги ма сме та ти, 
јер је то пред ста вља ло зе маљ ски по раз. За то је мо гло до ла зи ти, ка ко до слу-
чај них, та ко и до све сних за ка шње ња. Но, то је про блем исто ри је. За нас је 
ва жно да ко сов ско опре де ље ње је сте ујед но и етич ко, ег зи стен ци јал но, ес ха-
то ло шко и есте тич ко опре де ље ње, у сми слу мо тив ске пре о ку па ци је умет ни ка, 
и као та кво је по ста ло спе ци фи кум срп ског на ро да у свим сфе ра ма ње го вог 
ег зи стен ци јал ног по твр ђи ва ња.

11 Ми о драг Па вло вић, Еп ско пе ва ње о ко сов ском бо ју, 11.
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Pre drag JA ŠO VIĆ

THE CON CEPT OF KO SO VO MO TI VES

Sum mary

This pa per re pre sents as per the aut hors vi ew, the in tro duc tion in to the study of 
Ko so vo mo ti ves, the ir pre sen ce and struc tu ral va lue for the po e tics of the po ets of Ser bian 
mo dern and con tem po rary po ets as well. By de ter mi ning of the con cept of typo logy of 
mo ti ves, the aut hor sho wed to the pos si bi lity of easi er re cog ni tion of the se po e tic cha-
rac te ri stic eit her in the po e try of po ets who ma ke the li te rary hi story or in the one of 
con tem po rary po ets.

In ad di tion, Ko so vo-re la ted the ma tic in Ser bian li te ra tu re was ine vi tably con nec-
ted with oral li te ra tu re, and the re fo re it was ne ces sary to start form the con cep tion of 
Ko so vo mo ti ves in oral li te ra tu re as ini ti a ting va lue. That wo uld ena ble us in furt her 
re se ar ches to de ter mi ne to which ex tent the se mo ti ves we re tran sfer red in the who le, and 
to which one in the po e try of Ser bian mo der nists in clu ding Ko so vo wri ters be lon ging 
to this cor pus of li te rary cre a ti vity – „en lar ged“ and „ad ded in wri ting“. In ot her words, 
that me ans to which ex tent they we re used as ver bal em ble ma tic, and in which as po e tic 
ex pres si ve me ans ha ving its styli stic and sig ni fi  cant fe a tu res com pa ring with the épo que 
in which it had been cre a ted.

Key words: Ko so vo the ma tic, Ko so vo mo ti ves, typo logy of Ko so vo mo ti ves.

Рад је пре дат 11. ок то бра 2010. го ди не, а на кон по зи тив ног ми шље ња ре цен зе на та од лу ком 
од го вор ног уред ни ка Ба шти не одо брен за штам пу.



Aна ЂОР ЂЕ ВИЋ

СЛИ КА И ВИ ЗИ ЈА ПРИ ЗРЕ НА У СРП СКОЈ 
УМЕТ НИЧ КОЈ ПО Е ЗИ ЈИ 19. ВЕ КА 

(Ста ре и ак ту ел не иде је)*

Ап стракт: Рад осве тља ва бит не иде је срп ских пе сни ка 19. ве ка ин спи ри са-
не При зре ном као цар ским гра дом. Он је ми кро те ма срп ске ве ли ке и мит ске те ме 
ко ја се зо ве Ко со во.

Кључ не ре чи: Ко со во, При зрен, цар Ду шан, кул ту ра, епи ка, по е зи ја

Ме ђу бит не те ме срп ске усме не и пи са не књи жев но сти сва ка ко спа да-
ју Све ти Са ва1 и Ко со во2 као „цен тар срп ске кул ту ре и др жав ног жи во та“.3 
Ка да је реч о те ми Ко со ва, као ње на ми кро те ма, у кон ти ну и те ту, при су-
тан је и При зрен: цар ски град и сим бол мо ћи и успо на срп ског на ро да и 

* Рад је на пи сан у окви ру про јек та Ду хов не по ја ве и ства ра ла штво срп ског на ро да на 
Ко со ву и Ме то хи ји од XV до XX ве ка (бр. 148020), ко ји је одо бри ло и фи нан си ра Ми ни-
стар ство на у ке Ре пу бли ке Ср би је.

1 За пр ву ве ли ку те му срп ске књи жев но сти илу стра тив на је књи га Осам ве ко ва све то-
сав ског пе сни штва, (ода брао Не над Сту пар, уре дио Не над Ке ба ра), Ли ра, Бе о град, 2003. 
На 260 стра ни ца књи га до но си ви ше од 170 при ло га о жи во ту и де лу Све то га Са ве, пр вог 
срп ског ар хи е пи ско па и уте ме љи ва ча Срп ске цр кве и кул ту ре

2 Из чи та ве би бли о те ке књи га по све ће них Ко со ву, овом при ли ком упу ћу је мо на 
књи ге Во ји сла ва Ђу ри ћа Ко сов ски бој у срп ској књи жев но сти, Срп ска књи жев на за дру га, 
Ма ти ца срп ска, Је дин ство, Бе о град, Но ви Сад, При шти на, 1990, и Ан то ло ги ју Мо ми ра Вој-
во ди ћа Жер тве но по ље Ко со во (по е зи ја 1389–1989), Jединство, Рад, При шти на, Бе о град, 
1989. У шест те мат ских кру го ва: Ко сов ски стуб ве ли ког пла ча, Да ро ви цр ном сви том по кри-
ве ни, По шљед ње ври је ме, Цар ство бо жу ро ва, О Ко со во, грд но су ди ли ште и Дво стру ка ноћ 
на 350 стра ни ца ан то ло ги ја до но си 168 при ло га.

3 Ри сто М. Ско ко ље вић, „При зрен ски трг за срп ско га вре ме на“, у: При зрен цар ски град 
(Хре сто ма ти ја) (при ре ди ли Рат ко Мар ко вић, Јор дан Ри стић, Алек сан дар Бач ка лов), НУБ 
„Иво Ан дрић“, При шти на, 2005, 59.
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др жа ве,4 ње го ви ма на сти ри5 и нај ве ћи срп ски вла дар Ду шан Не ма њић, у 
исто ри ји по знат под на дим ком Ду шан Сил ни (1308–1355).

Град При зрен је, сто ји у број ним исто риј ским за пи си ма, умет нич ким пу-
то пи си ма и но вин ским ре пор та жа ма, на уч ним исто риј ским, ур ба ни стич ким 
и кул ту ро ло шким члан ци ма и сту ди ја ма до ма ћих и стра них ис тра жи ва ча, 
„ср це по лу о стр ва Бал кан ског“,6 што то од го ва ра по е ти зо ва ној сли ци, и тр го-
ви ни „до сту пан са све че ти ри стра не“,7 што од го ва ра ње го вом ге о граф ском и 
исто риј ском по ло жа ју, и он и „ње го ва око ли на сва ког Ср би на при вла чи из-
ван ред ним сво јим из гле дом и по ка зу је да је ту не ка да био и жи вео онај ко ме 
ни ко ни је смео би ти ра ван на по лу о стр ву Бал кан ском, од ко га је уисти ну 
дрх тао Ис ток, а За пад са ужа сом оче ки вао ис ход ис точ не бор бе“,8 што му 
обез бе ђу је по вла шћен ста тус у има ги на ци ји умет ни ка.

4 Из исто ри је и ге о гра фи је гра да из два ја мо сле де ће чи ње ни це у кон тек сту ко јих се 
ре љеф но раз у ме и ста тус При зре на у књи жев но сти:

„При зрен је град у ју жном де лу про стра не Ме то хиј ске ко тли не и у не по сред ној бли-
зи ни са до ли ном Бе лог Дри ма ко јом је по ве зан са мо рем. У ви зан тиј ским из во ри ма по ми-
ње се као При здри ја на. Ви зан тиј ски исто ри чар Јо ван Ски ли ца ка зу је да га је ма ке дон ски 
вла дар Са му и ло (976–1014) за у зео за јед но са Те то вом, Ско пљем, Ли пља ном и дру гим гра-
до ви ма. У по ве љи ви зан тиј ског ца ра Ва си ли ја Дру гог по ми ње се 1019. го ди не При зрен-
ска епи ско пи ја. Ве ли ки жу пан Сте фан Не ма ња осво јио га је при вре ме но 1189/1190. го ди не, 
да би га ње гов син Сте фан Пр во вен ча ни око 1194. го ди не при по јио срп ској сред њо ве ков-
ној др жа ви. Од та да При зрен се на гло раз ви јао и по ста је је дан од пр вих ме ђу мно го број-
ним гра до ви ма сред њо ве ков не Ср би је.

Пу то пи сци га на зи ва ју ’цар ски град’ и ’цар ска пре сто ни ца’, а срп ска на род на еп ска пе-
сма ’срп ским Ца ри гра дом’. По сле смр ти ца ра Уро ша, др жао га је краљ Ву ка шин до 1371. а 
по том Ђур ђе Бал шић од 1372. до 1376. У тур ске ру ке пао је по сле Но вог Бр да 1455. го ди не.

У XIX ве ку у При зре ну су по сто ја ли кон зу ла ти Ру си је, Аустри је, Ен гле ске и Ита ли је. 
Од Ту ра ка га је 17. ок то бра 1912. го ди не осло бо ди ла срп ска вој ска. За вре ме Пр вог свет-
ског ра та био је оку пи ран од бу гар ске вој ске, а за вре ме Дру гог свет ског ра та од не мач ке 
и ита ли јан ске вој ске и под њи хо вим ту тор ством при кљу чен та ко зва ној Ве ли кој Ал ба ни ји. 
Осло бо ђен је но вем бра 1944. го ди не.

У При зре ну је се ди ште Ра шко-при зрен ске епи ско пи је осно ва не још 1219. го ди не на 
ме сту ра ни је ви зан тиј ске епи ско пи је.“

Ви де ти: За ду жби не Ко со ва, Епар хи ја Ра шко-при зрен ска, Бо го слов ски фа кул тет, Бе о-
град, 1987, 505–512. 

5 Не ма њи ћи су у При зре ну по ди гли два ма на сти ра: Бо го ро ди цу Ље ви шку је по ди гао 
краљ Ми лу тин, ко ји је кти тор још че тр де се так ма на сти ра и цр ка ва (Гра ча ни це, Бањ ске...), 
и Све те Ар хан ђе ле, чи ји је кти тор цар Ду шан.

6 Ар хи ман дрит ма на сти ра Ви со ки Де ча ни Са ва, „При зрен“, у: При зрен цар ски град 
(Хре сто ма ти ја), НУБ „Иво Ан дрић“, При шти на, 2005, 7 и 16.

7 При зрен је ра но мо гао по ста ти „зна ме ни тим тр гом у срп ској зе мљи“, у том кон тек-
сту за кљу чу је Ри сто М. Ско ко ље вић, При зрен ски трг за срп ско га вре ме на. Исто, 59.

8 Исто, 18.



Слика и визија Призрена у српској уметничкој поезији 19. века 41

То је град ко ји је имао све озна ке цар ске ва ро ши. У ње му и око ли ни срп-
ски кра ље ви и ца ре ви има ли су сво је пре сто ни це: у Де сти ни ку или Де сни цу, 
Ста рој Ди о кле ти ји – Зе ти, у Зве ча ну, При шти ни, Не ро ди мљу, Кра то ву, 
Ско пљу, Се ре зу, Со фи ји, При ле пу, Кру шев цу, Бе о гра ду, Сме де ре ву, Ни ко-
ди му итд.9 И хро ни ча ри и на уч ни ци за то га, као и пе сни ци, опи су ју у аури 
све тач ке сла ве и хи пер бо ла ма: „Наш слав ни При зрен, Ца ри град срп ских ца-
ре ва, спа да у ред нај ста ри јих гра до ва на Бал кан ском по лу о стр ву, јер је на 
ме сту да на шњег При зре на би ла рим ска The ran da.“10

У кул ту ро ло шком и књи жев ном осве тља ва њу ста ту са При зре на у срп-
ској по е зи ји, сле ди мо са др жај и за пре ми ну ан то ло ги је Ми ло ра да Је ври ћа 
Цар ски При зрен у срп ској умет нич кој по е зи ји,11 штам па не уочи по след њег и 
нај тра гич ни јег ег зо ду са Ср ба са Ко со ва и Ме то хи је. Она је умет нич ки и 
кул ту ро ло шки обра зац ко ји по ка зу је срп ску исто риј ску и на ци о нал ну ми-
сао кроз ве ко ве. И та да и да нас, ова ан то ло ги ја сто ји као на ци о нал ни бе лег 
од бра не срп ског на ци о нал ног и исто риј ског про сто ра и кул ту ре, и то на на-
чин ко ји је у да том тре нут ку био је ди но и мо гућ.

У пред го во ру ан то ло ги чар на во ди да су рет ки „гра до ви у це ло куп ном 
срп ском на ро ду и ње го вој мно го ве ков ној исто ри ји о ко ји ма се мо же са чи-
ни ти до бра збир ка умет нич ких пе са ма“.12 Пре ма ње го вим са зна њи ма је ди но 
се о цар ском гра ду При зре ну и пре сто ном гра ду Бе о гра ду мо гу са ста ви ти 
зна чај ни ан то ло гиј ски из бо ри. При зрен, ма на сти ри ко ји ма је окру жен и 
Ду шан Сил ни би ли су и оста ли ин спи ра ци ја мно гих пе сни ка. Ова чи ње ни ца 
сва ка ко не чу ди, јер је град пре Ко сов ског бо ја био срп ска пре сто ни ца, а 
Ду шан, чу вен и по свом За ко ни ку ко ји има кул тур ни зна чај, нај моћ ни ји вла-
дар на Бал ка ну. „Вре ме вла да ви не ца ра Ду ша на и цар ског При зре на би ло је 
у ко лек тив ној све сти Ср ба за пам ће но као вре ме сло бо де, го спод ства и стал-
ног на пре до ва ња и ши ре ња срп ске др жа ве, то вре ме је по ста ло иде ал ко ме 

  9 Ево ка ко га је пу то пи сац Бра ни слав Ну шић, ве ли ки на ци о нал ни под ви жник и кон-
зул на Ко со ву, опи сао 1902. го ди не у пу то пи си ма С Ко со ва на си ње мо ре: „Не ка се Стам-
бол по но си сво јим ве ли чан стве ним за гр ља јем са Бос фо ром; Не ка се Је дре не по но си мно-
го број но шћу ми на ре та, Со лун жи во шћу сво је пе ћи не и су сед ством са Олим пом, Охрид 
сво јим ле пим и пре бо га тим риб ња ком, а Ска дар ша ре ни лом сво га па за ра и чар ши је. При-
зре ну ће ипак оста ти чи ме ће се из над свих по не ти и уз не ти.“ Бра ни слав Ну шић, ци ти ра но 
по Хре сто ма ти ји, 42.

10 К. Н. Ко стић, На ши но ви гра до ви, Хре сто ма ти ја, 62.
11 Ми ло рад Је врић, Цар ски При зрен у срп ској умет нич кој по е зи ји ан то ло ги ја, Но ви 

Свет, При шти на, 1998. Ан то ло ги ја до но си ше зде сет осам пе са ма и има три де ла: Увод на 
пе сма, Пе сма за сре ди ште и За вр шна пе сма. Отва ра је пе сма Алек се Шан ти ћа При зре не 
ста ри, а за тва ра хим на Она мо, она мо Ни ко ле I Пе тро ви ћа Ње го ша.

12 Ми ло рад Је врић, „Пред го вор“, у: Цар ски При зрен у срп ској умет нич кој по е зи ји ан то-
ло ги ја, Но ви Свет, При шти на, 1998, I.
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је вре мен ска дис тан ца са мо по ве ћа ва ла сјај и ма гич ну при влач ност, па су се 
но ве ге не ра ци је Ср ба, из свих сна га, упи ња ле да тај иде ал по но во до сег ну и 
ре а ли зу ју.“13 Упра во за то, не слу чај но, М. Је врић сво ју ан то ло ги ју отва ра пе-
смом Алек се Шан ти ћа При зре не ста ри, јер је она ис пе ва на у ро ман тич ком 
па то су: сва је у зна ку еп ских сли ка, сим бо ла и ви зи ја. У сим бо ли ци и зна ку 
ста ро за ве шта не су су ште вред но сти све та и чо ве ко вог би ћа, а у ин то на ци ји 
ста рог као слав ног оно по е тич ко или кул ту ро ло шко на сле ђе ка кво апо стро-
фи ра ме та фо ра ста ри да ни Бо ре Стан ко ви ћа, на при мер.

И док мо стар ски пе сник и ро до љуб пе ва: При зре не ста ри, ка пи је рас-
тво ри14 (...) Бог над то бом бди је, Па вле Со ла рић га у истом то ну (и то у кљу-
чу љу ба ви и про ла зно сти) кри тич ки про ми шља: Пој ми љу бов из При зре на 
по та је ног пи ра (...) То је дав но би ло, по вјест сад мр тва. Пре ма ста ром као 
вред но сти, ко је чи та у кљу чу про ла зно сти и про па сти, он се од но си као пре-
ма стра сти у аури љу ба ви: Ка ко љу бов, куд год иде пре о бра жа ва тва ри (Мла-
ден и Ми ло је). Чи та ње ста ту са При зре на у тек сто ви ма 19. ве ка и у ра ни јим 
тек сто ви ма мо же би ти у кљу чу вре ме на на стан ка и у кљу чу но вог чи та ња. 
Со ла ри ће ва ви зи ја је сте ро ман тич на и мо дер на исто вре ме но. Ова дру га пер-
спек ти ва озна че на је син таг ма ма: по вјест са да мр тва и, по себ но, ми са о но 
и мо дер но у иде ји да љу бав пре о бра жа ва тва ри. У фраг мен ту Ја сам хтео Ју-
го ви ће... он би, као ро ман тик, сла ву срп ску об но ви ти, до зва ти Мар ка Кра ље-
ви ћа, хра брог вје ка ди ку и еп ским то ном на стру на ма гу са ла Ду ша но ву ве ли-
ча ти си лу.

Да су те ме Све тог Са ве и Ко со ва (од ко јих смо кре ну ли), од но сно Са ве и 
Ду ша на у узроч но-по сле дич ном од но су у умет нич кој по е зи ји, про јек ци ји и 
сли ци илу стру је и Лу ки јан Му шиц ки у чи јем Гла су ро до љуб ца на ла зи мо иде ју:

У туђ ми на род да с не пре ли је мо
Нек нас гре ју ми сли те!
Да! нек нас гре ју, па и к де лу во де:
Тру ло зр но го ла реч.
Нас сви ше све ти Са ва, Ду шан мо тре
Је смо л ми до стој ни њих!

При зрен, ње го ви ма на сти ри и Ду шан су, да кле, кон стант на умет нич ка 
ин спи ра ци ја на род ног и умет нич ког пе сни штва. Је врић на во ди да се пе-
сме о цар ском При зре ну мо гу „ти по ло шки и са др жај но гру пи са ти око че-
ти ри или пет мо ти ва. То су: При зрен као град, ма на стир Све ти Ар хан ђе ли, 

13 Исто, II.
14 О сми слу ове иде је го во ри, на при мер, и чи ње ни ца да исти стих као мо то сво га за пи-

са узи ма, чи ме ма те ри ја ли зу је има ги нар ну сли ку гра да-му зе ја. Ни ко ла С. Ја ни ће вић Ја ни-
ћи је вић, у: Та ко је жи вео При зрен, Про све та, Ниш, Алек си нац, 1969.
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Бо го ро ди ца Ље ви шка и Шар-пла ни на, као де кор и део при ро де ко ји уокви-
ру је при зрен ску па но ра му“.15

Иако, књи жев но и сто риј ски по сма тра но, „срп ска сред њо ве ков на по е зи ја 
не ма из ра зи ти јих ро до љу би вих пе са ма“,16 по го то во не оних ко је се мо гу до-
ве сти у ве зу са цар ским гра дом и ве ли ким ца рем Ду ша ном Сил ним, у еп ским 
пе сма ма, иако ни су до ми нант ни, зна чај но су при сут ни При зрен и цар Ду шан. 
Еп ске пе сме Смрт Ду ша но ва, Же нид ба кне за Ла за ра, Урош и Мр њав че ви ћи 
илу стру ју вре ме про па сти Ду ша но вог цар ства и пре се ље ње пре сто ни це из 
Призренa у Кру ше вац, док оста ле: Же нид ба Ду ша но ва, Бан Ми лу тин и Ду ка 
Хер це го вац, Ка ко се кр сно име слу жи, На ход Мо мир, Зми ја и мла до же ња, Уда је 
се се стра Ду ша но ва пе ва ју о ца ру углав ном не га тив но, ис ти чу ћи ње го ву по-
хле пу, ба ха тост и не по што ва ње дру гих љу ди. У еп ској струк ту ри Уда је се се-
стра Ду ша но ва, ко ја, као и све еп ске пе сме, има фор му бе се де, опи јен ви ном, 
цар би, чак, да узме сво ју се стру за љу бу:

Чу је те ли, сва срп ска го спо до,
што ја хо ћу ри јеч бе сје ди ти:
мо гу л’ би ти во љан на бе сје ди,
да ја узмем се стру Кан до си ју,
да је узмем за љу бу ви јер ну,
да се цар ско не раз ла зи ли це,
да се цар ско не рас ту ра бла го?

Во ји слав Ђу рић, с пра вом, упо зо ра ва да је у еп ској ви зи ји пе ва ча ов де 
све, осим При зре на и ца ра Сте фа на, из ми шље но. Ца ру је, по схва та њу срп-
ског на ро да, при пи сан нај те жи грех – ин цест. На род ни пе вач је вла да ру дао 
не га тив не ка рак те ри сти ке, јер се са про па шћу не за ви сне срп ске др жа ве 
уру ша ва ла и сла ва и ве ли чи на оних ко ји су је ства ра ли. Та ко је и При зрен, у 
ње го вој ин тер пре та ци ји, „остао пре сто ни ца без сла ве и ве ли чи не, уклет град 
у ко ме ца ра скло ног гре ху на во де на грех и ве ли ко до стој ни ци, све тов ни и 
цр кве ни, под јед на ко пре да ни злу“.17

Ве ков но роп ство он је опе вао у пе сма ма, пре но се ћи их са ко ле на на ко-
ле но, и та ко кроз по е зи ју прав дао на ци о нал ни по раз или га пре тва рао у по-
бе ду. У оба слу ча ја реч је о ис тој ма три ци и она се ду го пре но си ла и у умет-
нич ку по е зи ју и ње ну сли ку све та, што се ви ди и у илу стра тив ним при ме ри ма 
Шан ти ћа, Со ла ри ћа и Му шиц ког, ко ји ма смо отво ри ли на шу ана ли зу. Та ко 

15 Иде ју ле по те апо стро фи ра и Б. Ну шић, твр де ћи да Тур ци ко ји ужи ва ју у ле по ти, 
ужи ва ју јер зна ју да При зрен „има те фе рич и до бру во ду“.

16 М. Ј., нав. де ло, IX.
17 Во ји слав Ђу рић, Ко сов ски бој у срп ској књи жев но сти, Срп ска књи жев на за дру га – 

Бе о град, Ма ти ца срп ска – Но ви Сад, Је дин ство – При шти на, Бе о град, 1990, 72.
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су исте на род не иде је, пе снич ком има ги на ци јом, по но во пре пе ва ли пе сни ци 
сен ти мен та ли зма, пред ро ман ти зма и ро ман ти зма „по ја вљу ју ћи се као истин-
ски ту ма чи на род них же ља и иде а ла“18 и тран спо ну ју ћи исто ри ју у књи жев-
ност. Го то во да у исто ри ји мо дер не срп ске књи жев но сти не ма та квог при ме ра 
ве зе и од но са исто ри је и ства ра ла штва као у овом слу ча ју.

Ком плек сни је умет нич ко пе ва ње о При зре ну на ла зи мо у пред ро ман ти-
чар ској и ро ман ти чар ској епо хи, ко ја је са со бом до не ла и иде ју осло бо ђе ња 
и по ди гла на ци о нал ну свест Ср ба. Исти на је да ова два раз до бља ни су да ла 
озбиљ ни ја по ет ска де ла или умет нич ка оства ре ња о При зре ну. Јо ван Сте ри-
ја По по вић је пр ви ве ли ки пе сник ко ји је Да вор јем на по љу Ко со ву у од но су 
на це ло куп ну срп ску по е зи ју учи нио кру пан за о крет у пе ва њу о При зре ну и 
Ко со ву. Сте ри јин кла си ци зам до сле дан је у свом пе си ми зму, те је ово „нај-
жа ло сни ја ту жба ли ца над исто риј ском суд би ном срп ског на ро да“.19 Све што 
је ве ли ки Ду шан оста вио за со бом, све што је оста ло од не ка да шње ве ли ке и 
моћ не др жа ве: јед но је ве ли ко ни шта. Овим зна ком ни хи ли зма и пе си ми-
зма, ко ји по твр ђу је и исто ри ја, за вр ша ва се и Сте ри ји на по е ма „у ко јој је са-
др жа на сво је вр сна син те за це ло куп ног пе сни ко вог жи вот ног и умет нич ког 
ис ку ства“.20 За ни мљи во је да ту иде ју са оп шта ва кроз свест о де лу:

Гди су они Да ни ло ви
Нео це ни ру ко пи си?
Гди оста ли ле то пи си
Ве сти те љи срп ских де ла.
(...)
Да оста ну са свим ни шти
Та ко суд ба Срп ству ре че.21

Ина че, Сте ри ји но Да вор је као фор ма од го ва ра не кој вр сти ту жба ли це за 
ми ну лим слав ним да ни ма на ци је и др жа ве. У аури ста рог сја ја Сте ри ја жа ли 
за ко сов ским по ра зом (Ко со во цр но по ље, ти Ср ба дру же не вер ни или Ту гом 
ту жи Ко со во); пре сли ка ва исто ри ју пре у зи ма ју ћи ма три це на род не епи ке 
(иде ја о Не ја ком Уро шу), иде ја о не сло зи (Бе сна пу ста не сло го / Кће ри ад ске 
зми је / Гди би зна ла жи ве ти / Да Ср би на ни је?) и из да ји (Ву ка не вер но га цр на 
ду шо) или злој ко би (Ко ће суд би на пут ста ти / Што је ре кла да не бу де?), 
ко ја се у мо дер ном срп ском дру штву тран сфор ми са ла у фор му лу те о ри је 

18 М. Ј., нав. де ло, III.
19 Исто, XXI.
20 Исто.
21 На рав но, ми сли се на Ду ша нов за ко ник (ко ји је про гла шен на др жав ном са бо ру у 

Ско пљу 1349), број не цр кве не хри со ву ље, на При зрен у ко јем је 1871. го ди не осно ван 
тур ско-срп ски лист При зрен или 1873. осно ва на Бо го слов ско-учи тељ ска шко ла.
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за ве ре. Исти на, да нас је не при ја тељ на За па ду, а не ка да је био на Ис то ку, и 
име но ван је Сте ри ји ним пи та њем ка ко угу ши ти Ази је хи дру? И, нај зад, по ен-
та је у сли ци злат них ча со ва При зре на:

Гди је При зрен слав ни град,
Гди су цар ски дво ри?

Гди Ду ша нов злат ни век,
Што чу де са ство ри,

Све про гу та Ко со во,
Оде срп ска сла ва,

Гди су би ли гра до ви
Са да ра сте тра ва.

У кљу чу но вог чи та ња та сли ка се по кла па са исто ри јом на кра ју два де-
се тог ве ка, јер у При зре ну са да жи ви се дам срп ских ду ша.22 Ак ту ел но је и 
пи та ње Да вор ја: Гди је Ср би је гроб, је л Ко со во, Ма ри ца, При леп? Или сли ка 
свр ше ног чи на: Гди је све тлио крст, хо џе ур ли чу са да.

И ње го ва еп ска на ра тив на це ли на Сте фа ну Ду ша ну има срод не иде је и 
исту ин то на ци ју, а на ста је под мо том: Сав с Ду ша ном све ну Ср ба Цве так!23 
У зна ку је ка рак те ро ло ги је и ет но ге не зе Ср ба и Гр ка: С грч ким ме ку штвом 
срп ска на глост / По ста ће сло жну ту ђин цу жер твом. Ре а фир ми ше ста ру би-
блиј ску иде ју о раз вра ту као узро ку исто риј ског сло ма: Рас кош у При зрен и 
уђе раз врат, или је пот кре пљу је при ме ром Ри ма, а у Да вор ју Ри ма и Ати не: 
с рас ко ши па де Рим или Та ко Ати на и Рим дав но заб ве не ле же.

На фо ну Сте ри ји них иде ја Да вор ја сре ди шња је она о од бра ни од раз вра-
та или о узда њу у ве ру:

Хо ћеш веч не за ду жби не?
У пр си ма цр кву зи дај,
И са же ља по хот ски дај
И утвр ди ср це чи сто.

На исту жи цу пе ва и Ми лош Све тић. При зи ва Са ву, Ла за ра, Ми ло ша 
(спо мен Ми ло ша гре је и / У срд цу ро да чу ва), чак и ан тич ког Хер ку ла. У том 

22 Ви де ти: Пред го вор у: При зрен цар ски град (Хре сто ма ти ја), ко ји у мо ти ви ма при ре-
ђи ва ња књи ге ви ди исто риј ски тра ги чан ис ход. Исти на, текст је ин то ни ран ви ше по ли-
тич ки не го на уч но.

23 Јо ван Су бо тић без по е ти за ци је иде је те му пре тва ра у кон ста та ци ју или жал:
Из че зо ше они кра сни да ни
Ко је Ду шан све ту да де свом (Еле ги ја на Ко со ву).

Бран ко Ра ди че вић у Ђач ком ра стан ку има ви зи ју срп ског ца ра као буј не ре ке:
Ду шан, Ду шан, буј на ре ка
Ср бин, ју нак па до ве ка!
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кон тек сту у ње го вој ви зи ји Ду шан је био „моћ ни за клон“: Ду ша на дав но нам 
не ма, сту ба / Од ко га си ле Стам бол је стре пио! И ње го ва пе снич ка иде ја има 
исто риј ски кон текст. „Три нај знат ни ја и нај леп ша да та у на шој исто ри ји ве за-
на су за име овог слав ног вла да о ца, а то су про глас цар ства (1346), срп ска Па-
три јар ши ја и зна ме ни ти За ко ник. Да се ове ве ли ке те ко ви не за до би ју, по треб-
на је би ла ве ли ка енер ги ја, не над ма шно ју на штво, ду бо ка му дрост и по ли тич ка 
зре лост.“24 Фе у да ли зам у Ср би ји у Ду ша но вој ери „до сти гао је свој нај ви ши 
сту пањ раз вит ка“.25 Упра во је то суп стан ца ко ју умет нич ки об ли ку ју пе сни ци. 
И он по е ти ком сле ди на ци о нал ну и по ли тич ку иде ју о сло зи: У без да ну мрач-
ну. Сви да се љу би мо / Ко срод на бра ћа (...), јер ту и та да „цве та и сре ће цвет“.

У зна ку опо зи ци је, под зна ме ном су прот них си ла енер ги је ка кву но се у 
по ли тич ком сло га и не сло га, хра брост и из да ја у исто риј ском и до бро и зло у 
етич ком сми слу,26 што је све у умет нич ком сми слу, и у епи ци и у пи са ној књи-
жев но сти, на при мер, ста ло у би нар ном па ру: Ми лош Оби лић и Вук Бран-
ко вић, је су ре то ри ка и по е ти ка Јо ва на Гр чи ћа Ми лен ка ко ји с уз диг ну тим 
ус кли ком пе ва: Хеј, Ко со во, ја ди на ши / До кле ћеш нам та ко спа ти?27 У ро ман-
тич но-на ра тив ној струк ту ри и у ди ја ло шкој фор ми лир ског су бјек та са исто-
ри јом као на сле ђем и ствар но шћу све је у зна ку ту жно и цр но: Та до кле ће 
ту жно цве ће / На по пр сју тво ме цва ти? и: До кле ће ти Ку ка ви ца / Ту жне28 пе-
сме да по пе ва? Или још: До кле ће цр на ту га / Хра бра ср ца да им га ња? Ис ход 
пе сник ви ди, и то је сре ди шња иде ја па три от ско-пе да го шки ин то ни ра не ви-
зи је, у ра ђа њу но вих Оби ли ћа: Што ће Ср бу да до не се / Злат но до ба Ду ша-
но во? На рав но, и ре то ри ка на сло ва, ко ји то по гра фи ше Ви дов дан као сим бол 
стра да ња за крст ча сни и сло бо ду злат ну има сво ју по е тич ку функ ци ју.

Ко ли ко су Ко со во у ши рем кон тек сту и При зрен као ње го ва сре ди шња 
све тла тач ка ин спи ра ци ја ро ман ти ча ра, све до чи и Вла ди мир Ва сић у струк-
ту ри Ој, же ље на..., при зи ва ју ћи му зу да га за час пре не се на Ко со во и При-
зре ну-гра ду, где би да це ли ва „ме ста све та“: бе ле дво ре, Ду ша нов гроб и 
при кло ни се: Срп ској сла ви и сло бо ди (...) Јер ту па де до мо ви на. И ње го ва се 
му за се ћа ко сов ских ју на ка, оклоп ни ка без ма не и стра ха, ка ко их је у мо дер-
ној ре флек сив ној пе сми опе вао Ми лан Ра кић, у струк ту ри На Га зи ме ста ну, 

24 Сте ван Си мић, „Цар Ду шан Сил ни“, у: Хре сто ма ти ја, 52.
25 Ни ко ла Ву чо, „Еко но ми ка сред њо ве ков не Ср би је кроз Ду ша нов за ко ник и ма на-

стир ске по ве ље“, у: Хре сто ма ти ја, 201.
26 Пре глед ли ста При зрен по ка зу је „у ствар но сти ан ти те зу до бра и зла, по пу лар но мо-

ра ли са ње и при ди ко ва ње, као и об ја шње ње да је све му злу кри во не зна ње, не у пу ће ност у 
на у ку и за о ста лост у про све ти“. Бо ри во је Не дић, „При ло зи за исто ри ју штам пе на ју гу“, у: 
Хре сто ма ти ја, 137.

27 Пе сма О Ви до ву дну об ја вље на је у Се ге ди ну 1864. го ди не.
28 Под вла че ња су пе сни ко ва.
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Ми ло ша, Ива на Ко сан чи ћа, Југ Бог да на, То пли цу Ми ла на, Ла за ра, Стра хи-
ни ћа Ба на. Сви су они у пе сни ко вој ви зи ји ви де ли Бож јег ли ца.

Док сла ву Ду ша но ву Сте ван В. Ка ћан ски ве зу је за Стру му и Вар дар и 
ма те ри ја ли зу је је у звуч ној сли ци: Збор нас зо ве са Вар да ра / На дво ро ве срп-
ског ца ра, Ка та ри на Бра ће вач ки, пе ва ју ћи у Сла ви ро да, жа ли за Ду ша ном и 
у ду ху сред њо ве ков не по е ти ке ри да: Ка ко по сле Ду ша на?

Иако че сто до но си са мо фраг мен те ши рих и ком плек сни јих умет нич ких 
де ла, ка ква су Ђач ки ра ста нак Б. Ра ди че ви ћа, Гор ски ви је нац или Лу ча Ми кро-
ко зма П. П. Ње го ша, Је ври ће ва ан то ло ги ја је илу стра тив на за смер и до ме те 
пе ва ња о Ко со ву и по во дом Ко со ва. У ма њим це ли на ма или фраг мен ти ма 
фре квент но стру је срод не иде је или сли ке, и све су на тра гу оних ви зи ја ко је 
је епи ка већ озна чи ла. Ода на Ср бље Сте фа на Сте фа но ви ћа, на при мер, апо-
стро фи ра не сло гу као срп ску ку гу: „Ве ко ви уче нас“ да је она кр ва ва.

Иако је умет нич ки при ступ При зре ну фраг мен та ран, ве ли ки пе сник и 
вла дар Пе тар Пе тро вић Ње гош је од сво јих фраг ме на та са чи нио це ли ну и 
оцр тао ја сан лик ца ра Ду ша на. Учи но је то на „умет нич ки пот пу но убе дљив 
и уз ви шен на чин“.29 Ду ша нов лик је при ка зао у по зи тив ном све тлу и „ти ме 
јед ну, го то во та бу те му, на ве ли ка вра та увео у књи жев ност“.30 Он по ми ње 
При зрен и ца ра Ду ша на у ви ше де ла. У по све ти Лу чи Ми кро ко зма Ду ша на 
свр ста ва у ред нај ве ћих ју на ка, тик уз Ђор ђа и Ми ло ша Оби ли ћа:

Ја од те бе јо ште мно го иштем:
да по ста виш у пле ми ће вр сте,
пред очи ма Срп ства и Сло вјен ства,
Оби ли ћа, Ђор ђа и Ду ша на,
И јошт ко га срп ско га хе ро ја.

Гор ски ви је нац, сво је нај ве ће де ло, по све тио је „пра ху оца Сер би је“ Ка-
ра ђор ђу, ди жу ћи во ђу Пр вог срп ског устан ка у врх са вре ме них европ ских 
рат них ве ли ка на, а у по све ти по ми ње Ду ша но во ју на штво као рав но Ми ло-
ше вом: Зна Ду ша на ро дит Срп ска, зна до ји ти Оби ли ће.

Као и Ње гош, и Бран ко Ра ди че вић ве ли ча ца ра Ду ша на, „и то у ду ху ро-
ман ти чар ског гле да ња на срп ску про шлост“.31

Све од мо ра Ја дран ско га,
И од гра да тог бе ло га,
Све од оног Дре но по ља
Што с’ оте же мо ру Цр ну;

29 М. Ј., нав. де ло, XXI II.
30 Исто.
31 Исто, XXI II.
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Све то Ду шан се би згр ну,
То учи ни бо жа во ља,
Ду шан, Ду шан, буј на ре ка,
Ср бин, ју нак па до ве ка!

И Љу бо мир Не на до вић, у ви ше на вра та, пе ва о При зре ну. У окви ру ње го-
вих ин те ре со ва ња за Ко со во на стао је Ку зман, чи ји се део од но си на цар ски 
град у вре ме про па сти цар ства. По ет ска иде ја ни је у зна ку лич не ви зи је про-
шло сти, већ се њо ме пер це пи ра бу дућ ност. По сма тра но са да на шњег ста но ви-
шта, сре ди шњи сти хо ви се од но се и на сли ку по нов не про па сти При зре на:

Тво ји ће Ал бан ци При зрен за у зе ти,
Ал’ не ста ће и њих све ће из у мре ти.

На пра гу 21. ве ка све до ци смо ег зо ду са и ру ше ња и за ти ра ња ма те ри јал-
них и ду хов них вред но сти, не са мо цар ско га гра да При зре на, већ и Ко со ва и 
Ме то хи је и све га што но си зна мен срп ске хри шћан ске кул ту ре ко ја се осла ња 
на ви зан тиј ску ци ви ли за ци ју. Но, из истог хо ри зон та оче ки ва ња, а у ду ху срп-
ске и хри шћан ске кул ту ре, чи ју му дрост ка зу ју по сло ви це: Стр пљен спа шен или 
Ни чи ја ни је до зо ре го ре ла, ве ру је мо да је пе сник пред ви део и бу ду ћа вре ме на:

Има не ки ве тар, што по све ту ду ва
Те оба ра глу пе а ра зум не чу ва.

Ро ман ти чар по ла зи од ста но ви шта да су сви осва ја чи у свом на си љу без ум-
ни и да ће као та кви про па сти, а да ће Ко со во, за јед но са При зре ном, оста ти 
у гра ни ца ма срп ске др жа ве. Не на до ви ће ва ро до љу би ва по е зи ја је из раз оп-
штих иде а ла и стре мље ња чи та вог срп ског 19. ве ка као злат ног ве ка срп ске 
исто ри је у ко ме су се ре а ли зо ва ле осло бо ди лач ке те жње Ср ба.

Два хр ват ска пе сни ка, Пе тар Пре ра до вић и Иво Во ји но вић, пе ва ју о 
При зре ну. Пре ра до вић, при ста ли ца илир ског по кре та, оста вио је пе сму Цар 
Ду шан у ко јој пре о вла да ва ју пе си ми зам и иро ни ја услед са зна ња да је од ве-
ли ког Ду ша но вог цар ства остао са мо гроб:

Ду шан цар се рје ши гро ба,
Стре се са се бе прах умр ли
И по при ми дух свој вре ли.
Прек кра је ва гле да рав них
Из вре ме на сво јих слав них.

Сти хо ви зву че као опо ме на и у њи ма је ма ло на де и ве ре у дру га чи ји на-
ци о нал ни и исто риј ски ис ход. Во ји но вић на гла ше но ис ти че и до жи вља ва 
ко сов ску на ци о нал ну дра му и у сва ђа ма срп ских ве ли ка на ви ди глав ни раз-
лог про па сти Ду ша но вог цар ства.
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Пе сни ци ро ман ти зма су пе ва ли о слав ној про шло сти, на дах ну ти же љом за 
сло бо дом. Про шлост је по ста ла и оста ла на ша че жња и му ка. „Нас је про шлост 
про кле ла дво стру ком кле твом: уда љи ла се од нас, а ни је нам да ла да из ње иза-
ђе мо, ли ши ла нас сво га бо гат ства, а оста ви ла нам сво ју ту гу и не ма шти ну.“32

На рав но, овим ни су ис цр пље не све ва ри ја ци је на те му Ко со ва и При-
зре на, при сут не у по е зи ји 18. и 19. ве ка, али су озна че не оне ко је су бит не. 
До ми нат не су две по ја ве: пре сли ка ва ње иде ја усме не књи жев но сти и њи хо-
во ва ри ра ње. Из ве сно је, та ко ђе, њи хо во сна жно при су ство у срп ској на ци о-
нал ној и исто риј ској све сти и да нас. По себ но по сле тра гич ног по ра за на 
кра ју 20. ве ка, ка да је Ко со во из гу бље но по по ли тич кој во љи за пад них си ла, 
али и по ли тич ком не до ра сло шћу срп ске ели те.33

Ко ли ко је При зрен ве ли ка и ком плек сна те ма илу стру је Ћа мил Си ја рић 
у про зи Са бљар (При ча из При зре на), ка да, пи шу ћи о гра ду Ду ша но вом, по-
зи ва: „Ова мо не ка до ђу они ко ји уме ју да са ња ју о про шло сти. Пре пу сти те 
се не кој ста рој зи ди ни, не кој пло чи, не ком ка ме ну, не ком нат пи су – они ће 
вас од ве сти у дав ну дав ни ну, у тав ни ну вре ме на, у оне да не и го ди не ко је 
мо же да до так не са мо на ша ма шта он да кад смо ов дје у При зре ну.“

Иде ја ста ро сти као жи ве вред но сти на сле ђа и ње го ва је ис хо ди шна иде ја 
ко ја иза зи ва има ги на ци ју: „При зрен је ста ри град. Има ста ру, ве ли ку ду шу. 
Он је као књи га до бро на пи са на, као књи га у ко јој има и пу но му дро сти и 
пу но сли ка. Па чи таш му дро сти и гле даш сли ке... Сли ке су ов дје ша ре не: ша-
ре ни ће пен ци, ша ре не џа ми је, ша ре не ма ха ле... Па кроз град хо диш као кроз 
из ло жбу на ко јој не знаш шта при је да гле даш. Јер је ов дје, у При зре ну, све 
као је дан ша ре ни вез. И ко ју ша ру да по гле даш? Од ко јег мај сто ра умјет нич-
ко дје ло? Чи ју то фре ску, чи ју ара бе ску? Чи ји суд од ба кра, чи ју са бљу од сре-
бра? А све то ша ром иша ра но. И сит ним сло вом ис пи са но. Исли ка но или 
ис ко ва но. Ко ва ни су ов дје жен ски те пе лу ци. Они сре бр ни за жен ску гла ву и 
бе лен зу ци за жен ску ру ку. Ха мај ли ја за би је ло гр ло.“34
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Ana ĐOR ĐE VIĆ

THE IMA GE AND VI SION OF PRI ZREN IN SER BIAN 
AR TI STIC PO E TRY OF THE 19TH CEN TURY

Sum mary

The aut hor wis hes to de mon stra te that this pa per en lig htens cru cial ide as of Ser bian 
po ets of the 19th cen tury in spi red by Pri zren as the tsar’s town. It is to be a mic ro the me 
of the Ser bian gre at and mytho lo gi cal one cal led Ko so vo.

Key words: Ko so vo, Pri zren, tsar Du šan, cul tu re, epics, po e try.

Рад је пре дат 3. но вем бра 2010. го ди не, а на кон по зи тив ног ми шље ња ре цен зе на та од лу ком 
од го вор ног уред ни ка Ба шти не одо брен за штам пу.





Ма ри ја ЈЕФ ТИ МИ ЈЕ ВИЋ-МИ ХАЈ ЛО ВИЋ

УЛО ГА РЕ ЧИ У СТВА РА ЛАЧ КОМ 
ПО СТУП КУ У ДЕ ЛУ БРАН КА МИЉ КО ВИ ЋА

(Од нос по е ти ке и ауто по е ти ке)*

Ап стракт: Чвр сте ве зе из ме ђу екс пли цит не и им пли цит не по е ти ке Бран ка 
Миљ ко ви ћа аутор по ка зу је на при ме ру пе сни ко вог по и ма ња ре чи као „гра ди ва 
за ства ра лач ки про јект ду ха“. По себ на па жња се по све ћу је Миљ ко ви ће вим те о-
риј ским про ми шља њи ма о ре чи, ње ном зна че њу и упо тре би у есе ји ма „Пе сник и 
реч“, „За јед ну пе снич ку умет ност“, „Не до ре че ност ко ја ка зу је“, ко ји се мо гу сма-
тра ти сво је вр сним ауто по е тич ким ко мен та ри ма. У њи ма Миљ ко вић исто вре ме-
но от кри ва и де ши фру је свој кон такт са сим бо ли змом и ње го вом по е ти ком.

Кључ не ре чи: Бран ко Миљ ко вић, екс пли цит на по е ти ка, им пли цит на по е ти ка, 
по е зи ја, есе ји, реч, пе сма.1

Ре чи су моћ ни оквир све та.
Све што се де ша ва, де ша ва се
на под руч ју је зи ка и сим бо ла,
би ло да се ра ди о ато ми ма
или о зве зда ма.

Б. Миљ ко вић

У мно го број ним кри тич ким на пи си ма о ства ра ла штву Бран ка Миљ ко ви ћа 
ви ше пу та је кон ста то ва но да је од нос из ме ђу по е зи је и по е ти ке код ње га за ни-
мљи ви ји не го код ве ћи не са вре ме них срп ских пе сни ка. Исто та ко је за ни мљив 
и не ма ње би тан од нос из ме ђу екс пли цит но и им пли цит но из ра же них по е тич-
ких на че ла. При ли ком до де ле Ок то бар ске на гра де Миљ ко вић је у раз го во ру 
ре као: „Па ти есе ји ко је пи шем мо жда су у ве ћој ме ри усло вље ни по е зи јом ко-
ју пи шем, не го ли по е зи јом о ко јој пи шем. Сву да и на сва ком ме сту тра жим 

* Рад је на пи сан у окви ру про јек та Ду хов не по ја ве и ства ра ла штво срп ског на ро да на 
Ко со ву и Ме то хи ји од XV до XX ве ка (бр. 148020), ко ји је одо бри ло и фи нан си ра Ми ни стар-
ство на у ке Ре пу бли ке Ср би је.
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се бе.“1 Овим ис ка зом он је од ре дио при ро ду од но са из ме ђу две по е ти ке ко је је 
гра дио. Дру ги пе сни ци би ли су по вод да се про го во ри о соп стве ном ства ра-
лач ком по ступ ку. За го то во сва ку ком по нен ту сво је по е ти ке из ра же не у по е зи-
ји, Миљ ко вић је дао обра зло же ње у есе ји ма, али и у кри тич ким на пи си ма. Из 
ње го вих есе ји стич ких тек сто ва ско ро је мо гу ће из ве сти јед ну „по ет ску те о ри-
ју“ ко ја умно го ме об ја шња ва пе снич ко ства ра ње са мог Миљ ко ви ћа.

За ње га се мо же ре ћи да је пе сник пе сме. Те о риј ска ми сао о ре чи, пе сми и 
пе сни штву, као и фе но мен на ста ја ња са ме пе сме, ње на уну тра шња мо ду ла ци-
ја, основ ни су по сту ла ти ње го ве по е зи је, али и ње го вих есе ја. За ње га је, да-
кле, су штин ско пи та ње – од нос пе сме и пе сни ка, по е зи је и ствар но сти, ре чи 
и би ћа. Овим те ма ма је по све тио нај ве ћи део свог пе снич ког опу са.

Већ на по чет ку свог ства ра ла штва Миљ ко вић је по ка зао у ком ће се прав-
цу кре та ти ње го ва пе снич ка ми сао (у ци клу су „Из ме ђу два да на“, 1953) и да је 
упра во реч сре ди ште ње го вог све та. Пе ва ју ћи о де вој ци ко ја је упра во про-
шла, он у ства ри пе ва о ре чи:

и сми шљам ре чи ко је ће је про на ћи, пре по зна ти2

Миљ ко ви ће во „гра ди во за ства ра лач ки про јект ду ха“ би ла је реч, пе снич-
ка реч. Од свих пе сни ка по сле рат не ге не ра ци је он је нај ви ше ве ро вао у реч. 
Она му је би ла за ме на за све дру ге вред но сти. Он се ре чи пре да вао суд бин ски. 
Пе снич ка реч до не ла му је мно ге тре нут ке ра до сти, али и тре нут ке оча ја ња:

Они смо што су све из ми сли ли и оста ли са ми
                                      („Усних је од ка ме на“)3

У ње го вој по е зи ји има не ко ли ко ре чи-сим бо ла ко ји се про вла че кроз це-
ло куп но де ло: смрт, ва тра, крв, цвет, реч, пе сма, пе сник итд. Реч „реч“ се че сто 
по ја вљу је у пе сма ма, озна ча ва ју ћи свест о ре чи или се пак ко ри сти уме сто 
пој мо ва пе сник, умет ност, је зик, ства ра ла штво. Ко ли ко је „реч“ као мо тив 
по е зи је бит на за Миљ ко ви ћа, по ка зу ју на сло ви по је ди них пе са ма, ко је са др-
же реч у на сло ву: „Да ле ке ре чи“, „Не ре че не ре чи“, „Уза луд ност ре чи“, „Рас-
по ред ре чи“, „Док тра ју ре чи“, „Ре чи у пе ску пре са хле“. За ње га су ре чи:

Плод не у мо љен ви дом слеп
До зи ва ње здрав ца по кој и сан
Век њи ше се пе смом и сен
Па дом и хар фом про бу ђен слап
Ис це љен за блу дом пре тво рен у кап

1 Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа књи га IV, Кри ти ке: са де ли ма и ауто ри ма о пе снич-
кој умет но сти – при ло зи, Гра ди на, Ниш, 1972, 267. У да љем тек сту: СДБМ

2 СДБМ, књ. I, Ва тра и ни шта, 89.
3 СДБМ, књ. I, 126.
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Ја ву кад збу ни пе сник и маг
Кри је по че так тај ну и миг
Од је зе ра ду бља сто ји кап.

По ве ре ни бо ли до сто јан стих
Мар љи вим за бо ра вом из ме њен лик
Ве ки у гро му ка зна за лек
Прог на не шу ме где но гом стах
                    („Рас по ред ре чи“)4

Миљ ко вић се опре де љу је за реч као за је ди ну ствар ност:

Све што има мо то су на ше ре чи
                      („По све та еле ги ја“)5

Или, сти хо ви:

Ми има мо са мо ре чи
И див но смо се сна шли у тој не ма шти ни
                                       („За мо ре на пе сма“)6

до ка зу ју ње го ву по све ће ност и пре да ност ре чи ма.

Ако ка же мо
Ре кли смо што ни смо сме ли ре ћи
Ако ћу ти мо ни смо ни шта ре кли
или смо мно го пре ћу та ли

Сва ка реч зна чи оно
Што зна чи ње но ћу та ње
                („Ако ка же мо“)7

Игра се ре чи ма пи та ју ћи се шта оне зна ју:

Шта ре чи зна ју о во ди?
                 („Мо ра ва 3“,)8

Ва тро кад умрем до ре ци
Уђи у реч – ако је ја ка из др жа ће
           („По хва ла еле мен ти ма“)9

4 Исто, 122.
5 Исто, 147.
6 Исто, 310.
7 Исто, књ. II, 14.
8 Исто, 43.
9 Исто, 77. 
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Ка жем
Ћу тим
Из го во ре на реч сто ји на су прот ме ни
Оп ту жу је ме
На сме јем се
Реч се вра ћа по сти ђе на у мо ја уста
Мо је ме ре чи не по зна ју
                  (III, „Из ме ђу два да на“)10

Миљ ко ви ћа је нео бич но фа сци ни ра ла уло га ре чи у гра ђе њу ме та фо ра:

Две ре чи тек да се ка жу до дир ну се
И ис па ре у не по зна то зна че ње
Ко је с њи ма ни ка кве ве зе не ма
Јер у гла ви по сто ји јед на је ди на реч
А пе сма се пи ше са мо за то
Да та реч не би мо ра ла да се ка же
Та ко ре чи јед на дру гу уче
Та ко ре чи јед на дру гу из ми шља ју
Та ко ре чи јед на дру гу на зло на во де
И пе сма је низ осле пље них ре чи
            („Кри ти ка ме та фо ре“)11

У Миљ ко ви ће вом пр вом ци клу су „Из ме ђу два да на“ по сто је две пе сме 
зна чај не за ње го ву по е зи ју (пе сме 1 и 3), на ро чи то због чи ње ни це да већ у 
њи ма реч до би ја вла дар ско ме сто. У по е зи ји ко ју је за тим пи сао не ма ни-
јед не у ко јој реч ни је до би ла по вла шће ни по ло жај. Из ме ђу пе сни ка и ре чи 
(„мо је ме ре чи не по зна ју“) ус по ста вља се од нос два објек тив на чи ни о ца. 
Реч се не мо ра пот чи ња ва ти пе сни ку: одво је на од ње га она по чи ње да жи-
ви свој вла сти ти жи вот, спрем на да с пе сни ком ус по ста вља од но се, али и 
да их по ни шта ва.

Пут до ре чи во ди пре ко пу сти ње; она је крај тра га ња и го рак плод до ко-
га се до ла зи тек по што се на чи ни цео круг:

Реч по реч при мо ра ваш се бе на пе сму
Иза брао си пут и пу ту јеш га у се би
Као ре чи ко је не из го ва раш
Као пе сму ко ју не умеш да пре пе ша чиш
                          („При пре ма ње пе сме“)12

10 Исто, књ. I, 91.
11 Исто, 305.
12 Исто, 306–307.
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О по ре клу пе снич ке ре чи Миљ ко вић пе ва:

Да ле ко, да ле ко, а ипак у ме ни
ре чи на ви ру.
И сва ка је реч јед на су за у оку.
Су зе су про го ре ле мо је зе ни це,
и ре чи што мо ју ту гу во ле
бо ле ме,
бо ле.
Ја знам да су те ре чи у ме ни за то
што их је не где да ле ко, да ле ко
из го во рио не ко.

Има јед на ти ха реч ко ју во лим да би се и убио,
а ко ју је два мо гу на слу ћи ва њем, да до хва тим.
Ја не знам шта она зна чи
и да ле ко од ње ја па тим.
Да ли је та реч у ме ни за то
што је не ко не где ту гу из ре као?
Или за то што је не где не ком ре ком
жу ти лист бре зе про те као?

Или је не где да ле ко, да ле ко,
док ро са ти ха но па да
за дрх та ла од но ћи вит ка влат тра ве
у зе ле ном ћу та њу ли ва да?
               („Да ле ке ре чи“)13

Он је ве ро вао да пи са њу пе сме прет хо ди ис ти ски ва ње пред мет ног све та. 
Тај став ви ше пу та и екс пли цит но об ја шња вао у есе ји ма:

Не ре че не ре чи су по жар у очи ма
Ко га не ће ни кад за пре та ти ноћ.
Без сум ње,
Кад их бу дем из го во рио,
Оне ће би ти мо је по след ње ре чи
Ко је ће уби ти и њих и ме не
И оста ти
Са они ма што ће до ћи.
     („Не ре че не ре чи“)14

13 Исто, књ. II, Ор фич ко за ве шта ње, 196.
14 Исто, 185.



Марија Јефтимијевић-Михајловић58

Ства ра ју ћи, Миљ ко вић кре ће од по чет ка. И као што „у по чет ку бе ше 
реч“, та ко и он ства ра свој свет од ре чи. Од ре чи јед не ство рио је чи тав „за-
мак по е зи је“:

Ре чи ће по мо ћи да утвр дим
Где она по чи ње
Да ли та мо где је гле дам
Или та мо где је још не ма
Или та мо где се ср це
Ис пу ни пе смом и за бо ра вом
                        („Мо ра ва 3“)15

Миљ ко вић је сма трао да је са др жај ре чи у њи ма са ми ма, и пре ма то ме, 
сми сао ко ји оне мо гу са оп шти ти у ве ли кој ме ри за ви си од њи хо вог ме ђу соб-
ног рас по ре да, од од но са у ко је сту па ју. То је став ко ји во ди по ре кло од 
фран цу ских сим бо ли ста. Ако се мо же ре ћи да се пе сник усме ра ва пре ма 
нео бич ним од но си ма ре чи, до тад не по зна тим, ни кад се не мо же ре ћи да је 
тај став у пот пу но сти ра ци о на лан. Реч се са сво јом по себ ном са др жај но шћу 
оти ма ра ци о нал ном кон струк ту и на сто ји да се у нај ве ћој ме ри ис ка же из 
ду би не не све сног. Раз би ја ње или ки да ње ве зе из ме ђу ре чи и ван лек сич ке 
ствар но сти је ори јен та ци о на жи жа мо дер не по е зи је.16 У мо дер ној по е зи ји, 
пи сао је Ма лар ме, „сти хо ви се не пра ве с иде ја ма, не го с ре чи ма“.

Миљ ко вић сма тра да пе сма не тре ба да са др жи до га ђај, у њој не тре ба 
ни шта да се де ша ва, већ се тре ба игра ти ре чи ма, тре ба их по ве за ти пло до-
твор ном игром. Јер, не ма по е зи је без не ра зу мљи вог и ми стич ног:

Јер пе сма се не пи ше она се жи ви
Пе сма ни је пе сма ако ни је ра до сна
Ко ни кад ни је по хва лио ту ђе ср це
Тај се пре да на ми лост и не ми лост ре чи ма
                                               („Бе да по е зи је“)17

Ме ђу тим, по не кад се чи ни да опре де ље ње за реч као је ди ну пе снич ку 
ствар ност Миљ ко ви ћу ни је увек из гле да ло као нај бо ље ре ше ње. За то је о 
пе сни ку пи сао и „од не се га ђа во ме ђу ре чи“ („Пе сник“), а о са мом се би „Бос 
и го рак по ту цаш се од ре чи до ре чи“ и „Ко зна шта је то што тре ба ре ћи“ 
(„Бе да по е зи је“).18 Слич но је пи сао и Лор ка: „Ако је исти на да сам пе сник по 

15 Исто, 43.
16 Mi o drag Pe tro vić, Pe snič ki svet Bran ka Milj ko vi ća, Gra di na, Niš, 1991, 10–11.
17 СДБМ, књ. I, 297.
18 У јед ном ин тер вјуу Миљ ко вић је ре као да нај ве ћим са вре ме ним пе сни ком сма тра 

Вас ка По пу. (При лог VII, СДБМ, књ. IV, 258). По па је, као и Миљ ко вић, ра до и че сто 
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ми ло сти Бо жи јој – или по ми ло сти ђа во ла – он да сам то и за хва љу ју ћи тех ни-
ци и тру ду, а и за то што се би по ла жем ра чу на шта је пе сма.“19

Сво ја те о риј ска про ми шља ња о ре чи, ње ним зна че њи ма и упо тре би, 
Миљ ко вић је из нео у есе ји ма, али и у кри тич ким на пи си ма, где су дру ги пе-
сни ци би ли са мо по вод да се из ло жи соп стве на по е ти ка. Та ко ће, на при-
мер, у тек сту „Пе снич ка реч Ива на Це ко ви ћа“ из не ти исте ста во ве о про на-
ла ску ре чи у се би као и у пе сми „Да ле ке ре чи“, што је са мо јед на од без број 
по твр да да је ве за из ме ђу ње го ве екс пли цит не и им пли цит не по е ти ке чвр-
ста и дво смер на:

„Ре чи не слу же да се њи ма из ра зи не ки са др жај, оне су са ме то, 
јер не ма са др жа ја ван њих. Пе сник ре чи ма не ка зу је оно што је хтео 
да ка же, већ из на ла зи у се би оно што до та да ни је знао. Та ко пе сник 
ре чи ма от кри ва и из на ла зи се бе све ви ше. Он оним што је у ње му 
при зна је или не при зна је све то ве ко је је угле дао у вар ни ци из не-
о бја шњи вог по ку ша ног спо ја ре чи и, ма ко ли ко пи сао и на пи сао пе-
са ма, пе сник стал но же ли јед ну дру гу пе сму и дру гу реч. Он је же ли, 
али је ни ка да до вољ но не зна, и то је сми сао да љег пи са ња и тра га ња. 
Она је не где у да љи ни. А мо жда је ту, у ср цу.“20

Го во ре ћи о пе сма ма Ве ли ми ра Лу ки ћа у есе ју „Пе сник и реч“, Миљ ко-
вић та ко ђе из но си и сво ја по е тич ка на че ла. Он ов де раз ли ку је две вр сте те-
чи: „ве ли ке ре чи му ка ма опло ђе не, ко је слу же да ка жу моћ исти не, ре чи од 
ко јих је ство ре на по е зи ја, и, на дру гој стра ни, ре чи за ћа ска ње, ма ле, кр жља-
ве сми слом, чар шиј ске. Ве ли ка реч, пра ва реч, то је ис ку ство, сли ка све та, 
свест ње го ва и па као“21.

го во рио о ре чи ма: „ИЗ ВОР ЖИ ВЕ РЕ ЧИ. Пи та ју ме че сто ода кле те би ре чи тво је пе сме? 
Има ре чи-ко сти ју ко је ти за ста ну у гр лу. Њи ма се мо жеш угу ши ти. Има ре чи-же ра ви ца 
ко је ти пад ну у ср це. Од њих мо жеш из го ре ти. Има ре чи-зми ја ко је ти се склуп ча ју на-
сред гла ве. Због њих мо раш на у чи ти да сви раш у ча роб ну фру лу. Има сва ка квих ре чи од 
ко јих мо жеш на стра да ти. Са ре чи ма се, уоп ште, не тре ба ша ли ти. И, из ме ђу оста лих, има 
и ре чи-кљу че ва. Те ре чи-кљу че ви су је ди не жи ве ре чи од ко јих мо жеш на чи ни ти пе сму. 
Што, на рав но, не зна чи да је увек и на чи ниш. Те ре чи је су и са ме већ за че так пе сме. Оне 
ти се ја вља ју увек из не на да, али, из гле да, ни кад слу чај но. Ја вља ју ти се као зве зде или це ла 
са зве жђа на сво ду ло ба ње. За сја ју из ме ђу дру гих ре чи и ре че ни ца ко је ни ка кве ве зе не ма-
ју са бу ду ћом пе смом. За сја ју те ре чи као пред зна ци пе сме. Са мо их тре ба пре по зна ти. 
Оне те за ди ве, као да то ни су тво је ре чи. И се ћаш их се мут но, као да си их не ка да дав но 
већ не где чуо, са мо не знаш ни где ни кад, и то се ћа ње оста ће ти за у век та ко мут но и не ће 
ти се ни по сле пи са ња пе сме ни ти икад раз би стри ти“ (Вас ко По па, „За пи си о пе сни-
штву“, Ра шка, го ди на XXVI II, број 32, 1998, 52).

19 Ху го Фри дрих, нав. де ло, 177–178.
20 СДБМ, књ. IV, 34.
21 Исто, 14.
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Али, све стан чи ње ни це да се са те зом о ре чи ма као основ ној гра ђи по е-
зи је не ка зу је ни шта но во ни ори ги нал но, Миљ ко вић, ту ма че ћи Лу ки ћа, раз-
ви ја и не што дру га чи ју, до пун ску те зу: сми сао ни је у ре чи ма уоп ште, у свим 
и сва ко ја ким ре чи ма, без кон тек ста и ме та фо рич но сти. Сми сао ле жи у тра-
га њу за но вим ре чи ма, „ре чи ма ко је ће нас ре ћи за у век, ре чи ма по сле ко јих 
ће мо оста ти са ми и по кра де ни као бо го ви“.22 Реч је, да кле, о спе ци фич ним, 
по ет ским, но вим, нео бич ним, про ду хо вље ним ре чи ма. То су „ве ли ке ре чи 
му ка ма опло ђе не ко је слу же да ка жу моћ исти не“, ко је „има ју сво је ге о ло-
шке сло је ве, сво је на сла ге“, а од ко јих „сва ка но си у се би по то ну ле гра до ве 
ко је тра жи мо“, ко је кри ју „нај ду бљи, нај скро ви ти ји и нај е ле мен тар ни ји сми-
сао, иза ко га су ве ко ви“.23

Ве ли ке и пра ве ре чи на ко је Миљ ко вић ми сли, ни су оне из Ву ко вог Рјеч-
ни ка, јер је он за ме рао Ву ку (што је ка сни је учи нио и Ме ша Се ли мо вић) да 
је су ви ше ра ци о на ли зо вао наш је зик и учи нио га нео се тљи вим за мно ге суп-
тил не и скри ве не емо ци је: „Наш је зик тре ба по но во оспо со би ти за из ра жа-
ва ње да ле ких слут њи, за ка зи ва ње ду бо ког и не ја сног.“24 У том сми слу, Миљ-
ко вић сма тра да „на шем је зи ку тре ба вра ти ти та јан стве ност и древ ност“, и то 
от при ли ке на исти на чин на ко ји су то по ку ша ва ли На ста си је вић, Ко дер и 
Ви на вер. Из ово га про из и ла зи да је та та јан стве ност и древ ност пр ва од ре ђе-
ни ја и кон крет ни ја кон стан та но вог и ори ги нал ног у ре чи ма, у лек си ци по е-
ти ке за ко ју се Миљ ко вић за ла гао и ко ју је про па ги рао. Ме ђу тим, ис пу шта се 
из ви да чи ње ни ца да је то ипак јед на чи сто спољ на, по вр шин ска ви зи ја ства-
ри и про бле ма. Ре чи на ко је алу ди ра су по свом об ли ку и су штин ском зна че-
њу за и ста и но ве, нео бич не, али су по основ ном об ли ку свом ипак и да ље са мо 
ре чи, ре чи ко је су, као пој мо ви и као пред ста ве, и за ње га и за Лу ки ћа, са мо 
„остр ва“ и не ка кве не за ви сне це ли не, не ме та фо рич не и не ви ше знач не.

Те ре чи се раз ли ку ју од пра вих и по ет ских ко је Миљ ко вић от кри ва и 
при жељ ку је, од но сно у ко је, по пут сим бо ли ста и над ре а ли ста, на ко је се угле-
дао, сле по и апо ло гет ски ве ру је. Ја сно је да ни је су шти на у то ме да се чак и 
из на ђу но ве, не по зна те, „му ком опло ђе не“ ре чи, не го да се ре чи оп ште, да-
кле сва ке, па и „чар шиј ске“ ко је јед но став но зна че „не што по себ но или чак 
по је ди нач но“, пре тво ре у „ре чи ко је ка зу ју не што оп ште“. А то се, по Миљ-
ко ви ћу, мо же по сти ћи ти ме што се реч нај пре учи ни бе са др жај ном, од но-
сно она се „прет ход но до ве де у про ти ву реч ност са са мом со бом“25, па се тек 
он да, пре не се на у стих и пе сму, ста вља у од но се са дру гим ре чи ма. Са да те 
дру ге, окол не ре чи, еми ту ју на њу и кроз њу, ту ис пра зну и опу сте лу реч, 

22 Исто, 13.
23 Исто, 14.
24 Исто.
25 Исто, 15.
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сво ја од бе гла, да кле, но ва и по ме ре на зна че ња. Да кле, са ме и еле мен тар не ре чи 
ма ка ко ду бо ке и сми са о не би ле, не зна че ни шта без кон тек ста, и по ме ре-
ног сми сла ко је им да ју окол не ре чи. Ма да по не кад, као код Ве ли ми ра Лу ки-
ћа, ре чи мо гу да бу ду и са мо стал не це ли не, „ма ли све то ви ко ји по сто је са мо 
у се би.“26 Али, он да оне ни су ме та фо ре, што зна чи да ни су ни пе сма, бар не 
она ква за ка кву се Миљ ко вић за ла же. Пра ва по е зи ја је, пре ма то ме, са мо ме та-
фо ра, а пра ве ре чи су са мо ре чи „са ди мен зи ја ма“. Оне, као до ми не, мо ра ју у 
пе сми „са мо јед ном сво јом по ло ви ном да се по кла па ју.“27

Иза ста ва „уко ли ко је реч бо га ти ја зна че њи ма, уто ли ко је она нео д ре ђе-
ни ја и ши ра“,28 ни је те шко на зре ти Вер ле на и ње го ву „уни вер зал ну ана ло ги-
ју“, ону сим бо ли стич ку те о ри ју о кон тек сту, алу зи ји, на го ве шта ју. По ве зу ју-
ћи сво је не по сред не, кон крет не су до ве о збир ци са те о риј ским по сту ла ти ма 
ко је је већ уве ли ко усво јио, Миљ ко вић кроз те зу о по ме ре но сти зна че ња, и 
то ре чи пре све га, де ши фру је и от кри ва свој кон такт са сим бо ли змом и ње-
го вом по е ти ком. На тај на чин, он ће на зре ти су шти ну ве ли ког пој ма по е зи-
ја, тог про стра ног „мо ра без оба ла“, уро ни ће у не ис пи та не обла сти има ги-
на ци је. Ујед но, он ће са свим искре но ве ро ва ти да по сто ји „не што све то“ у 
тој ма гиј ској игри ре чи и сли ка – ду бо ка, су бли ми ра на и до гра ђе на, пу на, 
ма да увек но ва и „по ме ре на“ исти на. На тај на чин ће отво ри ти „и сјај на 
вра та и без вред не врат ни це што во де у зла то и бла то ре чи“, ка ко ка же Пе-
тар Џа џић.

Овај есеј о Ве ли ми ру Лу ки ћу је ин те ре сан тан и за јед но по ре ђе ње. На и-
ме, Миљ ко вић пи ше: „Са мо реч мо же да над ви си на шу при сут ност. А има 
ћу та ња ко је то ни је. Мо ћи ћу та ти је исто што и мо ћи го во ри ти. Ћу та ње ни је 
од су ство ре чи већ њи хо ва спрем ност да бу ду ре чи и да као та кве бу ду ка за не 
или ћу та не.“29 Став да се не из го во ре ним ре чи ма (ћу та њем) мо же ре ћи исто 
што и ре чи ма из го во ре ним он је из но сио и у по е зи ји. Та ко ће мо га у пе сми 
„Ако ка же мо“ пре по зна ти у овим сти хо ви ма:

Сва ка реч зна чи оно
Што зна чи ње но ћу та ње.

Ако је есеј о Ве ли ми ру Лу ки ћу био ме сто за Миљ ко ви ће ва те о риј ска 
про ми шља ња о ре чи, он да је ње го ва (Миљ ко ви ће ва) по е зи ја би ла по вод да 
се до та квог ни воа све сти о ре чи до ђе. Ти ме је још јед ном по твр дио да су 
есе ји ко је је пи сао „ви ше усло вље ни по е зи јом ко ју је пи сао, не го ли по е зи-
јом о ко јој је пи сао“.

26 Исто.
27 Исто.
28 Исто, 16. 
29 Исто, 14.
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Есеј „Нат пе ва ни за бо рав“, по све ћен Жи лу Си пер вје лу, од но си се, из ме-
ђу оста лог, на уло гу ре чи у гра ђе њу ме та фо ре. Сво је вр сним „им пли цит ним 
пан да ном“ овом есе ју мо же мо сма тра ти пе сму „Кри ти ка ме та фо ре“. „Ства ри 
ка да су са ме не по сто је“,30 пи ше Миљ ко вић. Оне на сва ки на чин мо ра ју не-
чим да се окру же, про стру ван се бе да би аде кват ни је про на шле и из ра зи ле 
се бе. То ва жи и за ре чи. Ме та фо ре су упра во сред ства, умет нич ки на чи ни 
пре ко ко јих ре чи сту па ју у ве зу јед на с дру гом. Оно га тре нут ка кад сту пе у 
ве зу, од но сно чим о њи ма поч не да се ми сли, реч гу би сво је пр во бит но зна-
че ње и по ста је „не што дру го“, не што што и је сте и ни је „ствар по се би“. И не 
са мо то. По ет ска, да кле ме та фо рич ка реч је по пра ви лу не ја сна и не ра зу мљи-
ва, али та ње на не ја сност и ни је ни шта дру го до „крај ња ра фи ни ра ност“ ко ја 
се гра ни чи са не до ку че но шћу. Пре ма то ме, пре по зна тљи вост, од но сно „очи-
глед ност“, ка ко би ре као Миљ ко вић, нај ве ћа је прет ња мо дер ној по е зи ји. 
Она је у су шти ни не ги ра и за то је тре ба све сно про те ра ти из по е зи је. Јер ства-
ра ла штво, оно ин те лек ту ал но и „мо дер ни стич ко“, ка ко ка же Ели јар, и ни је 
ни шта дру го до „спон та но ис пи ти ва ње ре чи [...] упр кос сва кој очи глед но сти“.

По Миљ ко ви ће вом схва та њу, не по сто је гра ни це до ко јих ме та фо ра мо-
же да се про тег не. „Све што мо же да се ка же – мо гу ће је“.31 На тај на чин он 
обе ло да њу је сво ју ап со лут ну ве ру у моћ и све о бу хват ност пе снич ке ре чи, у 
ње ну не до ку чи ву пре моћ над оста лим об ли ци ма не са мо умет но сти, не го и 
са зна ња уоп ште. Пе сма мо же да за ме ни све, чак и на у ку. Она ни је са мо ства ра-
лач ки про цес, не го чак и ана ли тич ки об лик спо зна је. Јер, пе сма је за ње га, као 
и за Си пер вје ла, је ди на мо гућ ност пу не и пот пу не тран сфор ма ци је ствар но-
сти. И не са мо то. У пе сми је мо гу ће и све оно што је у ствар но сти не мо гу ће.

Ме ђу тим, ка ко се ме та фо ра не би пре тво ри ла у крај ње кон фу зни, ме ха-
нич ки „низ осле пље них ре чи“, ка ко је, ре ци мо, пред ла гао фран цу ски да да-
ист Три стан Ца ра, она мо ра да бу де „умет нич ки и са др жај но оправ да на“, 
да се ре чи не би „по ха ба ле“ и да им се не би „од у зе ла не ви ност“, ка ко ка же 
Миљ ко вић. На пи та ње ка ко ре чи ма „вра ти ти не ви ност да би мо гле нај зад 
да сту пе у но ве брач не од но се из ме ђу се бе“,32 он не да је пре ци зан од го вор. 
Си пер вје лов ре цепт о „за бо ра ву у по е зи ји“, ту ма чи не што па ра док сал ни-
јом Ели ја ро вом де ви зом: „Го во ри ти, а не ма ти шта ре ћи“. Из то га се мо же 
за кљу чи ти да је се ћа ње за ви сно од за бо ра вља ња, од но сно да је ства ра ла штво, 
пе снич ко пре све га, са мо акт осло бо ђе ња под све сти и по ти сну те, спу та не све-
сти. То је, за тим, из раз не ве за ног стру ја ња ре чи ко је до ла зе не за ви сно од 
во ље ства ра о ца, са ме од се бе, не у сло вље не ни ка квим пред мет ним ни има-
ги нар ним сми слом. „Не ви не ре чи“, ко је су ујед но и „нео бич не и че жњи ве“, 

30 Исто, 167.
31 СДБМ, књ. IV, 169.
32 Исто.
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то су оне ре чи из пе сме ко ја опе ва „за бо ра вље но се ћа ње“, ка ко се и на зи ва 
Си пер вје ло ва збир ка пе са ма.

О ре чи и ње ној функ ци ји Миљ ко вић пи ше и у есе ју „За јед ну пе снич ку 
умет ност“. Ни у јед ном свом ка сни јем на пи су, ни ти у јед ној сво јој пе сми 
Миљ ко вић ни је као у овом освр ту на ства ра лач ки по сту пак Реј мо на Ке ноа, 
та ко пре ци зно и ди рект но от крио и сво је те о риј ско схва та ње и сво ју основ ну 
ства ра лач ку тех ни ку. Он пи ше:

„Ре чи су до вољ не да се на пи ше пе сма. Реч ник је руд ник ода кле 
пе сник тре ба да цр пе. Зар Ма лар ме ни је пи сао сво је пе сме по мо ћу 
Ве ли ког Ла ру са? У реч ни ку на ша име на и ре чи и тра ве че ка ју сво је 
по нов но ро ђе ње. Ке но ка же:

До бро сме ште не до бро иза бра не
Не ко ли ко ре чи чи не по е зи ју

Те ре чи има ју да ка жу не ко осе ћа ње и да по но ве не што већ то-
ли ко пу та по но вље но, већ да ство ре но ве осе ћа је и рас по ло же ња.“33

Још ка же:

„А он да до ђу ре чи и бу де све. Те на вре ле ре чи тре ба пр во ода-
бра ти пре ма сна зи њи хо ве аде кват но сти или не а де кват но сти, јер 
ина де кват не ре чи мо гу са свим да из ра зе из ве сне са др жа је. Оту да о 
јед ној ства ри да би смо се аде кват но из ра зи ли тре ба пи са ти као да је 
то дру га ствар.“34

Миљ ко вић усва ја ми сао Реј мо на Ке ноа ко ја се укла па у ње го во вла сти-
то ви ђе ње по е зи је и ње гов ства ра лач ки по сту пак. „До бро сме ште не, до бро 
ода бра не не ко ли ко ре чи чи не по е зи ју.“35 Ис та као је основ но на че ло пе-
снич ке умет но сти: пе сник је сло бо дан да ус по ста вља ве зе ме ђу ства ри ма, а 
он да их на свој на чин и осми сли. Сло бо дан је да из гра ђу је вла сти ту ком би-
на то ри ку је зич ким еле мен ти ма. По што је све на свој на чин осми слио, сло-
бо дан је да од ре ђу је но ву се ман ти ку. Пе сник хо ће да осло бо ди огром не 
сна ге ко је на ме ће функ ци о ни са ње пред мет ног све та. Хо ће да ми сао из ра-
сте са ма из се бе, да се осло бо ди, да пе сник бу де ма ли де ми јург ко ји у ства-
ра њу ни чим ни је оп те ре ћен.

Ов де тре ба по ме ну ти још је дан текст у ко ме као цен трал ни про блем фи-
гу ри ра реч, од но сно сми сао ње ног ди рект ног или ин ди рект ног зна че ња, ње-
не ме та фо рич но сти. То је „Не до ре че ност ко ја ка зу је“, текст пи сан по во дом 

33 Исто, 179.
34 Исто, 180.
35 Исто, 179.
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сти хо ва фран цу ског пе сни ка Ре не Ша ра. У су шти ни, и овај трак тат о ре чи-
ма са мо је сво је вр сна па ра фра за по зна тих сим бо ли стич ких те за о алу зи ји и 
под све сти, о асо ци ја тив ном и по ме ре ном сми слу ре чи ко је, ка ко ка же Миљ-
ко вић, „до ла зе по сле“, од но сно чи ја се су шти на от кри ва тек у под тек сту, из-
ме ђу ре до ва, по не кад чак и ван њих, на бе ли на ма и мар ги на ма, или у сфе ра-
ма сло бод не има ги на ци је ин тер пре та то ра. На зна чај су ге сти је у сим бо ли зму 
по себ но је ука зао Ма лар ме. Сам по јам по ти че од Бо дле ра ко ји га је ко ри-
стио у ве зи са пој мом ма ги је. „Име но ва ти не ку ствар зна чи по ква ри ти три 
че твр ти не ужит ка у јед ном пе снич ком де лу; ужи ва ње се са сто ји у по сте пе-
ном од го не та њу; су ге ри са ти ствар – то је циљ“, ка же Ма лар ме.36

Миљ ко вић је вр ло че сто пи сао о уби лач кој ре чи и фа та ли стич ком под-
тек сту по е зи је: „Ре чи су су ро ви го спо да ри. Оне жи ве у пе сни ку али во де 
дру га чи ји жи вот од ње го вог. А ка да са свим пе смом оја ча ју, оне про гла се 
пе сни ков жи вот дру го ра зред ним.“37 Или, још дра ма тич ни је: „Ре чи жи ве у пе-
сни ко вом те лу и про жди ру ње го во ср це, као што је орао кљу вао Про ме те ју 
џи ге ри цу. Ре чи по ста ју most car ni vo res. По е зи ја се пи ше вла сти том кр вљу. 
Не ке су ре чи још увек не и сти ни те, али је исти ни та та крв, тај бол пи са ња. 
Пе сник би хтео да ка же: ’Не тре ба ви ше пи са ти, не тре ба ви ше кр ва ри ти.’ 
Он је то ре као али је на ста вио да пи ше“.38
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град: На род на књи га Ал фа

36 Ху го Фри дрих, нав. де ло, 130.
37 СДБМ, књ. IV, 198.
38 Исто, 199.
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Ma ri ja JEF TI MI JE VIĆ-MI HAJ LO VIĆ

PO E TIC OF WORDS IN THE WORK 
OF BRAN KO MILJ KO VIĆ 

(Re la ti on ships bet we en Po e tics and Auto-po e tics)

Sum mary

The aut hor ma in ta ins that in li te rary cri tics, links bet we en ex pli cit and im pli cit po e tic 
in the cre a ti vity of Bran ko Milj ko vić, ha ve been sta ted a long ti me ago. Milj ko vić of ten 
wro te him self that es says he is wri ting „had been con di ti o ned mo re by the po e try which 
he is wri ting than by the one on which he is wri ting abo ut“. The re fo re a lot of cri ti cal-
-es sayis tic texts of his can be con si de red as self-po e tics com men ta ri es. For al most each 
com po nent of his po e tics ex pres sed in the po e try, Milj ko vić ga ve the ex pla na ti on in es says, 
and in cri ti cal re ports. Out of his es sayis tic texts, it is li kely one „po e tics the ory“ to be 
de ri ved, which lar gely ex pla ins po e tics cre a tion of Milj ko vić him self.

Furt her mo re, the aut hor says that the o re tic tho ught of words, po em and po e try, 
and the phe no me non of the po em it self ori gi na tion, its in ter nal mo du la tion are to 
be ba sic po stu la tes of his po e try, and his es says as well. The word to ok up a pri vi le ged 
pla ce in his po e try. The fol lo wing ti tles of po ems are wit nes sing that: „Far away Words“, 
„Non-told Words“, „Fu ti lity of Words“, „Ar ran ge ment of Words“, „Un til the Words 
Last“, „Words Run Dry in the Sand“.

Fi nally, the aut hor stres ses that be si des in po e try, Milj ko vić’s the o re ti cal con si de-
ra tion on words we re spe ci ally ex pli ca ted in es says „Po et and Word“, „For the One 
Po e tic Art“, „Par ti ally Said Words Which Tell“, in which his con cep tu a li za tion of words 
as „su bject mat ter for cre a ti ve pro ject of the spi rit“ was tho ro ughly ela bo ra ted.

Key words: Bran ko Milj ko vić, ex pli cit po e tics, im pli cit po e tics, po e try, es says, word, 
po em.

Рад је пре дат 22. сеп тем бра 2010. го ди не, а на кон по зи тив ног ми шље ња ре цен зе на та од лу ком 
од го вор ног уред ни ка Ба шти не одо брен за штам пу.









Ве сна ЗАР КО ВИЋ

РАД ХА ЏИ СЕ РА ФИ МА РИ СТИ ЋА 
НА ПО БОЉ ША ЊУ ПО ЛО ЖА ЈА СРП СКОГ 

НА РО ДА У СТА РОЈ СР БИ ЈИ*

Ап стракт: У ра ду се го во ри о ан га жо ва њу ха џи Се ра фи ма Ри сти ћа на по-
бољ ша њу по ло жа ја Ср ба у Ста рој Ср би ји сре ди ном XIX ве ка. Из ан га жо ва ња су 
про ис те кле ње го ве пред став ке и жал бе упу ћи ва не дво ро ви ма и вла да ма Ср би је, 
Ру си је и Осман ског цар ства у ко ји ма се жа ли на зу лу ме ко је Ср би тр пе од Ар ба-
на са и зва нич них ор га на вла сти. Зу лу ми о ко ји ма го во ри са бра ни су и штам па ни 
као књи ге да све до че са вре ме ни ци ма и бу ду ћим на ра шта ји ма.

Кључ не ре чи: Ха џи Се ра фим Ри стић, Ср би, Ар ба на си, Ста ра Ср би ја, Осман-
ско цар ство, зу лу ми, жал бе.

То ком XIX ве ка Ср би ко ји су жи ве ли у де ло ви ма Осман ског цар ства пре-
жи вља ва ли су ра зно вр сне и мно го бр ој не зу лу ме, ко је је би ло те шко по бро ја-
ти, а ве ли ки број остао је не по знат. Су о ча ва ју ћи се са чи ње ни цом, ко ју су Ср би 
не во љом пре то чи ли у по сло ви цу „ка ди ја те ту жи, ка ди ја ти су ди“, мно го то га 
је оста ло не из ре че но. Ср би су се сре ли с јед ном су ро вом ствар но шћу – по ред 
то га што су тр пе ли раз не зу лу ме, ни су их сме ли при ја ви ти. Че сто се де ша ва ло 
да под но си лац при ја ве стра да од ру ке зу лум ћа ра. Ако би и смо гли хра бро сти 
и оти шли да при ја ве, ло кал не вла сти су би ле те ко је су их од вра ћа ле од да ље 
ту жбе, а до ви ших се ни је мо гло. Та ко ђе, ре зул тат је био не из ве стан. Ако би и 
под та квим при ти ском ис тра ја ли у ту жби, на док на да за учи ње ну ште ту је че-
сто би ва ла ма ња од тро шко ва су ђе ња, под ми ћи ва ња тур ских чи нов ни ка и пла-
ћа ња за шти те Ар ба на си ма да их чу ва ју на пу ту од ку ће до су да. Из тог раз ло га 
су се Ср би рет ко од лу чи ва ли да за тра же за шти ту су да.1

* Рад је на пи сан у окви ру про јек та Ду хов не по ја ве и ства ра ла штво срп ског на ро да на 
Ко со ву и Ме то хи ји од XV до XX ве ка (бр. 148020), ко ји је одо бри ло и фи нан си ра Ми ни-
стар ство на у ке Ре пу бли ке Ср би је.

 БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 29, 2010

Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић
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Је ди на, али ма ла на да, на ла зи ла се у кон зу ла ти ма ве ли ких си ла ко ји су 
би ли отво ре ни у Ста рој Ср би ји као та да шњем де лу Осман ског цар ства.1 До 
но во о тво ре них кон зу ла та до ла зи ло се те шко, ка ко због уда ље но сти од мно-
гих ме ста, та ко и због не си гур но сти ко је су вре ба ле на пу ту до њих. Че сто су 
кон зу ли по је ди них др жа ва би ли не за ин те ре со ва ни за ста ње ко је је би ло на 
те ре ну. Је ди ни и пра ви из у зе так је био ру ски кон зул Иван Сте па но вич Ја-
стре бов ко ји се на ла зио у При зре ну, и чи је су пра ве и ис кре не на ме ре да се 
по пра ви по ло жај срп ског ста нов ни штва у овом де лу Осман ског цар ства че-
сто оне мо гу ћа ва не спо ља.2 Кон зу ли дру гих си ла су пре све га пред ста вља ли 
са ве то дав на те ла Ар ба на са и оба ве штај не ис по ста ве сво јих вла да, а на ро чи-
то се у то ме ис ти ца ла Аустро у гар ска.

У по след њој че твр ти ни XIX ве ка, ка да су зу лу ми по ста ли уче ста ли ји и број-
ни ји, Ср би ја је с Тур ском пот пи са ла кон зу лар ну кон вен ци ју 1886. го ди не, чи-
ме је сте кла пра во да отва ра кон зу ла те у Осман ском цар ству.3 На осно ву то га, 
отво рен је 1889. го ди не кон зу лат у При шти ни и од та да на ша са зна ња о зло де-
ли ма вр ше ним над Ср би ма по ста ју оп шир ни ја.4 Ср би су че сто, ри зи ку ју ћи сво-
је жи во те, до ла зи ли у кон зу лат ка ко би из ло жи ли кон зу лу сво је, као и про бле-
ме сво јих су на род ни ка. У не мо гућ но сти да ре ше све про бле ме, јер су и са ми 
би ли из ло же ни опа сно сти, кон зу ли би им пру жи ли ре чи уте хе и хра бри ли да 
ис тра ју од те ро ра ко ји су тр пе ли од ра зних зу лум ћа ра. Ме ђу тим, и са мим кон-
зу ли ма мо гућ но сти су би ле огра ни че не, не са мо од тур ских вла сти, већ и због 
сла бог по ло жа ја мла де срп ске др жа ве, као и при ти са ка ве ли ких си ла, па су и са ми 
би ли че сто ме та нео б у зда них Ар ба на са. Та кав слу чај је био и са кон зу лом Лу-
ком Ма рин ко ви ћем, ко ји је уби јен на сред чар ши је у При шти ни.5 По ги би ја кон-
зу ла Ср би је ни је по ко ле ба ла срп ски на род, као и ње го ве пре га о це да ис тра ју 
на пу ту ко ји је он за по чео. За хва љу ју ћи њи ма, ми да нас има мо до ку мен тар но 
за бе ле же но те шко ста ње срп ског на ро да на про сто ри ма Ста ре Ср би је.6

1 Историја српског народа VI-1, Бе о град 1983, 277–278 (Но ви ца Ра ко че вић).
2 О ра ду овог кон зу ла та, и по себ но Ива на Сте па но ви ча Ја стре бо ва, по сто ји обим на 

ли те ра ту ра, па је ов де не ће мо де таљ но на во ди ти. Нај зна чај ни ја, са ста ри јом и де таљ ном 
ли те ра ту ром у В. Бо ван, Ја стре бов у При зре ну, Кул тур но-про свет не при ли ке у При зре ну и 
рад ру ског кон зу ла И. С. Ја стре бо ва у дру гој по ло ви ни XIX ве ка, При шти на 1983, Иван Сте-
па но вич Ја стре бов, збор ник ра до ва са на уч ног ску па одр жа ног у При зре ну 31. ок то бра и 1. но-
вем бра 1996. го ди не, уред ни ци др Сла вен ко Тер зић и др Вла ди мир Бо ван, При зрен, 1997.

3 M. Вој во дић, Сто јан Но ва ко вић и Вла ди мир Ка рић, Бе о град, 2003, 48.
4 Из ве шта ји и пре пи ска срп ских кон зу ла из При шти не об ја вље на је у: Бран ко Пе ру-

ни чић, Пи сма срп ских кон зу ла из При шти не (1890–1900), Бе о град, 1985; Б. Пе ру ни чић, 
Све до чан ство о Ко со ву (1901–1913), Бе о град, 1988; Б. Пе ру ни чић, Зу лу ми ага и бе го ва у 
Ко сов ском ви ла је ту, Бе о град, 1989.

5 ИСН VI-1, 277 (Н. Ра ко че вић).
6 Од кон зул ских све до чан ста ва из два ја мо сле де ћа: Па вле Ор ло вић (Све ти слав Ст. Си-

мић), Пи та ње о Ста рој Ср би ји, Бе о град, 1901; Бра ни слав Ђ. Ну шић, С Ко со ва на си ње мо ре, 
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Пре отва ра ња кон зу ла та, Ср би у Осман ском цар ству су би ли го то во без 
за шти те. Срп ска др жа ва, још не до вољ но ја ка, ни је мо гла да им пру жи го то во 
ни ка кву за шти ту. Ипак, Ср би су на њу гле да ли с пу но на де и оче ки ва ња. Ка да 
су отво ре ни, кон зу ла ти су би ли јед на од рет ких др жав них ин сти ту ци ја Ср би-
је при сут на у Осман ском цар ству. Дру га ин сти ту ци ја, ко ја зва нич но ни је 
има ла ни ка квих ве за са Кне же ви ном Ср би јом, би ла је пра во слав на цр ква на 
те ри то ри ја ма на се ље ним Ср би ма. Иако су вер ни ци у Ста рој Ср би ји у нај ве-
ћем бро ју би ли Ср би, епар хи је на овим про сто ри ма би ле су у окви ру Ва се-
љен ске па три јар ши је, ко ја је за епи ско пе по ста вља ла Гр ке. Ипак, ни же све-
штен ство и мо на штво у ма на сти ри ма би ло је из срп ског на ро да и осе ћа ло је 
све про бле ме ко ји га му че. То је знао и на род, па је у ма на сти ри ма и цр ква ма 
тра жио и на ла зио уте ху. За шти та ни је мо гла би ти зна чај ни ја, али и та ква, 
углав ном ду хов на, пру жа ла је на ду да ће се си ту а ци ја вре ме ном про ме ни ти.

Мо на штво и све штен ство осим са о се ћа ња и по у ке ко је су пру жа ли на-
па ће ном на ро ду на сто ја ли су да и на дру ге на чи не, у ин сти ту ци ја ма и ван 
њих, по мог ну Ср би ма. Је дан од на чи на био је пи са ње жал би и пред став ки 
ор га ни ма тур ске вла сти, али и пред став ни ци ма дру гих др жа ва. Њи хо ви до-
пи си ишли су у Ца ри град тур ским вла сти ма и грч ким цр кве ним ве ли ко до-
стој ни ци ма, у Ру си ју ца ру и ра зним сло ве но фил ским дру штви ма, у Аустри ју 
ви ђе ни јим Ср би ма, али нај че шће су ишли у Бе о град, од ко јег су и оче ки ва ли 
нај ви ше. Као нај о бра зо ва ни ји и нај пи сме ни ји део срп ског на ро да они су се 
све сно при хва ти ли тог те шког бре ме на да све до че о гол го ти Ср ба.7 Жал бе и 
пред став ке су нај че шће би ле у ви ду књи га у ко ји ма се го во ри ло о те шком 
ста њу Ср ба, о зу лу ми ма и они ма ко ји их чи не, о пат ња ма и уни шта ва њи ма. 
По је ди нач не жал бе по ја вљи ва ле су се и у ча со пи си ма ко ји су та да из ла зи ли, 
и ко ји су те шко до спе ва ли до ши ро ког чи та лач ког кру га.8 И да нас су ти ча-
со пи си рет ки и те шко до ступ ни ис тра жи ва чи ма.9

Бе о град, 1902; Исти, Ко со во, опис зе мље и на ро да, књи га I, Но ви Сад, 1902. и књи га II, Но ви 
Сад, 1903; Иван Ива нић, На Ко со ву. Са Ша ра по Ко со ву на Зве чан, Бе о град, 1903; То дор 
П. Стан ко вић, Пут не бе ле шке по Ста рој Ср би ји 1871–1898, Бе о град, 1910; Ми лан Ра кић, 
Кон зул ска пи сма 1905–1911, Бе о град, 1985.

7 На во ди мо нај зна чај ни ја: Ге о ден Јо сиф Ју ри шић, Де чан ски пр ве нац, Но ви Сад, 1852; 
Ха џи Се ра фим Ри стић, Плач Ста ре Ср би је, Зе мун, 1864; Исти, Де чан ски спо ме ни ци, Бе о-
град, 1864; Са ва Де ча нац, При зрен, Бе о град, 1888.

8 Жал ба ме то хиј ских Ср ба упу ће на ру ском ца ру Ни ко ла ју I, пи са на де цем бра 1844, и 
пи смо јед ног де чан ског ка лу ђе ра из 1850. об ја вље ном у ли сту „Шу ма дин ка“, вид. За ду жби-
не Ко со ва, При зрен – Бе о град,1987, 612–614; Са ва Де ча нац, Ува же ној го спо ди опу но мо ће ни-
ци ма Ве ли ких си ла на Бер лин ском кон гре су, Ср би ја, 1878, до ку мен та, при ре ди ли М. Вој во дић, 
Д. Ј. Жи во ји но вић, А. Ми тро вић, Бе о град, 1978, 502–503.

9 Об ја вио Ми ло рад Ра де вић у: Ве сник. Ор ган Са ве за удру же ног пра во слав ног све штен-
ства Ју го сла ви је, бр. 745 и 746, сеп тем бар и ок то бар 1985; Пра во сла вље, бро је ви од 427 до 
487, 1. ја ну ар 1985. до 1. ју ли 1987.
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Осим мо на штва, би ло је и ви ђе ни јих Ср ба ко ји су сво јим де лом и ауто-
ри те том све до чи ли о те шкој си ту а ци ји сво га на ро да.10

Све до че ње о те шком по ло жа ју Ср ба у Осман ском цар ству су сре та ло се 
са два про бле ма: 1) те шко ће у са ку пља њу по да та ка и 2) про блем про до ра 
ин фор ма ци ја до ши ро ког кру га љу ди у др жа ва ма Евро пе ко ја је мо гла по мо-
ћи да се та ква си ту а ци ја про ме ни. Рет ки пут ни ци на мер ни ци про ла зи ли су 
европ ском Тур ском и на шим кра је ви ма и оста вља ли пу то пи се и по тре сна 
све до чан ства о то ме, али су она те шко про ди ра ла до њи хо ве јав но сти и још 
те же до њи хо вих вла да.11

Јед на од рет ких др жа ва ко ја се за ла га ла на Пор ти, не кад де кла ра тив но, 
не кад ствар но, да се по пра ви те шко ста ње хри шћан ског на ро да, би ла је Ру-
си ја, ко ја је пре тен до ва ла на уло гу за штит ни ка хри шћан ског (пра во слав ног) 
ста нов ни штва у Осман ском цар ству. Ви ше ути ца ја од ди пло мат ских при ти-
са ка на Осман ско цар ство су има ли по вре ме ни ра то ви Ру си је и дру гих ве ли-
ких си ла, али и бу не бал кан ских на ро да. За хва љу ју ћи тим при ти сци ма до шло 
је до по пу шта ња од стра не Пор те и сул та на, ко ји по чи ње од 1839. го ди не да 
об ја вљу је ре фор ме (тан зи ма ти ху ма јум), ко је има ју про кла мо ва ни циљ – по-
бољ ша ње по ло жа ја хри шћа на у Осман ском цар ству. Ово се на раз ли чи те 
на чи не од ра зи ло на ста нов ни ке Ста ре Ср би је: 1) Ср би по чи њу да пи шу жал-
бе и ту жбе на те жак по ло жај и зу лу ме ко је пре жи вља ва ју, 2) му сли ман ско 
ста нов ни штво, пре све га Ар ба на си, по ја ча ва ју зу лум пре ма Ср би ма сма тра-
ју ћи их глав ним крив ци ма за по ја ву ре фор ми у Цар ству. На овај на чин ушло 
се у за ча ра ни круг ко ји је пре тио да се пре ки не тек ис тре бље њем Ср ба. До 
то га ипак ни је до шло, за хва љу ју ћи ве ли кој же љи да се оста не на свом ог њи-
шту и на по ри ма број них пре га ла ца чи је су ак ци је и мол бе стал но опо ми ња ле 
и бу ди ле са вест код љу ди у Ср би ји и дру гим др жа ва ма.

Је дан од тих пре га ла ца био је ха џи Се ра фим Ри стић, ар хи ман дрит Де ча-
на, чи је је де ло да ло пе чат на сто ја њу да се по пра ви по ло жај Ср ба у Ста рој 
Ср би ји. Да та ње го ва и бор ба дру гих пре га ла ца ни је би ла ни ма ло бе за зле на и 
без о па сна, све до чи си ту а ци ја у ко јој се на шао 1860. го ди не при ли ком пре да је 

10 Си ма Ан дре је вић Игу ма нов, Са да ње не срет но ста ње у Ста рој Ср би ји и Ма ке до-
ни ји, Бе о град, 1882. (има ми шље ња да је пра ви аутор овог спи са Са ва Де ча нац, вид. Са ва 
Де ча нац, Стра да ње Ста ре Ср би је и Ма ке до ни је, Ле по са вић, 2001, 130–131); Ми лош 
С. Ми ло је вић, Пу то пис де ла пра ве Ста ре Ср би је (I), Бе о град 1871. Од број них де ла Ми-
лој ка Ве се ли но ви ћа из два ја мо Кроз Ко со во, Го ди шњи ца Ни ко ле Чу пи ћа, књ. XIV, Бе о-
град, 1894, 298–350.

11 Ami Bue, La Tur qu ie d’E u ro pe, Pa ris 1840; Jo sef Müller, Al ba nien, Ru me lien und die 
öster re ic hisch-mon te ne gri nische Gränze, Pra ha, 1844; Јо хан Ге орг Хан, Пу то ва ње кроз по ре чи-
ну Дри на и Вар да ра, Бе о град 1876; Иван Сте па но вич Ја стре бов, Ста ра Ср би ја и Ал ба ни ја, 
Спо ме ник СКА, бр. XLI, Бе о град, 1904; Алек сан дар Гиљ фер динг, Пу то ва ње по Хер це го ви-
ни, Бо сни и Ста рој Ср би ји, Са ра је во, 1972.
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жал бе ве ли ком ве зи ру Ки бри зли Мех мед-па ши. Том при ли ком, ума ло ни је 
стра дао и са мо се пу ком слу чај но шћу спа сио. Жал ба ко ју је пре дао ве ли ком 
ве зи ру од но си ла се на те жак по ло жај Ср ба у Ста рој Ср би ји; ка сни је, 1864. го-
ди не об ја вље на је у Зе му ну у об ли ку књи ге уз до да так ко ји су са чи ња ва ли по-
све та Ви ли ја му Ден то ну, две на род не пе сме и спи сак прет плат ни ка.12

Ха џи Се ра фим Ри стић је ро ђен у око ли ни Те то ва, не зна се ко је го ди не. 
Нај ра ни је де тињ ство та ко ђе је не по зна ни ца све до ње го вог до ла ска у ма на-
стир Ви со ки Де ча ни 1838. или 1839. го ди не. У ма на стир је до шао на по зив 
игу ма на Ге ра си ма По по ви ћа, са још дво ји цом мо на ха и са одо бре њем вла ди-
ке ра шко-при зрен ског. До шао је као мо нах, а на мол ба ма ко је је пе де се тих 
го ди на XIX ве ка упу ћи вао у Бе о град, пот пи си вао се као је ро мо нах и ске во-
фи лакс. У Бе о гра ду је бо ра вио ви ше пу та из но се ћи жал бе на те жак по ло жај 
Ср ба и са ку пља ју ћи по моћ за об но ву и очу ва ње срп ских све ти ња у Ста рој 
Ср би ји, по себ но у Ме то хи ји. То ком 1854. и 1855. го ди не бо ра вио је у Пећ-
кој па три јар ши ји, с чи јим мо на си ма је са ста вљао и слао жал бе у Бе о град. 
Сле де ће 1856. го ди не по но во бо ра ви у ма на сти ру Ви со ки Де ча ни, овог пу та 
са чи ном ар хи ман дри та, ко ји ће ис ти ца ти на свим књи га ма од 1857. го ди не. 
Сма трао је да грч ке вла ди ке на епи скоп ским тро но ви ма у кра је ви ма где жи ве 
Ср би до дат но оте жа ва ју те жак по ло жај срп ског на ро да, не на мер но, већ не-
ма ју ћи до вољ но слу ха и раз у ме ва ња за бли зак, али ипак, дру ги на род. Ми слио 
је да би Ср би на ме сту вла ди ка бо ље мо гли да по пра ве те жак по ло жај и за-
шти те срп ски на род. Због то га је 1859. го ди не у Ца ри гра ду без у спе шно по-
ку ша вао да бу де по ста вљен за епи ско па.13 Не у спео по ку шај за до би ја ња епи-
скоп ског до сто јан ства ни је га омео, већ на су прот, дао му је под стрек да 
на ста ви бор бу за по бољ ша ње по ло жа ја Ср ба; пи ше мол бе и пред став ке кне-
зу Ми ха и лу, сул та ну Аб дул Ази зу и ру ском ца ру Алек сан дру II. Из ово га ће 
на ста ти ње го ве књи ге Плач Ста ре Ср би је, об ја вље не у Зе му ну 1864. го ди не и 
Де чан ски спо ме ни ци, штам па на у Бе о гра ду исте го ди не. Осим ових две ју књи-
га, об ја вио је 1850. го ди не Ака тист и па ра клис и Мол бе но Пје ни је, а 1857. го-
ди не Збор ник де чан ски. Све књи ге је штам пао у Бе о гра ду. На овим три ма 
књи га ма пи са ним је зи ком пред ву ков ских ре фор ми, пот пи си вао се Хри стић.14 
Умро је у ма на сти ру Ви со ки Де ча ни 1867. го ди не.

Још у мла до сти су уоче не ње го ве спо соб но сти, та ле нат, ве ли ка енер ги ја 
и па три от ски дух, што га је и пре по ру чи ло за до ла зак у Ви со ке Де ча не. У то 

12 Плач Ста ре Ср біе, На пи сао и из дао ар хи ман дрит Ви со ких Де ча на Ха џи Се ра фим 
Ри стић, Зе мун 1864.

13 Са вре ме ни ци о Ко со ву и Ме то хи ји 1852–1912, из бор, пред го вор и об ја шње ња Ду-
шан Т. Ба та ко вић, Бе о град, 1988, 444.

14 Ми ло рад Ми ња Фи лић, Из да вач ка де лат ност Ср ба на Ко со ву и Ме то хи ји (Гра ђа 
за би бли о гра фи ју и исто ри ју књи ге) 1539–1941, књ. 1, При шти на, 1996, 32–36.
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вре ме, пећ ка на хи ја је, по ми шље њу мно гих оче ви да ца, до ма ћих и стра них, 
би ла по при ште нај те жих зу лу ма ко је су Ар ба на си вр ши ли над Ср би ма.15 То 
је знао и ар хи ман дрит ха џи Се ра фим Ри стић ко ји је, по сле пр вих сво јих ра-
до ва на пи са них у сла ву Сте фа на Де чан ског, сву сво ју енер ги ју уло жио у об-
но ву и очу ва ње ма на сти ра Де ча на и Пећ ке па три јар ши је и по пра вља ње по-
ло жа ја срп ског на ро да. Би ло је то вре ме ка да по чи ње да се по гор ша ва по ло жај 
Ср ба као по сле ди ца Крим ског ра та и Па ри ског ми ра. Упра во та да, 5. ју ла 
1856. го ди не, ха џи Се ра фим Ри стић за јед но са брат ством Пећ ке па три јар-
ши је пи ше ми тро по ли ту Пе тру у Бе о град о те шком ста њу у ко јем се на ла зе 
хри шћа ни у пећ кој и ђа ко вич кој на хи ји по сле об ја ве Ха ти ху ма ју ма.16

Ово ни је био пр ви кон такт ха џи Се ра фи ма Ри сти ћа и ми тро по ли та 
Пе тра Јо ва но ви ћа. Две го ди не ра ни је, по чет ком 1854. ма на сти ри Де ча ни и 
Па три јар ши ја су би ли угро же ни од стра не Ар ба на са и му сли ма на. Око пет-
на ест хи ља да зу лум ћа ра по шло је на Ва со је ви ће, а на пу ту су им се на ла зи ла 
ова два ма на сти ра. Да би за шти ти ли све ти ње, бра ти ја је у ма на стир по зва ла 
Тур ке, прет ход но из нев ши ма на стир ске вред но сти. Из др жа ва ње Ту ра ка 
мно го је оп те ре ти ло ма на сти ре, па они од ми тро по ли та Пе тра тра же нов-
ча ну по моћ „да још ко ји ме сец ове Све те оби те љи са чу ва мо и от ку пљу је-
мо“.17 Из гле да да се бо ра вак Ту ра ка у ма на сти ру оду жио, по моћ је би ла не-
до вољ на, па је ха џи Се ра фим, за јед но са Ан то ни јем Ко сти ћем, епи тро пом 
де чан ским 3. ок то бра исте го ди не по но во упу тио зах тев за по моћ, овог пу та 
Кне же ви ни Ср би ји.18 Ова кав на чин по на ша ња „за штит ни ка“ ни је био не-
по знат љу ди ма у Ста рој Ср би ји. То све до чи и је дан до пис ко ји је брат ство 
ма на сти ра Де ча на упу ти ло Со вје ту Кња же ства Ср би је. Та ко зва ни за штит-
ни ци до ла зи ли су у дру жи на ма ко је су че сто бро ја ле и до сто ти нак љу ди и 
се дам де се так ко ња и све их је тре ба ло на је сти и на по ји ти. Уко ли ко би се 
њи хов бо ра вак оду жио био је то ве ли ки из да так, а по се бан про блем су пред-
ста вља ли „по кло ни“ ко је је брат ство мо ра ло да да је. По не кад су „за штит ни ци“ 
са ми узи ма ли по кло не, че сто ма на стир ске све ти ње ко је је брат ство ка сни је 
мо ра ло да от ку пљу је.19

15 О то ме ха џи Се ра фим Ри стић, за јед но са бра ти јом Пећ ке па три јар ши је пи ше: „У пец ку 
на хи ју не има се ло, ни ку ћа, што ни је ко ји уби вен, по ро блен, упа лен, што ни је оте та де вој ка, 
што чо век се не мо же до се ти ти сва ки ја ки зу лум чи не... је ле ни ка ква ка пећ ка на хи ја ни је про-
па ла, ни то ви ше има, ко ји ће оста ти да је хри сти ја нин, Сер бин, не го све да се тур че; а да ка ко 
ће ко ји остат кад им све жи вот од у зе ше“ – АС, Др жав ни со вјет, го ди на 1854, бр. 80. 

16 Ср би ја и осло бо ди лач ки по кре ти на Бал ка ну од Па ри ског ми ра до Бер лин ског кон гре-
са (1856–1878), књ. 1, уред ник Ва са Чу бри ло вић, Збор ник за исто ри ју, је зик и књи жев-
ност срп ског на ро да, I оде ље ње, књ. XXVII, Бе о град, 1983, 16.

17 АС, Др жав ни со вјет, го ди на 1854, бр. 80.
18 АС, Ми ни стар ство про све те, го ди на 1854.
19 АС, Др жав ни со вјет, го ди на 1856, бр. 156.
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Без об зи ра што је сма трао да би Ср би епи ско пи ви ше учи ни ли на за шти-
ти сво га на ро да, ха џи Се ра фим Ри стић је био у до брим од но си ма и са вла ди-
ком ра шко-при зрен ским Ме ле ти јем, као над ле жним ар хи је ре јем. Та ко је уз 
ње го во одо бре ње, за јед но са је ро мо на хом Ки ри лом 1856. го ди не по но во бо-
ра вио у Бе о гра ду где се обра тио ми тро по ли ту Пе тру за нов ча ну по моћ за 
оправ ку Де ча на. Ми тро по лит Пе тар се по овом пи та њу обра тио Ми ни стар-
ству про све те, ко је га је упу ти ло ди рект но на кне за Алек сан дра. Кнез је одо-
брио да се Де чан ци ма из да по моћ у цар ским ду ка ти ма, али и да се по ве де 
над зор над ње ним тро ше њем. Иако је ми тро по лит Пе тар о ово ме био оба ве-
штен 23. ок то бра 1856. го ди не, пр ва ра та у ви си ни од 300 цар ских ду ка та ис-
пла ће на је ар хи ман дри ту Се ра фи му тек 16. ма ја сле де ће го ди не. Дру га ра та, 
та ко ђе у ви си ни од 300 цар ских ду ка та тре ба ла је да бу де по сла та у ма на стир 
пре ко ха џи Ђор ђа, тр гов ца.20 Ха џи Се ра фим је и са Ми ни стар ством про све-
те имао ра ни јих кон та ка та, по чев ши од 1850. го ди не, ка да је тра жио по моћ 
од 150 та ли ра за штам па ње сво јих књи га по све ће них Сте фа ну Де чан ском.21 
Но вац до би јен од Кне же ви не Ср би је бра ти ја ма на сти ра Ви со ких Де ча на је 
ис ко ри сти ла за пре по кри ва ње овог ма на сти ра, али ни је би ло до вољ но нов ца 
да се ис пла те рад ни ци ко ји су ра ди ли. У Бе о град је по но во пу то вао ха џи Се-
ра фим ко ји је 23. ју ла 1858. го ди не пре дао зах тев за нов ча ну по моћ.22 Због 
си ту а ци је ко ја је на ста ла у Ср би ји и про ме не на пре сто лу од лу ка о овом за-
х те ву ни је би ла од мах до не та, услед че га је ар хи ман дрит Се ра фим по но во 
от пу то вао за Бе о град 30. апри ла 1859. го ди не, где је усме но из ло жио свој 
зах тев, као и по ло жај ма на сти ра, брат ства и на ро да.23 Бо ра вак у Бе о гра ду 
ха џи Се ра фим је ис ко ри стио да о те шкој си ту а ци ји упо зна и кња за Ми ло ша, 
од ко јег је та ко ђе за тра жио по моћ од 300 ду ка та, као и да ин тер ве ни ше код 
Ру си је и у Ца ри гра ду у ци љу за шти те Ср ба.24 Убр зо је, 23. ма ја сти гло и оба-
ве ште ње да је ма на сти ру одо бре на по моћ на осно ву прет ход ног зах те ва.25

Осим на об но ви и за шти ти ма на сти ра, ха џи Се ра фим се и на дру ге на чи-
не ан га жо вао да по мог не Ср би ма у Осман ском цар ству. Сма тра ју ћи да ве ли-
ка по моћ срп ском на ро ду мо же до ћи од обра зо ва них по је ди на ца, на сто јао је 
да се та лен то ва ни уче ни ци ша љу у Бе о град на шко ло ва ње о тро шку Ср би је. 
Та ко је ју ла 1860. го ди не за тра жио од кне за Ми ха и ла да се за ло жи код вла де 
ко ја би одо бри ла сти пен ди је за шко ло ва ње три уче ни ка из Ста ре Ср би је.26 

20 Ср би ја и осло бо ди лач ки по кре ти на Бал ка ну, 26, док. бр. 26.
21 АС, Ми ни стар ство про све те, го ди на 1850.
22 Ср би ја и осло бо ди лач ки по кре ти на Бал ка ну, 79–80, док. бр. 74.
23 Ср би ја и осло бо ди лач ки по кре ти на Бал ка ну, док. бр. 94. 
24 АС, Др жав ни са вет, го ди на 1859, бр. 350.
25 Ср би ја и осло бо ди лач ки по кре ти на Бал ка ну, док. бр. 95.
26 Ср би ја и осло бо ди лач ки по кре ти на Бал ка ну, 148, док. бр. 138.
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Да ли на ин тер вен ци ју кне за Ми ха и ла или без ње, сти пен ди је су одо бре не, а 
брат ство ма на сти ра Де ча ни се на то ме за хва љу је кне зу Ми ха и лу. Дво ји ца 
уче ни ка су 29. ав гу ста 1860. го ди не от пу то ва ла на шко ло ва ње у Бе о град. 
Кнез Ми ха и ло је, осим ове ин тер вен ци је, по слао и нов ча ну по моћ за об но-
ву ма на сти ра на че му се брат ство ма на сти ра са ар хи ман дри том Се ра фи мом 
за хва ли ло 23. ју на 1861. го ди не.27

И по ред свих ових на сто ја ња по ло жај ма на сти ра и срп ског на ро да у Осман-
ском цар ству ни је се по пра вио. Ка ко зу лу ми Ар ба на са ни су пре ста ја ли, ха џи 
Се ра фим је на сто јао да их по пи ше и о то ме упо зна ка ко тур ске, та ко и срп ске, 
али и вла сти ве ли ких си ла. Због то га је жал бу ко ју је пи сао за пре да ју ко ми-
си ји ко ја је тре ба ло да утвр ди по ло жај срп ског на ро да, штам пао на кнад но 
као књи гу. Из са ку пља ња и бе ле же ња по је ди нач них зу лу ма на ста ле су две 
књи ге, ње го ва глав на де ла, об ја вље на у Бе о гра ду и Зе му ну 1864. го ди не.28

Књи га Плач Ста ре Ср би је на ста ла је као жал ба сул та ну Аб дул Ази зу, ко ју 
је ар хи ман дрит Се ра фим тре ба ло да пре да ве ли ком ве зи ру Ки бри зли Мех-
мед-па ши. У жал би је из но сио ту жбу на број не зу лу ме ко је Ср би тр пе, пре све-
га од Ар ба на са. При ли ком ње не пре да је у По ду је ву и При шти ни, сеп тем бра 
1860, де сио се је дан не ми ли чин ко ји ума ло ни је ко штао жи во та ар хи ман дри та 
Се ра фи ма. На и ме, слич не жал бе сти за ле су и на европ ске дво ро ве, због че га су 
европ ске др жа ве вр ши ле при ти сак на Пор ту да се те шко ста ње хри шћа на по-
пра ви. Јил диз и Пор та су не вољ но, али ипак, чи ни ли од ре ђе не ко ра ке ка ко би 
фор мал но за до во љи ли зах те ве европ ских вла да и дво ро ва. Ре зул тат тог при ти-
ска био је сла ње ве ли ког ве зи ра Ки бри зли Мех мед-па ше да из ви ди си ту а ци ју 
у Ру ме ли ји и сход но то ме по пра ви је. На ове зах те ве хри шћан ских др жа ва ре-
а го ва ло је ло кал но му сли ман ско ста нов ни штво ко је је из вр ши ло при ти сак и 
ре пре си ју над хри шћа ни ма ка ко би што ма ње све до чи ли о пра вој си ту а ци ји у 
ко јој се на ла зе. Та ко се и до ла зак Ки бри зли Мех мед-па ше пре тво рио у жал бе 
про тив хри шћа на. На пу ту из Ви ди на, пре ко Пи ро та за Ниш, му сли ма ни и 
Тур ци из тих кра је ва до че ки ва ли су ве ли ког ве зи ра са ин фор ма ци ја ма о по-
бу на ма хри шћа на, од би ја ња да ра де, о про те ри ва њи ма са њи хо вих има ња, а све 
у ци љу иза зи ва ња ак ци је хри шћан ских др жа ва про тив Тур ске. Та квим ста њем 
ни је био оду ше вљен ни Ки бри зли Мех мед-па ша, као ни при ти сци ма хри шћан-
ских др жа ва и ре фор ма ма ко је оне тра же, па је та ко све до че ње ло кал них му-
сли ма на ис ко ри стио као при ли ку да се све ти Ср би ма. Ње гов пут пра тио је 
кр ва ви траг. У Пи ро ту и Ни шу по чео је да уби ја зна чај ни је Ср бе, па је је дан 
део пре бе гао у Ср би ју до но се ћи ин фор ма ци је о зу лу ми ма ве ли ког ве зи ра.

27 Ср би ја и осло бо ди лач ки по кре ти на Бал ка ну, 208–209, док. бр. 178.
28 Плач Ста ре Ср біе, на пи сао и из дао ар хи ман дрит Ви со ких Де ча на ха џи Се ра фим 

Ри стић, Зе мун sa [1864]; Де чан ски спо ме ни ци, са ку пио и из дао ар хи ман дрит де чан ски, у 
Бе о гра ду 1864.
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Ин фор ма ци је о ово ме ни су у пот пу но сти сти гле у Ста ру Ср би ју. Ар хи-
ман дрит Се ра фим је са жал бом о зу лу ми ма ко је тр пе Ср би че као ве ли ког 
ве зи ра у При шти ни. Зна ју ћи за то, ни шки пр ва ци су упу ти ли Са ву Де чан ца 
да опо ме не ар хи ман дри та Се ра фи ма о по на ша њу ве ли ког ве зи ра. Са ва Де-
ча нац је, ме ђу тим, у При шти ну сти гао тек 12. сеп тем бра, ка да се све већ од и-
гра ло. Са оп штив ши му раз лог сво га до ла ска, ар хи ман дрит Се ра фим, ко ји је 
био ње гов ду хов ни отац са мо је од мах нуо ру ком и од го во рио: „Ми пре да до-
смо већ, па сад дељ куд дељ“ (уз ре чи ца ар хи ман дри та Се ра фи ма ко ја је зна-
чи ла не ка бу де шта ће би ти).29

Ар хи ман дрит Се ра фим је жал бу о те шком по ло жа ју Ср ба пре дао ве ли-
ком ве зи ру у По ду је ву, а сам чин пра тио је је дан пех ко ји је за бе ле жио Са ва 
Де ча нац: „У мо мен ту ка да је ар хи ман дрит Се ра фим био пред ста вљен ве ли-
ком ве зи ру и кад је тре бао да се по кло ни, он се са пле те и она ко кру пан опру-
жи се по ред ње га. Мно ги од при сут них на сме ја ли су се, а ве ли ки ве зир је из-
го во рио ’Да не бу де ово ка кав но ви Оби лић!’“30

Ве ли ки ве зир ни је од мах по пре да ји жал бе пред у зи мао ни ка кве ко ра ке; 
ње го во че ка ње Ср би су при хва ти ли као слут њу о но вим уби стви ма. На сре-
ћу, ни је се до го ди ло ни шта. Ста нов ни штво При шти не је ми сли ло да је за то 
за слу жан ми тро по лит Ми ле ти је, али нај ве ро ват ни је је пра ви узрок био у за-
и ста те шком по ло жа ју у ко јем су се Ср би на ла зи ли, у шта се ве ли ки ве зир 
мо гао уве ри ти на го то во сва ком ме сту. Ки бри зли Мех мед-па ша би мо жда 
не што и пред у зео да за до во љи оче ки ва ња Ар ба на са и Ту ра ка, али док је мер-
као но ве жр тве сти гла је вест да је 14. сеп тем бра умро књаз Ми лош. Ипак, 
ни је у пот пу но сти про пу стио ту при ли ку, већ је са ку пио срп ске пр ва ке у Ба-
би ном Мо сту ко ји ма је за пре тио да се по на ша ју ка ко тре ба, тј. ра јин ски. 
Ше сна е стог сеп тем бра он се из При шти не пре ко Га зи ме ста на, где је по се-
тио гроб сул та на Му ра та упу тио за Ско пље и да ље Ца ри град. Ка да је оти-
шао Ср би су одах ну ли, јер им ње гов бо ра вак ни шта до бро ни је до нео.31

Књи гу Плач Ста ре Ср би је ха џи Се ра фим је по све тио ан гли кан ском све-
ште ни ку, пре ча сном Ви ли ја му Ден то ну, за ко га ка же да је чо век „...ко ји је пат-
њи су на род ни ка мо јих ве ли ко ср це отво рио“.32 Ко је био овај чо век ко јем је 
ар хи ман дрит Се ра фим с то ли ко по што ва ња по све тио сво ју књи гу? Ви ли јам 
Ден тон (1815–1888) за ду жио је срп ски на род и уоп ште хри шћа не на Бал-
ка ну ти ме што је у ово вре ме, ка да се о по ло жа ју хри шћа на у Осман ском 
цар ству ма ло зна ло, об ја вио не ко ли ко књи га у ко ји ма је пи сао о зло чи ни ма 

29 Јо ван Ха џи Ва си ље вић, Срп ски на род и тур ске ре фор ме (1852–1862), Брат ство XV, 
Бе о град, 1921, 187.

30 Са вре ме ни ци о Ко со ву, 423.
31 Јо ван Ха џи Ва си ље вић, Срп ски на род и тур ске ре фор ме, 189.
32 Ха џи Се ра фим Ри стић, Плач Ста ре Ср би је, При шти на – Ис ток, 1998, 5.
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Ту ра ка и му сли ма на над хри шћа ни ма Бал ка на. Пр во ње го во де ло ко је је по-
бу ди ло па жњу јав но сти у Ве ли кој Бри та ни ји и за пад ној Евро пи би ло је Хри-
шћа ни у Тур ској, штам па но у Лон до ну 1863. го ди не.33 Дру го про ши ре но из-
да ње иза шло је та ко ђе у Лон до ну 1876. го ди не.34 Убр зо по по ја вљи ва њу 
пр вог из да ња де ло је пре ве де но и штам па но на срп ском је зи ку у Но вом Са ду, 
а по том и на не мач ком у Пе шти.35. Зна чај на је и књи га Ср би ја и Ср би ко ју је 
Ден тон об ја вио 1862. го ди не, у ко јој пу то пи сно при ка зу је Ср би ју, с по себ-
ним освр том на умет нич ке вред но сти са чу ва не у цр ква ма и ма на сти ри ма из 
сред њег ве ка.36 Ово, као ни не ка ка сни ја Ден то но ва де ла о Ср би ма37 ни су 
до жи ве ла успех књи ге Кри сти ја ни у Тур ској.

Књи ге Ви ли ја ма Ден то на го во ре о те шком по ло жа ју Ср ба и дру гих хри-
шћа на у Осман ском цар ству, да кле исто што и де ла ха џи Се ра фи ма Ри сти-
ћа, због че га не чу ди по све та у књи зи ха џи Се ра фи ма. Они су се, не за ви сно 
је дан од дру го га на шли на истом за дат ку: у бор би за на сто ја ње да се ши ра 
европ ска јав ност упо зна са те шким по ло жа јем Ср ба и хри шћа на у Осман-
ском цар ству. За чу ђе ње је са мо чи ње ни ца да је ха џи Се ра фим Ри стић та ко 
бр зо чуо за књи гу Кри сти ја ни у Тур ској и њен са др жај. Мо гу ће да га је она 
на гна ла да и он сво је жал бе об ја ви у об ли ку књи ге. Се ћа ње на ха џи Се ра фи-
ма Ри сти ћа жи ви и да нас у ма на сти ру Ви ски Де ча ни, а ње го ве књи ге све до-
че о те шком по ло жа ју Ср ба сре ди ном XIX ве ка и бор би да се он по пра ви.
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Ve sna ZAR KO VIĆ

THE WORK OF HA DŽI-SE RA FIM RI STIĆ 
ON THE IM PRO VE MENT OF THE PO SI TION 

OF SER BIAN PE O PLE IN OLD SER BIA

Sum mary

The aut hor po ints out to the fact that diffi    cult po si tion in which Ser bian pe o ple 
we re fo und in Old Ser bia du ring the se cond half of the 19th cen tury, ga ve im pe tus to 
the edu ca ted and bra ve pe o ple to en ga ge and ga ve the ir con tri bu tion to the im pro ve-
ment of Serbs po si tion, in ac cor dan ce with the ir pos si bi li ti es. Due to the low num ber 
of li te ra te pe o ple, it was diffi    cult to fi nd bra ve and edu ca ted ones. The aut hor po ints 
out that the one of them was Hadf ži-Se ra fi m Ri stić, ar hi man drit of the mo na stery Vi-
so ki De ča ni, who be li e ved and ho ped the sta te in Old Ser bia, co uld im pro ve, and in 
ac cor dan ce with his pos si bi li ti es he en ga ged him self at that mat ter. The fi rst part of his 
ac ti vi ti es re la ted to the ma in te nan ce and re ha bi li ta tion of the Ser bian mo na ste ri es and 
chur ches in Old Ser bia, due to which he was co ming to Bel gra de many ti mes du ring 
the mid dle of the 19th cen tury, re qu e sting and was gi ven mo ney for the re ne wal of the 
Ser bian holy ob jects, and fi rst of all the mo na stery of Vi so ki De ča ni.

Furt her mo re, the aut hor emp ha si ses that the se cond part is con nec ted to the wri ting 
of re qu ests and com pla ints in which he de scri bed diffi    cult po si tion of Ser bian pe o ple 
in Old Ser bia, which we re han ded in to the co urts and go vern ments in Ser bia, Rus sia 
and Ot to man Em pi re. The re fo re he col lec ted da ta on se pa ra te op pres si ons con ta i ning 
the na mes of vic tims and op pres sors in clu ding the de scrip tion of the sa me with the 
aim to po int out to the diffi    cult po si tion in which Serbs are to be fo und. Be ca u se of the 
fact his do cu men ted re qu ests did not fi nd a good re cep tion with the Ot to man aut ho ri-
ti es, he was prin ting them as bo oks du ring the who le de ca de of the 19th cen tury. His 
se cond in ten tion was to in form wi der pu bli city thro ugh bo oks with real po si tion of 
Serbs in Old Ser bia.

Key words: Ha dži-Se ra fi m Ri stić, Serbs, Al ba ni ans, Old Ser bia, Ot to man Em pi re, 
op pres si ons, com pla ints.

Рад је пре дат 19. ок то бра 2010. го ди не, а на кон по зи тив ног ми шље ња ре цен зе на та од лу ком 
од го вор ног уред ни ка Ба шти не одо брен за штам пу.



Јо ван СИ МИ ЈА НО ВИЋ

ЈЕ ДАН ОСВРТ НА ИСТО РИЈ СКИ ЗНА ЧАЈ 
ОСНИ ВА ЊА КО ЛА СРП СКИХ СЕ СТА РА*

Ап стракт: У про ле ће 1903. го ди не, по тре се не ве сти ма о стра да њу срп ског 
на ро да, ко ји је та да још увек био под Тур ском, Дел фа Ива нић и На де жда Пе тро-
вић до шле су на иде ју да се осну је жен ско ху ма ни тар но, ро до љу би во дру штво. На 
пред лог Бра ни сла ва Ну ши ћа и Ива на Ива ни ћа оно је на зва но „Ко ло срп ских се-
ста ра“. У овом ра ду смо на осно ву гра ђе „Ко ла срп ских се ста ра“, нео бја вље них 
ме мо а ра Дел фе Ива нић ко ји се чу ва ју у Ар хи ву Ср би је, из ве шта ја и тек сто ва у 
Вар да ру, као и ре ле вант не ли те ра ту ре, по ку ша ли да са гле да мо окол но сти ко је су 
до ве ле до осни ва ња, овог ду ги низ го ди на вр ло зна чај ног жен ског дру штва. Рад се 
те мат ски од но си и на ак тив но сти ко је је Ко ло од мах по осни ва њу пред у зе ло. 
Хро но ло шки је уокви рен од по ја ве иде је о осни ва њу до ор га ни зо ва ња пр вих бол-
нич ких кур се ва уочи Пр вог бал кан ског ра та. На осно ву до ступ них из во ра, по ку-
ша ли смо да про дре мо у су шти ну мо ти ва ко ји из да на шње пер спек ти ве де лу ју по-
ма ло ма гло ви то, а ко ји су ан га жо ва ли го спо ђе из углед них гра ђан ских по ро ди ца 
да при сту пе, по ка за ће се вре ме ном, из у зет но ва жном на ци о нал ном по ду хва ту.1

Кључ не ре чи: „Ко ло срп ских се ста ра“, ху ма ни тар ни рад, ху ма ни тар на дру штва.

По чет ком XX ве ка Ср би ја се на ла зи ла пред бур ним вре ме ни ма, ис пу ње-
ним стра да њем и бор бом за го лу ег зи стен ци ју, укле ште на из ме ђу Хаб збур-
шке и Ото ман ске им пе ри је, у ко ји ма је жи вео срп ски на род у ве ли ком бро-
ју. Ка да је у пи та њу бри га о срп ском жи вљу у Ото ман ској Тур ској, су шти ну 
спољ не по ли ти ке срп ске вла де пред ста вља ле су ми ро љу би ве ме то де, пу тем 
осни ва ња шко ла и кон зу ла та. Ма ке до ни ја се већ кра јем XIX ве ка на шла на 
ме ти пре тен зи ја све три за ин те ре со ва не бал кан ске др жа ве. Но си лац бу гар-
ске на ци о нал не иде је би ла је ег зар хи ја. Грч ка је чврст осло нац сво је на ци о нал-
не про па ган де има ла у Па три јар ши ји и имућ ном гра ђан ству у ма ке дон ским 

* Рад је на пи сан у окви ру про јек та Ду хов не по ја ве и ства ра ла штво срп ског на ро да на 
Ко со ву и Ме то хи ји од XV до XX ве ка (бр. 148020), ко ји је одо бри ло и фи нан си ра Ми ни-
стар ство на у ке Ре пу бли ке Ср би је.
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гра до ви ма. Ср би ја је тек кра јем XIX ве ка, отва ра њем срп ских кон зу ла та у 
Со лу ну (1887), Би то љу (1888) и При шти ни (1889) до би ла ин сти ту ци о нал но 
пра во да по ма же кул тур но и про свет но свом на ро ду у Тур ској.1 Ин тен зив-
ним и стр пљи вим ди пло мат ским ак тив но сти ма у Ца ри гра ду, вла да је на сто ја-
ла да ду го роч но по мог не та мо шњем срп ском ста нов ни штву и код ње га учвр-
сти на ци о нал ни иден ти тет.2

Го ди не 1903. крат ко трај ни, не у спе ли Илин ден ски уста нак у ор га ни за ци-
ји ВМРО-а у Би тољ ском ви ла је ту за вр шио се бру тал ном од ма здом у ко јој је 
та мо шњи срп ски на род, по ред оста лих, пре тр пео ве ли ка стра да ња.3 Не пу на 
два ме се ца пре устан ка, у Ср би ји се до го ди ло уби ство кра љев ског па ра и сме-
на ди на сти је, та ко да су сви на ци о нал ни ка па ци те ти би ли усме ре ни ка уну тра-
шњим при ли ка ма. Др жав ни ор га ни, у та квим окол но сти ма, ни су мо гли по све-
ти ти пу ну па жњу ма ке дон ском пи та њу и би ли су за те че ни устан ком.4

Срп ска вла да уз др жа ним и већ два де сет го ди на уста ље ним ме то да ма 
ви ше ни је мо гла мно го да по мог не. С дру ге стра не, би ло ка ква од луч ни ја ре-
ак ци ја Бе о гра да на те рор ко ји је тр пе ло ста нов ни штво, мо гло би би ти про-
ту ма че но као ме ша ње у уну тра шње по сло ве, што би ре зул ти ра ло по гор ша-
њем од но са са Тур ском и у крај њем на не ло са мо ште ту та мо шњем срп ском 
на ро ду. Зва нич ни ци срп ске вла де су се при бо ја ва ли да се сце на рио већ ви-
ђен у Бо сни и Хер це го ви ни по но во не од и гра и у Ма ке до ни ји.5

Нај е фи ка сни ји на чин да се из Ср би је пру жи по моћ би ле су ху ма ни тар-
не ак тив но сти ра зних удру же ња, ко ја та да на ста ју при ват ном ини ци ја ти вом 
гра ђа на. Ка рак те ри стич но је да се та да у Ср би ји, углав ном без ди рект ног 
ан га жо ва ња др жав них ор га на, по ја вљу је ве ли ки број ху ма ни тар них, па три-
от ских удру же ња.6 Иде ја да се при ват ном ини ци ја ти вом по мог не на ста ла је, 
мо гло би се ре ћи, у кру го ви ма ин те лек ту ал не, па и еко ном ске ели те Ср би је. 
Омла ди на ко ја је та да још увек би ла за до је на не ис тро ше ним ро ман ти чар-
ским за но сом, шта ви ше ду го и стр пљи во су здр жа ва ном же љом за пот пу ним 

1 Ди ми три је Ђор ђе вић, На ци о нал не ре во лу ци је бал кан ских на ро да 1804–1914, Бе о-
град, 1995, 105–106.

2 Ми ха и ло Вој во дић, Ср би ја у ме ђу на род ним од но си ма кра јем и по чет ком ве ка, СА НУ, 
Бе о град, 1988, 43–46. 

3 Про це не бро ја жр та ва и оште ће них до ста се раз ли ку ју, не ки по да ци го во ре да је 
то ком и на кон Илин ден ског устан ка спа ље но чак 200 се ла, од но сно 12.000 ку ћа, а око 
71.000 љу ди оста ло без кро ва над гла вом, 3.000 же на обеш ча шће но, а 4.700 љу ди уби је но 
(на рав но реч је са мо о оквир ним про це на ма и на ци о нал ност свих жр та ва ни је на ве де на, 
нап. аут.). Ви де ти: Са во Ско ко, Дру ги бал кан ски рат 1913, књ. 1, Бе о град, 1968, 68. 

4 Ми ло рад Ек ме чић, Ства ра ње Ју го сла ви је 1790–1918, II, Бе о град, 1989, 470.
5 Вла ди мир Јо ва но вић, „Ср би ја и Илин ден ски уста нак“, Bal ca ni ca, 1998/29, 193.
6 Ком пле тан спи сак свих ху ма ни тар них дру шта ва ко ја су по сто ја ла у то вре ме бро јао је 

88, ви де ти: Мир ја на Со фро ни је вић, Ху ма ни тар на дру штва у Ср би ји, Бе о град, 2003, 237.
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осло бо ђе њем сво јих су на род ни ка, са по себ ном осе тљи во шћу је пра ти ла де-
ша ва ња у Ста рој Ср би ји и Ма ће до ни ји.7 Ге не ра ци ја ко ја је сво ју пу ну кре а-
тив ну сна гу има ла у то до ба, ве ро ва ла је да је њој по ве ре на ми си ја да ко нач но 
осло бо ди све сво је су на род ни ке и ус по ста ви мо дер ну су ве ре ну на ци о нал ну 
др жа ву. На су прот уко ре ње ном сте ре о ти пу, же не у Ср би ји су се тру ди ле да 
ухва те ко рак са мо дер ним те ко ви на ма, све се ви ше же на шко ло ва ло на углед-
ним уни вер зи те ти ма у Евро пи.8 Од 1874. ка да је осно ва но пр во жен ско удру-
же ње, „Је вреј ско жен ско дру штво“, до по чет ка XX ве ка по ја вио се сра змер но 
ве ли ки број жен ских дру шта ва.9 Члан ство су, по пра ви лу са чи ња ва ле же не 
из имућ них и ути цај них град ских по ро ди ца. Углав ном су сва жен ска дру штва 
би ла из ра зи то ро до љу би во на стро је на, јер су же не сле ди ле при ме ре сво јих 
му же ва и оче ва у ху ма ни тар ном и на ци о нал ном ра ду.10

Су мор не ве сти ко је су на кон угу ше ња Илин ден ског устан ка из Би тољ-
ског ви ла је та до пи ра ле до срп ске јав но сти, иза зи ва ле су по ме ша на осе ћа ња 
оча ја и бе са. Сле де ће ре чи сли ко ви то опи су ју ка ко су ови су мор ни до га ђа ји 
до жи вља ва ни у срп ској јав но сти: „С про ле ћа 1903. го ди не на ста ле су вр ло 
бур не при ли ке у Ста рој Ср би ји и Ма ће до ни ји. При ли ке ко је су прет хо ди ле 
стра шном и кр ва вом устан ку ма ће дон ском. Све што је би ло бо ље и че сти ти-
је ни је мо гло оста ти на ми ру. Пр ва ци на род ни би ли су пр во за тва ра ни, па 
он да уда вље ни или обе ше ни и за тим у мо ре ба че ни. Је ди-ку ле и Бе аз ку ла у 
Со лу ну, ко ју с пра вом на зи ва ју кр ва вом, не ми су све до ци гро зне смр ти мно ге 
на ше он да га ње бра ће.

Ни је би ло ку ће у Ста рој Ср би ји и Ма ће до ни ји ко ју по ли ци ја ни је пре тре-
са ла; ни је би ло до ма из ко је га је дан или дво ји ца ни су би ли у гро зним тур ским 
ап са на ма. Ма ло је би ло по ро ди ца у ко ји ма бар по јед но жен ско че ља де ни је 
би ло осра мо ће но; где бар је дан члан ни је уби јен, би ло муч ки или пр са у пр са.

Али ни је еп ско пле ме у Ста рој Ср би ји и Ма ће до ни ји има ло да тр пи са-
мо од Ту ра ка и Ар на у та; ње му су исто та ко на ху ди ла и бра ћа-не бра ћа Бу га-
ри. Мно га и мно га на па ће на срп ска ду ша оти шла је Бо гу на исти ну од брат-
ског бу гар ског но жа и кур шу ма; а мно ги је Ср бин оти шао у гро зне тур ске 
ап са не, из ко јих се рет ко из ла зи, усљед бу гар ског пот ка зи ва ња.“11

  7 Ста ром Ср би јом и Ма ће до ни јом се у Ср би ји та да оквир но на зи ва ју те ри то ри је ју-
жно од срп ских гра ни ца из 1878. го ди не, а ко је су од XII до XV ве ка би ле у сре ди шту срп-
ске сред њо ве ков не др жа ве и у ко ји ма је жи ве ло, та да још увек број но, ста нов ни штво код 
ко га је био очу ван срп ски на ци о нал ни иден ти тет и срп ска пра во слав на ве ро и спо вест. 

  8 Љу бин ка Тр гов че вић-Ми тро вић, Пла ни ра на ели та, о сту ден ти ма из Ср би је на европ-
ским уни вер зи те ти ма у 19. ве ку, Бе о град, 2003, 9.

  9 М. Со фро ни је вић, н. д., 237.
10 Је ле на Са вић, „Ко ло срп ских се ста ра – од го вор ели те на жен ско пи та ње“, Гла сник 

ет но граф ског му зе ја, Бе о град, књ. 73/2009, 117.
11 Дел фа Ива нић, „Ко ло срп ских се ста ра“, Вар дар, 1/1906, 19.
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Аутор ових ре чи об ја вље них у пр вом бро ју ка лен да ра Вар дар из 1906. 
би ла је Дел фа Ива нић, идеј ни тво рац „Ко ла срп ских се ста ра“. Би ла је се кре-
тар, а ка сни је и пред сед ни ца до 1942. го ди не ка да су не мач ке оку па ци о не 
вла сти за бра ни ле рад Дру штва. Би ла је лич ност од из у зет ног ен ту зи ја зма, ја-
ке во ље, ко ја се це лим би ћем по све ти ла ху ма ни тар ном ра ду „До бра же на, 
ле па уста но ва“ – го во ри ли су о њој.12 Ро ђе на је 1881. год. у Под го ри ци. Отац 
јој је био Иван Му сић, чу ве ни вој во да у хер це го вач ком устан ку, Ср бин ка то-
лич ке ве ре, ко ји је пред смрт пре шао у пра во сла вље. У нај ра ни јем де тињ ству 
оста ла је без оба ро ди те ља и та да ју је усво јио Ми хај ло Бо ги ће вић, ми ни-
стар гра ђе ви на и два пу та пред сед ник бе о град ске оп шти не, ве ли ки на ци о-
нал ни и ху ма ни тар ни рад ник, осни вач и пот пред сед ник дру штва „Све тог 
Са ве“. Од свог по о чи ма Дел фа је на сле ди ла љу бав пре ма ху ма ни тар ном и 
на ци о нал ном ра ду. Жи ве ла је у дра ма тич ном исто риј ском пе ри о ду, ис пу-
ње ним са че ти ри ра та и, на жа лост, има ла мно го при ли ка да се ба ви ху ма ни-
тар ним ра дом. Те 1903. го ди не по зна ти не ми ли до га ђа ји у Ма ке до ни ји, иза-
зва ли су у њој са зре ва ње иде ја ко ја ће по том ре зул ти ра ти по ја вом ве ли ког, а 
по мно гим по ка за те љи ма и нај зна чај ни јег ху ма ни тар но-ро до љу би вог удру-
же ња же на.13 Ка сне је се ни 1899, ка ко ка же „из чи сте љу ба ви“ до шла је у Ско-
пље да ра ди као на став ни ца хе ми је. Та мо је упо зна ла свог бу ду ћег су пру га 

12 Вла ди мир Ман дић, Хе ро и не са свет ским од лич јем, Ниш, 1998, 15–17. 
13 Дел фа је иза се бе је оста ви ла сво је ме мо а ре, зна ча јан из вор ко ји го во ри о са мом осни-

ва њу Ко ла. Они се од 1966. го ди не чу ва ју у Ар хи ву Ср би је. На 205 ку ца них стра на и не ко ли-
ко стра на ру ко пи са, у сво јим ме мо а ри ма је опи са ла свој жи вот ни пут, кроз ко ји се мо гу са-
гле да ти мно ге ак тив но сти Ко ла ко је би ина че оста ле не не по зна те. Дел фа је та ко ђе би ла и 
аутор тек сто ва у Вар да ру ко ји го во ре о осни ва њу, ци ље ви ма и ак тив но сти ма Ко ла, та ко да 
ка да је реч о овој те ми, го то во сви ва жни из во ри су иза шли углав ном из ње ног пе ра. За то 
мо ра мо би ти опре зни, јер ка да је у пи та њу из вор у ко ме је сам аутор и уче сник, увек по сто ји 
мо гућ ност да је бар и под све сно уве ли чао сво ју уло гу, али сва ка ко уз по ре ђе ње са дру гим из-
во ри ма и кри тич ки при ступ, мо же мо има ти по ве ре ња у ње ну пи сме ну остав шти ну. Дел фа је 
би ла обра зо ва на же на. Би ла је упу ће на у са вре ме не дру штве не и по ли тич ке то ко ве, че сто је 
би ла и ак тив ни уче сник, на при мер: уче ство ва ла је у осни ва њу Ко ла, би ла је пот пред сед ни ца 
Срп ског на род ног жен ског са ве за. Кроз ње не ме мо а ре мо же мо да са гле да мо и круп не исто-
риј ске до га ђа је, на при мер: пе ри од срп ске упра ве у Ал ба ни ји. За свој по жр тво ван, ху ма ни-
тар ни рад у вре ме Бал кан ских ра то ва би ла је пр ва Ју го сло вен ка ко ја је 1920. го ди не до би ла 
пре сти жно при зна ње ме ђу на род ног Цр ве ног кр ста – Ме да љу „Фло ренс Нај тен гел“. Го ди не 
1944. на кон осло бо ђе ња, би ла је хап ше на и про га ња на. Умр ла је у Бе о гра ду 1972. го ди не. 
По треб но је на гла си ти и то да се зна чај и уло га Дел фе Ива нић у осни ва њу и ор га ни за ци ји 
Дру штва че сто не пра вед но за не ма ру је, у од но су на под јед на ко за слу жну, а у ши рој јав но сти 
мно го по зна ти ју „са у че сни цу“ На де жду Пе тро вић. – Ар хив Ср би је, Va ria-3494. Ме мо а ри 
Дел фе Ива нић; Ста но је Ста но је вић, Ен ци кло пе ди ја СХС, Но ви Сад, Бе о град 2000, књ. 2, стр. 5; 
Љи ља на Мир ко вић, „Гра ђа о ко лу срп ских се ста ра у ар хи ву Ср би је“, Ар хив ски пре глед, Бе о-
град, 1990, 1–15; Вла ди мир Ман дић, н. д. 15–23.
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Ива на Ива ни ћа,14 та да шњег ви це кон зу ла у Ско пљу, са ко јим се вен ча ла 1901. 
У Ско пљу се лич но уве ри ла у си ту а ци ју. Кра јем ма ја 1903. год Иван Ива нић 
је до био пре ме штај на ду жност се кре та ра кон зу лар ног оде ље ња Ми ни стар-
ства спољ них по сло ва, због че га брач ни пар по том на пу шта Ско пље и по но-
во до ла зи у Бе о град, упра во 29. ма ја ују тро, где их је са че ка ла вест о си ноћ-
њем уби ству Кра љев ског па ра.15

У Бе о гра ду је Дел фа упор но, у свом дру штве ном окру же њу, из но си ла 
сво ју за бри ну тост за си ту а ци ју у Ма ке до ни ји. Та ко су се и у раз го во ри ма са 
ње ном при ја те љи цом, сли кар ком На де ждом Пе тро вић, Ма ке до ни ја, Ста ра 
Ср би ја, та мо шњи срп ски на род и ње гов по ло жај че сто на ме та ли као те ма. 
Као плод ду гих раз ми шља ња и раз го во ра ро ди ла се за ми сао о ор га ни зо ва њу 
по мо ћи.16 Не ко ли ко да на по том, под ути ском ових раз го во ра, На де жда је 
ор га ни зо ва ла са ста нак у сво јој ку ћи у Ра тар ској ули ци бр. 32, ко ме су по ред 
Дел фе и На де жде још при су ство ва ли и Јул ка Ја њић, Ма ри ја Је ла чић Па вло вић, 
Ко са ра Цвет ко вић, Је ле на Ла за ре вић и Иван Ива нић. На овом још увек не-
фор мал ном са стан ку На де жда је го во ри ла о нео п ход но сти по мо ћи та мо-
шњем на ро ду, раз ма тра ли су се пла но ви ка ко да се по мог не и ка ко да се иде је 

14 Иван Ива нић (1867–1936), ди пло ма та, но ви нар, пу бли ци ста. У бо га тој ка ри је ри, 
слу жбо вао у Бу дим пе шти, При зре ну, Ско пљу, Со лу ну, Би то љу и Ца ри гра ду, на ра зним 
ду жно сти ма од пи са ра, до ви це кон зу ла и ше фа Прес би роа Ми ни стар ства ино стра них по-
сло ва. Уре ђи вао је „Тр го вин ски гла сник“, „Ца ри град ски Гла сник“, „Го луб“ и „Вар дар“, 
„Днев ни Лист“, „Сре ми цу“ и „Во љу На ро да“. Био је и Се кре тар „Срп ског но вин ског дру-
штва“. На пи сао је и де ла: „Ма ће до ни ја и Ма ће дон ци“, „Из цр кве не исто ри је Ср ба у Тур-
ској у XVI II и XIX ве ку“ и др. Ка да је по чео рат 1912. го ди не био је мо би ли сан на ду жност 
се кре та ра за стра ну пре пи ску при шта бу Тре ће ар ми је. Д. Ива нић, н. ру ко пис, 123; Ста-
но је Ста но је вић, Ен ци кло пе ди ја СХС, Но ви Сад, Бе о град 2000, књ, 2, стр 5; Ду шан Ши јач-
ки, „Иван Ива нић“, Вар дар 25/1937, 86–91.

15 АС, Va ria-3494, Ме мо а ри Дел фе Ива нић, 77; Д. Ива нић, „Пре два де сет го ди на“, Вар-
дар, 13/1924, 10.

16 Из пр ве ру ке Дел фа нам је оста ви ла вред но, сли ко ви то све до чан ство о то ме ка ко је 
до шло до иде је о осни ва њу жен ског ху ма ни тар ног дру штва:

„Пре два де сет го ди на, пред ве че јед ног ле пог да на кон цем ме се ца ју на, ше та ле су се 
две при ја те љи це ста зом ко ја во ди од Ко шут ња ка Топ чи дер ској цр кви и оном што во ди од 
цр кве ка пче ли ња ку.

Ста ри ја, сли кар ка од ла зи ла је с бо ја ма и ки чи цом у наш ле пи се но ви ти Топ чи дер и 
пре но си ла ње го во бо га то зе ле ни ло на сво је плат но.

Мла ђа, ко ја је тек до шла би ла ’из Тур ске’, до ла зи ла би на раз го вор сво јој при ја те љи ци.
Раз го вор се кре тао о злим при ли ка ма ко је наш на род пре жи вљу је у Тур ској, о не у спе-

лом Ма ће дон ском устан ку, ко мит ској ак ци ји, му че њу, за тва ра њу ве ша њу и про те ри ва њу 
на шег на ро да у Ма лу Ази ју. Из но се ћи зло ста ње на ших са пле ме ни ка, раз го вор би се за вр-
ша вао тим, да за тај не сре ћан свет ва ља не што учи ни ти, да је Ср би ја ду жна да му пру жи 
ру ку, ука же пот по ру и уте ху и по ка же му да је за јед но са њим у да ни ма ње го вих нај те жих 
ис ку ше ња и стра да ња“. Д. Ива нић, „Пре два де сет го ди на“, Вар дар, 13/1924, 9.
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спро ве ду у де ло. Не ко ли ко да на по том, на истом ме сту ор га ни зо ван је по но-
во скуп ко ме је овај пут при су ство вао и Бра ни слав Ну шић, при ја тељ по ро-
ди це Ива нић још из вре ме на њи хо вог бо рав ка у Ско пљу. Та да је од лу че но 
да Ива нић и Ну шић у нај кра ћем ро ку из ра де про је кат пра ви ла за ово но во 
дру штво, чи ји би циљ тре бао би ти „да по ма же ма те ри јал но и мо рал но на ше 
стра дал ни ке у Тур ској“.17 На кон још не ко ли ко са ста на ка иде ја се кри ста ли-
са ла: – „и нај зад по сле још два три са стан ка, би до не то де фи ни тив но ре ше-
ње да се осну је јед но жен ско па три от ско, ху ма но, кул тур но дру штво, ко је ће 
има ти сво је од бо ре у свим ве ћим ме сти ма Кра ље ви не Ср би је, са за дат ком 
да пру жа што ве ћу по моћ по стра да лом срп ском жи вљу у Ста рој Ср би ји и 
Ма ће до ни ји, а доц ни је, кад оја ча, да се окре не и на дру гу стра ну, где год има 
по ро бље ног на шег на ро да.“18 Бра ни слав Ну шић је ку мо вао но во о сно ва ном 
дру штву спо јив ши прет ход на два пред ло га Ива на Ива ни ћа: Дру штво срп ских 
се ста ра, или Ко ло Срп ки ња у на зив ко ји ће оста ти Ко ло срп ских се ста ра.19

Не где кра јем ју ла (та чан да тум ни је са чу ван) одр жа на је и кон фе рен ци-
ја за штам пу, на ко јој су об ја вље ни ци ље ви и иде је за ко је ће се Дру штво за-
ла га ти. На тој кон фе рен ци ји Дел фа Ива нић је про чи та ла ре фе рат о Ко лу, 
ко јим је при сут не но ви на ре упо зна ла са за бри ну то шћу ко јом Дру штво гле-
да на ста ње на ро да у Ма ке до ни ји и на ме ра ма ко је исто тим по во дом же ли 
да пре ду зме. Про чи тан је и пред лог пра ви ла удру же ња.20

Пр ва кон сти ту тив на скуп шти на дру штва одр жа на је 15. ав гу ста 1903. го-
ди не у Ко лар цу. Скуп шти ном је пред се да ва ла Со фи ја Аран ђе ло вић, учи-
те љи ца у пен зи ји. Та да је На де жда Пе тро вић одр жа ла го вор ко ји је тра јао 
чи та вих сат и по. За пред сед ни цу Ко ла иза бра на је Сав ка Су бо тић,21 за 
пот пред сед ни цу Ми ли ца До бри, за се кре та ре: На де жда Пе тро вић и Је ле-
на Ла за ре вић, за бла гај ни ке Ма ри ја Је ла чић Па вло вић и Је ла Бај ло ни, а за 
пред сед ни цу над зор ног од бо ра иза бра на је Ста на Ми хај ло вић.22

17 Исто, 10.
18 Исто.
19 Исто, 11.
20 Исто, 11, 12.
21 Сав ка Су бо тић (1834–1918), по ти че из углед не по ро ди це По лит. Ми хај ло По лит 

Де сан чић јој је био ро ђе ни брат. Ис та кла се на афир ма ци ји срп ских тек стил них ру ко тво-
ри на, за ла га ла се за пра во на шко ло ва ње же на, осни ва ње шко ла у Но вом Са ду и Пан че ву 
сма тра се ње ном за слу гом. Уче ство ва ла је на број ним из ло жба ма у зе мљи и ино стран ству. 
Би ла је ини ци ја тор мно гих жен ских дру шта ва, и пред сед ни ца Бе о град ског жен ског дру-
штва, пр ва пред сед ни ца Ко ла срп ских се ста ра и Срп ског на род ног жен ског са ве за. Ви де ти: 
Ма ри на Цвет ко вић, „До при нос Сав ке Су бо тић про у ча ва њу тра ди ци о нал не тек стил не ра ди-
но сти“, Гла сник ет но граф ског му зе ја у Бе о гра ду, 70/2006. 271–289; Вар дар, 12/1923, 120–123.

22 Д. Ива нић, „Пре два де сет го ди на“, Вар дар, 13/1924, 13, 14; АС, Va ria-3494, Ме мо а ри 
Дел фе Ива нић, 87.
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Не ду го по осни ва њу Ко ла ор га ни зо ва на је и пр ва ак ци ја, већ кра јем но-
вем бра Ми ца До бри и На де жда Пе тро вић од не ле су Мар ку Це ри ћу управ-
ни ку срп ских шко ла у По ре чу по моћ од 60 на по ле о на. Ка ко је На де жда о 
ово ме ка сни је све до чи ла, сред ства су би ла на ме ње на за на бав ку оруж ја и 
му ни ци је, за од бра ну и од вра ћа ње на па да ча на срп ске учи те ље, по по ве, ко ји 
су по ста ја ли све уче ста ли ји од стра не про бу гар ских ак ти ви ста. Ево ка ко је 
тај до га ђај На де жда ка ни је опи са ла : „Узми те, бра ћо, овај но вац, упо тре би те 
на оно што вам по тре ба из и ску је; на ме сто плу го ва и мо ти ка ку пи те пу шке 
и му ни ци ју, њи ма за сеј те пр во се ме за сло бо ду, па кад до ђе вре ме осло бо ђе-
ња за јед но ће мо при бра ти же тву.“23 На овом при ме ру се ви ди да је удру же ње 
упо ре до са ху ма ни тар ним ра дом, уче ство ва ло и на ма те ри јал ној при пре ми 
бу ду ће ору жа не ак ци је срп ских че та, све на рав но зва нич но, ис кљу чи во при-
ват ном ини ци ја ти вом.

Од 1903. го ди не Ко ло је осно ва но са ини ци јал ним мо ти вом да се по мог-
не срп ском на ро ду у Тур ској. Ка сни је, по ја вом срп ских че та у да на шњој Ма-
ке до ни ји, свим сво јим ка па ци те ти ма и во љом Ко ло је по ма га ло ову ак ци ју. 
Не где исто вре ме но са по чет ком ор га ни зо ва ног ору жа ног от по ра, тзв. чет-
нич ке ак ци је, Дру штво по чи ње да из да је Вар дар ка лен дар, го ди шњак, ко ји је 
из ме ђу оста лог пру жао и ја ко бит ну про па ганд ну по др шку ак ци ји. Вар дар 
об ја вљу је фо то гра фи је срп ских чет ни ка оки ће них ле пим оруж јем, опи су је окр-
ша је са про бу гар ским ко ми та џи ја ма, тур ским аске ром и на о ру жа ним Ар ба на-
си ма. На иде ју о по кре та њу гла си ла дру штва 1905. го ди не до шла је пот пред-
сед ни ца дру штва Ста ни сла ва Со дер ма јер. Пре ма ње ној за ми сли, Ко ло би 
из да ва ло је дан ма ли ка лен дар, у ко ме би се об ја вљи ва ле јед на до две па три от-
ске пе сме и ко ји би се про да вао по ули ца ма и ка фа на ма, а при хо дом од ње го ве 
про да је би се фи нан си ра ле ху ма ни тар не ак тив но сти. Ову за ми сао је до пу нио 
Иван Ива нић, пред ло гом да тај бу ду ћи лист до би је фор му ал ма на ха са ро до љу-
би вом са др жи ном, ко ји би био усме рен срп ском на ро ду ван Ср би је. У том 
ка лен да ру би се об ја вљи ва ле сли ке срп ских исто риј ских зна ме ни то сти, ма на-
сти ра, гра до ва, зна чај них исто риј ских лич но сти, из ги ну лих срп ских чет ни ка и 
че то во ђа.24 Иван је и ку мо вао овом ка лен да ру, пред ло жив ши да се зо ве Вар-
дар, што је уз оду ше вље ње би ло при хва ће но. „Вар дар је био ре ка ко ја је пре-
ста вља ла те жи ште на ших же ља и пре тен зи ја; про ла зи ла је кроз кла сич не зе мље 
Ср би но ве и као та ква би ла је ми ла сва ком Ср би ну. И Ко ло ко је је ве ро ва ло, 
ду бо ко ве ро ва ло у вас крс ве ли ке срп ске др жа ве и мо ћи, ко је је во ле ло про-
шлост на шу и же ле ло да је са што ви ше ве за ве же с да на шњим на шим жи во-
том, сма тра ло је да се оду жу је сво јој на ци о нал ној све сти и са ве сти, ако сво је 

23 На де жда Пе тро вић, „У по чет ку чет нич ке ак ци је у Ју жној Ср би ји“, Вар дар, 25/1937, 
Бе о град, 50–52.

24 Д. Ива нић, „Пре два де сет го ди на“, Вар дар, 1924, 15–16.
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пр вен че на зо ве име ном та ко дра ге ре ке и учи ни да оно што ви ше жи ви у на ма 
и пред на шим очи ма.“25 Вар дар је сво је име на сле дио од прет ход ног ка лен да-
ра, из да ва ног у Бе чу, ко ји из ла зио у пе ри о ду од 1879–1887. го ди не и био на-
ме њен срп ским чи та о ци ма у Тур ској.26 Ива нић је кроз но ви Вар дар же лео да 
на ста ви истим пу тем. Исто име је сим бо лич но озна ча ва ло исте иде је и сми-
сао, ко је је имао и ње гов беч ки прет ход ник. „Име ста рог ка лен да ра за др жа ли 
смо и за наш но ви ка лен дар, по што су им ци ље ви исти.“27 Вар дар је оп стао ду ги 
низ го ди на и де лио сво ју суд би ну са Дру штвом, ни је из ла зио од 1914–1921. а 
по след њи је иза шао 1941. го ди не. На сво јим стра ни ца ма је до нео мно ге тек-
сто ве ра зно ли ке те ма ти ке и по стао је дан од нај ти ра жни јих и нај це ње ни јих 
Ка лен да ра у пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та. Од пр во бит ног кон цеп та за сно-
ва ног на на ци о нал но про па ганд ној уло зи, ка лен дар је ево лу и рао у про ју го-
сло вен ски, јер се пр во бит на иде ја у ме ђу вре ме ну оства ри ла.28 На стра ни ца ма 
је оста вље но ви ше ме ста за жен ска пи та ња, а на кра ју се об ја вљу ју ис црп ни из-
ве шта ји глав ног и ме сних од бо ра Ко ла срп ских се ста ра из ко јих се мо же мно-
го са зна ти о бит ним чи ње ни ца ма у ве зи ак тив но сти Ко ла на свим ни во и ма.

Ко ло је би ло жен ско дру штво, ко је је та да ак ту ел не, мо дер не и про гре-
сив не иде је, по ни кле на за па ду при ме њи ва ло у Ср би ји сход но да тим окол но-
сти ма. Ак це нат је од по чет ка ста вљен на на ци о на лан и ху ма ни та ран рад ис-
пред жен ске еман ци па ци је. Све у ду ху пред о се ћа ја бу ду ћих ве ли ких ра то ва, 
стра да ња, Ко ло као да је на ин ди рек тан на чин, пу тем ху ма ни тар ног и на ци о-
нал ног ра да, на сто ја ло да из јед на чи жен ски пол са му шким. Већ од 1906. го-
ди не по чи ње ор га ни зо ва ње бол нич ких кур се ва. Пр ви курс, ко ји је тра јао три 
ме се ца успе шно је за вр ши ло три де сет же на ме ђу ко ји ма и Љу би ца Лу ко вић 
пред сед ни ца и Ста ни сла ва Со дер ма јер пот пред сед ни ца.29 И у на ред ним го-
ди на ма Ко ло је ор га ни зо ва ло кур се ве, све до бал кан ских ра то ва, ка да је већ 
био об у чен за ви дан број бол ни чар ки, ко је су би ле од ве ли ке по мо ћи. У пред-
сто је ћим бал кан ским и Пр вом свет ском ра ту, се стре су не се бич но ис ка зи ва-
ле сво ју љу бав и ен ту зи ја зам. По зна то је да су у Бе о гра ду у то ку Пр вог бал-
кан ског ра та осно ва ле бол ни цу (че твр ту ре зе рв ну), а мно ге се стре су ле чи ле 
и на фрон ту и но во о сло бо ђе ним те ри то ри ја ма. У свим ра то ви ма ве лик број 
жр та ва је под ле гао пе га вом ти фу су. Мно ге се стре су да ле и сво је жи во те, по-
ма жу ћи и ле че ћи бо ле сне и ра ње не и са ме су под ле гле за ра зи. Та ко је 1915. у 
Ва ље ву од пе га вог ти фу са пре ми ну ла и На де жда Пе тро вић.

25 Исто.
26 Ви де ти: Ми о драг Ма тиц ки, „Беч ки Ка лен дар ’Вар дар’ (1879–1887)“, Вар дар ски 

збор ник, I, Бе о град, 1999, 215–219.
27 Вар дар, 1/1906. 83.
28 Ј. Са вић, н. д., 127.
29 Д. Ива нић, „Љу би ца Лу ко вић“, Вар дар, 10/1921, 99,100.
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*
Спе ци фич ност Ко ла је би ла упра во у то ме што су у ње го вом де ло ва њу 

би ле при мар не ак тив но сти на ја ча њу на ци о нал ног иден ти те та. Ка да се фо-
ку си ра мо на пр ви пе ри од по сто ја ња Ко ла, мо же мо при ме ти ти да је нај ва-
жни ји циљ Дру штва био по ма га ње срп ском жи вљу у Тур ској на све на чи не, 
чак и ма те ри јал ним сред стви ма за на бав ку оруж ја. Рад на еман ци па ци ји же на 
у по чет ку је био дру го ра зре дан, док у го ди на ма на кон Пр вог свет ског ра та, 
у два де се тим, а по го то ву у три де се тим го ди на ма, ка да до ла зи до на глог отва-
ра ња од бо ра по ско ро свим ве ћим ме сти ма у Ју го сла ви ји. Та да Дру штво сву 
сво ју ак тив ност по све ћу је аги то ва њу да се шко лу ју жен ска де ца у се о ским 
под руч ји ма, Ко ло др жи пре да ва ња о хи ги је ни, ор га ни зу је анал фа бет ске те ча-
је ве за же не, отва ра шко ле за до ма ћи це и сл.

Ко ло срп ских се ста ра се ро ди ло у окри љу ро до љу би вог за но са Дел фе 
Ива нић и На де жде Пе тро вић. Иако им је њи хов дру штве ни ста тус омо гу ћа-
вао без бри жан, жи вот без по тре бе за ра дом, и би ло ка квим на по ром, њи хо-
ва са вест, на ци о нал на свест, здрав осе ћај за прав ду, тј. не прав ду, ни је им дао 
ми ра. Од лу чи ле су да сво ју енер ги ју и ен ту зи ја зам упо тре бе на ко рист сво-
јој на ци ји ка ко су нај бо ље зна ле и уме ле. Под ду бо ким ути ском де при ми ра-
ју ћих ве сти ко је су та да сти за ле до Ср би је, на ста ла је иде ја да се осну је жен-
ско ху ма ни тар но дру штво ра ди ур гент ног пру жа ња по мо ћи по стра да лом 
ста нов ни штву у Ма ке до ни ји. Ова при мар на за ми сао вре ме ном је пре ва зи-
шла и сам не мио до га ђај, ко ји ју је ини ци рао и ство ри ла јед но ве ли ко, зна-
чај но удру же ње, ко је ће оп ста ти и по сти ћи зна чај не ре зул та те на по љу ху ма-
ни тар ног и на ци о нал ног ра да све до Дру гог свет ског ра та.
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Jo van SI MI JA NO VIĆ

OVER VI EW ON THE HI STO RIC IM POR TAN CE 
OF THE FO UN DA TION OF „THE DAN CE 

OF SER BIAN SI STERS“

Sum mary

As per the aut hor’s vi ew, at the be gin ning of the 20th cen tury Ser bian pu bli city was 
up set by the news of the dis tress of Ser bian pe o ple, who had still been un der Ot to man 
Em pi re. Del fa Iva nić and Na de žda Pe tro vić ca me to the idea to fo und fe ma le hu ma ni-
ta rian and pa tri o tic so ci ety. To the pro po sal of Bra ni slav Nu šić and Ivan Iva nić it had 
been cal led „The Dan ce of Ser bian Si sters“. This pa per is the ma ti cally de a ling with the 
ac ti vity which the Dan ce un der to ok upon its fo un da tion. Chro no lo gi cally it was fra med 
from the ap pe a ran ce of the idea on the fo un da tion un til the or ga ni za tion of the fi rst 
ho spi tal co ur ses on the eve of the First Bal kan’s War.

In ad di tion, the aut hor stres ses that the Dan ce was cha rac te ri sed as a pa tri o tic 
as so ci a tion of wo men in clu ding the proc la i med aims of na ti o nal in te gra tion. In the 
pe riod to the First Bal kan’s War it ac ti vely did on hu ma ni ta rian ac ti vi ti es and hel ped 
Ser bian po pu la tion in Ot to man Em pi re. The Dan ce had or ga ni zed ho spi tal-re la ted 
co ur ses du ring which a lot of Ser bian wo men we re ta ught to tre at pa ti ents, what was 
very im por tant for the up co ming ti mes. Fi nally, it had been is su ing its ma ga zi ne „Var-
dar“, which fol lo wed the ac ti vity of the Dan ce and spread pa tri o tic pro pa gan da among 
Ser bian po pu la tion.

Key words: The Dan ce of Ser bian Si sters, hu ma ni ta rian work, hu ma ni ta rian so ci e ti es.

Рад је пре дат 15. но вем бра 2010. го ди не, а на кон по зи тив ног ми шље ња ре цен зе на та од лу ком 
од го вор ног уред ни ка Ба шти не одо брен за штам пу.









Са ша РА ДО ВА НО ВИЋ

УМЕТ НОСТ И СВЕ ТО*

Ап стракт: У пр вом де лу ра да раз ма тра се про блем од но са умет но сти и све тог 
у Хај де ге ро вом ту ма че њу умет но сти из ло же ног у Из во ру умет нич ког де ла и пре-
да ва њи ма о Хел дер ли ну. У та квом кон тек сту ин тер пре та тив но се ука зу је на два 
аспек та ње го вог ту ма че ња: 1) то по ло шки, ко ји умет нич ко де ло од ре ђу је као ме сто 
у ко ме се „бог до зи ва у отво ре но ње го ве при сут но сти“ (нпр. грч ки храм или тра-
ге ди ја); и 2) але ти о ло шки, у ко ме се раз ма тра од нос све тог и не-све тог, по ла зе-
ћи од уде са раз от кри ва ња или по ве сне исти не бив ство ва ња. Овај од нос све тог и 
не-све тог Хај де гер пре у зи ма од Хел дер ли на ко ји про ми шља по ве сну исти ну бив-
ство ва ња у струк ту ра ма све тог, пе ва ју ћи о „од бе глим бо го ви ма и до ла зе ћем бо гу“.

У дру гом де лу ра да ова але ти о ло шко-то по ло шка ана ли за ће се при ме ни ти на 
сред њо ве ков ну хри шћан ску умет ност Ко со ва и Ме то хи је, пре све га на хри шћан-
ске хра мо ве, ико не и књи жев на де ла.

Кључ не ре чи: све то, умет ност, Мар тин Хај де гер, исти на бив ство ва ња, але-
ти о ло ги ја.

Але ти о ло шко-то по ло шко про ми шља ње све тог

Про блем од но са умет но сти и све тог Хај де гер отва ра у свом нај ва жни-
јем де лу о умет но сти Из вор умет нич ког де ла.1 У на ве де ном спи су ње го ве 
ана ли зе све тог (He i li ge) илу стру ју се по зи ва њем на грч ку умет ност (грч ки 
храм, еп или тра ге ди ја). С дру ге стра не, Хај де гер ће у Хел дер ли но вом пе-
сни штву про на ћи свој лајт мо тив у ста ву о „од бе глим бо го ви ма и до ла зе ћем 
бо гу“ (entfl o hen Götter und kom men der Gott)2 за вла сти то про ми шља ње све тог. 

* Рад је на пи сан у окви ру про јек та Ду хов не по ја ве и ства ра ла штво срп ског на ро да на 
Ко со ву и Ме то хи ји од XV до XX ве ка (бр. 148020), ко ји је одо бри ло и фи нан си ра Ми ни-
стар ство на у ке Ре пу бли ке Ср би је.

1 M. He i deg ger, Holz we ge (на да ље HW), Frank furt, 1994, 1–74.
2 Ов де се ми сли на Хajдегеров спис Wo zu Dic hter (Че му пе сни ци). Ви ди HW 269–320. 

Од из у зет ног зна ча ја за про бле ма ти ку све тог су Хај де ге ро ва пре да ва ња о Хел дер ли ну, 
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Ова кве Хај де ге ро ве ана ли зе све тог на ве ле су Ота Пе ге ле ра (Ot to Pögge ler), 
јед ног од нај ва жни јих ин тер пре та то ра Хај де ге ро вог де ла, да из не се тврд њу 
да је Хај де ге ро во ту ма че ње умет но сти за сно ва но на кул ту и да умет ност и 
умет нич ка де ла про вла че у из ве сном сми слу ре ли ги о зно-те о ло шку функ-
ци ју ан тич ких хра мо ва.3 Ову тврд њу Пе ге лер не ту ма чи у не ком ши рем и 
си сте ма тич ни јем кон тек сту. Због то га се по ста вља пи та ње на ко ји на чин 
Хај де гер схва та све то: да ли као ре ли ги о зну функ ци ју, по ла зе ћи од ве за но-
сти умет но сти за култ, или се ту ра ди о јед ној дру га чи јој оп ти ци ко ја по јам 
све тог ту ма чи као јед ну по себ ну ми са о ну фи гу ру ко ја има але ти о ло шко-то-
по ло шке аспек те.

При ту ма че њу Хај де ге ро вог схва та ња све тог мо ра ју се има ти у ви ду два 
аспек та. Пр ви, то по ло шки, ко ји под ра зу ме ва да је умет ност ме сто (Ort) 
до га ђа ња све тог. Овај аспект је из ра жен у Из во ру умет нич ког де ла у ко ме се 
го во ри о умет нич ком де лу као ме сту где се „’све то от кри ва као све то’ и бог 
до зи ва у отво ре но сво је при сут но сти“4. И дру ги, але ти о ло шки, ко ји ука зу-
је на то да је су шти на умет но сти са при пад на по ве сти исти не бив ство ва ња 
или оно ме што Хај де гер на зи ва удес раз от кри ва ња (Ent ber gung sgeschick). 
У та квом але ти о ло шком кон тек сту све то се мо же раз у ме ти пре ма Хај де ге-
ро вим ре чи ма из Пи сма о ху ма ни зму упра во он да ка да је „...по сле ду го трај-
не при пре ме бив ство ва ње се бе ра све тли ло и у сво јој исти ни ис ку си ло“5. 
Овај дру ги аспект исто вре ме но до пу шта, иако Хај де гер то не ка же екс пли-
цит но, да се све то у раз ли чи тим епо ха ма раз ли чи то по ја вљу је, али и мо гућ-
ност да се све то не по ја вљу је, по го то во на кра ју но вог векa, где је су шти на 
умет но сти ан тро по цен трич на и тех нич ка. Ова ква ин тер пре та тив на те за 
за сни ва се на то ме да Хај де гер су шти ну умет но сти За па да схва та по ла зе ћи 
од су шти не бив ство ва ња, ње не струк ту ре и по ве сних пре о бра жа ја бив стве-
но сти (бив ство ва ња бив ству ју ћег). У та квом уде су раз от кри ва ња или по ве-
сној кон сте ла ци ји бив ство ва ња и њој са при пад не умет но сти Хај де гер раз-
ли ку је ан тич ку, сред њо ве ков ну и но во ве ков ну су шти ну умет но сти,6 чи ји 
до вр ше так Хај де гер ви ди у тех нич кој су шти ни умет но сти ко ја ре зул ти ра 

др жа на у зим ском се ме стру 1934/’35, об ја вље на у ње го вим це ло куп ним де ли ма под окри-
љем из да ва ча Vit to rio Klo ster mann: Hölder lins Hymnen „Ger ma nien“ und „Rhein“ GA 39. Frank-
furt, 1999. Ова пре да ва ња су др жа на упра во у вре ме ка да Хај де гер кон ци пи ра свој глав ни 
спис о умет но сти Из вор умет нич ког де ла. То нас мо же на ве сти на за кљу чак да су они ком-
пле мен тар ни, ка ко по пи та њу умет но сти, та ко и по пи та њу све тог. Та ко ђе по гле да ти 
Erläute run gen zu Hölder lins Dic htung, (на да ље EH), Frank furt, 1951, Hölder lins Hymne „An-
den ken“, Frank furt, 1991, Hölder lins Hymne „Der Is ter“, Frank furt, 1992. 

3 Ви ди Ot to Pögge ler, Ne ue We ge mit He i deg ger, Fre i burg/München, 1992, 306.
4 HW 30.
5 M. He i deg ger, Weg mar ken (на да ље WM), Frank furt, 2004, 339.
6 HW 69–70. 
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кра јем умет но сти. Овај крај умет но сти пред ста вља умет ност као без у мет-
ност, од но сно ону умет ност ко ја не ма по ве сно-обра зу ју ћу су шти ну и моћ 
из вор ног раз от кри ва ња. Оно што се на ме ће као пи та ње је сте – ка ко се у тој 
кон сте ла ци ји де ша ва све то? Да ли се „до зи ва ње бо га у отво ре но сво је при-
сут но сти“ де ша ва у ан тич кој и средњовекoвној умет но сти, a не де ша ва у 
но во ве ков ној и ње ном кра ју у ви ду тех нич ке епо хе? На ме ће се од го вор да 
је све то као „до зи ва ње бо га у отво ре но сво је при сут но сти“ ка рак те ри стич-
но за ан тич ку и сред њо ве ков ну епо ху умет но сти. Исто вре ме но оно „не-све-
то“ (un he i lig) би се по ка зи ва ло као „не-до зи ва ње бо га у отво ре но сво је при-
сут но сти“, у скри ва њу све тог као све тог, што би ка рак те ри са ло но во ве ков ну 
умет ност и њен до вр ше так у ви ду тех нич ке умет но сти. Уко ли ко се при хва-
ти ова кав став о епо ха ма у ко ји ма се де ша ва и не де ша ва све то као „до зи ва-
ње бо га у отво ре но сво је при сут но сти“, он да се мо же ре ћи да се у ту ма че-
њу све тог да је при мат то по ло шком аспек ту над але ти о ло шким. Ме ђу тим, 
ов де по сто ји про блем. То по ло шки аспект све тог као „до зи ва ње бо га у отво-
ре но сво је при сут но сти“ не укљу чу је це ло куп ни по јам све тог. На и ме, ми-
са о на фи гу ра све тог у се би укљу чу је и сво ју дру гу стра ну, оно не-све то. На 
те ме љу та квог ди на мич ког и са при пад ног од но са све тог и не-све тог мо же 
се раз у ме ти фе но мен све тог.7 Раз лог за та кву тврд њу тре ба тра жи ти у то ме 
да код Хај де ге ра све то у умет но сти не ма ре ли ги о зно-те о ло шки сми сао, већ 
се ње го во зна че ње мо ра тра жи ти кроз са при пад ни од нос по ве сти умет но-
сти са по ве сном кон сте ла ци јом исти не бив ство ва ња. Дру гим ре чи ма, не ма 
пу ног од ре ђе ња све тог уко ли ко се не узме и ње гов але ти о ло шки аспект. 

7 Хај де ге ро ву ди стинк ци ју „све то“ и „не-све то“ тре ба раз ли ко ва ти од ди стинк ци је „све-
то“ и „про фа но“. По јам про фа ног је пре све га су прот ност све том и об у хва та при род ни и 
сва ко днев ни ред ства ри, док је не-све то на чин при су ства, од но сно од су ства све тог. Аутор 
у овом ра ду за сту па те зу да се Хај де ге ро во од ре ђе ње све тог мо же раз у ме ти са мо кроз 
при хва та ње оног не-све тог у јед ном але ти о ло шко-то по ло шком кон тек сту. Мир ча Ели ја де 
(Mir cea Eli a de) у сво јој књи зи Све то и про фа но (Бе о град, 2004) ана ли зи ра све то из од но-
са пре ма про фа ном. Пре ма ње му, ту се ра ди о две вр сте бив ство ва ња у све ту, ко је за ви се 
од раз ли чи тих по зи ци ја ко је чо век за у зи ма у ко смо су. У том сми слу он са гле да ва про ва ли-
ју из ме ђу ова два ис ку ства ана ли зи ра ју ћи све ти про стор и вре ме, ри ту ал ну из град њу људ-
ског ста ни шта, ра зно ли кост ре ли ги о зног ис ку ства, од но се ре ли ги о зног чо ве ка са при-
ро дом и све том ору ђа... Про бле ма ти ку све тог у из дво је ном сми слу отвoрила је књи га 
Ру дол фа Ота (Ru dolf Ot to), Све то, Са ра је во, 1983. Ото све то схва та као мо да ли тет ре-
ли ги о зног ис ку ства. Ово ре ли ги о зно ис ку ство све тог је сте по ње му ира ци о нал но и не-
из ра зи во је зи ком. Та кво ис ку ство је не до ку чи во осе ћа ње стра хо по што ва ња пред све тим 
пред ме том и на све том ме сту и ис по ља ва ње ствар но сти дру га чи јег ре да од при род не ствар-
но сти. Оно укљу чу је myste ri um te re men dum као не до ку чи ву тај ну и над моћ ност, ко ја се ра зу-
мом не мо же об ја сни ти, и ре ли ги о зни страх myste ri um fa sci no sum, пу тем ко јих се раз ви ја ју 
са вр ше на пу но ћа и оп чи ње ност. Та ква ис ку ства он на зи ва ну ми но зним (од лат. Nu men, 
бог) јер су иза зва на от кри ћем јед не бо жан ске мо ћи.
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Та кву ве зу из ме ђу але ти о ло шког и то по ло шког аспек та све тог Хај де гер на-
ла зи у Хел дер ли но вом пе сни штву ко је пе ва о су шти ни пе сни штва и ње го-
вој по ве за но сти са исти ном бив ство ва ња.

У Из во ру умет нич ког де ла Хај де гер ука зу је на то да пе сни штво не мо же 
да се све де на по е зи ју. Ова је са мо ње гов нај и стак ну ти ји об лик.8 Оно је пре ма 
Хај де ге ру су шти на умет но сти и из ра жа ва од нос ту бив ство ва ња (чо ве ка или 
по ве сног на ро да) пре ма бо го ви ма. Осно ву за та кву тврд њу Хај де гер на ла зи 
код Хел дер ли на ко ји пе ва о бо жан ском, све том и су шти ни пе сни штва. По ла-
зе ћи од та кве Хел дер ли но ве по е ти ке Хај де гер ће пи са ти: „Пе сни штво раз у-
ме мо са да као за сни ва ју ће име но ва ње бо го ва и су шти не ства ри. Пе снич ки 
ста но ва ти зна чи: ста ја ти у при сут но сти (Ge gen wart) бо го ва и би ти за те чен 
бли зи ном су шти не ства ри.“ 9

По јам бо га или бо го ва код Хај де ге ра не озна ча ва ме та фи зич ки ен ти тет 
или нај ви ше бив ству ју ће. Ње го во по сто ја ње се не до ка зу је ни ти по ри че. По-
јам бо га је пре све га але ти о ло шка ми са о на фи гу ра пре у зе та из Хел дер ли но-
вог пе сни штва. Хел дер лин, ко ји у исто риј ском сми слу (ста но ви ште да ти-
ра ју ћег вре ме на) при па да књи жев но сти и умет но сти но вог ве ка, вре ме ну 
Ши ле ра и Ге теа, у по ве сном сми слу (Хај де ге ро во ста но ви ште из вор ног вре-
ме на и по ве сти исти не бив ство ва ња) не при па да умет но сти но во га ве ка.10 
Он је, пре ма Хај де ге ру, пе сник над пе сни ци ма и пе сник бу дућ но сти. Он пе ва 
о су шти ни пе сни штва. Ово пе ва ње о су шти ни пе сни штва (умет но сти) пре 
све га зна чи да он у сво јој по е зи ји пе снич ки про ми шља те мељ су шти не пе-
сни штва говoрећи о од бе глим бо го ви ма и на до ла зе ћем бо гу. Ми сао о од бе-
глим бо го ви ма и на до ла зе ћем бо гу по ка зу је пре ма Хај де ге ру су шти ну це-
ло куп не по ве сти из ра же не у струк ту ри све тог. Сход но то ме, та кво пе ва ње 
о од бе глим бо го ви ма и на до ла зе ћем бо гу као име но ва ње све тог сто ји у су-
сед ству са ми шље њем ко је ми сли кон сте ла ци ју по ве сти исти не бив ство ва-
ња.11 Та ква Хел дер ли но ва раз ми шља ња Хај де гер ће пре у зе ти као сво ја. Ово 

  8 Ви ди HW 61–62.
  9 EH 42.
10 Ot to Pöge ler, Der Denk weg Mar tin He i deg gers, Stut tgart, 1990, 232.
11 У том сми слу сто је ин струк тив но Пе ге ло ре ве ре чи ка да ука зу је на ве зу при су ства 

и од су ства бо го ва из по ве сти: „Ова без-бо жност (Gott-lo sig ke it) је сте до го ђе на по вест у 
по ве сти бив ство ва ња сâмог“. Der Denk weg Mar tin He i deg gers, стр. 217. Ово зна чи да су грч-
ки бо го ви, као и хри шћан ски, из гу би ли де ло твор ну сна гу. Они ви ше не уте ме љу ју исти ну 
бив ство ва ња. То не зна чи да не по сто ји цр ква, или не ки култ, али они са да не ма ју сна гу 
уте ме ље ња но ве по ве сти. По треб ни су но ви бо го ви. У том сми слу Хел дер ли но во пе сни-
штво име ну је (nen nen) сво ју (но во ве ков ну) епо ху као оскуд но вре ме (dürf ti ger Ze it), од но-
сно као јед но ме ђу вре ме. Ипак, ње го во пе сни штво ни је са мо ди јаг но за са да шње по ве сне 
кон сте ла ци је, већ и по ку шај да се за сну ју но во, бу ду ће вре ме, дру га чи ја су шти на чо ве ка и 
но ва кон сте ла ци ја исти не бив ство ва ња.
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су сед ство ми шље ња и пе ва ња Хај де гер ће у свом спи су Шта је ме та фи зи ка 
од ре ди ти ста вом: „Ми сли лац ка зу је бив ство ва ње. Пе сник име ну је све то.“ 12

У Из во ру умет нич ког де ла, сво јој нај зна чај ни јој рас пра ви о умет но сти, 
Хај де гер ће из ло жи ти сво је вла сти то од ре ђе ње све тог из од но са пре ма умет-
но сти. На и ме, умет нич ко де ло је ме сто по ја вљи ва ња све тог, ко је је озна че но 
као при су ство бо га. У том сми слу Хај де гер пи ше: „Гра ђе ви на, грч ки храм 
ни шта не од сли ка ва (ab bil den). Храм јед но став но сто ји усред кр ше ви те до ли-
не. Гра ђе ви на са др жи у се би об лич је (Ge stalt) бо га и пу шта га, др же ћи га у 
сво јој скри ве но сти, да кроз отво ре ну ко ло на ду иза ђе у све ту око ли ну хра ма. 
По сред ством хра ма бог је при су тан у хра му. Та при сут ност је сте по се би 
ши ре ње и оме ђи ва ње око ли не као све те око ли не.“13 Умет ност у том сми слу 
има од лу чу ју ћу уло гу у по ја вљи ва њу све тог. Ипак, та кво по ја вљи ва ње ни је 
нео д ре ђе но у вре мен ском и по ве сном сми слу. Грч ки храм има од ре ђе ну са мо-
оп стој ност (In sic hste hen). Ова са мо оп стој ност по ти че из при ро де де ла да оно 
„...при па да са мо обла сти ко ја се отва ра њим са мим“.14 Дру гим ре чи ма, ми да-
на шњи (ко ји жи ви мо на кра ју но во га ве ка) не ма мо пра ви од нос пре ма грч ком 
хра му и тра ге ди ји. У де лу је по ста вља ње исти не на де лу што зна чи да се пу-
тем де ла отва ра јед на епо хал но по ве сна кон сте ла ци ја исти не бив ство ва ња 
(не скри ве ност), ко ја је ка рак те ри стич на ка да су у пи та њу ан тич ка де ла и ан-
тич ка епо ха, док се пу тем Ван Го го ве или Мо не о ве сли ке отва ра дру га чи ја 
област исти не бив ство ва ња, тј. исти на бив ство ва ња но вог ве ка ко ја се по ка-
зу је као не скри ве ност из ве сно сти са мо пред ста вља ју ћег су бјек та. Ово исто-
вре ме но зна чи и да се пу тем грч ког хра ма или тра ге ди је по пут Со фо кло ве 
Ан ти го не све то по ка зу је јед ном по ве сном на ро ду, тј. ста рим Гр ци ма. Пу тем 
де ла, грч ког хра ма, отва ра се је дан свет у ко ме се „бог до зи ва у отво ре но сво-
је при сут но сти“. У том сми слу све то има за ви чај ни (he i ma tlich) аспект. Грч ки 
храм је ме сто по ја вљи ва ња грч ких бо го ва и њи ме се од ре ђу је по ве сна суд би на 
ста рих Гр ка стра на су шти ни но во ве ков ног чо ве ка ко ји де ло по пут ан тич ког 
хра ма гле да као ту ри стич ку атрак ци ју и кул тур но до бро. „Де ло као храм пр во 
скла па и исто вре ме но ску пља (sam meln) око се бе је дин ство оних пу те ва и 
од но са у ко ји ма ро ђе ње и смрт, не сре ћа и и бла го слов (Se gen), по бе да и сра-
мо та, ис трај ност и про паст до би ја ју об лик уде са (Geschick) људ ске су шти-
не (Men schen we sen). Вла да ју ћа ши ри на ових отво ре них од но са је сте свет јед-
ног по ве сног (geschic htlich) на ро да.“15 У де лу се, пре ма Хај де ге ру, по ста вља 
(auf stel len) је дан свет и ус по ста вља (her stel len) зе мља. Свет не скри ве но по-
ка зу је по ве сни удес ста рих Гр ка, са др жан у зе мљи као за ви чај ном тлу ко ме 

12 WM 312.
13 HW 27.
14 Исто, стр. 27.
15 Исто, 27–28.



Саша Радовановић100

је бив ство ва ње (fu/sij) до су ди ло „ус кра ће ну по вест јед ног ту бив ство ва ња“.16 
Овај ка рак тер де ла ко је јед ну око ли ну чи ни све том, а јед ном на ро ду отва ра 
свој по ве сни удес, нај бо ље из ра жа ва ју сле де ће Хај де ге ро ве ре чи: „Храм у свом 
ту-ста ја њу да је ства ри ма тек њи хов из глед, а љу ди ма по глед на са ме се бе.“17

Ка рак тер све тог не ма са мо храм као ар хи тек тон ско де ло, већ и ва јар ско, 
или књи жев но де ло. Та ко је и са ста ту ом бо га ко ју ње му, тј. бо гу, по све ћу је 
по бед ник у спорт ским игра ма. Пре ма Хај де ге ру, не пра ви се скулп ту ра да 
би се ви де ло ка ко бог из гле да (ause hen), не го је раз лог у то ме да „...де ло (до)
пу шта (las sen) сâмом бо гу да при су ству је, и на тај на чин сâм бог је сте“.18 Та ко-
ђе, у јед ном књи жев ном де лу, на при мер у тра ге ди ји, не из во ди се ни шта и 
не пред ста вља „...не го се у њој би је бој ста рих бо го ва про тив но вих“.19 Тра-
ге ди ја као је зич ко де ло не опи су је шта се до го ди ло у том бо ју, не го се пу тем 
де ла обра зу је по ве сна и за ви чај на су шти на јед ног на ро да, тј. сва ка реч је су-
штин ска и као та ква „...во ди ту бор бу и на го ни сва ког да од лу чи, шта је све то 
а шта не-све то, шта ве ли ко, а шта ма ло...“20 На тај на чин умет нич ка де ла су 
ме сто од лу ке о вла сти тој по ве сти и суд би ни јед ног на ро да. Слич но је и са 
по ме ну том ста ту ом бо га ко ја је у хра му и пред ко јом се ста ри Гр ци мо ле и 
при но се жр тву. Ста ту ом као јед ним де лом бог се „до зи ва у отво ре но сво је 
при сут но сти“. Та кву при сут ност не мо же да пру жи ста туа ко ја је пре ме ште-
на из хра ма у му зеј. Она не ма функ ци ју све тог у му зе ју. Та мо је она пред мет 
умет нич ке збир ке под ло жан по сма тра њу и ужи ва њу. Она је објект естет ског 

16 Исто, стр. 64. „Зе мља не ма зна че ње ни ма те ри ја ла ни ге о граф ског пој ма. Она се не 
сме схва ти ти пре ма Хај де ге ро вом ми шље њу као сред ство или гра ђа умет нич ке про из вод-
ње. Исто та ко, она ни је фи зич ки план не ког ду хов ног умет нич ког де ла. Она ов де има зна-
че ње скри ве но сти бив ство ва ња. Зе мља је јед но за ви чај но тло као ме сто скри ве но сти (по-
ве сне до су ђе но сти бив ство ва ња). При из град њи хра ма је сте ка мен, при пи са њу срп ске 
сред њо ве ков не пе сме је сте реч срп ског сред њо ве ков ног је зи ка, при ком по но ва њу сред њо-
ве ков не срп ске му зи ке тон ко ји до ла зи из ин стру мен та и ме ло ди ја са тог тла, при сли ка њу 
бо ја. Бо ја са др жи скри ве ну мо гућ ност да се пу тем фре ске или ико не (тон пу тем му зи ке, 
реч пу тем пе снич ко-књи жев ног де ла, ка мен пу тем јед ног хра ма) отво ри по вест јед ног на-
ро да са при пад на пре о бра жа ју исти не. Зе мља увек го во ри да је јед ном чо ве ку или на ро ду 
до су ђе на од ре ђе на исти на бив ство ва ња, тј. да је он већ у њу по ве сно ба чен. Ову ба че ност 
зе мља скри ва као за тво ре ни те мељ. За пра во, ов де се ра ди о то ме да је оно што је до су ђе но 
(је дан по ве сни свет) јед ном на ро ду или по је дин цу, за тво ре но у зе мљи. Пе сник (умет ник) 
тај за тво ре ни те мељ отва ра пу тем про из во ђе ња де ла. Де ло по ста вља је дан свет ко јим се не-
скри ве но из но си оно што тај за тво ре ни те мељ скри ва. Ства ра лац у зе мљи про на ла зи ’ус-
кра ће ну од ре ђе ност јед ног по ве сног ту бив ство ва ња’.“ Ви ди: Са ша Ра до ва но вић, „Сми сао 
сред њо ве ков не умет но сти (Але ти о ло шка ана ли за јед ног хра ма)“, Ба шти на, 26, 2009, 232.

17 HW 28.
18 Исто, 29. 
19 Исто, 29.
20 Исто, 29.
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про це њи ва ња јед ног су бјек та. На тај на чин ка рак тер де ла под ле же до жи-
вља ју уте ме ље ном на са мо и зве сно сти пред ста вља ју ћег су бјек та.21 Ову ди-
стинк ци ју из ме ђу грч ког из вор ног ис ку ства умет но сти и но во ве ков ног, схва-
ће ног као до жи вљај, Хај де гер ће из ло жи ти у тек сту До ба сли ке све та. „Као 
што је ну жно и оправ да но да но во ве ков ном чо ве ку све мо ра по ста ти до жи-
вљај, уко ли ко све нео гра ни че ни је за хва та сво ју су шти ну, исто је та ко из ве-
сно да Гр ци на све ча но сти ма у Олим пи ји ни су мо гли да има ју до жи вља је.“22 
Грч ко из вор но ис ку ство умет но сти има ло је ка рак тер по све ћи ва ња (We i hen) 
и сла вље ња (Rühmen). Ка рак тер по све ћи ва ња и сла вље ња је сте је дан об лик 
по ста вља ња (Auf stel len) умет нич ког де ла у сми слу пра вље ња (Er stel len) гра-
ђе ви не, из ра ђи ва ња (Er ric htung) ста туе и при ка зи ва ња тра ге ди је на све ча но-
сти. Ово по ста вља ње не зна чи пу ко сме шта ње (An brin gen), као што је јед но 
умет нич ко де ло сме ште но у му зе ју где је пред мет по сма тра ња и про це њи ва-
ња пу бли ке и те о ре ти ча ра умет но сти. Грч ко из вор но ис ку ство умет но сти, 
као по све ћи ва ње и сла вље ње, под ра зу ме ва да се у по ста вља њу де ла „све то 
от кри ва као све то“ а „бог до зи ва у отво ре но сво је при сут но сти“. „По све ћи-
ва њу при па да сла вље ње као ука зи ва ње ча сти до сто јан ству и сја ју бо га.“23 При-
том Хај де гер на гла ша ва да ово до сто јан ство и сјај ни су свој ства бо га, не го 
на чин ка ко бог при су ству је. На овај на чин око ли на хра ма се чи ни све том 
око ли ном, а Гр ци се из во де на пут свог уде са и за ви чај не по ве сти.

Умет ност и све то на Ко со ву и Ме то хи ји
(але ти о ло шко-то по ло шка ана ли за)

По ста вља се пи та ње ка ко се ове Хај де ге ро ве але ти о ло шко-то по ло шке 
ана ли зе мо гу при ме ни ти на умет ност и умет нич ка де ла Ко со ва и Ме то хи је. 
Нај и стак ну ти ји об лик умет но сти на Ко со ву и Ме то хи ји при па да епо хи сред-
њег ве ка. Та умет ност је хри шћан ски обе ле же на и нај ве ћим де лом са крал на. 
У том сми слу мо ра да се са гле да на ко ји на чин се де ша ва све то у не ком ко-
сов ско-ме то хиј ском хра му, књи жев ном де лу по пут жи ти ја или у ли ков ном, 
по пут фре ске/ико не.

Сред њо ве ков ни хра мо ви по пут Гра ча ни це, Де ча на или Бо го ро ди це Ље-
ви шке да нас се пред ста вља ју као ве ли ка кул тур на до бра, ко ја су, исто вре ме-
но, хри шћан ски до мо ви и све ти ли шта пра во слав ног ду хов ног жи во та. Ипак 
да нас, у вре ме оп ште гло ба ли за ци је и тех нич ке до ми на ци је, та кви хра мо ви 
све ви ше по ста ју кул тур на до бра, а све ма ње све ти ли шта. У та квом кон тек сту 

21 M. He i deg ger, Bi träge zur Phi lo sop hie (Vom Ere ig nis), Frank furt, 1989. Ви ди 131. 
22 HW 94.
23 Исто, 30.
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по вла че ња све тог на ме ће се пи та ње ко је је Хај де гер по ста вио у свом де лу Увод 
у ме та фи зи ку. „Глав на вра та ра но ро ман ског хра ма је су јед но бив ству ју ће. 
Ка ко и ко ме се от кри ва бив ство ва ње. Уче ња ку умет но сти ко ји их при ли ком 
не ке екс кур зи је по сма тра и фо то гра фи ше или опа ту ко ји пра зни ком ула зи 
на та вра та са сво јим мо на си ма, или де ци ко ја се не ког лет њег да на у њи хо-
вој сен ци игра ју. Ка ко сто ји ствар око бив ство ва ња овог бив ству ју ћег?“24

Хај де гер овим пи та њем на из ве стан на чин же ли да на гла си але ти о ло-
шко-то по ло шки аспект у умет но сти. Але ти о ло шки под ра зу ме ва удес раз-
от кри ва ња: у по ве сти За па да пре о бра жај су шти не умет но сти са о бра зан је 
пре о бра жа ју исти не бив ство ва ња ко ји пра ти и про ме на у струк ту ри бив-
ство ва ња бив ству ју ћег. „Пре о бра жа ју су шти не исти не од го ва ра по ве сни 
пре о бра жај су шти не умет но сти.“25 Хај де гер ће ука за ти на то да по сто је три 
ве ли ка по чет ка у за сни ва њу (Stif tung) су шти не умет но сти За па да: ан тич ки, 
сред њо ве ков ни и но во ве ков ни. „На За па ду се то за сни ва ње пр ви пут де си-
ло у Грч кој. Оно што се отад зо ве бив ство ва ње би ло је ме ро дав но ста вље-
но у де ло. Бив ству ју ће у це ли ни, та ко отво ре но, би ло је по том пре тво ре но 
у бив ству ју ће у сми слу не чег што је бог ство рио. То се де си ло у сред њем 
ве ку. И опет је ово бив ству ју ће би ло про ме ње но на по чет ку и то ком но вог 
ве ка. Бив ству ју ће је по ста ло пред мет ко јим се мо же ра чун ски овла да ва ти и 
про ма тра ти.“26 Уко ли ко се овај Хај де ге ров став узме у кон тек сту по ве сне 
ве зе умет но сти и све тог, он да тре ба ре ћи да се у за ви сно сти од пре о бра жа-
ја исти не бив ство ва ња и са њим ин хе рент не струк тур не про ме не у бив стве-
но сти (бив ство ва њу бив ству ју ћег) пре о бра жа ва и све то. Гле да но по ве сно, 
све то се у сред њем ве ку та да шњим Ср би ма по ка зу је дру га чи је не го ста рим 
Гр ци ма. На овом ме сту отва ра се про блем то по ло шког аспек та у раз у ме-
ва њу све тог. Гра ча ни ца или Де ча ни при па да ју сред њо ве ков ној су шти ни 
бив ство ва ња. Пу тем јед ног пра во слав ног хра ма „бог се до зи ва у отво ре но 
сво је при сут но сти“. Ипак, то до зи ва ње ни је исто као у до ба ста рих Гр ка. 
Пар те нон као храм из но си дру га чи ју струк ту ру бив ство ва ња. Бив ство ва ње, 
ко је је та да, ка ко ка же Хај де гер у по ме ну том ци та ту, ме ро дав но по ста вље-
но у де ло, Гр ци су зва ли fu/sij. У сред њем ве ку бив ству ју ће у це ли ни је са да 
пре тво ре но у оно што је од бо га ство ре но (ens cre a tum). Де ча ни или би ло 
ко ји хри шћан ски храм на Ко со ву и Ме то хи ји су ana lo gia en tis. Де чан ски 
храм је траг, или пра во слав но ре че но, ико на твор ца и ме сто су сре та чо ве ка 

24 M. He i deg ger, Einführung in die Me taphysik, Tübin gen, 1987, 26–7.
25 Исто, 69–70.
26 HW 64–65. Ова кво Хај де ге ро во ту ма че ње кон цен три ше се на кон сте ла ци ју по ве сти 

бив ство ва ња За па да у ко ју спа да и ис точ но е вроп ска умет ност. Умет ност ко ја не под ле же 
овој кон сте ла ци ји је ис точ но а зиј ска, чи ја се кон сте ла ци ја не отва ра грч ким пре о бра жа јем 
бив ство ва ња.
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и бо га у ко јем чо век по Хри сто вој „сли ци и при ли ци“ (kat)ei)ko/na h(me te//ran 
kai/ kat)o(moi/wsin)27 уче ству је и са њи ме се су сре ће. Ову све ту ве зу из ме ђу 
бо га, чо ве ка и хра ма по ка зу је нај пре са ма ар хи тек тон ска кон струк ци ја хра-
ма ко ји је устро јен те о ло шко-ли тур гиј ски. Та ко у сво јој осно ви храм има 
крст као те ло бо го чо ве ка. Гор њи део хра ма, ку по ла као сфе ра, пред ста вља 
ње го ву бо жан ску при ро ду и сим бо лич ко по ка зи ва ње на бо га. Уну тра шњи 
жи во пис не ког пра во слав ног хра ма из ра жа ва још бо га ти је ову те о ло шко-ли-
тур гиј ску функ ци ју. У осно ви ку по ле на сли кан је Христ Све др жи тељ. У пр-
сте ну исте ку по ле на ла зе се на сли ка не фре ске са мо ти ви ма не бе ске, а у уну-
тра шњо сти ап си да мо ти ви зе маљ ске ли тур ги је. У пан да ти фи ма ко ји др же 
цен трал ну ку по лу се на ла зе је ван ђе ли сти. Уну тра шњост цр кве је бо га та жи-
во пи сом ко ји по ка зу је сце не Стра шног су да, Ус пе ња Бо го ро ди це, и дру гих 
би блиј ских пре да ња.

Та ква струк ту ра пра во слав ног хра ма по ве сним Ср би ма, ко ји су у сред-
њем ве ку жи ве ли на Ко со ву и Ме то хи ји, от кри ва све то као све то на дру га чи-
ји на чин не го Пар те нон ста рим Гр ци ма. Гра ча ни ца или Де ча ни да ју од ре ђе ни 
из глед бив ству ју ћим ства ри ма, а сред њо ве ков ним Ср би ма по глед на са ме 
се бе и чи не њи хо ву око ли ну све том у скла ду са хри шћан ском исти ном и струк-
ту ром бив ство ва ња. Ако је по сред ством хра ма бог при су тан у хра му и ње го-
ва при сут ност је по се би ши ре ње и оме ђи ва ње све те око ли не, он да се сред-
њо ве ков ним Ср би ма пу тем хра ма по ста вља је дан по ве сни свет (geschic htlic he 
Welt) и њи хов удес. Они су ста вље ни пред од лу ку шта је све то, а шта не-све то. 
„Свет (Welt) је увек не пред мет ну то ко ме смо пот чи ње ни, све до тле док нас 
пу те ви ро ђе ња и смр ти, бла го сло ва и про клет ства, др же пре ме ште не у бив-
ство ва ње. Где се до но се су штин ске од лу ке на ше по ве сти, где их при хва та мо и 
на пу шта мо, где су не спо зна те и где их по но во ис пи ту је мо, ту све ту је свет.“28 
По ред по ста вља ња све та у хра му, као де лу, ус по ста вља се и зе мља. Свет не-
скри ве но по ка зу је струк ту ру бив стве но сти да је све од бо га ство ре но и и 
ње му по ду дар но. Та кав по ве сни удес је са др жан у зе мљи као за ви чај ном тлу. 
Зе мљи је бив ство ва ње до су ди ло „ус кра ће ну од ре ђе ност са мог по ве сног ту-
бив ство ва ња“. Ако зна мо да код Хај де ге ра ту бив ство ва ње озна ча ва, не са мо 
чо ве ка као по је дин ца, већ и је дан на род, он да тре ба ре ћи да је зе мљи на ко јој 
по ве сно ту бив ство ва ње сред њо ве ков них Ср ба ста ну је, бив ство ва ње до су ди-
ло хри шћан ску исти ну бив ство ва ња (све од бо га ство ре но и ње му са при пад-
но и по ду дар но). По ста вља њем јед ног све та у де лу се не скри ве но по ка зу је 

27 Све то Пи смо Ста рог За ве та, Књи га по ста ња, упо ред ни пре вод са је вреј ског (МТ) 
и грч ког (LXX), са кра ћим схо ли ја ма. Епи скоп Ата на си је Јев тић, Ма на стир Твр дош – Тре-
би ње, Бе о град, 2004. (1. Мој. 1; 26) Ре чи на грч ком (kat)ei)ko/na h(mete//ran kai/ kat)o(moi/wsin) 
до слов но зна че: „...по на шој ико ни (сли ци) и по до би ју (при ли ци)“.

28 HW 30-1.
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пред ка квим од лу ка ма сто ји хри шћа нин. Ње му се отва ра свет хри шћан ског 
уни вер зу ма. У мо ли тве ном су сре ту са бо гом пу тем ли тур ги је вер ник при-
хва та Хри сто ву жр тву као сво ју. Уко ли ко та кав ре ли ги о зни кон текст ста ви мо 
у оп ти ку Хај де ге ро вих раз ми шља ња о све том, он да мо же мо ре ћи: хри шћа-
нин до но си од лу ку о сво јој вла сти тој су шти ни, тј. од лу ку о сво јој вла сти тој 
суд би ни, са бив ству ју ћи са бо гом и оста лим вер ни ци ма. По ста је све тим. Од-
ре ђу је се пре ма оно ме што је бла го слов, а што про клет ство, јед ном ре чи, 
до но си од лу ку о свом бив ство ва њу. Та ко храм жи во де лу је у скла ду са сво јом 
ли тур гиј ском функ ци јом, до зи ва ју ћи „бо га у отво ре но сво је при сут но сти“, 
исто вре ме но обра зу ју ћи бу ду ћу по вест вер ни ка и све тих.

Ова ква функ ци ја хра ма као ар хи тек тон ског де ла ва жи и за ли ков на и 
књи жев на де ла. Жи во пи си де чан ског или гра ча нич ког хра ма не ма ју де ко-
ра тив ну функ ци ју. Њи хов жи во пис ни је пред мет ужи ва ња и естет ског до-
жи вља ја. Кад то по ста не он гу би свој су штин ски про стор. Он чак не ма ни 
ми ме тич ку функ ци ју. У жи во пи су се не при ка зу ју мо ти ви из Ста рог и Но-
вог за ве та, већ се „бог до зи ва у отво ре но сво је при сут но сти“. Јед на ико на 
по пут Ус пе ња Бо го ро ди це у Гра ча ни ци је сли ка су шти не (Bild we sen). Мо ли-
тве ни чин ни је не што њој одво је но. Вер ник и сли ка са деј ству ју и за јед ни ча-
ре. С дру ге стра не, ка да се не ка ико на, на при мер Бо го ро ди ца са Хри стом из 
пећ ке цр кве Све те Оди ги три је пре се ли у му зеј, она гу би свој су штин ски про-
стор. Ме ња сво је по ве сно ме сто (geschic htlic he Ort) за по ло жај (Aus stel lung) 
ко ји је под ло жан до жи вља ју и естет ском по сма тра њу. У му зе ју ико на ни је 
ви ше ин те грал ни део ли тур ги је. По ста је пред мет ко јим се мо же ра чун ски 
рас по ла га ти и про ма тра ти. Иако је ње на те ма ре ли ги о зна и отва ра јед ну 
дру гу по ве сну су шти ну, та по ве сна су шти на не мо же у му зе ју да се отво ри. 
Сли ка као све та по ста је не-све та. Она на пу шта сво ју за ви чај ну су шти ну и 
упа да у не за ви чај ну. По ме ра се са свог по ве сног ме ста и су штин ског про-
сто ра. Ње но ме сто је са да по ло жај, тј. она је део по став ке по за ми сли ку сто-
са и ни је део цр кве но-ли тур гиј ског пла на. Њу ви ше не чу ва сред њо ве ков ни 
Ср бин пу тем ли тур гиј ског су сре та са бо гом, већ но во ве ков ни Ср бин, ко ји 
сво је бив ство ва ње за сни ва де лом или у це ли ни на дру га чи јој су шти ни. Она 
са да при па да обез бо же њу.

Сред њо ве ков ни жи во пи си су са став ни део ли тур ги је, од но сно хри шћан-
ског „по све ће ња и сла вље ња“ бо га, та ко да се и пу тем њих „бог до зи ва у отво-
ре но сво је при сут но сти“ и „све то от кри ва као све то“. Хри шћа ни ко ји се мо ле 
пред ико но ма не ма ју естет ски став пре ма њи ма, већ за јед ни ча ре са бо гом. 
Вер ник и сли ка Бо го ро ди це за јед но са це лим жи во пи сом цр кве и це лом ње-
ном ар хи тек тон ском кон струк ци јом са деј ству ју и на тај на чин са при па да ју 
бо гу. Дру гим ре чи ма, у чи ну ли тур гиј ске мо ли тве при су ству ју истом до га-
ђа ју, до га ђа ју по на вља ња Хри сто ве бес крв не жр тве у ко јем чо век, као сли ка 
и при ли ка бо га, оста је ње му са при па дан. У овом са бив ство ва њу ико на / фре ска 
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око ли ну чи ни све том. Та кав кон текст мо гу да под у пру Хај де ге ро ве ре чи о 
Сик стин ској Ма до ни из ње го вог за пи са О Сик сти ни: „Ме сто је увек ол тар 
јед не цр кве. Цр ква спа да у сли ку и обр ну то... Она уте ме љу је и до вр ша ва 
згра ду цр кве.“29 Жи во пи си као сли ке су шти не за јед но са хра мом сред њо ве-
ков ном Ср би ну-вер ни ку, го во ре ћи хај де ге ров ски, отва ра ју по ве сни свет у 
ко ме се до но се од лу ке о то ме шта је све то а шта не-све то, шта бла го слов а 
шта про клет ство...

Ко нач но, по ста вља се пи та ње – ка ко тре ти ра ти не ко сред њо ве ков но 
књи жев но де ло ство ре но на Ко со ву и Ме то хи ји.

Јед но књи жев но де ло сред њег ве ка је има ло нај че шће и пре вас ход но 
ре ли ги о зну функ ци ју.30 Аутор тек ста ни је био аутор у са вре ме ном сми слу 
ре чи, већ је ње го во пи са ње деј ство ду ха, ути цај бо жан ских енер ги ја31. Пи-
сац је бож ји „са деј стве ник“. Је дан став ар хи е пи ско па Да ни ла из Жи ти ја 
кра ља Ми лу ти на упу ћу је на то: „Јер, ево Вла ди ко Хри сте ис пу ња ван бла-
го да ћу не ис црп но га да ра Тво је бла го да ти, и узи ма ју ћи од не ис црп но га и 
ме то доч но га и не пре су ши во га из во ра тво јих бо жан ских ре чи, тре ба ми 
тво ја ми ло сти ва по се та да утвр ди мој ум, и да бу де не по ко ле бим де мон-
ским ис ку ше њи ма, и ’не скло ни ср ца мо га на лу ка ве ре чи, и по ло жи, Го-
спо де, огра ду усти ма мо ји ма’ (Пс 141 (140),4,3), да не за дре ма ду ша мо ја 
од ма лак са ло сти, но утвр ди ме у тво јим ре чи ма.“32 Обра ћа ње бо гу са „Вла-
ди ко“ исто вре ме но зна чи да се у пи са њу ви део об лик бо го слу же ња. Пи-
шче во ства ра ње ни је са мо зе маљ ска ствар. Оно је бо го слу же ње ко је се 
исто вре ме но од ви ја са не бе ским бо го слу же њем. У пи са њу „бог се до зи ва у 
отво ре ност сво је при сут но сти“ и „све то се от кри ва као све то“. Пе снич ким 
на ба ча јем до га ђа се ка та фа тич ки су срет са бо гом. Жи ти је се као го то во 
де ло чи та то ком бо гу слу же ња у цр кви (про ло зи или син сак сар ска жи ти ја) 
или за ма на стир ском тр пе зом (обим на жи ти ја).33 Циљ жи ти ја ни је исто-
риј ско из ла га ње. Оно не опи су је до га ђа је са на ме ром да се ар хи ви ра ју, си-
сте ма ти зу ју и исто риј ски про у че. Оно не ма та кву про фа ну функ ци ју, већ 
се пу тем ње га до но си од лу ка о оно ме што је бла го слов, а што про клет ство, 
шта све то а шта не-све то. Јед ном ре чи, жи ти је до но си од лу ку о су шти ни бив-
ство ва ња, пре све га за пи сме не ко ји су у сво јој хри шћан ској обра зо ва но сти 

29 М. He i deg ger, Aus der Er fa hrung des Den kens, Frank furt, 1983, 121.
30 Ди ми три је Бог да но вић, Исто ри ја ста ре срп ске књи жев но сти, СКЗ, Бе о град, 1980, 61.
31 Ди ми три је Бог да но вић у сво јој књи зи Исто ри ја ста ре срп ске умет но сти при ме-

ћу је: „У скла ду са те о ло шким уче њем о ин спи ра ци ји, пи сац је за пра во пи сар бо жан ских 
ре чи ко је му до ла зе ’од о зго’ или по сред ством књи жев ног пре да ња и на сле ђа“, 39.

32 Да ни ло Дру ги, Жи во ти Кра ље ва и ар хи е пи ско па срп ских, Слу жбе (на да ље Жи во-
ти...), Про све та/СКЗ, Бе о град, 1988, 45.

33 Ђор ђе Три фу но вић, Азбуч ник срп ских сред њо ве ков них пој мо ва, Но лит, Бе о град, 
1990, 61.
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мо гли да при хва те ре че но34. У јед ном жи ти ју они не ви де би о гра фи ју не ког 
вла да ра или му че ни ка. Они не ће ре ћи да им се јед но жи ти је до па да, а дру-
го не. Они не ма ју до жи вљај на пи са ног, а и ако га има ју, он је ире ле ван тан. 
Та ко, ре ци мо, Да ни ло во Жи ти је кра ља Ми лу ти на ни је јед на исто риј ска 
би о гра фи ја др жав ни ка на ко ју смо на ви кли у да на шњем сми слу. Сми сао 
жи ти ја се ис цр пљу је у ис ти ца њу и при хва та њу хри шћан ске уло ге вла да ра, 
ње го ве све те при ро де. Њи ме се по ка зу је све тост вла да ра као бож јег по ма-
за ни ка. Оно опи су је ко ли ко је вла дар бо го у го дан и хри сто лик. Жи ти је по-
ка зу је бо го у год ност као по ду да ра ње и са при пад ност са Хри сто сом, а не 
са све том зе маљ ских ства ри и зби ва ња. Ипак, жи ти је ни је про сто са мо хва-
ло спев, а мо жда чак то ни је уоп ште. Уко ли ко је не ки вла дар чи је се жи ти је 
пи ше чи нио зло чи не, он да се они са гле да ва ју у кон тек сту по ка ја ња пред 
бо гом. Зло са ста но ви шта хри шћан ске он то ло ги је је рав но не би ћу јер не ма 
бо го у год ну су шти ну. За то се ту и не ра ди о би о гра фи ји као исто риј ском 
пор тре ту, већ о „ико ни“.

Жи ти је пи ше све ту хри шћан ску по вест Ср ба. Чи та ње жи ти ја сред њо ве-
ков ног хри шћа ни на не тре ба да ево ци ра са мо се ћа ње на не ког све ти те ља, већ 
то се ћа ње (по мен)35 тре ба да до ве де до мо рал ног пре о бра жа ја, ре а ли за ци је 
Хри сто вих за по ве сти: „Бу ди те са вр ше ни као што је са вр шен отац“ (Мт 5,48) 
и „Бу ди те све ти јер сам ја свет“ (Лев. 11, 44–45; 1 Пет. 1, 18). Оту да се ар хи е-
пи скоп Да ни ло по зи ва на сти хо ве из Пр ве по сла ни це Ко рин ћа ни ма апо сто ла 
Па вла: „...ду хов но ме тре ба ду хов но ја вља ти“.36 На тај на чин је жи ти је до пу на 

34 Је зик њи хо ве књи жев но сти ни је био на род ни је зик та да шњих Ср ба, већ срп ско сло-
вен ски или срп ска ре дак ци ја ста ро сло вен ског је зи ка. Ви ди: Исто ри ја ста ре срп ске књи жев-
но сти, 49. Ова ди гло си ја на не ки на чин упу ћу је на чи ње ни цу да они ни су пи са ли за оби-
чан на род ко ји је био не пи смен, већ за пи сме не. Ми лан Ка ша нин у сво јој књи зи Срп ска 
књи жев ност у сред њем ве ку, Про све та, Бе о град 1975, ис ти че да круг чи та ла ца у сред њо ве-
ков ној срп ској др жа ви ни је био та ко узак ка ко се ми сли. Ја ча ње срп ске др жа ве и раз вој 
гра до ва усло ви ли су и по ди за ње ни воа ду хов ног жи во та. Пи сме ност се ни је ви ше од но си-
ла са мо на вла да ре, ве ли ка ше, цр кве не ста ре ши не. Она се ши ри ла на вла сте лин чи ће, све-
штен ство, чи нов ни ке, тр гов це и за на тли је. Ка ша нин та ко ђе ис ти че да шко ле ни су би ле 
са мо при дво ро ви ма вла да ра, већ да су по сто ја ле мно ге па ро хи јал не и при ват не шко ле ка-
ко у гра до ви ма, та ко и по се ли ма. Ви ди стр. 34–5. 

35 Мак сим Ва си ље вић у сво јој књи зи Све тост: бо жан ска и људ ска, Ин сти тут за те о ло шка 
ис тра жи ва ња, Бе о град, 2010, са јед ног аги ло шког аспек та (хри шћан ске на у ке ко ја ис пи ту је 
по ве сне ма ни фе ста ци је све тог) ука зу је на ка рак тер овог ево ци ра ња „по ме на“: „Тај по мен ни је 
тек сен ти мен тал но при се ћа ње и мен тал но ево ци ра ње не го уче ство ва ње ев ха ри стиј ске за јед-
ни це у ’веч ном по ме ну’, од но сно се ћа њу ко јим се веч ни Бог Отац се ћа и одр жа ва у веч ном 
по сто ја њу и веч ној за јед ни ци из о бра же ног Све ти те ља, а пре ко ње га и сва ког вер ни ка“, 135.

36 Пр ва по сла ни ца Ко рин ћа ни ма (гл. 2, 13) Све то Пи смо Но вог За ве та, Све ти ар хи је-
реј ски си нод Срп ске пра во слав не цр кве, пре вод ко ми си је Све тог ар хи је реј ског си но да 
СПЦ, 1990. Сâм ар хи е пи скоп Да ни ло ка да се по зи ва на Па вло ве ре чи из но си и свој став 
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и про ду же ње Би бли је.37 При том пи сме ни хри шћа нин чи та њем жи ти ја уз ди-
же се бе у ве ри и хри шћан ској обра зо ва но сти. Пу тем жи ти ја Све ти дух пре-
о бра жа ва и осве ћу је вер ни ка-чи та о ца. Чи та лац по ста је све тим, отва ра му се 
свет у ко ме до но си су штин ске од лу ке о свом бив ство ва њу, о оно ме шта је 
све то а шта не, о то ме шта је про клет ство а шта спа се ње. Жи ти јем се ни шта 
не опи су је, већ, ре че но хај де ге ров ски, „...би је се бој но вих бог(ов)а про тив 
ста рих“.38 Сред њо ве ков ни чи та лац та ко пот па да под моћ књи жев ног де ла и 
Ду ха све то га. Под на ло гом те мо ћи се пре о бра жа ва и по ста је све тим.
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Sa ša RA DO VA NO VIĆ

THE ART AND THE HOLY

Sum mary

The pa per con sists of two parts. The fi rst one analyses the re la ti on ship bet we en 
the art and the holy, star ting with He i deg ger’s in ter pre ta tion of art ex pres sed in The 
Ori gin of the Work of Art and lec tu res on Hölder lin. The aut hor di scerns two aspects of 
the holy in He i deg ger’s tho ught: 1. To po lo gi cal, which de ter mi nes the work of art as a 
pla ce of „cal ling God in to the Open of His pre sen ce“ (for exam ple, Gre ek tem ple or 
tra gedy); and 2. Alet he i o lo gi cal, whe re he con tem pla tes the re la ti on ship bet we en the 
holy and non-holy star ting with the fa te of di sclo su re or hi sto ri cal truth of be ing. This 
re la tion bet we en the holy and non-holy He i deg ger ta kes over from Hölder lin who 
con tem pla tes the hi sto ri cal truth of be ing in the struc tu res of the holy, whe re he po e ti ci zes 
on „de par ting and ap pro ac hing gods“. In the se cond part of the pa per, the aut hor ap pli es 
alet he i o lo gi cal-to po lo gi cal analysis to me di e val aer (tem ples, icons, ha gi o grap hi es...) 
of Ko so vo and Me to hi ja.

Key words: Holy, art, Mar tin He i deg ger, the truth of be ing, ale ti o logy

Рад је пре дат 15. но вем бра 2010. го ди не, а на кон по зи тив ног ми шље ња ре цен зе на та од лу ком 
од го вор ног уред ни ка Ба шти не одо брен за штам пу.





Ва лен ти на ЧИ ЗМАР

КО СОВ СКИ НИ ХИ ЛИ ЗАМ 
И АФИР МА ЦИ ЈА ЖИ ВО ТА НА РАВ НИ 

РЕ ЛИ ГИ О ЗНО-ДУ ХОВ НИХ ВРЕД НО СТИ

Ап стракт: Аутор у ра ду на сто ји да ана ли зи ра оп шту исто риј ску и ду хов ну 
си ту а ци ју Ср ба на Ко со ву и Ме то хи ји са ста но ви шта ни хи ли зма, ка ко је тај по-
јам кон ци пи ран пре све га у Ни че о вој фи ло зо фи ји, али и ши ре.

Ста но ви ште Ни че о вог кул тур но-исто риј ског об ли ка ни хи ли зма као си ту а-
ци је про па да ња хри шћан ских вред но сти и иде а ла у са вре ме ном све ту се пре ма 
ауто ру не мо же при хва ти ти као осо бе ност кул ту ре срп ског на ро да на Ко со ву, 
чак ни у кри тич ним си ту а ци ја ма, за хва љу ју ћи ја ком вер ско-ду хов ном жи во ту, 
хри шћан ско-пра во слав ном на сле ђу и ин сти ту ци ја ма ко је ту ду хов ну ја чи ну оли ча-
ва ју и да нас. У тој тач ки аутор је ви део ко рен ко сов ско-срп ске афир ма ци је жи во та 
и на чин пре вла да ва ња (енгл. Over co ming; нем. die Über win dung) по сто је ћих аспе-
ка та ни хи ли зма, по себ но ни хи ли зма као не га ци је основ них људ ских пра ва и ра зних 
об ли ка сло бо де. Сто га, ни хи ли зам и не по сто ји у осно ви ду хов но-кул тур ног жи-
во та срп ског на ро да као су штин ски став ко ји би про ис хо дио из те исте тра ди ци је.

Аутор у ра ду уво ди и но ви тер мин „ко сов ски ни хи ли зам“ ко јим нај пре де-
фи ни ше вр сту спо ља шњег, по ли тич ког, па сив ног ни хи ли зма ко ји има де струк-
тив не ин тен ци је спрам срп ске кул ту ре и на сле ђа, а ко ји и че сто за у зи ма об лик 
кон флик та из ме ђу Ис то ка и За па да, хри шћан ства и исла ма. Ак тив ну фор му ко-
сов ског ни хи ли зма аутор от кри ва у по ку шај пре ва зи ла же ња тог об ли ка па сив ног 
ни хи ли зма, а има сво ју осно ву у не го ва њу срп ске исто риј ске све сти, вер ско-ду-
хов ног жи во та и усме ре но сти спрам тран сцен ден ци је.

Кључ не ре чи: Ни хи ли зам, хри шћан ско-пра во слав но на сле ђе, ко сов ски ни хи-
ли зам, па сив ни и ак тив ни ни хи ли зам, афир ма ци ја жи во та.

Ни че ов и „ко сов ски ни хи ли зам“

По ла зе ћи од раз ма тра ња Ни че о вог сми сла ни хи ли зма ми ће мо ана ли зи-
ра ти ка ко се срп ски на род са Ко со ва у про шло сти, као и у са да шњо сти, од-
но си спрам ни хи ли зма ко ји је при су тан у од но су на њи хо ву ду хов ну ба шти ну, 

 БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 29, 2010

Филозофски факултет Нови Сад



Валентина Чизмар112

мо рал не вред но сти и кул ту ру. У из ве сном по гле ду Ни че о ва ана ли за раз ли-
чи тих об ли ка ни хи ли зма мо же да пру жи јед но од ту ма че ња од ре ђе них фе-
но ме на, али исто отва ра увид да оно што Ни че ви ди као узрок ни хи ли зма 
(мо рал на свест, хри шћан ски и аскет ски иде а ли и ре ли ги о зан на чин жи во-
та) ни је ујед но и из вор ни хи ли зма срп ског на ро да, већ из раз за афир ма ци ју 
жи во та јед не на ци је. Упра во сто га јер су хри шћан ски иде а ли и пра во слав на 
кон цеп ци ја жи во та срп ског на ро да уте ме ље ни у ду хов ној бор би и оп стан ку 
кроз исто ри ју, па и да нас у са вре ме ном до бу пред ста вља ју ори јен ти ре ко ји 
да ју сми сао сва кој на ред ној бор би, њи хо вом одр жа њу и иден ти те ту. У том 
по гле ду, ни хи ли зам као гу би так ду хов но сти уоп ште се не мо же при пи са ти 
као при су тан на те ри то ри ји Ко со ва и Ме то хи је где жи ве Ср би. Мо же мо 
го во ри ти о „ко сов ском ни хи ли зму“ као по ку ша ју раз ди ра ња је згра ду хов-
но сти и иден ти те та срп ског на ро да од стра не дру ге на ци је и озна чи ти га 
при то ме као као ва ри јан ту па сив ног ни хи ли зма, док ће мо ка сни је го во ри-
ти и о ко сов ском ни хи ли зму као ак тив ној фор ми. С дру ге стра не, та кав ни-
хи ли зам је и у про шло сти па и да нас пред ста вља и пред ста вљао осно ву за 
бу ђе ње све сти о вла сти том на ро ду, све сти ко ја у про це су пре вла да ва ња ни-
хи ли зма до би ја ду хов ну ди мен зи ју.

Ни че о ва фи ло зо фи ја уво ди нас у ви ше стру ка зна че ња ни хи ли зма. Ни-
че ов ни хи ли зам се сва ка ко мо ра раз ли ко ва ти од ни хи ли зма ко ји је од ре ђен 
као бе сми сле ност не ког прет хо де ћег вре ме на, као нпр. у до ба про све ће но-
сти ко је по ри че прет ход но исто риј ско вре ме. Ни хи ли зам за Ни че исто та-
ко не зна чи ни про дор по зи ти ви стич ког прав ца у ду хов ни свет, ка ко је ни-
хи ли зам схва тан код ру ске ин те ли ген ци је 19. ве ка. Ни че о во ста но ви ште о 
ни хи ли зму ука зу је да је ту у нај оп шти јем сми слу реч о про це су ши ре ња оп-
ште бе сми сле но сти и бес циљ но сти жи во та, као што чи та мо у Во љи за моћ: 
„Фи ло соф ски ни хи лист је убе ђен да је све што се зби ва бе сми сле но и уза-
луд но; а не би тре ба ло да по сто ји бе сми сле но и уза луд но би ће.“1 Ни че не 
пот це њу је озбиљ ност ни хи ли стич ког пу сто ше ња људ ског жи во та у де вет на-
е стом ве ку ког про зи ва ве ком ани ма ли те та. Тра гич но је што се тај Ни че ов 
увид у бес циљ ност, бру тал ност и све ве ћу ин ди ви ду ал ност чо ве ка про те же 
и на два де се ти век, а исто та ко и на два де сет пр ви век ко ји из ра жа ва ју сво ју 
не ду хов ност кроз оспо ља ва ње пот пу не ра ци о нал но сти – про ра чу на том лу-
ка во шћу. Чи ње ни ца је ипак да се тај ни хи ли зам у ин фор ма тич ком до бу не 
по ка зу је не по сред но, јер је скри вен убр за ним тех нич ким про це сом про из-
вод ње и са мо „ства ра при вид жи вот но сти и жи во та“.2

1 Fri e drich Ni etzsche, Der Wil le zur Macht (Ver such einer Umer tung al ler Wer te), mit 
einem Nac hwort von Al fred Ba e u mler, Al fred Kröner Ver lag / Le ip zig, 1978, 28.

2 Звон ко По са вец, „Ни хи ли стич ке цр те су вре ме но сти“, у: Ни хи ли зам мо дер не зна но-
сти, Бе о град, „Ср бо штам па“, 1982, 135.
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Ако ни хи ли зам раз ма тра мо ду бље, он се пре ма Ни че о вом уви ду не ја вља 
са мо као ин ди ви ду ал на кри за мо ра ла, пе си ми зам или га ђе ње пред све том. 
То је кри за ко ја про ди ре у жи вот и на те о риј ском и на прак тич ком под руч-
ју.3 Кон крет ни је ре че но, ни хи ли зам ко ји Ни че про фет ски об ја вљу је пред-
ста вља си ту а ци ју про па да ња тра ди ци о нал них тј. ре ли ги о зних и мо рал них 
вред но сти услед че га чо ве ка за па да у не по ве ре ња спрам до са да шњих ори-
јен ти ра жи во та. У том ста њу ис пра жње но сти вла да сум ња да се „упра жње но 
ме сто нај ви ших до са да шњих вред но сти мо же јед но став но по пу ни ти не ким 
дру гим вред но сти ма“.4 За Ни чеа чак ни бр зо пле то сме њи ва ње ста рих вред-
но сти не ким но вим во ди ка не са вр ше ном ни хи ли зму и не би ре ши ло кри зу 
ни хи ли зма, већ би је до ве ло чак до ве ћих раз ме ра. Не са вр ше ни ни хи ли зам 
по Ни чеу по ка зу је пе си ми стич ка рас по ло же ња на ста ла на рав ни ме та фи-
зич ког ту ма че ња жи во та. Ни че са мог се бе про зи ва „са вр ше ним ни хи ли стом 
Евро пе“, ис ти чу ћи да је ни хи ли зам ижи вео до кра ја. Ни че о ва кри ти ка ни хи-
ли зма је сте кри ти ка ту ма че ња жи во та са ста но ви шта ме та фи зич ке и мо ра ла, 
ко је по ње му чо ве ка и до во ди до ни хи ли ра ња жи во та. Ме ђу тим, ни хи ли-
стич ке по сле ди це ова квог ту ма че ња жи во та ни су при сут не код Ср ба на Ко со-
ву, па у том сми слу они и ни су ни хи ли сти ко ји би во ђе ни од ре ђе ним мо рал-
ним ди ја па зо ном хри шћан ских вред но сти за па ли у си ту а ци ју окре та ња од 
во ље за жи во том. С дру ге стра не, би ва ју ћи не пре кид но из ло же ни ни хи ли-
зму (схва ће ног као не ги ра ње искон ских вред но сти јед ног на ро да до стра не 
дру гог на ро да) срп ски на род је у из ве сном сми слу ни хи ли стич на на ци ја, на и-
ме, по до жи вља ва њу и ижи вља ва њу на мет ну тог ни хи ли зма.

Исто та ко, Ни че о во зна че ње ни хи ли зма као об ли ка про па да ња ве ре у нат-
чул но, у тран сцен ден ци ју (а што је срж ни хи ли зма са вре ме ног све та) не на ла-
зи мо код срп ског на ро да на Ко со ву. У си ту а ци ји ка да би ва до ве де на у пи та ње 
на ци о нал на при пад ност ме сту по ре кла, на стан ка и ујед но и бо рав ка, за хва-
ће ни у су ро вим мре жа ма жи вот ног све та, про те ра ни на ру бо ве ег зи стен ци је, 
ко сов ски на род оп ста је на ду хов но сти уте ме ље ној на сна жној ве ри, ко ји као 
ста ри хри шћа ни про на ла зи у ма на стир ским све ти ња ма, цр ква ма, хри шћан-
ским об ре ди ма, иде а ли ма и оби ча ји ма, окре нут мо ли тва ма и ује ди њен у сво је 
хра мо ве, пру жа от пор ни хи ли зму ко ји се увла чи у по ре сва ко дне ви це.

Срп ски на род на Ко со ву упр кос на ди ру ћем ни хи ли зму не гу је хри шћан-
ске и тра ди ци о нал не вред но сти, па се као на род и одр жа ва за хва љу ју ћи 

3 Ale xan der E. Co o ke, Ni etzsche and Po li ti cal Tho ught by Mark War ren, Po li ti cal The ory, 
Vol. 18, No. 3, 1990, 501. За Ва ре на ни хи ли зам озна ча ва ис ку ство кри зе ра ци о нал но сти и 
ле ги ти ми те та. Он при том де фи ни ше Ни че о ву иде ју ни хи ли зма као си ту а ци ју у ко јој прак са 
оста је без свог те ме ља.

4 Ми хај ло Ђу рић, „Иза зов ни хи ли зма“, у: Иза бра ни спи си, књи га IX, Бе о град, Слу жбе-
ни лист, 1997, 181.
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не го ва њу исто риј ске ба шти не и пра во слав не ори јен та ци је. На при мер, ка да 
су Тур ци до шли на Ко со во у 14. ве ку, ве ћи на на уч ни ка се сла же да су Ср би 
та да чи ни ли ве ћин ску по пу ла ци ју. О Ср би ма се нај пре го во ри као о пра во-
слав ним хри шћа ни ма ко ју су ка сни је би ли иден ти фи ко ва ни ко лек тив но као 
Ср би.5 Исто риј ски по сма тра но ка да се по ста ви пи та ње шта је оно што Ср бе 
чи ни Ср би ма и шта је оно што их ује ди ња ва Тим Ју дах у књи зи „Ko so vo – 
What everyone ne eds to know“ ис ти че да то ни је је зик, као што је слу чај код 
Ал ба на ца. Исто ри ја је на дру га чи ји на чин мо де ли ра ла Ср бе као на ци ју и по-
је ди ни ауто ри сма тра ју да оно што да нас Ср би је су не ка да је зна чи ло би ти 
пра во сла вац. Та ква ори јен та ци ја се у срп ском на ро ду уте ме љи ла још за вре ме 
не ма њић ке вла да ви не. Сред њо ве ков не срп ске цр кве и ма на сти ри, осо би то 
Пећ ка па три јар ши ја, Де ча не и Гра ча ни ца су у ве ли кој ме ри има ли уде ла у 
об ли ко ва њу исто ри је Ср ба. Сто га, оно што је да ва ло је дин стве ну спо ну и 
хар мо ни ју на свим ни во и ма био је упра во окре ну тост ду хов ном све ту, ве ри 
у Бо га и хри шћан ске вред но сти и вр ли не као што су хе рој ско под но ше ње 
му че ни штва, ис трај ност, хра брост, ју на штво, скром ност, са пат ња, ду хов на 
чи сто та ко ја се не бо ји жр та ва, пра вед ност и прав да.

Срп ска пра во слав на цр ква је од вре ме на Сте фа на Не ма ње би ла ја ка ду-
хов на ин сти ту ци ја ко ја је ус пе ла да одр жи на ци о нал ни иден ти тет та да шњих 
Ср ба у тур ском роп ству и од у пре се про це си ма исла ми за ци је. У злат ном пе-
ри о ду не ма њић ке Ср би је у пе ри о ду од 12. до 14. ве ка цр ква је би ла не за о би-
ла зна по др шка на ро ду при ли ком учвр шћи ва ња вла да ви не, уте ме љи ва њу су-
ве ре ни те та и срп ске др жав но сти. Из тог вре ме на мо рал не вред но сти су се 
усто ли чи ле за јед но са прав ним ка те го ри ја ма, а оно што је зна чај но је сте да 
Ср би ту спре гу мо ра ла, ре ли ги је и по ли ти ке на сто је и да нас спро во ди ти у 
си ту а ци ји ни хи ли зма ко ји им се на ме ће. То је, да кле, тра ди ци о на лан при-
ступ мо дер ним то ко ви ма. Ода тле ни да нас код ко сов ских Ср ба не по сто ји 
ни хи ли зам у од но су на тра ди ци ју. Јер за хва љу ју ћи бла го ва њу тра ди ци је, ни-
хи ли зам се на сто ји не пре кид но уки ну ти и пре вла да ти. Та ко се и да нас не гу је 
култ ца ра Ла за ра, пре да ње о Ко сов ској би ци (1939), еп ска на род на по е зи ја у 
ко ји ма се сла ви ју на штво, му че ни штво, сла ве се све ти те љи, гра ди те љи ма на-
сти ра и цр ка ва, вла да ри ко ји су про гла ша ва ни све ци ма и дру ге ду хов не во ђе. 
Ме ђу тим, у са вре ме ном све ту ка да вла да оп шта си ту а ци ја не по ве ре ња спрам 
хри шћан ских иде а ла, чак иако Ср би не гу ју и чу ва ју у се ћа њи ма ту све то-
о тач ку цр ту, она се у да тим усло ви ма по ка зу је као не до вољ на да се ни хи ли зам 
у пот пу но сти пре вла да. Она је, пак, искра ко ја се ти хо опи ре ни хи ли ра њу.

У по гле ду на исто риј ско усме ре ње жи во та и исто риј ску свест Ни че је 
ни хи ли ста. Исто та ко ни тра ди ци о на лан пут за пад ног ми шље ња, пре све га 
ме та фи зич ки и на уч ни од нос спрам ствар но сти не мо гу до ве сти чо ве ка до 

5 Tim Ju dah, Ko so vo – What everyone ne eds to know, Ox ford, Uni ver sity Press, 2008, 14.
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афир ма ци је жи во та и пре вла да ва њу са вре ме ног ни хи ли зма. На Ко со ву је 
обр ну то. Оно што омо гу ћа ва да се Ср би тре зве но су о ча ва ју са ни хи ли змом 
и да има ју во љу да га пре вла да ва ју је сте чи ње ни ца јед ног ува жа ва ју ћег од но-
са спрам тра ди ци је и по сто ја ње исто риј ске све сти у са вре ме ном до бу. Чак и 
кроз до жи вља је мрач них и су ро вих аспе ка та ег зи стен ци је код Ср ба по сто ји 
во ља за жи во том (der Wil le zum Le ben) схва ће на на ни че ан ски на чин као во-
ља за моћ (der Wil le zur Macht) ко ја и их и да ље оку пља у је дин ство, кроз пре 
све га ду хов но је дин ство пра во слав не усме ре но сти. На и ме, као што су ан тич-
ки Гр ци кроз по сто ја ње мно штва бо го ва ви де ли оправ да ње за не да ће вла-
сти тог по сто ја ња, по зи ва ли се на Апо ло нов храм у Дел фи ма, во ђе ни ве ром 
у про ро чан ства, та ко би се мо гло ис та ћи да је и срп ски на род на Ко со ву 
одр жа ва ла и одр жа ва ја ка хри шћан ска ве ра ко ја је уте ме ље на још од вре ме на 
сред њег ве ка. Сли чан мо дел жи вље ња пру жао је не ка да Хе ле ни ма мо гућ ност 
да оста не „по бед ник над стра вич ном ду би ном по сма тра ња све та и бес крај но 
раз дра жљи вом спо соб но шћу за пат ње“.6 У хе лен ском све ту бо го ви са Олим-
па (тај по род све та сно ва) пред ста вља ју сим бол грч ке ле по те и тек пре ко 
по сред нич ког све та Олим пља на би ло је мо гу ће из но ва са вла да ти пат њу. Та 
апо лон ска кул ту ра за Ни чеа има зна че ње јед не те о ди це је7 у ко јој Хе лен на ла-
зи оправ да ње свог жи во та у бо го ви ма, ко ји жи ве тим истим жи во том, а ко ји 
су за јед но са љу ди ма под ре ђе ни стра шној мо и ри (грч. моîρα).8 Упр кос над-
мо ћи стра шне суд би не, хе лен ска бо жан ста ва по зи ва ју на да ље жи вље ње, где 
је свет чо ве ка увек за ви стан од упли та ња бо го ва. Та ко и у Хо ме ро вим епо-
ви ма ви ди мо да су „бо жан ске и људ ске ак ци је увек при ка зи ва не као па ра лел-
не, а бо го ви при сут ни или као пра ти о ци, за штит ни ци или чо ве ко ви су пар ни-
ци“.9 У ли ко ви ма сво јих бо го ва Гр ци гле да ју са ме се бе као у свом огле да лу, 
али „огле да лу што пре о бра жа ва“10, исто као што у сво јим све ти те љи ма Ср би 
гле да ју ема на ци ју етич ког бо жан ства Ду ха ко ји њи хо ве жи во те чи ни вред-
ним и до стој ним жи вље ња, а све бор бе и тр пље ња под но шљи вим. Чи тав лик 
пра во слав них све та ца пред ста вља храм хри шћан ске ве ре ко јој су Ср би ода ни. 

  6 Fri e drich Ni etzsche, Die Ge burt der Tragödie oder Gri ec hen tum und Pes si mi smus in: Wer ke I, 
Ver lag Ulls tein GmbH, Frank furt/M-Ber lin-Wi en, 1972, 31.

  7 Vi di: Pre drag Fin ci, Umjet nost i is ku stvo, Sa ra je vo, Sve tlost, 1986, 14. 
  8 Пој мом суд би не као фа ту ма, суд би на се пој ми као не ка вла да ју ћа моћ ко ја сто ји над 

не ким би ћем. Та кав по јам суд би не као фа ту ма тј. ко би вла да у азиј ској пред ста ви суд би не 
ко ја је код Гр ка пре вла да на. Ти ме што Гр ци зна ју о моîρα и δίκη суд би на та ко име но ва на 
сто ји у све тлу бит ка ко ји их над ви су је. Она до би ја ка рак тер стра шно га, ка рак тер до де љи-
ва ња и од ре ђе ња ко ји по ста вља ју гра ни цу. (Mar tin He i deg ger, Hölder li no ve him ne „Ger ma-
ni ja“ i „Raj na“, Za greb, De me tra, 2002, 150.)

  9 Do nald Ma stro nar de, The Gods in: A Com pa nion in Gre ek Trag dey by Ju sti na Gre gory, 
Blac kwell, UK, 2005. 322.

10 Фри дрих Ни че, Ро ђе ње тра ге ди је, Под го ри ца, Гра ма тик, 2001, 30.
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У том аспек ту мо же мо по сма тра ти је дан од пра ва ца мо гу ћег пре вла да ва ња 
ни хи ли зма, а ти ме у пот пу ној су прот но сти са Ни че о вим пој мом ни хи ли зма 
и ње го вим на чи ни ма пре вла да ва ња ни хи ли стич ке кри зе у са вре ме ном све ту. 
Исто та ко низ ко сов ских све та ца ко ји вла да ју и на кон сред њег ве ка у све сти 
срп ског на ро да ство ри ли су је згро ду хов ног жи во та око ко јег су оку пље ни 
аскет ски све ште ни ци, вла да ри и хе ро ји ко ји, као уко ре ње ни у ди мен зи ји ван-
вре мен ског, де лу ју на вре мен ску др жа ву и срп ско дру штво на Ко со ву.

Дру го је пи та ње да ли се ни хи ли зам мо же пре вла да ти тим тра ди ци о нал-
ним при сту пом пре ма свр си жи во та во ђен хри шћан ством. Чак и ка да се 
вра ти мо на исто риј ску сце ну Ко сов ског бо ја, за па жа се да је срп ски на род 
по ка зи вао те жњу за пре вла да ва њем на мет ну тог ни хи ли зма. За па зи ће мо да 
се тај до га ђај у на ро ду не до жи вља ва као пад у не га ци ју и ни шта ви ло жи во-
та, већ се став на мет ну тог ни хи ли ра ња пре тва ра у став афир ма ци је му че нич-
ких под ви га јед не ду хов не по бе де. По ла зе ћи од ре ал ног до га ђа ја – бит ке на 
Ко со ву – Ср би су га уз ди гли до исто риј ске све сти и ство ри ли од ње га до га-
ђај ко ји је про жет спе ци фич ним ту ма че њем и раз у ме ва њем. По Дил та ју та 
хер ме не у тич ка ди мен зи ја је и од лу чу ју ће за на ста нак све сти о исто ри ји, у 
овом слу ча ју спе ци фич ног исто риј ског раз у ме ва ња јед ног на ро да и до га ђа-
ја. До жи вљај као еле мен тар на је ди ни ца жи во та уз диг нут је до ми та ко ји по-
ста је део спе ци фич не исто ри је и ко ји на тај на чин би ва уко ре њен у на ред-
ним исто риј ским кре та њи ма срп ског на ро да. Свест о исто ри ји во ди ло је 
Ср бе у прав цу очу ва ња на ци о нал ног иден ти те та. По сма тра но са рав ни фи-
ло зо фи је жи во та, свест о исто риј ском де ло ва њу је по Дил та ју пло до но сно 
за жи вот љу ди у за јед ни ци јер пред ста вља „свест тих за јед ни ца о вла сти том 
жи во ту, као њи хо во пам ће ње вла сти тог жи вот ног то ка.“ Је ди ни на чин да се 
људ ска сећaња уз диг ну и из гра де до исто риј ске све сти во ди пре ко ту ма че-
ња и раз у ме ва ње скло по ва це ли не и де ло ва ко је у том ту ма че њу до би ја ју од-
ре ђе но зна че ње. Исто та ко, ра ђа њем те исто риј ске све сти код Ср ба, ко ја 
пред ста вља сâм жи вот ду ха, ра ђа се и еле мент сло бо де. Уз диг ну ти над не по-
вољ ним аспек ти ма Ко сов ског бо ја, Ср би до но се исто риј ску од лу ку о свом 
бит ку – да бу ду сло бод ни, не гу ју ћи ства ра лач ки прин цип Ду ха, да би се та ко 
из ди гли над сфе ром ма те ри јал не ствар но сти (фи зич ко-про стор не) афир ми-
шу ћи стан дар де етич ког и ре ли ги о зног жи во та. Та кав од нос је при су тан и у 
вре ме тур ске оку па ци је ка да су Ср би пру жа ли от пор про тив не га ци је жи во-
та. Да Ср би на сту па ју у свој ству хра брих ви те зо ва и ак тив них ни хи ли ста ко ји 
не ги ра ју оно што их не ги ра мо же мо от кри ти у свим мо мен ти ма где су Ср би 
на Ко со ву би ли из ло же ни вар ва ри зму и су ро во сти ма дру гих на ро да осва ја ча. 
При то ме се уоча ва да Ср би ни су при хва та ли ста но ви ште па сив ног ни хи ли-
зма као ста но ви ште са ко га се не ства ра ју ни ти но ве вред но сти ни ти се одр жа-
ти ве ра у ста ре. Јак ар гу мент за афир ма ци ју жи во та и не га ци ју пе си ми зма и 
ни хи ли зма код срп ског на ро да је упра во сат кан у ја кој ве ри и нат чо ве чан ским 
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на по ри ма да ду хов ну ди мен зи ју уко ре не на од ре ђе ном про сто ру, ода кле је 
тај дух и ро ђен то ком исто ри је. Кон крет ни је ре че но, срп ски на род је на сто-
јао да свет ду хов но-исто риј ске ствар но сти при ве де зе мљи и бу де она со ко ја 
срп ску зе мљу не ће об љу та ви ти. Ак тив ни ни хи ли зам као не га ци ја ра за ра лач-
ког и ни ште ћег спрам жи во та ја вља се код Ср ба као под виг ко ји их и у вре-
ме Ту ра ка раз ли ку је од оста лих на ро да ју го и сточ не Евро пе: „Док су дру ге 
бал кан ске др жа ве па да ле под тур ску власт ша па том, по не кад и по сле јед ног 
пре тр пље ног по ра за, сред њо ве ков на Ср би ја, об но вив ши у по след њи час 
сво је тра ди ци је, да ва ла је от пор ви ше од сто пе де сет го ди на. (....) а од на ра-
шта ја до на ра шта ја пре но ше на је бук ти ња исто риј ских пре да ња и на род не 
са мо све сти.“11 Од вре ме на Сте фа на Не ма ње се у срп ском на ро ду ја вља свест 
о Ко со ву као са мо стал ној срп ској обла сти и као та ква ни је под ле гла на ме та-
њу дру га чи је све сти о то ме ни до да нас. У тим ду гим ве ко ви ма тур ског роп-
ства, ка ко на во ди Де јан Ме да ко вић у увод ној ре чи сво је књи ге Ко сов ски бој 
у ли ков ним умет но сти ма „срп ски на род је ство рио по себ не ду хов не ри зни-
це, из ко јих је узи мао пра ве вред но сти за сво ју ду хов ну од бра ну и оп ста нак 
у стра ној ци ви ли за ци ји“.12

Ко сов ски на род је упр кос то ме на сто јао да ни хи ли ра све ја че на мет ну-
ти ни хи ли зам. То је об лик ак тив ног ни хи ли зма ко ји у овом слу ча ју, при ме-
њу ју ћи га на јед но спе ци фич но др жа ње и вла да ње срп ског на ро да, мо же мо 
на зва ти и ко сов ски ни хи ли зам, а ко ји сто ју у слу жби афир ма ци је вред но сти 
срп ске тра ди ци је, исто риј ског на сле ђа и за сни ва се на срп ској ре ли гиј ско-
-мо рал ној па ра диг ми жи вље ња и оби чај но сти. Ко сов ски ни хи ли зам та квог 
ти па ни хи ли ра не га ци ју, на и ме, го во ри Не: оно ме што за циљ има да област 
срп ске ре ли ги је, кул ту ре и исто риј ских ета бли ра них мо рал них вред но сти 
до ве де до де ка ден ци је и ин стан ца ма ко је ту срп ску оби чај ност на сто је 
укло ни ти и за ме ни ти дру гим вред но сти ма ко је не од го ва ра ју на ци о нал ном 
иден ти те ту ко сов ских Ср ба. Кроз ак тив но ни хи ли ра ње, ко је под ра зу ме ва 
афир ма ци ју вла сти тог исто риј ског жи во та, Ср би се од у пи ру и спо ља шњој 
не га ци ји њи хо вих оп ште по зна тих исто риј ских чи ње ни ца ко је до ка зу ју њи-
хов на ци о нал ни иден ти тет.

Пре ма оп штем ста ву, ка ко ка же Бра ни слав Кр стић, на те ри то ри ји Ко-
со ва и Ме то хи је на ста ла је и раз ви ја ла се сред њо ве ков на срп ска др жа ва ко ја 
пред ста вља ко лев ку срп ске др жа ве. Ме ђу тим, да не би до шло до ре ла ти ви-
ра ња овог оп штег ста ва он мо ра би ти пот кре пљен кон крет ним чи ње ни ца ма 
ко ји га оправ да ва ју, јер исто та ко по сто ји став да Ал бан ци има ју исто риј ско 
пра во на исту те ри то ри ју. Оно што иде у при лог да је Ко со во срп ско је сте 

11 Збор ник ра до ва, „Еп ска вер ти ка ла у срп ској исто ри ји“, у: Ко со во – срп ска ду ша на-
ро да, Бе о град, НО По ли ти ка, 1989, 25.

12 Де јан Ме да ко вић, Ко сов ски бој у ли ков ним умет но сти ма, Бе о град, 1990, 7.
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са ма исто риј ска ствар ност ко ја нам от кри ва да се упра во на тој те ри то ри ји 
на ла зе број ни срп ски спо ме ни ци ко ји пред ста вља ју исто риј ску ба шти ну и 
кул тур но до бро Ср ба ко је при па да срп ско ду хов но-исто риј ској са мо све сти 
на ро да у це ли ни без об зи ра на ком под руч ју жи ве или су при нуд но би ли ра-
се љи ва ни. Та ба шти на је са чу ва на и опе ва на у епо ви ма, у ре ли ги ји, а Де ча не 
и Гра ча ни ца су чак увр ште не у Спи сак свет ске кул тур не ба шти не Уне ска као 
дра гу љи срп ске кул ту ре и ду хов но сти. Па сив ни ни хи ли зам пак по том пи та-
њу до ла зи са За па да, ко ји све ма ње за не ма ру је те чи ње ни це. Има ју ћи у ви ду 
исто риј ску по за ди ну, спо ме ни ке, кул ту ру јед ну срп ску ду хов ност на том тлу, 
Ко со во је исто риј ска зе мља срп ског на ро да.13 Упр кос то ме што Ср би ни су 
че сто пу та би ли го спо да ри сво је зе мље, ипак број ни оста ци ма те ри јал не кул-
ту ре и умет но сти, ар хи тек ту ре чак пре ва зи ла зе остав шти ну дру гих на ро да 
на том про сто ру што све до чи у при лог њи хо вој сна жној уко ре ње но сти на 
том про сто ру. Срп ска сред њо ве ков на ба шти на је сте јед но од ва жних све до-
чан ста ва ко је по сто је и да нас, па је упра во та кул тур на ба шти на нео бо ри ва 
та пи ја срп ског иден ти те та на Ко со ву, ка ко ка же и Ни ко ла Ку со вац. У вре ме 
ви ше ве ков не тур ске оку па ци је оста ли су зна чај ни тра го ви срп ске др жа во-
твор но сти „ова пло ће ни у ар хи тек ту ри, мо ну мен тал ном зид ном сли кар ству 
и ико но пи су Бо го ро ди це Ље ви шке у При зре ну, у цр ква ма Пећ ке па три јар-
ши је, у кра љев ској Гра ча ни ци и цар ским Де ча ни ма, као и све му оста лом 
што се са чу ва ло у њи хо вим че сто пљач ка ним ри зни ца ма“.14 Ма те ри јал на кул-
ту ра, про же та сна жном ду хов но-пра во слав ном ори јен та ци јом ко ја свет ку је 
Бо га као твор ца, ко ји пре ма сва ко ме има лич ни од нос и ко ји во ди исто ри ју, 
ка ко ис ти че Жељ ко По зна но вић ка да је реч о то ме шта под ра зу ме ва срп ску 
ду хов ност на Ко со ву, пред ста вља осно ву срп ске афир ма ци ју жи во та и свог 
иден ти те та, ко ји Ср би не мо гу до зво ли ти ни да нас да бу де оспо рен. Уз то се 
на сто ји за др жа ти и спе ци фи чан сми сао срп ске ду хов но сти ко ја сла ви Све то 
Трој ство и за основ има су штин ско уче ње да Бог има три ли ца (Бог отац, Син 
и Дух све ти), а јед ну су шти ну.15

Сто га је бри га Ср би је усме ре на на очу ва ње оне те ри то ри је ко ји пред-
ста вља ова пло ће ње ви со ког ступ ња ду хов ног жи во та, ко ји чи ни ње ну ма ти-
цу и сре ди ште срп ске све сти. У овој тач ки Ни че о ва фи ло зо фи ја би под ле гла 
кри ти ци, јер су Ни че о ве тврд ње усме ре не на не га ци ју хри шћан ства као нај-
ве ће за блу де чо ве чан ства.

13 Ви ди: Бра ни слав Кр стић, Ко со во пред су дом исто ри је, Бе о град, из да ње ауто ра, 2000, 43.
14 Ни ко ла Ку со вац, Кул тур на ба шти на – нео бо ри ва срп ска та пи ја на Ко со ву и Ме то-

хи ји, у: Збор ник ра до ва са окру глог сто ла – Ге о по ли тич ка суд би на Ко со ва и Ме то хи је, 
Бе о град, Ин сти тут за ге о по ли тич ке сту ди је, 1997, 503. 

15 Жељ ко По зна но вић, Срп ска ду хов ност Ко со ва и Ме то хи је у функ ци ји очу ва ња срп-
ске др жав но сти, у: Збор ник ра до ва са окру глог сто ла – Ге о по ли тич ка суд би на Ко со ва и 
Ме то хи је, Бе о град, Ин сти тут за ге о по ли тич ке сту ди је, 1997, 469.
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Исто риј ско-кул тур ни 
и ег зи стен ци ја лан по јам ни хи ли зма

Ни че о во ми шље ње о ни хи ли зму по ка зу је се ам би ва лент ним, као ста но ви-
ште за и про тив ни хи ли зма,16 а ода тле по ла зи и дво стру ки од нос пре ма жи-
во ту. Ни хи ли зам Ни че, с јед не стра не, ми сли као не га ти ван по јам, с дру ге 
стра не, као по зи ти ван по јам и по зи ци ју вла сти те фи ло зо фи је. Сле де ће што 
пра ти Ни че ов увид о ни хи ли зму је сте те жња да се ни хи ли зам не га тив ног ти па 
мо ра пре вла да ти са ста но ви шта са мог ни хи ли зма. Ни че ов вла сти ти ни хи ли зам 
као по зи ци ја ње го ве фи ло зо фи је от кри ва се у сна зи да ка же Не ни хи ли стич-
кој не га ци ји жи во та, као што је слу чај са срп ским на ро дом на Ко со ву ко ји не 
при хва та ни хи ли зам из вр шен над њи ма са ми ма. Са мо афир ма тив ни ни хи ли зам 
мо же из не дри ти сна гу да го во ри Да (be ja hung) све му оно ме што афир ми ше 
жи вот, Не оно ме што га ни шти. Ни хи ли зам је у Ни че о вој фи ло зо фи ји исто-
вре ме но и нов на чин да се ка же Да.17 Ни хи ли зам сто га не ма са мо не га тив но 
зна че ње, јер ни је сва ки ни хи ли зам у скла ду са ни хи ли змом пра зни не. Ста но ви-
ште Ни че о вог ни хи ли зма пот пу но је осло бо ђе но и ори јен тал ног и Шо пен-
ха у е ро вог пе си ми зма, а исто та ко и огра ни че но сти не мач ког ду ха и кул ту ре.18

У Ни че о вој фи ло зо фи ји сре ће мо се са два основ на и раз ли чи та об ли ка 
ни хи ли зма – ак тив ни и па сив ни ни хи ли зам, а исто та ко пре ма Ђу ри ће вом уви-
ду и са дво стру ким зна че њем ни хи ли зма ко ја се од но се на исто риј ско-кул-
тур ни и он то ло шко-ег зи стен ци јал ни по јам ни хи ли зма. Хај де гер за па жа да 
се пр во зна че ње ни хи ли зма код Ни чеа од но си на кон ста та ци ју јед не од ре ђе-
не исто риј ске епо хе у ко јој от кри ва мо си ту а ци ју обез вре ђи ва ња вред но сти19 
и гу би так сми сла жи во та. У том по гле ду, ни хи ли зам је не по но вљив исто риј-
ски до га ђај с кра ја 19. и по чет ка 20. ве ка, ко ји се пре ма Ни чеу ја вља као пре 
све га европ ски ни хи ли зам. Ни хи ли зам је епо хал ни до га ђај За па да и као та-
кав „пред ста вља кон крет но и  с ку ство кул ту ре, не ап стракт ну ме та фи зич ку 
хи по те зу“,20 бу ду ћи да су симп то ми ни хи ли зма ви дљи ви у исто риј ској ствар-
но сти. Бит но обе леж је те ни хи ли стич ке ка та стро фе пре по зна је се у не до стат-
ку чо ве ко вог од го во ра на пи та ње за што ви ше не по сто ји крај ња свр ха или 

16 Ro bert C. So lo mon, Li ving with Ni etzsche: What the Gre at „Im mo ra list“ has to Te ach Us, 
Uni ver sity of Te xas, Austin, 2004, 117.

17 Art hur C. Dan to, Ni etzsche as Phi lo sop her, Co lum bia Uni ver sity Press, New York, 2005, 11.
18 Ви ди: Фри дрих Ни че, „Да вид Штра ус, ис по вед ник и пи сац“, у: Не са вре ме на раз ма-

тра ња, Бе о град, ΠΛΑΤΩ, 2006, 10, 43. Ни че раз ма тра не до стат ке фи ли стар ске кул ту ре и 
не по сто ја ње је дин стве ног на ци о нал ног и умет нич ког сти ла не мач ке кул ту ре.

19 Ви ди: Mar tin He i deg ger, Der Ni hi li smus als Geschic hte in: Ni etzsche II, Ne ske, Ver lag 
Günther Ne ske Pful lin gen, 1961, 90–91.

20 Ro bert C. So lo mon, Li ving with Ni etzche (What the Gre at „Im mo ra list“ has to Te ach Us) 
Ox ford Uni ver sity Press, 2006, 119.
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циљ у ко ме би био уте ме љен све у куп ни сми сао.21 И ка да Ни че про фет ски 
ка же „ни хи ли зам нам је пред вра ти ма“,22 он сма тра да су та вра та на ша (европ-
ска) вра та, ло кал но и вре мен ски од ре ђе на. Ни хи ли зма зна чи да „пу сти ња ра-
сте“ и да на сту па крај мо рал ног ту ма че ња све та и ве ра у до са да шње вред но-
сти. Обе ло да њи ва њем ове пу сти ње За па да, чо век гу би ве ру у ви ши сми сао 
жи во та, па „ис пра жње ни ду хов ни и над ду хов ни оп сег ис ку ства гу би сва ку 
ве зу са чо ве ком, ње го вом ве ли чи ном, ег зи стен ци јом, сми слом и тра ја њем.“23 
Не по ве ре ње чо ве ка у од но су на до са да шње вред но сти, по Ни че   о вом уви ду, 
мо ра ло је на ста ти као по сле ди ца про па сти нај ви ших вред но сти, услед гу бит-
ка ослон ца у нат чул ним иде а ли ма, као и услед уза луд ног оче ки ва ња оства ре ња 
јед ног оп штег по рет ка све та из гра ђе ног на ум ним свр ха ма. То је Ни че ја сно 
обе ло да нио ка да је ре као „пу сти ња ра сте“. Ни че ов циљ ипак ни је био са мо 
да про мо ви ше ни хи ли зам, већ и да на ђе на чин за ње го во пре ва зи ла же ње.24

Ка да по сма тра мо симп то ме кул тур но-исто риј ског об ли ка ни хи ли зма у 
са вре ме ном до бу на Ко со ву они се по ка зу ју кроз де струк тив не ин тен ци је 
дру ге кул ту ре. Реч је о ни хи ли зму као нај пре ма те ри јал ном уни шта ва њу све-
тих ме ста ко ји се ма ни фе сту је кроз ру ше ње ма на сти ра, цр ка ва, спа љи ва ње 
ико на, ру ше ње кр сто ва на срп ским ма на сти ри ма, уки да се сло бо да кре та ња, 
ми шље ња, го во ра, тј. ни хи ли зам се ја вља као ал бан ско не при зна ва ње вред но-
сти дру ге кул ту ре на ис тој те ри то ри ји. Та кав об лик ни хи ли зма мо же мо са-
гле да ти кроз исто риј ску кон ста та ци ју јед ног ду бљег кон флик та, кон флик та 
Ис то ка и За па да, хри шћан ства и исла ма., у че му је ви дљи ва пре тен зи ја на-
сил ног дис кре ди то ва ња од ре ђе них вред но сти срп ског на ро да. Ни хи ли зам 
тог ти па се спро во ди над Ср би ма и у си ту а ци ја ма кад УН МИК спро во ди 
суд ске од лу ке ко ји ма се од у зи ма не по крет на имо ви на ма на сти ри ма или у 
си ту а ци ја ма ка да се ра ди на уни шта ва њу цен та ра ви со ке ду хов но сти (гра на та 
ис па ље на у мар ту 2007. на ма на стир Де ча не), без озбиљ ни јих ини ци ја ти ва 
да се да ти спо ме ни ци за шти те или се де ман ту је да се та ко не што и до го ди ло 
да би се об ма ну ла јав ност. То је на чин да се у све сти јед ног на ро да про у зро-
ку је во ља за ни шта или чак во ља за окре та њем од жи во та.

Ка да по гле да мо ду бље зна че ње ни хи ли зма у Ни че о вој фи ло зо фи ји от-
кри ва се то пра во зна че ње во ље за ни шта као сре ди ште ни хи ли зма, осо би то 
па сив ног ни хи ли зма. Су шти на ни хи ли зма нај бо ље се от кри ва кроз ег зи стен-
ци јал но-он то ло шке фор ме, тј. оне фор ме и ступ ње ве ни хи ли зма ко је из ла зе 
из ван окви ра би ло ко је од ре ђе не исто риј ске епо хе и про стор но-вре мен ских 

21 Ви ди: Ми хај ло Ђу рић, Ни че и ме та фи зи ка, Бе о град, Про све та, 1984, 131.
22 Фри дрих Ни че, Во ља за моћ, Бе о град, Де ре та, 2003, 37.
23 Све ти слав М. Ја рић, Ко лапс за пад но европ ског ду ха, Но ви Сад, Сти лос, 2005, 57–58.
24 Ro bert C. So lo mon, Li ving with Ni etzche, (What the Gre at „Im mo ra list“ has to Te ach Us), 

Ox ford Uni ver sity Press, 2006, 19.
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окви ра.25 У ег зи стен ци јал но-он то ло шким ступ ње ви ма ни хи ли зма по ка зу је се 
по вест кри во тво ре ња вр хов них вред но сти, њи хо во обез вре ђи ва ње и свр га-
ва ње као и но во по ста вља ња вред но сти. Нај не по сред ни ји на чин да се ис ка же 
су шти на ни хи ли зма пре ма Хај де ге ру от кри ва мо тек ка да има мо у ви ду уну-
тра шњу за ко ни тост свих ко ра ка (ступ ње ва) – од па сив ног (ре ак ци о нар ног 
или умор ног ни хи ли зма), пре ко ни хи ли зма као ме ђу ста ња до ра ди кал ног и 
ак тив ног (тј. ек ста тич ког) ни хи ли зма.

У Ни че о вој фи ло зо фи ји ни хи ли зам26 је увек по ста вљен у од ре ђе ном кон-
тек сту – би ло као ни хи ли зам пра зни не или ак тив ни ни хи ли зам, па се на том 
уви ду и мо же го во ри ти о раз ли чи том сми слу жи во та – као ра сту, на пре до-
ва њу, раз ви ја њу или опа да њу, сла бље њу, стаг ни ра њу. Фор ма па сив ног ни хи-
ли зма пред ста вља је дан аспект „ни хи ли стич ког ка рак те ра жи во та“ у ко јем је 
вид но опа да ње мо ћи жи во та, а жи вот по ста је бе сми слен и ни шта ван. Јед ном 
реч ју, та ква фор ма ни хи ли зма про из во ди де гра да ци ју, де ка ден ци ју жи во та и 
во ди до гу би так сми сла жи вље ња.

Не га ци ју жи во та и де струк ти ван од нос пре ма жи во ту Ни че је обе ло да-
нио у па сив ном ни хи ли зму ко ји је у пот пу ној су прот но сти спрам ак тив не 
мо ћи ни хи ли зма. Та два об ли ка ни хи ли зма Ни че ја сно раз ли ку је у Во љи за 
моћ: „ни хи ли зам као знак по ве ћа не ду хов не сна ге: „ак тив ни ни хи ли зам“ и 
„ни хи ли зам као знак про па да ња и опа да ња ду хов не сна ге: па сив ни ни хи ли-
зам“.27 Ови об ли ци ни хи ли зма ујед но пред ста вља ју по Ни чеу два су прот на 
ста но ви шта жи во та – ста но ви ште афир ма ци је као ак тив ни ни хи ли зам и ста-
но ви ште не га ци је жи во та као па сив ни ни хи ли зам.

25 Ми хај ло Ђу рић, „Иза зо ви ни хи ли зма“, у: Иза бра ни спи си, књи га IX, Бе о град, Слу-
жбе ни лист, 1997, 179.

26 У тра ди ци о нал ном, па и хри шћан ском сми слу, овај тер мин ни хи ли зам се ви ше или 
ма ње ко ри сти као прост си но ним за „се ку лар ни ху ма ни зам“ и та да се за сни ва на прет по-
став ци да је осо ба без Бо га осо ба без истин ских хри шћан ских вред но сти. Из ра зи ти ни хи-
ли зам из ра жен је у ре че ни ци Ива на Ка ра ма зо ва: „Ако не ма Бо га, он да је све до пу ште но.“ 
Ни хи ли ста је чо век без хри шћан ских вред но сти. За ор то док сне Је вре је ни хи ли ста је онај 
ко ји не по се ду је са мо свест о тра ди ци ји. Кла сич на ка рак те ри за ци ја ду ха ни хи ли зма до ла зи 
од Ива на Тур ге ње ва и До сто јев ског. За Тур ге ње ва, ни хи ли ста, о че му чи та мо у ње го вој 
при по вет ки Си но ви и оци, је сте онај ко ји не кле чи ни пред ка квим ауто ри те том, ко ји не 
при зна је ни ка кве прин ци пе ве ре, ни ти по шту је прин ци пе ко ји у њој по сто је. Ова кво по и ма-
ње ду ха ни хи ли зма на ста вља се то ком про све ти тељ ства, од Де кар та до Кан та. Мо гли би смо 
га узе ти као ствар здра вог скеп ти ци зма. Код Ни чеа се ни хи ли зам ма ни фе сту је као не по сто-
ја ње Бо га или ра зу ма у ње го вом тра га њу за вред но сти ма. Узет у ши рем сми слу, ни хи ли зам 
је кул тур но ис ку ство ду бо ког раз о ча ре ња, али не она ко ка ко је при сут но код ети ча ра ко ји су 
оспо ри ли оправ да ње мо рал них прин ци па, већ се ни хи ли зам са сто ји у про из во ђе њу жи во та 
ка ко је опи сан у Ка ми је вом де лу Мит о Си зи фу (Ro bert C. So lo mon, Li ving with Ni etzche, 
(What the Gre at „Im mo ra list“ has to Te ach Us) Ox ford Uni ver sity Press, 2006, 118–119).

27 Фри дрих Ни че, Во ља за моћ, Бе о град, Де ре та, 2003, 43.
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На ступ њу па сив ног ни хи ли зма жи вот је до жи вљен као па тос уза луд но-
сти, а све ја че се по тен ци ра и став о бе сми сле но сти по сто ја ња уоп ште (јер је 
свет у це ли ни од ба чен). „Пот пу ни ни хи лист од ба цу је свет, и онај ко ји је сте 
и онај ка кав би тре бао би ти. Но у том по све ма шњем од ба ци ва њу он те жи-
ште жи во та из мје шта из ван жи во та те по ста вља и ства ра не ку фик ци ју ко јој 
се да ље по ко ра ва и ро бу је.“28 Иза тог ду плог не ги ра ња Хај де гер је са гле дао 
све оп шту не га ци ју, тј. пот пу ну не га ци ју ко јом се од ба цу је до са да шње, а не 
уста но вља ва но во вред но ва ње.

У фор ми па сив ног ни хи ли зма жи вот не ма моћ да ства ра из ван са мог се-
бе, „не го оста је у хо ри зон ту по је ди нач ног вред но ва ња, или од се бе од у ста је. 
И јед но и дру го ука зу ју да су ври јед но сти из гу би ле сво ју ства ра лач ку, об ли-
ку ју ћу сна гу те да жи вот увје ту ју са мо као пу ко ис тра ја ва ње а не као раст и 
се бе пре вла да ва ње у син те зи но вих ври јед но сти и вред но ва ња.“29

Ме ђу тим, ни хи ли зам па сив ног ти па, ра зу мљен у на ве де ном Ни че о вом 
сми слу, не се мо же при ме ни ти на пре део Ко со ва где жи ве Ср би јер њи ма 
ни је свој ствен гу би так вред но сти (ду хов них и хри шћан ских), бу ду ћи да се у 
не по вољ ним окол но сти ма ује ди ња ва ју у ве ри и оку пља ју у ма на сти ри ма као 
нај зна чај ни јим ин сти ту ци ја ма ду хов ног жа ри шта. На тај на чин они успе ва-
ју да за др же мо рал но-хри шћан ске вред но сти као ви ше ве ков не ори јен ти ре 
на ро да, што чи ни да из бе га ва ју пад у ни хи ли зам и сва ки пе си ми зам спрам 
жи во та. Ма на сти ри и пра во слав не цр кве ва же као све та ме ста са стан ка са 
тран сцен ден ци јом, ко ју је Ни че оспо ра вао као бе зна чај ну у са вре ме ном све-
ту. Ноћ бо го ва у ко ји ма се тра га за све тим, још ни је за хва ти ла по је ди на ме ста 
и ко сов ске ма на сти ре, ко ји и да ље пред ста вља ју сво је вр стан об лик људ ске 
ко му ни ка ци је са тран сцен ден ци јом и за Ср бе на Ко со ву има ју моћ да чу ва ју 
нат чо ве чан ски сми сао ко ји и да ље да је сми сао зе мљи на ко јој жи ве.

Узро ци ко сов ског ни хи ли зма

По сма тра ти жи вот Ср ба на Ко со ву са ста но ви шта ни хи ли зма мо гу ће је 
ако го во ри мо о ни хи ли зму као на ме та њу усло ва и пра ви ла ко ја во де ка не га-
ци ји њи хо вог иден ти те та. Ни хи ли зам у том слу ча ју не ма узрок у са мо не га-
ци ји вла сти те кул ту ре и тра ди ци је, па узрок ни хи ли зма мо ра мо тра жи ти на 
дру гом ме сту. Ни хи ли зам за хва та срп ски на род као кри за ко ја про из ла зи из 
су ко ба са дру гим иден ти те ти ма у ци љу очу ва њу вла сти тог. Ни хи ли зам као не-
га ци ја срп ског жи вља на Ко со ву по ла зи од по ли тич ких ин стру ме на та не срп-
ске по ли ти ке, чи је оп ште по ли тич ке на ме ре не во де ка ци љу ста би ли за ци је 

28 Пе тар Ше ге дин, Во ља за моћ и про блем исти не, За греб, Де ме тра, 2007, 225. 
29 Исто, 226.
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и ус по ста вља њу ми ра, а што је су штин ска ка рак те ри сти ка по ли ти ке као по-
ли ти ке. Узрок ни хи ли зма ни је у тра ди ци о нал ном на чи ну од но ше ња спрам 
жи во та на ли ни ји хри шћан ско-пра во слав не и исто риј ске ба шти не, већ упра-
во он из ви ре та мо где се на сто ји по ре ћи та иста ба шти на ко ја чи ни са мо-
свест срп ског на ро да. Ни хи ли зам не по сто ји код срп ског на ро да на Ко со ву 
као не га ци ја ко ја би по те кла од њих са мих.

По сто ји са мо спо ља шњи ни хи ли зам ко ји до ла зи од не срп ских гру па и 
ин сти ту ци ја ко је се ру ши лач ки од но се пре ма вред но сти ма ста ри не и тра ди-
ци је јед ног на ро да. Та ко у При зре ну где од 1615. го ди не по сто ји Си нан-па-
ши на џа ми ја, на ње ној фа са ди се пре по зна ју де ло ви узе ти из ру ше ви на ма-
на сти ра Св. Ар хан ђе ли (ма на стир по ред При зре на), што је је дан од об ли ка 
не га ци је и не по што ва ња иден ти те та дру го га. И за вре ме тур ског вла да ња ра-
за ра ни су срп ске цр кве и ма на сти ри, об у ста вљан њи хов рад. Та ко је у 15. ве ку 
пре сто Пећ ке па три јар ши је (осно ва не у 12. ве ку) био уки нут, услед ју рис-
дик ци је охрид ске ар хи е пи ско пи је. Па три јар ши ја је по но во об но вље на 1557. 
(под ути ца јем Па вла Сме де рев ца), што је зна чи ло да су и под тур ском вла-
шћу ма на сти ри би ли у слу жби очу ва ња срп ског иден ти те та и пра во слав не 
ори јен ти са но сти. Ко ли ки је зна чај имао вер ски жи вот за Ср бе го во ри и чи-
ње ни ца да је Пећ ка па три јар ши ја у вре ме тур ске оку па ци је по ста ла и по ли-
тич ки пред вод ник срп ског на ро да. Цр ква се ни је у то вре ме одва ја ла од по-
ли тич ких и дру гих ва жних од лу ка за на род. Срп ска пра во слав на цр ква је већ 
од вре ме на Сте фа на Не ма ње би ла ја ка ду хов на ин сти ту ци ја ко ја је ус пе ла да 
одр жи на ци о нал ни иден ти тет та да шњих Ср ба у тур ском роп ству.

Срп ски на род на Ко со ву и да нас на сто ји да спро ве де оно што би Ни че 
на звао ак тив ним ни хи ли змом ко ји мо же мо пре по зна ти у сна жном зах те ву 
срп ског на ро да за очу ва њем те ри то ри јал ног и ду хов ног иден ти те та. Срп ска 
пра во слав на цр ква и број ни ма на сти ри око ко јих се оку пља ју Ср би у свим 
про бле ма тич ним си ту а ци ја ма де лу ју као сна жан ори јен тир. Ов де хри шћан-
ство још увек тра је и још не ма оног ни хи ли зма о ко ме го во ри Ни че, на и ме, 
ни хи ли зма као зна ка гу бит ка нат чул них вред но сти и гу бит ка оне нај ви ше од 
свих вред но сти – Бо га. Ве ра у хри шћан ство још увек по сто ји ме ђу Ср би ма на 
Ко со ву као је дан од ори јен ти ра, вид др жа ња пред не прав дом, по ни же њи ма, 
угро же ном ег зи стен ци јом. На тај на чин они се су о ча ва ју са хлад ном ре ал но-
шћу, гле да ју у њу са тра гич ком на стро је но шћу ду ха тра же ћи вре ло и исти ну 
жи во та. Пи та ње хе рој ства се ов де ја вља као, по Ни чеу, у тра гич ком раз до-
бљу Грч ке. Ни че ис ти че не ке од ка рак те ри сти ка хе рој ског од но са пре ма 
ствар но сти: „Хра брост и сло бо да осе ћа ја пред моћ ним не при ја те љем, пред 
не сре ћом ве ћег оби ма, пред про бле мом ко ји по бу ђу је ужас – ово по бед нич-
ко ста ње је оно ко је тра гич ни умет ник ода би ра, ко је он ве ли ча. Пред тра ге-
ди јом рат нич ко у на шој ду ши пра зну је сво је са тур на ли је; ко је на вик нут на 
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пат њу, ко тра жи бол, хе рој ски чо век ће тра ге ди јом бла го сло ви ти сво је по-
сто ја ње – је ди но ње му да је пе сник тра ги чар да оку си на пи так ове слат ке су-
ро во сти.“30 Ко сов ски Ср би су по ка за ли ис трај ност у тра гич ком уви ду као 
пред со крат ски Гр ци оног мо мен та ка да су ис тр пе ли по раз, ка   да је сна жна 
во ља услед ја ког вер ско-ду хов ног жи во та ус пе ла да их одр жи у ви хо ри ма 
мрач не ег зи стен ци је. Мир ко Зу ро вац на зи ва ко сов ске Ср бе и исто риј ским 
на ро дом, ко ји има сна ге да по раз Ко сов ског бо ја пре тво ри у сред ство сво га 
спа са, а мо же мо до да ти и у ју нач ку бор бу ду ха за хра брост, од бра ну по но са, 
сло бо де и ве ре. Ни да нас се „лу ча ко сов ског ми та ни је уга си ла: она ти ња у 
ми ру, али се рас плам са ва у суд бо но сним тре ну ци ма за срп ски на род. Њен 
сјај сна жно про си ја ва кроз исто риј ску сви јест срп ског на ро да и чи ни је по-
себ но осје тљи вом на не прав ду и по ни же ње, ка ко у про шло сти, та ко и са да.“31

Да нас их гу би так основ них пра ва као што је и пра во на жи вот, пра во на 
вла сни штво (као ап стракт но пра во и као пр ви ре а ли тет сло бо де),32 сло бо ду 
кре та ња, ве ро и спо вест не пре кид но из ла же на по ри ма пре вла да ва ња ни хи ли-
зам ко ји им до ла зи спо ља. Ср би су већ де це ни ја ма из ло же ни том про це су 
пре вла да ва ња ни хи ли зма, у ко ме су као Ни че ов нат чо век, осло бо ђе ни са жа-
ље ња (Mi tle i den) и са мо са жа ље ња као нај те жег гре ха да би ства ра лач ке ин-
тен ци је усме ри ли на пре вла да ва ње тре нут них окол но сти. Ако по ни ште ства-
ра лач ку ди мен зи ју, ко ја има свој ко рен у сред њо ве ков ној срп ској тра ди ци ји, 
би ло би по ни ште но и мит ско уте ме ље ње њи хо вих ду хов них мо ћи. Тај су срет 
са сво јом исто риј ском исти ном ко ја их во ди да ства ра ју но ви жи вот из раз је 
афир ма ци је да се мо гу од у пи ра ти се це си о ни стич ким ин тен ци ја ма у ко јој би 
при хва ти ли лаж као те мељ свог ко лек тив ног бит ка.

Оста је пи та ње, ка ко у овим ни хи ли стич ним си ту а ци ја ма спро ве сти прин-
цип ЕУ ко ји про мо ви ше па ро лу „је дин ство раз ли чи то сти“, где сва ки на род 
има пра во на сво ју вла сти ту кул ту ру, је зик, иден ти тет и ду хов ност. На су-
прот то ме у 21. ве ку сe де ша ва же сто ки об лик ни хи ли ра ња ка да за ме ђу на-
род ну за јед ни цу др жав ни ин те гри тет и ду хов но бла го јед ног на ро да ви ше 
не ма зна ча ја. На ме ћу се но ве вред но сти ко је, на и ме, сто је ра ди је у слу жби 
да љег ши ре ња ни хи ли зма са стра шним по сле ди ца ма, а не во де ка пре вла да-
ва њу кри зе и ет нич ких кон фли ка та. Ипак афир ма ци ја жи во та је мо гу ћа као 
афир ма ци ја ре ли ги о зно-мо рал них-ду хов них вред но сти ко је про из ла зе из 
сна жне уко ре ње но сти срп ске кул ту ре на Ко со ву у ма на стир ском на сле ђу, 
спо ме ни ци ма ста ри не, пра во сла вљу као је згру срп ске ду хов но сти уоп ште. 

30 Фри дрих Ни че, Су мрак идо ла, Бе о град, Чи го ја штам па, 2005, 70.
31 Мир ко Зу ро вац, „Лу ча ко сов ског ми та“, у: Ко со во и Ме то хи ја – иза зо ви и од го во ри 

(Збор ник ра до ва са окру глог сто ла), Бе о град, Ин сти тут за ге о по ли тич ке сту ди је, 1997, 450.
32 Г. В. Ф. Хе гел, Основ не цр те фи ло зо фи је пра ва, Са ра је во, Ве се лин Ма сле ша – Све-

тлост, 1989, 91.
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Срп ском на ро ду на Ко со ву, а исто та ко срп ској на ци ји уоп ште пред сто ји 
ис трај на бор ба у очу ва њу вла сти тог иден ти те та чи ме би Ср би ја мо гла у бу-
дућ но сти би ти рав но прав на са оста лим зе мља ма чла ни ца ма. Сто га је и усме-
ра ва ње во ље за жи во том у прав цу очу ва ња срп ско исто риј ско-ду хов не ствар-
но сти је дан од су штин ских об ли ка афир ма ци је жи во та код Ср ба и пред ста вља 
об лик пре вла да ва ња оног ти па ни хи ли зма ко ји на сто ји да упра во до ти ца њем 
и ра за ра њем ове сфе ре дис кре ди ту је јед ну исти ну – исти ну срп ског иден ти-
те та на Ко со ву.
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Va len ti na ČI ZMAR

KO SO VO’S NI HI LISM AND AF FIR MA TION OF LI FE FROM 
THE LE VEL OF RE LI GI O US-SPI RI TUAL VA LU ES

Sum mary

The aut hor of this pa per tried to ma ke an analysis of hi sto ri cal and spi ri tual si tu a tion 
of the Serbs in Ko so vo and Me to hia from the po int of vi ew of ni hi lism, as it has been 
de fi  ned in Ni etzsche’s phi lo sophy and mo re wi dely as well.

The vi ew of Ni etzsche’s cul tu ral-hi sto ri cal form of ni hi lism as si tu a tion of de ca den ce 
of the Chri stian va lu es and ide als in con tem po rary world is not only the cha rac te ri stic of 
Ser bian cul tu re in Ko so vo, but al so re fl ects the ti me of big cri sis, which are the re sults of 
the strength of to day’s re li gi o us and spi ri tual li fe, and Chri stian-ort ho dox he re dity and 
in sti tu ti ons. In such po int, aut hor se es the ro ot of Ser bian affi   r ma tion of li fe in Ko so vo and 
the way of over co ming (Ger. Über win dung) so me aspects of ni hi lism, espe ci ally ni hi lism 
as ne ga tion of the ba sic hu man rights and va ri o us kinds of fre e dom. The re fo re, ni hi lism 
do es not exist as the main at ti tu de in the ba sis of spi ri tual-cul tu ral de ve lop ment of the 
Ser bian na tion, which wo uld ari se it self from its own fun da mFi nally, one kind of ni hi lism 
in Ko so vo is de fi  ned by the term „Ko so vo’s ni hi lism“ which re pre sents an outer, pas si ve, 
po li ti cal ni hi lism which exerts de struc ti ve in ten tion on Ser bian cul tu re and he re dity, and 
which ta kes a form of con fl ict bet we en East and West, Chri sti a nity and Islam. Re gar ding 
the ac ti ve type of „Ko so vo’s ni hi lism“, the aut hor shows her in ten tion for over co ming 
the pas si ve one, who se ro ots are ori gi na ting from the no u ris hing of Ser bian hi sto ri cal 
con sci o u sness, spi ri tual li fe and tran scen den tal in ten ti ons.

Key words: Ni hi lism, chri stian-ort ho dox in he ri tan ce, Ko so vo ni hi lism, pas si ve and 
ac ti ve ni hi lism, affi   r ma tion of li fe.

Рад је пре дат 8. сеп тем бра 2010. го ди не, а на кон по зи тив ног ми шље ња ре цен зе на та од лу ком 
од го вор ног уред ни ка Ба шти не одо брен за штам пу.





Мир ја на БА ЗИЋ

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА КОН ЦЕП ЦИ ЈА 
ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НОГ ВАС ПИ ТА ЊА 
ЏО НА ЛО КА И ЖАН-ЖА КА РУ СОА*1

Ап стракт: За да так ра да је да из ло жи две „ве ли ке“ пе да го шке те о ри је, кон-
цеп ци ју Џо на Ло ка и Жан-Жа ка Ру соа, да ис так не њи хо ва за ла га ња за про ме не у 
прак тич ном пе да го шком ра ду, у од но су на ста ри ју, схо ла стич ку пе да го шку прак су, 
као и да ука же на ме ђу соб на сла га ња и раз ли ке у ми шље њи ма ова два пе да го га о 
по је ди ним пи та њи ма обра зо ва ња. Ак це нат у ра ду је на по зна ва њу њи хо вих ме то-
да обра зо ва ња, ра ди бо љег раз у ме ва ња са вре ме ног си сте ма обра зо ва ња, или чак 
ње го вог по бољ ша ња при ме ном не ких ста во ва из по ме ну тих кон цеп ци ја. С об зи-
ром на то да је вас пит но-обра зов ни про цес сло жен, те шко је оче ки ва ти да се мо-
же све сти на јед ну уни вер зал ну пе да го шку те о ри ју или је дин ствен мо дел уче ња. 
Ба ви ће мо се, да кле, пи та њи ма и про бле ми ма две ју на ве де них те о ри ја као и њи-
хо вим до при но сом са вре ме ној пе да го шкој прак си (про бле мом чул ног са зна ња, 
шко ле, на ста ве, лич но шћу вас пи та ча и вас пи та ни ка, кри ти ка ма си сте ма обра зо-
ва ња прет ход ни ка, ци ље ви ма обра зо ва ња и ком плет ним кон цеп ци ја ма ин те лек-
ту ал ног вас пи та ња Ло ка и Ру соа).

Тре ба ло би на по ме ну ти да су Лок и Ру со сво је кон цеп ци је обра зо ва ња те-
ме љи ли на ста ву да вас пи та ње под ра зу ме ва сва ки сег мент чо ве ко вог раз во ја, по-
чев од фи зич ког, пре ко ум ног до мо рал ног, и да се они ме ђу соб но про жи ма ју. 
Сто га се у ра ду не ће мо ба ви ти са мо ум ним вас пи та њем (јер су обо ји ца ука за ла 
на зна чај оста лих сег ме на та це ло куп ног вас пи та ња чо ве ка), већ ће би ти пре до-
че ни сег мен ти ком плет них те о ри ја вас пи та ња дво ји це ми сли ла ца, јер се они ме-
ђу соб но про жи ма ју у тој ме ри, да је го то во не мо гу ће из дво ји ти де ло ве ко ји се 
ти чу ин те лек ту ал ног вас пи та ња, а да се не на ру ше осно ве те о ри ја вас пи та ња 
дво ји це по ме ну тих пе да го га.

Кључ не ре чи: Ин те лек ту ал но и фи зич ко вас пи та ње, обра зов ни си стем, ци ље-
ви обра зо ва ња, на ста ва, шко ла, мо де ли (уче ња).

* Рад је на пи сан у окви ру про јек та Ду хов не по ја ве и ства ра ла штво срп ског на ро да на 
Ко со ву и Ме то хи ји од XV до XX ве ка (бр. 148020), ко ји је одо бри ло и фи нан си ра Ми ни-
стар ство на у ке Ре пу бли ке Ср би је.
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Исто риј ско-дру штве ни кон текст

Крај XVII и по че так XVI II ве ка обе ле жен је ве ли ким дру штве ним и еко-
ном ским про ме на ма ко је су има ле ве ли ки ути цај на фи ло зо фи ју, фор ми ра ње 
но вих кон цеп ци ја те о ри ја са зна ња, а са мим тим и на све на у ке ко је се не ким 
сво јим де лом на сла ња ју на фи ло зоф ско ми шље ње. Као по сле ди ца ре во лу ци-
о нар них кре та ња дру штва на чи та вој те ри то ри ји Евро пе ја вља ју се про све-
ти тељ ске иде је и по кре ти ко ји у сво ју са др жи ну уво де иде је о бо гу, ра зу му и 
при ро ди, син те ти зо ва не у све о бу хват ни по глед: „Цен трал на иде ја про све-
ти тељ ства је сла вље ње ра зу ма, као мо ћи пре ко ко је чо век схва та це ли ко-
смос, и по бољ ша ва сво је жи вот не усло ве. За глав не од ли ке ра ци о нал ног чо-
ве ка сма тра не су: зна ње, сло бо да и сре ћа.“1

У Ен гле ској се фор ми ра пра вац ем пи ри зам ко ји као основ ну хи по те зу 
по ста вља то да се це ло куп но чо ве ко во са зна ње те ме љи на ис ку ству. Је дан од 
нај зна чај ни јих пред став ни ка овог прав ца је Џон Лок. Лок је чи тао Де кар та, 
Бе ко на, Хоб са (ко ји су из вр ши ли ве ли ки ути цај на фор ми ра ње Ло ко ве фи ло-
зо фи је) и са мо стал но из у ча вао при род не на у ке. Узи мао је уче шћа и у по ли-
тич ким зби ва њи ма сво га вре ме на, био је след бе ник ба ро на Ак сли ја, ка сни је 
лор да Шеф сбе ри ја, тј. при па дао ви гов ци ма – стру ји ко ја је по др жа ва ла ин те-
ре се бур жо а зи је и но вог плем ства, бо рио се за огра ни ча ва ње кра ље ве вла-
сти у ко рист пар ла мен та, да на шњим је зи ком – за фор ми ра ње пар ла мен тар не 
мо нар хи је. Као што смо већ ре кли, по ли тич ка и на уч на зби ва ња овог пе ри о да 
из вр ши ла су ве ли ки ути цај на фор ми ра ње Ло ко ве фи ло зо фи је и по ли тич ких 
по гле да: „Основ на фи ло зоф ска раз ми шља ња Џо на Ло ка би ла су усме ре на 
на раз ја шња ва ње пи та ња по ре кла, си гур но сти и оп се га људ ског са  зна ња.“2 
Од ба цио је уче ње о уро ђе ним иде ја ма, што се сма тра за Ло ков нај зна чај ни ји 
до при нос те о ри ји са зна ња. Зна чај на су ње го ва со ци јал но-по ли тич ка уче ња, 
као и уче ња о вр ста ма са зна ња (ин ту и тив но, де мон стра тив но и сен зи тив но), 
о вер ској то ле ран ци ји, о при ро ди ис ку ства. У де лу Ми сли о вас пи та њу Лок се 
ба ви пи та њи ма вас пи та ња де це. Иако ово де ло са др жи кла сно-иде о ло шки 
пе чат „/.../ сво ју на уч ну све жи ну и ак ту ел ност за др жао је до да на шњих да на; 
трај но шћу, при сно шћу и при клад но шћу и да нас зра чи, пред ста вља ју ћи за-
хвал ну ли те ра ту ру, а за оне ко ји же ле да на уч но про у ча ва ју про бле ме пе да-
го шке са вре ме но сти, у ли те ра ту ри про шло сти на сто је да на ђу са ве те и под-
сти ца је за не по сре дан ства ра лач ки и прак ти чан пе да го шки рад“.3 Ово де ло, 
ка ко ка же пи сац, ни је тре ба ло да до би је ка рак тер ис црп не рас пра ве, већ га 

1 http: //sr.wi ki pe dia.org/ 
2 М. Ван лић, „Пе да го шке иде је Џо на Ло ка“, пред го вор у: Џ. Лок, Ми сли о вас пи та њу, 

За вод за из да ва ње уџ бе ни ка Со ци ја ли стич ке Ре пу бли ке Ср би је, Бе о град, 1964, 6.
3 Исто, 7. 
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је на пи сао као упут ство при ја те љу ка ко би тре ба ло да вас пи та сво је де те. 
Де ло са др жи оби ље иде ја ко је се од но се на фи зич ко, ин те лек ту ал но и мо рал-
но вас пи та ње мла ди ћа из ви шег сло ја ко ји би тре ба ло да вас пи та њем по ста не 
ко ри стан члан дру штва, а исто та ко ко ри стан и сво ме оцу ко ји га шко лу је.

У дру гој по ло ви ни XVI II ве ка Фран цу ска је еко ном ски, со ци јал но и кул-
тур но би ла јед на од во де ћих зе ма ља Евро пе. Овај пе ри од фран цу ске исто-
ри је, обе ле жа ва и еко ном ско и кул тур но ја ча ње сред њег сло ја, бур жо а зи је и 
рад них ма са. Са мим тим, за о штра ва се и бор ба сред њег сло ја, с јед не стра не, 
и плем ства и све штен ства, с дру ге. Као што смо већ ре кли, у Ен гле ској се та 
бор ба већ ра ни је за вр ши ла ком про ми сом. За то вре ме, у Фран цу ској, фи ло-
зо фи про све ти те љи идеј но при пре ма ју пут за по след њи окр шај. Је дан од 
фи ло зо фа ко ји је узео зна чај ну уло гу у овим до га ђа ји ма био је и Жан Жак 
Ру со. Бри гу о ње го вом вас пи та њу, с об зи ром на то да је ра но остао без мај ке, 
во дио је ње гов отац. Обра зо вао се чи та ју ћи де ла Де кар та, Ло ка, Па ска ла, 
Лајб ни ца. Ка сни је се на ста нио у Фран цу ској, ода кле је ви ше пу та био при-
мо ран да бе жи због сво јих по ли тич ких иде ја. Умро је 1778. у Фран цу ској. 
„Жан Жак Ру со ни је ишао до кра ја у сво јим ре во лу ци о нар ним стре мље њи ма. 
У фи ло зо фи ји он ни је сти гао до ма те ри ја ли зма, већ је, као и Вол тер, стао пред 
ње го вим вра ти ма, тј. на ста но ви шту де и зма.“4 Ипак, Ру со је био про по вед ник 
гра ђан ске де мо кра ти је и ве ли ки кри ти чар он да шње со ци јал не ствар но сти и 
као та кав нај ви ше је до при нео ру ше њу фе у дал ног уре ђе ња и ап со лу ти стич ког 
дру штва: „Али Ру со ни је са мо бо рац за но во дру штво већ и за но во вас пи та-
ње. За ње га се ка же да је из вр шио ’ко пер ни ков ску ре во лу ци ју’ у пе да го ги-
ји.“5 У при лог то ме го во ри и чи ње ни ца да је ње го во нај зна чај ни је де ло из те 
обла сти Емил или о вас пи та њу, у ко ме је из нео сво је на пред не иде је из обла-
сти обра зо ва ња, као и зна чај ну кри ти ку до та да шње ско ла стич ке прак се вас-
пи та ња, би ло спа љи ва но у Па ри зу, Же не ви и Ри му, по од лу ци све штен ства и 
ари сто кра ти је, а сам Ру со се бек ством спа сао за тво ра. „Ру со је у Еми лу из нео 
мно ге дра го це не ми сли и о вас пи та њу де те та у ра ном де тињ ству. Мно ге од тих 
ми сли ушле су у те о риј ске осно ве пред школ ске на ста ве.“6 Као и Лок, и Ру со 
ве ру је у ве ли ку моћ вас пи та ња, и то при род ног вас пи та ња. Са вре ме на кул ту ра 
је, пре ма ми шље њу Ру соа, не га ци ја при ро де, а чо век мо же жи ве ти и би ти сло-
бо дан је ди но ако жи ви у скла ду са њом. Сто га он свог Еми ла од во ди на се ло, 
где ће би ти не за ви сан од дру штве ног ути ца ја и вас пи та ва га као сло бод ног 
чо ве ка, осло бо ђе ног пред ра су да и спо соб ног за жи вот у би ло ком дру штву.

Крат ки пре глед би о гра фи ја дво ји це ми сли ла ца и дру штве но-исто риј ског 
кон тек ста у ко ји ма су њи хо ве иде је на ста ле, по слу жи ће да бо ље ра за зна мо 

4 А. Ба но вић, „Је дан осврт на Ру со о вог Еми ла“, Са вре ме на шко ла, Бе о град, 1951, 85.
5 Исто, 85.
6 Исто, 85.
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ва жност и ре во лу ци о нар ност њи хо вих иде ја о вас пи та њу. Бо ри ли су се про-
тив он да шње обра зов не прак се и у том кон тек сту из не ли су сво је пред ло ге за 
по бољ ша ње тог си сте ма, ко ји се у не ким тач ка ма пот пу но сла жу, а у дру гим 
пот пу но ра зи ла зе (о че му ће ка сни је би ти ви ше ре чи). У те шкој бе ди на ро да, 
ве ро ва ли су да је вас пи та њем мо гу ће на пра ви ти чо ве ка, ко ји ће би ти ко ри-
стан дру штву, др жа ви, а нај ви ше се би. Обо ји ца су из не ли оштре кри ти ке на 
ра чун прет ход но уте ме ље ног си сте ма обра зо ва ња ко ји се за сни вао на про-
стом за пам ћи ва њу гра ди ва, уве ли су у обра зо ва ње лич ност де те та и чул но 
ис ку ство као по ла зну тач ку сво јих кон цеп ци ја обра зо ва ња.

Ци ље ви обра зо ва ња

Из исто риј ског пре гле да схва та ња пој ма вас пи та ња и од ре ђи ва ња ње го вог 
ци ља, уоча ва се стал на те жња ка хар мо ниј ском вас пи та њу чо ве ка. Као про цес 
осве шћи ва ња и са мо ра зво ја, вас пи та ње је ре а ли за ци ја нај ви ших мо гућ но сти 
чо ве ка, од но сно де лат ност ко ја омо гу ћа ва ин те лек ту ал ни, фи зич ки и мо рал ни 
раз вој је дин ке у сме ру пот пу не са мо све сти и над зо ра над со бом, у сме ру ме ђу-
соб ног уса гла ша ва ња зах те ва за ко му ни ка ци јом и дру штве ном са рад њом. Ци-
ље ви обра зо ва ња се уне ко ли ко раз ли ку ју код дво ји це по ме ну тих ми сли ла ца.

Основ ни циљ вас пи та ња је, пре ма Ло ко вом ви ђе њу, у то ме да де цу из бо-
љих ста ле жа оспо со би и при пре ми за бо љи жи вот. Про бле ми ма вас пи та ња 
Лок је при ла зио оп ти ми стич ки, ве ру ју ћи у ефи ка сност вас пит них ути ца ја, сма-
тра ју ћи да до бро ор га ни зо ва но вас пи та ње пред ста вља сна гу ко јом се мо же 
успе шно де ло ва ти на раз вој лич но сти, та кву сна гу ко ја ства ра ве ли ке раз ли ке 
ме ђу љу ди ма и од ко је нај ви ше за ви си по сти за ње же ље них ци ље ва. При том, 
Лок на гла ша ва да су љу ди по свом те ле сном и ду хов ном са ста ву раз ли чи ти и 
да има та ко спо соб них љу ди да „још од ро ђе ња те же сна гом сво је при ро де 
све му оно ме што је из ван ред но, а за хва љу ју ћи сво јој да ро ви то сти, у ста њу 
су да чи не чу да“,7 без ту ђе по мо ћи.8 Ипак, Лок на гла ша ва да је ова квих љу ди 
ве о ма ма ло, да је за пра во 90 про це на та од свих љу ди ко је ви ђа мо до бро или 
ло ше, за хва љу ју ћи њи хо вом вас пи та њу. Про сто ре че но, да се вас пи та њем 
чо век мо же кла си фи ко ва ти у до брог или рђа вог, или да су љу ди за пра во оно 
што од њих на чи ни њи хо во вас пи та ње: „Ми слим да се деч ји дух мо же скре ну-
ти на овај или онај пут исто као и во да.“9 Лок пи ше ову рас пра ву, пред ла жу ћи 

7 Џ. Лок, Ми сли о вас пи та њу, За вод за из да ва ње уџ бе ни ка Со ци ја ли стич ке Ре пу бли ке 
Ср би је, Бе о град, 1967, 27.

8 По је ди ни кри ти ча ри Ло ко вог де ла ви де да Лок у овом ста ву по би ја сво ју прет ход но 
из ре че ну тврд њу, ко ја је за пра во „те мељ“ чи та ве, ка ко ње го ве фи ло зо фи је та ко и фи ло зо фи-
је ем пи ри зма, да је чо ве ков ум ка да се ро ди за пра во „ta bul la ra sa“, без прет ход ног ис ку ства. 

9 Џ. Лок, нав. де ло, 27.
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при ја те љу ка ко да вас пи та сво је де те, из бо љег ста ле жа, да бу де ко ри сно и 
дру штву и оцу ко ји га шко лу је. С тим у ве зи, Лок у свој обра зов ни си стем, 
по ред са ве та о фи зич ком вас пи та њу ко ји ма по ма же да се де те раз ви је здра-
во и сна жно, за тим са ве та о вас пи та њу ду ха, ко ји ма под сти че вр ли не као 
што су скром ност, уме ре ност, по слу шност, у свој обра зов ни си стем уво ди и 
са ве те о по треб ној на ста ви, од но сно ма те ри ји и ве шти на ма ко је би де те тре-
ба ло да из у ча ва и усва ја. Прин цип из бо ра ма те ри је и ве шти не ко ју би де те 
тре ба ло да учи пре све га је да бу де ко ри сна у жи во ту, да се мо же при ме ни-
ти. Ту ис ти че да, на при мер, де чак ко ји ће ка сни је оба вља ти тр го вач ки по-
сао не ма по тре бе да се за ма ра и учи ла тин ски је зик, ако му он са свим из ве-
сно не ће би ти од ко ри сти при оба вља њу ње го вог бу ду ћег за ни ма ња. За тим, 
од ве шти на сма тра да је игра ње по треб но сви ма и да би га тре ба ло са вла да ти 
чим де те уз мог не, јер оно омо гу ћа ва де те ту до бро др жа ње и ла ко при род но 
кре та ње, али за то сви ра ње сма тра бес по треб ним, јер као ве шти на од у зи ма 
чо ве ку мно го вре ме на, и те ра чо ве ка у нео бич но дру штво, а „/.../ од свих 
ства ри ко је се на ла зе на спи ску ко ри сних зна ња њој тре ба да ти по след ње ме-
сто“.10 Та ко ђе, при кра ју сво јих из ла га ња ис ти че као по треб но да де те на у чи 
књи го вод ство ко је ће му сва ка ко тре ба ти ра ди ста ра ња о има њу.

Ру со ов обра зов ни си стем се раз ли ку је од Ло ко вог и то пре све га по то ме 
што Лок гра ди чо ве ка за по сто је ће дру штво, а ка ко сам Ру со ис ти че, он же ли 
да из гра ди лич ност за сва ко дру штво, сло бод ног Еми ла. Са ма Ру со о ва кон-
цеп ци ја вас пи та ња, с об зи ром на то да се оно спро во ди у при ро ди, да ле ко од 
ци ви ли за ци је, пред ста вља не ку вр сту не га ци је по сто је ћег дру штва. Ру со, мо-
жда и ја че не го Лок, ве ру је у нео гра ни че ну моћ вас пи та ња: „Све што нам не-
до ста је при на шем ро ђе њу и што нам је по треб но кад од ра сте мо да је нам се 
вас пи та њем.“11 И он као и Лок, сма тра да је с вас пи та њем по треб но по че ти 
још у ко лев ци. Оно што Ру со ис ти че на су прот Ло ку је сте да де те у по чет ном 
ста ди ју му вас пи та ња тре ба са мо са чу ва ти од на ви ка, од но сно „пу сти те при-
ро ду да ра ди ду го вре ме на, пре не го што поч не те ра ди ти ме сто ње, и чу вај те 
се да не спре чи те ње но де ло ва ње“.12 Из при род но сти као оп ште ва же ћег 
прин ци па ре зул ти рао је Ру со ов зах тев, да се у из бо ру гра ди ва тре ба осла-
ња ти на при ро ду ко ја по ње му тре ба да бу де ка да је реч о пр вим са знај ним 
ис ку стви ма де те та, је ди на књи га из ко је ће сти ца ти зна ња. То ука зу је на чи-
ње ни цу да се мо ра во ди ти ра чу на у ком сте пе ну ће ода бра но гра ди во би ти 
при ла го ђе но уз ра сним сна га ма вас пи та ни ка, да би га они мо гли аси ми ло-
ва ти и учи ни ти трај ним вла сни штвом, од но сно ко ли ко ће ода бра но гра ди-
во до при не ти оп штем раз во ју вас пи та ни ка и про ши ри ти њи хов ду хов ни 

10 Исто, 167.
11 Ж. Ж. Ру со, Емил или О вас пи та њу, Есте ти ка, Ва ље во – Бе о град, 1989, 12.
12 Исто, 97. 
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хо ри зонт. Ру со не иде за тим да му да зна ње, не го да га на у чи ка ко ће га по 
по тре би сте ћи, ка ко ће га це ни ти пре ма ње го вој пра вој вред но сти. У том 
сми слу, Емил је вас пи та ник ко ји мо ра да раз ви је на свој на чин све вр сте мо ћи, 
од осе ћа ња до ума. Мо ћи Еми ло ве су од ср ца до ума и све се то мо ра обра зо-
ва ти, вас пи та ти и по ста ти це ли на људ ског би ћа. У том ср цу, осе ћај но сти је сте 
слу чај ност и ну жност оства ри ва ња људ ског ума. И јед но и дру го су при род не 
мо ћи љу ди ко је тре ба раз ви ти и ожи ве ти. Што се ти че ве шти на и на ста ве за 
Ру соа је, као и за Ло ка, бит но да бу де ко ри сна у ње го вој кон цеп ци ји вас пи та-
ња, а ап стракт не пој мо ве Ру со на сто ји да Емил усво ји по сред ством при ме ра, 
па му та ко по јам вла сни штва об ја шња ва анег до том са ба што ва ном. Без об зи-
ра на то ко ји ће по зив де те ода бра ти ка сни је, Ру со ис ти че као оп шти циљ 
вас пи та ња фор ми ра ње чо ве ка као та квог, ње го во оспо со бља ва ње за жи вот.

Кри ти ка си сте ма обра зо ва ња

Већ смо ви ше пу та по но ви ли да су и Лок и Ру со би ли не за до вољ ни по-
сто је ћим обра зов ним си сте мом. И не са мо не за до вољ ни. Они су се сво јим 
ста во ви ма и сво јим де ли ма бо ри ли про тив тог си сте ма.

Лок је сма трао да је уче ње до да так вас пи та њу, док се у ско ла стич ком си-
сте му сма тра ло да је уче ње је ди но вас пи та ње. У тим шко ла ма уче ње се сво-
ди ло на јед но став но за пам ћи ва ње гра ди ва ко је вас пи тач вер бал но из но си. 
Док је Лок на ту те му го во рио ка ко би тре ба ло у уче ње уве сти и лич ност 
де те та – да кле, ор га ни зо ва ти уче ње пре ма ин те ре со ва њи ма и по тре ба ма 
де те та, као и то да де те тре ба да до но си са мо стал не за кључ ке о гра ди ву и да 
ће са мо та ко ор га ни зо ва на на ста ва уро ди ти пло дом, тј. да ће би ти свр сис-
ход на. Ру со је нај о штри је кри ти ко вао и дру штво и прет ход ну школ ску 
прак су: „Јав но вас пи та ње не по сто ји ви ше и не мо же ви ше по сто ја ти, јер 
где не ма ви ше до мо ви не и не мо же ви ше би ти гра ђа ни на“;13 ко ле џе је сма-
трао сме шни ма, оп ту жи вао је дру штво да чо ве ка од мах по ро ђе њу уви ја у 
око ве сво јим пред ра су да ма. При из бо ру сво га вас пи та ни ка ка же: „При род-
но вас пи та ње тре ба да оспо со би чо ве ка за све со ци јал не по ло жа је: ма ње је 
ра зум но вас пи та ти си ро ма ха с об зи ром на мо гућ ност да јед ном бу де бо гат, 
не го ли бо га та ша с об зи ром на мо гућ ност ње го ва оси ро ма ше ња; јер је ве ћи 
број про па лих бо га та ша не го ско ро је ви ћа. Ода бе ри мо да кле јед но га бо га та-
ша: бар ће мо би ти си гур ни да смо обра зо ва ли јед но га чо ве ка ви ше, док је дан 
си ро мах мо же по ста ти сам од се бе чо век.“14 Ру со је ин си сти рао на сло бо ди 
де те та у обра зо ва њу, јер је сло бо да пр во од чо ве ко вих пра ва, а тај став је 
ујед но од ра жа вао и ње гов про тест про тив су ро ве ди сци пли не ско ла стич ког 

13 Исто, 16.
14 Исто, 32.



Компаративна анализа концепција интелектуалног васпитања Џона Лока и Жан-Жака Русоа 135

обра зо ва ња и по сто је ћих шко ла, про тив тор ту ре и гу ше ња лич но сти де те та. 
Лич ност де те та је по ла зна тач ка ње го ве кон цеп ци је обра зо ва ња.

О ин ди ви ду а ли за ци ји обра зо ва ња

Ка да Лок и Ру со го во ре о то ме да ли би вас пи та ње тре ба ло све сти на 
рад у шко ли или ин ди ви ду ал ну на ста ву, у не ким ста во ви ма се сла жу, али у 
не ки ма по сто ји ве ли ко не сла га ње.

Оно што је за јед нич ко обо ји ци је сте да при зна ју да је нај бо ља осо би на 
јав ног или за јед нич ког вас пи та ња то што у де ци по бу ђу је так ми чар ски дух и 
што су она у кон стант ном кон так ту са сво јим вр шња ци ма, па та ко ка сни је 
би ва ју сме ли ја и спо соб ни ја у игра ма са њи ма.

Лок се ја сно из ја шња ва за до ма ће вас пи та ње. У сво јим Ми сли ма о вас пи та-
њу при зна је да ће де те, уко ли ко је ван ку ће, би ти до ста сме ли је и спо соб ни је да 
се игра и дру жи са сво јим вр шња ци ма, а да ће так ми че ње са де цом из раз ре да 
ути ца ти на вред но ћу и жи вост де те та. Та ко ђе, ис ти че да не по сто ји та ква шко-
ла ко ја др жи вас пи та ча ко ји се о по на ша њу и до бро ти де це ста ра јед на ко до-
бро ко ли ко и о њи хо вом зна њу ла тин ског и грч ког је зи ка. Јер, у та квим шко ла-
ма они ће се пре на у чи ти лу та њи ма, ли це мер ју, пре тва ра њу и рђа вом жи во ту, 
дру же њем са рђа вом де цом, не го би ло ко јој вр ли ни или ве шти ни: „Ма ка ко да 
су учи те ље ва бри га и ве шти на од ве ли ког ути ца ја, ипак он не мо же да има до-
бар пре глед над пе де се то ро или сто ти ну де це, осим док су у шко ли, ни ти се 
мо же од ње га оче ки ва ти, да ће ту де цу на у чи ти не че му дру гом, осим оно ме 
што има у њи хо вим књи га ма. Ме ђу тим, обра зо ва ње њи хо вог ду ха и њи хо вог 
по на ша ња тра же стал ну па жњу и по је ди нач но ста ра ње о сва ком де те ту, што се 
не мо же по сти ћи са ве ли ком го ми лом де це, а би ло би и са свим уза луд, чак и 
кад би имао вре ме на да по је ди нач но про у чи и по пра ви сва чи је ма не и на о па-
ке скло но сти, ако де те бу де у то ку да на оста вље но са мо се би или ја ком ути ца-
ју сво јих дру го ва.“15 Чак у ко рист вас пи та ња код ку ће, Лок на гла ша ва да уко-
ли ко мла дић од го јен у свом до му не стек не ни јед ну вр ли ну ви ше од мла ди ћа 
ко ји се вас пи та вао у шко ли, он да је вас пи та ван од стра не ло шег вас пи та ча.

Ру со ука зу је на две вр сте вас пи та ња, „јед но јав но и за јед нич ко и дру го 
по себ но и до ма ће“.16 Сма тра да јав но вас пи та ње ви ше не по сто ји јер не по-
сто ји до мо ви на, и да ти јав ни вас пит ни за во ди ко ји чо ве ка са мо гу ра ју у рас-
цеп из ме ђу ср ца и при ро де, ни су ме сто ко је би мо гло да пру жи чо ве ку би ло 
ка кво вас пи та ње по треб но за жи вот. Из тог раз ло га, он се од лу чу је за до ма-
ће или при род но вас пи та ње, на во де ћи и још је дан не ма ње би тан раз лог за 
та кву сво ју од лу ку. На и ме, Ру со сма тра да у со ци јал ном по рет ку по сто ји 

15 Џ. Лок, нав. де ло, 65. 
16 Ж. Ж. Ру со, нав. де ло, 15. 
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тач но од ре ђе но ме сто за сва ког, па се сва ки по је ди нац обра зу је за ме сто у 
том си сте му. С об зи ром на то да су у при род ном по рет ку сви љу ди јед на ки, 
глав на пре о ку па ци ја свих је би ти чо век, а ко је до бро вас пи тан за овај по зив 
не мо же рђа во ис пу ња ва ти ни је дан дру ги по зив ко ји је са тим у ве зи. А што 
се ти че не до стат ка ја ча ња тим ског ду ха код ове вр сте обра зо ва ња, Ру со је за 
ме сто обра зо ва ња свог шти ће ни ка иза брао се ло, где Емил има сву сло бо ду 
да се дру жи и над ме ће са оста лом де цом та ко да овај не до ста так по ни шта ва 
јед но став ним при ме ром. При ли ком из ла га ња о ве жба њу чу ла ви да на во ди и 
при мер са ко ла чи ћем и так ми че њем у тр ча њу са још два де ча ка из се ла. Том 
ве жбом Емил мо ра да „оком“ ода бе ре нај кра ћу ста зу, за тим да по бе ди у тр ча-
њу да би до био ко ла чић – што ја ча и ње гов вид, за тим фи зич ку спо соб ност и 
на кра ју у ње му по бу ђу је так ми чар ски дух

По че ци вас пи та ња и фи зич ко вас пи та ње

Лок и Ру со се сла жу у то ме ка да би тре ба ло по че ти са обра зо ва њем де те-
та. Тај тре ну так ко ји ис ти чу је сте вре ме ро ђе ња де те та. Сво ја из ла га ња по чи-
ња ли су осно ва ма фи зич ког вас пи та ња. Лок је у не ку ру ку дао од ре ђе ну те о ри-
ју це ло куп ног фи зич ког вас пи та ња, тј. сма трао је да је рад на си сте мат ском 
раз во ју фи зич ког здра вља де це нео п хо дан за да љи раз вој њи хо вих ин те лек-
ту ал них и мо рал них спо соб но сти. Он про пи су је ка кву би оде ћу де ца тре ба ло 
да но се, ка ко да се ку па ју, ка кву хра ну да ко ри сте, ко ли ко да спа ва ју, ко ли ко 
да се из ла жу ра ду, да би се по сте пе ним ве жба ма на ви кли на од ре ђен фи зич-
ки на пор ко ји је по треб но ка сни је то ком жи во та под не ти. Сма тра да оде ћа 
ни ка ко не сме да бу де те сна, да би се омо гу ћио нор ма лан раз вој мла дог ор га-
ни зма. С тим у ве зи, на во ди при мер ка ко су не ки љу ди сте за ли де цу у раз не 
по ја се ве ка ко би ка сни је би ли вит ки, а у ства ри де ца ка сни је ни су би ла спо-
соб на за ве ћи фи зич ки на пор, јер им не ки ор га ни ни су би ли у пот пу но сти 
раз ви је ни (у овом слу ча ју плу ћа). За тим сма тра да би тре ба ло уки ну ти сва ко 
„раз не жа ва ње“ де це – оде ћа осим што мо ра би ти удоб на, не би тре ба ло да 
бу де пре то пла, већ у сва ком вре ме ну ла га на, да би се те ло на ви кло да бо ље 
под но си сва ку тем пе ра ту ру. Хра на би тре ба ло да је про ста и јед но став на, у 
ма лим ко ли чи на ма, али у сва ком слу ча ју здра ва. Као нај по треб ни ју став ку, 
ко ја је де ци нео п ход на у сва ком по гле ду, Лок ис ти че сан. У том по гле ду им 
тре ба да ти сло бо ду да спа ва ју „до ми ле во ље“, али то не зна чи да им се до зво-
ли да, кад од ра сту, мо гу да се из ле жа ва ју и дре ма ју у по сте љи. Та ко ђе, што се 
по сте ље ти че, Лок је ми шље ња да би она тре ба ло да бу де твр да, да би ка сни је 
мо гли да се на вик ну на сва ка кве усло ве, а и сма тра да ме ка по сте ља до но си 
мно го то га не га тив ног по здра вље де те та. Са по че ци ма фи зич ког вас пи та ња 
по чи ње и по сте пе но вас пи та ње ду ха, од но сно сти ца њем пр вих на ви ка по чи ње 
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и ди сци пли но ва ње ду ха. На гла ша ва и то да је по треб но очу ва ти пси хич ко здра-
вље де те та, не из ла жу ћи га би ло ка квој вр сти тра у ме – не тре ба га пла ши ти ра-
зним „ро га ма“ и слич ним би ћи ма, јер то оста вља тра го ве, на ње гов дух ка сни је.

С об зи ром на то да су за Ру соа чу ла ор га ни на ше ин те ли ген ци је, фи зич ко 
вас пи та ње је нео п ход но да би се она уве жба ла, јер је њи хо ва уве жба ност не о п-
ход на, ка ко би се на њих на до гра ди ло ум но вас пи та ње. Овај раз ви так деч јих 
чу ла тре ба ло би да поч не, пре ма Ру со о вом схва та њу, од дру ге и да тра је до 
де те то ве два на е сте го ди не. Пр ве две го ди не де те то ва жи во та Ру со сма тра да 
би тре ба ло пот пу но по све ти ти фи зич ком вас пи та њу. Је ди ни за да так вас пи-
та ча од ро ђе ња па до де те то ве два на е сте го ди не је сте да га са чу ва од сти ца ња 
би ло ка квих на ви ка – то вас пи та ње Ру со на зи ва чи стим не га тив ним вас пи-
та њем: „Оно се не са сто ји у по у ка ма о вр ли ни и о исти ни не го у чу ва њу ср ца 
од ма на и у чу ва њу ду ха од за блу да.“17 Што се ти че чи сто фи зич ког вас пи та ња, 
и Ру со као и Лок го во ри о то ме ка кву би оде ћу тре ба ло да но си вас пи та ник. 
Да кле, ни ка ко те сну и ни ка ко га пре те ра но уто пља ва ти. Је ди но ка да го во ри о 
хра ни и обу ћи, за ме ра Ло ку на про ти ву реч но сти – Лок сма тра да би де те тре-
ба ло да се на вик не да но си обу ћу ко ја про пу шта во ду, да би се те ло на ви кло 
на хлад но ћу, а он да ка сни је ка да го во ри о деч јим игра ма на гла ша ва да де те не 
би тре ба ло за гре ја но од игре да пи је хлад не во де и да лег не на хлад ну зе мљу. 
Ру со при ме ћу је ову про тив реч ност и на гла ша ва по гре шку Ло ко ву. Што се 
ти че хлад но ће, Ру со сма тра да би се де те нај лак ше на њу на ви кло по сте пе ним 
рас хла ђи ва њем во де при ли ком ку па ња. Тач ни је, ка да се ро ди тре ба ло би га 
ку па ти у мла кој во ди, а за тим сва ки пут у по сте пе но све хлад ни јој, и овај оби-
чај тре ба ло би за др жа ти до кра ја жи во та, јер до при но си здра вљу, сма тра Ру со. 
Из ри чи то на по ми ње да је нео п ход но ве жба ти те ло де те та, јер је то ва жно и 
за ње гов ум. Ту пред ла же спар тан ски на чин, тј. не да ти му све на го то во, не го 
га на те ра ти да се сна ђе, да обез бе ди се би хра ну и пи ће. Та ко ђе, за по че так 
вас пи та ња Ру со сма тра да би тре ба ло де те осло бо ди ти стра ха. Ру со ће Еми ла 
осло бо ди ти стра ха та ко што ће му на из ме нич но по ка зи ва ти ле пу и ру жну 
ма ску, а за тим га пот пу но на ви ка ва ти, пр во гле да њем ра зних пред ме та – ле-
пих и ру жних, док се по ступ но не осло бо ди и осме ли да их узме у ру ке.

Ин те лек ту ал но (ум но) вас пи та ње или вас пи та ње 
гла ве, школ ска на ста ва, са др жај на ста ве, уче ње

Ум но вас пи та ње за Ло ка, осим што се мо ра на до ве за ти на здра во те ло и 
вас пи та ње ду ха, мо ра да бу де прак тич но, тј. сма тра да де те тре ба под у ча ва-
ти са мо оним што ће му би ти ко ри сно у жи во ту и оним што је у скла ду са 

17 Исто, 85.
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ње го вом при ро дом. Не тре ба де те ко је ће би ти тр го вац у оче вој рад њи му-
чи ти уче њем ла тин ског је зи ка ко ји му си гур но ка сни је не ће ко ри сти ти. Пи-
та ње уче ња и на ста ве Лок ста вља у дру ги план, сма тра ју ћи да је оно са мо 
до да так вас пи та њу, па о ње му ма ње го во ри не го о фи зич ком, ду хов ном и мо-
рал ном вас пи та њу. Сво ју кон цеп ци ју ин те лек ту ал ног вас пи та ња Лок кон-
стру и ше у скла ду са при ро дом вас пи та ни ка и по тре ба ма жи во та. Сма тра ју-
ћи да је сло бо да основ но при род но на че ло чо ве ка твр ди да је нео п ход но да 
де те ту уче ње не на ме ће мо и да де те не ка жња ва мо због уче ња. Уче ње се де-
те ту мо ра пред ста ви ти као игра. У том ци љу пред ла же да се осми сле играч ке 
ко је ће де те ту по мо ћи да са вла да од ре ђе на гра ди ва или ве шти не. Та ко да је 
и на цр те не ких ко ри сних игра ча ка ко је би де ца мо гла са ма на пра ви ти – 
коц ке и лоп те ко је би би ле ис пи са не сло ви ма ка ко би де те лак ше са вла да ло 
чи та ње, итд. Чим де те са вла да тех ни ку чи та ња, тре ба му обез бе ди ти лек ти ру 
по треб ну за ве жба ње. У том сми слу сма тра да би нај по год ни је би ле Езо по ве 
ба сне, због те ма ти ке ко ја је бли ска де ци и због мо рал них по у ка ко је са др-
же. Та ко ђе, сма тра да је нај бо ље да је књи га илу стро ва на сли ка ма. По што 
до бро са вла да ју чи та ње, мо же се по ступ но пре ћи и на са вла да ва ње пи са ња. 
Лок пред ла же да де те пр во на у чи да др жи пе ро, па да му се за тим под мет не 
па пир и ве жба њем да са вла да пи са ње и то гле да ју ћи у при мер ру ко пи са – тре-
ба му да ти пло чу са ис пи са ним сло ви ма пре ко ко је ће са вла да ти пи са ње да ље. 
Сли ка ње, сма тра Лок, не би тре ба ло да уче ка ко би по ста ли сли ка ри, већ да 
би се оспо со би ли да мо гу ски ци ра ти пре де ле, на при мер, при ли ком пу то-
ва ња. Стра не је зи ке би тре ба ло да поч ну да са вла ђу ју чим на у че ма тер њи и 
то би им нај ко ри сни ји био фран цу ски. За уче ње је зи ка сма тра да је нај по-
год ни ја ме то да пу тем раз го во ра, без оп те ре ћу ју ћих гра ма тич ких пра ви ла. 
Ла тин ски је зик би тре ба ло да уче са мо они ко ји су се опре де ли ли да се по-
све те на у ци, ина че за по слов на за ни ма ња он ни је ни нај ма ње по тре бан. Уче-
ње сти хо ва на па мет Лок сма тра пот пу но бес по треб ним – ја чи на пам ће ња 
за ви си од здра вља и при ро де, а не од ових бес ко ри сних ве жби. Та ко ђе, ре-
то ри ку и ве шти ну пи са ња са ста ва сма тра бес ко ри сном, јер ће рет ко ко ји од 
де ча ка ко ји се то ме ве жба ју има ти при ли ке да одр жи не ки го вор или слич-
но. Све оста ле пред ме те ко ји ће му ко ри сти ти – зе мљо пис, арит ме ти ка, хро-
но ло ги ја, исто ри ја и ге о ме три ја, мо ра ју се учи ти на исти на чин као и чи та ње 
и је зик, по ступ но од јед но став ни јег ка те жим је ди ни ца ма. На при мер, зе мљо-
пис по мо ћу сли ка Ко пер ни ко вог си сте ма, гло бу са, по сма тра њем и на во ђе-
њем де те та на за кључ ке. Бит но је про бу ђи ва ти де те то ву ра до зна лост и же љу 
за да љим уче њем.

Ум но вас пи та ње пре ма Ру со о вој пе ри о ди за ци ји сме ште но је у пе ри од од 
два на е сте до пет на е сте го ди не. Основ ни ди дак тич ки прин цип пре ма Ру соу 
је очи глед ност – сви пред ме ти се из у ча ва ју пре ма очи глед ним сред стви ма. 
Ово на че ло и ова кав вид вас пи та ња зах те ва са рад њу вас пи та ни ка и вас пи та ча 
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у нај ве ћој мо гу ћој ме ри, с об зи ром на то да се ово вас пи та ње пре ма Ру соу 
вр ши без књи га. Је ди на лек ти ра ко ју ће Емил про чи та ти је Ро бин зон Кру со, у 
ко јој се на прак ти чан на чин та ко ђе спро во ди иде ја при род ног вас пи та ња и 
уоп ште сје ди ње ња чо ве ка са при ро дом. При ли ком из ла га ња сво јих на че ла о 
то ме ка ко ће де те нај бо ље са вла да ти тех ни ку чи та ња он сна жно кри ти ку је 
Ло ков став: „Не пре ста но се тру ди мо да на ђе мо нај бо ље ме то де за уче ње чи-
та ња; про на ла зи мо чи та ће ма ши не, чи та ће зид не та бле; пре тва ра мо деч ју 
со бу у штам пар ску ра ди о ни цу. Лок же ли, шта ви ше, да се при уче њу чи та ња 
слу жи мо коц ка ма.“18 Као нај си гур ни је сред ство од свих оста лих Ру со на во-
ди же љу за уче њем. Сма тра да код де те та са мо тре ба по кре ну ти та кву же љу. 
Емил ка да до би је пи сме ну по ру ку, не ки по зив за ру чак или за ба ву не ће зна-
ти да про чи та. Та да се у ње му ја вља же ља да на у чи да чи та и та ко ће на у чи ти 
пре де се те го ди не да чи та. Емил ни ка да, ис ти че Ру со, не ће учи ти на па мет, 
јер за тим не ма по тре бе, по себ но не би ло ка кве ба сне. Оне су при клад ни је 
за од ра сле и сма тра да би мо гле про из ве сти мно го не ра зу ме ва ња, мно го за бу-
не код де це и пру жа ју у не ку ру ку ло шу мо рал ну по у ку. Да би об ја снио ово 
сво је твр ђе ње ко ри сти при мер Ла Фон те но ве ба сне Га вран и ли си ца – на во ди 
без број пи та ња ко ја ба ца ју де цу у нај ве ћу за бу ну. Ге о ме три ју би де те тре ба-
ло да учи цр та њем и сла га њем фи гу ра јед не на дру гу, да би уоча ва ло њи хо ве 
од но се, а са мим тим оно по сте пе но раз ра ђу је чи та ву еле мен тар ну ге о ме три-
ју. Уче ње ге о гра фи је Ру со ста вља у при ро ду, по сма тра њем из ла ска, за ла ска 
Сун ца, ко ји ће про бу ди ти же љу вас пи та ни ку да се упо зна са свим еле мен ти-
ма тог при зо ра. За то Ру со свог Еми ла во ди у шу му у ко јој ће се из гу би ти, а 
да би про на шао пут до ку ће мо ра ће да при ме ни сво је по зна ва ње стра на све-
та и по ло жај Сун ца. Ру со о ва кон цеп ци ја вас пи та ња као нај бит ни ју чи ње ни-
цу по ста вља по тре бу да се де те на у чи да са мо стал но ра су ђу је, кроз мно штво 
при ме ра. Овај прин цип Ру со при ме њу је и у мо рал ном вас пи та њу.
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Mir ja na BA ZIĆ

COM PA RA TI VE ANALYSIS OF THE CON CEP TI ONS 
OF IN TEL LEC TUAL EDU CA TION OF JOHN LOC KE 

AND JEAN-JAC QU ES RO US SE AU

Sum mary

The aut hor po ints out that Loc ke and Ro us se au ex pres sed so me at ti tu des on many 
is su es of the sci en ce of edu ca tion to day’s sci en ce on edu ca tion do not agree with. Loc ke 
de di ca ted his the ory to the edu ca tion of hig her stra ta of so ci ety, whi le Ro us se au ac cep ted 
me di e val at ti tu de on the ro le of wo man in so ci ety, and downgra ded men tal ca pa ci ti es of 
them so that he put in the se cond row – he edu ca ted So fi a to the le vel she was ap pe a ling 
to Emi le.

Furt her mo re, the aut hor stres ses the se two pe da go gu es ex pres sed a gre at in con si-
sten ce on so me is su es in the ir at ti tu des. Loc ke fo un ded his who le the ory on the axi om 
that child’s mind is to be a „void pa per“; whi le he ad mit ted la ter on ge ne tic in he ri tan ce 
(in tel lec tual ca pa ci ti es) can be an im por tant fac tor du ring child’s edu ca tion. Ro us se au 
in one of his part dec la res him self for in di vi dual and na tu ral edu ca tion of child, and in 
anot her he talks on the im por tan ce of school in edu ca tion and so ci ety.

Re gar dless of all short co mings of the works of Loc ke and Ro us se au, it is in di spu-
ta ble that the ir con tri bu tion to the de ve lop ment of pe da go gic tho ught was enor mo us. 
They re a li zed the im por tan ce of physi cal edu ca tion to the de ve lop ment of child, and 
in tro du ced the per so na lity of it in the edu ca ti o nal system as one of the cru cial facts of 
edu ca tion. They al so re a li zed the im por tan ce of ac ti ve par ti ci pa tion of child in te ac hing 
pro cess. What is to be most im por tant – they re a li zed the im por tan ce of edu ca tion. 
Edu ca tion was con si de red as an im por tant fact of de ve lop ment, not only of in di vi dual 
but the who le so ci ety as well. By the ir con cep tion of edu ca tion they aimed to edu ca te 
a com ple te per so na lity and thro ugh it al ter the who le so ci ety. They in tro du ced edu ca tion 
in to re vo lu tion and vi ce ver sa!

Key words: In tel lec tual and physi cal edu ca tion, edu ca ti o nal system, aims of edu ca tion, 
te ac hing pro cess, school, mo dels of le ar ning.

Рад је пре дат 1. но вем бра 2010. го ди не, а на кон по зи тив ног ми шље ња ре цен зе на та од лу ком 
од го вор ног уред ни ка Ба шти не одо брен за штам пу.









Алек сан дар ПА ВЛО ВИЋ

БРО ЈА НИ ЦЕ КОД СРЕД ЊО ШКО ЛА ЦА 
У УЛО ЗИ ДЕ ФИ НИ СА ЊА ВЕР СКОГ 

И ЕТ НИЧ КОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА*

Ап стракт: У кул ту ри ста нов ни штва Ср би је но ше ње бро ја ни ца да нас пред-
ста вља је дан од ши ро ко рас про стра ње них фе но ме на. Реч је о на ру кви ца ма на-
пра вље ним по узо ру на исто и ме ни ре кви зит ко ји се сре ће у об ред но-мо ли тве ној 
прак си пра во слав ног чи нов ни штва. Углав ном су цр не, али ко ри сте се и у дру гим 
бо ја ма. Но се их и же не и му шкар ци, раз ли чи тих ста ро сних до ба. По себ но су при-
сут не код мла дих сред њо школ ског уз ра ста. По ла зе ћи од то га да сво ју да на шњу 
по пу лар ност ду гу ју про це су ре тра ди ци о на ли за ци је, по кре ну том кра јем 80-их и 
по чет ком 90-их го ди на 20. ве ка, ка да до ла зи до ин стру мен та ли за ци је тра ди ци је 
за раз ре ша ва ње кри зе ле ги ти ми те та та да уру ша ва ју ћег по ли тич ког си сте ма, бро ја-
ни це се у ра ду по сма тра ју као ре кви зит, или, бо ље ре че но као про из вод у функ ци-
ји ре про ду ко ва ња до ми нант не иде о ло ги је, ко ја у Ср би ји на кра ју пр ве де це ни је 
21. ве ка зна ча јан осло нац има у вер ској тра ди ци ји и вер ским ин сти ту ци ја ма. Прет-
по став ка ко ја се с тим у ве зи ана ли зи ра гла си да се бро ја ни це у по сто је ћем идеј-
но-сим бо лич ком по рет ку ја вља ју као сред ство од ре ђе ња ко сам и шта сам, од но-
сно као сред ство де фи ни са ња вер ског, а та ко ђе и ет нич ког иден ти те та. Узо рак 
ем пи риј ске гра ђе за про ве ру на ве де не прет по став ке при ку пљен је ме ђу сред њо-
школ ци ма у Ко сов ској Ми тро ви ци и Ле по са ви ћу, на се ве ру Ко со ва и Ме то хи је.1

Кључ не ре чи: Бро ја ни це, сред њо школ ци, ре тра ди ци о на ли за ци ја, пра во сла-
вље, вер ски иден ти тет, ет нич ки иден ти тет, Ко сов ска Ми тро ви ца, Ле по са вић.

Код ста нов ни штва Ср би је, на кра ју пр ве де це ни је 21. ве ка, у сва ко днев-
ном жи во ту рас про стра ње на је упо тре ба бро ја ни ца, на ру кви ца на пра вље-
них по узо ру на исто и ме ни мо ли тве ни ре кви зит ко ји се сре ће у прак си пра-
во слав ног чи нов ни штва. Пре ма цр кве ном уче њу, бро ја ни це упу ћу ју чо ве ка 

* Рад је на пи сан у окви ру про јек та Ду хов не по ја ве и ства ра ла штво срп ског на ро да на 
Ко со ву и Ме то хи ји од XV до XX ве ка (бр. 148020), ко ји је одо бри ло и фи нан си ра Ми ни-
стар ство на у ке Ре пу бли ке Ср би је.
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на во ђе ње тре зве ног и озбиљ ног жи во та у не пре ста ном по ка ја њу. Ис пле те-
не су од ов чи је ву не што љу де тре ба да под се ћа да су „ов це До брог Па сти ра 
Го спо да Хри ста, ко ји је сам као Ја га њац Го спод њи по стра дао за нас и из ба-
вио нас од веч не смр ти“.1 Бро ја ни це су обич но цр не бо је и мо ли тва по мо ћу 
њих ја вља се као је дан од нај ста ри јих на чи на мо ли тве ме ђу пра во слав ним 
мо на си ма. Са ста вље не су од ни за чво ри ћа и раз ли чи те су ве ли чи не: ма ле 
има ју 33, а ве ли ке 50, 100 или 300 чво ри ћа. У јед ном цр кве ном пре да њу при-
по ве да се о по ре клу та квог пра вље ња бро ја ни ца. На и ме, „био је је дан мо нах 
ко ји је же лео да на чи ни ву не ну бро ја ни цу да би од бро ја вао сво је мо ли тве, 
али ђа во му је стал но раз ве зи вао чво ри ће ко је би ис плео. Јед ном му се ја вио 
ан ђео и на у чио га да пле те чво рић ко ји се са сто ји од се дам упле те них кр сто-
ва. То је је дан од нај ком пли ко ва ни јих чво ро ва на све ту. Ова кву бро ја ни цу 
ђа во ни је мо гао да рас пле те“.2

„Из ла зак“ бро ја ни ца из све та об ред но-мо ли тве не прак се пра во слав ног 
чи нов ни штва и „ула зак“ у свет сва ко дне ви це ста нов ни штва Ср би је ско ра-
шњег је да ту ма. Мо гу ће га је до ве сти у ве зу са фе но ме ном по врат ка тра ди-
ци ји, за по че тог кра јем 80-их и по чет ком 90-их го ди на 20. ве ка, ка да на про-
сто ру бив ше Ју го сла ви је ду го трај на дру штве но-еко ном ска кри за еска ли ра 
убр за ним уру ша ва њем по сто је ћег по ли тич ког си сте ма. По вра так тра ди ци ји, 
ка ко се о то ме сли ко ви то го во ри ло у јав но сти и ме ди ји ма, или ре тра ди ци о-
на ли за ци ја, ка ко је на зи ва ју струч ња ци, по Сло бо да ну На у мо ви ћу по ја ва је 
ко ја је у Ср би ји ди рект но би ла про у зро ко ва на ин стру мен та ли за ци јом тра ди-
ци о нал них еле ме на та, као кључ них сим бо лич ких вред но сти у на ци о на ли стич-
кој и по пу ли стич кој ре то ри ци, те у спек та ку лар ним по ли тич ким ри ту а ли ма, 
за раз ре ша ва ње кри зе ле ги ти ми те та по ли тич ког си сте ма, чи ме су ак те ри тог 
си сте ма оства ри ли ње го ву тран сфор ма ци ју, а да у исто вре ме не са мо да ни су 
оти шли са сво јих по зи ци ја, већ су се на њи ма још сна жни је учвр сти ли.3

Прак са упо тре бе тра ди ци је, као сред ства за пре ва зи ла же ње узро ка кри-
зе и при ла го ђа ва ње ње ним по сле ди ца ма у Ср би ји, ко ју крах „ре ал ног со ци-
ја ли зма“ за ти че као дру штво са на ру ше ним, али не и пот пу но за у ста вље ним 
то ко ви ма мо дер ни за ци је, са про бле ми ма у кључ ним обла сти ма жи во та по-
пут при вре де, ме ђу на ци о нал них од но са, иде о ло ги је или кул ту ре, из до ме на 
по ли ти ке про ши ру је се и на ско ро све обла сти дру штве ног жи во та. Ре ви-
та ли за ци ја вер ске тра ди ци је има ла је у то ме јед ну од кључ них уло га. Вла да-
ју ћа по ли тич ка гар ни ту ра от кла ња ви ше де це ниј ску ре зер ву пре ма ре ли ги ји 

1 „O bro ja ni ca ma“, http://www.ma na stir-le pa vi na.htnet.hr/bro ja ni ce.html
2 Исто.
3 Slo bo dan Na u mo vić, Upo tre ba tra di ci je u po li tič kom i jav nom ži vo tu Sr bi je na kra ju dva de-

se tog i po čet kom dva de set pr vog ve ka, In sti tut za fi  lo zo fi  ju i dru štve nu te o ri ju, Fi lip Vi šnjić, Be o-
grad, 2009, 9–10.
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и пру жа ру ку по ми ре ња Срп ској пра во слав ној цр кви у на ме ри да по твр ди 
али и да оја ча сво ју но во про кла мо ва ну на ци о на ли стич ку ори јен та ци ју, ко јом 
је по сте пе но за ме њи ва на не што ра ни је про мо ви са на фор му ла ју го сло вен-
ства и „ре фор ми са ног и бо га ти јег со ци ја ли зма“.4 По вра так ве ри, као тренд 
по кре нут са нај ви шег др жав ног ни воа, по ста је јед на од кључ них те ма у јав-
ној ко му ни ка ци ји и ме ди ји ма, и јед но од кључ них обе леж ја „ду ха вре ме на“ 
у Ср би ји с кра ја 20. ве ка. Не ко ли ко је до га ђа ја ко ји су по себ но до при не ли 
ак ту е ли за ци ји Цр кве и ве ре. Је дан од њих, на при мер, би ло је по ста вља ње 
огром не ку по ле на мо ну мен тал ни храм Св. Са ве у Бе о гра ду то ком ма ја, и 
из во ђе ње пр ве ли тур ги је под том ку по лом 25. ју на 1989. го ди не. При су ство 
број них ви со ких пар тиј ских и др жав них функ ци о не ра и ме диј ска по кри ве-
ност до га ђа ја по твр ђи ва ли су ње гов ве ли ки по ли тич ки зна чај и све до чи ли 
су о но вом од но су вла сти пре ма ста рој ин сти ту ци ји. Осим свог са др жа ја у 
уско ре ли гиј ском сми слу, тај ри ту ал, пре ма за ми сли, тре ба ло је да овен ча 
но во је дин ство Цр кве, Пар ти је и На ро да, ује ди ње них пред на ци о нал ним 
за да ци ма ко ји сле де.5

До га ђај на Вра ча ру био је сиг нал за за по чи ња ње об но ве и из град ње цр-
кве них зда ња и у дру гим ме сти ма у Ср би ји. Цр ква сти че све ве ћи ути цај у 
јав ном жи во ту др жа ве, што ре зул ти ра све бо љом ор га ни за ци јом цр кве них 
ин сти ту ци ја и на ло кал ном ни воу. Уло га ме ди ја у то ме би ла је не дво сми сле-
на: пи та њи ма Цр кве и зна ча ју ве ре по све ћу је се огром на па жња; пи шу се 
фељ то ни о Срп ској пра во слав ној цр кви и са оп шта ва ју се чи ње ни це о ње ној 
исто ри ји по сле Дру гог свет ског ра та; гло ри фи ку ју се по је ди ни цр кве ни ли-
ко ви из про шло сти; итд. Од из ра зи те ва жно сти у про мо ци ји вер ских иде ја 
би ло је ожи вља ва ње пра зни ка и об ре да ко ји су у прет ход ним де це ни ја ма 
упра жња ва ни ис кљу чи во тај но и у кру гу по ро ди це, или ни су упра жња ва ни 
уоп ште. Као спе ци фич но у том сми слу ја вља се ома со вљи ва ње сла вље ња кр сне 
сла ве и кр ште ња де це, чак и код оног де ла по пу ла ци је ко ји се ра ни јих го ди-
на др жао по да ље од ре ли гиј ских свет ко ви на и про пи са, до жи вља ва ју ћи се бе 
као ко му ни сте и ате и сте. Ка рак те ри сти чан је, с тим у ве зи, и фе но мен из ме-
шта ња бо жић ног об ре да из кућ ног про сто ра у про стор цр кве. Они ко ји су 
кри шом на ла га ли бад ња ке или то уоп ште ни су чи ни ли у пе ри о ду со ци ја ли-
зма, на ро чи то мла ди љу ди, са да су то хте ли да учи не на ви дљив на чин, на за-
јед нич ком ог њи шту, пред свим чла но ви ма сво је за јед ни це. „Цр ква је та ко 
обез бе ди ла да они ко ји ’не ма ју где’ или су ’за бо ра ви ли ка ко’ да ло же бад ња ке, 
то ура де пред цр квом, чи ме је овај до га ђај по стао зна ча јан сим бо лич ки акт, али 
и при ли ка за на род но ве се ље. Нај ви ши кру го ви Срп ске пра во слав не цр кве 
схва ти ли су зна чај јав не про сла ве Бо жи ћа за уз ди за ње ста ту са и ауто ри те та 

4 Исто, 66.
5 Исто, 67.
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Цр кве као и за ус по ста вља ње ду бље ве зе са на ро дом, те укљу чи ва ња но вих 
вер ни ка у је дин стве ну ду хов ну за јед ни цу.“6

Ре тра ди ци о на ли за ци ја је ве о ма бр зо пре о бра зи ла срп ско дру штво. Док 
су ко му ни стич ки ре жи ми сву да око ло већ би ли ствар про шло сти, у Ср би ји 
је по ди за њем ете рич ног зи да од тра ди ци о нал них сим бо ла и на ци о нал них 
ми то ва про на ђен на чин оп стан ка на вла сти пел цо ва њем нај ши рих сло је ва 
ста нов ни штва сво је вр сним са мо за бо ра вом у на вод но соп стве ним вред но-
сти ма. Дис курс сва ко дне ви це ус по ста вљен то ком по след ње де ка де 20. ве ка, 
у ко јем до ми ни ра ксе но фо бич ност, ни је де мон ти ран ни на кон про ме не вла-
сти кра јем 2000. го ди не, ка да је озна чен фак тич ки по че так тран зи ци је, као 
про це са пре о бра жа ја не ка да шњег со ци ја ли стич ког дру штва у дру штво тр жи-
шног ка пи та ли зма и ви ше стра нач ке де мо кра ти је. „Спо рост, нео д луч ност и 
број ни за сто ји“, ка ко се тран зи ци ја, од но сно при бли жа ва ње Ср би је Евро пи 
че сто при ка зу је, до ве ли су до то га да „евро е у фо ри ју“ с по чет ка 2001. го ди не 
по сте пе но за ме ни „евро де пре си ја“, ко ја у ре цент ном пе ри о ду све ви ше по-
чи ње да се ета бли ра као си стем иде ја и пред ста ва ко ји пут Ср би је у Евро пу 
ви ди је ди но мо гу ћим као „ус пра ван“, „по но сит“, а укљу че ње ста нов ни штва у 
дру штво европ ских на ро да са мо као „Ср ба, са ја сно де фи ни са ним кул тур ним 
и на ци о нал ним иден ти те том“.7

Ис ход по врат ка ве ри, две де це ни је на кон по ста вља ња ку по ле на све то-
сав ски храм на Вра ча ру, гла си да Срп ска пра во слав на цр ква да нас ужи ва 
ста тус јед не од нај у ти цај ни јих ин сти ту ци ја у дру штву. То ме су у ве ли кој ме ри 
до при не ли и по те зи но вих вла сти на кон 2000. го ди не, ка да је Цр ква, за хва-
љу ју ћи ра зним уступ ци ма, сте кла мно ге зна чај не по вла сти це. Она је да нас 
ма ње-ви ше ин кор по ри ра на у све др жав не ор га не. Пре ко ве ро на у ке, школ-
ских сла ва и пра зно ва ња Св. Са ве ушла је у шко ле; ико не хри шћан ских све-
та ца на ла зе се у вој ним уста но ва ма, по по ли циј ским ста ни ца ма, ми ни стар-
стви ма и сл. Др жа ва прак тич но из др жа ва цр кву и сва ке го ди не из два ја знат на 
фи нан сиј ска сред ства за ње не по тре бе. Чак је и пред сед ник Ре пу бли ке јед-
ном при ли ком ишао у по се ту Мо скви на че лу цр кве но-др жав не де ле га ци је, 
чи ји је дру ги део чи нио па три јарх Па вле.8 Про цес кле ри ка ли за ци је ви ше је 
не го очи гле дан, ме ђу тим, пре ма Мир ку Ђор ђе ви ћу, он ни је спе ци фи чан са мо 

6 Ве сна Ву чи нић-Не шко вић, Бо жић у Бо ки Ко тор ској. Ан тро по ло шки есе ји о јав ном 
на ла га њу бад ња ка у до ба пост со ци ја ли зма, Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 
Чи го ја, Бе о град, 2008, 70–71.

7 Мла де на Пре лић, „Ср би ја у Евро пи? Ми то ви и ре ал ност на по чет ку 21. ве ка“, у: Зо-
ри ца Ди вац (ур.), Сва ко днев на кул ту ра у пост со ци ја ли стич ком пе ри о ду, Збор ник Ет но-
граф ског ин сти ту та СА НУ 22, Бе о град, 2006, 37, 40.

8 „Za što Ta dić se di u Si no du SPC?“, http://www.da nas.org/con tent/most_cr kva_dr za va/ 
1889873.html
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за Ср би ју и ја вља се на чи та вом про сто ру пра во сла вља у пост ко му ни стич-
ком пе ри о ду. У Ср би ји, пак, на кра ју пр ве де це ни је 21. ве ка до жи вља ва ам-
пли ту ду ко ја се пре по зна је у го то во свим сфе ра ма дру штве ног жи во та. „Не 
гре ше мно го они, а и ја сам бли зак њи ма“, ис ти че Ђор ђе вић, „ко ји ка жу да је 
ре ли ги ја у цр кве но-дог мат ском сми слу за у зе ла ме сто не ка да до ми нант не 
иде о ло ги је, а цр ква ме сто по ли тич ког фак то ра ка кав је у јед но пар тиј ском 
си сте му био цен трал ни ко ми тет.“9

Те о риј ске прет по став ке но ше ња бро ја ни ца

При бли жа ва ње ста нов ни штва Цр кви и ве ри ни је про шло без ма ни фе-
сто ва ња на ма те ри јал ном пла ну, кроз упо тре бу раз ли чи тих пред ме та са пре-
те жно цр кве но про пи са ним зна че њи ма. Бро ја ни це, као на ру кви це на пра-
вље не по узо ру на цр кве ни об ред но-мо ли тве ни ре кви зит, је дан су од 
пред ме та ко ји у Ср би ји 2010. го ди не пред ста вља ши ро ко рас про стра ње ну 
по ја ву. Но се их и же не и му шкар ци, раз ли чи тих ста ро сних до ба и раз ли чи-
тих про фе си ја, а до њих се до ла зи ку по ви ном у ма на сти ри ма, цр ква ма, цр-
кве ним рад ња ма, су ве нир ни ца ма, на ру чи ва њем пре ко ин тер не та, или до би-
ја њем на по клон. Углав ном су цр не, али ко ри сте се и у дру гим бо ја ма: 
цр ве ној, си вој, бра он, пла вој, итд.

Као по ја ва ко ја се до во ди у ве зу са ре ви та ли за ци јом вер ске тра ди ци је то-
ком про те клих два де се так го ди на, и са об но вом ути ца ја Срп ске пра во слав не 
цр кве, као ин сти ту ци је ко ја је пре по зна та као но си лац те тра ди ци је, бро ја ни-
це је мо гу ће по сма тра ти као ре кви зит ко јим се они ко ји га но се при бли жа ва-
ју „ста рим вред но сти ма“, тј. ис по ве да њу ве ре и иде ја ма са др жа ним у док три-
ни пра во сла вља. Уко ли ко се по ђе од кон ста та ци је Ду ша на Бан ди ћа, пре ма 
ко јој ве ру са вре ме них Ср ба тре ба тре ти ра ти као са вре ме ну фор му јед ног, 
ви ше ве ко ва по на вља ног ко му ни ка циј ског чи на, или, кон крет ни је, као про-
ду же так ко му ни ка ци је са Срп ском пра во слав ном цр квом, где је та ко му ни-
ка ци ја у на че лу јед но смер на и од ви ја се сла њем по ру ка из прав ца цр кве ка 
ста нов ни штву,10 бро ја ни це је мо гу ће по сма тра ти као сво је вр сни ме ди јум у 
јед ном та квом про це су пре но ше ња по ру ка. С дру ге стра не, а то је оно од че-
га се у те о риј ском сми слу у овом ра ду по ла зи, прет по став ка је да бро ја ни це 
не игра ју уло гу са мо у ко му ни ка ци ји из ме ђу Цр кве и ста нов ни штва, већ и 
уло гу у про це су од ре ђе ња ко сам и шта сам, од но сно у де фи ни са њу иден ти-
те та оних ко ји их но се. Ту би иден ти тет, као со ци о ло шки по јам, озна ча вао 
ве зу из ме ђу по је дин ца и не ке по себ не ка те го ри је или гру пе љу ди. Основ но 

  9 Исто.
10 Du šan Ban dić, Na rod no pra vo sla vlje, Bi bli o te ka XX vek, Be o grad, 2010, 56.
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свој ство те ве зе је да по чи ва на опа жа њу исто вет но сти и да исто вре ме но 
под ра зу ме ва раз ли ко ва ње од дру гих: ка да се го во ри о иден ти те ту, го во ри се о 
кла си фи ка ци ји и про це су по ве зи ва ња или по и сто ве ћи ва ња се бе (или дру гих) 
са не ким или не чим дру гим. То зна чи да ако не ка ка те го ри ја (ко ја је на ста ла 
чи ном кла си фи ко ва ња) по ста не на че ло фор ми ра ња гру пе, он да иден ти тет 
пре вас ход но пред ста вља дру штве ну ве зу из ме ђу по је дин ца и ко лек ти ва или 
за јед ни це, ко ја мо же да ва ри ра у за ви сно сти од вре ме на и про сто ра, и ко ју 
мо гу да при хва те или оспо ра ва ју ка ко они ко ји ни су њом об у хва ће ни, та ко и 
они ко ји је су.11 Та кво схва та ње, ко је од го ва ра но ви јим па ра диг ма ма дру штве-
них на у ка, иден ти тет озна ча ва као по зи тив но вред но ва ну со ци оп си хо ло шку 
кон струк ци ју, или са мо свест је дин ке, свест о сво јим ка рак те ри стич ним свој-
стви ма, али ко ју она не ма са ма по се би, већ ко ју сти че кроз дру штве не и кул-
тур не про це се. Осно ва за ус по ста вља ње дру штве ног иден ти те та, при том, 
је сте упра во спо соб ност раз ли ко ва ња на ре ла ци ји ја – дру ги и ми – они.12

На ни воу по је ди нач не осо бе иден ти тет је увек ви ше сло јан: сва ки чо век 
одр жа ва мно штво ра зних иден ти те та, тј. се бе исто вре ме но до жи вља ва кроз 
при пад ност из ве сном бро ју ка те го ри ја и гру па љу ди. Иден ти те ти мо гу би ти 
род ни, со ци јал ни, ге не ра циј ски, ло кал ни, про фе си о нал ни итд. Ва жно ме сто 
ме ђу њи ма, та ко бар по ка зу је исто риј ско ис ку ство, за у зи ма ју вер ски и ет нич-
ки иден ти тет. Вер ски иден ти тет озна ча ва иден ти фи ко ва ње чо ве ка на осно-
ву по ве зи ва ња са од ре ђе ним ре ли гиј ским са др жа ји ма и ин сти ту ци ја ма, као 
фак то ри ма дру штве ног и пси хо ло шког жи во та. Спе ци фич ност вер ских иден-
ти те та, пре ма Ан то ни ју Сми ту, огле да се у то ме што по ти чу ис кљу чи во из 
сфе ра ко му ни ка ци је и со ци ја ли за ци је, за раз ли ку, ре ци мо, од кла сних иден-
ти те та ко ји про из ла зе из сфе ра про из вод ње и раз ме не. Они се за сни ва ју на 
уса гла ша ва њу кул ту ре и ње них еле ме на та – вред но сти, сим бо ла, ми то ва и тра-
ди ци ја, че сто ко ди фи ко ва них у оби ча ји ма и об ре ди ма. Сто га их од у век ка-
рак те ри ше на сто ја ње да у јед ну за јед ни цу вер ни ка удру же све оне ко ји сма-
тра ју да су им за јед нич ки из ве сни сим бо лич ки ко до ви, вред но сни си сте ми и 
тра ди ци о нал на ве ро ва ња и об ре ди, укљу чу ју ћи по зи ва ња на не ку су пра ем пи-
риј ску ствар ност, ма ко ли ко она де ло ва ла без лич но, и оти ске спе ци ја ли зо ва-
них ор га ни за ци ја, ма ко ли ко они би ли не знат ни.13

Ет нич ки иден ти тет че сто је уско по ве зан са вер ским, ма да је знат но 
ком плек сни ји. Они су чак вр ло бли ски, умно го ме се пре кла па ју, а по не кад 
су и исто вет ни. По јам ет нич ког иден ти те та на ла зи се у ве зи са пој мом ет нос, 
ко ји у ста ри јим де фи ни ци ја ма под ра зу ме ва ста тич ност, не про мен љи вост и 

11 Ger Dej zings, Re li gi ja i iden ti tet na Ko so vu, Bi bli o te ka XX vek, Be o grad, 2005, 35–36.
12 М. Пре лић, (Н)и ов де (н)и та мо: ет нич ки иден ти тет Ср ба у Ма ђар ској на кра ју 

20. ве ка, По себ на из да ња 64, Ет но граф ски ин сти тут СА НУ, Бе о град, 2008, 25.
13 An to ni D. Smit, Na ci o nal ni iden ti tet, Bi bli o te ka XX vek, Be o grad, 2010, 19.
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објек тив ност фе но ме на. До сре ди не 70-их го ди на 20. ве ка, на и ме, ет нос је 
до жи вља ван као гру па љу ди ко ја се ре ал но од ли ку је по је ди ним стал ним па-
ра ме три ма кул ту ре ко ји је чи не раз ли чи том од дру гих гру па. У те па ра ме тре 
убра ја ни су је зик, оби ча ји, ре ли ги ја, дру штве на ор га ни за ци ја. Ет нос је схва-
тан као при род на по ја ва, оте ло вље ње ма тич не ве зе из ме ђу ње го вих при пад-
ни ка и тла на ко јем жи ве, као крв но-срод нич ка ка те го ри ја ко ја пред ста вља 
осно ву сва ке бу ду ће дру штве но и сто риј ске, па че сто и еко ном ско-по ли тич-
ке и кул тур не за јед ни це. Гре шке у осно ви та кве кон цеп ци је, ме ђу тим, би ле 
су дра стич не. Као пр во, број ни су при ме ри ко ји по ка зу ју да на ве де ни кри те-
ри ју ми де фи ни са ња ет но са не ма ју уте ме ље ња у ствар но сти: мно ге за јед ни-
це, по пут Ро ма, не по се ду ју сво ју те ри то ри ју, док су сед ни на ро ди мо гу да 
го во ре истим је зи ком, иако се одва ја ју на сил но (на при мер Ср би, Хр ва ти и 
Бо шња ци ко ји го во ре срп ско хр ват ски), и сл. Дру га ве ли ка гре шка огле да се 
у то ме што се у изо ло ва но сти ви ди прин цип на стан ка и одр жа ва ња ко лек-
тив них иден ти те та, услед че га сли ка та ко ство ре них дру шта ва ни ка ко не мо же 
да од го ва ра исти ни, бу ду ћи да у прак си сва дру штва одр жа ва ју ма ње-ви ше 
те сне ве зе ме ђу за ви сно сти са сво јим окру же њем, ко је су сâм услов њи хо вог 
по сто ја ња. Тре ћа гре шка по ме ну те кон цеп ци је са сто ји се у то ме што се ства-
ра ла штво и ин сти ту ци је гру пе сме шта ју у ску че ну и са мо вољ но утвр ђе ну 
ли сту кул тур них цр та схва ће них на не ис то риј ски на чин, ода кле се сва ка кул-
тур на про ме на до жи вља ва као оси ро ма ше ње, по гор ша ње, де фор ма ци ја, без 
ува жа ва ња чи ње ни це да је акул ту ра ци ја не ми нов ност, као про цес не раз дво-
јив од дру штве них и еко ном ских од но са ко је сва ко људ ско дру штво одр жа ва 
са сво јом око ли ном.14

За о крет од ту ма че ња ет но са као ста тич ног фе но ме на, а ет нич ког иден ти-
те та, или ет ни ци те та, као ску па кон стант них свој ста ва ко ји ма се јед на гру па на 
ре ал ном пла ну раз ли ку је од дру гих, до ла зи са нор ве шким ет но ло гом Фре дри-
ком Бар том ко ји 1969. го ди не об ја вљу је је дан ино ва тор ски рад у ко јем по ла зи 
од дво стру ке кон ста та ци је: 1) ме ђу ет нич ке гра ни це мо гу да бу ду ве о ма по ро-
зне а да то не ути че на ин те гри тет гру па у кон так ту, све док про це си ис кљу чи-
ва ња и ин кор по ра ци је обез бе ђу ју оп ста нак ка те го ри ја кроз ко је се љу ди иден-
ти фи ку ју; 2) ет нич ке гру пе по сто је са мо кроз низ кон трастâ ко ји их из два ја ју 
из око ли не. Ова за па жа ња Бар та на во де да обр не пер спек ти ву у од но су на кла-
си чан при ступ ет ни ци те ту: уме сто да из дво ји јед но прет по ста вље но кул тур но 
„је згро“, на осно ву ко га би био про ту ма чен сва ки об лик про ме не, он кре ће 
од пе ри фе ри је, усме ра ва ју ћи па жњу на „ет нич ке гра ни це“ и њи хо во одр жа-
ва ње. Ка ко по је ди ни ис тра жи ва чи ука зу ју на то да су зна ци за раз ли ко ва ње 
гра ни ца вр ло про мен љи ви, он из то га за кљу чу је да је иден ти тет про це су а лан, 

14 Ber nar For mo zo, „Ras pra ve o et ni ci te tu“, u: Ka trin Hal pern i Žan-Klod Ru a no-Bor ba-
lan (ur.), Iden ti tet(i), Clio, Be o grad, 2009, 297–298.
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а не си сте ми чан: да кул ту ра ни је да тост, већ пре ре зул тан та са раз ли чи тим са-
др жа јем. Ет нич ка гру па ни је са ма по се би ен ти тет, већ је дан об лик ор га ни зо-
ва ња пре по зна тљив по кон тра сти ма из ме ђу кул тур них атри бу та и уна кр сних 
из ра за на чи на по ко ји ма се љу ди раз вр ста ва ју.15 За раз ли ку од прет ход них ту ма-
че ња ет нич ких фе но ме на као објек ти ви те та, Барт за сту па те зу да ет нич ка гру-
па ни је стал на ка те го ри ја у сми слу не про мен љи ве ге нет ске, со ци јал не, кул-
тур не и је зич ке за јед ни це, већ да је ак тив но ства ра ју ње ни чла но ви на осно ву 
сво јих су бјек тив них уве ре ња да јој при па да ју. За то ис тра жи ва ње ет нич но сти 
пре ба цу је у до мен ко му ни ка ци је, сим бо ли за ци је, зна че ња и кул тур них про це-
са. Ет нич ка при пад ност за ње га пред ста вља тек јед ну од мо гу ћих ка те го ри ја у 
ко је се по је ди нац убра ја пре ма свом основ ном, нај оп шти јем иден ти те ту, ко ји 
се хи по те тич но од ре ђу је пре ма по ре клу и со ци ја ли за ци ји. Осно ва за фор ми-
ра ње јед не ет нич ке гру пе ни су изо ла ци ја и са др жај кул ту ре, не го спо соб ност 
гру пе да сим бо лич ки де фи ни ше сво је гра ни це у од но су на дру ге гру пе исте 
вр сте, од но сно спо соб ност су бјек тив ног раз гра ни ча ва ња из ме ђу гру па ми и 
они. Барт сма тра да се гра ни це ет нич ких гру па не по кла па ју са кул тур ним гра-
ни ца ма и да је мо гу ће да их љу ди и еле мен ти кул ту ре пре ла зе, а да се по сто ја ње 
гра ни ца ти ме не до ве де у пи та ње. Да би се раз гра ни чи ли у од но су на дру ге, при-
пад ни ци ет нич ке гру пе из а би ра ју из кул ту ре од ре ђе не зна ко ве ко је сма тра ју 
ва жним, при че му је мо гу ће да гру па из гу би сва прет ход на спољ на обе леж ја 
иден ти те та, а да ње ни чла но ви ипак оста ну ве за ни спо на ма су бјек тив не вр сте.16

И по ред од ре ђе них не до ста та ка, ме ђу ко ји ма је је дан од нај ва жни јих тај 
што се у ту ма че њу ет ни ци те та ми ни ми зи ра ју зна чај и ко хе рент ност кул тур-
них тра ди ци ја и објек тив них са др жа ја кул ту ре, без ко јих се не мо гу раз у ме ти 
ни су бјек тив ни про це си раз гра ни че ња ме ђу ет нич ким гру па ма, Бар то ве по-
став ке отво ри ле су пут за дру га чи ји при ступ ет нич ким фе но ме ни ма не го што 
је то ства ра ње објек тив них ин вен та ра са др жа ја кул ту ре јед не гру пе, че сто 
ста тич но схва ће не. Са вре ме ни кон цепт ет нич ког иден ти те та ода тле пред ста-
вља ком би на ци ју си ту а ци о них и суп сти ту ци о нал них при сту па, син хро ниј ске 
и ди ја хро ниј ске рав ни про у ча ва ња, као и под вла че ње су бјек тив не ди мен зи је и 
сим бо лич ког ка рак те ра ет нич ког за јед ни штва.17 Ет нич ки иден ти тет је де фи-
ни ци ја гру пе и по сма тра се као со ци о кул тур на кон струк ци ја, при че му се 
кон стру и ше као есен ци ја лан и при мор ди ја лан и на тај на чин се до жи вља ва 
од стра не нај ве ћег бро ја љу ди. Ви тал ност ет нич ком иден ти те ту да је упра во 

15 Исто, 300–301.
16 М. Пре лић, (Н)и ов де (н)и та мо: ет нич ки иден ти тет Ср ба у Ма ђар ској на кра ју 

20. ве ка, 24; Гор да на Бла го је вић, Ср би у Ка ли фор ни ји. Об ред но-ре ли гиј ска прак са и ет ни-
ци тет вер ни ка срп ских пра во слав них па ро хи ја у Ка ли фор ни ји, По себ на из да ња 54, Ет но-
граф ски ин сти тут СА НУ, Бе о град, 2005, 68–69.

17 Мир ја на Па вло вић, „Раз ли чи то сти и за јед нич ки иден ти тет – Ср би у Чи ка гу“, Гла-
сник Ет но граф ског ин сти ту та 47, Ет но граф ски ин сти тут СА НУ, Бе о град, 1998, 55.
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ла ич ки до жи вљен есен ци ја ли зам, од но сно кон струк ци ја пој ма ет нич ке при-
пад но сти као при род не. У ко ре ну та квог схва та ња ле жи за ми сао о ор ган ској 
по ве за но сти крв них срод ни ка, ко ји јед ни пре ма дру ги ма при род но осе ћа ју за-
јед ни штво и со ли дар ност. Ет ни ци тет, сход но то ме, пред ста вља вр сту дру штве-
не ве зе, од нос ло јал но сти ет нич ке гру пе, ко ја мо же да се мо би ли ше и де мо-
би ли ше. Он је про из вод гру пи са ња и олак ша ва гру пи са ње, ме ђу тим, ет нич ка 
гру па ипак ни је дру штве на или кул тур на гру па. Она би пре мо гла да се од ре-
ди као сим бо лич ка за јед ни ца ко ја мо же да бу де мо би ли са на/де мо би ли са на, 
да се по кла па или не по кла па са по ли тич ким и дру гим дру штве ним гру па ма.18

Иако во ди по ре кло од ла тин ске ре чи idem, што зна чи исти, по јам иден ти-
те та не ту ма чи се да кле есен ци ја ли стич ки, из че га про ис ти че да се под њим не 
мо же под ра зу ме ва ти не про мен љи вост, од но сно кон ти ну и тет бит них ка рак-
те ри сти ка су бјек та на ко ји се од но си. Он је про из вод дис кур са као ску па зна-
че ња, ме та фо ра, пред ста ва и ис ка за ко јим се кон стру и ше од ре ђе на вер зи ја до-
га ђа ја и од нос пре ма ствар но сти, и са мим тим као ка те го ри ја ни ка да ни је 
не у тра лан, бу ду ћи да се увек кон сти ту и ше са не ке тач ке гле ди шта. По ла зе ћи 
са тог ста но ви шта, и има ју ћи све прет ход но ре че но у ви ду, но ше ње бро ја ни-
ца, ко је се ома со вљу је кроз про цес ре тра ди ци о на ли за ци је, ка да под ути ца јем 
цр кве вер ски дис курс у мно го ме об ли ку је сва ко днев но мње ње у Ср би ји, али и 
ути че на са мо о дре ђе ње љу ди, мо гу ће је по сма тра ти као сред ство де фи ни са-
ња вер ског, пра во слав ног иден ти те та. По што „без пра во сла вља Ср би не би 
би ли то што је су“, ка ко ка же Д. Бан дић, „или, још кра ће, не би би ли Ср би“,19 
у раз ма тра њу на ве де не функ ци је, бар у на че лу, на ме ће се и пи та ње де фи ни-
са ња ет нич ког, срп ског иден ти те та. Уто ли ко ви ше што ре тра ди ци о на ли за-
ци ју у Ср би ји од ли ку је на ци о на ли стич ки дис курс за сно ван на упо тре би не 
са мо вер ских, већ и ет нич ких сим бо ла и мо ти ва. Ода тле се, по прет по став ци, 
бро ја ни це ја вља ју у слу жби са мо о дре ђе ња оних ко ји их но се као пра во сла ва-
ца, али и Ср ба, или, дру гим ре чи ма, као сим бол ко јим се у ин тер ак ци ји иден-
ти те та са оп шта ва да су они ко ји га ко ри сте пра во слав ци, али та ко ђе и Ср би.

Ис пи та ни ци и упит ник

Фе но мен но ше ња бро ја ни ца уоч љив је код ши ро ких сло је ва ста нов ни-
штва у Ср би ји, без об зи ра на ста ро сну, пол ну, про фе си о нал ну, со ци јал ну 
струк ту ру. При мет но је да је у ве ли кој ме ри при су тан ме ђу мла ди ма, на ро чи-
то сред њо школ ског уз ра ста. У ис тра жи ва њу ње го ве функ ци је де фи ни са ња 
иден ти те та у овом ра ду об у хва ће на је упра во та по пу ла ци ја, чи ји ста во ви о 

18 М. Пре лић, (Н)и ов де (н)и та мо: ет нич ки иден ти тет Ср ба у Ма ђар ској на кра ју 
20. ве ка, 43.

19 D. Ban dić, нав. де ло, 22.
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про у ча ва ној про бле ма ти ци из бар два раз ло га мо гу би ти по себ но за ни мљи-
ви. Пр во, реч је о ге не ра ци ја ма ро ђе ним у пр вој по ло ви ни 90-их го ди на 20. 
ве ка, ко је су ско ро у пот пу но сти со ци ја ли зо ва не то ком го ди на ре тра ди ци о-
на ли за ци је пре 2000. и на кон то га, у вре ме ну тран зи ци је, и ко је су ода тле пред-
ста ве о све ту у ко јем жи ве, о се би и дру ги ма фор ми ра ле под ути ца јем јав ног 
мње ња у ко јем до ми ни ра на ци о на ли стич ки дис курс са не дво сми сле но ја сним 
ослон цем на вер ској и ет нич кој сим бо ли ци. Дру го, у пи та њу су мла де осо бе 
ко је ће већ за не ко ли ко го ди на пред ста вља ти од ра сле при пад ни ке дру штва, 
са мим тим и по тен ци јал не уче сни ке у јав ним ко му ни ка ци ја ма и кре а то ре 
јав ног мње ња, та ко ђе и ро ди те ље, ко ји ће сво ја зна ња, схва та ња и на че ла кроз 
про цес со ци ја ли за ци је пре но си ти на вла сти то по том ство.

За ис пи та ни ке у овом слу ча ју узе ти су сред њо школ ци ко ји по ха ђа ју три 
сред ње шко ле у Ко сов ској Ми тро ви ци и Ле по са ви ћу, гра до ви ма на се ве ру Ко-
со ва и Ме то хи је. У пи та њу су Гим на зи ја и Тех нич ка шко ла из Ву чи тр на, по сле 
1999. го ди не пре ме ште на у Ко сов ску Ми тро ви цу, и ко сов ско-ми тро вич ка 
Гим на зи ја, од но сно Сред ња тех нич ка шко ла у Ле по са ви ћу. Ис тра жи ва ње са 
ис пи та ни ци ма оба вље но је то ком сеп тем бра и ок то бра 2010. го ди не. Њи ме је 
об у хва ће но укуп но 40 уче ни ка (28 у Ко сов ској Ми тро ви ци и 12 у Ле по са ви-
ћу), од пр вог до че твр тог раз ре да сред ње шко ле, ко ји но се бро ја ни це и ко ји 
су из ра зи ли спрем ност да да ју од го во ре на пи та ња ко ја су од њих тра же на. 
У тре нут ку ис тра жи ва ња ис пи та ни ци су има ли од 14 до 19 го ди на (у про се ку 
16,65), при че му су ис пи та ни це би ле број ни је од ис пи та ни ка: уче ни ца је би ло 
27 (67,50%) а уче ни ка 13 (32,50%). Ис тра жи ва ње је оба вље но ко ри шће њем 
ано ним ног упит ни ка, ба зи ра ног на пи та њи ма са по ну ђе ним од го во ри ма, уз 
не ко ли ко пи та ња отво ре ног ти па. Од ис пи та ни ка је на по чет ку упит ни ка тра-
же но да из не су не ке од еле мен тар них де мо граф ских по да та ка: пол, уз раст, раз-
ред шко ле и ме сто ста но ва ња.20 Пи та ња ко ја су по ста вље на би ла су сле де ћа:

  1. Ког сте по ла?
  2. Ко ли ко има те го ди на?
  3. Ко ји сте раз ред сред ње шко ле?
  4. Ко ли ко ду го но си те бро ја ни цу?
  5. Ка ко сте до шли до ње: да ли сте је ку пи ли или до би ли?
  6. За што но си те бро ја ни цу?
  7.  Да ли Вам бро ја ни ца ко ју но си те слу жи као ре кви зит у мо ли тви? а) да, 

ис кљу чи во за то б) де ли мич но за то в) не, јер се не мо лим

20 Ан ке ти ра ње ис пи та ни ка пу тем упит ни ка у шко ла ма у Ко сов ској Ми тро ви ци не по-
сред но је спро ве ла Ива на Ари то но вић, за по сле на у Ин сти ту ту за срп ску кул ту ру. У шко ли 
у Ле по са ви ћу, ода кле је ро дом, то је оба ви ла Јо ва на Ба раћ, уче ни ца Му зич ке шко ле „Мо-
кра њац“ у Бе о гра ду. Овом при ли ком аутор се обе ма још јед ном нај ср дач ни је за хва љу је на 
ука за ној по мо ћи и са рад њи.
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  8.  Уко ли ко је од го вор на прет ход но пи та ње под а) или б) да ли то зна чи 
да мо ли тву за и ста упра жња ва те? а) да б) не

   9.  Уко ли ко је од го вор на прет ход но пи та ње под а) мо же те ли на ве сти 
ко ји сми сао мо ли тва има за Вас? Шта Вам она зна чи?

  10.  Да ли сма тра те да но ше њем бро ја ни це се бе од ре ђу је те као пра во-
слав ца/ пра во слав ку? а) да б) не

 11.  Да ли сма тра те да но ше њем бро ја ни це се бе од ре ђу је те као Ср би на/ 
Срп ки њу? а) да б) не

 12.  Да ли бро ја ни цу но си те као украс? а) не, ни ка ко б) де ли мич но в) да, 
но сим је нај ви ше због то га, јер ми се до па да ка ко из гле да

13.   Ми сли те ли да је у ре ду бро ја ни цу но си ти као украс? а) да, за што да 
не б) све јед но ми је, не ка сва ко но си по соп стве ном из бо ру в) ни је у 
ре ду, она не тре ба да има ве зе са есте ти ком

 14.  Ми сли те ли да је но ше ње бро ја ни ца тре нут на мо да или тренд? а) да, 
то је мод ни де таљ ко ји се по след њих го ди на ма сов но но си б) не ми-
слим, не ве ру јем да се но си због мо де в) ни сам раз ми шљао/раз ми-
шља ла о то ме

Од го во ри на пр ва три пи та ња омо гу ћи ли су при ку пља ње основ них де-
мо граф ских ка рак те ри сти ка ис пи та ни ка. По сред ством на ред на два пи та ња 
(4 и 5) тре ба ло је утвр ди ти ко ли ко ис пи та ни ци ду го но се бро ја ни це и ка ко 
по чи њу то да ра де: ку по ви ном или до би ја њем на по клон. Сле де ће пи та ње 
по ста вље но је са на ме ром да се до ђе до уви да у су бјек тив не ста во ве ис пи та-
ни ка о раз ло зи ма но ше ња бро ја ни ца. Пи та ња 7–9 тре ба ло је да пру же од го-
вор да ли се и ко ли ко бро ја ни це на ла зе у ис тој оној упо тре би ко ја се при мар-
но ја вља код пра во слав ног чи нов ни штва – као ре кви зит у об ред но-мо ли тве ној 
прак си. На осно ву пи та ња 10 и 11 по ку ша ло се утвр ди ти да ли ис пи та ни ци 
но ше њем бро ја ни ца се бе ви де као пра во слав це и Ср бе, и ти ме ди рект но до-
ћи до од го во ра у ве зи са по ла зном прет по став ком, а то је да се бро ја ни це 
но се у функ ци ји де фи ни са ња вер ског и ет нич ког иден ти те та. Од го во ри на 
по след ња три пи та ња тре ба ло је да омо гу ће увид у до жи вљај ис пи та ни ка о 
бро ја ни ца ма као пред ме ту ко ји је по пу ла ран и ко ји се сто га мо жда не но си 
у скла ду са од ре ђе ним зна че њем или као сред ство од ре ђе ња ко сам и шта 
сам, већ као украс или тре нут ни мод ни тренд.

Шта ка жу ис пи та ни ци?

Сред њо школ ци у Ко сов ској Ми тро ви ци и Ле по са ви ћу, су де ћи по од го-
во ри ма ко је су да ли, бро ја ни це но се при лич но ду го. Се дам го ди на их но си 
нај ви ше – њих сед мо ро. Че ти ри и шест го ди на но си их по пе то ро уче ни ка, 
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осам го ди на че тво ро, две и де сет го ди на по тро је, а три, пет, де вет и три на ест 
го ди на по је дан уче ник, од но сно уче ни ца. У про се ку, бро ја ни це се но се 6,35 го-
ди на, при че му их по је ди ни сред њо школ ци но се ве ћи део свог жи во та (је дан 
уче ник бро ја ни цу но си 13 го ди на, иде у дру ги раз ред сред ње шко ле и има 
16 го ди на; уче ни ца че твр тог раз ре да, ста ро сти 18 го ди на, бро ја ни цу но си 
10 го ди на, и сл.). Ја сан од го вор на по ста вље но пи та ње, ме ђу тим, не да ју сви 
ис пи та ни ци. То чи ни њих 31, док оста лих де вет у том по гле ду ни су ни при-
бли жно пре ци зни: „не знам, до ста ду го“, ка же је дан уче ник пр вог раз ре да 
(15 год.), две уче ни це тре ћег раз ре да (16 и 17 год.) од го ва ра ју да бро ја ни цу 
но се „од ма ле на“, од но сно „од у век“, и сл.

На пи та ње „Ка ко сте до шли до бро ја ни це?“ 15 ис пи та ни ка (4 уче ни ка и 
11 уче ни ца) од го ва ра да су је ку пи ли у цр кви или у ма на сти ру (по ми њу се 
Со по ћа ни, Жи ча, Мо ра ча, Острог, Цр на ре ка). Два де сет је дан ис пи та ник 
(5 уче ни ка и 16 уче ни ца) ка же да је бро ја ни це до би ло на по клон: 16 од чла-
но ва по ро ди це и род би не (ро ди те ља, се стре, бра та, стри ца, тет ке, де де), че-
тво ро од дру га или дру га ри це, а јед на уче ни ца од мом ка. Три уче ни ка, при 
том, ка жу да су бро ја ни це ку пи ли али та ко ђе и до би ли. Нај зад, је дан уче ник 
бро ја ни цу ни ти је ку пио а ни је је ни до био: од го ва ра да је на пра вио сâм.

Од го во ри на пи та ње „За што но си те бро ја ни цу?“ на ро чи то су за ни мљи ви, 
нај ви ше за то што од ра жа ва ју не по сред не ста во ве уче ни ка на за да ту те му. 
За хва љу ју ћи том пи та њу сред њо школ ци ма је да та мо гућ ност да са ми, сво јим 
ре чи ма из не су раз ло ге због ко јих су бро ја ни це ста ви ли око ру ке и по че ли да 
их но се. Оно што ту, пак, упа да у очи је сте чи ње ни ца да су од го во ри да ти 
углав ном у све га јед ној или две ре че ни це услед че га де лу ју са свим све де но. 
Ово су не ки од њих:

 „За то што ве ру јем у Бо га, и ку пио сам је да бих се са њом мо лио Бо гу“ – 
уче ник, 15 го ди на.
„По мо ћу бро ја ни це се мо лим“ – уче ник, 16 го ди на.
„За то што онај ко ји ве ру је тре ба да но си бро ја ни цу“ – уче ни ца, 16 го ди на.
„Да бих се мо лио у сва ком тре нут ку“ – уче ник, 16 го ди на.
„За то што сам хри шћан ка. Слу жи ми за мо ли тву“ – уче ни ца, 16 го ди на.
„Због ве ре, да би бог био уз нас и да би нас шти тио“ – уче ник, 16 го ди на.
„Да би ме чу ва ла од зла и за то што ве ру јем у Бо га“ – уче ни ца, 16 го ди на.
 „За то што ве ру јем у Бо га. Бро ја ни ца ме чу ва и уз њу се мо лим“ – уче ни ца, 
17 го ди на.
 „Во лим да је но сим, мо лим се уз њу, осе ћам се до бро ка да је имам уз се бе“ – 
уче ни ца, 18 го ди на.
„За то што то озна ча ва мо ју ве ру“ – уче ни ца, 18 го ди на.

Ка ко се из на ве де них ис ка за ви ди, по је ди ни сред њо школ ци већ при из-
ја шња ва њу о раз ло зи ма но ше ња бро ја ни ца ис ти чу да то чи не за то што она 
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пред ста вља знак њи хо ве ве ре; та ко ђе и јер ве ру ју у бо га, јер су хри шћа ни, 
и сл. Уоч љи во је, с тим у ве зи, да су од го во ри ско ро ујед на че ни и да ма ло 
од сту па ју јед ни од дру гих. Ме ђу ис пи та ни ци ма осим то га не по сто ји би ло 
ка кво ши ре или ду бље об ја шње ње за што бро ја ни це но се. Де лу ју као да су 
за те че ни пи та њем ко је им је, по прет по став ци, пр ви пут у жи во ту екс пли-
цит но по ста вље но, или као да ми сле да на ње га за пра во би ло шта ви ше и 
не ма да се ка же.

Не ко ли ко је раз ло га но ше ња бро ја ни ца ко је је мо гу ће уочи ти у од го во-
ри ма ис пи та ни ка. Они су по не кад јед но знач ни, и у ис ка зи ма сред њо шко ла ца 
пред ста вље ни као је ди ни, а по не кад ви ше знач ни и при ка за ни у ма ње-ви ше 
бли ској по ве за но сти. Та ко, на при мер, има мо уче ни ке ко ји на во де да бро ја-
ни це но се са мо из сле де ћих раз ло га: 1) за то што им слу же у мо ли тви („по-
ма же ми у мо ли тви“, „да бих се мо лио/ла“, „да бих се мо лио у сва ком тре нут-
ку“), 2) јер ве ру ју у бо га („за то што ве ру јем у Бо га“), 3) за то што ми сле да 
има ју од ре ђе ну за штит нич ку моћ („чу ва нас и по ма же нам“, „да би ме шти-
ти ла од зла“) и сл. С дру ге стра не, је дан број уче ни ка, њих 12, на во ди ви ше 
од јед ног раз ло га, што не зна чи да они ко ји на во де са мо је дан у сво јим од го-
во ри ма до дат не у исто вре ме не под ра зу ме ва ју. Јед на уче ни ца, ре ци мо, ка же 
да бро ја ни це но си за то што то во ли, за то што ве ру је у бо га и за то што је то 
чи ни срећ ном и за шти ће ном. Дру га, чи ји се од го вор на ла зи ме ђу прет ход но 
на ве де ним, ка же да бро ја ни цу но си за то што ве ру је у бо га, јер сма тра да је 
она чу ва и за то што се уз њу мо ли.

Узи ма ју ћи све ску па у об зир, мо гу ће је уочи ти не ко ли ко раз ло га ко ји ма 
ис пи та ни ци об ја шња ва ју за што но се бро ја ни це. Уко ли ко се они одво је је дан 
од дру гог, и уред но кла си фи ку ју, ви де ће се да се бро ја ни це но се због сле де ћег:

1)  јер слу же као ре кви зит у мо ли тви – на во ди 11 уче ни ка;
2) због ве ре у бо га и као обе леж је на ше ве ре – на во ди 18 уче ни ка;
3)  због уве ре ња да по се ду је за штит нич ку моћ, за хва љу ју ћи ко јој се они 

ко ји је но се осе ћа ју до бро и си гур но – на во ди 12 уче ни ка;
4)  за то што је до би је на на по клон и но си се као дар, или из сим па ти ја пре-

ма њој као пред ме ту за ко ји се ка же да се но си јер се „то во ли“ – на во ди 
6 уче ни ка, од ко јих дво ји ца ка жу да је но се са мо за то што је по клон, 
од но сно са мо за то што то во ли;

5) из на ви ке – на во ди је дан уче ник.

Да бро ја ни це ко ри сти у мо ли тви, да кле она ко ка ко се исто и ме ни пред-
мет ја вља у упо тре би код цр кве ног чи нов ни штва, са оп шта ва ипак мно го ви ше 
од 11 ис пи та ни ка. То се ви ди из од го во ра на пи та ње у ко јем се од њих тра-
жи да се у том по гле ду пре ци зно из ја сне. На и ме, на пи та ње „Да ли Вам бро-
ја ни ца ко ју но си те слу жи као ре кви зит у мо ли тви?“, де се то ро уче ни ка (5 уче-
ни ка и 5 уче ни ца) од го ва ра „Да, ис кљу чи во за то“, 23 уче ни ка (6 уче ни ка и 
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17 уче ни ца) од го ва ра „Де ли мич но за то“, док сед мо ро ка же да се не мо ли. 
При ка за ни кроз та бе лу од го во ри из гле да ју ова ко:

Ре кви зит у мо ли тви Ис кљу чи во за то Де ли мич но за то Не мо лим се

уче ни ци 5 6 2
уче ни це 5 17 5
укуп но 10 23 7

33 7
про цен ту ал но 25,00 % 57,50 % 17,50 %

82,50 % 17,50 %

Та бе ла бр. 1

Укуп но 33 сред њо шко ла ца (11 уче ни ка и 22 уче ни це) из ја вљу је да бро-
ја ни цу ко ри сти у мо ли тви, од то га ис кљу чи во у ту свр ху 25% а де ли мич но 
57,50%, ода кле про из ла зи да је мо ли тва као вид ак тив но сти при сут на код 
82,50% ис пи та ни ка. Та кве ста во ве у до број ме ри по твр ђу ју и од го во ри на 
пи та ње „Да ли мо ли тву за и ста упра жња ва те?“, у ко ји ма 30 уче ни ка (9 уче-
ни ка и 21 уче ни ца), или 75% од укуп ног бро ја ис пи та ни ка, ка же „Да“, а 
де се то ро уче ни ка (4 уче ни ка и 6 уче ни ца), или 25%, ка же „Не“. Од го во ри 
на пи та ње „Ко ји сми сао мо ли тва има за Вас? Шта вам она зна чи?“, на осно-
ву ко јег је тре ба ло до ћи до са зна ња о су бјек тив ном до жи вља ју мо ли тве од 
стра не сред њо шко ла ца, уко ли ко већ ка жу да је упра жња ва ју, сво јом ква ли-
та тив ном са др жи ном, ме ђу тим, не по ду да ра ју се са кван ти те том на прет-
ход но пи та ње по зи тив но да тих од го во ра. И по ред то га што се ве ћи на ис пи-
та ни ка из ја шња ва да мо ли тву упра жња ва, услед че га се мо же сте ћи ути сак 
да су мо ли тви по све ће ни и да су у ста њу да ре ла тив но ла ко ис ка жу шта мо-
ли тва за њих зна чи, ско ро сви на зах тев да об ја сне за што се мо ле да ју при-
лич но шту ре од го во ре, у не ким слу ча је ви ма не да ју их уоп ште. Мо гу ће их 
је на ве сти не ко ли ко:

 „Мо ли тва ми по ма же да се ота ра сим не ког стра ха и слич но“ – уче ни ца, 
15 го ди на.
 „Мо ли мо се за спа се ње ду ше на ше и да би се при бли жи ли Бо гу“ – уче-
ник, 16 го ди на.
 „Мо ли тва ми по ма же да раз го ва рам и да се обра тим Бо гу“ – уче ни ца, 17 
го ди на.
 „Мо ли тва нам по ма же да бу де мо бли жи Бо гу и да му се та ко обра ти мо 
ка да нам је те шко“ – уче ни ца, 18 го ди на.
„Мо лим се за здра вље, за по ро ди цу...“ – уче ни ца, 18 го ди на.
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И док нај ве ћи део ис пи та ни ка од го ва ра да бро ја ни це ко ри сти као ре кви-
зит у мо ли тви, при че му упра жња ва ње мо ли тве по ве зу је са иде ја ма о бо гу и 
осе ћа њем да им она на не ки ми сти чан на чин по ма же у по је ди ним жи вот ним 
си ту а ци ја ма, 25% (6 уче ни ка и 4 уче ни це) са оп шта ва да тај пред мет око ру ке 
де ли мич но но си и као украс. Ис кљу чи во у свр ху укра ша ва ња бро ја ни це не 
но си ни ко, а 75% уче ни ка (7 уче ни ка и 23 уче ни це) из ри чи то од ри че да но ше-
ње бро ја ни ца има би ло ка кве ве зе са ти ме што им се до па да ка ко оне из гле да ју, 
јер их ви де као украс, и сл. Да бро ја ни це ни у ком слу ча ју ни је у ре ду но си ти 
као украс од го ва ра 65% ис пи та ни ка (8 уче ни ка и 18 уче ни ца); 35% (5 уче ни-
ка и 9 уче ни ца) ка же да им је у том сми слу све јед но и да сва ко тре ба да их но си 
по соп стве ном на хо ђе њу, док ни ко не са оп шта ва да се бро ја ни це мо гу но си ти 
са мо као украс, као пред мет чи ја је упо тре ба мо ти ви са на естет ским на че ли ма. 
Нај зад, на пи та ње „Да ли је но ше ње бро ја ни ца тре нут на мо да или тренд?“ тек 
5% ис пи та ни ка (је дан уче ник и јед на уче ни ца) од го ва ра да ми сли да је сте, с 
об зи ром на то да се по след њих го ди на ма сов но и све ви ше но се, 75% (10 уче-
ни ка и 20 уче ни ца) сма тра да о то ме не ма ни го во ра, да бро ја ни це ни ка ко 
ни су са мо не ка ква про ла зна по ја ва, а 20% (2 уче ни ка и 6 уче ни ца) ка жу да о 
то ме ни су раз ми шља ли, од но сно да на ту те му не ма ју ја сно из гра ђен став.

Бро ја ни це као сим бол вер ског и ет нич ког иден ти те та

Од го во ри уче ни ка из шко ла у Ко сов ској Ми тро ви ци и Ле по са ви ћу по-
ка зу ју да бро ја ни це ко је но се око ру ке у нај ве ћој ме ри до жи вља ва ју у скла ду 
са цр кве но про пи са ним зна че њи ма, те са мим тим и у скла ду са од ре ђе ним 
вер ским иде ја ма. Од укуп но 40 ис пи та них сред њо шко ла ца 33 са оп шта ва да 
им бро ја ни ца слу жи као ре кви зит у мо ли тви, а 18 их на пи та ње отво ре ног 
ти па од го ва ра да је но се због ве ре у бо га или као обе леж је те ве ре. Три де сет 
уче ни ка се из ја шња ва да мо ли тву за и ста упра жња ва, док по је ди ни ме ђу њи ма, 
ко ји да ју об ја шње ња шта им мо ли тва зна чи, ка жу да тим пу тем ус по ста вља ју 
кон такт са бо гом или тра же не ку вр сту ослон ца и по мо ћи у тре ну ци ма ка да 
су им они по треб ни. У те сној по ве за но сти са та квим схва та њем сто је и од го-
во ри 12 ис пи та ни ка из ко јих се ви ди да бро ја ни цу до жи вља ва ју као сво је вр-
сну амај ли ју, као пред мет ко ји по се ду је од ре ђе ну за штит нич ку моћ, а ко ја 
ће их на вод но пра ти ти уко ли ко га има ју око ру ке.

Не сум њи во је да но ше ње бро ја ни ца у све сти ис пи та ни ка у мно го ме фи-
гу ри ра као ствар ве ре. У при лог то ме го во ри и по да так да са мо тро ји ца уче-
ни ка ка жу да бро ја ни цу но се ис кљу чи во за то јер је реч о по кло ну, за то што 
то во ли да чи ни (укуп но ше сто ро по ми ње не ки од та два раз ло га), или из на-
ви ке. То по ка зу је и чи ње ни ца да ни ко од ис пи та ни ка бро ја ни це не но си са-
мо као украс, и да ни ко у исто вре ме не сма тра да их је оправ да но са мо због 
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то га но си ти, док их тек 25% из тог раз ло га де ли мич но но си, не што ма ње од 
оних 35% ко ји ка жу да им је све јед но но се ли се бро ја ни це у свр ху укра ша-
ва ња или не. Го во ри ти о то ме да је но ше ње бро ја ни ца у це ло сти ствар ве ре, 
ме ђу тим, под ра зу ме ва ло би и њи хо ву ре ал ну упо тре бу у прак си ком пле мен-
тар ној да тим из ја ва ма. Да је то слу чај са сред њо школ ци ма не мо же се са си-
гур но шћу твр ди ти, бу ду ћи да се на осно ву од го во ра ко је да ју о зна че њу ко је 
мо ли тва за њих има, а чи је се упра жња ва ње ве зу је са но ше њем бро ја ни ца, 
ви ди да о то ме углав ном не ма ју пу но то га да ка жу, да по не кад оста ју и пот-
пу но не ми. Они ко ји од го вор на то пи та ње ипак да ју у сво јим ис ка зи ма у 
мно го ме су ујед на че ни, а оно што са оп шта ва ју де лу је ви ше као огле да ло на у-
че них јав них ста во ва не го као од раз ствар них по је ди нач них ис ку ста ва.

Да ли се, и ко ли ко, бро ја ни це ко ри сте она ко ка ко од го во ри ис пи та ни ка 
су ге ри шу те шко је про су ди ти. Уто ли ко ви ше што је у ме то до ло шком сми слу 
сва ки по сту пак ис пи ти ва ња ина че спе ци фи чан по сао ко ји са со бом но си мо-
гућ ност до би ја ња од го во ра ко ји не мо ра ју да бу ду то ли ко за сно ва ни на ре ал-
ном ста њу ства ри, ко ли ко на те жњи да бу ду да ти у што бо љем све тлу и у на-
сто ја њу да се иза ђе у су срет оче ки ва њи ма ис пи ти ва ча за ко ја код ис пи та ни ка 
мо же да бу де при сут на прет по став ка да по сто је. То по себ но ва жи ка да је 
реч о те ма ма ко је су ре гу ли са не вла да ју ћим иде о ло шким дис кур си ма и ко је 
у схва та њи ма ис пи та ни ка че сто фи гу ри ра ју са из ра же но идеј но-сим бо лич-
ким, не рет ко и са емо тив ним на бо јем. Та кве те ме у до жи вља ји ма љу ди мо гу 
да се ја ве као не при ко сно ве не, при хва ће не здра во за го то во, ода кле се не до во-
де у пи та ње, ни ти се по ста вља ју пред би ло ка кву мо гућ ност да бу ду пред мет 
не чи јег ин те ре со ва ња и ис тра жи ва ња.

На ла зе ли се бро ја ни це код сред њо шко ла ца у упо тре би као ре кви зит у 
мо ли тви, и да ли се мо ли тва ме ђу њи ма за и ста ја вља као вид ак тив но сти, у 
овом слу ча ју ни је од кључ ног зна ча ја. Мно го ва жни је је са зна ње о ра ши ре но-
сти пред ста ва о та квој упо тре би, од но сно о мо ли тви као чи ну са од ре ђе ним 
зна че њи ма. Ва жни је је, дру гим ре чи ма, то што уче ни ци у Ко сов ској Ми тро-
ви ци и Ле по са ви ћу бро ја ни цу пре по зна ју као пред мет ко ји не но се слу чај но, 
већ у скла ду са ску пом иде ја ко је су скоп ча не са пред ста ва ма о упо тре би и 
зна че њу ко је бро ја ни це има ју у вер ској пра во слав ној тра ди ци ји. Ода тле про-
из ла зи да се њи хо вим но ше њем при хва та по ло жај су бјек та уну тар вер ске 
иде о ло ги је, са гла ша ва се са њом, и тим пу тем да је јој се сво је вр сни ма те ри-
јал ни из раз. Ти ме сред њо школ ци за пра во „жи ве“ пра во сла вље по сред ством 
ре кви зи та ко ји оно „про из во ди“, а жи ве ћи га, они га сна же и бар де кла ра-
тив но по твр ђу ју ње го ве про кла мо ва не вред но сти. Као про из вод, или ро ба, 
с об зи ром на то да се на ба вља ју пре те жно ку по ви ном или до би ја њем на по-
клон (ко ји је опет нај че шће ку пљен), бро ја ни це се да кле на ла зе у функ ци ји 
ре про ду ко ва ња иде о ло ги је си сте ма ко ји је „про из во ди“, а то је у овом слу ча ју 
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си стем пра во сла вља. То је њи хо ва основ на, су штин ска функ ци ја, уоч љи ва 
упра во пре ко ствар них по сле ди ца ко је ме ђу мла ди ма про у зро ку ју.21

Ти ме што ре про ду ку ју иде о ло ги ју пра во сла вља бро ја ни це игра ју уло гу 
ње ног ва жног сим бо ла. Ње го вим усва ја њем, ис ти ца њем и по и сто ве ћи ва њем 
са зна че њи ма ко ја су му при пи са на, не са мо да се про кла му ју по је ди на вер-
ска на че ла, већ се вр ши и озна ча ва ње су бје ка та ко ји свој иден ти тет де фи ни шу 
у скла ду са иде о ло ги јом ко ја фор ми ра њи хов до жи вљај ствар но сти и од нос 
пре ма њој. То је и по ла зна прет по став ка овог ра да: да се бро ја ни це, као ре-
кви зит ко ји сво ју по пу лар ност ду гу је ре ви та ли за ци ји вер ске тра ди ци је и 
вер ском дис кур су ко ји у јав ном жи во ту Ср би је до ми ни ра два де се так го ди на 
уна зад, на ла зе у функ ци ји де фи ни са ња вер ског иден ти те та. Да ли и ко ли ко 
та ква прет по став ка има оправ да ња го во ре упра во сред њо школ ци у Ко сов-
ској Ми тро ви ци и Ле по са ви ћу, од ко јих је тра же но да се из ја сне да ли ти ме 
што но се бро ја ни цу се бе ви де као пра во слав ца, од но сно као пра во слав ку. На 
та ко по ста вље но пи та ње усле ди ли су сле де ћи од го во ри: од 40 сред њо шко-
ла ца њих 31 (10 уче ни ка и 21 уче ни ца) од го ва ра са „Да“, а де ве то ро (3 уче ни-
ка и 6 уче ни ца) са „Не“. При ка за ни кроз та бе лу, од го во ри из гле да ју ова ко:

Од ре ђе ње као пра во слав ца/пра во слав ке Да Не

уче ни ци 10 3
уче ни це 21 6
укуп но 31 9

про цен ту ал но 77,50 % 22,50 %

Та бе ла бр. 2

Ка ко у Ср би ји у по след ње две де це ни је уз вер ски до ми ни ра и ет нич ки 
дис курс, са ко јим се ја вља у те сној по ве за но сти, а ко ју Д. Бан дић опи су је ре-
чи ма да „без пра во сла вља Ср би не би би ли Ср би“, по ла зна прет по став ка о 
упо тре би бро ја ни ца би ла је да се оне на ла зе и у функ ци ји де фи ни са ња ет нич-
ког иден ти те та. На пи та ње по ста вље но с тим у ве зи „Да ли сма тра те да но ше-
њем бро ја ни це се бе од ре ђу је те као Ср би на/Срп ки њу?“ од 40 ис пи та них сред-
њо шко ла ца њих 24 (7 уче ни ка и 17 уче ни ца) од го ва ра са „Да“, а 16 (6 уче ни ка 
и 10 уче ни ца) са „Не“. Од го во ри су пред ста вље ни кроз сле де ћу та бе лу:

21 По сма тра њем бро ја ни ца као ро бе отва ра се пи та ње њи хо ве еко ном ске функ ци је. 
Она је ви ше не го очи глед на, бу ду ћи да да нас у Ср би ји по сто ји пра во тр жи ште бро ја ни ца 
на ко јем од нос из ме ђу по ну де и по тра жње дик ти ра сна га вер ског дис кур са у јав ном жи-
во ту дру штва. До бит цр кве, као ин сти ту ци је ко ја кроз мре жу сво јих обје ка та (хра мо ва, 
ма на сти ра, про дав ни ца) бро ја ни це нај ве ћим де лом ди стри бу и ра, у том сми слу по ја вљу је 
се као ва жан аспект ана ли зе.
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Од ре ђе ње као Ср би на/Срп ки ње Да Не

уче ни ци 7 6
уче ни це 17 10
укуп но 24 16

про цен ту ал но 60,00 % 40,00 %

Та бе ла бр. 3

Прет по став ка да се но ше ње бро ја ни ца на ла зи у уло зи де фи ни са ња иден-
ти те та из гле да да ни је пу но да ле ко од исти не. Та ко бар по ка зу ју по да ци 
при ку пље ни ме ђу по пу ла ци јом сред њо шко ла ца у Ко сов ској Ми тро ви ци и 
Ле по са ви ћу. Пре ма тим по да ци ма, ве ћи на мла дих ти ме што но си бро ја ни цу 
ми сли да се бе де фи ни ше на од ре ђе ни на чин: 77,50% као пра во слав це/пра-
во слав ке, а 60% као Ср бе/Срп ки ње. При том, ка ко се ви ди, ви ше је оних 
ко ји сма тра ју да је бро ја ни ца обе леж је њи хо вог вер ског иден ти те та од оних 
ко ји је у исто вре ме ви де и као обе леж је ет нич ког иден ти те та. Ис пи та ни ци, 
дру гим ре чи ма, бро ја ни це у ве ћем бро ју слу ча је ва до жи вља ва ју као пред мет 
са ко јим се по и сто ве ћу ју као пра во слав ци/пра во слав ке не го као Ср би/Срп-
ки ње. То зна чи да оне у све сти сред њо шко ла ца фи гу ри ра ју пр во као ствар 
пра во сла вља, а тек он да и као ствар срп ства, што им пли ци ра да је њи хо ва 
упо тре ба ин спи ри са на пре све га иде ја ма о зна че њу ко је као исто и ме ни ре-
кви зит има ју у пра во слав ној вер ској тра ди ци ји из ко је су пре у зе те. Бро ја ни-
це ти ме у ве ли кој ме ри ре спон ди ра ју са уло гом сим бо ла у функ ци ји ре про-
ду ко ва ња иде о ло ги је пра во сла вља. Оне се по ја вљу ју као ма те ри ја ли зо ва но 
ја су бје ка та ко ји уну тар идеј но-сим бо лич ког по рет ка, у ко јем си стем пра во-
сла вља до ми ни ра, се бе иден ти фи ку ју аде кват но том си сте му, и ко ји, сход но 
то ме, се бе ви де као пра во слав це/пра во слав ке.

И док су бро ја ни це код нај ве ћег де ла сред њо шко ла ца до жи вље не као 
сред ство ко је де фи ни ше њи хо ву ве ру, удео од 60% ис пи та ни ка ко ји сма тра-
ју да их исто вре ме но од ре ђу ју и као Ср бе/Срп ки ње го во ри да оне код ве ћи-
не сва ка ко има ју под јед на ку функ ци ју де фи ни са ња ка ко вер ског, та ко и ет-
нич ког иден ти те та. То са мо ука зу је на то да се у по и ма њу ви ше од по ло ви не 
ис пи та ни ка иде је пра во сла вља и иде је срп ства ја вља ју у ме ђу соб ној по ве за-
но сти, услед че га и у про це су њи хо ве иден ти фи ка ци је пра во слав ни иден ти-
тет под ра зу ме ва срп ски, и обр ну то. Ода тле бро ја ни це пред ста вља ју сим бол 
ко ји ре про ду ку је и иде о ло ги ју срп ства, а са мим тим се ја вља и као ма те ри ја-
ли зо ва но ја ли ца ко ја се бе као Ср бе/Срп ки ње до жи вља ва ју.

То што не ко ко ри сти бро ја ни цу, с дру ге стра не, не зна чи да га она чи ни 
пра во слав цем/пра во слав ком, од но сно Ср би ном/Срп ки њом. На и ме, у Ко сов-
ској Ми тро ви ци и Ле по са ви ћу бро ја ни це не но се сви сред њо школ ци, што их 
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ни ма ло не спре ча ва да се бе од ре ђу ју кроз пра во слав ни и срп ски иден ти тет. 
Да кле, мо гу ће је раз ли ко ва ти пра во слав це/пра во слав ке и Ср бе/Срп ки ње 
ко ји упо тре бља ва ју бро ја ни це и оне ко ји то не чи не. Та да бро ја ни це код оних 
ко ји их но се ви ше ни је мо гу ће по сма тра ти са мо као сред ство де фи ни са ња 
вер ског и ет нич ког иден ти те та, већ и као сред ство ко јим се ти иден ти те ти у 
јав но сти ја сно по твр ђу ју. У ко му ни ка ци ји уну тар си сте ма у ко јем пре о вла-
ђу ју вер ски и ет нич ки дис курс њи ма се не дво сми сле но са оп шта ва ју не ке од 
дру штве но зна чај них по ру ка. Нај зна чај ни ја од њих је она у ко јој се из но си 
уса гла ше ност са иде о ло ги ја ма пра во сла вља и срп ства. На тај на чин бро ја ни-
це се по ја вљу ју као ме ди јум ко ји у ин тер ак ци ји иден ти те та еми ту је ин фор-
ма ци је ко је код при ма о ца по ма жу да се фор ми ра пот пу ни ја сли ка о оно ме 
ко је ша ље. Ин фор ма ци ја ко ја се у овом слу ча ју углав ном са оп шта ва гла си: 
„Ја сам пра во сла вац/пра во слав ка“, од но сно „Ја сам Ср бин/Срп ки ња“.

За вр шно раз ма тра ње

Ис тра жи ва ње бро ја ни ца, ко је су у Ср би ји на кра ју пр ве де це ни је 21. ве ка 
ши ро ко рас про стра њен фе но мен, отва ра вра та мно гим пи та њи ма. У овом 
ра ду па жња је по све ће на раз ма тра њу њи хо ве уло ге у де фи ни са њу вер ског и 
ет нич ког иден ти те та. Бро ја ни це се по сма тра ју као пред мет ко ји сво ју по-
пу лар ност ду гу је про це су ре тра ди ци о на ли за ци је, по кре ну том у Ср би ји с 
кра ја 80-их и по чет ком 90-их го ди на 20. ве ка, ка да вла да ју ће струк ту ре ин-
стру мен та ли зу ју тра ди ци о нал не еле мен те у ци љу раз ре ше ња кри зе ле ги ти-
ми те та по ли тич ког си сте ма ко ји та да по чи ње да се уру ша ва. Ре ви та ли за ци ја 
вер ске тра ди ци је има ла је у том про це су јед ну од кључ них уло га, за хва љу ју-
ћи че му не са мо у по ли ти ци већ и у свим дру штве ним сфе ра ма ве о ма бр зо 
до ла зи до ус по ста вља ња сна жног вер ског дис кур са, по др жа ном од стра не 
цр кве као ин сти ту ци је ко ја по ста је све зна чај ни ји чи ни лац у јав ном жи во ту. 
Ре тра ди ци о на ли за ци ја је то ком 90-их го ди на 20. ве ка у мно го ме пре о бра-
зи ла срп ско дру штво, на мет нув ши му но ве (ста ре) мо де ле ми шље ња и по-
на ша ња, са глав ним ослон цем на на ци о на ли стич кој ре то ри ци и упо тре би 
вер ских и ет нич ких сим бо ла. Ста ње се у том по гле ду ни је пу но про ме ни ло 
ни на кон 2000. го ди не, ка да до ла зи до сме не вла сти. Цр ква да нас за у зи ма 
јед но од кључ них ме ста у дру штву, а пр во бит ну „евро е у фо ри ју“ из 2001. у 
про те клих не ко ли ко го ди на све ви ше за ме њу је „евро де пре си ја“, услед че га 
у сва ко днев ном јав ном дис кур су и да ље до ми ни ра ју вер ске и ет нич ке те ме, 
од но сно иде је пра во сла вља и срп ства.

По пу лар ност бро ја ни ца ва ља раз у ме ти као ре зул тат по врат ка ве ри, 
за по че тог пре два де се так го ди на, а до дат но ин тен зи ви ра ног то ком де ка де 
ко ја је на из ма ку, ка да Цр ква ула зи у мно ге др жав не ин сти ту ци је, из ме ђу 



Александар Павловић164

оста лог и у шко ле. До од го во ра на пи та ње да ли бро ја ни це игра ју уло гу у 
де фи ни са њу вер ског и ет нич ког иден ти те та за по тре бе овог ра да по ку ша но 
је да се до ђе кроз ана ли зу ка зи ва ња упра во сред њо шко ла ца, као ста ро сне 
по пу ла ци је код ко је је но ше ње бро ја ни ца мо жда нај ви ше из ра же но. Оно 
што се ис пи ти ва њем 40 уче ни ка из три сред ње шко ле из Ко сов ске Ми тро-
ви це и Ле по са ви ћа уоча ва је сте да ти ме што но си бро ја ни цу нај ве ћи део њих 
се бе ви ди као пра во слав це/пра во слав ке, а не што ма њи и као Ср бе/Срп ки-
ње. За ско ро две тре ћи не то зна чи да су тим пу тем исто вре ме но од ре ђе ни и 
на је дан и на дру ги на чин, ода кле про из ла зи да на њи хо вој оси иден ти фи ка-
ци је бро ја ни це сва ка ко за у зи ма ју од ре ђе но ме сто у про це су са мо о дре ђе ња, 
али и са оп шта ва ња ко сам и шта сам.

Ре зул та ти ис тра жи ва ња до би је ни на узор ку од 40 уче ни ка не мо гу се 
узе ти као пот пу ни и без по треб не кри ти ке. Они су са мо ин ди ка тив ни и 
тре ба их при хва ти ти тек као по ла зну осно ву за евен ту ал на даљ ња ба вље ња 
на да ту те му. За до дат не про ве ре прет по став ки од ко јих се у овом ра ду по-
ла зи, за њи хо во по твр ђи ва ње или опо вр га ва ње, по треб но је пред у зе ти об у-
хват ни ја про у ча ва ња ко ја би у об зир узе ла да ле ко ве ћи број ис пи та ни ка из 
ра зних сре ди на, али и знат но ши ри спек тар ста нов ни штва, по чев ши од раз-
ли чи тих ста ро сних, со ци јал них, про фе си о нал них струк ту ра. На те о риј ском 
пла ну иза зо ви су још ве ћи. Еко ном ска функ ци ја бро ја ни ца (као про из во да 
ко ји се на ла зи у си сте му роб не раз ме не), за тим со ци јал на (као по кло на ко-
јим се ус по ста вља ју и ја ча ју дру штве не ве зе), пси хо ло шка (јер је љу ди до-
жи вља ва ју у скла ду са лич ним, емо тив ним са др жа ји ма), са мо су не ки од про-
бле ма ко ји че ка ју да бу ду ис тра же ни. Хва та њем у ко штац са тим про бле ми ма 
мо гу се по ну ди ти од го во ри на мно га пи та ња, чи ме би и по пу лар ност бро-
ја ни ца, као ре цент на по ја ва у кул ту ри ста нов ни штва Ср би је, би ла на це ло-
ви ти ји на чин са гле да на, а ње на упо тре ба, као пред ме та, си гур но аде кват-
ни је об ја шње на.
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Alek san dar PA VLO VIĆ

BRA CE LETS WITH GRAM MAR SCHOOL STU DENTS IN THE 
RO LE OF RE LI GI O US AND ET HNI CAL IDEN TITY DE FI NING

Sum mary

The aut hor stres ses the im por tan ce of bra ce lets ca rrying, which is, at the end of 
the fi rst de ca de of the 21st cen tury wi dely spread among the in ha bi tants of Ser bia, and 
espe ci ally among youth. It is abo ut bra ce lets ma de fol lo wing the sam ple of the sa me 
prayer-ri tual re qu i si te be ing en co un te red in use with Ort ho dox per son nel. The po pu la-
rity of bra ce lets are ob ser ved by the aut hor as a re sult of the pro cess of re tar di ti o na li za tion, 
ra i sed in Ser bia at the end of the 80-ti es and be gin ning of the 90-ti es years of the 20th 
cen tury, when re li gi o us tra di tion is be ing re vi ta li zed and in fl u en ce of re li gi o us in sti tu ti ons 
is be ing re ne wed. Firstly in the fi  eld of po li tics, and then al most in all fi  elds of so cial li fe, 
re tar di ti o na li za tion le ads to the esta blis hment of strong di sco ur se in which na ti o na list 
rhe to ric pri ma rily sup por ted by re li gi o us and et hnic ele ments is do mi na ting. The aut hor 
pro ce eds from the hypot he sis that in ideo-symnbo lic esta blis hment, which has still been 
go ver ning in Ser bia twenty years from the be gin ning of the re tar di ti o na li za tion, whe re 
et hnic and re li gi o us di sco ur se pre vail, bra ce lets ap pe ar as a me ans of fi rstly re li gi o us 
and af ter wards et hnic iden tity de fi  ning.

The em pi ric ma te rial for the men ti o ned hypot he sis check is col lec ted at the sam ple 
of 40 gram mar school stu dents in Ko sov ska Mi tro vi ca and Le po sa vić in the North of Ko-
so vo and Me to hia. The an swers which are re ac hed show that the in ter vi e wed re cog ni ze 
bra ce lets as things in ac cor dan ce with so me re li gi o us ideal, and be gin ning from then it 
is pre sen ted in the ir mind in ac cor dan ce with ade qu a te me a nings. A gre at ma jo rity of 
the in ter vi e wed by me re fact it car ri es bra ce let de ter mi nes it self as the Ort ho dox (ma le 
or fe ma le), and al most two thirds at the sa me ti me as Serb (ma le of fe ma le).

Fi nally, the aut hor con clu des bra ce lets co uld be ob ser ved as thing, that is, as the 
pro duct which is in the fun ction of the re pro duc tion of the Ort ho dox ide o logy by its 
symbo lism. The aut hor con si ders furt her mo re that the ini tial hypot he sis has got the 
con fi r ma tion in the com pre hen si ons of the in ter vi e wed, and the re fo re in ter pre ta tion 
of bra ce lets as a me ans in the de fi  ni tion of the re li gi o us to get her with et hnic iden tity 
has so me ju sti fi  ca tion. The at ti tu des ela bo ra ted are con si de red as the ini tial ones and 
only in di ca ti ve, and in or der to ac qu i re mo re tho ro ugh know led ge he is ple a ding for 
mo re ex ten si ve re se ar ches un der ta king on that mat ter.

Key words: bra ce lets, gram mar school stu dents, re tar di ti o na li za tion, Ort ho doxy, 
re li gi o us iden tity, et hnic iden tity, Ko sov ska Mi tro vi ca, Le po sa vić.

Рад је пре дат 25. ок то бра 2010. го ди не, а на кон по зи тив ног ми шље ња ре цен зе на та од лу ком 
од го вор ног уред ни ка Ба шти не одо брен за штам пу.







Ср ђан СЛО ВИЋ

УЛО ГА ВЕ ЛИ КИХ СИ ЛА 
У ПО СЛЕ ХЛАД НО РА ТОВ СКОМ КОН ЦЕП ТУ 
БЕЗ БЕД НО СТИ У ОКВИ РУ КЕБС/ОЕБС-a 

И ЊЕ ГО ВА ПРИ МЕ НА НА КРИ ЗНИМ 
ПОД РУЧ ЈИ МА НА КО СО ВУ И У БО СНИ*1

Ап стракт: Де ве де се тих го ди на 20. ве ка до шло је до пре о бра жа ја КЕБС-а 
из ме ђу на род не кон фе рен ци је у ме ђу на род ну ор га ни за ци ју (ОЕБС). Про ме на 
ова кве вр сте ини ци ра ла је и дру ге су штин ске про ме не у ор га ни за ци о ном устрој-
ству са ме ор га ни за ци је до ди ру ју ћи и не из бе жно пи та ње без бед но сти. Све ове 
про ме не су, ге не рал но по сма тра но, ре зул тат гло бал них про ме на у ме ђу на род-
ним од но си ма – не ста нак би по ла ри зма и на ста нак мул ти по ла ри зма. Не за ви сно 
од то га што је ов де реч о европ ској ор га ни за ци ји, уло га САД је би ла знат на, док 
су оста ле ве ли ке си ле има ле мар ги нал ни ју уло гу.

До га ђа ји у Бо сни и на Ко со ву ја сно су нам по ка за ли (а и још увек по ка зу-
ју) да су САД у њи ма ан га жо ва не ви ше вој но, а ма ње ци вил но. Раз лог је у чи ње-
ни ци да су САД на при ме ру Деј то на и са мог пе ри о да „хлад ног ра та“ на у чи ле 
мно ге ко ри сне лек ци је и по че ле да их при ме њу ју на Ко со ву. Ру си ја и Европ ска 
уни ја су та да има ле спо ред ни ју уло гу, ко ја се по че ла ак ти ви ра ти у по след њих 
не ко ли ко го ди на – ру ски ве то у Са ве ту без бед но сти по во дом јед но стра ног 
про гла ше ња не за ви сно сти Ко со ва и Ме то хи је и по че так ми си је ЕУЛЕКС-а на 
Ко со ву и Ме то хи ји.

По ја ча но де ло ва ње на по љу без бед но сти до во ди и до бо ље и ефи ка сни је за-
шти те људ ских пра ва и основ них сло бо да на на ве де ним кри зним под руч ји ма.

Кључ не ре чи: КЕБС/ОЕБС, ве ли ке си ле, са рад ња, без бед ност, кри за, људ ска 
правa, Бо сна, Ко со во и Ме то хи ја.

* Рад је на пи сан у окви ру про јек та Ду хов не по ја ве и ства ра ла штво срп ског на ро да на 
Ко со ву и Ме то хи ји од XV do XX ве ка (број 148020), ко ји је одо бри ло и фи нан си ра Ми ни-
стар ство на у ке Ре пу бли ке Ср би је.

 БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 29, 2010

Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић
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Увод

По че так и сре ди на де ве де се тих го ди на про шлог ве ка у Евро пи су обе ле-
же ни не стан ком би по ла ри зма и европ ске ли ни је по де ле, уз ства ра ње шан се 
за учвр шће ње ми ра и без бед но сти на но вим за јед нич ким осно ва ма кроз сплет 
све е вроп ских ин сти ту ци о нал них од но са. С дру ге стра не, по сто је и ауто ри 
ко ји ис ти чу да је европ ски мир већ раз би јен кроз рас пад СССР-а и СФРЈ, 
тј. кроз раз вој екс трем них на ци о на ли стич ких гру па, ре а фир ма ци ју на ци о нал-
них су ко ба, не ги ра ње на ци о нал ног су ве ре ни те та и по ли тич ке не за ви сно сти 
др жа ва. Др жа ве ви ше ни су рав но прав не, те се и са ми од но си не за сни ва ју на 
рав но прав но сти већ на тзв. „но вим вред но сти ма“ – де мо кра ти ји и људ ским 
пра ви ма у по је ди ним зе мља ма.

Ова кве про ме не у европ ским од но си ма до ве ле су до пот пу не тран сфор ма-
ци је КЕБС-а, ко ји је по чео као ме ђу на род на кон фе рен ци ја, на ста вио као пре-
го ва рач ки про цес о на чел ним пи та њи ма европ ске без бед но сти и са рад ње и 
за вр шио као но ва ме ђу на род на ор га ни за ци ја. Он је био је дан од основ них 
ин стру ме на та по ли ти ке де тан та (déten te) и чим је ис пу нио сво ју ми си ју, ја ви ла се 
по тре ба за тран сфор ма ци јом ње го ве уло ге. Не стан ком рав но те же сна га и рас-
па дом СССР-а до шло је до бит них ге о по ли тич ких про ме на у европ ским од но-
си ма и по себ но до из ра зи то ја че по зи ци је ује ди ње не Не мач ке и ње ног ути ца ја 
на све европ ске то ко ве и од но се као пре о вла ђу ју ће европ ске си ле. Све но во на-
ста ле про ме не и од но се у њи ма тре ба ло је гло ри фи ко ва ти пу тем но вог КЕБС-а.1

У овом пе ри о ду су се по себ но ис та кле САД као пре до ми нант на си ла, ко ја 
је ус пе ла да на мет не свој си стем без бед но сти за хва љу ју ћи по се до ва њу свих 
па ра ме та ра мо ћи, а по нај ви ше оних у обла сти вој не тех ни ке. На по чет ку из-
ла га ња тре ба ис та ћи да САД ни су во де ћа си ла у све ту по свим па ра ме три ма 
мо ћи у ап со лут ном сми слу, већ да су пре о вла ђу ју ћа си ла.2

1 Де таљ ни је о про ме на ма у ме ђу на род ним од но си ма на кон за вр шет ка ере „хлад ног 
ра та“ ви де ти у: Ср ђан Сло вић, Аро но ва те о ри ја ме ђу на род них од но са и ак ту ел но ко сов ско 
пи та ње, Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на – Ле по са вић, 2009, 209–224.

2 О ово ме ви де ти у: Zbig ni ev Br ze zin ski, The Grand Ches sbo ard: Ame ri can Pri macy and 
Its Ge o stra te gic Im pe ra ti ves, New York, Ba sic Bo oks, 1997. Бже жин ски је лан си рао те зу о тзв. 
тро ди мен зи о нал ној ша хов ској та бли. Ње на су шти на је у сле де ћем: „На вр ху се на ла зи вој-
на та бла и она је уни по лар на, на че лу са САД ко је над ма шу ју све оста ле др жа ве. У сре ди ни 
се на ла зи еко ном ска та бла, ко ја је мул ти по лар на (САД, Ја пан и Евро па). На дну се на ла зи 
чи тав спек тар тран сна ци о нал них од но са ко ји пре ла зе гра ни це и ле же из ван кон тро ла вла-
да – њи хо ва струк ту ра мо ћи је још дис пер зив ни ја.“

Сва ки му дар по ли ти чар би мо рао игра ти на све три та бле исто вре ме но. О ово ме нај-
бо ље све до чи сле де ћа из ја ва Џо зе фа На ја (Jo seph Nye): „Ма да је ве о ма ва жно не иг но ри-
са ти да љи зна чај вој не си ле за не ке свр хе, јед на ко је ва жно не би ти за ве ден ми шљу да аме-
рич ка моћ мо же увек про кр чи ти свој пут у не вој ним ства ри ма.“
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Но ва струк ту ра у окви ру ОЕБС-а и ме ђу на род ни од но си 
у Евро пи у вре ме пре ла ска из КЕБС-а у ОЕБС

Но ва Ор га ни за ци ја за европ ску без бед ност и са рад њу се то ли ко ин сти-
ту ци о на ли зо ва ла да су штин ски са КЕБС-ом ни је има ла ни ка кве слич но сти. 
У њој не по сто ји ни ка ква пре го ва рач ка рав но те жа ко ја је би ла бит на за КЕБС; 
не ма про це са уса гла ша ва ња ста во ва, јер не по сто је ви ше раз ли чи те гру пе 
европ ских др жа ва; не ма за јед нич ког име ни те ља ин те ре са свих ак те ра од но-
са; кон сен зус не ма ап со лут ну ва жност као ра ни је; про цес од лу чи ва ња је не-
у рав но те жен, јер је оста ла као це ли на са мо „моћ на гру па раз ви је них зе ма ља“. 
Ор га ни за ци ја се ви ше ба ви ла кон крет ним пи та њи ма ве за ним за при ме ну 
на че ла и стан дар да ка ко у од но си ма др жа ва та ко и у обла сти уну тра шњег 
уре ђе ња и ста ња у др жа ва ма чла ни ца ма.3

Уме сто ак тив но сти КЕБС-а у окви ру три корпe, да на шња ак тив ност 
ОЕБС-а се сво ди на про цес упра вља ња кри за ма (cri sis ma na ge ment), што по-
ка зу је број ност ње них ми си ја (де сет), оп штих ме ха ни за ма (че ти ри) и по себ-
них ме ха ни за ма (два), као и по сто ја ње Ви со ког ко ме са ра за из бе гли це и Би роа 
за де мо крат ске ин сти ту ци је и људ ска пра ва. Про бле ма ти ка дру ге хел син шке 
кор пе (еко ном ска са рад ња) фак тич ки је пре шла на Европ ску уни ју, од но сно 
ње ну по ли ти ку пре ма ма сов ним зах те ви ма европ ских зе ма ља за при дру жи-
ва њем или са рад њом, а пи та њи ма без бед но сти све ви ше се ба ви НА ТО.

Јед на од уло га но ве ор га ни за ци је би ла је и да успе шно спро ве де про цес 
усме ра ва ња преображајa у бив шим со ци ја ли стич ким зе мља ма, као и да про-
ши ри над ле жност у прав цу ре ша ва ња кон крет них пи та ња у кри зним си ту а ци-
ја ма и слу ча је ви ма по вре де људ ских пра ва. Да би се ово успе шно спро ве ло, 
би ла је нео п ход на ве ћа ин сти ту ци о на ли за ци ја. Ин сти ту ци о на ли за ци ја је, са ма 
по се би, пред ста вља ла и про блем, због то га што је у прак си до шло до „рас ко-
ра ка из ме ђу до ста ши ро ког за хва та на пла ну ин сти ту ци о на ли за ци је и не до-
вољ не од ре ђе но сти у по гле ду ствар них уло га не ких од но во ство ре них ор га на“.4

Европ ска без бед ност се схва та као не де љи ва у ге о граф ском и са др жин-
ском сми слу, у по ве за но сти из ме ђу по ли тич ких и вој них ви до ва без бед но сти 
и са рад ње. Ов де се евро а тлант ској без бед но сти до да је и азиј ска, због укљу-
че но сти Ру си је у но ве европ ске од но се и про це се, ње ног парт нер ства са за-
пад ним си ла ма, због ши ро ко при хва ће ног ста ва да је она кључ ни чи ни лац 
ста бил но сти Евро пе и ме ђу на род них од но са. ОЕБС, као ни дру ге ме ђу на-
род не ор га ни за ци је, не ма свој ауто ном ни раз вој. У њој до ми ни ра ју ин те ре си 

3 Љу би во је Аћи мо вић, „Кон фе рен ци ја о без бед но сти и са рад њи у Евро пи“, Ме ђу на-
род ни про бле ми, 1992, бр. 1–2, 182–184; на ве де но пре ма: Мо мир Стој ко вић, „Про тив реч-
но сти европ ских про це са и од но са“, Ме ђу на род на по ли ти ка, 1030/1995, 2. 

4 Исто, 2.
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др жа ва чла ни ца, а по себ но ве ли ких си ла, те ће се та кав тренд на ста ви ти и у 
бу дућ но сти. Он се и да ље за сни ва на ре а ли стич кој те о ри ји ме ђу на род них 
од но са у ко ји ма од но си сна га де тер ми ни шу те исте од но се у све тлу ге о по-
ли тич ких про бле ма и стра те шких на сту па ве ли ких си ла.

Да би смо де таљ ни је раз ра ди ли ову кон ста та ци ју, мо же мо се вра ти ти у 
не та ко да ле ку про шлост Евро пе ка ко би смо кон ста то ва ли да та иста Евро па 
„као си стем др жа ва не мо же да жи ви без рав но те же“, а да би се до ње до шло 
тре ба „вас по ста ви ти рав но те жу уза јам ног по ве ре ња“.5 Евро па ни ка да ни је 
пред ста вља ла јед ну по ли тич ку це ли ну. Ру си ја је, на при мер, још од Фран цу-
ске ре во лу ци је „слу жи ла европ ској рав но те жи као еле мент основ не ва жно-
сти“, да је ње ним не стан ком по сле Пр вог свет ског ра та „на сту пи ла круп на 
по мет ња“, јер она „као чи ни лац рав но те же“ ни је по сто ја ла.6 До укљу чи ва ња 
у Дру ги свет ски рат, СССР је био ви ше азиј ска не го европ ска си ла, да би на-
кон за вр шет ка ра та по стао не са мо европ ска, већ и свет ска си ла. Ова ква си ту-
а ци ја је за пад ну Евро пу, са по де ље ном Не мач ком и дру го ра зред ном уло гом 
Ен гле ске и Фран цу ске, до ве ла у еко ном ску и по ли тич ку за ви сност од САД као 
су пер си ле, што је омо гу ћи ло атлант ско са ве зни штво, ко је се и да ље раз ви ја 
иако не по сто ји еко ном ска и по ли тич ка за ви сност европ ских си ла од САД.

Глав ни ан та го ни зам ко ји је до вео до оба свет ска ра та на ла зио се у ср цу 
за пад не Евро пе, у ко ме САД и СССР ни су уче ство ва ле. Не мач ка је из гу би-
ла оба свет ска ра та, јер се ни је др жа ла про ве ре ног пра ви ла ње ног ује ди ни-
те ља (Би змар ка) да из бе га ва рат на два фрон та. Аме рич ка по ли ти ка отва ра-
ња вра та на свим кон ти нен ти ма за екс пан зи ју САД ин ди рект но је по ма га ла 
Не мач кој као сла би јој стра ни на спрам Фран цу ске и Бри та ни је ко је су пре ко 
Дру штва на ро да и по ли ти ком чу ва ња sta tus quo-a по ку ша ва ле да очу ва ју сво-
је по зи ци је ко ло ни јал них си ла и оне мо гу ће ста ре не мач ке ам би ци је из ла ска 
на свет ска мо ра. Гре шку ко ју је у исто ри ји учи ни ла два пу та, са вре ме на ује-
ди ње на Не мач ка ни је по но ви ла, та ко да са да, у усло ви ма не стан ка СССР-а 
и по сто је ће по зи ци је Ру си је на јед ној, раз ви је них са ве знич ких од но са са 
САД, на дру гој стра ни, и до ми нант не по зи ци је у Европ ској уни ји, на тре ћој 
стра ни, омо гу ћа ва ју јој да као нај ве ћа европ ска еко ном ска си ла оства ру је 
сво је европ ске и гло бал не од но се у ме ђу на род ним од но си ма.

Евро па ни да нас ни је ни еко ном ска ни по ли тич ка це ли на, без об зи ра на 
то што у том по гле ду има зна чај них ре зул та та и те жњи, а не по сто ји ни по-
ли тич ко по ве ре ње до ко га до ла зи ка да за јед нич ки ин те ре си над вла да ју раз-
ли ке и про тив реч но сти глав них европ ских ак те ра, што још увек ни је слу чај 
и што по ку ша је у том прав цу па ра ли ше на ци о нал ни его и зам и хе ге мо ни стич ке 

5 Гу љер мо Фе ра ра, „Суд би на Евро пе“ (раз го вор ле та 1938). Б. Ра ди ца, Аго ни ја Евро пе, 
Бе о град, 1994, 104; на ве де но пре ма: Мо мир Стој ко вић, op. cit., 3. 

6 Исто.
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ам би ци је, као и раз вој но вих су ко ба на европ ским и су сед ним про сто ри ма. 
Те жња за очу ва њем НА ТО-а по сва ку це ну, пре ко ко га САД оства ру ју сво је 
ам би ци је Pax Ame ri ca na, по ка зу је њи хо ву те жњу да оста ну фак тор европ ске 
рав но те же, јер би но ви про це си и од но си сна га мо гли, без њих, да до ве ду до 
по нов ног угро жа ва ња европ ског ми ра и без бед но сти.

Људ ска пра ва, кон цепт 
без бед но сти и ин сти ту ци о на ли за ци ја

У кон тек сту на ве де них европ ских од но са сре ди ном де ве де се тих го ди на, 
тре ба по сма тра ти и пи та ња људ ских пра ва. Упра во је не до след ност и по де ла 
у окви ру Евро пе ути ца ла на то да пи та ња људ ских пра ва бу ду нор ма тив но 
ве о ма раз ви је на, али да се не до след но сти ја вља ју у по гле ду њи хо вог спро во-
ђе ња. Ово се по себ но од но си на ра том за хва ће не зе мље ју го и сточ не Евро пе.

Из до са да шње прак се КЕБС-а по ка за ло се да је он ве ран ре флекс ре ал-
ног ста ња у ме ђу на род ним од но си ма, и да је ње го ва де ло твор ност за ви сна 
од спрем но сти др жа ва чла ни ца да га при ме не. По сле бу дим пе штан ског са ми-
та, КЕБС је по ка зао спрем ност да успе шно ре ши кри зу вла сти тог иден ти те-
та. Све др жа ве чла ни це су при вр же не истим исто риј ско-ци ви ли за циј ским 
вред но сти ма: пар ла мен тар ној де мо кра ти ји, тр жи шној при вре ди и ин тер на-
ци о на ли за ци ји су ве ре ни те та. По сле овог са ми та се ја сно ви ди и то да ће пи-
та њи ма без бед но сти у Евро пи све ви ше ру ко во ди ти НА ТО, ко ји ће се све 
ви ше ши ри ти ка Ис то ку.

Ка ко би се успе шно су прот ста ви ли иза зо ви ма у 21. ве ку, ше фо ви др жа ва 
и вла да су од лу чи ли да се КЕБС убу ду ће зо ве Ор га ни за ци ја за без бед ност и 
са рад њу у Евро пи (ОЕБС). У том сми слу, од 1. ја ну а ра 1995. го ди не све што 
се од но си на КЕБС сма тра ће се да ва жи за ОЕБС. Та ко ђе се ис ти че да про-
ме на на зи ва од кон фе рен ци је у ор га ни за ци ју не ути че ни на ка рак тер оба ве-
за КЕБС-a ни на ње гов ста тус и ста тус ње го вих ин сти ту ци ја. Ор га ни за ци о-
ни ка рак тер КЕБС-а оста је флек си би лан и ди на ми чан. Успе шно сти ова квог 
по ду хва та су, по ред са ми та КЕБС-a, да ли и са стан ци Са ве та КЕБС-a (Бер-
лин, Праг, Сток холм и Рим).

Сле де ћи те мељ не прин ци пе ин сти ту ци о на ли за ци је, Бер лин ски са ста-
нак Са ве та (1991) по др жа ва прак су раз ме не ин фор ма ци ја и ре ле вант них 
до ку ме на та из ме ђу КЕБС-a и глав них европ ских и тран са тлант ских ин сти-
ту ци ја, као што су Европ ска уни ја, Са вет Евро пе, Еко ном ска ко ми си ја УН 
за Евро пу, НА ТО, и тра жи од Ко ми те та ви со ких функ ци о не ра да ову иде ју 
раз ра ди и о то ме под не се из ве штај на сле де ћем са стан ку Са ве та. На Пра-
шком са стан ку Са ве та (1992) ре че но је да КЕБС та ко ђе има ис так ну ту уло-
гу у раз во ју европ ске ар хи тек ту ре „и да иза зо ви с ко ји ма се су о ча ва Евро па 
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из и ску ју ви ше стра не об ли ке са рад ње и бли ске од но се европ ских, тран са тлант-
ских и дру гих ме ђу на род них ин сти ту ци ја и ор га ни за ци ја, уз ко ри шће ње, по 
по тре би, њи хо вих ком пе тен ци ја“.

Сток холм ски са ста нак Са ве та КЕБС-а (1992) уно си, ме ђу тим, пре ко по-
треб ну до зу опре зно сти. Ми ни стри су, овом при ли ком, за тра жи ли од Ко ми-
те та ви со ких функ ци о не ра да про у чи прак тич не им пли ка ци је са гла сно сти, 
из ра же не у Хел син шком до ку мен ту, да се КЕБС сма тра за ре ги о нал ни аран-
жман у сми слу Гл. VI II По ве ље УН. Ми ни стри су, очи глед но, уочи ли да 
Гл. VI II По ве ље са др жи озбиљ не оба ве зе ре ги о нал них ор га ни за ци ја пре ма 
хи је рар хиј ски над ре ђе ном Са ве ту без бед но сти (ко ји, са гла сно чл. 53. По ве-
ље, мо же да ко ри сти та кве ре ги о нал не спо ра зу ме за при нуд ну ак ци ју под 
сво јим ру ко вод ством док, с дру ге стра не, ти ре ги о нал ни спо ра зу ми не мо гу 
по ве сти при нуд ну ак ци ју без са гла сно сти Са ве та без бед но сти). Из ве сно, 
ра ди се о сло же ним про бле ми ма ко ји се не мо гу јед но стра ним про кла ма ци-
ја ма раз ре ши ти. На са стан ку Са ве та КЕБС-а у Ри му (1993) за кљу че но је да 
у оства ре њу ци ље ва по бољ ша ња ко ор ди на ци је са ме ђу на род ним ор га ни за-
ци ја ма тре ба на ста ви ти на по ре КЕБС-а на да љем по бољ ша ва њу од но са са 
Ује ди ње ним на ци ја ма. Осно ва за то, пак, тре ба да бу де до ку мент „Окви ри за 
са рад њу и ко ор ди на ци ју из ме ђу Се кре та ри ја та УН и КЕБС“.

Раз во ју људ ских пра ва је у ве ли кој ме ри до при не ла већ по ме ну та ин сти ту-
ци о на ли за ци ја ме ђу на род ног ми ра и без бед но сти, а њој је умно го ме до при нео 
раз вој ли бе рал них и нео ли бе рал них те о ри ја ме ђу на род них од но са. Ука зу ју ћи 
на њи хов зна чај, Џо зеф Нај (Jo seph Nye), ис ти че три аспек та ли бе ра ли зма:

– еко ном ски,
– дру штве ни и
– по ли тич ки, у окви ру ко га се из два ја ју ин сти ту ци је и де мо кра ти ја.7

Еко ном ски аспект нео ли бе ра ли зма се огле да у чи ње ни ци да др жа ве де фи-
ни шу сво је ин те ре се на та кав на чин да се рат сма тра не ва жним за њих. Као 
што је цр ква у Вол те ро вој фи ло зо фи ји про тив ре чи ла на че ли ма здра вог ра зу-
ма, та ко и рат код нео ли бе ра ли ста про тив ре чи еко ном ском раз во ју. Др жа-
ве свој по ло жај мо гу да про ме не ра ди је пу тем раз во ја не го пу тем осва ја ња 
(ти пи чан при мер на ве де не тврд ње је Ја пан, ко ји је свој удео у свет ској тр го-
ви ни по ве ћао од 5% 1960. го ди не на 15% 1990. го ди не). У том ци љу и сам 
Нај ис ти че да „тр го ви на мо жда не мо же да спре чи рат, али уво ди не ке но ве 
на ви ке у по гле ду пру жа ња но вих мо гућ но сти што мо же до ве сти до ства ра-
ња дру штве не струк ту ре ко ја је ма ње скло на ра ту“.8 Што се дру штве не сфе ре 

7 Jo seph Nye, Un der stan ding In ter na ti o nal Con fl icts, Long man, New York, Se cond Edi tion, 
1997, 27–49. 

8 Исто. Ову струк ту ру Нај на зи ва „less war-pro ne struc tu re“. 
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ти че, до шло је до мно гих лич них кон та ка та ко ји сма њу ју ри зик су ко ба и про-
мо ви шу уза јам но раз у ме ва ње (сту ден ти, по слов ни љу ди, ту ри сти и др.).

Као пан дан прет ход ној тврд њи мо же се ис та ћи чи ње ни ца да је и уочи 
Пр вог свет ског ра та до шло до мно гих кон та ка та ме ђу син ди ка ли сти ма, бан ка-
ри ма, по ли ти ча ри ма, али то ни је мо гло да спре чи из би ја ње ра та. Ово су ар гу-
мен ти нео ре а ли ста, а нео функ ци о на ли сти од го ва ра ју тврд њом да се сли ка све-
та да нас умно го ме раз ли ку је од оне из 1914. го ди не. Си сте му од но са ме ђу 
др жа ва ма уочи Пр вог свет ског ра та не до ста ја ле су аде кват не ин сти ту ци је ко је 
обез бе ђу ју је дан оквир у ко ји би се ка на ли са ла сва оче ки ва ња љу ди. Шта ви-
ше, ин сти ту ци је има ју пер су а зив ни ка рак тер, убе ђу ју љу де да не ће би ти кон-
фли ка та. Ста ње ми ра зна чи ве ћу скло ност ка ми ру и раз ви ја ње ми ро љу би вих 
оче ки ва ња код љу ди услед сма ње ња анар хич но сти. Из ово га се из во ди за кљу чак 
да ин сти ту ци је сма њу ју анар хи ју, а по ве ћа ва ју ред у ме ђу на род ним од но си ма.

Ин сти ту ци је ста би ли зу ју оче ки ва ња на че ти ри на чи на:
–  обез бе ђу ју сми сао кон ти ну и те та (оче ку је се да љи раст по сто је ће ин-
сти ту ци је),

–  ства ра ју се мо гућ но сти за ре ци про ци тет, јер ни јед на тран сак ци ја не 
ства ра за бри ну тост због мо гућ но сти аде кват ног ба лан си ра ња,

–  обез бе ђу ју аде ква тан про ток ин фор ма ци ја и
–  обез бе ђу ју на чи не за раз ре ша ва ње су ко ба. Код Европ ске уни је то су 
Са вет ми ни ста ра и Европ ски суд прав де. На на ве де ни на чин се ства ра 
по год на кли ма оче ки ва ња ста бил ног ми ра.9

Карл Дојч ове ин сти ту ци је на зи ва плу ра ли стич ким без бед но сним за јед-
ни ца ма. По што се раз ви ја ју ве о ма ста бил на оче ки ва ња ми ра, рат по ста је из у-
зет но не ра зум ни акт, а по себ но услед раз во ја де мо крат ских вред но сти. До-
ла зи до уза јам ног од но са из ме ђу уну тра шњег де мо крат ског си сте ма и ми ра 
ме ђу на ро ди ма. Де мо кра ти ја и рат су ин ком па ти бил ни јед но са дру гим.

За раз ли ку од нео ре а ли ста, нео функ ци о на ли сти и нео ли бе ра ли сти по-
ку ша ва ју да са гле да ју све про ме не до ко јих је до шло у уну тра шњим си сте ми-
ма др жа ва и ме ђу на род ним од но си ма.

Ује ди ње ње Не мач ке не би тре ба ло да пред ста вља по вра так без бед но сне 
ди ле ме, јер ује ди ње на Не мач ка и она Би змар ко ва из се дам де се тих го ди на 
19. ве ка, она уочи Пр вог свет ског ра та или Хи тле ро ва, не пред ста вља ју исту ка-
те го ри ју. Са да шња Не мач ка има већ пе де се то го ди шње ис ку ство у де мо крат ским 
ин сти ту ци ја ма, са пар ти ја ма и вла да ма скло ним де мо крат ским пре о бра жа ји ма.

По што је пи та ње ује ди ње ња Не мач ке би ло је дан од кључ них чи ни ла ца ко ји 
је ути цао на по то њи раз вој европ ске без бед но сти, нео п ход но је ре ћи не што 
ви ше о том про це су. По нов но ује ди ње ње Не мач ке, ко је се де си ло 3. ок то бра 

9 Исто. 
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1990. го ди не, озна чи ло је крај ере „хлад ног ра та“. Овај до га ђај је са мо не ко-
ли ко го ди на ра ни је био у пот пу но сти не за ми слив, а ње го во по ја вљи ва ње је 
зна чио ре де фи ни са ње не мач ког пи та ња и по но во по кре нуо де ба ту бу дућ но-
сти кон ти нен та. Да ли ће Евро па оста ти ме сто ста бил но сти или ће се де ста-
би ли зо ва ти и по ста ти кон фликт но под руч је? У ве о ма крат ком пе ри о ду, од 
1989. до 1991. го ди не, не мач ке по ли тич ке ели те су пред со бом има ле ве о ма 
ве ли ки иза зов у по гле ду де фи ни са ња сво јих еко ном ских и без бед но сних ин те-
ре са. Чи ње ни ца ко ја је би ла од по себ ног зна ча ја и ути ца ја на да љи ток раз во ја 
ује ди ње не Не мач ке, би ла је по ве за ност Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке са чи та-
вом мре жом ме ђу на род них ор га ни за ци ја и ин сти ту ци ја у све ту. Она је у њи ма 
уче ство ва ла од свог осни ва ња у свој ству за себ не др жа ве – од 1949. го ди не.

За пад на Не мач ка је и у то ку хлад но ра тов ског пе ри о да би ла при вр же на 
ме ђу на род ним ин сти ту ци ја ма као што су НА ТО и Европ ска уни ја. То члан-
ство је обез бе ђи ва ло ин стру мен те за спро во ђе ње др жав не по ли ти ке За пад не 
Не мач ке и по сту па ње са о бра зно ње ним еко ном ским и по ли тич ким ин те ре-
си ма. Ин сти ту ци је су, са сво је стра не, вр ши ле пре о бли ко ва ње тих ин те ре са у 
пе ри о ду по сле „хлад ног ра та“ и ти ме вр ши ле по врат но деј ство. Ко ре ни при-
вр же но сти За пад не Не мач ке ин сти ту ци ја ма ле же у ње ном је дин стве ном по ло-
жа ју у по сле рат ном пе ри о ду. Она је би ла по лу су ве ре на др жа ва ко ја је де ло-
ва ла у окви ру би по лар ног си сте ма и би ла при ну ђе на да ско ро у пот пу но сти 
за ви си од ме ђу на род них ин сти ту ци ја ра ди по сти за ња сво јих ци ље ва. При вр-
же ност ЕЕЗ је за со бом по вла чи ла по ве ћа ње про дук тив но сти и из во за и 
одр жа ва ла ста бил ност на ци о нал не ва лу те пу тем тр го ви не. ЕЕЗ је по мо гла 
ин те гра ци ји За пад не Не мач ке у свет ску за јед ни цу. Слич но се мо же ре ћи и 
за ње но члан ство у НА ТО-у. Аде на у ер је ње но по нов но на о ру жа ње у окви ру 
НА ТО-а ви део као су штин ско обе леж је стра те ги је од вра ћа ња со вјет ске агре-
си је и кон тра рав но те жу со вјет ском при ти ску. Не мач ка је у ве ли кој ме ри ис ко-
ри сти ла хлад но ра тов ско ис ку ство у ци љу свог еко ном ског раз во ја и де мо-
кра ти за ци је. На гло по ве ћа ње до ма ћих ма те ри јал них сред ста ва узро ко ва но 
ује ди ње њем, ком би но ва но је са про ме на ма у ме ђу на род ном си сте му и до при-
не ло да Не мач ка по ста не нај моћ ни ја др жа ва у за пад ној и цен трал ној Евро пи.

Не мач ка се и по сле про це са ује ди ње ња мо ра ла осло ни ти на ме ђу на род-
не ин сти ту ци је због то га што су сви чи ни о ци ко ји су да ва ли за ма јац ини ци-
ја ти ви ује ди ње ња још увек би ли опе ра тив ни и, дру го, што би од су ство при-
вр же но сти ин сти ту ци ја ма не са мо има ло не га тив не еко ном ске по сле ди це, 
већ што би то до ве ло до еко ном ске и по ли тич ке изо ла ци је (слич но оној ко ју 
је до жи ве ла СРЈ на кон санк ци ја 1992).

По сле па да Бер лин ског зи да (но вем бра 1989), мно ги су сма тра ли да ће 
би ти по треб на де це ни ја или две да до ђе до ко нач ног ује ди ње ња Не мач ке. 
Ме ђу тим, до га ђа ји су сво јом бр зи ном из не на ди ли све, чак и нај ве ће оп ти ми-
сте. Убр за на же ља за ује ди ње њем је до шла из ну тра. Де мон стра ци је у Лај пци гу, 
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ди рект ни ег зо ду си од Ис точ не ка За пад ној Не мач кој до сти гли су енорм не 
раз ме ре, а Ис точ на Не мач ка је би ла пред пот пу ним еко ном ским ко лап сом. 
На осно ву сло бод но из ра же не во ље на ро да Не мач ке и спле та по вољ них ме-
ђу на род них окол но сти, ује ди ње ње се ни је из вр ши ло у фор ми ми ров не кон-
фе рен ци је, већ у фор ми Уго во ра о фи нал ном спо ра зу ме ва њу (Tre aty of Fi nal 
Set tle ment), ко ји је пот пи сан у Мо скви, 12. сеп тем бра 1990. го ди не.

Сма тра се да је члан ство у НА ТО-у би ло од су штин ског зна ча ја за ста-
бил ност по сле хлад но ра тов ске Не мач ке. Основ но пи та ње ко је се по ста вља-
ло ни је би ло да ли је ује ди ње на Не мач ка члан НА ТО-а, већ ка ко при ла го ди-
ти са вез но во на ста лим про ме на ма на тлу кон ти нен та. НА ТО је по сте пе но 
по чео да ево лу и ра од тра ди ци о нал них док три на „ела стич ног од го во ра“ и „ма-
сов них ре пре са ли ја“ све до отво ре ног ис ти ца ња нео п ход но сти члан ства ује-
ди ње не Не мач ке ко је ће од јек ну ти не са мо у Со вјет ском Са ве зу, не го и у 
са мом не мач ком на ро ду.

У ци љу спре ча ва ња по нов ног на о ру жа ња Не мач ке и на став ка ње не по-
ли ти ке про ди ра ња на Ис ток (Ost po li tik), већ по ме ну ти Уго вор о фи нал ном 
ре ше њу не мач ког пи та ња је пред ви ђао сле де ће:

– те ку ће гра ни це Не мач ке су при зна те као стал не,
– Не мач ка се бе у бу дућ но сти ви ди као ми ро љу би ву зе мљу,
–  со вјет ске тру пе ће се по ву ћи из Не мач ке у на ред не три до че ти ри го ди-
не, чим се не мач ке сна ге сма ње,

– Не мач ка ће сво ју вој ну си лу сма њи ти на 370.000 вој ни ка,
–  Не мач ка ће се од ре ћи по се до ва ња ну кле ар ног, хе миј ског и бак те ри о ло-
шког оруж ја,

– ис точ ном де лу Не мач ке се да је по се бан вој но-по ли тич ки ста тус,
–  ни јед на стра на на о ру жа на ни ти ну кле ар на си ла не ће вр ши ти вој на деј-
ства на ње ној те ри то ри ји, а не мач ке тру пе не ће има ти ни ка ква во зи ла 
за ис по ру чи ва ње ну кле ар ног оруж ја,

–  Не мач ка не ће упо тре бља ва ти вој ну си лу ко ја је већ ин те гри са на у НА ТО 
на те ри то ри ји бив ше Не мач ке Де мо крат ске Ре пу бли ке све до пот пу ног 
по вла че ња со вјет ских тру па,

–  цен тар за пре вен ци ју су ко ба ће обез бе ди ти тран спа рент ност вој них 
ак тив но сти на те ри то ри ји Не мач ке,

–  Не мач ка се оба ве зу је да не ће до зво ли ти ожи вља ва ње на ци зма и ње го ве 
иде о ло ги је и

–  Не мач ка се оба ве зу је да ће сле ди ти све спо ра зу ме ко је су за кљу чи ле Са-
ве зна Ре пу бли ка Не мач ка и Не мач ка Де мо крат ска Ре пу бли ка у по гле ду 
тре ћих зе ма ља.

На осно ву на ве де ног се ви ди да се тра ди ци о нал на те о ри ја ме ђу на род них 
од но са по ла ко за ме њу је мо дер ном, у ко јој до ми ни ра сво је вр сна ме ша ви на 
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из ме ђу ре а ли стич ке и ин сти ту ци о на ли стич ке те о ри је, са тен ден ци јом ка овој 
дру гој. Рав но те жа сна га још увек по сто ји, али је раз ли ка у то ме што су са да 
др жа ве при бли жно јед на ке у сво јим ре ла тив ним спо соб но сти ма мо ћи, та ко 
да је ма ња ве ро ват но ћа њи хо вог удру жи ва ња у са ве зе и ин сти ту ци је из стра ха 
да не бу ду екс пло а ти са не, за то што по сто ји ви ше по тен ци јал них екс пло а та-
то ра, и што је це на екс пло а ти са ња ве ћа од ра ни је.

Са о бра зно про ме ни у струк ту ра ма од но са ме ђу др жа ва ма и не ми нов ној 
рав но те жи ко ја се ме ђу њи ма ус по ста вља, до ла зи и до ма ње мо гућ но сти пред-
ви ђа ња бу ду ћег то ка раз во ја ме ђу на род них од но са. Пре ма ин сти ту ци о на ли-
сти ма, ша бло ни са рад ње се не мо гу пред ви де ти на осно ву же ља јед не др жа ве 
због све при сут но сти про бле ма ко лек тив не ак ци је: же ље мо гу да се по ду да-
ра ју, али са рад ња не мо ра да из то га про из и ла зи због мо гу ћег про бле ма др-
жа ве тзв. сло бод ног стрел ца и не а де кват но сти пре го ва ра ња. У са вре ме ним 
усло ви ма и струк ту ра мо ћи ни је по у здан чи ни лац ис ка зи ва ња пред ви ди во-
сти ак ци је др жа ве, јер се ин те ре си не мо гу из ву ћи из са ме мо ћи и за то што 
су ме ђу др жав ни од но си по сре до ва ни по сто је ћим нор ма ма ме ђу на род них 
ин сти ту ци ја. Ин сти ту ци је сни жа ва ју тро шко ве пре го ва ра ња,10 пру жа ју мо-
гућ но сти об је ди ња ва ња про бле ма и убла жа ва ју страх од не ко ор ди ни са них и 
екс пло а та ци ји скло них стра те ги ја пу тем ста би ли за ци је оче ки ва ња по на ша-
ња др жа ва у бу дућ но сти.

Не ки те о ре ти ча ри ко ји су се у по чет ку свог на уч но и стра жи вач ког ра да 
ви ше за ла га ли за ре а ли зам и исто риј ску со ци о ло ги ју ба зи ра ној на ње му, у 
по сле хлад но ра тов ском пе ри о ду су по че ли да се при бли жа ва ју ин сти ту ци о-
на ли стич ким и ли бе рал ним схва та њи ма те о ри је по ли ти ке и ме ђу на род них 
од но са (Стен ли Хоф ман). Са о бра зно ли бе ра ли стич ким по гле ди ма на свет, 
ис точ но-за пад не ин сти ту ци је су сред ство ин те гри са ња ис точ но е вроп ских 
еко но ми ја у за пад не, на осно ву уну тра шњих про бле ма у њи ма. У том ци љу 
су за го ва ра ле мул ти ла те рал не и би ла те рал не фор ме при дру жи ва ња по прин-
ци пу: „при дру жи се би ло ко јој за пад ној ин сти ту ци ји, а на пу сти ис точ ну“, 
што је сим бо лич ки зна чи ло на пу шта ње ере ко му ни зма и рас кид са бив шим 
со вјет ским цар ством. Пре го ва рач ко по ље се са сто ја ло из ви ше обла сти ме ђу 
ко ји ма су би ле нај ва жни је: тр го ви на, у окви ру ко је је кључ ну уло гу има ло пи-
та ње сма ње ња тр го вин ских ба ри је ра у ци љу из бе га ва ња кон фли ка та ве за них 
за за шти ће не сек то ре у за пад ним на спрам ис точ них вла да; по мо ћи, у окви ру 
ко је је по се бан ак це нат ста вљен на по моћ са За па да у за ме ну за по сте пе но 
при ла го ђа ва ње ис точ них зе ма ља и где је тре ба ло из бе ћи кон флик те ве за не 
за раз ли чи те ни вое при вр же но сти овој ка те го ри ји на За па ду; ин ве сти ци је, 
са одо бре ним ин ве сти ци ја ма са За па да у за ме ну за ста бил на сво јин ска пра ва; 

10 У овом слу ча ју се за пре го ва ра ње ко ри сти тер мин bar gain, што на ен гле ском зна чи 
по год ба, на год ба. 
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жи вот на сре ди на, где је За пад по ну дио по моћ у за ме ну за за шти ту жи вот не 
сре ди не у ис точ ним зе мља ма; пи та ња без бед но сти, где је пред мет пре го ва-
ра ња би ла уза јам на при вр же ност по што ва њу на ци о нал ног ин те гри те та, у 
за ме ну за од го во ре на ре ги о нал но на си ље и др.

При мер тврд ње да де мо кра ти је ме ђу соб но не ра ту ју је су скан ди нав ске 
зе мље, САД, Ка на да и Мек си ко. Не ка да су оне ме ђу соб но ве о ма же сто ко 
ра то ва ле, а са да је то не за ми сли во. Оне по ла ко пре ла зе пут од нор мал не ка 
тзв. зре лој анар хи ји и пу тем ин сти ту ци ја раз ви ја ју ви со ка оче ки ва ња ми ра.

И по ред ду бо ке уве ре но сти ви со ко ра зви је ног све та да ра то ва не ће би ти 
(ма кар ме ђу њи ма са ми ма), не ких вр ста ра то ва ће и да ље би ти. То ће би ти 
тзв. ра то ви тре ће и че твр те ге не ра ци је (ет нич ко-вер ски су ко би, се це си о ни-
стич ки ра то ви као и они про тив гло бал ног те ро ри зма). Ет нич ко-вер ски ра-
то ви се под во де под уну тра шње су ко бе, али је њи хо ва по за ди на мно го ши ра 
и не из бе жно је укљу чен стра ни еле мент. Иза ет нич ко-вер ског или се це си о-
ни стич ког узро ка мо гу се кри ти и не ки дру ги: но ви из во ри енер ги је, еко ло-
ги ја, или, у крај њој ли ни ји, ути цај.

По ли ти ка САД на кри зним под руч ји ма у Евро пи

Пи та ње без бед но сти је су штин ски еле мент утвр ђи ва ња на ци о нал ног ин-
те ре са јед не зе мље. Те жња срп ске вла де за очу ва њем су ве ре ни те та и те ри то-
ри јал ног ин те гри те та у дис хар мо ни ји је са ин те ре си ма САД и јед ним де лом 
Европ ске уни је, али ни је у дис хар мо ни ји са ин те ре си ма Ру си је. Са о бра зно 
то ме, ко сов ско пи та ње не тре ба схва ти ти као пи та ње по себ не вр сте (sui ge ne-
ris ca se), већ га тре ба ту ма чи ти у скла ду са ва же ћим нор ма ма ме ђу на род ног 
пра ва. Услед ова квог ста ња ства ри на ме ђу на род ном пла ну, Ср би ја се су о ча-
ва са јед ним ве о ма те шким пи та њем: ка ко одр жа ва ти до бре од но се са САД 
и Ру си јом, по себ но ка да је њи хо во су пар ни штво ја че од парт нер ства?

С дру ге стра не, Европ ска уни ја је пре ма Ср би ји (Ко со ву и Ме то хи ји) 
спро во ди ла по ли ти ку слич ну аме рич кој. То је би ла по ли ти ка ста ту са пре 
стан дар да, да би ка сни је ево лу и ра ла у по ли ти ку стан дард пре ста ту са, на-
кон то га, ста тус и стан дард за јед но, да би се до шло до по зи ци је ста тус пре 
стан дар да. САД пи та ње Ко со ва и Ме то хи је тре ти ра ју као по себ но и из у зи-
ма ју га из свих стан дар да, прин ци па и пра ви ла ме ђу на род ног пра ва ко је се 
при ме њу је на на ци о нал не ма њи не. Иако је услед успо на гло ба ли зма на сна зи 
прин цип уни вер за ли зма, САД и да ље ко сов ско пи та ње тре ти ра ју са ста но ви-
шта син гу ла ри зма. Ов де до ла зи до ко ли зи је из ме ђу уни вер за ли зма на ре чи ма 
и син гу ла ри зма на де лу. Мно ги ана ли ти ча ри сма тра ју да се став САД пре ма 
Ко со ву и Ме то хи ји тре ба пре и спи та ти услед њи хо вог раз ли чи тог ста ва пре-
ма оста лим слич ним пи та њи ма у све ту.
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САД су, као што се већ зна, зду шно по др жа ле Ах ти са ри јев план о над-
гле да ној не за ви сно сти Ко со ва и Ме то хи је. Том при ли ком су ис ти ца ле да ће 
овим пла ном Ср би по ста ти нај бо ље за шти ће на на ци о нал на ма њи на у све ту. 
Ме ђу тим, оне су за бо ра ви ле да Ср би овим по ста ју и нај ви ше угро же на на ци-
о нал на ве ћи на у све ту. Је дан део њих је био одво јен од на ци о нал не ве ћи не и 
пре о бра жен у на ци о нал ну ма њи ну. Део ње не те ри то ри је је био си лом од у зет 
у ци љу ства ра ња но ве ал бан ске др жа ве. На да ље, пре ма Ах ти са ри ју, те рет 
до ка зи ва ња спро во дљи во сти пла на је на Ср би ма, јер су се они ње му су прот-
ста ви ли.11 Kао што је већ ре че но, основ но обра зло же ње за ова кву по ли ти ку 
се са сто ја ло у ре пре си ја ма над ко сов ским Ал бан ци ма од стра не ре жи ма Сло-
бо да на Ми ло ше ви ћа. Ме ђу тим, за бо ра вља се чи ње ни ца да су Ал бан ци за 
вре ме Ти та има ли овла шће ња ко ја су би ла на иви ци овла шће ња јед не ре пу-
бли ке. Се па ра ти стич ке тен ден ци је су и та да би ле из ра же не. Ме ђу тим, Ти то 
их је у кр ви угу шио, али се За пад по том пи та њу ни је пре те ра но ан га жо вао. 
Упр кос тор ту ри ре жи ма Сло бо да на Ми ло ше ви ћа, Ал бан ци не са мо да су бој-
ко то ва ли срп ске ин сти ту ци је, већ су има ли и па ра лел не ин сти ту ци је (ад ми-
ни стра ци ја, еко но ми ја, обра зо ва ње, здрав ство и др.). Из ово га је про и за шла 
уве ли ко по зна та те за о ху ма ни тар ној ка та стро фи.

САД, Ру си ја и Европ ска уни ја су у сво јој по ли ти ци пре ма Ко со ву и Ме-
то хи ји при ме њи ва ле лек ци је на у че не из прет ход ног ра та у БиХ. САД су из 
ра та у Бо сни и Хер це го ви ни из ву кле сле де ће по у ке:

•  нео п ход ност по сто ја ња ко ор ди на ци је де ло ва ња вој них, оба ве штај них, 
фи нан сиј ских и ди пло мат ских при ти са ка,

•  ко ри сност кон сул то ва ња са парт не ри ма, али без ика квог ума њи ва ња 
уни ла те рал но сти де ло ва ња,

•  свр сис ход ност вој ног ва зду хо плов ства као ефи ка сног сред ства мо ћи и
•  ва жност ин тер вен ци је уз по моћ аме рич ких тру па, уз сма ње ње тих истих 
тру па на те ре ну у ци љу по ве ћа ња без бед но сти.12

Европ ска уни ја је, са сво је стра не, при ми ла к зна њу да је нео п ход но мо-
дер ни зо ва ти вој не струк ту ре, јер оне ни су би ле у ста њу да из ве ду сло же не 
вој не опе ра ци је под ује ди ње ном европ ском ко ман дом. Са тач ке гле ди шта 
Европ ске уни је, САД су жу ри ле да се ота ра се сво јих оба ве за у ре ги о ну и 
пре пу сти ле их Европ ској уни ји.

Ру си ја је од и гра ла ве ли ку уло гу у по сле деј тон ским ми ров ним опе ра ци-
ја ма СФОР-а. Ме ђу тим, Ру си ја се ка сни је су о чи ла са су ро вом чи ње ни цом 
да са ма по др шка ни је узе та озбиљ но и да ни је ува же на у оној ме ри у ко јој 

11 Све то зар Сто ја но вић, „Ser bian-Ame ri can Re la ti ons To day“, у: Од но си САД–Ср би ја – 
фи нал на про ве ра, ФПН, Бе о град, 2008, 241. 

12 Џим Се ро ка, „По гре шно на у че не лек ци је и бу ду ће стра те шке оп ци је на за пад ном 
Бал ка ну“, Без бед ност за пад ног Бал ка на, Бе о град, бр. 9–10, 2008, 16. 
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то за слу жу је јед на ве ли ка си ла по пут ње.13 Пот по ра на ве де ној тврд њи је чи-
ње ни ца да су САД зду шно по др жа ле ула зак Ли тва ни је, Ле то ни је и Есто ни-
је у НА ТО, чи ме су САД ши ре њем ове ор га ни за ци је ди рект но угро жа ва ле 
ру ске ви тал не ин те ре се.

САД су то ком бом бар до ва ња СРЈ у пот пу но сти при ме ни ле сва зна ња и 
ис ку ства сте че на у ра ту у БиХ, где је цен трал но ме сто има ла по ли ти ка при-
сил не ди пло ма ти је. Са мо бом бар до ва ње је би ло схва ће но као на ста вак прет-
ход них су ко ба на Бал ка ну. СРЈ је би ла у пот пу но сти изо ло ва на, а фи нан сиј-
ски фон до ви су би ли за мр зну ти. Иако је ин тер вен ци ја би ла под окри љем 
НА ТО-а, ру ко во де ћу уло гу у њој су има ле САД. Што се на чи на из во ђе ња 
бор бе них опе ра ци ја ти че, цен трал но ме сто су има ла ва зду шна деј ства. Са ве-
знич ке сна ге су има ле уло гу спро во ђе ња ре да на те ре ну.

Ко сов ски до га ђа ји су до не ли још јед ну но ви ну у од но су САД–Ру си ја: 
САД ни су хте ле да по овом пи та њу са ра ђу ју са Ру си јом – ни ти по пи та њу 
из би ја ња ни ти ре ша ва ња су ко ба. Из ме ђу на род ног пра ва је по зна та чи ње ни-
ца да ве ли ке си ле то пра во че сто из и гра ва ју, а да у исто вре ме на ла зе на чин 
да то ме ипак да ју од ре ђе ни ле ги ти ми тет. Ка да је о по ли ти ци САД пре ма 
Ко со ву и Ме то хи ји реч, оне се ни су удо сто ји ле да та ко не ле гал ној ин тер-
вен ци ји да ју ле ги ти ми тет. Ин тер вен ци ја је из вр ше на без одо бре ња Са ве та 
без бед но сти Ује ди ње них на ци ја, те ла ко је је нај од го вор ни је за спро во ђе ње 
ми ра у све ту. С дру ге стра не, чим су се ци ље ви ин тер вен ци је ис пу ни ли, це ло-
куп ни слу чај је вра ћен у Ује ди ње не на ци је. Упра во се по овим по ступ ци ма 
во де ће си ле у све ту кла сич но ис по ља вао ре а ли зам у ме ђу на род ним од но си-
ма. На сце ни је би ла тзв. Клин то но ва док три на, пре ма ко јој САД има ју оба-
ве зу да спре че ге но цид сву да где им се учи ни да се он спро во ди. Да кле, ра ди 
се о кла сич ној док три ни схва та ња ра та по ко јој је рат крај ње сред ство за 
оства ри ва ње пра ва (ul ti ma ra zio). На осно ву ове док три не САД сма тра ју да 
има ју пра во да ин тер ве ни шу без одо бре ња Ује ди ње них на ци ја.

Европ ска уни ја је та ко ђе све лек ци је на у че не у ра ту у БиХ при ме ни ла 
и на слу чај Ко со ву и Ме то хи ји. По но во је би ло ви ше не го очи глед но да 
Европ ска уни ја не ма до вољ но ја ке сна ге и ка па ци те те за бр зи тран спорт 
тру па у зо не су ко ба. Опре ма им је би ла ло ши јег ква ли те та, а ло ги стич ко-ко-
му ни ка ци о ни ка на ли ре ла тив но при ми тив ни. И ов де, као и у Бо сни, САД 
ни су би ле ан га жо ва не у про јек ти ма ре кон струк ци је и уво ђе ња ци вил не ад ми-
ни стра ци је, већ су тај део пре пу сти ле Европ ској уни ји. Ми си ја ЕУЛЕКС је 
ти пи чан при мер на ве де не тврд ње. Ов де се ис по ља ва још јед на ка рак те ри-
сти ка са вре ме них ме ђу на род них од но са – то је не мо гућ ност САД да исто-
вре ме но овла да ва ју са ви ше кри зних си ту а ци ја. Услед то га се ја вља по тре ба за 

13 Paul Ku bic hek, „Rus sian Fo re ign Po licy and the West“, Po li ti cal Sci en ce Qu a ter les, Vo-
lu me 114, No 4 1999–2000, 547–568.
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ме ђу на род ном са рад њом, та ко да ре а ли зам и нео ре а ли зам по ла ко по чи њу да 
усту па ју ме сто ин сти ту ци о на ли зму. Ре ше ња за од ре ђе не си ту а ци је се тра же 
у исто риј ској со ци о ло ги ји, ко ја ви ше од кла сич ног ре а ли зма оста вља про-
стор за ме ђу на род ну са рад њу.14

По што Ру си ја ни је би ла парт нер САД и Европ ској уни ји, а од луч но се 
су прот ста вља ла бом бар до ва њу, ова кво ста ње је до ве ло до про ме на у ру ској 
вој ној док три ни. Ова док три на је зва нич но об ја вље на 2000. го ди не и у њој 
се ис ти че да је глав на прет ња Ру си ји ме ша ње у уну тра шње по сло ве Ру ске Фе-
де ра ци је и по ку шај да се „при ли ком ре ша ва ња ме ђу на род них без бед но сних 
про бле ма иг но ри шу и угро зе ин те ре си Ру си је“.15

Ру си ја је од луч но из ра зи ла став да не ће до пу сти ти да овом при ли ком 
бу де за о би ђе на и да ни ка да не ће уче ство ва ти у ак ци ја ма Све те али јан се ни 
про тив ко га. Не по што ва ње стра те шке уло ге Ру си је од стра не САД и НА ТО-a, 
до при но си не ста бил но сти за пад но бал кан ског ре ги о на.

За кљу чак

По сле хлад но ра тов ске про ме не у европ ском кон цеп ту без бед но сти оте-
ло вље не у про ме ни прав ца де ло ва ња КЕБС-а, ни су мо гле би ти спро ве де не 
без пре суд не уло ге САД и НА ТО пак та у њи ма. Ова ква уло га САД је би ла 
нео п ход на у ци љу по бе де нај ве ћег про тив ни ка у хлад ном ра ту. За то су САД 
зду шно по др жа ле све мо гу ће про ме не у Евро пи, по чев од кра ја Дру гог свет-
ског ра та, пре ко обра зо ва ња Европ ске еко ном ске за јед ни це и, де ве де се тих 
го ди на, Европ ске уни је. Оно што је још ва жни је, ус пе ле су да се по ста ве као 
до бар по сред ник у из град њи од но са са рад ње из ме ђу ве ко ви ма за ва ђе них 
на ро да у Евро пи (Фран цу ска и Не мач ка).

Ова кву уло гу САД не тре ба пре ди мен зи о ни ра ти, али ни пре не бре га ва-
ти. Про жи ма ње без бед но сних функ ци ја из ме ђу НА ТО-а и Европ ске уни је 
мо же се ви де ти у Пе тер бер шкој де кла ра ци ји из 1992. го ди не. Овим су обе 
ор га ни за ци је ак це нат ста ви ле на „упра вља ње кри за ма“, из во ђе ње ми ров них 
опе ра ци ја и, што се по ка за ло нај ма ње успе шним, „ху ма ни тар ним ин тер вен-
ци ја ма“. Европ ска уни ја ни је мо гла да по овом пи та њу па ри ра САД, па је и 
ње на те жња ка са мо стал но сти би ла без ве ћег осно ва. Она се за до во љи ла ве-
ћим ан га жо ва њем у ци вил ним ми си ја ма.

14 Ро до на чел ни ци ма исто риј ско-со ци о ло шког прав ца у те о ри ји ме ђу на род них од но-
са сма тра ју се Реј мон Арон (Aron Raymond), Ре ну вен (Re no u vin) и Ди ро зел (Du ro sel le). 
Ов де тре ба укљу чи ти и Аро но вог уче ни ка Стен ли ја Хоф ма на (Stan ley Hoff  mann). 

15 Ова док три на Ру ске Фе де ра ци је до не се на је пред сед нич ким де кре том од 21. апри-
ла 2000. го ди не. 
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С дру ге стра не, по вра так Ру си је у кон церт мо дер них ве ли ких си ла по ла-
ко ме ња без бед но сну струк ту ру Евро пе и ре ги о на за пад ног Бал ка на, што се 
ја сно ви ди и у по ли ти ци пре ма Ср би ји у по гле ду Ко со ва и Ме то хи је.
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Sr đan SLO VIĆ

THE RO LE OF GRE AT PO WERS IN THE POST-COLD 
WAR CON CEPT OF SE CU RITY IN THE SCO PE OF 

CESC/OESC AND ITS IM PLE MEN TA TION IN 
CRI SIS-STRIC KEN ARE AS IN KO SO VO AND BO SNIA

Sum mary

The aut hor sta tes that CESC ga ve a gre at con tri bu tion to the pro cess of in sti tu ti o-
na li za tion and bu il ding of the system of col lec ti ve se cu rity in Euro pe, and ge ne rally, to 
the in ter na ti o nal pe a ce and se cu rity. The tran sfer from the con fe ren ce in to the steady 
in ter na ti o nal or ga ni za tion gi ves suffi    ci ent re a sons for that. Thanks to that Euro pe en te red 
a new era, the one of over co me of post-cold war di vi si ons, new forms of co o pe ra tion 
and con fl ict re so lu ti ons.

Furt her mo re, as per the aut hor’s tho ught the ro le of USA and ot her gre at po wers 
in all the se pro ces ses co uld not be ne glec ted. The ro le of USA was of cru cial im por tan ce 
as the con se qu en ce of its la sting se ve ral years re la ti on ships with Euro pe and pos ses sion 
of all po wer-re la ted ele ments („hard and soft ones“). Ne vert he less, di vi si ons wit hin 
Euro pean Union co uld not be over co me with such ro le com ple tely (at ti tu des to wards 
the re cog ni tion of the self-proc la i med in de pen den ce of Ko so vo and Me to hia). On the 
ot her hand, be a ring in mind the way of de ci sion ma king in the Union it self, it is very 
diffi    cult to ex pect the una ni mity re gar ding so me is su es.

In sti tu ti o na li za tion, which com pre hends sta bi li za tion of ex pec ta ti ons re gar ding 
esta blis hing of pe a ce ful re la ti on ships among na ti ons them sel ves, ena bles furt her de ve-
lop ment of de moc ra ti za tion and hu man rights re spect. This par ti cu larly re la tes to the 
new-ap pe a red „young de moc ra ci es“.

Sho uld thro ugh the system of „cri ses ma na ge ment“ mul ti cul tu ral, mul ti et hnic and 
mul ti con fes si o nal so ci e ti es we re not go ing to be bu ilt in cri ses-stric ken are as (Bo snia 
and Ko so vo), and the sta bi lity of the re gion in the who le, the newly esta blis hed system 
of co o pe ra ti ve se cu rity will be hard put to be a per su a si ve one. The re fo re, we sho uld 
rely upon the strength of Uni ted Na ti ons, Or ga ni za tion for Euro pean Se cu rity and 
Co-ope ra tion, NA TO, and Euro pean Union as the last re sort.

Key words: CESC/OESC, gre at po wers, co-ope ra tion, se cu rity, cri sis, hu man rights, 
Bo snia, Ko so vo and Me to hia.

Рад је пре дат 25. сеп тем бра 2010. го ди не, а на кон по зи тив ног ми шље ња ре цен зе на та од лу-
ком од го вор ног уред ни ка Ба шти не одо брен за штам пу.







Ива на АРИ ТО НО ВИЋ

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И 
СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА 
У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ 

НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ*

Ап стракт: У ра ду су при ка за не спе ци фич но сти жи во та у се лу-ен кла ви При-
луж је на Ко со ву и Ме то хи ји. Реч је о јед ном од нај ста ри јих и нај ве ћих срп ских 
се ла на про сто ру по кра ји не, чи ји ме шта ни од ју на 1999. го ди не жи ве без ја ких 
ве за са остат ком Ср би је. Нај ве ћи број ме шта на (75%) био је рад но ан га жо ван у 
ЈППК „Ко со во“ Оби лић. Бу ду ћи да већ два на ест го ди на не од ла зе на по сао, би ли 
су при мо ра ни да се ба ве по љо при вре дом као при мар ном иако не до вољ но ис пла-
ти вом де лат но шћу. При ме ри ло кал не ини ци ја ти ве на ве де ни у ра ду ука зу ју на 
мо ти ви са ност Ср ба да одр же кон ти ну и тет жи во та у се лу, од у пи ру ћи се ин сти-
ту ци о нал ним при ти сци ма не же ље ног окру же ња.

Кључ не ре чи: Сва ко днев ни жи вот, се ло При луж је, ен кла ва, ло кал на ини ци ја-
ти ва, Ко со во и Ме то хи ја.1

1. Увод

У ра ду ана ли зи ра мо сва ко днев ни жи вот ме шта на срп ског се ла При луж је, 
на Ко со ву и Ме то хи ји. У спе ци фич ним окол но сти ма кроз ко је срп ско дру-
штво про ла зи ви ше де це ни ја, ово се ло као и оста ле срп ске ен кла ве на Ко со ву 
и Ме то хи ји, про ла зи кроз та ко ре ћи за себ не раз вој не про це се. На тре нут ке 
пре пу ште ни бри зи Ре пу бли ке Ср би је, ме ђу на род них ор га ни за ци ја, „ко сов ских 

* Рад је на пи сан у окви ру про јек та Ду хов не по ја ве и ства ра ла штво срп ског на ро да на 
Ко со ву и Ме то хи ји од XV до XX ве ка (бр. 148020), ко ји је одо бри ло и фи нан си ра Ми ни-
стар ство на у ке Ре пу бли ке Ср би је.

 БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 29, 2010

Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић
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ин сти ту ци ја“ и не вла ди них ор га ни за ци ја, ме шта ни се ла нај че шће су за пра во 
пре пу ште ни се би и ру рал ном жи во ту ко ји по ку ша ва ју да одр же.1

Док је са јед не стра не Ср би ја, са мим тим и срп ско се ло, про ла зи ла кроз 
ду бо ку дру штве ну кри зу, санк ци је, не у рав но те же ну тран зи ци ју, ко је су до-
ве ле до еко ном ске и кри зе иден ти те та, као и де мо граф ску кри зу свој стве ну 
срп ском се лу, Ко со во и Ме то хи ја про ла зи ло је и кроз дру штве не су ко бе, од 
чи јих се по сле ди ца ни је опо ра ви ло. Упро шће но схва та ње Ко со ва и Ме то хи-
је као про сто ра пер ма нент них дру штве них су ко ба, сме њи ва ња од но са мо ћи 
и не пре мо сти вог ет нич ког, ре ли гиј ског и лин гви стич ког ја за, ра ши ре но је и 
не пре ци зно. „Бу ду ћи да се ра ди о по гра нич ној обла сти, груп не гра ни це су 
флу ид не, а иден ти те ти су нео д ре ђе ни, не по сто ја ни, ам би ва лент ни и си ту а-
ци о но усло вље ни. У мир ни јим пе ри о ди ма, бле де ле су гра ни це из ме ђу ет-
нич ких и вер ских гру па; мно ги за јед нич ки еле мен ти кул ту ре све до че о пре-
пли та њу су ко ба и сим би о зе.“2 По след њих де це ни ја, ме ђу тим, од срп ских и 
ал бан ских на ци о на ли ста мо гло се чу ти о ко лек тив ном пра ву на те ри то ри ју 
Ко со ва и Ме то хи је, јед не или дру ге ет нич ке гру пе. Ова кви ста во ви до ве ли 
су до тран сфор ма ци је кул тур них раз ли ка у кул тур не раз до ре, пра ве ћи од 
ре ли ги је или на ци је осно ву за по ли тич ку ак ци ју,3 чи ји су епи лог нај пре би ли 
дру штве ни су ко би, а од 17. фе бру а ра 2008. го ди не јед но стра но про гла ше ње 
не за ви сно сти по кра ји не, од стра не Ал ба на ца.

Да на шња дру штве на кри за, при сут на у срп ским сре ди на ма на Ко со ву и 
Ме то хи ји, ре зул тат је на ве де них ста во ва, за го ва ра ња иде је ет нич ког (Ал бан-
ци) или исто риј ског (Ср би) пра ва на те ри то ри ју.4 Ре зул тат ових ак ци ја у 
срп ским ен кла ва ма је сте при мо ра ност ме шта на на про ме ну сва ко днев ног жи-
во та и ра да, пла ни ра ња бу дућ но сти и на чи на жи во та уоп ште. Ма те ри јал на 
ра зо ре ност срп ског дру штва и од су ство су ве ре ни те та на те ри то ри ји Ко со ва 
и Ме то хи је, усло ви ли су огра ни че но де ло ва ње др жав них ин сти ту ци ја (при-
вре да, здрав ство, про све та, кул ту ра) и не мо гућ ност др жа ве да за шти ти сво-
је гра ђа не. Ови гра ђа ни се, услед осе ћа ја за бо ра вље но сти и од ба че но сти, а 
у не же ље ном (ал бан ском) окру же њу, окре ћу ства ра њу но вих вред но сти и 
оби ча ја, но вог мо ра ла, а из над све га но вим обра сци ма пре жи вља ва ња и чу-
ва ња људ ског до сто јан ства. Пер ма нент но по гор ша ње дру штве них при ли ка 

1 Рад је из ло жен на XVI ме ђу на род ном на уч ном ску пу „Вла син ски су сре ти 2010“, ко ји 
је одр жан 2. и 3. сеп тем бра у Вла со тин цу и на Вла син ском је зе ру.

2 Са ња Зла та но вић, „Сва ко дне ви ца у ен кла ви“, Гла сник Ет но граф ског ин сти ту та 
СА НУ LI II, Бе о град, 85.

3 Ви де ти: Па трик Хон дус, „Мо гу ли Ср би и Ал бан ци жи ве ти за јед но?“, Без бед ност 
за пад ног Бал ка на, бр. 4, 2007.

4 Ви де ти: Бра ни слав Кр стић, Ко со во из ме ђу исто риј ског и ет нич ког пра ва, Ку ћа Вид, 
Бе о град, 1994.
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и не у јед на че ност тран зи ци о ног про це са при мо ра ла је Ср бе да се, услед гу бит-
ка по сла, пре о ри јен ти шу на при мар но под руч је жи во та и ра да на се лу – по-
љо при вре ду. То, ме ђу тим, Ср би ма у При луж ју не до но си про фит. Си ту а ци ју 
до дат но оте жа ва не мо гућ ност од га ја ња сто ке, услед кра ђе исте. Мо дер ни-
за ци ја ко ја је у се ли ма у Ср би ји пер ма нент но при сут на те ма раз го во ра, у 
окол но сти ма о ко ји ма у ра ду го во ри мо, за о би ла зи се пре све га из без бед но-
сних раз ло га, не мо гућ но сти ло кал ног ста нов ни штва да уочи ја сну пер спек-
ти ву у При луж ју, као и оп струк ци је „ко сов ских ин сти ту ци ја“ и спо ра дич но 
Ал ба на ца из окол них се ла. Као и мно го пу та у исто ри ји срп ског на ро да, Ср би 
са Ко со ва и Ме то хи је из да на у дан све су ви ше при мо ра ни да жи ве са истим 
су се ди ма у истом дру штве ном про сто ру, али у дру га чи јим ин сти ту ци о нал-
ним окол но сти ма и од но си ма мо ћи.

Јед на од све тлих та ча ка сва ко дне ви це у ко сов ској ен кла ви је сте ло кал-
на ини ци ја ти ва. Услед изо ло ва но сти од се ве ра по кра ји не и цен трал не Ср би-
је, а у на сто ја њу иг но ри са ња си сте ма „ко сов ских ин сти ту ци ја“, ме шта ни 
При луж ја окре ну ли су се учвр шћи ва њу иден ти те та ло кал не за јед ни це. Нај-
о чи глед ни ји при мер ове тврд ње уоча ва мо у ло кал ној ини ци ја ти ви и из-
град њи цр кве у се лу то ком 2008. и 2009. го ди не. Иако се не мо же за кљу чи-
ти да су Ср би у При луж ју су штин ски при вр же ни пра во сла вљу, по ка за ће мо 
да је но во и згра ђе на цр ква као но во ме сто оку пља ња и со ци јал не про мо ци је 
ме шта на, та ко ђе и кон крет но ме сто очу ва ња срп ског на ци о нал ног и кул тур-
ног иден ти те та, ко ји су у При луж ју угро же ни. Чи ни се да је вер ско – пра-
во слав но је дин ство јед но од рет ких пре о ста лих упо ри шта ло кал ног за јед-
ни штва и ини ци ја ти ве.

Ре ал ност жи во та у не же ље ном окру же њу ме шта на и пре раз го во ра упо-
зо ра ва ис тра жи ва ча на нео п ход ност ем па тич ног при сту па и стр пље ња при-
ли ком до ла ска до по треб них ин фор ма ци ја. За по тре бе ра да ко ри шће ни су 
по да ци у ви ду об ја вље не ли те ра ту ре, ко ја ни је при мар но со ци о ло шка, али 
пру жа увид у исто риј ски раз вој се ла, као из раз го во ра оба вље них са ди-
рек тор ком ОШ „Вук Ка ра џић“, јед ном од кључ них дру штве них уста но ва у 
се лу, ме шта ни ма се ла, за по сле ним у здрав ству, про све ти, Оп шти ни Ву чи-
трн са се ди штем у При луж ју, и нај зад са јед ним од ме шта на (Д. Т.), ко ји 
већ три де сет го ди на пи ше члан ке о овом се лу за лист „Је дин ство“. По ме-
ну ти раз го во ри, оба вље ни у не ко ли ко на вра та, ви ше стру ко су ва жни, бу-
ду ћи да до дру ге вр сте ре ле вант них из во ра о са мом се лу и жи во ту у ње му 
ни смо ус пе ли да до ђе мо, тим пре што ис пи ти ва но под руч је спа да у ред не-
до вољ но на уч но ис тра же них те ре на. Оту да је овај рад при лог ис тра жи ва њу 
срп ског се ла на Ко со ву и Ме то хи ји – спе ци фич ном со ци о кул тур ном окви-
ру, у ко јем је ме ђу соб ни ути цај тра ди ци је и мо дер но сти усло жњен по сле-
ди ца ма дру штве них су ко ба.
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2. Крат ка исто риј ска ре флек си ја раз во ја При луж ја

Се ло При луж је, од нај ра ни јих за пи са из тур ске вла да ви не, при па да ло је 
Ву чи трн ском сре зу. Ста нов ни штво се пре све га ба ви ло по љо при вре дом и 
уз га ја њем сто ке. Уз све ве ћи број Ал ба на ца, ко ји су пре ма не ким из во ри ма5 
ми гри ра ли из Ал ба ни је на про стор Ко со ва и Ме то хи је, мно га се ла Ву чи трн-
ског сре за по ста ла су ет нич ки чи ста, тј. ал бан ска. Оту да је се ло При луж је 
још спе ци фич ни је, бу ду ћи да је од са мог на стан ка до да нас оста ло ис кљу чи-
во срп ско се ло окру же но ал бан ским се ли ма.6

При луж је је се ло зби је ног ти па. На ла зи се у рав ни ци из ме ђу ре ка Ла ба 
и Сит ни це. Ду би на под зем них во да је 3,5 м и под зем ни то ко ви иду у сме ру 
од Ла ба ка Сит ни ци. Зе мља је плод на цр ни ца. За раз ли ку од мно гих се ла на 
Ко со ву и Ме то хи ји, реч је о се лу са уре ђе ном ин фра струк ту ром, у ви ду пу-
те ва, ас фал ти ра них ули ца, те ле фон ских ли ни ја. У се лу по сто ји основ на шко-
ла „Вук Ка ра џић“, јед на од нај ста ри јих у по кра ји ни. Да ти ра из дру ге по ло-
ви не ХIХ ве ка, оквир но из 1870. го ди не. Од сре ди не ХХ ве ка, у се лу по сто ји 
ам бу лан та, да нас при ла го ђе на за по тре бе До ма здра вља, бу ду ћи да Ср би не 
иду на ле че ње у нај бли жи град Ву чи трн, ни ти Кли нич ко-бол нич ки цен тар у 
При шти ни. У се лу по сто ји и по шта, ко ја при па да си сте му „По шта Ср би је“. 
Же ле знич ка ста ни ца, ко ја је у до ба Кра ље ви не Ју го сла ви је (1926. го ди не) 
са др жа ла 14 ко ло се ка и би ла же ле знич ки чвор це лог кра ја, да нас је без функ-
ци је бу ду ћи да кроз се ло од јед но стра ног про гла ше ња не за ви сно сти по кра-
ји не не са о бра ћа воз Зве чан – Ко со во По ље, ко ји је је ди ни по ве зи вао Ср бе 
из ен кла ва и се ве ра по кра ји не. У се лу по сто ји Дом кул ту ре, ре но ви ран пре 
не ко ли ко го ди на и при ла го ђен за упо тре бу ме шта на. Ста ра цр ква Св. не де-
ље са зи да на је на се о ском гро бљу 1969. го ди не, а но ва цр ква Пре о бра же ња 
Го спод њег из гра ђе на је 2009. го ди не.

Се ло се пр ви пут по ми ње у тур ском по пи су обла сти Бран ко ви ћа из 
1455. го ди не, као ве ли ко се ло При лу жа са 54 срп ске ку ће. „У овом се лу по-
сто ји је дан ста ри нач ки род ко ји не пам ти ка да су њи хо ви пре ци до се ље ни, 
те се сма тра ју да су од по стан ка се ла њи хо ви жи те љи, а оста ли су ма хом до-
шља ци из ра зних кра је ва у то ку вла да ви не тур ске им пе ри је.“7 Се ло При луж је 
ре ла тив но да на шње ве ли чи не по зна то је од ХIХ ве ка. До 50-их го ди на ХХ ве ка 
ста нов ни штво се ма хом ба ви ло по љо при вре дом. Из град њом ЈППК „Ко со-
во“ Оби лић, ве ли ки број ме шта на ту је на шао по сао. Та ко ђе је зна ча јан број 

5 Ми лош Ан ђе лић, Ста нов ни штво Ву чи тр на и око ли не по след њих сто го ди на, НИП 
„Но ви свет“, При шти на, 1997, 5. 

6 Из у зе так је се ло Пле ме ти на ко је се на ла зи тик уз При луж је, ко је се да нас та ко ђе 
сма тра ен кла вом.

7 Ми лош Ан ђе лић, нав. де ло, 198. 
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ме шта на ра дио у РМХК „Треп ча“ и Фа бри ци тек сти ла „По лет“ у Ву чи тр ну. 
Оту да су ми гра ци је на ре ла ци ји ку ћа–по сао, тј. се ло–град би ле сва ко днев на 
по ја ва. Је дан део ме шта на ра дио је у по ме ну тој ам бу лан ти, шко ли, по шти и 
же ле знич кој ста ни ци. То на во ди на за кљу чак да је по љо при вре да за ве ћи ну 
ста нов ни ка би ла се кун дар на де лат ност. Осим сва ко днев них ми гра ци ја на 
ре ла ци ји се ло–град, рад у на ве де ним пред у зе ћи ма пру жао је мо гућ ност пу то-
ва ња у оста ле де ло ве та да шње СФРЈ, што је зна чај но ути ца ло на еман ци па ци-
ју љу ди из ру рал не сре ди не нај ма ње раз ви је ног де ла ре пу бли ке. Ме ђу људ-
ски од но си би ли су за сно ва ни на со ли дар но сти и раз у ме ва њу, свој стве ним 
се о ским сре ди на ма. Све то је пра ће но већ по ме ну том из град њом ин фра-
струк ту ре, што ука зу је на то да је се ло При луж је би ло јед но од нај ра зви је-
ни јих се ла на Ко со ву и Ме то хи ји. За та да шњи со ци о кул тур ни кон текст бо-
гат кул тур но-за бав ни жи вот, ко ји је под ра зу ме вао рад фол клор ног дру штва, 
драм ску сек ци ју, као и ноћ не игран ке ви кен дом, При луж је је би ло се ло при-
влач но за омла ди ну из окол них се ла, та ко ђе.

Да нас као и у про шло сти у се лу жи ве ма хом Ср би и ма њи број Ро ма му-
сли ман ске ве ро и спо ве сти. Реч је бро ју из ме ђу 2.800 и 3.000 ста нов ни ка. Од 
тог бро ја 98% је ло кал но ста нов ни штво и 2% (де се так по ро ди ца) ин тер но 
ра се ље них ли ца из Но вог Се ла Ма ђун ског. Сма тра се да је од 1999. го ди не 
из се ла оти шло из ме ђу 20 и 30 мла ђих по ро ди ца, тј. око 100 Ср ба. Ве ћи на 
њих је оти шла у цен трал ну Ср би ју и ма њи број у зе мље се вер не Евро пе.

Ула ском НА ТО тру па на про стор по кра ји не 10. ју на 1999. го ди не, за вр-
ше на је фа за про спе ри те та се ла. Од та да ни је дан од 300 рад ни ка ЈККП „Ко-
со во“ Оби лић ни је оти шао на по сао. Услед иг но ри са ња про бле ма Ср ба ко ји 
су са сво јих по сло ва ис те ра ни 1999. го ди не, од стра не при пад ни ка ме ђу на-
род не за јед ни це, код Ср ба је до шло до не за до вољ ства жи во том, усло жње-
ним окру же но шћу ал бан ским се ли ма. Рад ни ци су од по сло дав ца при ма ли 
60% пла те, али је њи хо во пра во на рад и сло бо ду кре та ња би ло угро же но 
нео д ла сци ма на по сао.8

3. При ме ри ло кал не ини ци ја ти ве 
у раз во ју се ла то ком ХХ ве ка

Го во ри ти о ло кал ној ини ци ја ти ви мно го је лак ше за ис тра жи ва ча чи ји са го-
вор ни ци и окру же ње у ко јем се раз го во ри во де не пре ста но под се ћа ју на ту ро-
бан сва ко днев ни жи вот у ен кла ви. Ло кал на за јед ни ца, схва ће на исто вре ме но 

8 Пред став ни ци син ди ка та рад ни ка на ве де них јав них елек тро при вред них пред у зе ћа, 
пре да ли су кра јем мар та 2010. го ди не са ве то дав ној ко ми си ји УН МИК-а за људ ска пра ва у 
При шти ни 6.756 под не са ка – ту жби срп ских рад ни ка за по вра так на рад на ме ста, са ко јих 
су про те ра ни у ју лу 1999. го ди не. Од го вор ни су до би ли. 
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као про стор на и дру штве но функ ци о нал на це ли на,9 под ра зу ме ва и ло кал ну 
ини ци ја ти ву ко јом ме шта ни оба вља ју раз ли чи те дру штве не де лат но сти са ци-
љем за до во ље ња сво јих дру штве них по тре ба. Под ра зу ме ва се да ти ци ље ви 
не мо гу би ти спро ве де ни без ин сти ту ци о нал не по др шке, бу ду ћи да је сва ка 
ло кал на за јед ни ца део ши ре дру штве не струк ту ре. „Гло бал но дру штво де лу је 
на ло кал ну за јед ни цу по сред ством ло кал них ис по ста ва гло бал них уста но ва, 
прав ним про пи си ва њем ор га ни за ци о них об ли ка свих ви тал них еко ном ских, 
по ли тич ких и ме ђу људ ских де ло ва ња и од но са, усво је ним и на ме та ним мо де-
ли ма со ци ја ли за ци је, про све ћи ва ња и до ми нант них кул тур них обра за ца ми-
шље ња, ве ро ва ња и осе ћа ња по је ди на ца и дру штве них гру па.“10 Ово је на при-
ме ру се ла При луж је би ло нај ви дљи ви је у тре ну ци ма ин те грал ног ру рал ног 
раз во ја се ла, спро ве де ног 50-их, 60-их и то ком 70-их го ди на ХХ ве ка.

Школ ске 1954/55. го ди не ОШ „Вук Ка ра џић“ по ста ла је осмо го ди шња 
шко ла, за хва љу ју ћи до но ше њу За ко на о пот пу ној основ ној шко ли. По ред 
раз во ја шко ле и обра зо ва ња, у При луж ју се отва ра ам бу лан та са стал ним 
ле ка ром и пра те ћом слу жбом. Ор га ни зу ју се и те ча је ви здрав стве ног про-
све ћи ва ња и опи сме ња ва ња омла ди не и од ра слих. Ве ли ки број ме шта на до-
био је по сао у ПК угља „До бро се ло“. На кон раз во ја ко по ва, по чи ње из-
град ња ЈП Тер мо е лек тра не „Ко со во“ ко ја је 1965. го ди не по че ла са ра дом. 
Ове две фир ме би ле су дис по зи ци ја за из град њу ЈП „Елек тро ко смет“, за-
хва љу ју ћи че му је кра јем 1967. го ди не по чео са ра дом и ПК „Бе ла ће вац“, а 
1976. го ди не по ло жен ка мен те ме љац за из град њу ТЕ „Ко со во Б“. Раст жи-
вот ног стан дар да ме шта на При луж ја, као и оста лих се ла ко ји су би ли за по-
сле ни у по ме ну тим фир ма ма, био је очи гле дан. Убр за на ин ду стри ја ли за ци ја 
це лог ре ги о на обез бе ди ла је та ко ђе убр зан еко ном ски раз вој. Ка да је по-
љо при вред на де лат ност у пи та њу, за раз ли ку од оста лих ин ду стриј ским раз-
во јем за хва ће них под руч ја, ни је до шло до ве ли ког за по ста вља ња ове сфе ре 
ра да. По че том 50-их го ди на фор ми ра на је Зе мљо рад нич ка за дру га „При-
луж је“. До шло је до по ве ћа ња по љо при вред не про из вод ње, при ме не ме ха-
ни за ци је, за шти те би ља и жи во ти ња, као и отва ра ња ве те ри нар ске ам бу-
лан те и по љо при вред не апо те ке. Ме шта ни су оства ри ва ли ве ће при но се, у 
окви ру по љо при вре де за хва љу ју ћи, ка ко ка жу, до при но су ин же ње ра ко ји су 
би ли ак тив ни у Зе мљо рад нич кој за дру зи.

До зна чај ни јег исе ља ва ња мла дих ни је до шло, за раз ли ку од мно гих ме ста 
у Ср би ји. Раз лог то ме је по сто ја ње Сред ње тех нич ке шко ле ко ју су за вр ши ли 
мно ги мла ди ћи и де вој ке, на кон ко је су од мах на ла зи ли по сао у на ве де ним 
фир ма ма, до ко јих су има ли ор га ни зо ван пре воз рад нич ким во зом. Мла ди 
ко ји су од ла зи ли на да ље шко ло ва ње у При шти ну или Ко сов ску Ми тро ви цу 

  9 Ми ло ван Ми тро вић, Со ци о ло ги ја се ла, СДС, Бе о град, 1998, 287.
10 Исто.
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у се ло су се вра ћа ли у ма њем бро ју, али је њи хов број у од но су на број ме шта-
на са за вр ше ном сред њом струч ном спре мом ста ти стич ки за не ма рив. Пу то ва-
ње до по сла ни је би ло ду го, за ра да је би ла за га ран то ва на, а у свом се лу мо гли 
су (и мо ра ли) да се ба ве и тра ди ци о нал ним по љо при вред ним за ни ма њи ма. 
Иако у по љо при вре ди ни је би ло но вих ула га ња, при че му су це не по љо при-
вред них про из во да фор ми ра не на ште ту по љо при вред ни ка, Ср би из При-
луж ја има ли су за га ран то ва на при ма ња у ин ду стриј ском сек то ру, а по љо-
при вред не при хо де ко ри сти ли су пр вен стве но за соп стве не по тре бе.

Оп шти на При луж је, ко ја је по сто ја ла до 1961. го ди не, та ко је по ста ла 
ад ми ни стра тив ни, еко ном ски, кул тур но-про свет ни и здрав стве ни цен тар за 
сва се ла у окру же њу.11 При луж је у пе ри о ду убр за ног раз во ја ни је има ло свој 
ка дар, због че га су струч ни љу ди из цен трал не Ср би је и Вој во ди не до ла зи ли 
у се ло на при вре ме ни рад. Ме ђу тим, При луж је гу би ста тус оп шти не 1961. го-
ди не, до бив ши ста тус ме сне за јед ни це у окви ру оп шти не Ву чи трн. Зва нич не 
ин ве сти ци је за раз вој се ла та да су зна чај но сма ње не.12 Ло кал на ини ци ја ти ва 
ме шта на упра во та да и сту па на сце ну. За сва ку ин ве сти ци ју у се лу за слу жни 
су пре све га при пад ни ци ло кал не ин те ли ген ци је. У пр вом ре ду реч је о ди-
рек то ри ма ОШ „Вук Ка ра џић“, чи ји је зна чај од са мог фор ми ра ња шко ле ве-
ли ки, за тим на став ни ци ма и пред став ни ци ма оста лих др жав них уста но ва. 
Они су по кре та ли ини ци ја ти ве на пар тиј ским са стан ци ма и збо ро ви ма ме-
шта на за из град њу ин фра струк ту ре ко ја је При луж ју би ла нео п ход на. У пр вом 
ре ду реч је о из град њи мо ста ко ји је спа јао се ла При луж је и Ми ја лић. Овај 
мост био је ва жан због њи ва, ли ва да, ви но гра да, за бра на и шу ма, ко је су ме-
шта ни по се до ва ли са дру ге стра не ре ке. На кон из град ње мо ста, ко ји је по-
слу жио као до бар при мер са мо ор га ни зо ва ња се о ске за јед ни це, Скуп шти на 
МЗ При луж је је 1975. го ди не до не ла од лу ку о фор ми ра њу фон да за са мо до-
при нос свих ме шта на за по сле них у др жав ним уста но ва ма. Од пла те сва ког 
рад но ак тив ног ста нов ни ка При луж ја пр ве (1975. го ди не) одва ја но је 5% ме-
сеч них при хо да, а на ред не че ти ри го ди не 2% ме сеч них при хо да. За хва љу ју ћи 
овом фон ду из вр ше но је ас фал ти ра ње се ла 1977. го ди не, уве де не су те ле фон-
ске ли ни је и во до вод на мре жа.

На кон ових про је ка та, на сту па пе ри од стаг на ци је раз во ја се ла, ко ји је 
пра ћен по че ци ма дру штве них не ми ра на Ко со ву и Ме то хи ји, у ви ду де мон-
стра ци ја по че том 80-их и на пу шта ња рад них ме ста од стра не Ал ба на ца по-
че том 90-их го ди на. Осим то га, до шло је до стаг на ци је раз во ја це ле Ср би је 
и ег зи стен ци јал не угро же но сти ње них гра ђа на, што се од ра зи ло и на се ло 

11 Реч је о се ли ма Пле ме ти на, Гла во ти на, Гра це, Гор ње и До ње Ста нов це, Ми ја лић, 
Др ва ре, Би во љак, Стров це, Жи ли во да, Ха ми ди ја, Си бо вац. 

12 Пред став ни ци оп шти не Ву чи трн, чи ја је ет нич ка струк ту ра би ла до ми нант но ал бан-
ска, ни су ви де ли ин те ре се у ула га њу у раз вој срп ског се ла. 
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При луж је. Дру штве ни су ко би на Ко со ву и Ме то хи ји и по че так ме ђу на род-
ног про тек то ра та При луж ју до но си ста тус ен кла ве ју на 1999. го ди не и та да 
се це ло ку пан на чин жи во та ме шта на ме ња.

4. При луж је у пр вој де це ни ји ХХI ве ка

Ср би са Ко со ва и Ме то хи је за глав ни град сво је др жа ве и да ље сма тра ју 
Бе о град. За Ср би на са крај њег се ве ра по кра ји не ко ји жи ви ис кљу чи во у срп-
ском окру же њу ово ста но ви ште ни је спор но. Про блем на ста је ка да го во ри-
мо о Ср би ма „ју жно од Ибра“, ко јих још увек има зна чај но ви ше од оних на 
се ве ру, пре те жно Ср би ма на се ље ном де лу Ко со ва и Ме то хи је. Оту да и ети-
ке та ен кла ва, ко ју су Ср би из се ла у цен трал ном и оста лим де ло ви ма по кра-
ји не до би ли од при пад ни ка ме ђу на род не ми си је. Уко ли ко се освр не мо на 
зва нич но зна че ње тер ми на ен кла ва у по ли тич кој ге о гра фи ји ви де ће мо да је 
реч о те ри то ри ји ко ја је са свих стра на окру же на не ком дру гом те ри то ри-
јом или др жа вом. За Ср бе ко ји Ко со во и Ме то хи ју сма тра ју де лом Ре пу бли-
ке Ср би је, ово од ре ђе ње је спор но. Спор но је и за „др жа ву“ Ко со во чи ји се 
пред став ни ци за ла жу за на че ло су ве ре ни те та на це лој те ри то ри ји Ко со ва, 
док је за при пад ни ке ме ђу на род не ми си је, као тре ћег ва жног ин сти ту ци о-
нал ног чи ни о ца, за са да и да ље у упо тре би на ве де ни тер мин.

Оби ла зе ћи те ри то ри ју по сле рат ног Ко со ва и Ме то хи је, ис тра жи вач на и-
ла зи на отво ре не зна ке гло ри фи ка ци је ло кал них Ал ба на ца по ги ну лих у рат-
ним деј стви ма 1998. и 1999. го ди не, у ви ду спо ме ни ка. За ста ве Ал ба ни је,13 
као и за ста ве Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва, Ве ли ке Бри та ни је, Не мач ке, 
Фран цу ске, Тур ске – реч ју др жа ва ко је се ин тен зив но за ла жу за ме ђу на род но 
при зна ту не за ви сност ове те ри то ри је и ко је се ви јо ре на по слов ним објек ти-
ма, при ват ним ку ћа ма, ауто мо би ли ма и гро бљи ма – ис тра жи ва чу не сум њи во 
ста вља ју до зна ња на чи јој се те ри то ри ји на ла зи. Џа ми је из гра ђе не у по след-
њих је да на ест го ди на, го во ре о све ја чем ути ца ју исла ма и наф том бо га тих 
ислам ских др жа ва на Ал бан це, без об зи ра на то што је реч о на ци ји ко ја ме ђу 
сво јим при пад ни ци ма има и хри шћа не ка то лич ке и пра во слав не кон фе си је.

Код Ср ба у по сле рат ном пе ри о ду мо же се при ме ти ти по ве ћа ње бро ја 
но во и згра ђе них цр ка ва и ма на сти ра, као и ве ћи број вер ни ка ко ји се при др-
жа ва ју пра во слав ног устрој ства жи во та у ви ду по што ва ња по сто ва, при су-
ства ли тур ги ја ма и оби ла за ка у на ро ду по што ва них све ти ња ши ром Ко со ва 
и Ме то хи је, ка да год им се пру жи при ли ка за та ква пу то ва ња.14 На се ве ру 

13 Њих је не у по ре ди во ви ше од за ста ва Ре пу бли ке Ко со во, што ука зу је на иден ти фи ка-
ци ју Ал ба на ца пр вен стве но са Ал ба ни јом као др жа вом ма ти цом. 

14 У пр вом ре ду реч је о ма на сти ри ма Ви со ки Де ча ни и Пећ ка па три јар ши ја.
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Ко со ва и Ме то хи је ви јо ре се за ста ве Ре пу бли ке Ср би је, иако у мно го ма њем 
бро ју у од но су на на ве де не ал бан ске за ста ве у оста лим де ло ви ма по кра ји не.15 
У ен кла ва ма та ко ђе по сто је спо ме ни ци по диг ну ти у част ло кал них Ср ба по-
ги ну лих од стра не Ал ба на ца или НА ТО бом бар до ва ња. Оно што је у ен кла-
ва ма, са мим тим и у При луж ју, ме ђу тим уоч љи во је сте све ма њи број за ста ва 
Ре пу бли ке Ср би је. То не зна чи да се у При луж ју на не кој рад ној ор га ни за-
ци ји ви јо ри за ста ва Ре пу бли ке Ко со во, али срп ских за ста ва ско ро да не ма. 
При су ство Ре пу бли ке Ср би је се у При луж ју пре све га огле да у рад ном ан га-
жма ну ме шта на у др жав ним уста но ва ма.

Са дру ге стра не, ме шта ни су при мо ра ни да ауто мо би ле во зе са ко сов ским 
ре ги стар ским озна ка ма (КS).16 То за со бом по вла чи ко ри шће ње ко сов ских 
до ку ме на та у ви ду лич них ка ра та и во зач ких до зво ла. Та ко ђе, на кон ви ше ме-
сеч ног (97 да на) жи во та без елек трич не енер ги је то ком зи ме 2007. и 2008. го-
ди не, Ср би из При луж ја и оста лих ен кла ва би ли су при мо ра ни да стру ју пла-
ћа ју Ко сов ској елек тро е нер гет ској кор по ра ци ји (КЕК). При кључ ци срп ских 
мо бил них опе ра те ра Мо бил на те ле фо ни ја Ср би је и Те ле нор Ср би је, ис кљу-
че ни су уз при су ство спе ци јал них сна га КPS по ли ци је, 23. апри ла 2010. го-
ди не. Не рав но пра ван од нос мо ћи, ко ја се из ра жа ва у оне мо гу ћа ва њу Ср ба 
из ен кла ва да жи ве под нор мал ним усло ви ма жи во та ја сно го во ри о стре сној 
сва ко дне ви ци у ен кла ви.

Угро же ност основ них људ ских пра ва: пра во на жи вот, сло бо ду кре та ња 
и пра во на рад су ре ал ност жи во та у срп ским се ли ма већ је да на ест го ди на. 
На ши са го вор ни ци на гла си ли су да је сва ка го ди на жи во та у При луж ју у пе-
ри о ду 1999–2010. го ди на би ла на дру га чи ји на чин стре сна. Нај бо љи при мер 
је сте сло бо да кре та ња, ко ја је пр вих по сле рат них го ди на би ла нај у гро же ни ја. 
Та да су Ср би до се ве ра по кра ји не пу то ва ли вој ним ка ми о ни ма, за тим блин-
ди ра ним ауто бу си ма, да би у по след њих не ко ли ко го ди на сло бо да кре та ња 

15 У цен тру се вер ног де ла Ко сов ске Ми тро ви це, уз срп ску, ви јо ри се и за ста ва Ру ске 
Фе де ра ци је, по ред спо ме ни ка не ка да шњем ру ском кон зу лу на те ри то ри ји Ко со ва и Ме то-
хи је – Ге ор ги ју Сте па но ви чу Шчер би ни. У том де лу гра да по сто је и спо ме ни ци Ср би ма 
на стра да лим у НА ТО бом бар до ва њу 1999. го ди не, као и спо мен-пло ча Ср би ма на стра да-
лим од стра не Ал ба на ца за вре ме ра та 1998. и 1999. го ди не, као и Трг бра ће Ми лић по све-
ћен бра ћи ко ја су би ла при пад ни ци вој ске и по ли ци је Ср би је, од но сно та да шње Ју го сла-
ви је, а ко ја су у ро ку од ме сец да на по ги ну ла у рат ним деј стви ма.

16 Имућ ни ји ме шта ни пла ћа ју ре ги стра ци ју обе ма др жа ва ма. То зна чи да од сво јих 
се ла до Ко сов ске Ми тро ви це пу ту ју ко ри сте ћи КS ре ги стар ске озна ке и са о бра ћај на до-
ку мен та, а од Ко сов ске Ми тро ви це у оста так Ср би је пу ту ју ко ри сте ћи срп ске ре ги стар-
ске озна ке и до ку мен та. За раз ли ку од њих, ма ње имућ ни Ср би из ен кла ва има ју две мо-
гућ но сти: а) ко ри шће ње са мо срп ских ре ги стар ских озна ка и ри зик ко ји овај по сту пак за 
со бом но си на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ко со во; б) ко ри шће ње са мо КS та бли ца и не мо гућ-
ност од ла ска у оста ле де ло ве Ср би је. 
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би ла по бољ ша на, али под на ве де ним усло ви ма ко ри шће ња ко сов ских ре ги-
стар ских озна ка. У оста лим сфе ра ма жи вот је био стре сан, и то од угро же но-
сти са мих жи во та Ср ба у ен кла ва ма, до угро же но сти у ви ду основ них усло-
ва за жи вот без стру је, во де, те ле фон ских ве за са оста лим де ло ви ма Ср би је. 
Уз по моћ и до на ци је из оста лих срп ских сре ди на у ви ду агре га та ко ји би про-
из во ди ли стру ју за по тре бе До ма здра вља или основ не шко ле, рад ових уста-
но ва ни је био об у ста вљен, али је сте био оте жан.

Уко ли ко се у об зир узме на ве де на при ча о оте жа ва ју ћим окол но сти ма 
жи во та у При луж ју, у кон тек сту са мо ор га ни зо ва ња се о ских за јед ни ца, ја сно 
је да Ср би из се ла на Ко со ву и Ме то хи ји ко ја су 1999. го ди не на зва на ен кла-
ва ма, ни су мно го ра ди ли на уна пре ђе њу ин фра струк ту ре или оста лих сфе ра 
за јед нич ког жи во та. Та ква си ту а ци ја у При луж ју би ла je при сут на све до 
2008. го ди не, ка да је до не та од лу ка о из град њи но ве се о ске цр кве. То ком 
2009. го ди не пот пу но је ре но ви ра на и ОШ „Вук Ка ра џић“ (1700 m²), у чи јој 
згра ди се на ла зи и СТШ „Ни ко ла Те сла“ из Оби ли ћа. Та ко ђе су у школ ском 
дво ри шту при ла го ђе ни за упо тре бу ко шар ка шки и фуд бал ски те рен. По чет-
ком 2010. го ди не за по че та је из град ња де чи јег вр ти ћа, ко ји је по чео са ра-
дом у сеп тем бру исте го ди не. Ре но ви ра на је и згра да Оп шти не Ву чи трн, са 
се ди штем у При луж ју.

Чи ни се да су ме шта ни се ла по но во по ста ли све сни зна ча ја ло кал не ини-
ци ја ти ве упра во на кон јед но стра ног про гла ше ња не за ви сно сти по кра ји не. 
До дат но се дис тан ци ра ју ћи од ин сти ту ци ја „ко сов ског си сте ма“ ме шта ни 
При луж ја на сто је да оста ну у окви ру Ре пу бли ке Ср би је. То, ме ђу тим, не зна-
чи да Ал бан ци и зва нич ни ци Оп шти не Ву чи трн, ко ји срп ске струк ту ре на зи-
ва ју „па ра лел ним“, мир но по сма тра ју ове ак тив но сти Ср ба. О ово ме све до чи 
по ку шај при пад ни ка на ве де не оп шти не да кра јем ју на 2010. го ди не на сил но 
за у зму про сто ри је се о ског До ма кул ту ре, ко ји је пре ма не ким из во ри ма до-
био име „Адем Ја ша ри“.17 Овај по ку шај иза звао је оштро про ти вље ње и про-
те сте ме шта на, због че га је од лу ка оп штин ских ор га на из Ву чи тр на на не ко 
вре ме по ву че на.

За ни мљив при мер ло кал не ини ци ја ти ве је сте и ма ни фе ста ци ја „Да ни 
Пре о бра же ња“ у При луж ју, уста но вље на 2009. го ди не. Реч је о че тво ро днев-
ној ма ни фе ста ци ји, ко ја под ра зу ме ва кул тур но-за бав ни про грам, у ви ду кон-
це ра та, пе снич ких ве че ри, на сту па фол клор них дру шта ва из При луж ја и оста-
лих се ла, као и цен трал ну све ча ност 19. ав гу ста, ка да се ло по се ти над ле жни 

17 Реч је о при пад ни ку па ра вој не фор ма ци је Осло бо ди лач ка вој ска Ко со ва, ко ји је 
по ги нуо у ра ту на Ко со ву и Ме то хи ји. Ср би су Ја ша ри ја сма тра ли мо жда и нај ве ћим те ро-
ри стом, а да нас су ко сов ски Ал бан ци Ја ша ри ја уз ди гли на ни во ле ген де. При ме ра ра ди, 
не ка да шњи тр жни цен тар „Бо ро и Ра миз“ у При шти ни да нас се зо ве „Адем Ја ша ри“. Мно ге 
шко ле и До мо ви кул ту ре ши ром Ко со ва и Ме то хи је но се ње го во име. 
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епи скоп са све штен ством и мо на штвом, као и зва нич ни ци Ре пу бли ке Ср би-
је. Ова ма ни фе ста ци ја пр ва је ло кал на ини ци ја ти ва те вр сте у се лу, у по след-
њих не ко ли ко де це ни ја и њо ме ме шта ни као да ша љу по ру ку ре ше но сти за 
очу ва њем свог се ла.18 За ма ни фе ста ци ју, као и ло кал ну ини ци ја ти ву нај за-
слу жни ји су ис так ну ти ме шта ни, ко ји „по сре ду ју из ме ђу гло бал ног дру штва 
и се љач ког ко лек ти ва“.19 Њи хов ауто ри тет, ко ји је из др жао тест вре ме на то-
ком и на кон дру штве них су ко ба, а за тим жи во та у ен кла ви је сте ини ци јал на 
сна га ре а ли зо ва ња ло кал не ини ци ја ти ве у по след ње две го ди не.

Не зва нич на, а ис тра жи ва чу ви дљи ва стра на жи во та у ен кла ви оста лим 
да ни ма у го ди ни је сте апа ти ја и ле тар ги ја. Пер ма нент на угро же ност пра ва 
на жи вот, сло бо ду кре та ња и рад, усло ви ла је осе ћај изо ло ва но сти, за бо ра-
вље но сти од остат ка Ср би је и угро же ност до сто јан ства. Осим Ал ба на ца ко ји 
се са да не дво сми сле но сма тра ју искон ским не при ја те љи ма, ме шта ни се жа ле 
и јед ни на дру ге. Сти дљи во и у алу зи ја ма, бу ду ћи да ми ни смо део њи хо вог 
за тво ре ног со ци о кул тур ног кон тек ста, они ша љу по ру ке не за до вољ ства. 
Љу бо мо ра на ме шта не ко ји има ју по сао, од стра не оних ко ји га не ма ју или 
чи ја де ца ни су за по сле на, под се ћа на Бан фил до ву син таг му фа ми ли јар ног амо-
ра ли зма, ко ја упу ћу је на нео п ход ност уве ћа ња ма те ри јал не пред но сти до ма-
ћин ске гру пе у што кра ћем ро ку, по што се прет по ста вља да и дру ги то ра де.20 
Ова вр ста осе ћа ња би ла је при сут на и у мир но доп ским усло ви ма, с тим што 
је сва ко дне ви ца у ен кла ви мно ге по ти ски ва не осо би не љу ди ма ни фе сто ва-
ла. Мо рал на кри за на ко ју је упу ћи вао још Сре тен Ву ко са вље вић ука зу је на 
ути цај гло бал них дру штве них од но са на се о ско окру же ње, што је и про блем 
на стао у ен кла ви. „О ком гло бал ном дру штву је реч?“ – пи та ње је ко је се ла-
тент но про вла чи је да на ест го ди на. У на сто ја њу срп ских ин сти ту ци ја да се 
што ду же одр же у ен кла ва ма, као и на сто ја њу „ко сов ских ин сти ту ци ја“ да 
„за ве ду ред“ ме ђу Ср би ма, сви дру штве ни од но си за пра во се де ша ва ју под 
ме ђу на род ним про тек то ра том, као тре ћом си лом, ко ја та ко ђе има сво је ин те-
ре се. Збу ње ност, апа ти ја и ле тар ги ја у та квом кон тек сту не из не на ђу ју. Је ди-
но што Ср би зна ју је сте же ља да и да ље жи ве под за ста вом Ср би је. Оно што 
Ал бан ци зна ју је сте да ни ка да ви ше не жи ве под истом за ста вом. Сви дру штве-
ни од но си и зби ва ња, кре ћу се из ме ђу те две крај но сти.21 Ре дов но пра те ћи 

18 Ср би ма са се ве ра по кра ји не је, пре ма ре чи ма на ших са го вор ни ка, мно го лак ше да 
оста ну у сво јим ку ћа ма. „Ми не чу ва мо са мо ку ће, већ и зе мљу сво јих пре да ка, пре ма ко јој 
љу ди из гра да не ма ју та ко сна жно по што ва ње“ – ка жу Ср би из При луж ја.

19 Ми ло ван Ми тро вић, нав. де ло, 46.
20 Исто, 380.
21 На сва ко днев ном ни воу, ме ђу тим, а у од су ству по сла у ин сти ту ци ја ма Ре пу бли ке 

Ср би је, је дан број (још увек не пре ци зан) ме шта на по сао је на шао у ин сти ту ци ја ма „ко-
сов ског си сте ма“. Та кви љу ди мар ки ра ни су од стра не ве ћи не као „пла ће ни ци те ро ри ста“ 
и „из дај ни ци срп ства“, али до ви дљи вог ан та го ни зма још увек не до ла зи. Мно ги ме шта ни 
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ме диј ске из ве шта је о Ко сов ском пи та њу и де ша ва њи ма у гло бал ном дру штву 
се ља ци, под ути ца јем истих, „за у зи ма ју ста во ве“. Иако у фор мал ним раз го-
во ри ма ка жу да су оп ти ми сти са мим сво јим при су ством и жи во том у се лу, 
ме шта ни При луж ја за пра во жи ве у кон тек сту при вре ме но сти. Основ на и 
по жељ на ак тив ност у та квој кон сте ла ци ји је сте обез бе ђи ва ње ег зи стен ци је 
сво је по ро ди це кроз ста бил но за по сле ње, евен ту ал ну про да ју јед ног де ла 
зе мље за рад ку по ви не не крет ни не у цен трал ној Ср би ји, а у ци љу сти ца ња 
пре све га пси хо ло шке ста бил но сти.

Сва ко дне ви ца у ен кла ви прет по ста вља да су љу ди већ је да на ест го ди на 
упу ће ни јед ни на дру ге. Два на ест го ди на они гле да ју иста ли ца, на ули ца ма 
се ја вља ју истим љу ди ма уз све ма ње те ма за раз го вор, услед мо но то ни је и 
бес пер спек тив но сти. То ком прет ход них де це ни ја, љу ди су од ла зи ли на по-
сао ван се ла. Сво јим ку ћа ма су се вра ћа ли до но се ћи но во сти о остат ку све та. 
Да нас ка да штам па у се ло рет ко сти же, стру ја че сто не ста је, сиг на ла мо бил-
не те ле фо ни је не ма, сва ко дне ви ца се ља ка из ен кла ве умно го ме се раз ли ку је 
од сва ко дне ви це се ља ка из оста лих де ло ва Ср би је. Оче ки ва но об на вља ње тра-
ди ци о нал них обра за ца дру штве ног жи во та и тра ди ци о нал них вред но сти, 
ни је се до го ди ло. Оно се и да нас прет по ста вља и под ра зу ме ва у те шким, 
стре сним си ту а ци ја ма, али се ме ђу људ ски и су сед ски од но си у При луж ју не 
мо гу опи са ти ре чи ма ак тив ног и кре а тив ног су де ло ва ња у уза јам ној ин тер-
ак ци ји, за рад бор бе са „про мен љи вом сва ко дне ви цом и ути ца ји ма ко је она 
има на дру штве ни жи вот сва ког по је дин ца“.22 У се лу не по сто ји дис по зи ци ја 
за по стиг ну ћем бо љег жи во та, у пр вом ре ду због без бед но сне си ту а ци је, од су-
ства ула га ња др жа ве у ре ги он и ја сне пер спек ти ве ло кал них Ср ба. Оту да ни 
ме ђу људ ски од но си не по чи ва ју у пот пу но сти на по др шци, љу ба ви, по ве ре њу 
и раз у ме ва њу, бу ду ћи да су стре со ви и стра хо ви жи во та у не при ја тељ ском 
окру же њу на Ср бе оста ви ли по сле ди це за тва ра ња у сво је при мар не – срод-
нич ке гру пе, у ци љу оства ри ва ња ис кљу чи во њи хо вих ин те ре са. У скла ду са 
тим, жи во ту се о ског ста нов ни штва из уже Ср би је мно го је слич ни је ре ла ти ви-
зо ва ње оба ве зно сти оби ча ја и мо ра ла, што усло вља ва „нор ма тив ну пра зни-
ну“.23 По ре ме ћај си сте ма вред но сти услед тран зи ци је, дру штве них су ко ба и 
изо ло ва но сти од остат ка Ср би је уво ди но ве обра сце по на ша ња. Јед ни ва же 

сма тра ју да ће до сма ње ња со ли дар но сти Ср ба у При луж ју до ћи због ма те ри јал них раз ло-
га, чи ји зна чај се уве ћа ва уко ли ко се при се ти мо на ве де них осе ћа ња изо ло ва но сти и за бо-
ра вље но сти. Ова кво ста ње иде у при лог Ал бан ци ма, од ко јих се оче ку је да ме ђу за по сле-
ни ма има ју Ср бе, у ци љу ис пу ње ња усло ва ко је ме ђу на род на за јед ни ца пред њих по ста вља. 

22 Хе ле на Здрав ко вић, По ли ти ка жр тве на Ко со ву: иден ти тет жр тве као при мар ни 
дис кур зив ни циљ Ср ба и Ал ба на ца у упор ном су ко бу на Ко со ву, Срп ски ге не а ло шки цен тар, 
Бе о град, 2005, 226.

23 Ми ло ван Ми тро вић, нав. де ло, 384.
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за кон так те на ре ла ци ји Ср би–Ср би, а дру ги за оне на ре ла ци ји Ср би–Ал бан-
ци. Је ди ни још увек јак раз лог је дин ства Ср ба у ен кла ва ма је ан та го ни зам 
пре ма не при ја те љу, ко ји има аспи ра ци је над зе мљом на ших пре да ка. Упра во 
то је кључ оп стан ка ен кла ва свих ових го ди на, што у ком би на ци ји са фи нан-
сиј ском по др шком Ре пу бли ке Ср би је одр жа ва Ср бе у сво јим до мо ви ма.

Док у зва нич ним гло ба ли за циј ским то ко ви ма, у со ци о ло ги ји се ла на и ла-
зи мо на тер мин пост се љак, ко ји озна ча ва про из во ђа ча хра не ко ји све про из-
во де пла си ра на тр жи ште, у При луж ју на и ла зи мо на се ља ка ко ји све ви ше 
жи ви аутар кич но, је два про из во де ћи хра ну за сво је по тре бе, као и оног ко ји 
ви шак не ма ко ме да про да. Не ки ауто ри24 сма тра ју да су по љо при вре да и се ло 
ши ром све та у тран зи ци ји и тра га њу за но вим иден ти те том. Чи ни се и да срп ске 
ен кла ве на Ко со ву и Ме то хи ји про ла зе кроз тран зи ци ју, али без ја сне ви зи је 
бу дућ но сти и уз све ма ње сна ге за исту. Слич ни је пре ци ма са кра ја ХIХ или 
по чет ка ХХ ве ка не го сво јим ро ди те љи ма, срп ски се ља ци на по ме ну том про-
сто ру да нас свој жи вот ве зу ју за зе мљу, а ин те ре се за ло кал ну за јед ни цу, ону 
исту за јед ни цу ко ја ни је са мо до вољ на, али не ма град на ко ји мо же да се осло-
ни. Ко сов ска Ми тро ви ца (и то са мо се вер ни део) је ди ни је пре о стао срп ски 
град на Ко со ву и Ме то хи ји, град на ко ји Ср би из ен кла ва не мо гу до вољ но 
чвр сто да се осло не. Ауто ри ко ји ка жу да се ло мо же мо сма тра ти де лом аграр не 
гло бал не ци ви ли за ци је са мим тим што се ве ћи на љу ди ба ви по љо при вре дом и 
жи ве као се ља ци, чи ни се, ни су узе ли у об зир оте жа ва ју ће окол но сти кроз 
ко је се ља ци у под руч ји ма за хва ће ним дру штве ним су ко би ма на и ла зе.

Со ци о ло зи се ла за бри ну ти су за бу дућ ност се ла, опи су ју ћи се ља ке из 
раз ви је них др жа ва као тех ни ча ре ко ји на њи ви и у шта ли ко ри сте низ уре ђа-
ја не би ли по ве ћа ли при но се. Срп ски се љак у При луж ју да нас је сре ћан, али 
и стре пи уко ли ко је до вољ но хра бар да још увек у шта ли има кра ву или је 
до вољ но смео да оде на сво ју њи ву у око ли ни се ла ко ја је прет ход них го ди на 
би ла ри зич на зо на за Ср бе.25 Ис тра жи ва ња еко ном ско-де мо граф ских фак то-
ра раз во ја по љо при вре де Ср би је по ка зу ју да рад на сна га „по ста је све ви ше 
огра ни ча ва ју ћи фак тор раз во ја агра ра“.26 Бу ду ћи да се та ква ис тра жи ва ња 
огра ни ча ва ју на под руч је Вој во ди не и цен трал не Ср би је, не чу ди из о ста-
вља ње оте жа ва ју ћих фак то ра за ба вље ње по љо при вре дом ме ђу срп ским се-
ља ци ма на Ко со ву и Ме то хи ји. Чак и да на Ср бе у ен кла ва ма не ути че про-
блем рад не сна ге у ви ду опу сте лих се ла, про блем без бед но сти од ла ска на 

24 Сти пе Шу вар, „Се ло у тран зи ци ји – не ко ли ко опа ски о гло бал ном про це су де ру ра-
ли за ци је“, Те ме, Ниш, Vol. XXVI II, бр. 3, 2004, 167–175. 

25 Услед уче ста лих кра ђа кра ва то ком прет ход них го ди на, у При луж ју их да нас има 
све га два де се так. 

26 На да Ра ду шки, „По љо при вре да без по љо при вред ни ка“, Со ци јал на ми сао, Бе о град, 
бр. 4, 2009, 175.
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соп стве не њи ве и њи хо ве об ра де и да ље по сто ји. Оту да не чу ди по да так да у 
око ли ни При луж ја, пре ма пла ни ни Чи ча ви ца још увек по сто ји 112 хек та ра 
срп ских шу ма, ли ва да и њи ва ко је Ср би не оби ла зе и не об ра ђу ју. У При-
луж ју, чи ји је фер тил ни кон ти гент ак ти ван, у ко јем ни јед на мла да по ро ди ца 
не ма ма ње од тро је де це, не по сто ји про блем ве ће сто пе мор та ли те та у од-
но су на на та ли тет, али по сто ји про блем без бед но сти и ба вље ња по љо при-
вре дом. Оп те ре ће ни вид но дру га чи јим про бле ми ма у од но су на се ља ке-по-
љо при вред ни ке из остат ка Ср би је, Ср би из При луж ја је ди ну на ду ви де у 
бу џет ским фир ма ма Ре пу бли ке Ср би је (ЕПС, шко ла, оп шти на, Дом здра-
вља, по шта). Бу ду ћи да је реч о фир ма ма ко је ће у бу дућ но сти мо ра ти на те-
ри то ри ји чи та ве Ср би је да сма ње број за по сле них, ова на да по чи ва на не ре-
ал ним оче ки ва њи ма. Уко ли ко се јед но га да на до го ди да Ср би из При луж ја 
оста ну и без тих при ма ња, здрав стве ног и пен зи о ног оси гу ра ња, бу дућ ност 
се ла би ла би у пот пу но сти до ве де на у пи та ње.

Ова кво ста ње на те ре ну ис тра жи ва чу не оста вља до вољ но про сто ра за 
са гле да ва ње ал тер на тив них мо гућ но сти оп стан ка и раз во ја се ла. Са мим ме-
шта ни ма још ма ње. Вре мен ски след про шлост–са да шњост–бу дућ ност ис тра-
жи ва ча оба ве зу је на што бо ље раз у ме ва ње дру штве них про це са, што у сфе ри 
са гле да ва ња сва ко днев ног жи во та у срп ској ен кла ви на Ко со ву и Ме то хи ји 
ни је ла ко. Ал бан ско-срп ски ан та го ни зам да нас до би ја пот пу но но ву ди мен-
зи ју. Отво ре них про бле ма за сло бо ду кре та ња Ср ба не ма, али су од но си мо ћи 
у ви ду сме њи ва ња срп ских ин сти ту ци ја ко сов ским, као и при мо ра ност Ср ба 
на ко ри шће ње до ку ме на та и пла ћа ња ра чу на Ал бан ци ма очи глед ни при ме ри 
обес пра вље но сти Ср ба и њи хо вих људ ских пра ва. Оту да је јед но став ни је за-
кљу чи ти да ће у ско рој бу дућ но сти Ср би са Ко со ва и Ме то хи је, тј. ен кла ва 
би ти пот пу но ин те гри са ни у „ко сов ски си стем“. Дру га фа за је сте та ко зва на 
ин те гра ци ја Ср ба са се ве ра по кра ји не. Ме ђу тим, са ова ко из ре че ном прет по-
став ком ве ћи на Ср ба са Ко со ва и Ме то хи је не би би ла са гла сна. У том слу-
ча ју не би се ра ди ло о ког ни тив но, већ афек тив но уте ме ље ном не сла га њу, 
бу ду ћи да сва ко днев ни стре сни до га ђа ји ука зу ју на све не по вољ ни ји дру штве-
ни по ло жај њи хо ве ет нич ке за јед ни це.

Ср би се из да на у дан све ви ше за тва ра ју у свој си стем, без до вољ но ја ког 
ослон ца у ин сти ту ци о нал ној или без бед но сној сфе ри. Ова за тво ре ност жи-
вот у срп ској ен кла ви сво ди на ни во пу ке сва ко дне ви це, гле да ње срп ских ка-
на ла на те ле ви зи ји у на ди да ће на ве сти ма чу ти не што што упу ћу је на по зи-
тив ну бу дућ ност Ср ба на Ко со ву и Ме то хи ји. Та квих ве сти све је ма ње, због 
че га се ле тар ги ја уве ћа ва. Зна чај ло кал не ини ци ја ти ве, чи је при ме ре смо у 
ра ду на во ди ли, због то га је ве ћи ка ко са дру штве ног, та ко и пси хо ло шког 
аспек та, јер бар на не ко вре ме ули ва на ду у на ста вак жи во та у сво јим ку ћа ма 
и мо гућ ност „кон ти ну и ра не“ ма те ри јал не ег зи стен ци је.
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5. За кљу чак

У ра ду је би ло ре чи о се лу за хва ће ном број ним кри за ма, ре фор ма ма ин-
сти ту ци ја ко јих се ме шта ни при бо ја ва ју и без на де жно шћу на ко ју се на ви ка-
ва ју. Се ло При луж је на сто ја ли смо, ипак, да при ка же мо и са све тли је стра не 
ње го вог по сто ја ња, а у ви ду при ме ра ло кал не ини ци ја ти ве у (мир но доп ској) 
про шло сти и (дру штве ним су ко би ма оп те ре ће ној) са да шњо сти. Раз вој При-
луж ја, јед ног од нај ста ри јих и нај ве ћих срп ских се ла на Ко со ву и Ме то хи ји 
ни ка да ни је те као кон ти ну и ра ним, склад ним то ком. Исто риј ске при ли ке чи-
та вог срп ског на ро да о то ме све до че.

У дру гој по ло ви ни ХХ ве ка ин те ре си При луж ја, као и ве ћи не се ла у Ср би-
ји, би ли су под ре ђе ни ин те ре си ма гра да. У со ци ја ли зму ме шта ни При луж ја 
по ста ли су рад нич ка кла са, а у кон тек сту дру штве них су ко ба и тран зи ци је 
сит ни по љо при вред ни ци, од ко јих мно ги из без бед но сних раз ло га и не иду 
на сво ја има ња. Ви сок сте пен не за до вољ ства ме шта на без бед но сном и ма те-
ри јал ном си ту а ци јом, као и сва ко днев ним жи во том у ен кла ви не ми нов ни 
су. Без ула га ња у га здин ства, у ви ду зи да ња и до град њи ку ћа, по љо при вред-
них згра да, ку по ви не сто ке и ме ха ни за ци је, При луж је се мо же свр ста ти у 
ре гре сив на се ла. Оно са јед не стра не де ли суд би ну ве ћи не се ла у Ср би ји то-
ком тран зи ци је, у ви ду па да дру штве ног по ло жа ја по љо при вред ни ка и њи-
хо вог за о ста ја ња за оста лим дру штве ним кла са ма, са до дат но оте жа ва ју ћим 
окол но сти ма ко је дру штве ни су ко би за со бом по вла че.

Оту да је са мо ор га ни зо ва ње се о ске за јед ни це у кон тек сту изо ло ва но сти 
од ве ћин ски срп ске те ри то ри је, а у не же ље ном окру же њу, при мер сна ге 
Ср ба из При луж ја да се из бо ре са те шко ћа ма ко је су свој стве не сва ко дне-
ви ци у ен кла ви. Дис по зи ци ја за се о ску ло кал ну ини ци ја ти ву су са ми се ља ци, 
ко ји пре по зна ју сво је по тре бе и ин те ре се. Се ћа ју ћи се све тлих го ди на на-
прет ка При луж ја (дру га по ло ви на ХХ ве ка), ме шта ни за по сле ни у ло кал ним 
ин сти ту ци ја ма по кре ну ли су ини ци ја ти ву за раз вој се ла и отва ра ње но вих 
рад них ме ста, али и уна пре ђе ње кул тур ног жи во та у ви ду ма ни фе ста ци је 
„Да ни Пре о бра же ња“. До са да шња ис тра жи ва ња по ка за ла су да је се ља штво 
у Ср би ји мар ги на ли зо ва но у пр вом ре ду у дру штве ном и еко ном ском по-
гле ду. То је и раз лог прет по став ке да је нај ве ћи удео у раз во ју и мо дер ни за-
ци ји срп ског се ла по след њих де це ни ја ве зан за не по сред но ан га жо ва ње се-
ља штва, ко је је на сто ја ло да пре све га уна пре ди сво ја при ват на га здин ства. 
Ова вр ста раз во ја се ла и ло кал не ини ци ја ти ве на при ме ру При луж ја (као и 
оста лих се ла на кон Дру гог свет ског ра та) спро ве де на је у зна ку ко лек ти ви-
зма обо је ног иде о ло ги јом. По сма тра но са вре мен ске дис тан це од не ко ли ко 
де це ни ја, ис по ста вља се, ме ђу тим, да је се ло упра во у том пе ри о ду до жи ве ло 
вр ху нац свог раз во ја и ло кал не ини ци ја ти ве.
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На кон по след њих дру штве них су ко ба на Ко со ву и Ме то хи ји пред Ср би-
ма из ен кла ва су иза зо ви оп стан ка, као и евен ту ал ног раз во ја. Да на шње При-
луж је, обе ле же но изо ла ци јом од остат ка Ср би је на осна жи ва њу ло кал не 
ини ци ја ти ве ин тен зив ни је ра ди по след њих не ко ли ко го ди на. Што је при ти-
сак за ин те гра ци ју у не же ље ну др жа ву ве ћи, број ни ји су слу ча је ви са мо ор га-
ни зо ва ња се о ске за јед ни це. Под та квим при ти ском, ор га ни зо ва на из град ња 
цр кве као ма те ри јал ног „пред став ни ка“ срп ског пра во слав ног иден ти те та и 
нај ја сни јег ви да ло кал не ини ци ја ти ве, не из не на ђу је. Ма ни фе ста ци ја „Да ни 
Пре о бра же ња“, та ко ђе усло вље на пра зни ком ко јем је цр ква по све ће на ука-
зу је на зна чај ко ји пра во сла вље има ме ђу Ср би ма на Ко со ву и Ме то хи ји. 
Слич но пе ри о ди ма у исто ри ји срп ског на ро да ко ји је, у од су ству на ци о нал-
не др жа ве, при бе га вао „је ди ној гло бал ној на ци о нал ној дру штве ној уста но-
ви“,27 Ср би са Ко со ва и Ме то хи је упо ри ште ви де у пра во сла вљу. Ве ра Ср ба 
из При луж ја и да ље је ти пич но „на род на ве ра“, пре све га об ред на и оби чај-
на, а ма ње дог мат ска. Вер ски жи вот у се лу је ме ша ви на вер ских и све тов них 
оби ча ја, цр кве них и ван цр кве них вер ских об ре да. То, ме ђу тим, ни је спре чи-
ло Ср бе из При луж ја да у на сто ја њи ма за очу ва њем кул тур ног иден ти те та и 
дру штве ног ин те гри те та, сво је цен трал не кул тур но-за бав не ак тив но сти пре-
д у зи ма ју у част пра во слав них пра зни ка.28

Ме ђу Ср би ма у ен кла ва ма, осим то га, ве ли ку сна гу и да ље има ауто ри тет 
углед них по је ди на ца. За ла га њем та квих ме шта на, ве ћа је мо гућ ност спро во-
ђе ња ло кал не ини ци ја ти ве и очу ва ња на ци о нал ног је дин ства у се лу окру же-
ном дру ги ма, дру га чи ји ма. Та ква си ту а ци ја по ка зу је сме њи ва ње тра ди ци о нал-
них и са вре ме них дру штве них од но са и нор ми у се лу, ко ји се из да на у дан 
ме ња ју под ути ца јем без бед но сне си ту а ци је, али и гло ба ли за циј ских про ме-
на. Оту да је и ло кал на ини ци ја ти ва у пр вим по сле рат ним го ди на ма би ла сла-
би јег ин тен зи те та у по ре ђе њу са ини ци ја ти вом ме шта на да нас. Усме ре ни ка 
по тре ба ма се ла и се ља штва, ло кал ни ин те лек ту ал ци и углед ни по је дин ци ра де 
на по бољ ша њу ег зи стен ци јал них усло ва и уна пре ђе њу кул тур ног жи во та се ла. 
То је и при мер ути ца ја тра ди ци о нал них вред но сти, по пут ча сти и по ште ња, 
ко је се и у са вре ме ним кон сте ла ци ја ма из два ја ју као основ не у ме ђу људ ским 
од но си ма на се лу. У усло ви ма угро же но сти фи зич ког ин те гри те та и на ци о-
нал ног иден ти те та Ср би из При луж ја по ка зу ју сна гу у бор би са сва ко днев ним 

27 Ми ло ван Ми тро вић, нав. де ло, 322. 
28 У том по гле ду Ср би са се ла не раз ли ку ју се од Ср ба из Ко сов ске Ми тро ви це, чи ја је 

цен трал на све ча ност град ска сла ва Св. Ди ми три је, због че га се и ор га ни зу ју ви ше днев не 
кул тур но-за бав не ак тив но сти и по зи ва ју цр кве ни и др жав ни зва нич ни ци. Оту да се на Ко со-
ву и Ме то хи ји не мо же ре ћи да су Ср би на се лу ре ли ги о зни ји од Ср ба из гра да. Ани мо зи-
тет пра во сла вље–ислам, ста вио је Ср бе и Ал бан це у би нар ну по зи ци ју „ми–они“, због че га 
се при ме ћу је ви ши сте пен ре ли ги о зно сти од Ал ба на ца, у се ли ма и гра до ви ма, та ко ђе. 
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те шко ћа ма. „За наш мен та ли тет то би тре ба ло по себ но да ва жи, јер пре ма 
на ла зи ма ан тро по ло га, мо ти ва ци ја је у нас по пра ви лу нај ја ча у нај те жим тре-
ну ци ма.“29 Ло кал ни ин те лек ту ал ци има ју од го вор ност и уло гу ме ди ју ма из ме-
ђу др жа ве и се ља ка. Њи хо ва ини ци ја ти ва и не рет ко мол бе упу ће не пред став-
ни ци ма др жав них ин сти ту ци ја у гра ду, ра ди до на ци ја и по мо ћи љу ди ма на 
се лу, од из у зет не је ва жно сти. И та ко до не ке но ве стре сне си ту а ци је, до ко је 
ће не ми нов но до ћи и у ко јој ће се ља штво из но ва мо ра ти да по ка же до ми-
шља тост у ци љу из бе га ва ња не по вољ ног дру штве ног по ло жа ја или ко ја ће, са 
дру ге стра не, (у)гу ши ти сло бо дар ски дух Ср ба, ко ји је свих ових го ди на био 
ини ци јал на сна га у бор би за очу ва ње сво јих до мо ва, сво је зе мље и свог се ла.
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Iva na ARI TO NO VIĆ

DAILY LI FE AND RE SI DENTS’ OR GA NI ZA TION IN 
SER BIAN EN CLA VE PRI LUŽ JE IN KO SO VO AND ME TO HIA

Sum mary

In this study we tried to re pre sent so me spe ci fi cs of daily li fe in vil la ge Pri luž je in Ko-
so vo and Me to hia, who se re si dents li ve sur ro un ded by Al ba nian po pu la tion sin ce NA TO 
tro ops en te red Ko so vo and Me to hia in 1999., and who ha ve very we ak con nec ti ons 
with nort hern part of pro vin ce, pri ma rily with Ko sov ska Mi tro vi ca, as well as with cen tral 
Ser bia. This is the vil la ge who se ma jo rity of re si dents pri ma rily sup por ted them sel ves 
by wor king in in du strial fa ci li ti es rat her than far ming the ir land sin ce 1950s. Star ting 
from Ju ne 10th, 1999., no ne of Ser bian em ployees work in PCSM „Ko so vo“ in Obi lić, 
whe re used to work mo re than 75% ac ti vely wor king vil la ge re si dents. That had left ob vi o us 
con se qu en ces on the vil la ge, which for ced vil la gers to turn to far ming, as less pro fi  ta ble 
ac ti vity, ha ving in mind the se pa ra tion of ex pan ded fa mi li es and land di vi sion (in he ri-
tan ce ba sed) and the fact that an ave ra ge fa mily owns 30 to 50 ac res of land.

Post-con fl ict apathy that ac cu mu la ted du ring past 10 years, re sul ted in po or in ter-
per so nal re la tion amongst vil la ge re si dents. The in cre a singly fa ster in te gra tion of so me 
in di vi du als in so-cal led „Ko so vo in sti tu ti ons“ system, ma kes this, on ce third by si ze 
Ser bian vil la ge in Ko so vo and Me to hia, mo re and mo re iso la ted from the rest of Ser bia 
and mo re in vol ved in diff  e rent system. One of few „bright spots“ in daily li fe of vil la gers 
re pre sents gat he ring of vil la gers du ring the pa tron sa int ce le bra ti ons, or jo int ac ti vi ti es, 
such as con struc tion of Church of Tran sfi  gu ra tion of Christ in 2009., which ca u sed 
fe e ling of so li da rity amongst vil la gers. The church, be ing the new gat he ring pla ce and 
the so ur ce of psycho lo gi cal strength, gi ves at le ast par tial ho pe for sur vi val to lo cal 
po pu la tion in the land of the ir an ce stors, which is of pri ce less im por tan ce to Ser bian 
far mer. Self-or ga ni sa tion of vil la gers in con struc tion of the church co uld be ob ser ved 
as pro of of the sis that the church is „pe o ple’s spi ri tual com mu nity“, as well as a mean 
of so cial pro mo tion, esca pe from iso la tion and a pre di spo si tion for im pro ved in ter-
per so nal re la ti ons.

Key words: Vil la ge Pri lu zje, en cla ve, daily li fe, Ko so vo and Me to hia.

Рад је пре дат 9. ок то бра 2010. го ди не, а на кон по зи тив ног ми шље ња ре цен зе на та од лу ком 
од го вор ног уред ни ка Ба шти не одо брен за штам пу.









Зве зда на ЕЛЕ ЗО ВИЋ

О ПРЕ ТЕН ЦИ О НИ ЗМУ У СЛИ КАР СТВУ*

(На при ме ру сли ка Аб ду ра хи ма Бу зе)

Aпстракт: У ра ду се го во ри о две ма сли ка ма по зна тог ал бан ског сли ка ра Аб ду-
ра хи ма Бу зе, на ко ји ма се од сли ка ва пре тен зи ја ал бан ске по ли ти ке пре ма срп ском 
др жав ном про сто ру, Ко со ву и Ме то хи ји. Реч је о сли ка ма Азем Га ли ца под оп са дом 
и Скуп шти на при зрен ске ли ге, ко је су на ста ле се дам де се тих го ди на про шлог ве ка.

Кључ не ре чи: Аб ду ра хим Бу за, сли ке: Азем Га ли ца под оп са дом, Скуп шти на 
при зрен ске ли ге, Ко со во и Ме то хи ја, умет ност, по ли ти ка

У срп ском на ро ду, Ко со во и Ме то хи ја пред ста вља ју по се бан на ци о нал-
ни про стор ко ји у ко лек тив ном пам ће њу, исто ри ји и умет нич ком ства ра ла-
штву за у зи ма цен трал но ме сто. Ова кво по и ма ње Ко со ва и Ме то хи је код 
срп ског на ро да тра је ве ко ви ма, а учвр шћи ва но је кроз ко сов ски мит, ко ји је 
пре ра стао у је дан од бит них на ци о нал них од ли ка. Са дру ге стра не, ја ча њем 
ал бан ске пре тен ци о ни стич ке по ли ти ке пре ма Ко со ву и Ме то хи ји, Ал бан ци 
кроз сво ју кул ту ру по ку ша ва ју да овај про стор при сво је. При мер та квог на-
сто ја ња у сли кар ству на ла зи мо на две ма сли ка ма јед ног од во де ћих ал бан-
ских сли ка ра из дру ге по ло ви не 20. ве ка, Аб ду ра хи ма Бу зе. На њи ма се пре-
по зна је ал бан ска пре тен ци о ни стич ка по ли ти ка пре ма про сто ру Ко со ва и 
Ме то хи је, чи ме је овај ства ра лац иза шао из окви ра умет но сти, ан га жу ју ћи 
сво је сли кар ство у слу жби по ли тич ких ци ље ва.

На су прот то ме сто ји исто риј ско и сва ко дру го пра во срп ско га на ро да 
на овај про стор, ко ји је ње го ва све та зе мља. Ка ко пи ше Мир ко Зу ро вац: „А те-
ме љи срп ске др жав но сти би ли су по ста вље ни упра во ов де на Ко со ву и Ме-
то хи ји, где је, за хва љу ју ћи то ме, срп ска ду хов ност на шла сво је по год но тло 
и у ње му ду бо ко пу сти ла сво је ко ре не.“1

* Рад је на пи сан у окви ру про јек та Ду хов не по ја ве и ства ра ла штво срп ског на ро да на 
Ко со ву и Ме то хи ји од XV до XX ве ка (бр. 148020), ко ји је одо бри ло и фи нан си ра Ми ни-
стар ство на у ке Ре пу бли ке Ср би је.

1 Зу ро вац 2007: 15.
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Пре ма кри ти ча ру Аго ли ју, Аб ду ра хим Бу за је ро ђен 1905. го ди не „у па-
три от ској по ро ди ци из Ђа ко ви це“. Уз по др шку и по моћ Бај ра ма Цу ри ја 
„од се лио се на југ“, где 1922. го ди не за вр ша ва основ ну шко лу.2 Уче ство вао 
је у ре во лу ци ји у Ал ба ни ји 1924. го ди не, бо ре ћи се про тив та да шњих дру-
штве них од но са у тој зе мљи. Ње гов на став ник цр та ња, сли кар Ан дреа Ку ши, 
ша ље га на сту ди је у Ита ли ју 1928, на Ака де ми ју у То ри ну, а го ди ну да на ка-
сни је од ла зи у Фи рен цу, где из у ча ва мо ну мен тал но сли кар ство. По по врат ку 
ку ћи ра ди као учи тељ, а две го ди не ка сни је, за по шља ва се у сред њој шко ли. 
Исте го ди не, за јед но са сво јим на став ни ком Ку ши јем и О. Па ска лом, осни-
ва пр ву шко лу цр та ња у Ти ра ни, где су зна ња сте кли ка сни је по зна ти ал бан-
ски умет ни ци: Ста мо, Зај ми, Сеј ди ни, Код хе ли, Ка це ли и дру ги.3

Пре осло бо ђе ња ни је из ла гао и ни је при хва тао би ло ка кве ак тив но сти 
за вре ме вла сти „ан ти на род ног ре жи ма и ита ли јан ског оку па то ра“. Ње го ва 
кре а тив ност се та да са сто ја ла од мо ти ва ко ји при ка зу ју пат њу и си ро ма-
штво на ро да. За тим про у ча ва еп ске ле ген де и те жње за сло бо дом, кроз ре а-
ли за ци ју фи гу ра, хе ро ја и ле ген дар них ју на ка, Скен дер бе га, Бај ра ма Цу ри ја, 
Азе ма Га ли це4. Тек по сле осло бо ђе ња отаџ би не и по бе де на род не ре во лу-
ци је ор га ни зо вао је пр ву из ло жбу 17. апри ла 1945. го ди не. По сле осло бо ђе-
ња име но ван је за за ме ни ка ди рек то ра Гим на зи је у Ти ра ни, а ра дио је као 
на став ник цр та ња и у пе да го шкој шко ли. Од 1947. ра ди на умет нич ком ли-
це ју „Јор дан Ми сја“, све до 1966, ка да од ла зи у пен зи ју. Аб ду ра хим Бу за је 
пру жио вре дан до при нос у ал бан ској умет но сти фи гу ра ти ве. За ње га ал бан-
ска кри ти ка ис ти че да је кроз сво ју умет ност при ка зао из ра же ни па три о ти-
зам, пренeо је на плат на и соп стве на све до чан ства из ре во лу ци о нар них 
два де се тих го ди на 20. ве ка и Дру гог свет ског ра та. У јед ном мо мен ту сво је 

2 Ов де се от кри ва на ме ра кри ти ча ра Аго ли ја да Бу зу ве же за про стор Ко со ва и Ме-
то хи је, иако се зна да је он ро ђен у Ско пљу. 

3 Agol li 1980: 3.
4 Азем Беј та, по зна ти ји као Азем Га ли ца (1889–1924), био je во ђа ал бан ских ка ча ка 

из око ли не Дре ни це, ко ји су пру жа ли ору жа ни от пор срп ској вла сти на Ко со ву и Ме то-
хи ји. На ди мак Га ли ца је до био по исто и ме ном дре нич ком се лу из ког је по те као. Ка да је 
срп ска вој ска кре ну ла у рат про тив Ото ман ског цар ства и за по че ла за у зи ма ње Ко со ва у 
Пр вом бал кан ском ра ту 1912. го ди не, су сре ла се са же сто ким от по ром ал бан ског ста нов-
ни штва, ор га ни зо ва ним у че те ка ча ка, ме ђу ко ји ма је био и Азем Га ли ца. По за вр шет ку 
ра та 1918. го ди не срп ска вој ска се вра ти ла, а Ко со во је ушло у са став Кра ље ви не СХС. 
Исте го ди не у Ти ра ни је осно ван Ко ми тет на род не од бра не Ко со ва, по зна ти ји као Ко-
сов ски ко ми тет, ко ји се бо рио за из два ја ње те ри то ри ја на се ље них Ал бан ци ма (Ко со ва, 
Ме то хи је, за пад не Ма ке до ни је и де ло ва Сан џа ка) из но во фор ми ра не Кра ље ви не Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца и за њи хо во при па ја ње Ал ба ни ји. Кра јем сеп тем бра 1924. го ди не ју-
го сло вен ска вој ска је у ве ли кој ак ци ји раз би ла ве ћи ну ка чач ких бан ди и ли кви ди ра ла њи-
хо ве во ђе, ме ђу ко ји ма и Беј ту. Де таљ ни је ви де ти: Маликовић 2005.
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ка ри је ре он се окре нуо па три от ским те ма ма и на ци о нал ним лич но сти ма 
„ве за ним за бор бу ал бан ског на ро да на Ко со ву за не за ви сност“, да би еле-
мен ти ње го вог сли кар ског из ра за ла га но пре ла зи ли у сим бо ли ку. За сво је 
ства ра ла штво и пе да го шко-обра зов ни рад ви ше пу та је на гра ђи ван. Афир-
ми сао се као је дан од во де ћих ал бан ских ства ра ла ца из гра ђу ју ћи свој осо бе-
ни сли кар ски стил у ко ме до ми ни ра ју пор тре ти и на ци о нал на те ма ти ка.5

Из дво ји ли смо две ауто ро ве сли ке: Азем Га ли ца под оп са дом и Скуп шти-
на при зрен ске ли ге,6 на ко ји ма уоча ва мо по ру ку ње го вог умет нич ког из ра за. 
Са гле да ва ју ћи сли кар ство ње го вих су на род ни ка и са вре ме ни ка са про сто ра 
Ко со ва и Ме то хи је за кљу чу је мо да им се ства ра лач ки сти ло ви раз ли ку ју. 
Ал бан ски сли ка ри са Ко со ва и Ме то хи је на сто је да пра те тен ден ци је у та да-
шњем ју го сло вен ском сли кар ству. Та ко кри ти чар Го чи, за јед ног од во де ћих 
ал бан ских сли ка ра са Ко со ва и Ме то хи је Му сли ма Му ли ћи ја пи ше: „Му слим 
Му ли ћи је сли кар екс пре си о ни стич ког из ра за. Ову екс пре си ју он гра ди сна-
гом – зра че њем, вред но шћу бо је, ду бо ким рит мом кон тра ста, ин тер пре ти-
ра ним пла хо ви тим, ин вен тив ним и спон та ним по те зом. Он ис тра жу је драм-
ску пси хо ло ги ју пор тре та и фи гу ре кон струк тив ним, оштрим и ор ган ским 
цр те жом с ин тен зив ним бо ја ма, по сма тра ју ћи спољ ну и мо рал ну стра ну.“ 
И Ђе лош Ђо кај је умет ник чи је је сли кар ско де ло над ре а ли стич ко-ме та фи-
зич ког из ра за. Го чи ка же да: „Овај сли кар по ста вља жи ва би ћа и ти хе пред-
ме те за со фру свог ли ков ног де ло ва ња та ко до жи вље ну и иза бра ну да они 
по ста ју сли кар ски мо ти ви – мо ти ва ци ја ко јом Ђо кај пред ста вља исто ри ју 
чо ве ка од ка ме ног до ба до на шег ве ка.“ Сли кар ство Џев де та Џа фе је пред ста-
вља ло „ком би но ва ње ре ал них (ста рих, од ба че них) пред ме та из жи во та са 
ар ти фа ци јал ном бо јом као глав ним еле мен том сли кар ства ја вља се у дру гој 
де це ни ји 20. ве ка са раз во јем ку би зма и афир ма ци јом да ди зма, ко јем је ко-
лаж оми ље ни на чин из ра жа ва ња“.7

За раз ли ку од њих, Бу за као нај и стак ну ти ји пред став ник та да шње ал бан-
ске умет но сти, по себ ну па жњу по све ћу је те ма ма из на ци о нал не про шло сти. 
Aлбанска кри ти ка ис ти че да ње гов сли кар ски опус ка рак те ри ше па три о ти-
зам, и да је на сво јим де ли ма по себ ну па жњу по све тио те ма ма из на ци о нал не 
про шло сти 20. ве ка. Узро ке те ње го ве им пре си је тре ба тра жи ти у та да шњој 

5 Agol li 1980: 4.
6 При зрен ска ли га је скра ће ни на зив вој но-по ли тич ког удру же ња ко је је у При зре-

ну фор ми ра ла гру па Ал ба на ца 1878. го ди не, на кон за вр шет ка ра та из ме ђу Ру си је, Ср би је 
и Цр не Го ре про тив Осман ског цар ства 1878. го ди не. При зрен ска ли га је би ла у су шти ни 
за сно ва на на иде ји Ве ли ке Ал ба ни је, за не ма ру ју ћи пра ва Ср ба, Сло ве на и Гр ка. Агре сив ни 
ан ти срп ски про грам При зрен ске ли ге трај но је оп те ре тио од но се из ме ђу Ср ба и Ал ба на-
ца. Де таљ ни је ви де ти: Хра бак 1998.

7 Bu zan čić 1988: 42.
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по ли тич кој кли ми ко ја је вла да ла у Ал ба ни ји. У то вре ме, иако је Ал ба ни ја 
би ла ко му ни стич ка зе мља, до ла зи до ње не пот пу не ал ба ни за ци је у на ци о нал-
ном сми слу. За бра њу је се упо тре ба би ло ко јег је зи ка осим ал бан ског, ме ња ју 
се лич на име на не ал бан ског ста нов ни штва у ал бан ска; до ла зи до про ме не на-
зи ва оних на се ља ко ја су има ла сло вен ски ко рен. Све док и по сма трач тих про-
це са је Бу за, што се ја сно ви ди на ње го вим де ли ма. Ту се од сли ка ва ју ње го ва 
идеј на по ла зи шта и умет нич ке ин спи ра ци је угра ђе не у ње го во ства ра ла штво.

Ове су штин ске ства ра лач ке цр те нај ви ше се ис по ља ва ју на две ма сли ка-
ма умет ни ка: Азем Га ли ца под оп са дом и Скуп шти на при зрен ске ли ге. Иде је и 
по ру ке ко је зра че са ових сли ка сва ка ко да оста вља ју на нас нај ја чи ути сак 
јер се ди рект но су прот ста вља ју срп ској на ци о нал ној исто ри ји и тра ди ци ји. 
У том по гле ду њи хо ва по ру ка је ја сна, њи ма је сли кар хтео по ка за ти да је 
про стор Ко со ва и Ме то хи је ал бан ски на ци о нал ни и др жав ни про стор. Оту-
да је ње гов Азем Га ли ца у оп са ди, он се бра ни од агре со ра ко ји га на па да. 
Бу зи на ком по зи ци ја При зрен ске ли ге при ка зу је ал бан ске пред став ни ке свих 
ве ра оку пље не око иде је на ци о нал ног ује ди ње ња. Те ка рак те ри сти ке де фи-
ни шу овај део Бу зи ног опу са као пре тен ци о ни стич ки. Азем Га ли ца под оп са-
дом је ком по зи ци ја на ко јој су при ка за ни во ђа ка ча ка и три ње го ва са бор ца, 
чи ја сце на упу ћу је на ору жа ну од бра ну од на па да ча, и не ги ра да је Га ли чин 
по крет био раз бој нич ки и упе рен про тив ле ги тим них ор га на јед не др жа ве. 
Као у це ло куп ном Бу зи ном сли кар ству, и овим де лом до ми ни ра ал бан ски 
на ци о нал ни ко ло рит.

Аб ду ра хим Бу за, Азем Га ли ца под оп са дом, уље/плат но,1976.
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Сли ка Скуп шти на при зрен ске ли ге на ста ла је у го ди ни ка да је обе ле жа-
ва на сто го ди шњи ца овог до га ђа ја, и умет ник је ње ном ре а ли за ци јом дао 
по др шку афир ма ци ји са мих иде ја на ста лих на овој скуп шти ни. Рад ња је по-
ста вље на у ен те ри је ру у ко јем су кру жно кон цен три са не му шке фи гу ре, од 
ко јих су не ке на о ру жа не, у се де ћем ста ву, са бе лим, цр ве ним, и зе ле ним ка-
па ма на гла ва ма. Ови ору жни ци ша љу ја сну по ру ку: да од ред бе до не те на 
овом ску пу тре ба ре а ли зо ва ти ору жа ним пу тем. По та ми ко ја се кроз ок на 
про зо ра уоча ва, и упа ље ним све тли ма, пре по зна је мо да се рад ња од и гра ва 
у но ћи, ко ја асо ци ра на по ро бље ност ње го вог на ро да. У цен трал ном де лу 
ком по зи ци је је ока че на сли ка, на ко јој је рат ник са бе лом ка пом, на бе лом 
ко њу, у чи јем ли ку пре по зна је мо Скен дер бе га. Про сто ром до ми ни ра ал бан-
ски на ци о нал ни ко ло рит, у окви ру ко јег ал бан ске за ста ве по ја ча ва ју им пре-
си ју са мог де ла.

Аб ду ра хим Бу за, Скуп шти на при зрен ске ли ге, уље/плат но, 1978.

Кроз сли ке Аб ду ра хи ма Бу зе са гле да ва мо чи та ву јед ну иде о ло ги ју пре ма 
ко јој су Ко со во и Ме то хи ја пред ста вље ни као ал бан ски ет нич ки и др жав ни 
про стор. Јед но од цен трал них ме ста у та квој иде о ло ги ји за у зи ма ју При зрен-
ска ли га и ње не од лу ке, на ко ји ма се и да нас те ме љи јед на пре тен ци о ни стич-
ка по ли ти ка. Дру ги би тан еле мент по ме ну те иде о ло ги је је сте да се се па ра-
ти стич ки по кре ти на Ко со ву при ка жу као бор ба за на ци о нал но осло бо ђе ње, 
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што је сте сми сао сли ке Азем Га ли ца под оп са дом. Ова иде о ло ги ја је дав но 
пре по зна та, на су прот ко јој сто ји чи та ва исто ри ја јед ног на ро да, ве за на за 
КО СОВ СКИ МИТ, ко ји је уткан у срп ско на ци о нал но би ће. Мит ко ји је 
ве ко ви ма на дах њи вао срп ске умет ни ке да ства ра ју сво ја нај леп ша де ла, чи ја 
по е ти ка ни је би ла на ште ту не ког дру гог на ро да.
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Zve zda na ELE ZO VIĆ

ON PRO TEC TI O NISM IN PA IN TING
(On the Exam ple of Pa in tings of Ab du ra him Bu za)

Sum mary

The aut hor or this pa per stres ses that Ab du ra him Bu za is one of the le a ding Al ba-
nian pa in ters of the se cond half of the past cen tury. He affi   r med him self as one of the 
le a ding Al ba nian cre a tors by bu il ding of spe ci fi c pa in ting style of his, in which the por tra its 
and na ti o nal the ma tic are do mi na ting. At two pa in tings of his such as The As sembly of 
Pri zren ska Le a gue and Azem Ga li ca un der Si e ge, a ten dency of the ar tist to show se pa ra tist 
mo ve ment in Ko so vo and Me to hia is be ing re fl ec ted and na ti o nal mo ve ment for li be ra tion, 
but Ko so vo and Me to hia as Al ba nian et hnic and na ti o nal area. This ide o logy had been 
re cog ni zed long ti me ago, con trary, to which the who le hi story of one pe o ple was stan ding 
lin ked with the Ko so vo Myth, wo ven in to the Ser bian na ti o nal be ing.

Key words: Ab du ra him Bu za, pa in tings: The As sembly of Pri zren ska Le a gue, Azem 
Ga li ca un der Si e ge, Ko so vo and Me to hia, art, po li tics.

Рад је пре дат 8. но вем бра 2010. го ди не, а на кон по зи тив ног ми шље ња ре цен зе на та од лу ком 
од го вор ног уред ни ка Ба шти не одо брен за штам пу.





УПУТ СТВО АУТО РИ МА

На ле вој стра ни у за гла вљу уне ти име и пре зи ме, зва ње ауто ра, на зив уста-
но ве, фа кул те та и се ди ште. На слов ра да ку ца ти на сре ди ни ве ли ким сло ви ма. 
Сви тек сто ви на срп ском тре ба да бу ду ку ца ни ћи ри ли цом. У тек сту су ита-
ли ком (кур зи вом) ис так ну те ре чи на стра ном је зи ку. Обим ра да не сме би ти 
ве ћи од 1 до 1,5 аутор ских та ба ка, од но сно 16–25 стра на, 36.300 до 56.725 
ка рак те ра са раз ма ком.

По сле ових по да та ка сле ди Ап стракт ко ји тре ба да са др жи 100–250 ре чи. 
Иза ап страк та иду Кључ не ре чи чи ји број не мо же би ти ве ћи од 10, док њи хо ва 
упо тре ба у тек сту тре ба да бу де још ве ћа. У ап страк ту тре ба да сто ји пред мет 
ана ли зе, циљ ра да, ко ри шће ни ме то до ло шки по ступ ци, ре зул та ти, за кљу чак 
или од ре ђе не пре по ру ке. На кра ју тек ста тре ба на пи са ти Ре зи ме (Sum mary) 
чи ја ду жи на мо же би ти мак си мал но до 1/10 ду жи не члан ка. Аутор тре ба у 
крат ким цр та ма да из ло жи нај ва жни је ре зул та те сво јих ис тра жи ва ња до ко-
јих је до шао у ши рој фор ми не го у ап страк ту. Ре зи ме и кључ не ре чи тре ба 
пре ве сти на ен гле ски је зик, а ако је рад на стра ном је зи ку, њих тре ба пре ве-
сти на срп ски је зик.

Текст тре ба пи са ти у фон ту Ti mes New Ro man, ве ли ким сло ви ма, ве ли-
чи на 12, са уву че ним па су си ма и про ре дом 1,0 – ћи ри лич но пи смо. Ме ђу на-
слов ку ца ти у фон ту Ti mes New Ro man, ве ли чи на сло ва 12. И на слов и ме ђу-
на сло ви су бол до ва ни.

Фу сно те у фор ми на по ме на да ју се на дну стра не у ко јој се на ла зи ко мен-
та ри са ни део тек ста или на во ђе не ли те ра ту ре. Тре ба их ку ца ти по ше ми In-
sert – Re fe ren ce – Fo ot no te, а не на ме шта њем ра зних окви ра, јер се је ди но на тај 
на чин мо же га ран то ва ти да ће се у пре ло му фу сно те по ја ви ти на до бром ме-
сту. При ли ком на во ђе ња фу сно та, тре ба се ру ко во ди ти сле де ћим упут стви ма:

−  ка да се ра ди о мо но гра фи ји, фу сно та тре ба да са др жи: име и пре зи ме 
ауто ра, на слов ра да у ита ли ку, из да ва ча, ме сто, го ди ну из да ња и број 
стра не. На при мер: Ђор ђе Бо ро зан, Ве ли ка Ал ба ни ја – по ре кло, иде је, 
прак са, Вој но и сто риј ски ин сти тут, Бе о град, 1985, 149;

−  ка да се ра ди о члан ку, фу сно та тре ба да са др жи: име и пре зи ме ауто-
ра, на зив члан ка под на вод ни ци ма, на зив ча со пи са у ита ли ку, из да ва-
ча, ме сто из да ва ња, број, го ди ну из ла же ња и број стра ни ца. На при мер: 
Ве сна Зар ко вић, „Отва ра ње пр ве срп ске књи жа ре у При шти ни 1890. 
го ди не“, Ба шти на, Ин сти тут за срп ску кул ту ру, При шти на/Ле по са-
вић, св. 28/2010, 167;

−  ка да се ра ди о збор ни ку ра до ва, фу сно та тре ба да са др жи: име и пре-
зи ме ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, на зив збор ни ка у ита ли ку, у 
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за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча (уред ни ка) збор ни ка, из да ва ча, ме сто 
из да ња, го ди ну из да ња, број стра не. На при мер: Бран ко На до ве за, 
„Сте ван Ра до са вље вић Бдин о Ста рој и Ју жној Ср би ји“, у: Кул тур но 
на сле ђе Ко со ва и Ме то хи је – на уч но ви ђе ње ис хо ди шта, раз во ја, зна ча ја 
и чу ва ња (уред ник: Че до мир Ре бић), Ин сти тут за срп ску кул ту ру, При-
шти на/Ле по са вић, 2009, 71);

−  из во ри са Ин тер не та, ко ји не сме ју пре ћи ви ше од 10% ко ри шће не 
ли те ра ту ре, тре ба да са др же пу ну ин тер нет адре су. На при мер: http://
www.tnsme di um gal lup.co.rs/;

−  ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов, ко ји се од ре ђу је та ко да мо же 
да од го во ри на пи та ња ко? ко ме? шта? и где се на ла зи. За тим се кре ће 
од на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђем нај ма ње. На при-
мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. апри ла 1888. го-
ди не о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИК, К-Т, ф 2, п93/1894.

Иза сва ког ра да тре ба на ве сти ли те ра ту ру по ре ђа ну по азбуч ном ре ду, 
са сле де ћим еле мен ти ма:

−  књи ге: пре зи ме ауто ра и го ди на из да ња, ини ци ја ли име на и пре зи ме 
ауто ра, на слов књи ге у ита ли ку, из да ва ча, ме сто. На при мер: Бо ро зан 
1985: Ђ. Бо ро зан, Ве ли ка Ал ба ни ја – по ре кло, иде је, прак са, Вој но и сто-
риј ски ин сти тут, Бе о град;

−  члан ци: пре зи ме ауто ра и го ди на из да ва ња, ини ци ја ли име на ауто ра и 
пре зи ме, на зив члан ка под на вод ни ци ма, на зив ча со пи са у ита ли ку, из-
да ва ча, ме сто из да ња, број. На при мер: Зар ко вић 2010: В. Зар ко вић, 
„Отва ра ње пр ве срп ске књи жа ре у При шти ни 1890. го ди не“, Ба шти-
на, Ин сти тут за срп ску кул ту ру, При шти на/Ле по са вић, св. 28;

−  збор ни ци: пре зи ме ауто ра и го ди на из да ња, ини ци ја ли име на ауто ра 
и пре зи ме, на зив ра да под на вод ни ци ма, на зив збор ни ка у ита ли ку, у 
за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча (уред ни ка) збор ни ка, из да ва ча, ме сто 
из да ња. На при мер: На до ве за 2010: Б. На до ве за, „Сте ван Ра до са вље-
вић Бдин о Ста рој и Ју жној Ср би ји“, у: Кул тур но на сле ђе Ко со ва и Ме-
то хи је – на уч но ви ђе ње ис хо ди шта, раз во ја, зна ча ја и чу ва ња (уред ник: 
Че до мир Ре бић), Ин сти тут за срп ску кул ту ру, При шти на/Ле по са вић;

−  ли те ра ту ра са Ин тер не та, ко ја не сме пре ћи ви ше од 10% ко ри шће не 
ли те ра ту ре, тре ба да са др жи пу ну ин тер нет адре су. На при мер: http://
www.tnsme di um gal lup.co.rs/;

−  ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов, ко ји се од ре ђу је та ко да мо же 
да од го во ри на пи та ња ко? ко ме? шта? и где се на ла зи. За тим се кре ће 
од на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђем нај ма ње. На при-
мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. апри ла 1888. го-
ди не о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИК, К-Т, ф 2, п93/1894.

Ра до ве сла ти у елек трон ском об ли ку на e-mail адре су: in sti tut @dre nik.net




