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БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 30, 2011

Јаворка МАРИНКОВИЋ
Учитељски факултет у Врању

ФОНЕТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТОПОНИМА 
ПРИЗРЕНСКО-ЈУЖНОМОРАВСКЕ 

(ВРАЊАНСКЕ) ЗОНЕ*

Апстракт: Фонетски систем призренско-тимочког говорног типа се 
разликује од система стандардног српског језика: нема гласа и слова х, али познаје 
стари словенски полугласник â и африкату ö (дз).

Чување посебне фонеме за полугласник â и неизмењено вокално л. и –л, 
односно њихове замене делимично или потпуно различите у односу на штокавске 
говоре, припадају архаичним појавама у области фонетике.

Од иновација, на плану фонетике, најкарактеристичнији је губитак 
квантитативних разлика (нестанак опозиције дугих према кратким слоговима). 

Кључне речи: полугласник, вокално л, вокално р, експираторни акценат, 
консонантске групе

Фонетика је научна дисциплина која се бави проучавањем гласова, 
њиховим настанком, улогом говорних органа у том процесу, својствима 
гласова. Основна јединица фонетике јесте глас или фон. 

Глас је најмања јединица говора, звук (понекад шум) који настаје 
треперењем ваздуха услед покрета гласних жица, а уз учешће говорних органа.

Изговор гласова упућује на чињеницу да су они резултат рада говорних 
органа. Због тога се фонетика бави и њиховим радом, па самим тим улази и 
у групу физиолошких дисциплина које су углавном из групе биолошких 
наука. Поред тога, како покрете говорних органа прати треперење ваздушне 
струје, то јест једна акустичка појава, фонетика је и физичка дисциплина. 
Фонетика је дакле, физиолошка наука зато што описује гласове као производ 
рада одређених органа човечјег тела, а физичка зато што се ваздушна струја 

* Рад је рађен у оквиру пројекта Материјална и духовна култура Косова и Метохије (бр. 
178028), који је одобрило и финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.

УДК 000000000000
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која ствара гласове понаша по законима који важе за механичка тела, као при 
појави сваког другог звука у природи.

Без фонетике, тј. материјалне основе гласа, не може бити речи ни о 
његовој функцији у природним језицима, значи нема фонеме. Фонема 
је најмања гласовна јединица која има разликовну службу у језику. Њен 
гласовни, акустички састав, чини фон.

Фонологија је део науке о језику који проучава гласове као говорне 
јединице за обележавање разлике у значењу. Фонологија, дакле, проучава 
унутрашњи састав неког језика, тј. скуп разликовних знакова или фонема, 
чијом променом се мења или се може променити значење. У речима пет и 
пут, е и у биле би две различите фонеме, јер њихова замена условљава разлику 
значења. Фонологија је практично функционална фонетика јер проучава 
функционална значења гласова. 

Схватање фонеме као разликовне јединице врло је старо. Још је 
Аристотел писао: “Елемент је недељиви глас, али не сваки, него такав, од 
кога може постати смислена реч.“ Модерна теорија фонеме је зачета у 
Казањској школи (Бодуен де Куртене и Н. В. Крушевски). У овој школи 
су разрађене темељне поставке о фонемама као компонентама морфема, о 
многоличности гласова који се сједињују у једну фонему-„општи утисак о 
гласу“. Александар Белић сматра да није могуће одвојити фонологију од 
фонетике: то су два вида једне те исте појаве. Идеје фонологије знатно су 
утицале на савремену лингвистику, а томе је посебан допринос дала Прашка 
лингвистичка школа. 

Српски стандардни језик има тридесет фонема, што значи да сви 
у  његовој  фонетици  описани  гласови ,  супротстављени  – служе  за 
разликовање значења. Дистинктивна (разликовна) обележја фонема 
заснована су на артикулационо – акустичким особинама гласова. За 
фонеме српског стандардног језика најбитније су артикулационе особине 
(одређене по начину и месту изговора), звучност / безвучност гласова и 
мекоћа / тврдоћа гласова. Када су у питању вокали, треба рећи да дужина 
и краткоћа такође могу имати службу означавања разлике у значењу (нпр. 
пaс и пaс). 

Азбука је устаљени редослед слова ћирилице. Назив је врло стар, потиче 
из времена настанка првог српског писма, старословенске ћирилице, у IX 
веку наше ере. Азбука је назив настао творбом од старих назива за прва два 
слова ћирилице. А (аз) и Б (буки): аз + буки = азбука. 

Азбука призренско-тимочког говорног типа разликује се од азбуке 
стандардног језика: нема гласа и слова х, али познаје стари словенски 
полугласник â и африкату ö (дз): 
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Аа Бб Вв Гг Дд Ђђ
Ее Жж Зз Öö (дз) Ии Јј
Кк Лл Љљ Мм Нн Њњ
Оо Пп Рр Сс Тт Ћћ
Уу Фф Цц Чч Џџ Шш
Ââ

Дакле, азбука призренско-тимочког говорног типа има тридесет-једно 
слово и исто толико гласова.

1. Вокалски систем призренско-тимочког говорног типа састоји се, 
најпре, од основ них пет во ка ла: е, и (пред ње га) и а, о, у (зад ње га ре да) који 
су, углав ном, нор мал ног обра зо ва ња. Ови гла со ви, по Бе ли ћу, пред ста вља ју 
зву ко ве без спе ци фич них ни јан си и “слажу се у то ме прав цу са сред ње е вроп-
ским обич ним вокалима“1. Та кви нор мал ни во ка ли (а, о, е, и, у) на ла зе се и у 
ми кро то по ни ми ма2 јужне и источне Србије:

Бујa но вач ко јeзе ро, Бuн џу ло, Гuше вац, Ја рuге, Кu ке, Кuћи ште, Мu шки 
дoл, Сu ве ли вaде, Тuл бе, Uтри на;

Бaре, Глoг, Гo ли рiд, Кo зјак, Лoвач ки дoл, Оџин рiд, Осo је, При сo је, 
Сeло, Џo љин клa да нац;

Арнiца, Ба ра љe вац, Бa ри ца, Ва љaви ште, Зaј ци, Јaбла ни ца, Јaзав ска дuп ка, 
Мaр ков гa бер, Шaљи ца;

Бiнич ка Ма рa ва, Бо јi не, Ви сi на, Вi шеï Мен џi ци, Кiт ке, Крiва крuшка, Крiви 
рiд, Мр твiца, Цi ган ске кu ће;

Бачeви на, Го лeми дoл, Ђе рeн, Јeзе ро, Ле скoви дoл, Лeш је, Прe све та, Сe-
ли ште, Срeд ни рiд, Сту дe ни клa да нац, Цeр, Цр квeни рiд, Чeшма.

1. 1. Отво ре ни, од но сно, за тво ре ни во ка ли ов де су до ста рет ки. Ова 
по ја ва је усло вље на по ло жа јем, а ма ни фе сту је се пот пу ном за ме ном во ка ла.

Про ме на во ка ла мо же би ти усло вље на ак цен том; у ак цен то ва ној по зи ци ји 
во ка ли по ста ју за тво ре ни ји, а у не ак цен то ва ној отво ре ни ји, као у при ме ри-
ма: Ма рaва–Мoра ва, Мaра ви ца–Мо ра ви ца, Гар нaти рiд — Гор на ти рид. 
Не ак цен то ва ни во кал е ме ња се у прав цу отво ре ног а, у су фик су -енац/-анац 
у ми кро то по ни ми ма: Клa да нац (стандардно, кла де нац), Гoр њи клaда нац, 

1 А. Бе лић, Ди ја лек ти ис точ не и ју жне Ср би је, 13.
2 За илустрацију фонетских карактеристика овог говорног типа користићемо 

топономастички материјал зато што су у нормалним токовима времена топоними мање, 
и спорије, од било којих других речи, и говора уопште, подложни језичким променама. 
Материјал је прикупљен на терену, деведесетих година XX века, за потребе израде 
докторске дисертације под насловом Микротопонимија бујановачког и прешевског краја (Ј. 
Маринковић). Иначе, у лингвистици су ово корисни подаци који се употребљавају не само 
у дијалектологији већ и у историји језика и упоредној граматици. 
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Бе лaј кин клa да нац, Мiр ков клaда нац, Мi ти но клa дан че, Пре тiн ски клa да-
нац, Мuјин клa да нац. Ми сли мо да ту до ла зи и при мер Со мо љи ца (на те ре ну) 
пре ма Са мољи ца (ге о граф ски по јам у ка та стар ској упо тре би).

Акце нат ути че на при ро ду во ка ла у ква ли та тив ном и кван ти та тив ном сми-
слу. Раз ли чи том ар ти ку ла ци јом на гла ше них и не на гла ше них во ка ла у овим 
го во ри ма А. Бе лић об ја шња ва про ме ну за тво ре них во ка ла у отво ре не.

Дело ва њем ак цен та у кван ти та тив ном сми слу у овим го во ри ма до ла зи до 
ре дук ци је са мо гла сни ка у раз ли чи тим сте пе ни ма, или ње го вог пот пу ног иш-
че за ва ња. На род ни из го вор то по ни ма Божâ њeвац, пре ма ка та стар ском, и ина-
че у зва нич ној, ад ми ни стра тив ној, упо тре би, Бо жи ње вац, мо же би ти по твр да 
за ову по ја ву. Да кле, сто ји и у не на гла ше ној по зи ци ји, ис пред на гла ше ног 
сло га, ко је се ре ду ци ра и до би ја осла бље ну ар ти ку ла ци ју. Ми сли мо да ов де 
спа да ју и при ме ри Сi бин ско клaдâнче, са ре ду ко ва ним во ка лом а у сре ди ни 
ре чи иза на гла ше ног сло га, Шâмшiрски рид, са ре ду ко ва ном во ка лом и (< 
тур. şимşир, м) и Öâдiне < Öидiне.

1. 2. Иако ће о по лу гла сни ку и ка сни је би ти ре чи, ов де тре ба на гла си ти да 
је у при ме ри ма Божâ њeвац и Сi бин ско клaдâнче реч о редукованим во ка ли ма, 
ко ји, ина че, на ста ју у по себ ном гла сов ном по ло жа ју (“пред или за акцентом”), 
за раз ли ку од ста рих по лу во ка ла, ко ји пред ста вља ју зву ко ве по себ ног обра-
зо ва ња. На ову по ја ву про фе сор А. Бе лић се освр ће у ви ше на вра та (ДИЈС, 
42, 248, 252 и да ље).

Нај ви ши сте пен ре дук ци је во ка ла у ве зи са де ло ва њем ак цен та са су сед-
ног сло га ње го во је пот пу но иш че за ва ње, као у при ме ри ма: Пр ма ци < тур. 
пар мак.3 Скoру ша–Оско ру ша; Ћaј ске њiве — Ће ај ске њи ве < ће хa ја (ће a ја), 
хи пок. ћa ја (< тур. вулг. ke haya… 1. по моћ ник за ступ ник ве зи ра).4

1. 3. За ме на во ка ла а во ка лом е као у ми кро то по ни му Ће ре мiд ни ца (< 
нгр. κεραμίδα “балкански грецизам”5).

1. 4. У при ме ри ма Му а џiр ци, Му а џiр ске њiве, Чо ко лeшка ма a ла, Тр нoв-
ска ма a ла ја вља ју се са мо гла снич ке гру пе уа и аа, ко је су на ста ле по сле иш че-
за ва ња су гла сни ка х и оста ле не из ме ње не.

Међу тим, на ла зи мо и при ме ре у ко ји ма је је дан еле ме нат редукован, као 
у на зи ву Ши ро кор нi ца. У овом ми кро то по ни му до шло је до са жи ма ња два 

3 А. Шкаљић, Турцизми…, 511.
4 А. Шкаљић, Турцизми…, 186.
5 П. Скок, Етимологијски рјечник хрватскога или српскога језика I, 354.
Напо ме на: овај на зив је, у ис пи ти ва ни го вор, мо гао ући и пре ко тур ског је зи ка (keremid, 

keremit). Ме ђу тим, ту мо гућ ност од ба цу је мо, уз са зна ње да је ће ра ми да про из вод за ко ји су 
зна ли Гр ци и Ри мља ни, па је и на Бал ка ну, у њи хо вим про вин ци ја ма, сва ка ко, ко ри шћен и 
пре до ла ска Ту ра ка (Ј. Маринковић).
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раз ли чи та во ка ла, а и о, ко ји су се при твор би на шли је дан по ред дру гог. Ши-
ро ка ор ни ца > ши ро ка ор ни ца > Ши ро кор нiца.

До ре дук ци је ових во ка ла до ла зи за то што се на ла зе у не ак цен то ва ним 
сло го ви ма.

2. Полугласник се у призренско-тимочким говорима изговара  као по-
се бан глас, ко ји, по пра ви лу, има гла сов ну вред ност не ла би ја ли зо ва ног во ка-
ла, нај че шће сред ње ви си не, обич но сред њег или зад њег ре да. У на шој на у ци 
о је зи ку овај се глас бе ле жи зна ком â (по тра ди ци ји срп ске сред њо ве ков не 
пи сме но сти), а на ла зи се на ме сту ста рих сло вен ских по лу гла сни ка ã и â, за-
тим но ви јег по лу гла сни ка обра зо ва ног у за себ ном жи во ту ових ди ја ле ка та, 
углав ном пред или за ак цен том, и у турци зми ма.

Изго вор овог гла са је вр ло про мен љив, те се че сто при бли жа ва из го во ру 
и во кал ским бо ја ма дру гих во ка ла; нај че шће во ка лу а, а ре ђе во ка ли ма е, о, 
у, и. Ова по ја ва је на ро чи то из ра же на у не на гла ше ним сло го ви ма, чи ја је ар-
ти ку ла ци ја и ина че ма ње пре ци зна. О ути ца ју ак цен та на гла сов ну вред ност 
по лу гла сни ка би ло је већ ре чи, а ов де још до да је мо да овој по ја ви до при но си 
и аси ми ла ци ја пре ма су сед ним кон со нан ти ма, па ла та ли ма (â > е), од но сно 
ла би ја ли ма и, на ро чи то, ве ла ри ма (за â > о, у).

Глас â ја вља се и у ре чи ма стра ног по ре кла, нај че шће тур ског, и то ме сто 
тур ског гла са ›. Аб ду лах Шка љић6 раз ма тра овја глас у окви ру тур ског су фик са 
-lik (-lik, -luk, -lük), ко ји се у срп ском је зи ку, по угле ду на тур ски, до да је на шим 
ре чи ма, па чак и ин тер на ци о нал ним из ра зи ма, при твор би из ве де ни ца.

Пре гле дај мо спи сак нази ва изабраних, такође, из нашег то по но ма стич ког 
ма те ри ја ла у ко ји ма се овај глас ја вља:

а) на ше ре чи: Абâд, Божâ њeвац, Божâ њeв ско по ље, Гaбâр, Дeј ков клaдâнац, 
Öâдiне, Песâк, Песâци, Си бiн ско клaдâнче, Тâнки трап, Тâнко дол че;

б) ре чи стра ног, обич но тур ског по ре кла: Бeгов бузaлâк, Бузaлâк, Ташлâк, 
Чивлâк, Чивлâчиште, Шâмшiрски рид.

На при ме ри ма Бу зa лак, Клaда нац, Тa син бу за лак, Сту дe ни кла да нац (с. 
Ба ра ље вац-Бујановац), Шaљич ки клaда нац, та ко ђе из то по но ма стич ке гра ђе 
јужне Србије, мо же се кон ста то ва ти про цес за ме не по лу гла сни ка у не на гла-
ше ној по зи ци ји пу ним во ка лом. У при ме ри ма са овог говорног подручја то је 
âа

а > а, ина че, мо же још би ти âо
о > о, âе

е > е. (О во ка ли за ци ји по лу гла сни ка 
оп шир ни је код А. Бе ли ћа.7

3. Слоговно Р. И Л. налазимо на целој територији призренско-тимочког 
говорног типа у говору, а нарочито у микротопонимима: Вr, Вrла стра на, Вr ли 
до, Вrло би ло, Вrп че, Гrло, Кr ми ште, Не до кrстен ски дол, Цrни ка мен, Цrква.

6 А. Шка љић, нав. де ло, 45.
7 А. Бе лић, нав. де ло, 78, 79.
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У на шим при ме ри ма га има у ме ди јал ној по зи ци ји где са мо р гра ди слог 
— Вrла стра на, Гr ло, Рас кr сја, Цrква, и у фи нал ној по зи ци ји, у при ме ру Вr 
где се на шло по сле ели ми на ци је гла са х.

У свим овим при ме ри ма во кал но р. је ак цен то ва но. Ме ђу тим овај се глас 
мо же на ћи и у не ак цен то ва ном сло гу, као на при мер у на зи ву Срeд ња ртiна.

Иако ни су по твр ђе не у ми кро то по ни јској грађи, али ка ко се на ла зе у дру-
гим сег мен ти ма овог го во ра, на во ди мо још две по ја ве ве за не за во кал но р.. 

3. 1. 1. Дево ка ли за ци ја во кал ног р. на ста је у слу ча је ви ма ка да до ђе до 
раз во ја про прат ног, не ак цен то ва ног во кал ског еле мен та уз р., и то нај че шће 
у кон со нант ском окру же њу као у при ме ру бр ни ца (за штит на мре жа ко ја се 
ста вља ко њу око уста да не би оште тио усе ве при ли ком об ра де) > брâница 
> бра ни ца.8

3. 1. 2. Секун дар но во кал но р. на ста је у не ак цен то ва ном сло гу, у кон со-
нант ском окру же њу, кад до ђе до ре дук ци је су сед ног во ка ла, као у при ме ри ма: 

р + а: пра ши на > пр ши на; вра ти ло > вр ти ло;
а + р: пар ти зан ска че та > пр ти зан ска че та.
3. 2. Во кал но л. и све ње го ве ре флек се на ши ро ком про сто ру при зренск ко-

ти моч ких го во ра: лâ (ли, ле), лу, у де таљ но је опи сао А. Бе лић.9 Он је из дво јио 
ју жно мо рав ски го вор због то га што се са мо у ње му ја вља ју сви ови ре флек си. 
Ме ђу тим, као спе ци јал не ка рак те ри сти ке овог го во ра он, ипак, из два ја, пре 
свих, лу и у, на по ми њу ћи да “сем лу и у на хо ди мо у ово ме ди ја лек ту по не ке 
при ме ре и са лâ: длâаг/Вра ње, длâага/В. Ба ња, длâаго / Вр тог, Виш, Вра ње… 
Сви су ти при ме ри, као што по ка зу ју нај бо ље ме ста у ко ји ма се на хо де, мо гли 
би ти по зајм ље ни или из за плањ ског ди ја лек та или окол них ди ја ле ка та ко ји су 
зна ли за ту цр ту.”10 

Бели ће во об ја шње ње о по ре клу ре флек са лâ у ју жно мо рав ском го вор ном 
ти пу мо же да ва жи и за сле де ће при ме ре из ми кро то по ни ми је бу ја но вач ког 
и пре шев ског кра ја: Длâга ба ра, Длâге, Длâгајке, Длâге њи ве, Длâги дол, Длâги 
рид, Длâго дол че, Длâго плад ни ште, и са не знат ним во кал ским раз ли ка ма у 
се ли ма Би ља чи и Бу штра њу (слив ПМ), у ко ји ма бе ле жи мо при ме ре са л: 
Дл.гаïбара, Дл.геïартине.

Нази ви Ја бу ке и Ја бу кар ник по твр ђу ју по ја ву промене л. > у, а на зив Слуп 
ре флекс л > лу (у по ло жа ју иза ден та ла).

У при ме ру Дли бо ки дол, та ко ђе из пре зен ти ра не гра ђе, на ла зи мо по твр ду за 
ре флекс во кал ног л (ко је је по ста ло од лâ, евен. лã) > ли, што је ка рак те ри сти ка 

8 О овој по ја ви, у су сед ним го во ри ма, пи са ли су М. Па вло вић, Го вор Сре теч ке жу пе, 72, 
и Н. Бог да но вић, Го вор Алек си нач ког По мо ра вља, 82–83.

9 А. Бе лић, нав. де ло, 90–125.
10 А. Бе лић, нав. де ло, 122.
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ти моч ког ди ја лек та, а чи ји раз вој А. Бе лић об ја шња ва ова ко: “Али не тре ба ми-
сли ти да се ова цр та раз ви ла из л, већ у не ким слу ча је ви ма, ка да је л по ста ло од 
лâ (евент. лã), по ред л на хо ди мо и ли.”11

У Алек си нач ком По мо ра вљу Н. Бог да но вић ме сто во кал ног л. на ла зи ре-
флекс -и (Ди бо ки по ток, ди бо ка во да) и сма тра га ре дов ном по ја вом за ово 
под руч је.12

4. Ка рак те ри сти ке су гла снич ког си сте ма при зрен ско-ти моч ког 
говорног типа, од но сно ње ног ју жно мо рав ског (под)ти па, већ уоче не у ди-
ја лек то ло шкој ли те ра ту ри, такође, потврђује микротопонимијска грађа јужне 
и источне Србије. 

Спе ци фич ност кон со нант ског си сте ма овог го во ра огле да се у упро шћа-
ва њу и из ме на ма су гла снич ких гру па (аси ми ла ци ја, ди си ми ла ци ја), чу ва њу и 
из ме ни -л на кра ју сло га, ме та те зи.

У Врањ ском По мо ра вљу су гла сник ö (дз) је еви дент ни ји у го во ру ста-
ри јих ге не ра ци ја.

Ево не ко ли ко при ме ра са ö из пре зен товане ми кро то по ни миј ске гра ђе: 
Öадине, Öидине, Öâдине.

4. 1. Су гла сни ци ћ и ђ на те ри то ри ји ју жно мо рав ског го вор ног (под)
ти па чу ју се са нор мал ном ар ти ку ла ци јом, као у стан дард ном срп ском је зи ку, 
али са осла бље ном фри ка ци јом, као -ћк (к) и ђг (г), због че га се на овом ме сту 
по себ но ис ти чу. (Ар ти ку ла ци ју ових гла со ва опи сао је А. Бе лић.)13

Такве гла со ве на ла зи мо у при ме ри ма Кућ ке ти не, Ћке ре мин ца (из на шег 
то по но ма стич ког ма те ри ја ла).

Узро ке за ову по ја ву у пре шев ско-бу ја но вач кој го вор ној зо ни Д. Бар јак-
та ре вић ви ди у ути ца ји ма са стра не, и то пре ко тур ских ре чи ти па ке са, ке рим, 
Ке мал и пре ко ма ке дон ског -к, на ро чи то у зо ни где се срп ски и ма ке дон ски 
је зик ме ша ју и уза јам но ути чу је дан на дру ги.14

Мисли мо да ов де, као по твр да, мо же до ћи и ми кро то по ним Ге рен-по ток, 
ина че чест на зив у Врањ ском По мо ра вљу (< нгр. γεράνι). У Реч ни ку СА НУ 
по сто ји и ово зна че ње за реч ђе рен у врањ ском кра ју: “Ђерен во да је мла ка, 
има не при ја тан ми рис, те се по ну жди пи је.”15

Наила зи мо и на је дан уса мље ни при мер на овом те ре ну: ч > ћ, За бел ће < 
за бел + че. Код Ј. Ши ца на ла зи мо об лик забелâ шу ма ’са нај ра ни јом по твр дом 
у до ку мен ти ма из 14. в.’ (уп. Ј. Шиц, Географски термини, 71).

11 А. Бе лић, нав. де ло, 122.
12 Н. Бог да но вић, Го вор Алек си нач ког По мо ра вља, 84.
13 А. Бе лић, нав. де ло, 170–171.
14 Д. Бар јак та ре вић, Прешевско-бујановачка говорна зона, 183–184.
15 Реч ник срп ско хр ват ског књи жев ног и на род ног је зи ка, 89.
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4. 2. У ју жно мо рав ском, као и у мно гим дру гим што кав ским го во ри ма, су-
гла сник х се гу би, и то из свих по зи ци ја у ре чи. По твр де за ову по ја ву на ла зе 
се и у ми кро то по ни миј ској гра ђи:

а) гу бље ње ини ци јал ног х-: Ани ште, Аџиј ски дол, Ај дук, Оџе рид, Ај дуч ко 
кла дан че, Јен де ци;16

б) гу бље ње -х- у ин тер во кал ној по зи ци ји: Та ир ка < тур. Tahir, Ћај ске њи ве 
(на те ре ну) ће ај ске њи ве (у ли те ра ту ри ЈСС, 169) < тур. вулг. kehaya, за ме ник 
ве зи ра,17 Ви ше Мен џи ци < ме ха на, Аме да < ар. Аhmäd;

в) от па да ње крај њег -х: Вр’, Кри во ра (од кри в + орах).
Међу тим, по сто је у овом го во ру и по ку ша ји чу ва ња гла са х. У на шој ми-

кро то по ни миј ској гра ђи то је на зив Хи сар (тур. hisar, утвр ђе ње18 (оро ним у 
ха та ру Пре ше во).

Место иш че зле фо не ме х ја вља ју се суп сти ту ен ти:
х > в; Су во др во < Су хо др во. Уп. и Па ди ша ров дол: (< тур. padişah, цар19 > 

па ди ша-х-ов), са се кун дар ним р ана ло шког по ре кла.
4. 3. У ди ја лек то ло шкој ли те ра ту ри20 кон ста то ва на је по ја ва чу ва ња 

-л на кра ју ре чи и сло га у ју жно мо рав ском го вор у. На во димo по твр де за 
ту по ја ву из на ше ми кро то по ни ми је: Али ба шин дол, Алиј ски дол, Аџи јин 
дол, Белïкамен, Брај ков дол, Бу гар ски дол, Вра ни дол, Вр ли дол, Го лем дол, 
Гор њо мал ски бел ка мен, Грбанов дол, Длибоки дол, Длâги дол, Доњомалски 
бел камен, За бел, Или јин ски дол, Имел, Ки тин дол, Ко стин дол, Кри ви дол, 
Кусзïдол, Ку со дол че, Ле сков дол, Мал дол, Мал ме чак, Мар ков ски дол, Му-
ра тов дол, Му тав џи ски дол, Му шки дол, Ра до шин дол, Раз дол ци, Ре џин дол, 
Сел ски бу нар, Сел ски кла да нац, Сту бал, Су ви дол, Тур ски дол, Тâмни дол, 
Цвет ни дол, Чу кин дол.

Неизме ње но -л на кра ју сло га чу ва се у на род ном го во ру, а са мо по не где 
и у при ме ри ма узетих из ка та старских књига: Цр ни дол, Дол. У нај ве ћем бро ју 
при ме ра ка та старски подаци ну де суп сти ту ци ју со нан та -л во ка лом -о, као у 
при ме ри ма: Там ни до, Чу кин до, Бео ка мен.

Испи ти ва ни оно ма стич ки ма те ри јал је по твр дио и дру гу, у ди ја лек то ло-
шкој ли те ра ту ри по зна ту ка рак те ри сти ку со нан та -л, да се на кра ју сло га (од-
но сно ре чи) ме ња у -(ј)а: Бе ја ви ца < бел ви ца (вр ста ри бе) и Се ја це < сел це (у 
књ. срп ском је зи ку сел це > се о це).

16 А. Шка љић, нав. де ло, 327.
17 А. Шка љић, нав. де ло, 186.
18 Ту рец ко-рус скиè слов ник, Мо сква, АН СССР, 1977, 409.
19 А. Шка љић, нав. де ло, 507.
20 А. Бе лић, ДИЈС, 123; П. Ивић, Ди ја лек то ло ги ја срп ско хр ват ског је зи ка, 111; Др А. 

Пе цо, Пре глед срп ско хр ват ских ди ја ле ка та, 24.
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4. 4. По не кад је ов де су гла сник ј не ста бил не ар ти ку ла ци је. У ми кро то-
по ни ми ма Ша јин це, Во ји но њив че, Пе јин ка мен, Пе јин ци ј се по ар ти ку ла ци ји 
при бли жа ва не сло говном i.

Наши при ме ри по твр ђу ју да се не сло говно i ре а ли зу је у ме ђу во кал ном 
по ло жа ју (из ме ђу е и и или јед ног од тих во ка ла и не ког дру гог во ка ла). Ре-
а ли за ци ја гла са -ј под овим усло ви ма, као не слоговно i, А. Бе лић об ја шња ва 
на чи ном ар ти ку ла ци је во ка ла е и и, ко ји се за вр ша ва ју мо мен тал но, и по аку-
стич ком мо мен ту или ли че на i или се са њим пот пу но по кла па ју.21

4. 5. Гла со ви ф и џ у го во ру Врањ ског По мо ра вља, ја вља ју се у стра ним 
ре чи ма, нај че шће тур ског по ре кла: Афа зов рид, Аџи јин дол, Јан џик, Му тав-
џи ски дол, Му а џир ци, Оџе рид, Ре џе пов дол, Ре џин дол, Џар ди но лој зе, Џо љи на 
ли ва да.

У на зи ву Рав ши на, та ко ђе стра ног по ре кла, ме сто су гла сни ка ф ја вља се 
в (ф > в); рафсх, арб. ра ван.22

5. Сугласничку гру пу шт- на ла зи мо у ини ци јал ном по ло жа ју, у при ме-
ри ма Шту рац и Штек, за тим у сре ди ни ре чи, као у ми кро то по ни ми ма Ле-
штар и Пе штер, а нај че шће у на став ку -иште: Ва ља ви ште, Вар ди ште, Ву-
чи то ри ште, До ње ће ли ште, Зби ри ште, Ко но пљи ште, Кра и шта, Лој зи ште, 
Про си ште, Ре чи ште, Цр кви ште, Чивлâчиште. Ова квих при ме ра има мно го. 
На во ди мо са мо још не ке: Го ле мо плад ни ште, Гор њо тр ли ште, Гра ди ште, 
Гро би ште, До њо тр ли ште, Из би ште, Ка ми ла ри ште, Ку ћи ште, Ма на сти ри-
ште, Му ре чи ште, Ни ко ли но плад ни ште, Плу го ви ште, Рам њи ште, Се ли ште, 
Тр ли ште, Ће ра ни ште.

5. 1. По твр ду за гру пу жд на ла зи мо у ми кро то по ни ми ји Врањ ског По мо-
ра вља, као у при ме ри ма Ро жда це и Ти бу жде.

5. 2. Су гла снич ку гру пу цр < чр на ла зи мо у не ко ли ка то по но ма стич ка 
при ме ра: Цре шња, Цре шњи дол, пре ма ко ји ма има мо у стан дард ном је зи ку 
тре шња. (По ја ва се квен це тр- је ре зул тат ди си ми ла ци је гру пе цр). Се квен цу 
цр- има мо и у сле де ћим на зи ви ма: Цр ве ни ца, Цр кви ште, Цр ну ша, Цр но гор ско.

5. 3. У то по но ма стич ком ма те ри ја лу гру пу -шч обич но чу ва ју на зи ви са 
тур ци змом ба шча у осно ви: < тур. bahçe, bagçe < перс. bagče (bag-če), де ми ну-
тив од bag “воћ њак”.23 На во дим два та ква на зи ва: Ба шче ни дол и Тур ска ба шча.

5. 4. Пре ма стан дард ној ску пи ни см ов де сто ји шм у апе ла ти ву че шма 
(тре ба има ти у ви ду ми шље ње Ј. Ши ца (Географски термини, 19) да је, пре 
по зај ми це из осман ског до ба çeşme ’из вор, кла де нац’, по сто ја ло и на род но са 

21 А. Бе лић, нав. де ло, 134.
22 П. Скок, Ети мо ло гиј ски рјеч ник хр ват ско га или срп ско га је зи ка III, 113.
23 А. Шка љић, нав. де ло, 123.
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ди ја ле кат ским ко ле ба њем из ме ђу ’Cesma и Chasma): Бај ра мо ва че шма, Ба ља-
чил ска че шма, Че шма. У дру гим ре чи ма ова гру па оста је не из ме ње на: пе сма, 
по ве смо, ба смо.

6. У го во рима призренско-тимочког говорног типа, уну тар не ких 
су гла снич ких ску по ва вр ше се про ме не са ци љем олак ша ва ња го вор ног 
про це са. Те су про ме не не кад ви ше а не кад ма ње из ра же не. Ов де из два ја мо 
из ве стан број при ме ра у ко ји ма су при сут не не ке ка рак те ри стич не по ја ве за 
на род ни го вор овог под руч ја.

6. 1. Аси ми ла ци о ни про це си огле да ју се у сле де ћим примерима:
вн > мн (рав но > рам но): Рам ни рид, Рам ни ца, Рам ни ште, Рам но ши рин че, 

Рам њак, Рам њи ште.
У ис пи ти ва ној гра ђи има и слу ча је ва у ко ји ма гру па вн не под ле же ре-

гре сив ној аси ми ла ци ји: Рав њак (с. Кли но вац, Бујановац) и сви при ме ри из 
ка та стра: Рав ни рид, Рав ни ште, Рав но ши рин че, Рав њак.

У апе ла ти ву гум но, у ми кро то по ни ми ма чи ји је са став ни део, бе ле жи мо 
ста бил ну и не из ме ње ну гру пу мн: Стам бо ли ски гум на. Не из ме ње на гру па мн 
чу ва се и у то по ни му Тâмни дол.

6. 2. Ди си ми ла ци ју гру пе мн > вн, ко ја ина че жи ви у на род ном го во ру 
Врањ ског По мо ра вља, не на ла зи мо у то по ни миј ској гра ђи.

6. 3. Па ла та ли за ци ја
У сле де ћим на зи ви ма до ла зи до про ме не зад њо неп ча них су гла сни ка: к > 

ч: Ре чи ште < ре ка, Тре јач ка ре ка < Тре јак, Чивлâчиште < чивлâк, Ја бу чар-
ник < ја бу ка; г > ж: Глож је < глог + је; к > ц ис пред са мо гла сни ка -и, као на-
став ка за об лик: Песâци < песâк, Јен де ци < јен дек, Пр ма ци < тур. parmak м.24

У на зи ву Јар чи ште (од јар ци) не мо же се го во ри ти о пре ла зу су гла сни-
ка -ц у -ч “него су оба ова гла са до би ве на од су гла сни ка -к, и то је по пра ви лу 
пр во у из ве де ној ре чи до би ве но -ч, а тек ка сни је у основ ној -ц”.93 (О овом 
и слич ним при ме ри ма па ла та ли за ци је ви ди код М. Сте ва но ви ћа, Са вре ме ни 
срп ско хр ват ски је зик I, 127.)

6. 4. Ре зул та те ста рог јо то ва ња на ла зи мо у при ме ри ма Ор љак (од орâлã 
+ јак),94 Пе тров ски ор љак и Кла да нац у ду бље (бј > бљ), а но вог јо то ва ња у на-
зи ву За па ђе (од запад + âје).

6. 4. 1. Ново јо то ва ње из о ста је у при ме ри ма Кудеïгробја, Ста ро гро бје 
и Рас кр сја, а у при ме ру Не до кр стен ски дол не вр ши се јо то ва ње су гла сни ка у 
трп ном гла гол ском при де ву с осно вом пре зен та на -и. О овој по ја ви има ви-
ше ми шље ња у струч ној ли те ра ту ри,25 та ко да ов де ни је по тре бан ко мен тар.

24 А. Шка љић, нав. де ло, 511.
25 М. Сте ва но вић, Са вре ме ни сх. је зик I, 127.
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6. 5. Јед на че ње су гла сни ка по звуч но сти
б > п: гроб + че > Гроп че; вр ба + че > Врп че; ко ли ба > Ко лип чи ки; д > т: ли-

ва де + ке > Ли ват ке; з > с: раз + крст + је > Рас кр сја.
Дели мич но јед на че ње, не јед на ког сте пе на, на ла зи мо у не ким слу ча је ви-

ма ва ри ра ња ар ти ку ла ци је у санд хи ју: Кусзïдол, Подтïпругу, Подтïтурски дол. 
(Уп.: А. Бе лић, ДИЈС, 479, и Н. Бог да но вић, ГАП, 111).

6. 6. Афри ка ти за ци ја
пш > пч: Пче ни чи ште. У не по сред ном до ди ру с пло зи вом од фри ка ти ва 

(ш) до би ја се афри ка та (ч).
У на род ном го во ру Врањ ског По мо ра вља ме сто стан дард ног пше ни ца 

из го ва ра се ис кљу чи во пче ни ца, пче нич ни леб, пче нич но бра шно, пче ни чно 
по ље.

Још јед ну по твр ду за ову гла сов ну про ме ну на ла зи мо у хи дро ни му Пчи ња, 
за ко ји у ли те ра ту ри из XV в. сто ји об лик ПШИНÊ.26

6. 7. Ре дук ци ја и ис па да ње су гла сни ка је, сва ка ко, по ја ва ко ја, та ко ђе, 
ка рак те ри ше овај го вор, али тре ба ре ћи и то да ни је та ко че ста. Су гла сни ци 
на кра ју ре чи ви ше су скло ни про ме на ма. По ја ва се ма ни фе сту је на тај на-
чин што се од два су гла сни ка на кра ју ре чи последњи го то во оба ве зно гу би. 
У при ме ри ма Су ви мос’, Исподïмос’ и Ор лов брес’ има мо гу бље ње пра ска вог 
су гла сни ка (т) на кра ју ре чи иза струј ног (с). У го во ру се мо же на ћи ви ше 
та квих при ме ра: мла дос’, ста рос’, бо лес’, за вис’, ра дос’.

О називу Вr’ би ло је већ ре чи у ве зи са гу бље њем су гла сни ка х.
У ини ци јал ним гру па ма су гла сни ци се ре ла тив но до бро одр жа ва ју, па су 

при ме ри упро шћа ва ња ре ђи. Да на шње се ло у Врањ ском По мо ра вљу Со дер це 
у срп ским спо ме ни ци ма из XIV ве ка по ми ње се као Псо дер ци.27

6. 8. Иако је ме та те за при сут на, ипак ни је ра ши ре на по ја ва у го во ру 
Врањ ског По мо ра вља. Та кво се ста ње од ра жа ва и на ми кро то по ни ми ју, па 
на ис пи ти ва ној те ри то ри ји бе ле жи мо тек не ко ли ко на зи ва у ко ји ма је из вр-
ше на ова гла сов на про ме на.

Гру па зј с ме та те зом (ло зје > лој зе) ја вља се у примерима Лој зи ште, Ста-
ро лој зе.

Мета те за гру пе нд > дн из ди ја лек ти зма плад не ја вља се и у ми кро то по-
ни ми ма: Го ле мо плад ни ште, Ни ко ли но плад ни ште, Плад ни ште. Ову по ја ву 
по сма тра мо у од но су на стан дард ни об лик име ни це план ди ште.

И, на кра ју, у на зи ву Бај ра мо ва че шма, ука зу је мо на је дан при мер пре-
у зи ма ња стра не ре чи у из вор ном об ли ку (< тур. bayram “вјерски празник” 

26 Ст. Но ва ко вић, Пшињ ски по ме ник, СКА, Бе о град 1985.
27 Ст. Но ва ко вић, За кон ски спо ме ни ци срп ских др жа ва сред њег ве ка IV, 414.
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и у перс. bayram).28 Ина че, ме та те за се вр ши че сто при ли ком адап та ци је 
не ких стра них ре чи са секв. јр у на шем је зи ку: уп. бар јак, и у на шем стан-
дар ду < тур. bayrak.

7. У говору, акценат значи истицање неке говорне јединице у односу на 
другу јединицу. То истицање обично се врши помоћу енергије, инте-нзивније 
артикулације; због тога су акцентовани делови говора чујнији и јаснији, 
односно разумљивији од неакцентованих. Носилац акцента у слогу је један 
од пет самогласника или сонант р када има функцију носиоца слога. 

У најопштијем смислу акценат се дефинише као нарочито истицање 
јачине и висине једног слога у речи или једносложне речи у реченици. То 
нарочито наглашавање или акценат има три елемента: јачину, висину и 
трајање. 

Новију акцентуацију имају млађи говори штокавског дијалекта српског 
језика: шумадијско-војвођански, екавског наречја и (источно)херцеговачки 
говори, ијекавског наречја.

Старије системе акцентуације данас можемо чути у народним говорима: 
призренско-тимочког, косовско-ресавског и зетско-јужносанџачког говорног 
типа. У овим говорима акцентован је последњи слог и акценат, најчешће, није 
пренесен ( детé, потoк, ногe, главe…)

7. 1. Акце нат призренско-тимочког говорног типа је сте екс пи ра то-
ран: “један се слог по ја чи ни гла са ис ти че ме ђу оста лим.”29 Овај се ак це нат 
бе ле жи зна ком 30, а ње го во ме сто у ре чи је сло бод но (мо же се на ћи на сва ком 
сло гу): злaто, ко лeно, ју нaк, про ђe.

Акцен ту а ци ја је је дан од раз ло га да се врањ ско под руч је у ди ја лек то ло-
шкој ли те ра ту ри из дво ји као спе ци фич но. Алек сан дар Бе лић у сво јој сту ди ји 
(ДИЈС) ис ти че: “Само на крај њем ју гу Ср би је, у Вра њу и ње го вој око ли ни 
до гра ни це31, има од то га јед но вр ло ин те ре сант но од сту па ње, пре но ше ња 
ак цен та за је дан слог пре ма по чет ку ре чи у из ве сним слу ча је ви ма.”32 Сле де ћи 
при ме ри то по твр ђу ју: во дa > вoда, гла вa > глaва, ви нo > вiно, де тe > дe те.

Сли ка врањ ског ак це нат ског си сте ма, ко ју да нас најбоље од ра жа ва ми-
кро то по ни ми јска грађа, би ће пред ста вље на у окви ру не ко ли ко ка те го ри ја 
ти пич них при ме ра.

28 А. Шка љић, нав. де ло, 114.
29 А. Бе лић, нав. де ло, 271.
30 Овај знак ни ка ко не зна чи што кав ски ду ги ак це нат.
31 У вре ме оби ла ска ових обла сти (1905) А. Бе лић је ми слио на срп ско-тур ску гра ни цу, 

ко ја је код се ла Ри стов ца се кла пру гу Бе о град–Ско пље. Пре ма мо јим са зна њи ма, осо би на 
о ко јој го во ри Бе лић про сти ре се и ју жни је од то га, све до гра ни це ове го вор не зо не са ма-
ке дон ским је зич ким под руч јем, па чак и пре ко те гра ни це до Куманова (Ј. Маринковић).

32 А. Бе лић, нав. де ло, 274.
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1. Јед но сло жни ми кро то по ни ми: Глoг, Дoл, Дрeн, Дuб, Јaз, Лaз, Лuг, Рiд, 
Цeр, Штeк.

2. Дво сло жни ми кро то по ни ми
С об зи ром на то да ова го вор на зо на не зна за ква ли та тив но-кван ти та тив-

не опо зи ци је ак цен то ге них сло го ва, ов де је пре све га бит но ме сто ак цен та. 
При ме ри ма ко ји сле де по ку ша ће мо да по ка же мо да ли се још чу ва ста ри ак-
цен то ге ни слог или је до шло до ње го ве про ме не:

а) чу ва ње ак цен та на ини ци јал ном сло гу: Бaре, Блaто, Брe сја, Бu ке, 
Гaбар, Зaбел, Кaле, Лoј зе, Мeка, Пeт ка, Рuјан, Рuпа, Чuка;

б) чу ва ње ак цен та на за тво ре ној ул ти ми: Бла гuн, Бу чaр, Вр бљaк, Вр љaк, 
Вр шнiк, Го лaк, Гр дeљ, Ду њaк, Ђе рeн, Ко чaк, Ли пaр, Ме чaк, Ор љaк, Пр жaр, 
Рам њaк, Си пeљ, Сна сaр, Так сiм, То плiк, Тр њaк, Чу кaр, Шу мaк;

в) у да том то по но ма стич ком ма те ри ја лу на шли смо је дан при мер чу-
ва ња ак цен та на отво ре ној ул ти ми: Аме дa (тур.). Ти ме је по твр ђе но, до-
сад ви ше пу та ис ти ца но ми шље ње у ди ја лек то ло шкој ли те ра ту ри, да је у 
врањ ском го во ру отво ре на ул ти ма ско ро са свим из гу би ла ту сво ју ра ни ју 
про зо диј ску од ли ку.

3. Ви ше сло жни ми кро то по ни ми
Микро то по ни ми са ста вље ни од три и ви ше сло го ва углав ном по ка зу ју 

исте ак це нат ске од но се као и дво сло жни ми кро то по ни ми. То зна чи да и у 
овој ка те го ри ји речи на ла зи мо при ме ре ко ји чу ва ју ак це нат на ини ци јал ном 
сло гу, за тим при ме ре са очу ва ним ак цен том на за тво ре ној ул ти ми, али су нај-
број ни ји они са очу ва ним ак цен том на ста ром ме сту. На отво ре ној ул ти ми и 
у овој ка те го ри ји ми кро то по ни ма ак це нат се ни је за др жао. Да пре гле да мо и 
ов де ка рак те ри стич не при ме ре:

а) чу ва ње ак цен та на ини ци јал ном сло гу: Бuштра ње, Грoби ште, Гu-
ше вац, Зa бел ће, Збi ри ште, Јeн де ци, Кu ћи ште, Лoј зи ште, Млa чи ште, Плu го-
ви ште, Пo ји ште, Рeчи ште, Сe ли ште, Тrли ште;

б) чу ва ње ак цен та на за тво ре ној ул ти ми: Ба ла вaн, Ба ла гaч, Ви но грaд, 
Ја си кaр, Кре ме њaк, Му сте чiн, Оџе рiд, Па ра спuр, Пе шча нiк.

Топо ним ни са пред ло зи ма су ка рак те ри стич на по ја ва и у Врањ ском 
По мо ра вљу. У њи ма се пред ло зи тре ти ра ју као про кли ти ке и обра зу ју ак-
це нат ску це ли ну за јед но са се ман тич ким еле мен том: Вишеïгрoбја, Уïкiтке, 
Уï дuбља, Подтïпрuгу, Подтïтuрски дoл, Уïрeку, Наïтопoлу, Прекоïрeку, 
Подïбрeсја. (О пре но ше њу ак цен та на пред лог упор. код А. Бе ли ћа.33) Ме-
ђу број ним при ме ри ма ко је Бе лић на во ди у овом кон тек сту, Вра ње са око-
ли ном се по ми ње са мо у слу ча је ви ма нa двор (Вр. Ба ња), прi ве чер, uве чер 

33 А. Бе лић, нав. де ло, 227, 280, 281.
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(Вр.), нaпро лет, нa ве чер (При бој), вâаздâан (Вра ње), што нас на во ди на по-
ми сао да врањ ски го вор знат но од сту па од ове за јед нич ко сло вен ске по ја ве.

Као што се из на ших при ме ра ви ди, а си ту а ци ја је та ква и у дру гим, ак це-
нат се не пре но си на пред лог. Ова про зо диј ска по ја ва се по ду да ра са си ту а ци-
ја ма из дру гих го вор них сег ме на та исте струк ту ре врањ ског го во ра, у ко ји ма 
се, та ко ђе, у нај ве ћем бро ју слу ча је ва, ак це нат не пре но си на про кли ти ку: 
кудеïкuћу, на ïњi ву, кудеïвaс, кудеïнaс, кудеïмoс’, подïмoс’.

У лексичкој грађи на ла зи мо и из ве стан број дво чла них и ви шеч ла них ми-
кро то по ни ма, као што су Го лeма њi ва, Клa да нац у тр њi ву па дiну, Плaч ки 
дoл, Срeд ња ртi на, Шu ма у ма на стiр ски пuт. Ове на зи ве би смо, мо жда, 
мо гли по сма тра ти као ак це нат ске це ли не ако узме мо у об зир чи ње ни цу да се 
ак це нат јед не ре чи по ја чи ни ис ти че, док су оста ли ак цен ти не што сла би јег 
ин тен зи те та.

Ова ква ак це нат ска ди фе рен ци ја ци ја нај бо ље се осе ћа у го во ру у за ви-
сно сти од то га ком еле мен ту го вор ник да је зна чај ни ју се ман тич ку вред ност.
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Javorka MARINKOVIĆ 

PHONETIC CHARACTERISTICS OF TOPONIMS 
OF PRIZRENSKO-JUŽNOMORAVSKA 

(VRANJANSKA) ZONE

Summary 

Speeches of Prizrensko-južnomoravska (Vranjanska) speaking zone take up a 
particular position within the Stokavian dialect. Their specifics are two kinds of features: 
a number of archaisms and, especially, innovations which are not familiar with Serb-
Croat speeches. 

Archaisms include the preservation of a specific phoneme for semivowel â and non-
changed vocal л. и –л, that is, their alterations partly or completely different regarding 
Stokavian speeches. 

Out of innovations the most characteristic are the following: the lose of quantitative 
differences (disappearance of opposition of the long syllables toward short ones), 
transformation of synthetic declination into analytic one, analytic comparison instead 
of synthetic one, lose of infinitive, and the use of doubled form of personal pronouns. 

Key words: semivowel, vocal l, vocal r, expiratory accent, consonants groups.

Рад је предат 22. априла 2011. године, а након позитивног мишљења рецензената одлуком 
одговорног уредника „Баштине“ одобрен за штампу.





БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 30, 2011

Ја сми на ВУ ЧЕ ТИЋ 
Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на / Ле по са вић

ФРА ЗЕ О ЛО ШКЕ ОСО БЕ НО СТИ СПОРТ СКЕ 
РУ БРИ КЕ ДНЕВ НОГ ЛИ СТА ЈЕ ДИН СТВО*

Ап стракт: Пред мет ис тра жи ва ња ко јим се ба вим у ово ме ра ду пред ста вља 
ши ро ко схва ће ни по јам фра зе о ло ги је, екс цер пи ран на кор пу су днев ног ли ста Је-
дин ство из но вем бра 1998. го ди не. У пр вом де лу ра да се освр ћем на исто ри јат 
Је дин ства као днев ног гла си ла ко је је би ло „ан га жо ва ни све док јед ног вре ме на“ у 
жи во ту Ко со ва ца; у дру гом на во дим основ не ка рак те ри сти ке но вин ско-пу бли ци-
стич ког сти ла, док у тре ћем де лу раз ма трам осо бе но сти спорт ског је зи ка. Бу ду ћи 
да фра зе о ло шке је ди ни це ко је се ја вља ју у је зи ку но ви на мо гу при па да ти раз ли чи-
тим функ ци о нал ним сти ло ви ма, ја их, с об зи ром на тај кри те ри јум, раз вр ста вам у 
не ко ли ко гру па, и то: ин тер стил ски фра зе о ло шки слој, књи жев ни и па рак њи жев ни 
фра зе о ло шки слој, слој про фе си о нал не и слој раз го вор не фра зе о ло ги је. У на у ци 
се на во де још два сло ја – ад ми ни стра тив но-прав ни и на уч ни фра зе о ло шки слој, 
за шта на екс цер пи ра ном ма те ри ја лу ни сам на шла по твр ду. Осим то га, у ра ду се 
освр ћем на че сту упо тре бу пе ри фра зе и де ком по но ва ног пре ди ка та, као и на не-
у спе ле по ку ша је фра зе о ло ги за ци је у је зи ку но ви на, ко ји се ја вља ју услед те жње 
но ви на ра да свој је зич ки из раз учи ни еспре сив ни јим и пла стич ни јим (у пр вом и 
тре ћем слу ча ју), од но сно, да не од сту пи од је зич ког стан дар да (у дру гом слу ча ју).

Кључ не ре чи: днев ни лист Је дин ство, но вин ска фра зе о ло ги ја, спорт ски је зик, 
функ ци о нал но стил ски сло је ви но вин ске фра зе о ло ги је, пе ри фра за, де ком по но-
ва ни пре ди кат.

Исто ри јат днев ног ли ста Је дин ство и ње го ва уло га 
у дру штве но-по ли тич ком жи во ту Ко со ва и Ме то хи је

Пр во из да ње Је дин ства осва ну ло је у При шти ни кон цем 1944. го ди не1 и 
ис цр пљу ју ћег ви ше го ди шњег ра та ко ји је во ђен на тлу Евро пе, у зва нич ној 
упо тре би по зна тог као Дру ги свет ски рат. Од та да па до да нас, Је дин ство је 

* Рад је на пи сан у окви ру про јек та Ма те ри јал на и ду хов на кул ту ра Ко со ва и Ме то хи је 
(Ев.бр. 178028), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је.

1 У књи зи Ра до ми ра Ива но ви ћа, Књи жев но ства ра ла штво Ко со ва на срп ско хр ват-
ском је зи ку, При шти на, [б.и.], 1971, стр. 10, на и ла зим на дру га чи ји по да так: аутор, на и ме, 
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са у че снич ки су де ло ва ло у свим сфе ра ма жи во та ко сов ско ме то хиј ског жи-
вља, нај пре (то ком 1945. го ди не) из ла зе ћи по вре ме но, што је би ло усло вље но 
оску ди цом ка ко у тех но ло шком сми слу, та ко и у људ ству. Го ди не 1946. си-
ту а ци ја се по пра вља и по ме ну ти лист пре ра ста у не дељ ник – гла си ло Об ла-
сног од бо ра је дин стве ног на род ног фрон та – што и оста је до ок то бра 1969. 
го ди не, ка да му се фре квент ност по ве ћа ва на два пу та у не де љи, да би од 25. 
ма ја 1977. по при ми ло об лик днев ног ли ста. По ре чи ма Ми ли са ва Ми ли ћа2, 
Је дин ство је би ло „ан га жо ва ни све док јед ног вре ме на“, бу ду ћи да је сво је чи-
та о це ин фор ми са ло о свим зна чај ним до га ђа ји ма на по љу по ли ти ке, кул ту-
ре, еко но ми је, спор та... Жан ров ски ра зно вр стан, по ме ну ти лист пред ста вља 
„сво је вр сну хро ни ку о из град њи пру ге Го леш – Бе ла ће вац, о ак ци ја ма об но ве 
и из град ње, о ана фал бет ским те ча је ви ма, о ски да њу за ра и фе ре џе, о су ђе њу 
на род ним из да ји ца ма, реч ју о сна жном по кре ту еман ци па ци је и ње ним про-
ти ву реч но сти ма – „ста ре све сти и ре во лу ци о нар них хте ња““. И не са мо то: 
го ди не 1960. Је дин ство по кре ће ча со пис за књи жев ност Стре мље ња, го ди не 
1971. ча со пис Обе леж ја, ко ји се ба ви дру штве ним те ма ма, а од 1983. у Је дин-
ству из ла зи ме сеч ни илу стро ва ни лист за де цу под на зи вом Ђур ђе вак. У бла-
го де ти ма мир но доп ског пе ри о да овај лист ни је ду го ужи вао – веч ни син дром 
срп ских се о ба, чи ни се, део је и ње го вог усу да, што има по твр ду у чи ње ни ци да 
је де се так да на на кон окон ча ња бом бар до ва ња СР Ју го сла ви је (24. март – 10. 
јун 1999) и до ла ска при пад ни ка ми ров не ми си је Ује ди ње них На ци ја ре дак ци-
ја ли ста на пу сти ла При шти ну и од та да ра ди у Ко сов ској Ми тро ви ци, а сво ја 
пред став ни штва има у Гра ча ни ци и Бе о гра ду.3 

Но вин ско-пу бли ци стич ки стил
Нео спо ран је ути цај но вин ског ме ди ја на обра зо ва ње и фор ми ра ње мла-

дих на ра шта ја, као и на усме ра ва ње и об ли ко ва ње на чи на ви ђе ња по сто је ћих 
до га ђа ја, ка ко код мла ђих, та ко и код ста ри јих ге не ра ци ја. Но вин ско-пу бли-
ци стич ки стил је, по ре чи ма Вла ди сла ве Пе тро вић4, „нај ма сов ни ји вид 

твр ди да се пр ви број Је дин ства по ја вио „не по сред но по сле осло бо ђе ња од фа ши стич ког 
оку па то ра, 20. ја ну а ра 1945“.

2 Ви де ти: Ми ли сав Ми лић, „Пет де це ни ја но ви нар ства на Ко со ву“, у: Два ве ка срп ског 
но ви нар ства, Ин сти тут за но ви нар ство, Бе о град, 1992, стр. 160. О исто ри ја ту штам пе на 
Ко со ву и Ме то хи ји у по ме ну тој мо но гра фи ји ви де ти при лог Вељ ка Та ди ћа, Штам па на 
Ко со ву и Ме то хи ји до 1912, стр. 29-30. 

3 Љу ба зно шћу чла на до пи сни штва ли ста Је дин ство у Гра ча ни ци до шла сам до по да та ка 
ве за них за рад овог ли ста. У до пи сни штву ми је, из ме ђу оста лог, ре че но да лист за вре ме 
бом бар до ва ња ни је пре ки дао са ра дом; из ла зио је сва ко днев но.

4 Ви де ти: Вла ди сла ва Пе тро вић, Но вин ска фра зе о ло ги ја, Књи жев на за јед ни ца Но вог 
Са да, Но ви Сад, 1989, стр. 25.
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ин ди рект не ко му ни ка ци је ко ја се ус по ста вља по сред ством ра зних сред-
ста ва, пре но сни ка по ру ка“, што на ро чи то до би ја на зна ча ју у на ше cyber-
до ба, ка да је ве ћи на днев не штам пе и пу бли ци стич ких из да ња до ступ на и 
у елек трон ској фор ми. То је, ујед но, био и је дан од во де ћих мо ти ва ко ји 
су ме на ве ли да се окре нем је зи ку овог ме ди ја као ин те ре сант ном из во ру 
за про у ча ва ње5. Дру ги мо тив ти че се спе ци фич но сти мо за ич ке струк ту ре 
но вин ског ме ди ја: бу ду ћи да се сва ки лист са сто ји од ни за тек сто ва ко ји 
при па да ју раз ли чи тим но вин ским жан ро ви ма, те да у раз ли чи том оби му 
об ра ђу ју ак ту ел не те ме ко је се ти чу свих обла сти дру штве не сва ко дне ви це 
и со ци јал ног жи во та, као и то да их пи шу раз ли чи ти љу ди, по ни кли из од ре-
ђе них сре ди на, ра зних струч них спре ма и пред зна ња, не ми нов но је да ће и 
је зик ко ји у њи ма сре та мо би ти раз у ђен. Као ма ло ко ји дру ги функ ци о нал ни 
стил, но вин ско-пу бли ци стич ки стил под ло жан је про ме на ма, те пре у зи ма њу 
је зич ких из ра жај них сред ста ва ка рак те ри стич них за дру ге функ ци о нал не 
сти ло ве, дру гим ре чи ма, он „пред ста вља с в о ј е в р с н у м е ш а в и н у свих с 
т и л о в а [...], од но сно „је дин ство свих по сто је ћих је зич ких упо тре ба“ [...]6, 
и сло бод но мо же мо ре ћи да је то „нај о тво ре ни ји си стем, од но сно функ ци о-
нал ни стил ко ји је нај ви ше под ло жан ути ца ји ма из нај ра зли чи ти јих обла сти 
дру штве ног и јав ног де ло ва ња“7. 

Као бит не од ли ке но вин ско-пу бли ци стич ког сти ла ис ти чу се ин фор ма-
тив ност, не при стра сност и ја сно ћа из ве шта ва ња, ана ли тич ност про су ђи ва-
ња, али и на гла ше на екс пре сив ност, те сли ко ви то и до жи вље но из ве шта ва ње 
ко је је не рет ко, у за ви сно сти од но вин ског жан ра, обо је но и лич ном но том8. 
По сти за ње емо ци о нал но сти и на пе то сти у из ве шта ва њу ко је „др жи“ па жњу 

5 Упр кос зна ча ју про у ча ва ња је зи ка но ви на и дру гих ма сме ди ја и за ни мљи во сти са ме 
те ме, не до во љан је број ра до ва и ин те ре со ва ње на ших лин гви ста за ову је зич ку област. Нај-
ви ше је овим те ма ма по све ћи ва но па жње у ча со пи си ма Наш је зик; Је зик; При ло зи про у ча-
ва њу је зи ка, Књи жев ност и је зик, а ауто ри ко ји су се ба ви ли про бле ма ти ком је зи ка штам пе 
и у по ме ну тим ча со пи си ма об ја вљи ва ли сво је огле де су М. С Ла ле вић, Д. Ко стић, М. Сте-
ва но вић, Асим Пе цо, Дра га на Мр ше вић, В. Ва сић, и дру ги. Не за о би ла зно „шти во“ ка да је 
у пи та њу но вин ска фра зе о ло ги ја пред ста вља мо но гра фи ја Вла ди сла ве Пе тро вић (ви де ти 
прет ход ну на по ме ну).

6 Ви де ти на по ме ну број 4.
7 Исто.
8 Осци ли ра ње из ме ђу стан дар ди зо ва но сти го во ра и на гла ше не екс пре сив но сти је-

зи ка штам пе под вла че мно ги про у ча ва о ци је зи ка ово га ме ди ја, као што су већ ви ше пу та 
по ми ња на Вла ди сла ва Пе тро вић (ви де ти фу сно ту бр. 4), Дра га на Мр ше вић-Ра до вић („Не ке 
фра зе о ло шке осо бе но сти спорт ског је зи ка“, у: Наш је зик, Бе о град, 1978, књи га XXI II, све-
ска 3-4), те Јо ван Ка шић („Упо тре ба фра зе о ло ги за ма на стра ни ца ма спорт ске штам пе“, у: 
Пе тро вић, Вла ди сла ва – Јо ви чић, Ви о ле та – Ка шић, Јо ван (ауто ри), Ра до ва но вић, Ми ло рад 
(са ку пљач), Ти по ло шка ис тра жи ва ња фра зе о ло ги је срп ско хр ват ског је зи ка: на уч но-ис тра жи-
вач ки про је кат, Но ви Сад, [s. n.], 1987.
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чи та ла ца по сти же се на раз ли чи те на чи не, на свим је зич ким ни во и ма и њи ма 
рас по ло жи вим је зич ким сред стви ма, али је јед но од не за о би ла зних сред ста-
ва сва ка ко фра зе о ло шки фонд до сту пан и по знат пред став ни ци ма од ре ђе не 
го вор не за јед ни це. Осим уста ље ног, из вор ним го вор ни ци ма срп ског је зи ка 
до бро по зна тог фра зе о ло шког сло ја, у но вин ску фра зе о ло ги ју увр шта вам, по-
пут ве ћи не про у ча ва ла ца но вин ске фра зе о ло ги је, и ви ше или ма ње уста ље не 
син таг мат ске или ре че нич не спо је ве ре чи, од ко јих је ба рем јед на од нај ма ње 
две лек сич ке је ди ни це на ве де на у пре не се ном зна че њу. „Сем њих, у фра зе о-
ло ги ју но ви на мо же се увр сти ти услов но сва ки уста ље ни скуп ре чи мар ки ран 
у из ве сном сте пе ну екс пре сив но шћу, по сло ви це и дру ге из ре ке ко је се че сто 
у ре ду ко ва ном, из ме ње ном ви ду упо тре бља ва ју у но ви на ма“9. У на сто ја њу да 
за ин три ги ра ју чи та о ца, ауто ри но вин ског тек ста по вре ме но пре те ру ју у упо-
тре би екс пре сив них сред ста ва, са јед не стра не их ме ха нич ки на во де ћи, што 
до во ди до ства ра ња кли шеа и го то вих ша бло на, а са дру ге их на не а де ква тан 
на чин пре у зи ма ју из дру гих функ ци о нал них сти ло ва, мо ди фи ку ју их и при ла-
го ђа ва ју, „што ства ра не же ље не сти ли стич ке ефек те, ха о тич ност, не сре ђе ност 
из ла га ња, гро теск не асо ци ја ци је“10.

Је зик спорт ске ру бри ке и њен фра зе о ло шки фонд

И ле ти мич ним пре ли ста ва њем днев не штам пе па жљи вом чи та о цу упу-
ће ном у фра зе о ло шку про бле ма ти ку па да у очи да упо тре ба фра зе о ло шких 
сред ста ва ни је јед на ко за сту пље на у свим ру бри ка ма. Спорт ска ру бри ка 
пред ња чи у то ме, што је одав но за па же но и ела бо ри ра но у ра до ви ма на-
ших ис так ну тих лин гви ста11. Ова по ја ва је ра зу мљи ва и оправ да на, бу ду ћи 
да спорт ски ко мен та тор има за за да так да, осим да чи та о це ин фор ми ше о 
спорт ском до га ђа ју, на нај пла стич ни ји на чин до ча ра оно о че му пи ше и у чи-
та о ци ма по бу ди од го ва ра ју ће емо ци је, а то се нај лак ше по сти же упо тре бом 
ши ро ко схва ће не фра зе о ло ги је. Исти ни за во љу, чи та о ци днев не штам пе су 
нај че шће већ упо зна ти са ре зул та том утак ми це или са ка квим спорт ским 
до га ђа јем ко ји је иза звао па жњу јав но сти, али, у же љи да још јед ном про ђу 
кроз исто емо тив но ста ње – по оној ста рој, ла тин ској по сло ви ци, „хле ба и 
ига ра“ (на ро чи то ако је у пи та њу три јумф оми ље ног спор ти сте, ти ма или 
на ше ре пре зен та ци је!), они чи та ју чла нак о то ме, не тра же ћи ин фор ма ци ју, 
већ до жи вљај, емо ци ју, екс пре си ју. Фра зе о ло шки фонд днев не штам пе, не 
са мо спорт ске, већ и оста лих ру бри ка, по сво ме по ре клу мо же би ти ра зно-

9 Ви де ти на по ме ну бр. 4, стр. 34.
10 Јо ван Ка шић, ви де ти на по ме ну бр. 8. 
11 Вла ди сла ве Пе тро вић, Дра га не Мр ше вић и Јо ва на Ка ши ћа.
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ро дан. Фра зе о ло ги зми мо гу по ти ца ти из раз ли чи тих функ ци о нал них сло-
је ва, па их, ру ко во де ћи се овим кри те ри ју мом за њи хо ву по де лу, мо же мо 
раз вр ста ти у сле де ће гру пе:12 

1. ИН ТЕР СТИЛ СКИ СЛОЈ ФРА ЗЕ О ЛО ГИ ЈЕ
У ову гру пу увр сти ла сам фра зе о ло ги зме ко је мо же мо сма тра ти до не кле 

уни вер зал ним, нео бе ле же ним, јер мо гу да се ја ве у раз ли чи тим кон тек сти ма, 
но вин ским жан ро ви ма и функ ци о нал ним сти ло ви ма:

„Баш та кав Мр ва ље вић био је бар до не кле све тла тач ка у ре до ви ма При-
шти на ца“;

„Да зло бу де ве ће, При шти на се на да ла да бар са јед ним бо дом мо же за-
др жа ти 13. ме сто на та бе ли...“; 

„Да зло бу де ве ће, ни до ма ћин, ко ји је сла вио, ни је био на ни воу пр во-
ли га ша“;

„Ско ро сви игра чи игра ли ис под про се ка“;
све у све му
„“Шу ти рај пра во у гол“, че сти су са ве ти по је ди на ца ко ји се би да ју за пра-

во да ре ме те за ми сли чла но ва струч ног шта ба...“;
„У 49. ми ну ту се по ја вио тра чак на де да „ви те зо ви“ мо гу по бе ди ти“;
„Ивић је имао при ли ку да на ли цу ме ста про це ни са ка квим „оруж јем“ 

рас по ла же про тив ник“, (Ивић је тре нер ру ко ме та ша Оби ли ћа, по сма трао је 
игру ру ко ме та ша Вр ба са);

„Ка пи тен ста вио „тач ку“ на ка но на ду го ло ва: Зо ран Ан тић, тро стру ки 
стре лац“;

„Баш у тре ну ци ма ка да је гол Че ли ка „ви сио у ва зду ху“, го сти су по сти-
гли гол за по бе ду“;

„Гњи лан ци ма су на ру ку ишли и ре зул та ти ди рект них кон ку ре на та у бор-
би за оп ста нак“;

„Би ло ка ко би ло, за фуд ба ле ре Цр ве не зве зде из гле да до ла зе ве дри ји 
да ни“;

„Упра во тај по да так као да је дао за пра во...“;
„Иза бра ни ци Во ји на Ла за ре ви ћа са 1:2 не ма шта да из гу бе про тив фран-

цу ског Ли о на“;

12 По де ла је пре у зе та из књи ге Вла ди сла ве Пе тро вић, Но вин ска фра зе о ло ги ја, стр. 35-36. 
(Ви де ти на по ме ну бр. 4). Аутор ка у по ме ну тој мо но гра фи ји на во ди се дам фра зе о ло шких 
сло је ва ко је уоча ва у је зи ку но ви на: 1. ин тер стил ски слој фра зе о ло ги је, 2. а) слој књи жев не 
фра зе о ло ги је, б. слој па рак њи жев не фра зе о ло ги је, 3. слој про фе си о нал не фра зе о ло ги је, 4. 
слој на уч не фра зе о ло ги је, 5. слој ад ми ни стра тив но-прав не фра зе о ло ги је, 6. слој раз го вор не 
фра зе о ло ги је. Фра зе о ло ги зми ко је у ра ду на во дим екс цер пи ра ни су из но вем бар ског бро ја 
ли ста Је дин ство, 1998. го ди не. 
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„Сло жи ће мо коц ки це: Дра ган Ми ћић“ (пот пис ис под сли ке);
„Све очи „де ли ја“ упр те су у на па да че“;
„Сви су из гле ди да ће се у на па ду уз Ог ње но ви ћа и Пан те ли ћа на ћи и 

не пред ви ди ви гол ге тер Дра ган Ми ћић“;
„Фуд ба ле ри При шти не ни су се про сла ви ли у про те клом ко лу фуд бал ског 

шам пи о на та Ју го сла ви је...“;
„Илу зор но је при ча ти о то ме ко ли ко су Бе о гра ђа ни у пред но сти...“;
„Фуд ба ле ри При шти не на ста вља ју по си сте му то пло – хлад но“;
„Ре ђа ле су се при ли ке из ми ну та у ми нут“;
„Овог пу та иза бра ни ци тре не ра Ве се ли на Ву јо ви ћа би ли су на ви си ни 

за дат ка...“;
„Реч је о еки пи ко ја та ко ђе ру ши све пре пре ке на свом пу ту за нај ви ши 

пла сман...“;
„Илу стра ци је ра ди,...“;
„...гњи лан ски дру го ли гаш је не што ду же... у не за вид ном по ло жа ју...“;
„Зве зда ши ни су ис пу ни ли оче ки ва ња...“;
„Има мо за и ста јак тим и вред не мла ди ће ко ји су ка дри да се но се и са 

ти мо ви ма у са ве зном сте пе ну так ми че ња“;
„На те шким смо му ка ма“;
„...не тре ба ис пу сти ти из ви да да Треп ча има до ста ис ку сан са став“;
„...си ту а ци ја у овом тре нут ку ни је баш ру жи ча ста...“;
„Цр ве на зве зда је ис па ла из нај ма сов ни јег европ ског Ку па, (...), па ће са да 

мо ра ти све сво је сна ге да усме ри ка нај ма сов ни јем фуд бал ском так ми че њу 
у зе мљи...“;

„...да ће мо све од се бе ка ко би ко нач но об ра до ва ли на ви ја че...“;
„Обо ји ца ни су хте ла да се раз ме ћу из ја ва ма...“;
„Де јан Мр ва ље вић је на сво ју од го вор ност играо по што је имао по вре ду 

лум бал ног де ла...“;
„...сва ки ре зул тат сем по ра за ишао је на ру ку ни шкој еки пи“;
„При шти на је... до би ла мла дог и пер спек тив ног фуд ба ле ра чи је вре ме 

тек до ла зи...“;
„...њи хо ва по бе да ни јед ног мо мен та ни је би ла до ве де на у пи та ње“;
„Све што им у до са да шњем то ку пр вен ства ни је по ла зи ло за ру ком, у 

овом ме чу су оства ри ли“;
„Све нам је по ла зи ло за ру ком...“;
„Реч је о сто но те ни се ри ма..., ко ји су, као до ма ћи ни, ла ко са вла да ли сво је 

ри ва ле,..., и са мак си мал ним бро јем осво је них бо до ва на ста ви ли мр тву тр ку 
за на слов нај бо ље еки пе у ли ги“;

„Да на шња ге не ра ци ја Пар ти за на има ко ло сал ну шан су да јед но став но 
над ма ши са му се бе“.
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„У пре о ста ла два су сре та Ма ши нац и Ја вор су би ли ви ше не го убе дљи ви 
пред сво јим на ви ја чи ма „ис пра шив ши“ сво је про тив ни ке ни шку „Ал фу“...“

2. а) СЛОЈ КЊИ ЖЕВ НЕ ФРА ЗЕ О ЛО ГИ ЈЕ
Фра зе о ло ги зми увр ште ни у ову гру пу пре у зе ти су из усме ног на род ног 

ства ра ла штва, све тих књи га, од но сно, пи са не свет ске књи жев не ба шти не:
„Та кав од нос ста ња тро ји це „му ске та ра“ пре но си се ауто мат ски и на 

бла гај ну“ – реч је о три фуд ба ле ра Цр ве не зве зде, ко ји су упо ре ђе ни са ју на-
ци ма нај по зна ти јег де ла Алек сан дра Ди ме Оца, Три му ске та ра, по ко ме је 
ка сни је сни мљен и филм, та ко да овај фра зе о ло ги зам мо же би ти увр штен и у 
на ред ну под гру пу пр ве гру пе;

„Цр ве на зве зда је пла ти ла да нак, чи ни се, у пр вом ме чу...“ – да нак у 
кр ви је по зна та по ја ва из на ше исто ри је ко ја се че сто по ми ње у књи га ма и 
на род ној књи жев но сти. Ов де се од но си на гу би так ко ји је под не ла Цр ве на 
зве зда у пр вом ме чу. Сле де ћи при мер та ко ђе во ди по ре кло из на ше усме не 
књи жев но сти: 

„У ти му Ла ци ја за про тив ни ка и „љу тог“ри ва ла на ши мом ци има ће и на-
шег ре пре зен та тив ног аса Си ни шу Ми хај ло ви ћа...“,

...док је на ред ни при мер пре у зет по узо ру на је дан од де ло ва Бо жан стве не 
ко ме ди је, ко ји но си на слов Чи сти ли ште:

„У дру гом кру гу „чи сти ли ште““ (у пи та њу је под на слов, ра ди се о свет-
ском пр вен ству за од бој ка ше у Ја па ну).

И бај ке мо гу по слу жи ти као мо дел за на ста нак фра зе о ло ги зма:
„Да ча не ма ча роб ни шта пић“ (у пи та њу је тре нер При шти не, Ти мо ти је 

Да ви до вић, ко ји, за раз ли ку од до бре ви ле у бај ци о Пе пе љу ги, не ма ча роб ни 
шта пић, а са мим тим ни мо гућ но сти да ства ра чу да и да на тај на чин по мог не 
сво јој еки пи да по бе ди).

На род не по сло ви це су ве о ма „за хвал не“ за ду хо ви та по ре ђе ња или ек пре-
сив не на сло ве:

„Ако је ве ро ва ти оној на род ној „По ју тру се дан по зна је“, Под го ри чан-
ке има ју до бре шан се да се ви со ко ко ти ра ју...“ (У Ли ги европ ских шам пи о на 
ру ко ме та ши це Бу дућ но сти из бо ри ле су дру гу уза стоп ну по бе ду, та ко да им 
аутор члан ка пред ви ђа успе шан на ста вак так ми че ња, на во де ћи на род ну по-
сло ви цу ко ја нас учи да она ко ка ко за поч не мо не ку ак ци ју, по све му су де ћи, 
та ко ће мо је и за вр ши ти).

„У стра ху ве ли ке очи“ (у пи та њу је на слов, зна чи да у стра ху све ви ди мо 
пре ди мен зи о ни ра но, уве ли ча но, ни смо објек тив ни);

„Не из ве сно је да ли ће на сту пи ти и дру ги ас на ше го ре лист“ (= по ре клом 
је из на ших кра је ва, по ти че са ових те ре на).
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б) СЛОЈ ПА РАК ЊИ ЖЕВ НЕ ФРА ЗЕ О ЛО ГИ ЈЕ
Фра зе о ло ги ја ко ја чи ни ову гру пу по ти че из раз ли чи тих ме ди ја: те ле ви зи-

је (на сло ви по зна тих фил мо ва и се ри ја, ре пли ке глу ма ца, чу ве не се квен це из 
по зна тих фил мо ва...), ра ди ја (му зич ке еми си је, по пу лар не на род не и за бав не 
ме ло ди је...), што ви ди мо у сле де ћим при ме ри ма:

„Из у зет но је био бо ле ћив пре ма игра чи ма Цр ве не зве зде, а на дру гој 
стра ни тре ни рао стро го ћу“. (реч је о су ди ји, ре кла бих да је по сто је ћа кон-
струк ци ја пре у зе та из сво је вре ме но ве о ма по пу лар не пе сме „Би је лог дуг ме та“ 
Ми ли ци ја тре ни ра стро го ћу и при ла го ђе на кон тек сту);

„Два на е сто ри ца ве ли чан стве них, ко ји су би ли дру ги у Евро пи и тре ћи 
на Олим пиј ским игра ма у Атлан ти...“ (реч је о ју го сло вен ској од бој ка шкој 
ре пре зен та ци ји; у пи та њу је на слов по пу лар ног фил ма Сед мо ри ца ве ли чан-
стве них, ко ји је фра зе о ло ги зи ран и при ла го ђен бро ју од бој ка ша ко ји чи не 
на шу ре пре зен та ци ју);

„Оче ку је се да ће дво ра на у Гњи ла ну, по ста ром оби ча ју, би ти ис пу ње на 
до по след њег ме ста“ (овај фра зе о ло ги зам је струк ту ро ло шки исти као и на-
слов фил ма Жан-Лик Го дар да (Jean-Luc Go dard) До по след њег да ха, по ко ме 
је ка сни је Ра де Шер бе џи ја на сло вио свој ро ман), а мо ди фи ка ци ју по ме ну тог 
на сло ва ко ји је већ пре ра стао у фра зе о ло ги зам по истом струк тур ном мо де лу 
на ла зи мо и у сле де ћем при ме ру: 

„Да је од бој ка леп, атрак ти ван и на да све уз ву дљив спорт ко ји се игра до 
по след њег тре на, мо гли су да ви де гле да о ци...“; 

„По ред већ „от пи са них“ Кра љев ча на...“ (ве о ма по зна та до ма ћа се ри ја 
са исто и ме ним на сло вом От пи са ни по слу жи ла је ауто ру члан ка за је згро ви то 
и не ми ло срд но из ри ца ње су да о, по све му су де ћи, ло шој игри Кра љев ча на).

3. СЛОЈ ПРО ФЕ СИ О НАЛ НЕ ФРА ЗЕ О ЛО ГИ ЈЕ
Као што им сâм на зив ка же, фра зе о ло ги зми ко ји при па да ју овој гру пи во-

де по ре кло из раз ли чи тих про фе си ја и дру штве них ак тив но сти по је ди на ца, а 
од но се се на сле де ће де лат но сти:

– вој не де лат но сти: 
„На ни ша ну је од бра на Ли о на“;
„...на уда ру пред став ни ка сред ста ва јав ног ин фор ми са ња би ли су шеф 

струч ног шта ба Ти мо ти је Да ви до вић и фуд ба лер Де јан Мр ва ље вић“; 
„Иста ме та, исто од сто ја ње“ (по во дом ше стог ко ла пр вен ства је дин стве-

не ре пу блич ке сто но те ни ске ли ге „Југ“);
„Да ли су „цр ве но-бе ли“ ис тро ши ли сву „му ни ци ју“ про тив фе њер џи је 

из Кра ље ва оста је да се ви ди. По ју че ра шњем ме чу ре кло би се да ће пут Чач ка 
пра зних „пу ша ка““ (у пи та њу је при ја тељ ска фуд бал ска утак ми ца у При шти-
ни: Гра ђан ски – Цр ве на зве зда 5:1);
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„Ивић је имао при ли ку да на ли цу ме ста про це ни са ка квим „оруж јем“ 
рас по ла же про тив ник“ (Ивић је тре нер ру ко ме та ша Оби ли ћа, по сма трао 
игру ру ко ме та ша Вр ба са);

„Пи та ње не у год но, на ко је је од мах ре а го вао..., у же љи да за шти ти Иви ћа 
од но ви нар ских „бом би““;

„Од мах на по чет ку „цр ве но-бе ли“ су сте гли обруч око го ла го сти ју...“;
„Бор бе су во ђе не на ни воу ко смет ског ша ха“;
„Ре зул тат из пр вог по лу вре ме на по твр ђу је да се на пар ке ту дво ра не у Вр-

ба су во ди ла же сто ка бор ба“;
„...у 65. ми ну ту Ме ђе до вић ша ље пра ви про јек тил ка го лу до ма ћих, али 

Јев то вић крај њим на по ром успе ва да укро ти уда рац“;
„Ра фал ни Ву ји чић“ (за пр во тим ца РК Оби лић, ко ји во ди на ли сти стре-

ла ца су пер ли га шког дру штва);
„...у спор ту, по го то ву у фуд ба лу, ни ка да се уна пред не ис ти че бе ла 

за ста ва“;
– сред њо ве ков но ви те штво:
„„Ви те зо ви“ без шти та“;
„„Ви те зо ви“ су по но во у од бра ни игра ли без „шти та“ про бле ма тич но, 

али су на кра ју срећ но са чу ва ли бод“;
„При шти на го сту је свом ста ром ри ва лу – Сар ти ду из Сме де ре ва, са ко јим 

је још про шле се зо не три пу та укр шта ла ко пља у Пр вој „Б“ са ве зној ли ги“;
– књи го вод ство, тр го ви на и бан кар ство:
„...сма тра ло се да без об зи ра на шу тер ску спо соб ност до ма ћи на да ће то 

све ла ко амор ти зо ва ти и сна гом сво јих по је ди на ца и ко лек ти ва укњи жи ти 
пе ту пр вен стве ну по бе ду“; 

„Ис так ну ти пр во ти мац по сти гао је шест ефект них го ло ва, ме ђу тим, го-
сти ма је „про дао“ бли зу де се так лоп ти...“ (ру ко ме та ши – Оби лић – Апа тин 
32:30);

„...бо дов ни сал до им је ви ше не го мр шав...“;
„Ова квом игром ма ле су шан се да се тре нут ни бо дов ни сал до уве ћа“;
„За мр зну те ак тив но сти спорт ских ко лек ти ва у Ђа ко ви ци“;
„За мр знут је ста тус фуд ба ле ра, ру ко ме та ша и ко шар ка ша...“;
„На пла ти ли су све сво је до са да шње ма ле ре и пе хо ве Кра љев ча ни ма, и 

то са ка ма том“;
„Игор Ра ко че вић,... , ола ко је „про дао“ лоп ту и та ко по кло нио по бе ду 

про тив ни ку“;
– ме ди ци ну:
„Би ла је то за и ста утак ми ца за ин фаркт, иако се не мо же ре ћи да је би ла 

и ква ли тет на“;
„У пр вих 45 ми ну та гле да ли смо ане мич ну игру до ма ћих...“;
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„Про шле го ди не нај бо љи играч Евро пе, „мо зак“ еки пе, јер у уло зи „ди-
за ча“ од лу чу је о ак ци ја ма ти ма, Ни ко ла Гр бић...“;

„...по сле јед ног ма е страл ног по и гра ва ња, Бо бан Трај ко вић је у ср цу ше-
сна е стер ца про на шао Ан ти ћа...“;

– школ ство:
„Ми нус из Бу ку ре шта је сте оп те ре ће ње, али ви ше не ма по прав ног“;
„Од свих игра ча, ко ји су ис тр ча ли на те рен, са мо дво ји ца-тро ји ца су за-

вре ди ли пре ла зну оце ну...“;
– ку ли нар ство:
„Стрел ци ма је као на та њи ру лоп те сер ви ра ла Су за на Ста но је вић“ (у 

пи та њу је жен ски фуд бал);
– хор ти кул ту ру:
„„Бо жур“ уве нуо у Мој ков цу“ (реч је о ру ко мет ном ти му из Гњи ла на);
– ве те ри ну:
„...„ра ње ни лав“ по не кад зна да бу де вр ло опа сан“;
– кро ће ње жи во ти ња:
„...нај ви ше је ско чио Го ран Ми ло ва но вић, шу ти рао гла вом, али је Пе ро-

вић ус пео да укро ти лоп ту“;
– кра љев ски и двор ски жи вот:
„Ипак, го сти су у по след њим тре ну ци ма по ве ли пре ко Бу ла ји ћа и ти ме 

кру ни са ли сво ју бо љу игру на спољ ним по зи ци ја ма“;
„Гол ман Че ли ка био је не са вла див, ца ре вао је у свом про сто ру“;
– по мор ство:
„Пре бро ди ли су те шка го сто ва ња (...) а по ра же ни су од еки пе ко ја је до 

овог ко ла за бе ле жи ла са мо јед ну по бе ду“;
– ме те о ро ло ги ју:
„Ни шли је су че сто би ле не моћ не пред про сто ура ган ским на па ди ма 

Цр вен ча на...“;
„Ура ган ским на ле ти ма Гњи лан ци по ку ша ва ју, по сле из јед на чу ју ћег го ла, 

не би ли са вла да ли ди рект ног кон ку рен та за ис па да ње“;
– кро јач ки за нат:
„До че ка ли су Гњи лан ци да не ком свом кон ку рен ту узму ме ру“;
– спорт (у пр вом при ме ру у пи та њу је бок сер ска, у дру гом ша хов ска, а у по-

то њим фуд бал ска фра зе о ло ги ја):
„На пре дак је пре по чет ка пр вен ства, уз две са да во де ће еки пе, убра јан за 

нај е ви дент ни јег кан ди да та за врх та бе ле, а по сле пр ве три рун де на шао се 
на за че љу...“;

„По ку ша ва ли су Гњи лан ци да оства ре „ре ми“;
„Ве ро ват но би мла ди Пе јо вић био ефи ка сни ји да су га са и гра чи, ко ји га је 

ин ди ви ду ал ну игру, упо шља ва ли лоп том, јер га је у сва кој си ту а ци ји слу жи ла 
лоп та“;
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„На и ме, Кр стић и Ми хај ло вић све уче ста ли је „гре ју“ клу пу...“;
„Исти на, Ја вор је у јед ном тре нут ку озбиљ но при пре тио, али ни је имао ква-

ли тет ну „клу пу“ да би у фи ни шу мо гао да пра ти не што бр жи ри там до ма ћих...“;
– му зи ку (раз ли чи те об ли ке во кал но-ин стру мен тал них са ста ва):
„По сле пе тог ко ла раз дво јио се во де ћи ду ет у „Б“ гру пи, по што је Сме-

де ре во по бе ди ло Ма шин ца у Кра ље ву“;
„Пла ви квар тет“ у че тврт фи на лу“ – на слов (у пи та њу је Европ ски ру-

ко мет ни куп – на ша три пред став ни ка у му шкој (Пар ти зан, Ју го пе трол Же-
ле зни чар и Лов ћен) и је дан у жен ској ли ги (На пре дак) ишла су да ље);

– по зо ри ште и ки не ма то гра фи ју:
„Фуд ба ле ри Цр ве не зве зде... ча сним ре зул та том су се опро сти ли од 

европ ске сце не“;
– вул ка ни зер ски по сло ви:
„...сма тра ло се да без об зи ра на шу тер ску спо соб ност до ма ћи на да ће то 

све ла ко амор ти зо ва ти и сна гом сво јих по је ди на ца и ко лек ти ва укњи жи ти 
пе ту пр вен стве ну по бе ду“; 

4. СЛОЈ РАЗ ГО ВОР НЕ ФРА ЗЕ О ЛО ГИ ЈЕ:
„...мо же се оче ки ва ти... да ће у на став ку шам пи о на та мно го ис ку сни јим 

ти мо ви ма по мр си ти ра чу не...“ (ру ко ме та ши Оби ли ћа);
„Баш у том тре нут ку де сио се кикс и Го ли ја нин је са вла дао Пе ро ви ћа“;
„Би ла је то за и ста ко ло сал на шан са за Не шка Ми ло ва но ви ћа“;
„Још се стра сти ни су ни сти ша ле а већ је би ло 2:0“;
„Ме ђу тим, од те из ме не го сти ни су има ли фај де“ (ра ди се о из ме ни гол-

ма на у ти му Сло ге, ка да је Цр ве на зве зда над и гра ла Сло гу ре зул та том 6:1);
„...пр ва два стар та тр ке ни су ус пе ла, јер су дво ји ца пре те де на та за пр во 

ме сто има ли пе хо ве“;
„Да ље ни је мо гао, јер га је из да ла сре ћа“;
„...фуд ба ле ри Сло ге ни су тим ко ји мо же са на ма да се но си...“;
„Ни је оста ло ни „С“ од не ка да шње Сло ге“ (фуд бал ски тим из Кра ље ва);
„Ме ђу тим, у дру гом де лу ру ко ме та ши Бо жу ра су се про пи сно ис про ма-

ши ва ли, а глав ни пех има ли су у до ма ћем гол ма ну Ста ни ћу ко ји је про сто 
био не са вла див“;

„На сли ци го ре за ми шље ни мла ди тре нер „гу тао је кне дле“ због па да 
кон цен тра ци је у игри сво јих ко шар ка ши ца...“;

„Ро ди те љи... ни су има ли до вољ но слу ха за де ча ко ву љу бав – лоп ту“;
„Вла ди ца Ко ва че вић, ди рек тор мла ђих по го на у Пар ти за ну, за до вољ но 

тр ља ру ке“;
„Тре нер Ти мо ти је Да ви до вић још увек је у ди ле ми да ли да у „ва тру ба-

ци“ Сла ви шу Здрав ко ви ћа...“
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„Сва ку лоп ту мо ра мо са чу ва ти као зе ни цу ока“;
„...гњи лан ски „цр ве но-бе ли“ меч су за по че ли са па ро лом: ла ко ће мо. Али, 

грд но су се пре ва ри ли“;
„У 18. ми ну ту хла дан туш за до ма ће игра ће и ма ло број не про мр зле на-

ви ја че до ма ћих“;
„Ви те зо ви“ оста ли пра зних ша ка на го сто ва њу у Вр ба су“ (над на слов);
„Мла де но вић је сва ку иоле сум њи ву лоп ту до су дио за до ма ћи на, што му 

ни ка ко не иде на част...“;
„По бе да за ми ран сан“;
„Ру ко ме та ши Оби ли ћа ни су ус пе ли да... се би обез бе де мир ни ји сан“;
„Фуд ба ле ри При шти не ни су би ли ми ље ни ци сре ће...“;
„Мла да еки па Зла та ре, ко ја је фор ми ра на тек ове се зо не, ни је има ла ни 

те о рет ских шан си да се озбиљ ни је су прот ста ви При штин ка ма“;
„Си гур но да ће овај меч би ти до ста на пет, по што су про шле го ди не ови 

ри ва ли има ли не ке не из ми ре не ра чу не“;
„Да на шња ге не ра ци ја Пар ти за на има ко ло сал ну шан су да јед но став но 

над ма ши са му се бе“;
„У пре о ста ла два су сре та Ма ши нац и Ја вор су би ли ви ше не го убе дљи ви 

пред сво јим на ви ја чи ма „ис пра шив ши“ сво је про тив ни ке ни шку „Ал фу“...“
„Ме на џе ри, као и ње гов но ви тре нер Ду шан Тр бо је вић су ли ко ва ли од 

за до вољ ства и би ли су пре срећ ни“.

На кор пу су при ме ра ко ји ма рас по ла жем ни сам уочи ла фра зе о ло ги зме 
ко је бих мо гла да увр стим у на уч не, од но сно ад ми ни стра тив но-прав не по 
њи хо вом по ре клу, што ни ка ко не зна чи да их не би би ло уко ли ко би ис тра-
жи ва њем био за хва ћен обим ни ји ма те ри јал спорт ске ру бри ке днев ног ли ста 
„Је дин ство“. Ипак, еви дент но је да је ве ћа тен ден ци ја да се на спорт ским 
стра на ма на ђу фра зе о ло ги зми ко ји при па да ју сло је ви ма раз го вор не, про-
фе си о нал не, ин тер стил ске, књи жев не и па рак њи жев не фра зе о ло ги је, не го 
сло је ви ма на уч не и ад ми ни стра тив но-прав не фра зе о ло ги је. То је и ра зу-
мљи во, бу ду ћи да су но ви на ри спорт ске ру бри ке, у по ре ђе њу са но ви на-
ри ма дру гих ру бри ка по ме ну тог ли ста (и не са мо ње га, то је оп шта по ја ва) 
нај сло бод ни ји у из ра жа ва њу, што и је сте од ли ка фра зе о ло шких сло је ва за 
ко је на ла зим по твр ду на ма те ри ја лу ко ји сам про у ча ва ла. На уч ни и ад ми ни-
стра тив но-прав ни је зич ки стил ка рак те ри шу све де ност, кон ци зност, ја сно-
ћа, од су ство екс пре сив но сти и ин вен тив но сти, па је та ква и фра зе о ло ги ја 
по ни кла из ових функ ци о нал них сти ло ва, те за њу, очи то, не ма мно го про-
сто ра у спорт ском је зи ку.

Са дру ге стра не, у по ку ша ју да не пре ко ра че ону тан ку ли ни ју из ме ђу ду-
хо ви то сти, екс пре сив но сти, до ми шља то сти и не у ку са ко је пре те ра на сло бо да 
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из ра жа ва ња по не кад до но си, но ви на ри по не кад при бе га ва ју упо тре би фор-
му ла тив них, ша бло ни зо ва них из ра за, од но сно кли шеа, ко ји су у се ман тич ком 
сми слу пот пу но бле ди и бе жи вот ни. У ту свр ху, на сто је ћи да не од сту пе од 
је зич ког стан дар да, они не рет ко ко ри сте тзв. де ком по но ва ни пре ди кат13 по 
узо ру на стра не је зи ке, и на тај на чин као да на док на ђу ју не до ста так ад ми ни-
стра тив но-прав ног и на уч ног фра зе о ло шког сло ја. Јер, „овај на чин ап стракт-
ног из ра жа ва ња ка рак те ри сти чан је на ро чи то за ад ми ни стра тив ни и по слов ни 
је зик, а по том и за пу бли ци стич ки уоп ште, баш због ра зно вр сно сти те ма о 
ко ји ма се у но ви на ма го во ри. Основ но ње го во обе леж је су гла гол ско-име-
нич ке кон струк ци је у ко ји ма гла гол има гра ма тич ку функ ци ју (де ли мич но 
или са свим гу бе ћи зна че ње), а име ни ца по ста је се ман тич ко те жи ште“14. Ево 
не ких при ме ра:

„На тра ди ци о нал ном тур ни ру уче шће је узео до во љан број љу би те ља ша ха“.
„...узе ли су ствар у сво је ру ке и то ком чи та вог ме ча во ди ли игру“.

Не ка да ме ђу тим, „тас оде на дру гу стра ну“, па се но ви нар ско од сту па ње 
од стан дар да огле да у пре ве ли кој сло бо ди из ра жа ва ња, ка да но ви нар поч не 
да „упо тре бља ва фа ми ли јар не из ра зе не до пу сти ве за ову вр сту пи са ног тек-
ста, ко ји та ко по ста ју ње гов стил ски не до ста так“15. Дра га на Мр ше вић-Ра до-
вић као при мер за ову по ја ву на во ди фра зе о ло ги зме по пут „би ти до ма ћин“, 
„игра ти у го сти ма“, „по на ша ти се до ма ћин ски“. Го то во иден тич ни при ме ри 
ја вља ју се на стра ни ца ма „Је дин ства“, што по твр ђу је да су син таг ме по пут 
ових по ста ле „оп ште ме сто“ спорт ске ру бри ке:

„Ко со во пољ ци ни ка да ни су би ли си гур ни у по бе ду, јер су до ма ћи др жа-
ли при кљу чак“;

„У пр вом по лу вре ме ну до ма ћи ни су има ли ви ше од игре, али су се и 
го сти до бро др жа ли...“;

„Хо тел „Гранд“ је још јед ном по ка зао да је уз о ран до ма ћин, а све то је 
има ло не се бич ну по др шку по кро ви те ља тур ни ра...“.

Још јед ну ка рак те ри сти ку је зи ка спор та на гла ша ва ју го то во сви на ши 
лин гви сти ко ји су се ба ви ли фра зе о ло ги јом спорт ске ру бри ке – у пи та њу је 
пе ри фра за. „Она на ста је на ме то ни миј ској осно ви, где се при име но ва њу 

13 Тер мин де ком по но ва ни пре ди кат упо тре бља ва М. Ра до ва но вић у ра ду „Де ком по-
но ва ње пре ди ка та на при ме ри ма из срп ско хр ват ског је зич ког ма те ри ја ла“, Ју жно сло вен ски 
фи ло лог, XXXI II, 53-80, а ову по ја ву на зи ва де ком по зи ци јом.

14 Дра га на Мр ше вић-Ра до вић, ви де ти на по ме ну број 8, стр. 124.
15 Исто.



44 Јасмина Вучетић

не ке по ја ве (пред ме та) узи ма у об зир са др жај са ме по ја ве и ње гов опис се 
на ла зи у са мом на зи ву“16. Ево не ких за ни мљи вих и ху мор них при ме ра упо-
тре бе пе ри фра зе:

„...по сле Ђо ро ви ће вог пре кр ша ја над Стан ко ви ћем у ше сна е стер цу, су-
ди ја је по ка зао на бе лу тач ку“ (= до су дио је ка зне ни уда рац, од но сно је да-
на е сте рац);

„...су ди ја Ми ло са вље вић по ка зао је на бе лу тач ку и иза звао бу ру не го-
до ва ња код го сту ју ћих игра ча“;

„Али „са вет ни ци са те ра се“ би ли су упор ни...“ (= на ви ја чи);
„На тро днев ном отво ре ном ша хов ском тур ни ру у хо те лу „Гранд“ уче шће 

узе ло 44 игра ча древ не игре на 64 по ља“ (= шах);
„...они су ус пе ли два пу та да за тре су мре жу Да мјан ца...“ (= да да ју гол);
„По је дин ци су ви ше во ди ли ра чу на, ма да за то ни су за ду же ни, да по ле ми-

шу од лу ке де ли о ца прав де“ (= су ди је);
„Епи лог вер бал них ду е ла „љу ди у цр ном“ про у зро ко вао је то да је до ма ћи 

тим че сто оста јао без игра ча у по љу...“ (= 1. су ди је, 2. так ми ча ри);
„...док је По по вић био не што же шћи и учи нак му је био нај сла би ји про тив 

Цр вен ча на од ка да бра ни бо је „ви те зо ва““ (= игра за до тич ни тим) 
„Чу ва ри ре да ни су ни ма ло би ли не жни...“ (= 1. по ли цај ци; 2. би ли су 

гру би);
„Бли ста ли го ло бра ди мом ци“ (= ве о ма мла ди мом ци);
„Ови пет на е сто го ди шња ци...су ... по ка за ли ка ко тре ба бра ни ти бо је свог 

клу ба“ (= игра ти за свој клуб);
„...при штин ске „да ме у ко пач ка ма“...“ (= фуд ба лер ке);
„Нај у спе шни ји ће за слу же но три јум фо ва ти, а за то ће се по себ но по бри-

ну ти де сет де ли ла ца прав де на че лу са вр хов ним су ди јом Алек сан дром Вра-
ни ћем“ (= су ди ја);

Ли ста ју ћи „Је дин ство“, на и шла сам на је дан ин те ре сан тан фра зе о ло ги зам: 
„...он да се не мо же смет ну ти из ви да...“, ко ји је, то је очи то, не ка вр ста хи-
бри да, на стао је укр шта њем два по зна та фра зе о ло ги зма: из гу би ти из ви да и 
смет ну ти са ума. До ова квих по ме ра ња до ла зи услед не до вољ ног обра зо ва ња 
но ви на ра, бр зи не пи са ња или пре ве ли ке сло бо де ка да је у пи та њу из ра жа ва ње 
и на сто ја ња да се по сва ку це ну по стиг не екс пре сив ност.

На ве де ним по де ла ма, на рав но, ни је ис цр пље но сво бо гат ство ра зно род-
но сти и не бро је них мо гућ но сти ко је нам фра зе о ло шки фонд срп ског је зи ка 
ну ди. Не са гле ди ва је моћ фра зе о ло ги је да опле ме ни је зич ки из раз, удах не му 

16 Исто, стр. 127.
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жи вот, ожи ви сли ку и по кре не емо ци ју. Је зик је жи ва твар и као та кав ну жно 
под ле же си сте ма ти за ци ја ма и кла си фи ка ци ја ма, али, са дру ге стра не, у ци љу 
про ду жа ва ња жи во та, ко ји се га си ка да пре ра сте у ка но не и ру ти ну, те жи да 
по не ким из у зет ком на ру ши пра ви ло и уне се „збр ку у ре до ве“. На ред ни при-
ме ри су од те, „не свр ста не“ фе ле, али ни су ма ње ле пи и до ми шља ти – на про-
тив – и за то за вре ђу ју да бу ду по ме ну ти, ма кар и на кон цу ово га ра да: старт ни 
скор, ла нац не у спе ха, кош ко лич ник, на пра ви ти ат мос фе ру, има ти про-
тив ни ка по ме ри, шан са је оти шла у не по врат, хва та ти при кљу чак, на 
зи цер под ко шем (на ћи се), по ка за ти дру го ли це, срећ но иш чу па ти бод, 
до бро за гре ја ти дла но ве, би ти у чи јој сен ци, на ла зи ти се у „до њем“ до му, 
ли ко ва ти од за до вољ ства, ићи ко ме на но ге, по ло жи ти ко га на пле ћа, би-
ти ре пре зен та тив ног ко ва, има ти пр ву (по лу)при ли ку, ва зду шни ду е ли, 
нај ви ше ва тре има баш из ме ђу ком ши ја...
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Ja smi na VU ČE TIĆ

PHRA SE O LO GI CAL CHA RAC TE RI STICS OF THE SPORT’S 
CO LUMN OF THE DAILY NEW SPA PERS JE DIN STVO

Sum mary

The aut hor de fi nes as her re se arch fi eld a wi dely com pre hen ded con cept of phra-
se o logy, exa cer ba ted in the cor pus of daily new spa pers Je din stvo from No vem ber 1998. 
In the first half of this pa per, the aut hor ma kes an over vi ew on the hi story of Je din stvo as 
daily new spa per which was „an en ga ged wit ness of one ti me“ in the li fe of Ko so vars; in 
the se cond part, the aut hor gi ves ba sic cha rac te ri stics of jo ur na list pu bli cist style, whi le 
in the third one, con si ders fe a tu res of sport’s lan gu a ge. 

Be a ring in mind the fact phra se o lo gi cal units ap pe a ring in the lan gu a ge of new-
spa pers can be long to dif fe rent fun cti o nal styles, the aut hor whi le ta king this cri te rion 
spre ads them in se ve ral gro ups, such as: in terstylish phra se o lo gi cal layer, li te rary and 
pa ra li te rary phra se o lo gi cal layer, the layer of pro fes si o nal and the one of spe a king phra-
se o logy. The sci en ce di stin gu is hes two mo re layers: ad mi ni stra ti ve-le gal and sci en ti-
fic-phra se o lo gi cal layer, for which the aut hor co uld not find the con fir ma tion in the 
exa mi ned ma te rial. 

Fi nally, the aut hor ta kes in to ac co unt a fre qu ent use of pe rip hra sis and de com po sed 
pre di ca te, and un suc cessful at tempts of phra se o lo gi sa tion in the lan gu a ge of new spa pers, 
which ari se due to the aspi ra tion of jo ur na list to ma ke his lin gu i stic style mo re ex pres si ve 
and pla stic (in the first and third ca se), that is, not to de vi a te from the lin gu i stic stan dard 
(in the se cond ca se). 

Key words: daily new spa pers Je din stvo, jo ur na lism’s phra se o logy, sport’s lan gu a ge, fun-
cti o nal-styli stic layers of jo ur na lism’s phra se o logy, pe rip hra sis, de com po sed pre di ca te. 

Рад је пре дат 6. ма ја 2011. 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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БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 30, 2011

Сун чи ца ДЕ НИЋ
Учи тељ ски фа кул тет у Вра њу

Сeнa МИ ХАЈ ЛО ВИЋ
ма стер сту дент, Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду

СРП СКИ ПИ СЦИ СА КО СО ВА И МЕ ТО ХИ ЈЕ 
КРА ЈЕМ XX И ПО ЧЕТ КОМ XXI ВЕ КА*

Ап стракт: Срп ска књи жев ност на Ко со ву и Ме то хи ји, од тзв. но вог вре ме на 
(дру га по ло ви на XIX ве ка) до да нас, нео дво ји во је опре де ље на да бе ле жи ве ли ка 
стра да ња, не прав де, про го не и, из над све га, да бе ле жи ве ли ку ту гу ка ко због те-
шког жи во та, та ко због гу бље ња за ви ча ја и иден ти те та.

Те ма из бе гли штва и из гу бље ног за ви ча ја ја вља се као те ма еко ном ске, со ци-
јал не, по ли тич ке, кул тур не и емо ци о нал не дра ме. Осим то га, ја вља се као до ку мен-
тар на ствар ност Ко со ва и Ме то хи је, ка ко кра јем XIX и по чет ком XX ве ка, та ко и 
као те ма ве ли ког стра да ња кон цем XX и по чет ком XXI ве ка. 

Иако го во ри о на ци о нал ном и лич ном, ова књи жев ност је без хе ро и ке; одво је-
на је од на ци о нал ро ман ти чар ског ми љеа и епи ке. Са из у зе ци ма, та је књи жев ност 
ве за на за би ће срп ског на ро да на Ко со ву и Ме то хи ји, за све што чи ни тра ди ци ју 
и ба шти ну, као и за оно што ће, мо гло би се ре ћи, би ти по ет ски фе но мен и мо тив 
са да шњег вре ме на: про гон ство као усуд и као суд би на. То је ну жни след по сле дра-
ма тич ног по тре са срп ског на ро да на Ко со ву и Ме то хи ји, ко ји, из гу бив ши по сао, 
ку ћу, зе мљу, за ви чај... – се же у он то ло шко, вра ћа се у по тра гу за ду шом.

Срп ска књи жев ност Ко со ва и Ме то хи је, о про го ну и за ви ча ју, мо же да се 
вред ну је и си ту и ра у окви ре ма тич не срп ске књи жев но сти, ука зу ју ћи на ње ну спе-
ци фич ност, као и осо бе ност ње них естет ских ка те го ри ја и вред но сти.

Она је по твр да о ве ли кој не во љи ко ја мо же да ства ра ве ли ка де ла, без ри зи ка 
од ви шка за но са и па те ти ке. 

Кључ не ре чи: Ко со во и Ме то хи ја, срп ска књи жев ност, про гон, за ви чај, стра да ње.

Срп ски пи сци са Ко со ва и Ме то хи је, усло вље ни но вим дру штве ним, 
исто риј ским и по ли тич ким тре нут ком, ства ра ју по себ но естет ско по и ма ње 
је дин стве ног пе ва ња и при по ве да ња. Све јед но где су се на шли по сле 1999. 

* Рад је на пи сан у окви ру про јек та Ма те ри јал на и ду хов на кул ту ра Ко со ва и Ме то хи је 
(Ев. бр. 178028), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је. 
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го ди не, и све јед но ка ко су се сна шли по сле ове гра нич не го ди не, њи хо ва је 
те ма ко сов ска ствар ност. Мо гло би се ре ћи да је ова књи жев ност већ ство-
ри ла по се бан ка нон.

Ве ли ки број пи са ца, пе сни ка на ро чи то, пи ше о про сто ру где се гу би пра-
вац, о не ко мо ци ји, са мо ћи и ту зи. Срп ска књи жев ност за не ко ли ко по след њих 
го ди на мо же да про мо ви ше то мо ве књи га са те ма ти ком из гу бље ног за ви ча ја. 
Сва ка ко, ов де се те шко мо же из бе ћи па те ти ка и па тос. То је, уз гред ре че но, 
там ни ја стра на овог пе ва ња, њен усуд и ње на кон чи на. Не мо гућ ност да се ома-
ло ду ши, обез ли чи, оту ђи и не у тра ли ше по сва ку це ну, је сте и не мо гућ ност да 
се де кла ри ше у ши ре ма тич не и свет ске то ко ве. Мо жда би се као про грам ска, 
за ви чај но уте ме ље на, мо гла про мо ви са ти као је дин стве на ма ни фест на по е-
ти ка са вре ме ног све та. Или као кон траст све ви де ћем и све мо гу ћем чи ње њу.

Срп ска ко сов ско ме то хиј ска књи жев ност, све јед но где је пи са на и об ја-
вље на (у Гра ча ни ци или Су бо ти ци, Бе о гра ду или Кла до ву, Кра ље ву, Кру шев-
цу, Бла цу, Ко сов ској Ми тро ви ци, Штрп цу, Угља ру или Пре о цу), или пак у 
ма њим или ве ћим збир ним на се љи ма, кам по ви ма или до мо ви ма, на ста ја ла је 
на из во ру, као на по чет ку или кра ју, тј. на Ко со ву. 

Ова ко сов ско ме то хиј ска ствар ност пре тво ре на у ме та фо ру, у сим бол, мо-
жда хи пер бо лу; у стих или при чу, ре зул тат је исто риј ског ло ма ко ји се уте ме-
љио на Ко со ву и Ме то хи ји већ не ко ли ко де це ни ја, ако не и не ко ли ко ве ко ва. 
Естет ски, она је сте све оп ште на ци о нал но тра га ње за вред ним књи жев ним 
из ра зом, али увек са из ве сним вра ћа њем, ка ко на ре ги о нал не те ме, та ко и на 
ре ги о нал но вред но ва ње. 

Оно што њу обе ле жа ва а и кра си је сте ве ли ка ко ли чи на ту ге, ре флек си је 
и ду бо ке ми са о но сти, без ко нач ног ис хо да.

Мо жда би се са вре ме на срп ска ко сов ско ме то хиј ска књи жев ност, по го то-
во књи жев ност у по след њој де це ни ји XX ве ка до да нас, мо гла сме сти ти у је дан 
за јед нич ки на зив, по твр ђу ју ћи ти ме за јед нич ку по е ти ку, по пут оне Књи ге ту ге 
из X ве ка, у ко јој Гри гор На рец ки пи ше сле де ће: И књи га ова је уме сто те ла 
мо га, И реч ова је уме сто ду ше мо је. 

Оно што чи ни осо бе ност ове по е ти ке, и оно што је, да кле, ње на не моћ, 
мо гло би из ну ди ти је дан из у зе так.

То је као кад Ернст Блох ка же: Ја је сам. Али ја не мам се бе. 
Ре че но је: чим се кре не са Ко со ва, из гу би се пра вац. 
Та ко бе зо ри јен ти са ни би ти шу у по е зи ји пе сни ци Мо шо Ода ло вић, Да-

рин ка Је врић, Ацо Ра ко че вић, Пе ра Сте фа но вић, Ми ло рад Ивић, Бла го је Са-
вић, Дра го мир Ко стић, Ра до слав Зла та но вић, Ми ло је Дон чић, и мно ги још 
ко сов ски ства ра о ци. 

Ни ко лај Тим чен ко је у књи зи Пе сник и за ви чај за Ста ни сла ва Ви на ве ра 
ре као да је он, прог нан из за ви ча ја, за пра во прог нан из по стој би не сми сла. 
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До бро би би ло да се не из гу би та мо где не што пре ста је, већ да се удо ми 
та мо где и због че га не што за по чи ње сво је по сто ја ње!

Срп ски но бе ло вац Иво Ан дрић за пи сао је да се осе ћао, кад год би до шао 
у за ви чај, као да ни куд ни је ни од ла зио. За Ан дри ћа као да се ни шта ни је зби-
ва ло, као да ни шта ни је по сто ја ло из ван за ви ча ја. „Свест о свом по сто ја њу 
се у Ан дри ћа по ве зу је, ако не и по и сто ве ћу је, не са мо са ње го вом по ет ском 
ви зи јом за ви ча ја, не го, без ма ло, и са са мим све том. Оту да, ваљ да, Ан дри ћев 
за ви чај пул си ра и зра чи та квим ин тен зи те том у ње го вим при по вет ка ма и ро-
ма ни ма.“ (НИН, 23. ав гу ста 2006) Та ко Ан дрић до жи вља ва за ви чај, а мо гао 
је увек да оде и да жи ви та мо. 

Ства ра о ци са Ко со ва и Ме то хи је, гу бе ћи за ви чај – гу бе иден ти тет, или 
су ра за пе ти из ме ђу од ри ца ња и по твр ђи ва ња, при хва та ју ћи ко сов ски про-
стор за је ди ног го спо да ра про сто ра сре ће. Ни ко лај Тим чен ко је пи сао да је 
тра же ње сми сла и за ви ча ја у осно ви сва ке аутен тич не по е зи је... „Се ћа ња на 
за ви чај“, пи ше Тим чен ко, „на ме сто у ко ме је чо век од ра стао и сте као пр ве 
ути ске о жи во ту и све ту, бу ди осе ћа ња сре ће, бла жен ства, за до вољ ства; то су 
нај при јат ни ја, нај леп ша се ћа ња ко ја до но се мир и спо кој ство“ (Н. Тим чен ко, 
Пе сник и за ви чај, Баг да ла, Кру ше вац, 1969, 24). 

Иво Ан дрић у сво јим Ста за ма пи ше да на „ по чет ку свих ста за и пу те ва, 
у осно ви са ме ми сли о њи ма, сто ји оштро и не из бри си во уре за на ста за ко јом 
сам пр ви пут сло бод но про хо дао. (...) И на свим дру мо ви ма и пу те ви ма ко ји-
ма сам доц ни је у жи во ту про шао, жи вео сам са мо од те убо ге сре ће, од сво је 
ви ше го ди шње ми сли о бо гат ству и ле по ти ство ре ног све та.“

Ре кло би се да Ан дрић из над све га го во ри о пра ву на на ду, јед ном од 
нај људ ски јих пра ва и осе ћа ња. 

Пи сци са Ко со ва и Ме то хи је ових де це ни ја, сво јом по е зи јом као сво јом 
ре флек си јом, сво јом ту гом и сво јом не мо ћи, ту ма ра ју из ван ово га пра ва.

Емо тив ни ли ри зам и чи сто та у овим по ду хва ти ма раз об ли ча ва иде о ло шко. 
Ма да, ни је увек та ко! У де лу ко сов ско ме то хиј ског пе ва ња има при ме ра где је 
то еп ско по ра зи ло ерос или, где ко сов ски мит за ме њу је ерос. 

Са из у зе ци ма, та је књи жев ност ве за на за би ће срп ског на ро да на Ко-
со ву, за све што чи ни тра ди ци ју и ба шти ну, као и за оно што ће, мо гло би 
се ре ћи, би ти по ет ски фе но мен и мо тив са да шњег вре ме на: про гон ство као 
усуд, као суд би на. То је при род ни след по сле дра ма тич ног по тре са срп ског 
на ро да на Ко со ву и Ме то хи ји, ко ји, из гу бив ши по сао, ку ћу, зе мљу, за ви-
чај – се же у он то ло шко, вра ћа се у по тра гу за ду шом. Да ни ца Ан дре је вић 
сма тра да су „нај у спе ли је оне лир ске тво ре ви не ко је ни су са свим де ми сти-
фи ко ва ле те му Ко со ва, али ни би ле апо ло гет ске у ис ти ца њу без у слов но-
сти ми та, већ су у по ет ском про це су тво ри ле ко лаж пред мет не и пред ста-
вље ње умет нич ке ствар но сти и есте тич ког вре ме на“ (Да ни ца Ан дре је вић, 
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Па но ра ма са вре ме не срп ске по е зи је Ко со ва и Ме то хи је, у збор ни ку Срп ска 
књи жев ност на Ко со ву и Ме то хи ји 1945–2000, Ин сти тут за срп ску кул ту ру 
– При шти на, Фи ло зоф ски фа кул тет – Ко сов ска Ми тро ви ца, К. Ми тро ви-
ца – Ле по са вић, 2004, 93).

Ово би се пре мо гло од но си ти на пе ри од пре 1999. го ди не, да кле, на вре-
ме пре ра та, на вре ме пре бом бар до ва ња Ср би је, и на вре ме пре пот пу ног 
раз би ја ња Ко со ва – да кле, пре про го на и по гро ма. Али, ка ко ни јед на умет ност 
ни је та ко упор но на ци о нал на као по е зи ја, ка ко би ре као То мас Стерн Ели от, 
пи та ње ко сов ске по е зи је, на не ки на чин, пи та ње је ко сов ског про гра ма, пи-
та ње оп стан ка срп ског на ро да, и бол за ро ди тељ ком и са хра ни тељ ком – ко-
сов ском зе мљом, као су штин ским ар хе ти пом. 

Иако, да кле, код свих Ко со во из би ја као ми то по ет ска те ма, по ја чи ни 
хро но то па (ме ста и вре ме на сре ће) и по естет ском кoду, као и по ко му ни ка-
ци ји са де цом као при мар ним чи та о ци ма, из два ја ју се Мо шо Ода ло вић и Ацо 
Ра ко че вић – пи сци за де цу, је дан сти хо тво рац, дру ги ро ма но пи сац – обо ји ца 
по е ти ча ри ко сов ског ја да.

Ствар ност је у овој књи жев но сти по твр да ве ли ког стра да ња за, на не ки 
на чин, не бе ску Ср би ју, не бе ско цар ство, а она се про ја вљу је или као те жња, 
или као по сле ди ца. Ствар ност се у овим слу ча је ви ма по и сто ве ћу је и са жр-
твом, као ар хе ти пом ко сов ског би ћа. Као да се ни шта ни је по ме ри ло од те-
шког Ко сов ског бо ја, или се по но во вра ти ло на исти. Све је по зна то, све је 
про шлост. Ства ра о ци Ко со ва и Ме то хи је, гу бе ћи за ви чај гу бе иден ти тет, или 
су ра за пе ти из ме ђу од ри ца ња и по твр ђи ва ња, при хва та ју ћи ко сов ски про стор 
за је ди ног го спо да ра про сто ра сре ће. 

Ре че но је, још на по чет ку: ова књи жев ност из бе гли штва – књи жев ност 
је без хе ро и ке, без пла на и рас по ре да, без на де и осве те. Је ди но узда ње у Бо-
га сто ји као истин ски осло нац и је ди но раз ре ше ње из оча ја у ко ји су упа ли и 
ауто ри и њи хо во де ло, па че сто ни су спрем ни да чу ју дру га чи је ми шље ње или 
нпр. Бож ју по ру ку. Или је, мо жда, ви ше од дру гих на слу ћу ју.

Чим се кре не са Ко со ва, из гу би се пра вац, ка же Мо шо Ода ло вић. 
Ори јен та ци ју у Мо шо вој по е зи ји без за ви ча ја гу бе и стар ци, не са мо де ца.
У пе сми За ви чај све до чи о пот пу ној при пад но сти Ко со ву, о ко сов ском 

бес кра ју, да не ка же мо ко сов ском ко смо су. 

Са мо у мом род ном кра ју
умем да од ре дим стра не све та,
и ниг де 
ниг де
ниг де
ви ше
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За ви чај је ме сто са ја сним цр та ма исти не. Од ла зак, тј. гу бље ње ко сов ског 
за ви ча ја, ни је кла си чан ег зил. За то се мно ги мо ле да не оду, да се не по це па ју 
као Не ро дим ка, култ на ко сов ска ре ка, чи ји се је дан део одво јио и оти шао у 
Егеј ско, а дру ги у Цр но мо ре. Де ље ње во де је де ље ње ду ше. 

Пе сма над пе сма ма на ову те му је сте пе сма Мо ша Ода ло ви ћа: М. О. украо 
ла сту, ко ја нам пре но си деч је стра хо ве и не моћ пред ну жним по слом: про да је 
ку ће као про да је ду ше. 

Не што се озбиљ но до га ђа,
Врап ци се скри ли у пру ћу.
Не ко се с та том по га ђа – 
Ку пу је на шу ку ћу.

И све око ку ће, да бо ме: 
пу те љак, њи ву, во ду...
До ме, нај леп ши до ме, 
ку пу ју гне здо и во ду!

Ку пу ју стра не све та.
Сад по бр ка но све је.
Ле то је, мраз пуц ке та, 
сун це па ху ље ве је. 

Ку ћа као за ви чај, као дом, за Ко сов це је сли ка уру ше не ку ле. Као да су 
од бе гли Ко сов ци би ћа уни ште не ку ле, тј. уни ште не ду ше. Га стон Ба шлар ка-
же да је „ку ћа наш кут у све ту. (...) Кад нам се у но вој ку ћи вра те успо ме не 
на ста ре до мо ве, ми од ла зи мо у зе мљу не по крет ног де тињ ства“ (Г. Ба шлар, 
По е ти ка про сто ра, Кул ту ра, Бе о град, 1969, 30–33). А ста рин ски ко сов ски 
на род ни је на ви као да жи ви без ду ше, као што не мо же да жи ви без сло бо де. 
Се љак Бо жи дар у ку ћи Мар ко ви ћа / Имао све га – је ла и пи ћа, имао, да кле, сун-
це, њи ву, ра сло му жи то, имао Бо жић и сла ву, при ја те ље и мо бе. Ка да је пу но 
та ме око Ба ту са би ло / сво ко сов ско не бо у ње га се сли ло. То је оп шта пат ња, 
јер је ко сов ска зе мља за јед нич ка и је ди на ку ћа. 

Пе ва ње Сто јиљ ка Ста ни ши ћа сво је вр сно је све до че ње, а кад пе сник све-
до чи – то је нај бли же жи вом до ка зу, јер је све док пред Твор цем. Пе сник све-
до чи исто ри ју, на ци о нал ну – срп ску – ко сов ску и, ка ко ка же у пе сми Страх 
: Ужа сно стре пим / што ако се / мој плач, чу је. Тра го ви тог укле тог стра ха 
до ла зе, ре кло би се, чак из вре ме на Ко сов ског бо ја, што за пе сни ка не чи ни 
ве ли ку вре мен ску дис тан цу јер, зби ло се то, ка ко ка же, оно мад не. Оно мад не 
има дру гу се ман тич ку вред ност; исто је као пре не ки дан, као ју че, као да нас 
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... као увек. Као да се ни је ни по ме ри ло, ни је оти шло, ни је пре ста ло зло. И то 
је при мар на иде ја ко ја се већ на сло вом про мо ви ше. И да би чо век хтео да за-
бо ра ви, не да му пти ца, не да му Бож ји све ти бе лег, ка же у пе сми Ор лов пост, 
ми сле ћи на пост го спо ђин ски, на ор ло во пи шта ње од ка ко на Ко со ву 1389. 
го ди не, на Ви дов дан ср као пре сну крв срп ских рат ни ка кад зги ну ше Ла зар и 
ње го ви че сти ти ју на ци за крст и сло бо ду. 

Страх од псе ћих су за на гнао је су гра ђа не и ком ши је, да по ми сле ка ко је 
Бог по гре шио, за ме нио уло ге пса и чо ве ка. Сце на о псе ћем пла чу на на пу-
ште ном кућ ном пра гу мо же се по ре ди ти са цве та њем ко сов ског бо жу ра на 
мно гим ме сти ма где ни је цве тао до ’99. го ди не. Као и у оста лим са вре ме ним 
дра ма ма, и ов де се ис кљу чи во мит ска те ма ти ка за ме њу је исто риј ским те ма ма, 
па то по ста је те ма ти ка ак ту ел них дру штве них су ко ба. 

Ова књи жев ност у ра се ја њу или књи жев ност про го на мо же да но си по сле-
ди це па то са и су бјек тив ног на го на као по сле ди це на сле ђа, али је, не ма сум ње, 
на пра ви ла пре по зна тљи во пе ва ње, чи не ћи књи жев ност ствар ни јом од сва ког 
ре а ли те та. 

Го во ре ње о по е зи ји Да рин ке Је врић, нај зна чај ни је пе сни ки ње са Ко со ва, 
увек је вра ћа ње или упу ћи ва ње на спе ци фич но. То спе ци фич но ни је нај че шће у 
ду ху вре ме на, што се и да нас, ов де, мо же та ко ту ма чи ти. Жи ве ти на Ко со ву и 
Ме то хи ји а би ти са вре ме ни срп ски пе сник са је дин стве ним пе ва њем, не мо ра 
да зна чи да ће се узроч но сти и по сле ди це по сва ку це ну ја ви ти као тра ди ци-
о нал но, као па те тич но или ана хро но. 

Још у пр вој пе снич кој књи зи Да рин ка Је врић на го ве шта ва свој по ет ски 
свет, сво ју тај ну, тон и пре тен зи ју. По чев од пе са ма Фре ска, За то че ни ци, Би је ли 
храм, Рат ни ко ва љу бав, За ви чај, Од ла зак из за ви ча ја, Вар ка..., све до пе сме Сан 
о по врат ку, Да рин ка Је врић као да хо да из ствар ног и по сто је ћег у не ствар но 
и ту ђе, из не че га што је ви дљи во као на сли ци – фре сци ко ја ћу ти у не ми ри ма 
мир на, // у вр тло гу са ма, сто љет ну ље по ту ми у сви је тлост ку јеш, та ко да сто-
лет ну ле по ту у све тлост пре тва ра и отва ра пу те ве ко ји ма ће хо да ти. Тра ди ци-
о нал на сли ка и мо тив, и са вре ме ни пе снич ки из раз сје ди њу ју се у овом чи ну, 
тво ре ћи та ко ја сну и естет ску ме та фи зич ку дра му људ ског жи во та сми сле ном. 

Оно што је отво ри ло ши ро ко про стран ство Да рин ки ног ли те рар ног ре а-
ли те та, као и оно што је на те мат ском и мо тив ском пла ну пред ста ви ло Ко со во 
– за ви чај раз у ђен / као па у чи на око гла ве, на ла зи се у збир ка ма Хво стан ска 
зе мља и Ју дин по љу бац. Та ко се на го ве штај и пе снич ка ин ту и тив ност осе ћа ју 
у овим сти хо ви ма ко ји тво ре су ров те ста мент: Над по љем цр ни се ја то – згру-
ша на ду ша – на та ло же на зеб ња. 

Тра ге ди ја ко сов ског под не бља пра ће на је еп ским сли ка ма, еп ском ин то-
на ци јом, еп ским пе ва њем, као нај при клад ни јим ме та фо риј ским сми слом. Та 
еп ска но та и фор ма у по је ди ним пе сма ма са те ма ти ком ко сов ске зби ље да је 
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оп шти ка рак тер ко сов ске дра ме. Кроз зра ку зо ри ла мрак / кроз су мрач ја ду-
ге / над Гра ча ни цом гра ка. / И цел’ дан вра ни ло / и цел’ дан цр ни ло!, у пе сми 
Са бор вра на у При шти ни. Да рин ка је про пе ва ла за све без дом ни ке и не вољ-
ни ке, за ме њу ју ћи мр жњу до бро том, кук ња ву ду жно шћу, скеп ти ци зам ве ром. 
Та ко се ти ши на и са мо ћа јед на че са веч но шћу, ка ко би Да рин ка ре кла „са 
ме та фи зич ком све шћу о пра ста рој стреп њи, чи ме се по ја ча ва стреп ња над 
суд би ном на ро да“. 

Да рин ка Је врић се из дво ји ла и као пе сник и као рат ник, и као се јач и као 
ту мач зве зда – из дво ји ла се као је ди на или као нај гла со ви ти ја ту жа ља, или 
нај ти ша жр тва ко сов ска. 

Ми ха ил Еп штајн је (Пост мо дер ни зам, Сло во, Бе о град, 1998), за раз ли ку 
од мно гих ко ји су го во ри ли да је пост мо дер ни зам крај вре ме на твр дио да је 
пост мо дер ни зам по сле кра ја, или вре ме мо гу ће бу дућ но сти.

Све нас то упу ћу је да књи жев ност са Ко со ва и Ме то хи је с кра ја XX и по-
чет ком XXI ве ка свр ста мо та мо: у књи жев ност по сле кра ја или у вре ме мо гу ће 
бу дућ но сти. Хо ли ка же: „За вр ше так исто риј ске при че не мо ра да бу де и крај, 
бу ду ћи да гра ни ца ни је оно код че га не што пре ста је, већ је (...) оно од че га 
не што за по чи ње сво је по сто ја ње“ ( Б. Хо ли у тек сту „Сме шта ње кул ту ре“, 
Са ра јев ске све ске, бр. 13, 2006, 18). 
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Sun či ca DE NIĆ
Se na MI HAJ LO VIĆ 

SER BIAN WRI TERS FROM KO SO VO AND ME TO HIA 
FROM THE END OF THE 20TH AND BE GIN NING 

OF THE 21ST CEN TURY

Sum mary

Ser bian li te ra tu re in Ko so vo and Me to hia from the so cal led new era (the se cond 
half of the 19th cen tury) un til now is in se pa ra tely de ter mi ned to re cord suf fe rings, inju-
sti ces, per se cu ti ons, and abo ve all, a gre at sor row eit her due to the hard li ving con di ti ons 
or lo sing of na ti ve pla ces and iden tity as well. 

The the me of exi le and na ti ve pla ce lost is ap pe a ring as the one of eco no mic, so cial, 
po li ti cal, cul tu ral, and emo ti o nal dra ma. Be si des, it is be ing ap pe a red as do cu men tary 
re a lity of Ko so vo and Me to hia eit her at the end of the 19th and at the be gin ning of the 
20th cen tury or as a the me of gre at suf fe ring from the end of the 20th to the be gin ning of 
the 21st cen tury. 

Alt ho ugh it is tel ling on the na ti o nal and per so nal ones, this li te ra tu re is wit ho ut 
he ro i ne; it is be ing se pa ra te from the na ti o nal-ro man tic mi li eu and epics. Be si de the 
ex cep ti ons, that li te ra tu re is con nec ted with the be ing of Ser bian pe o ple in Ko so vo and 
Me to hia, for all that ma kes the tra di tion and in he ri tan ce, and the one what (it may be 
told) will be po e tic phe no me non and mo ti ve of con tem po rary ti mes: per se cu tion as a 
de stiny. It is a ne ces sary se qu en ce af ter the dra ma tic dis tur ban ce of Ser bian pe o ple in 
Ko so vo and Me to hia, which, lo sing the ir job, ho u se, land and na ti ve pla ce – re ach the 
on to lo gi cal one co ming back in the qu est for soul. 

Ser bian li te ra tu re in Ko so vo and Me to hia on the pro se cu tion and na ti ve pla ce can 
be va lo ri sed and si tu a ted wit hin ori gi nal Ser bian li te ra tu re, po in ting out to the ir spe ci-
fi city, and pe cu li a rity of the ir aest he tic ca te go ri es and va lu es. 

It is the con fir ma tion on the gre at dis tress which can cre a te a gre at works wit ho ut 
risks of the sur plus of ec stasy and pat he tic. 

Key words: Ko so vo and Me to hia, Ser bian li te ra tu re, per se cu tion, na ti ve pla ce, suf-
fe ring. 

Рад је пре дат 9. мар та 2011. 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.



БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 30, 2011

Пре драг ЈА ШО ВИЋ
Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на / Ле по са вић

КО СОВ СКИ МО ТИ ВИ И ЊИ ХО ВА 
МО ДИ ФИ КА ЦИ ЈА У ПО Е ЗИ ЈИ 

СРП СКИХ МО ДЕР НИ СТА*

Ап стракт: У ра ду отва ра мо пи та ња са по е тич ког аспек та на ни воу ин тер-
пре та ци је по је ди них пе са ма из обла сти умет нич ке по е зи је и на род не по е зи је 
ука зу је мо на пре о бли ко ва ње основ них ко сов ских мо ти ва у умет нич кој по е зи ји. У 
умет нич кој по е зи ји, код срп ских мо дер ни ста, до ла зи до сво је вр сне над град ње ко-
сов ских мо ти ва из усме не по е зи је. Над град ња и „до пи си ва ње“ мо ти ва је из вр ше но 
до те ме ре да они са мо на ни воу асо ци ја тив но сти ус по ста вља ју ве зу са ко сов ским 
мо ти ви ма из усме не по е зи је. 

Кључ не ре чи: срп ска мо дер на, усме на по е зи ја, ко сов ски мо ти ви, умет нич ка 
по е зи ја, мо ди фи ка ци ја ко сов ских мо ти ва.

У јед ном ши рем за хва ту при утвр ђи ва њу ге не тич ког ис хо ди шта ко сов ске те-
ма ти ке у умет нич ком ства ра ла штву, по чет ке умет нич ке књи жев но сти о Ко со ву 
мо же мо ве за ти за „Нат пис на ко сов ском мра мор ном сту бу“ де спо та Сте фа на 
Ла за ре ви ћа. Ко сов ска те ма ти ка има не пре ки ну ти кон ти ну и тет пе снич ког ин те-
ре со ва ња од До си те ја Об ра до ви ћа, пре ко срп ске књи жев но сти ХIХ и ХХ ве ка, 
све до ак ту ел них пе сни ка Рај ка Пе тро ва Но га, Сло бо да на Ра ки ти ћа, Ми ло ра да 
Ђу ри ћа и Ђор ђа Сла до ја. Већ ова чи ње ни ца по ка зу је да кад го во ри мо о Ко со ву 
у књи жев но сти и ко сов ској те ма ти ци и мо ти ви ма, не мо же мо их ис кљу чи во ве-
за ти за на род ну књи жев ност. На ста ја ње умет нич ке књи жев но сти о Ко со ву ни је 
ис кљу чи во ин спи ри са но на род ном књи жев но шћу, већ се не у мит но осла ња и на 
це ло ку пан кор пус умет нич ке књи жев но сти о Ко со ву ко ја је на ста ла ра ни је. Шта-
ви ше, мо же мо кон ста то ва ти да су ко сов ском те ма ти ком у срп ској по е зи ји ХХ ве ка 
са вре ме ни пе сни ци под јед на ким ин тен зи те том ин спи ри са ни умет нич ком по е-
зи јом ра ни јих пе ри о да, као што су ин спи ри са ни на род ном по е зи јом о Ко со ву.1 

* Рад је на пи сан у окви ру про јек та Ма те ри јал на и ду хов на кул ту ра Ко со ва и Ме то хи је 
(Eв. бр. 178028), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је.

1 Тран сфор ма ци ја ко сов ских мо ти ва у об ли ку сво је вр сних „до гра ђи ва ња“ и „до пи си ва ња“ 
истих, за ни мљив је фе но мен. У те жњи умет ни ка да до гра де ко сов ску те ма ти ку, пре све га је 
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Та ко Ана Ђор ђе вић у сво јим нај но ви јим ра до ви ма, на при ме ри ма Гра ча-
ни це и фре ске Си мо ни да из Гра ча ни це, по ка зу је да по сто ји кон ти ну и ра но 
ин те ре со ва ње пе сни ка за ове ко сов ске мо ти ве, као и да сва ки од пе сни ка 
сам раз ра ђу је мо ти ве до пу њу ју ћи их но вим зна че њем и ве ћом се ман тич ком 

са др жа на те жња да ис пе ва ју ко сов ски еп, ко ји вид но не до ста је у срп ској на род ној књи жев-
но сти. Ту уоча ва мо сво је вр стан па ра докс. О че му је реч? На и ме, ко ли ко да нас мо же мо би ти 
чвр стог убе ђе ња да по сто ји знат на раз ли ка из ме ђу исто риј ске исти не о Ко сов ском бо ју и исти-
не у на род ној по е зи ји, то ли ко мо же мо би ти чвр стог уве ре ња да се и умет нич ка књи жев ност 
ни кад ни је, ма кар у до ме ну умет нич ке те жње да ис пе ва ко сов ски еп, ру ко во ди ла исто риј ском 
исти ном. Умет ни ци ма је да ле ко би ла бли жа пре о бли ко ва на исто риј ска исти на о Ко сов ском 
бо ју ка кву пре зен ту је Ма вро Ор бин у „Сло вен ском цар ству“ (1601), и ко ју раз ви ја на род но 
пе ва ње, не го исто риј ска исти на за ко ју се за ла гао. Раз лог то ме је ве ро ват но са др жан у драм ском 
за пле ту, ви те шком чи ну и етич ком опре де ље њу, ко ји су са др жа ни у за пи су Ма вра Ор би на и 
на род не по е зи је. Ови еле мен ти, по ред то га што са др же дру штве не нор ме оно га вре ме на ко је 
су би ле нео п ход не да би дру штво функ ци о ни са ло, са др же и емо тив ни на бој ко ји у ве ли кој ме-
ри де лу је на ре цеп ци ју и омо гу ћа ва ре цеп ци ји са жи вља ва ње са ис пе ва ном са др жи ном. Да кле, 
пр во бит но од сту па ње од исто риј ске исти не на ла зи мо већ код Ор би на. Од ње га па на да ље ни ко 
се ни је ви ше по вра тио исти ни о Ко сов ском бо ју, већ су се сви пе сни ци, а у до ба ро ман ти зма и 
мно ги исто ри ча ри, ру ко во ди ли по ет ским за пле том (не мо ћан вла дар ко ји се опре де лио да спа се 
ве ру, вер на љу ба, окле ве тан ју нак, из да ји ца, оста вље на ве ре ни ца, за ка сне ли ју нак, итд.), из ко га 
је пе снич ки кре и ран Ко сов ски бој. Да кле, на род на пе сма о Ко сов ском бо ју, као и умет нич ка 
по е зи ја, ни је на ста ла из исти не ко ја је до га ђај но по твр ђе на, јер је, иако стра шна за срп ски на-
род, би ла ипак са свим обич на и пе снич ки не за ни мљи ва. За то ју је на род вре ме ном до гра дио, 
учи нио за ни мљи ви јом, пе вљи ви јом и лак шом за пам ће ње. Та ко је оста ло до да нас. Услед про-
бу ђе ног на ци о нал ног по но са у умет нич кој по е зи ји срп ског ро ман ти зма и ка сни је, сви су пе-
сни ци ко сов ску те ма ти ку об ра ђи ва ли на плат фор ми ко сов ских мо ти ва из на род не пе сме. Иако 
су те жи ли да да ју ши ру по ет ску оп сер ва ци ју Ко сов ског бо ја, пе сни ци ни су ме ња ли вер бал-
ну ам бле ма ти ку; че сто су оста вља ли и де се те рач ки стих. Илу стра ци је ра ди, на во ди мо део 
Ђу ри не пе сме „Ко со во“ из 1857. го ди не: „Под мном по ље од кр ви на ше/ На ње му па де све 
што би ја ше!/ Ту ца ре Ла зо, ту сун це за ђе,/ Ту де вет ми ле из ги ну бра ће/ Ту с' дру жбом дав-
но Оби лић спа ва-/ Ко со во рав но!... Ра но кр ва ва!/ Ту па ше не ма за мир на ста да,/ Где ко сти 
ле же мно гих 'иља да, Нит са њих те че из вор на во да,/ Крв где је те кла це лог на ро да;/ Пе сми цу 
сла вуј не пе ва ми ли“. Ова кво ста ње је још очи глед ни је у сти хо ва ним дра ма ма ко је са др жи ном 
те же об ли ко ва њу ко сов ског епа. У ХIX ве ку би ло је та квих шест епо ва: Си ме Ми лу ти но ви ћа 
„Не ви ност или Све ти слав и Ми ле ва“ (1827) и „Тра ге ди ја Оби лић“ (1828), Јо ва на Сте ри је 
По по ви ћа „Ми лош Оби лић или Бој на Ко со ву“ (1828. и 1835), Иси до ра Ни ко ли ћа (Џа ве ра) 
„Цар Ла зар“ (1842), Ма ти је Ба на „Цар Ла зар“ (1858), Јо ва на Су бо ти ћа „Ми лош Оби лић“ 
(1864). По чет ком ХХ ве ка, 1906. го ди не, Сре та Стој ко вић об ја вљу је „Ла за ри цу или бој на 
Ко со ву“ у два де сет и че ти ри пе сме. Ово је је дан од нај и сцрп ни јих умет нич ких ко сов ских епо ва 
спе ва них на на род ну. У пр вој по ло ви ни ХХ ве ка по ја ви ће се низ драм ских де ла. Ова де ла су 
углав ном скром них умет нич ких до стиг ну ћа. Те жи шно ин те ре со ва ње умет ни ка по ме ри ло се 
са ли ка кне за Ла за ра и Ми ло ша Оби ли ћа на лик Ба но вић Стра хи ње. Ми лан Огри зић је на пи-
сао „Ба но вић Стра хи њу“ (1913), Бу ди мир Гра хо вац је спе вао „Ба но вић Стра хи њу“ (1926), 
Ни ко ла Т. Ђу рић, та ко ђе „Ба но вић Стра хи њу“ (1933), а ње го ва те а тро ло ги ја „И во ља ше цар-
ству не бе ско ме“ (1930–1933) са др жи дра ме о Ко сов ки де вој ци, Оби ли ћу и Мај ци Ју го ви ћа. 
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об у хват но шћу.2 Ов де је од зна ча ја да Де лић Ра ки ће ву „Си мо ни ду“ ис ти-
че као „да ле ко се жну ино ва ци ју“3 као ве ли ки и зна ча јан Ра ки ћев до при нос 
по е зи ји у бу дућ но сти. Ре тро спек тив ним са гле да ва њем раз во ја пе снич ких 
мо ти ва у срп ској по е зи ји из во ри ште ове Ра ки ће ве ино ва ци је мо же мо на ћи 
код Ла зе Ко сти ћа.4

Да кле, раз ли ку је мо ко сов ске мо ти ве у умет нич кој по е зи ји ко ји су мо ди-
фи ка ци ја ко сов ских мо ти ва из на род не по е зи је и од ре ђу је мо их као ко сов ске 
мо ти ве у умет нич кој по е зи ји. На дру гој стра ни, раз ли ку је мо мо ти ве ко ји не-
по сред но по чи ва ју на на род ној по е зи ји. 

Илу стра ци је ра ди, по ка за ће мо ка ко је из вр ше на мо ди фи ка ци ја ко сов ских 
мо ти ва из на род не пе сме у не ким пе сма ма срп ских мо дер ни ста. У јед ној од 
нај чу ве ни јих Ра ки ће вих пе са ма из ко сов ског ци клу са „На Га зи Ме ста ну“, 

У дру гој по ло ви ни ХХ ве ка на и ла зи мо на низ умет нич ких дра ма ко је не са мо да од сту па ју од 
тра ди ци о нал не фа бу ле на род не пе сме, већ при сту па ју по ет ској об ра ди ко сов ских мо ти ва са 
аспе ка та мо дер них есте тич ких зах те ва. Ко сов ски мо ти ви су у то ли кој ме ри пре о бли ко ва ни, да 
са мо име ном и не по сред ном ве зом са од ре ђе ним до га ђа јем (Ко сов ски бој) се ћа ју на ко сов ске 
мо ти ве из на род не по е зи је. Та кво де ло је „Ба но вић Стра хи ња“ (1963) у три чи на од Бо ри сла ва 
Ми хај ло ви ћа, ко је ни је пи са но са мо са по зо ри шним пре тен зи ја ма, већ и са умет нич ким пре-
тен зи ја ма, ка ко ка же Во ји слав Ђу рић. Ту је и драм ска по е ма Зво ни ми ра Ко сти ћа „Је фи ми ја“ 
(1989), и нај пот пу ни ја дра ма о Ко сов ском бо ју „Бој на Ко со ву“ (1989) Љу бо ми ра Си мо ви ћа, 
где је до шло до пот пу ног пре о бли ко ва ња и „до пи си ва ња“ Ко сов ског бо ја. У но ви је вре ме, кра-
јем ХХ ве ка, до ла зи до об на вља ња пе снич ког ин те ре со ва ња за ко сов ску те ма ти ку. На пла ну 
по е зи је, кор пус овог ства ра ла штва са ко сов ском те ма ти ком је го то во не пре бро јив. У обла сти 
сти хо ва ног драм ског ства ра ла штва на и шли смо на исто риј ску дра му „Ко сов ска ве че ра“ (1999) 
у три чи на, од Ла за ра Бра јо ви ћа-Ста на ја. Тек ова дра ма је сла бих умет нич ких вред но сти. За ни-
мљи ва је са мо као сво је вр стан по вра так из вор ним ко сов ским мо ти ви ма из на род не по е зи је. То 
је учи ње но вр ло не ве што, ка ко на пла ну се ман ти ке, та ко још не ве шти је на пла ну сти ха. За нас је 
од пре суд не ва жно сти да је ин те ре со ва ња за ко сов ску те ма ти ку и мо ти ве би ло у кон ти ну и те ту 
и да је до пре о бли ко ва ња ко сов ских мо ти ва из на род не по е зи је за и ста до шло.

2 Ви ди: Ана Ђор ђе вић, „Гра ча ни ца као ин спи ра ци ја срп ских пе сни ка (По е зи ја и кул-
ту ра)“, Ба шти на, св. 27, 2010, стр. 87–100; „Фре ска Си мо ни да у срп ској по е зи ји ХХ ве ка 
(Ре то рич ко, етич ко и есте тич ко чи та ње)“, Ба шти на, св. 28, 2010, стр. 65–74.

3 Јо ван Де лић, О по е зи ји и по е ти ци срп ске мо дер не, Бе о град, За вод за уџ бе ни ке, 2008, 
стр. 43.

4 Ко стић је, као што је по зна то, аутор пе сме „Ђур ђе ви сту по ви“ и пе сме „San ta Ma ria 
del la Sa lu te“, где су срп ски ма на стир и ве не ци јан ска цр ква по ста ли пред мет пе снич ке об ра-
де, сто жер ле по те и ду ха око ко га су се уз не ли вр хун ски сти хо ви о љу ба ви. Да кле, две цр кве 
су већ би ле пред мет пе снич ке об ра де. Ту тре ба скре ну ти па жњу и на чи ње ни цу да у Пе ри 
Се ге дин цу ми тро по лит Ви ћен ти је из ра жа ва сво је ди вље ње над јед ном Ра фа е ло вом сли ком 
на ко јој је би ла на сли ка на Мај ка бо жи ја (Ма до на). Да кле, по ред гра ђе ви на, као кул тур них 
вред но сти, пред мет пе снич ке об ра де код Ко сти ћа је су би ле и умет нич ке сли ке. Иако ов де 
не мо же мо го во ри ти о не ком не по сред ном ути ца ју, ус по ста вље не ана ло ги је до ка зу ју да 
мо же мо го во ри ти о књи жев ном на сле ђу као ге не тич ком ис хо ди шту јед не од оми ље них 
те ма ти ка срп ских мо дер ни ста.
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на и ла зи мо на низ ко сов ских мо ти ва: „Сил ни оклоп ни ци, без ма не и стра ха“, „Кад 
олу ја про ђе врх Ко со ва рав на“, „Ко сов ски ју на ци, за слу га је ва ша“. Ни је дан од 
под ву че них мо ти ва ни је не по сред но ве зан за на род ну по е зи ју. Тек на ни воу 
ус по ста вље не ана ло ги је са ко сов ском при чом и ко сов ским опре де ље њем са др-
жа ним у сти ху: „Сва ки леш је све сна жр тва, ју нак пра ви“, под ву че ни мо ти ви на 
се ман тич ком пла ну ус по ста вља ју ве зу са ко сов ском те ма ти ком из усме не по е зи-
је. Ту ко ре спон ден ци ју на ни воу ана ло ги је чи ни очи глед ни јом и на слов ни знак 
„На Га зи Ме ста ну“. Зна чај тог ме ста, уз ви ши це из над При шти не, за Ко сов ски 
бој, омо гу ћа ва ре цеп ци ји да не сме та но ус по ста ви ана ло ги ју са ко сов ском те-
ма ти ком из усме не по е зи је, на ни воу књи жев ног и исто риј ског на сле ђа. 

Слич но је и са пе сма ма Алек се Шан ти ћа „Пра зник“ и „Ју тро на Ко со ву“, 
Пан ду ро ви ће вом пе смом „Ста ри рат ни ци“, Ду чи ће вом пе смом „Цар“, или 
Ди со вом пе смом „Спо ме ник“ ко ја не из мер но асо ци ра на за пис на ко сов ском 
Сту бу, као се ћа ње на тај стра шан по гром. У овој пе сми је ана ло ги ја са Ко со-
вом ус по ста вље на за хва љу ју ћи ше стом ка тре ну:

„Од Ко со ва плач је, Бо гу се ва пи је,
Ал` ниг де по мо ћи, сву да ср ца твр да:
Си ђо ше гро мо ви, па до ше ка пи је,
Про гле да ше љу ди, и по ља и бр да.“

(„Спо ме ник“)

Ов де је по јам Ко со ва упо тре бљен тек као по твр да те шког роп ства ко је 
тра је „пет ве ко ва ду гих“. Ко со во је ме сто ко је тре ба осло бо ди ти, али је у ко-
нач но осло бо ђе ње не мо гу ће кре ну ти тек вој ском; би ло је нео п ход но да се 
де си још не што, не што нео бич но и моћ но као што је „си ла зак гро мо ва“, што 
пред ста вља ана ло ги ју са ла тент ним упо ри штем у пе сми „Бу на про тив да хи ја“. 

Код Ве ли ми ра Ра ји ћа у пе сми „За ро бље ној бра ћи“ та ко ђе се ус по ста вља 
ана ло ги ја са, у тре нут ку пе ва ња, по ро бље ним Ко со вом, пре ко сим бо ла Ми ло-
ша и Мар ка, Ви до ва да на, ма ле не Бањ ске Стра хи њи ћа ба на, ви ле и ца ра Ду-
ша на. Ме ђу тим, сва ки од по ме ну тих пој мо ва и име на у пе сми не ма мо тив ску 
функ ци ју, већ функ ци ју епи те та пре ко ко јег се ус по ста вља ана ло ги ја из ме ђу 
оно га не кад и ово га сад. Ви ла не узи ма уче шће у ко нач ном осло бо ђе њу Ко со ва, 
што би би ло нор мал но да је ова Ра ји ће ва пе сма из ра сла по дра жа ва ју ћи на род-
ну пе сму; она сло бо ду до но си по сред но. По сто ја њем, по нов ним огла ша ва њем 
пе смом, ви ла об ја вљу је до ла зак сло бо де: „По го ра ма на шим опет пе ва Ви ла!...“ 
– на гла ша ва њем те пе сме, пе сник је по сред но по ка зао да су сви срп ски кра је ви, 
шу ме и лу го ви сло бод ни, и да са да ви ле, као не ка да дав но, пре пет ве ко ва, у до-
ба Ми ло ша и Мар ка, по но во пе ва ју. Та ко је Ве ли мир Ра јић по е тич ки оправ дао 
ус по ста вља ње ди ја хро ниј ске ко ре спон ден ци је из ме ђу за ро бље не бра ће сад 
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и ју на ка Ми ло ша, Мар ка и ца ра Ду ша на, не кад. Ус по ста вља ње те ко ре спон ден-
ци је би ло је нео п ход но, као што је код Ди са био нео п хо дан „си ла зак гро мо-
ва“, јер до ко нач ног осло бо ђе ња Ко со ва, у сфе ри по ет ског по и ма ња ко смич ке 
прав де, ни је мо гло до ћи без по ме на ју на ка, као што су Ми лош и Мар ко. 

Пе сма „Мо ли тва“ Ми лу ти на Бо ји ћа вр ло је за ни мљи ва. Ова пе сма за пра во 
пред ста вља мо ли тву Мај ке Ју го ви ћа: „Бо га мо ли Ју го ви ћа Мај ка“. Ово је ујед но 
и при пев на кра ју сва ког ка тре на, што пе сми до при но си, ка ко на пла ну еуфо ни-
је и рит ми ке, та ко и на емо тив ном пла ну. Пе сма се са сто ји од че ти ри ка тре на 
ис пе ва них у де се тер цу. При пев „Бо га мо ли Ју го ви ћа Мај ка“ сво јом асо ци ја тив-
но шћу на на род ну пе сму и це зу ром по сле че твр тог сло га до при но си ко хе рент-
но сти спе ва них ка тре на, али и чвр шћој ве зи са пе сма ма из на род не по е зи је:

„Ноћ је пу ста. У цар ској дво ра ни
Мра чан пре сто, та јан ствен ко бај ка,
И док ве тар зви жди на по ља ни,

Бо га мо ли Ју го ви ћа Мај ка.

Ка мен ћу ти и не бе са му че,
А со то на са мо из при крај ка
Са сме хом јој пру жа па кла кљу че...

Бо га мо ли Ју го ви ћа Мај ка.

Дав но сна хе под умо ром па ле,
Ве тро ва се не бом го ни хај ка,
Зве зде тр ну што су сву ноћ сја ле,

Бо га мо ли Ју го ви ћа Мај ка.

Са кри ве на од све ти не, кле чи,
Стид је да се са го ми лом вај ка,
Са ма, хлад на, без су за, без ре чи

Бо га мо ли Ју го ви ћа Мај ка“.
(„Мо ли тва“)

Кад по сма тра мо це ли ну пе сме, ја сно је да се од це ло куп не са др жи не на 
ко сов ски мо тив од но си са мо при пев. Да ни је тог при пе ва, пе сма би би ла ли-
ше на цен трал ног мо ти ва: мо ли тве Ју го ви ћа Мај ке. Али, иако пе сма има упо-
ри ште у ко сов ском мо ти ву, мо ти ву мај ке, ко ји је је дан од сре ди шних мо ти ва 
у на род ним пе сма ма ко сов ског ци клу са, не мо же мо да ка же мо да ова пе сма 
са др жин ски по чи ва на на род ној по е зи ји, јер се њо ме, прак тич но, „до пи су-
је“ на род на пе сма „Смрт Мај ке Ју го ви ћа“. Ова пе сма прет хо ди пе сми „Смрт 
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Мај ке Ју го ви ћа“, јер она „Бо га мо ли“, али још ни је „Бо га до мо ли ла“. Она још 
не ма са зна ње о сво јој тра ге ди ји, још ни је упу ти ла ту ко нач ну мо ли тву ко ја ће 
јој пру жи ти ми лост Бо жи ју и са зна ње о ње ној не сре ћи.

Код срп ских мо дер ни ста на и ла зи мо на сти хо ве ко ји не по сред но ни су ве-
за ни за ко сов ску те ма ти ку, али је су за на род ну књи жев ност. На при мер, у 
пе сми „Ми че ка мо ца ра“, Дис свој стих „што ће сад дру мо ви по же лет Ту ра ка“ 
гра ди не по сред но на сти ху из на род не пе сме „По че так бу не про тив да хи ја“: 
„дру мо ви ће по же љет Ту ра ка“, ка ко би ан ти ци пи рао сло бо дар ску те жњу и 
нео п ход ност да се не по ко ле бљи во кре не у бор бу до ко нач ног осло бо ђе ња. 

Мо тив Ко сов ског бо ја у по е зи ји срп ских мо дер ни ста ни је раз ви јен. По-
јам Ко со ва се у по е зи ји срп ских мо дер ни ста углав ном упо тре бља ва на ни воу 
сим бо ла. Пој мом Ко со ва се ан ти ци пи ра мо тив Ко сов ског бо ја. По сред но, 
пре ко пој ма Ко со ва, у све сти ре цеп ци је се ус по ста вља ко ре спон ден ци ја са 
Ко сов ском бит ком и ко сов ском тра ге ди јом у це ли ни. 

У по е зи ји срп ских мо дер ни ста Ко со во је сим бол срп ске не сре ће и роп-
ства, ча сти и не по ко ле бљи во сти, вр ху нац етич ких и вер ских прин ци па. За то 
ни је из не на ђу ју ће што је сâм по јам Ко со ва у нај те шњој ве зи са пој мо ви ма 
са кра ли те та и стра шне пат ње:

„Ви дех ка ко на род исто ри ју да је
Крај не зна ног се ла, до ли не и кр ша:
По бо де за ста ву, не ка се ле пр ша
У име ње го во и за вас крс ра је,
За су зе Ко со ва и за ва па је.*“

(„Пр ва пе сма сре ће“)

Пат ња ко ја до ла зи са Ко со ва пре ма пе сни ко вом убе ђе њу ни је за не мар-
љи ва, јер је то пат ња ко ја је и Бо га рас ту жи ла, док исто вре ме но та пат ња ме ђу 
љу ди ма не мо же да на ђе раз у ме ва ње и уте ху:

„Од Ко со ва плач је, Бо гу се ва пи је,
Ал' ниг де по мо ћи, сву да ср ца твр да:“

(„Спо ме ник“)

У „на глом ху ку“ сло бо дар ског за ле та до шло је до бри са ња „пет ве ко ва ду-
гих, у цр ном ја у ку“ („Спо ме ник“). Ја у ци у роп ству пре тво ри ли су се у хим ну 
сло бо де. Тек ко нач но осло бо ђе ње свих срп ских кра је ва, до ко јег ни је мо гло 
до ћи без жар ке љу ба ви из ви те шких гру ди, пред ста вља „ис пу њен за вет са Ко-
со ва по ља“ („11. ав густ 1913. го ди не“).

* Под ву као П. Ј.
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Це ло куп но Ко со во је си но ним за Ко сов ски бој. Срп ски мо дер ни сти су 
по јам Ко со ва у по е зи ји ко ри сти ли као де ко ра тив но пе снич ко сред ство, али 
и као за ве шта ње, ко је се огле да у тра ја њу ко сов ског за ве та. За то Пан ду ро-
вић у пе сми „Вој нич ки ра ста нак“ не да је мо гућ ност по врат ка без по бе де. Он 
по ру чу је да ће се срп ски рат ни ци вра ти ти као по бед ни ци, „или ни кад ви ше, 
или ни кад ви ше“. Да кле, до шао је од су дан час да се ко сов ски за вет ис пу ни, а 
срп ски вој ник је био спре ман да ра ту је:

„…По лу ме сец док се не сру ши у кр ви,
Ил' док не пад не мо – по след њи и пр ви!“

(„Вој нич ки ра ста нак“)

Срп ски вој ник, као и на род у це ли ни, пет ве ко ва је у све сти чу вао се ћа ње 
на Ко сов ску бит ку, ко ју је ко нач но хтео да при ве де кра ју са ја сним ци љем, да 
је до би је и да се ко нач но осло бо ди. Осло бо ђе ње хри шћа на је би ло не мо гу ће 
док се по лу ме сец (Тур ци) „не сру ши у кр ви“. Да кле, бит ка је мо ра ла да се 
во ди до по след њег, до ко нач не по бе де или по ра за. 

Као што смо ви де ли, у по е зи ји срп ских мо дер ни ста, а пре свих, код но-
си ла ца срп ског мо дер ни зма – Шан ти ћа, Ду чи ћа, Ра ки ћа, Пан ду ро ви ћа и 
Пет ко ви ћа – „веч на ра на ко сов ска“5 те мат ски је при сут на у то ли кој ме ри да 
мо же мо да го во ри мо и о „ко сов ској књи жев но сти“, као по себ ној те ма ти ци 
у кру гу мо дер ни стич ког пе ва ња срп ских мо дер ни ста, ка ко је то сво је вре-
ме но го во рио Дра ги ша Ви то ше вић.6 Као што смо ви де ли, пе сни ци срп ске 
мо дер не не са мо да су има ли ак ти ван од нос пре ма ко сов ској те ма ти ци, већ 
су се тру ди ли и да је по е тич ки, у до ме ну сим бо ла, зна ка и озна че ног, до гра-
де, да са др жи ну са мог мо ти ва ис пу не до дат ним зна че њем. Та ко су у знат-
ној ме ри ко сов ску те ма ти ку у це ли ни осве жи ли да ју ћи јој но ва зна че ња на 
плат фор ми ста рих.
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Pre drag JA ŠO VIĆ

KO SO VO MO TI VES AND THE IR MO DI FI CA TION 
IN THE PO E TRY OF SER BIAN MO DER NISTS

Sum mary

Тhe pa per analyses the in ter pre ta tion of po ems of Ser bian mo der nists which was 
ba sed on the dif fe ren ti a tion of po e tic dif fe ren ces in the use of Ko so vo mo ti ves in ar ti stic 
po e try of the Ser bian mo dern, and in oral po e try as well. The pre sen ce of po e tic ten-
dency from the si de of po ets of the Ser bian mo dern to res ha pe ba sic Ko so vo mo ti ves 
was al so shown. Thus, in the ar ti stic po e try, with Ser bian mo der nists, Ko so vo mo ti ves 
from oral po e try we re be ing bu ilt up. Bu il ding up and „ad ding in wri ting“of mo ti ves had 
been car ried out to such ex tent that they esta blis hed links with Ko so vo mo ti ves from 
oral po e try only at the le vel of aso cial. 

Furt her mo re, the aut hor re ac hes the con clu sion in the po e try of Ser bian mo der nists 
„an eter nal Ko so vo wo und“ is pre sent to such ex tent we are able to spe ak abo ut „Ko so vo 
li te ra tu re“ as a se pa ra te the ma tic in the cir cle of mo der ni stic sin ging of Ser bian mo der-
nists, as Dra gi ša Vi to še vić was tel ling in his ti me. Po ets of the Ser bian mo dern had an 
ac ti ve re la ti on ship to ward Ko so vo the ma tic and ma de ef forts to bu ild it up from po e tic, 
styli stic and sig ni fi cant po int of vi ew. 

Key words: Ser bian mo dern, oral po e try, Ko so vo mo ti ves, ar ti stic po e try, mo di fi ca-
tion of Ko so vo mo ti ves. 

Рад је пре дат 25. мар та 2011. 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.





БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 30, 2011

Ана ЂОР ЂЕ ВИЋ 
Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на / Ле по са вић

ПРИ ЗРЕН И СРП СКИ МО ДЕР НИ СТИ*

(Про јек ци ја на сле ђа као вред но сти)

Ап стракт: Рад апо стро фи ра бит не иде је пе сни ка срп ске мо дер не, ко ја је до-
не ла про цват ро до љу би ве по е зи је као нај ва жни јег по ља и ви син ских до ме та вред-
но сти срп ске књи жев но сти, ка кву су ства ра ли: Ми лан Ра кић, Јо ван Ду чић, Алек са 
Шан тић, Си ма Пан ду ро вић и Вла ди слав Пет ко вић-Дис. У кон тек сту ро до љу бља, 
слав ног на сле ђа и од но са пре ма ко сов ском ми ту При зрен је био и остао и њи хо во 
вре ло на дах ну ћа и вред но ва ња исто ри је и на сле ђа као вред но сти.

Кључ не ре чи: При зрен, цар Ду шан, Ко со во и Ме то хи ја, Ми лан Ра кић, Јо ван 
Ду чић, Алек са Шан тић, Си ма Пан ду ро вић, Вла ди слав Пет ко вић-Дис, на сле ђе, 
срп ска мо дер на.

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,1 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. Сво јом спе ци фич ном те жи ном 
зна че ња, и та да и да нас, ова ан то ло ги ја је сто ја ла 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 ре2, и то на на чин 
ко ји је у да том тре нут ку био је ди но и мо гућ.

* Рад је на пи сан у окви ру про јек та Ма те ри јал на и ду хов на кул ту ра Ко со ва и Ме то хи је 
(Ев.бр. 178028), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је.

1 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.

2 Ви де ти еди ци ју Срп ски ду хов ни про стор, Но ва Евро па, Бе о град, (без го ди не из да ња), 
у ко јој на ову те му пи шу во де ћи срп ски ин те лек ту ал ци: Ми ха и ло Мар ко вић, Љу бо мир Та-
дић, До бри ца Ћо сић, Ми ло рад Ек ме чић, Ва си ли је Кре стић и дру ги.

УДК 000000000000
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У ра ду 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)3, по ка за ли смо бит не иде је срп ских пе сни ка 19. 
ве ка и њи хо ву ви зи ју и сим бо ли ку зна че ња, зна ча ја и функ ци је При зре на у 
срп ској књи жев но сти као кул ту ро ло шком и ду хов ном на ци о нал ном на сле-
ђу. У овом осве тља ва мо бит не иде је пе сни ка мо дер не. По зна то је да ре а ли-
зам, иако је у књи жев но сти по ти снуо ро ман ти чар ске иде је, ни је до ми нант но 
не го вао по е зи ју већ про зу. Ме ђу тим, мо дер на је не са мо сру ши ла ре а ли зам 
као стил, шко лу и епо ху, већ је по но во до не ла про цват ро до љу би ве по е-
зи је као по ља ви син ских до ме та вред но сти срп ске књи жев но сти, ка кву су 
ства ра ли: Ми лан Ра кић, Јо ван Ду чић, Алек са Шан тић, Си ма Пан ду ро вић и 
Вла ди слав Пет ко вић-Дис. У кон тек сту ро до љу бља, слав ног на сле ђа и од но са 
пре ма ко сов ском ми ту4, на рав но, При зрен је био и остао не са мо њи хо во 
вре ло ин спи ра ци је.

1.
Пр ви и нај зна чај ни ји пе сник срп ског мо дер ни зма, Јо ван Ду чић, но си лац 

и пред став ник сим бо ли зма, „нај бо љи ли ри чар злат ног до ба срп ске књи жев-
но сти“,5 по ди гао је Цар ским со не ти ма ве ли чан стве ни спо ме ник Ду ша ну и 
При зре ну. Као и за Ње го ша, Ду чи ћу је цар Ду шан нај ве ћи срп ски на ци о нал-
ни ју нак. У три со не та: Ма на стир, Цар и Ду бров ник, ко је до но си ан то ло ги ја 
Цар ски При зрен у са вре ме ној по е зи ји, лик пр вог ве ли ког Не ма њи ћа, ди на сти је 
ко ја је да ла, осим вла да ра, и осам на ест све та ца, осли кан је уз ви ше ним и суп-
тил ним сти хо ви ма: 

Цар зи да ма на стир Све тих Ар хан ђе ла
на во ди Би стри ци, дуг хи ља ду хва та;
сил ни су му сту би од ала ба сте ра бе ла, 
те ме љи од сре бра, зи до ви од зла та.

(Ма на стир)

3 Ви де ти: Ана 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)“, Ба шти на, Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на / Ле по-
са вић, св. 29, 2010, 39-52.

4 Сва ки мит, сма тра ју ет но ло зи, „при ча јед ну исто ри ју ко ја се мо же сма тра ти исти-
ни том за то што се увек од но си на не ко ре ал но до га ђа ње“. На уч на ин тер пре та ци ја ми та 
от кри ва да мит ска при ча са др жи „ду бо ки сми сао и ве ли ке исти не, скри ве не под ве лом пре-
фи ње не и ду хо ви те але го ри је“. На тај на чин је ство рен и ко сов ски мит у ко јем се на ла зи би ће 
срп ског на ро да. Он је био и остао гра ђа за на род ну по е зи ју, али и ин спи ра ци ја умет ни ка. 
Ви де ти: 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, 
дру га књи га, (уред ник: Вељ ко Б. Ка ди је вић), Ин сти тут за ге о по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
1997, 440 и 443.

5 Пре драг Па ла ве стра, Исто ри ја мо дер не срп ске књи жев но сти, СКЗ, Бе о град, 1995, 263.
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У со не ту, ко ји као древ ни пе снич ки об лик тра жи сре за ни дух и те жи есте-
тич кој фор ми, до ми ни ра ју сти хо ви/зна ци ко ји афир ми шу моћ, гран ди о зност 
и ко смич ку и умет нич ку ле по ту: 

Ма на стир је дуг хи ља ду хва та; др же га сил ни сту бо ви: те ме љи од сре бра, 
зи до ви од зла та и кра се грч ки мо за ик и мле тач ка фре ска (а). 

Сви сти хо ви/зна ци упу ћу ју на не и мар ски дух и по бо жност: Цар зи да ма-
на стир Све тих Ар хан ђе ла (...) у ок ни ма стра жу стра же ар хан ђе ли; они об је-
ди њу ју др жа ву и цр кву као услов мо ћи и оп стан ка: Пре сто Па три јар хов од 
опа ла, пре сто / Ца рев од ру би на (б).

Хи пер бо ли за ци ја као услов пла стич не сли ке ца ре ве мо ћи и ди вље ња ко је 
пре ра ста у стра хо по што ва ње (А пр ви пут зво на за зво ни ће три ста) идеј но је и 
сли ков но ис хо ди ште ве ли ког пе сни ка. Сви зна ци се ло гич ки за о кру жу ју кроз 
иде ју да сме ли цар зи да сил не сту бе. Он, да кле, сто ји као је дин ство ду хов ног и 
све тов ног или се вра ћа као вој ско во ђа и по бед ник што и те шки мач спу сти у 
под нож је Хри ста, ка ко Ду чић окон ча ва со нет. То је онај исти ца рев мач на 
ко јем у со не ту Ду бров ник и мла ди и ста ри по гле де др же.

У со не ту Цар Ду чи ћев Ду шан као лир ски ју нак и ка рак тер има по зу не ког 
атин ског бо га и ми сли о ца: Им пе ра тор не бу по ди гав ши очи, а у со не ту Ду бров-
ник он је кон кре ти зо ван: Сав у зла ту, ти тан, риђ и мо дра ока / Цар слу ша реч 
кне за у Ве ли ком ве ћу. Док је у Ду бров ни ку ми ран и ста ло жен, у При зре ну је 
сав у ак ци ји при ма ња по се те, це ре мо ни ја, раз ме не иде је и кул ту ра (ста ја ху 
док сро чи / по здрав на ла тин ском му дри би скуп бар ски), а са ма ат мос фе ра је у 
зна ме њу ре да, ди сци пли не и цар ске мо ћи: 

свим пу тем ста ја ху, као мир не је ле,
цар ски ко пља ни ци, стрел ци, ха ле бар де.

У Ду чи ће вој ви зи ји цар ски При зрен је от мен и го сто љу бив, бу чан и све-
чан град: 

Цео дан сун ча ни зво не буч на зво на, 
сва је При зрен град ска отво рио вра та.

Цар ски При зрен у срп ској на род ној и умет нич кој по е зи ји, да кле, био 
је и је сте вр ло ком плек сан сим бол. То је град кул ту ре и на сле ђа као вред-
но сти, а Ду шан је ње гов жи ви про мо тор и по кре тач про ме не. Сво јом кул-
ту ром, мо ћи и ху ма ни змом Ду шан ће ин спи ри са ти и Де сан ку Мак си мо вић 
да у жи вом ди ја ло гу, по во дом ње го вог За ко ни ка, у збир ци Тра жим по ми ло-
ва ње (1964) по ве де ди ја лог ко јим вр ши на уч ну и ху ма ни стич ку ре кон струк-
ци ју ца ре вог вре ме на као вред но сти. Ап со лут на пе сни ки ња по ми ло ва ње 
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тра жи за све, па и за са мог ца ра. Та ко се про ду жа ва кон ти ну и тет рас пра ве 
са ца ром Ду ша ном и о Ду ша ну од усме не еп ске по е зи је, пре ко мо дер не, 
до да на шњих да на.

2.

Ми лан Ра кић, шест го ди на кон зул и ви це кон зул у При шти ни, пе сник ди-
ја ло га и мо дер не ре флек си је, ко ји се го то во у сва кој пе сми не ком обра ћа и 
на не ки на чин ис по ве да, ис пе вао је „ко сов ски ци клус“ од се дам пе са ма од 
ко јих јед ну ан то ло ги чар ве зу је за При зрен. Ми са о ну струк ту ру На пу ште на 
цр ква6 М. Је врић је унео у ан то ло ги ју о При зре ну, твр де ћи да се „пе сма мо же 
успе шни је укло пи ти и чвр шће ве за ти за пе сме о При зре ну и са њи ма чи ни ти 
јед ну хар мо нич ну це ли ну, не го што ова ко сто ји изо ло ва на и са ма и све до чи 
о те шким вре ме ни ма у пећ ком кра ју“.7

Из Ра ки ће ве на пу ште не цр кве чу је се очај нич ки ва пај да се срп ски на род 
вра ти на Ко со во и Ме то хи ју, јер без на ро да, ко ји је био при мо ран да на пу-
сти сво ја ве ков на ог њи шта, цр кве и ма на сти ре, не ма ни Ср ба као кул тур ног 
и исто риј ског на ро да Евро пе. Као је зич ки и пе снич ки знак на пу ште на цр ква 
има есте тич ку функ ци ју и та функ ци ја је у ван је зич ком по љу ми са о но-лир ске 
струк ту ре. У нај ду бљем сми слу на пу ште на цр ква при зи ва знак се о ба, и то: са 
ста но ви шта пре вред но ва ња исто риј ског ис ку ства, на сле ђа и пам ће ња (а), и са 
ста но ви шта са вре ме не исто ри је Ср ба с кра ја про шлог и по чет ка 21. ве ка (б). 

У Се о ба ма Цр њан ског чи та мо фак то гра фи ју о се о ба ма и ра стан ци ма Ву ка 
Иса ко ви ча од же не и де це, ко ја по ста је исто риј ска при ча:

„Кад их је пр ви пут оста вљао, би ли су на ви со кој оба ли Ду на ва, 
ме ђу ја бла но ви ма, у јед ној огром ној жу тој, тур ској ку ћи... Кад их је по 
дру ги пут оста вљао, оста до ше у јед ној ни ској не мач кој го сти о ни ци, 
ис под Бе ча. Кад их је по тре ћи пут оста вљао, ви део их је при ра стан ку 
у ку ћи јед ног Гр ка (под ву кла А. Ђ.) у Сла вон ском Бро ду...“ 

Знак се о бе има сми сао у срп ској све сти као што га има ју и зна ци ку ћа, гроб 
или гро би ште. Док се о ба озна ча ва по крет, гроб озна ча ва крај сва ког пу та и 
ко нач но бо ра ви ште, и то је пр ва иде ја осве тља ва ња се ман ти ке овог зна ка. 
Дру га иде ја је у чи ње ни ци да кад не ма гро ба, као и ку ће и ку ћи шта, не ма ни 
трај ног бо ра ви шта. Пре ма то ме, ако је сми сао сва ко га са зна ња, а умет ност 
је сте бит но по ље са зна ва ња све та, да се из но ва про ве ра ва и до ка зу је сли ка 

6 По сто је ми шље ња да је пе сма На пу ште на цр ква на ста ла по исто риј ском све до че њу 
о до га ђа ју ко ји се збио у око ли ни Пе ћи.

7 М. Је врић, нав. де ло, 26.
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све та, и то увек у рав ни са вре ме но сти, он да је ја сно за што и да нас на Ко со ву 
и Ме то хи ји уни шта ва ју срп ске спо ме ни ке и гро бља. Та ко се за пра во трај но 
по ти ре и срп ски ду хов ни про стор. 

У том кон тек сту и са вре ме на са са вре ме но шћу, Ра ки ће ва На пу ште на 
цр ква, као ми са о на струк ту ра и „зна ме ње ра се ље не по стој би не“, у ко јој 
укра ше на сре бром и зла том (као што су оп то че ни и цар ски Све ти Ар хан-
ђе ли у При зре ну) ле жи ста ра сли ка ра за пе тог Хри ста, сва ка ко, на сим бо-
ли чан и гно се о ло шки на чин осли ка ва исто риј ску и на ци о нал ну суд би ну 
срп ског на ро да:

Сам у пу стој цр кви, где кру же вам пи ри,
Оча јан и стра шан, Хри стос ру ке ши ри, 
Веч но че ка ју ћи па ству ко је не ма...

М. Ра кић „ни је дао пе снич ку сли ку на пу ште не цр кве, као објек та. Он 
не сли ка на пу ште ну цр кву спо ља, као ру и ну све ти ње за ра слу у ко ров, већ је 
пред ста вља из ну тра“.8 Пе сни ка ви ше за ни ма уну тра шњост, не го спо ља шњост 
цр кве. „Пе снич ки осли ка на стра вич ност на пу ште ног хра ма из ну тра, на ме-
та фи зич ком пла ну де лу је још стра шни је“.9 Сли ку на пу ште не цр кве до дат но 
по ја ча ва та ико на ба че на на под:

Ле жи ста ра сли ка рас пе то га Хри ста.
Млаз кр ви цу ри низ сло мље на ре бра;
Очи мр тве, усне бле де, смрт иста;
Над гла вом оре ол од ко ва ног сре бра.

Све до ци смо да се исто ри ја по на вља. Ра кић је 1912. го ди не10 до че као 
осло бо ђе ње Ко со ва и Ме то хи је од Ту ра ка. Да нас, век ка сни је, срп ски гра-
до ви, ма на сти ри и цр кве као кул тур на и на ци о нал на исто риј ска ба шти на 
на Ко со ву и Ме то хи ји по но во су оту ђе ни, угро же ни или већ ра зо ре ни. 
Гу би так сре ди шне срп ске зе мље у 20. ве ку пред ста вља пре ло ман и епо ха-
лан до га ђај. „Њи ме се по ни шта ва сми сао срп ских ра то ва из 1912. и 1913; 

8 Пре драг Ја шо вић, Ре ли ги о зност и ко сов ски мо ти ви у по е зи ји срп ских мо дер ни ста 
(Алек се Шан ти ћа, Јо ва на Ду чи ћа, Ми ла на Ра ки ћа, Си ме Пан ду ро ви ћа, Вла ди сла ва Пет ко-
ви ћа-Ди са), стр. 162. Ци ти ра но пре ма: http:// www.uns.ac.rs/sr/dok tor ske/Pre dra gJa so vic/
di ser ta ci ja.pdf

9 Исто.
10 При зрен је осло бо ђен 12. ок то бра 1912. го ди не, на кон че га је фор ми ра на Упра ва 

град ске оп шти не. Ви де ти: Ми хај ло Че ме ри кић, При зрен и око ли на 1019-1941, пр ва књи га, 
„Пр во сло во“, Бе о град, 2003. 
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по ни шта ва ју се огром на ма те ри јал на и фи нан сиј ска ула га ња Ср би је у ин-
ду стри ја ли за ци ју, про све ту и ур ба ни за ци ју Ко со ва и Ме то хи је по сле Дру-
гог свет ског ра та, обе сми шља ва ју се људ ске жр тве да те ово га ле та и је се ни 
(ми сли се на рат из 1999. го ди не, на по ме на А.Ђ.) да би се угу шио се па ра ти-
стич ки уста нак Ал ба на ца“.11 На пу ште на цр ква је са мо је дан знак про це са 
се о ба на ро да и су ко ба ве ра и кул ту ра, о ко јем је ре а ли стич ки у про зи пи-
сао Гри го ри је Бо жо вић (1880-1945), хро ни чар „жал но га и кр ва во га ју га“. 
Уну тра шњи при ступ зна ку на пу ште на цр ква по ка зу је да је Ра кић про дро у 
би ће на ро да и ње го ве кул ту ре, чи ји је еп ски, драм ски, исто риј ски и умет-
нич ки ју нак сам Хри стос.

И на овом при ме ру се ви ди да је књи жев ност кон сти ту ент кул ту ре и 
на ци о нал ног иден ти те та. Као чи ње ни ца он илу стру је ко ли ко је и за што је 
зна чај но ње но при су ство у кон ти ну и те ту и за што су се јед ној ова квој те ми 
вра ћа ли и срп ски мо дер ни сти. Ви со ко вред ну ју ћи ста тус Ра ки ћев у „по е тич-
ко-стил ској фор ма ци ји срп ске мо дер не“, Вук Фи ли по вић за то до жи вља ва 
осо бе ни тво рач ки из раз пе сни ка и до во ди га у ранг „мо дер не по е зи је ми сли 
(ко ја) и до се же сте пен кре а тив не син те зе у кри стал но ја сној и отво ре ној 
фор ми. Ра ки ће ва ли ри ка је пр ви емо тив ни и ин те лек ту ал ни те мељ на ше са-
вре ме не ре флек си је“.12 Исто вре ме но ствар на и про роч ка ви зи ја пе снич ке 
струк ту ре На пу ште на цр ква, у син те зи ми сли и осе ћа ња, от кри ва се као 
„сим бо лич ки про стор емо тив не дра ме и људ ске суд би не“ у уни вер зал ној и 
на ци о нал ног по стра да ња и по ра за у на ци о нал ној рав ни. „Ње го ва по е зи ја ми-
сли сва је дра ма тич но за ра сла у тра гич но ве ков но ис ку ство и на сле ђе пре-
да ка, сва се из то га ис ку ства кри ста ли ше у ти хој ре чи ње го ве ре флек си је“.13 
На пу ште на цр ква је жи ви до каз по е ти ке ус кра ће ног жи во та, жи вог осе ћа ња 
при па да ња род ној гру ди, пре ци ма ко ји „уми ра ху ћут ке на стра шно ме ко љу“ 
и ви та ли зму уну тра шње ви зи је свих вред но сти от по ра и тра ја ња у тра гич ном 
жи во ту. Она по ка зу је уну тра шње је дин ство це ли не Ра ки ће ве по е зи је, јер на-
пу ште на цр ква је по сле ди ца олу је што про ђе врх Ко со ва рав на, ка ко је пе вао 
у пе сми На Га зи ме ста ну. Да кле, ако се при хва ти као пе сма ко ја ор ган ски 
при ста је уз пе сме о При зре ну и Ко со ву, Ра ки ће ва струк ту ра от кри ва ка ко 
мит о Ко со ву об у хва та и При зрен и Ду ша на и да он „су штин ски над ра ста 
кон вен ци је по зна тог и оства ре ног“.14

11 До бри ца Ћо сић, „Те зе за рас пра ву“, у: Срп ски ду хов ни про стор, Но ва Евро па, Бе-
о град, 5.

12 Вук Фи ли по вић, По е зи ја Ми ла на Ра ки ћа, Ин сти тут за срп ску кул ту ру, При шти на, 
1998, 195.

13 Исто, 196.
14 Ми лош Ђор ђе вић, Де ло Ву ка Фи ли по ви ћа, Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на 

/ Ле по са вић, 2004, 99.
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3.
У ду ху епо хе ко јој при па да, А. Шан тић ства ра ро до љу би ву по е зи ју у ко јој 

су до пу ног из ра жа ја до шле „ре то рич ке и хим нич не од ли ке“.15 О При зре ну 
је на пи сао две пе сме: ро до љу би ву При зре не ста ри и љу бав ну „са тра го ви ма 
ви те шких огла са не ка да шње сла ве“16 – При зрен ска ноћ.

Је ври ће ву ан то ло ги ју отва ра упра во Шан ти ћев со нет При зре не ста ри, 
ис пе ван по ка но ну ове пра ве пе снич ке фор ме и у зна ку ро ман тич ког па то са. 
Со нет је кон стру и сан и у зна ку еп ских сли ка, сим бо ла и ви зи ја, ка кви су: ор ло-
ви кр ста ши, злат не кру не дви је, ви те зи. 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:

При зре не ста ри, ка пи је рас тво ри,
по пра го ви ма са го ве раз гр ни,
скер ле том те шким док са те огр ни-
тво је се цар ство вра ћа! Гле, у зо ри.

Ро ман тик при зи ва је дин ство срп ског на ци о нал ног би ћа: С Лов ће на твр-
дог и Ава ле пла ве, оног ко је се да нас раз два ја њем Ср би је и Цр не Го ре и др-
жав но раз вр гло; ука зу је, као и Ду чић и Ра кић, на зна чај, зна че ње и функ ци ју 
пра во сла вља у срп ском на ци о нал ном би ћу: За љу љај зво на – не ка Вас крс ја ве! 
и при зи ва рас кош и го сто љу бље цар ске пре сто ни це: При зре не ста ри, ка пи је 
рас тво ри! Али, из над тих праг мат ских иде ја, ко је су оста ле без за шти те и ре-
а ли за ци је, сто ји умет ни ко ва иде ја о Бож јој во љи: Бог над то бом бди је.

Ана ли за по твр ђу је да „ни је ви ше мо гу ће по сто ја ти на овом све ту без 
по мо ћи књи га“ и да се у књи жев но сти „су шти на от кри ва из не на да, да је се 
сво јом исти ном, у сво јој исти ни, као и сâма исти на би ћа ко је се от кри ва“.17 
Пе ва ју ћи о При зре ну и Ду ша ну, срп ски мо дер ни сти ни су са мо ино ва то ри 
у умет нич ком по љу, ка ко по тен ци ра Фи ли по вић, већ и ми сли о ци и на ци-
о нал ни пе да го зи. Од јек њи хо вих иде ја, на жа лост, ни је пао на плод но тле. 
Ста тус При зре на и Ду ша но ве цр кве у ње му да нас то ту жно све до че. При-
зрен да нас ни је у сја ју мје се че ве зо ре, у ње му не шу шти по ноћ пла ва, ни ти 
ста ри При зрен мир но спа ва, ка ко га је про јек то вао Шан тић у љу бав ном 
со не ту При зрен ска ноћ.

Нај ве ћи пе си ми ста срп ске по е зи је, Си ма Пан ду ро вић, оста вио је две пе-
сме у ко ји ма но се ћу иде ју има ју При зрен и срп ски цар. У Вој нич ком ра стан ку 
при мар на иде ја је осло нац на про шлост као вред ност: Нас пред во ди про шлост, 

15 П. Па ла ве стра, нав. де ло, 227.
16 М. Је врић, нав. де ло, 28.
17 Пјер Бур ди је, Пра ви ла умет но сти (Ге не за и струк ту ра по ља умет но сти), Све то ви, 

Но ви Сад, 2003, 7.
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бу дућ ност и на да. Све тле ће је згро про шло сти чи ни Ду шан: Во ди ће нас сен ка 
ве ли ко га ца ра. Обе иде је об је ди њу ју хра брост и бор ба за сло бо ду као вред ност 
на сле ђа. Из бор је ње го шев ски: би ти сло бо дан или за спа ти твр до на по сте љи 
смр ти и би ти сло бо дан док не пад не мо – по след њи и пр ви. 

Еп ско-ро ман тич ни тон, ре то рич ки па тос и сноп уну тра шњих иде ја пе сме 
не дво сми сле но по ка зу ју да се Пан ду ро вић не мо же све сти са мо на пе си ми-
зам, ка ко га је озна чи ла срп ска кри ти ка. И про шлост, уве за на са бу дућ но шћу 
и на дом, у пр вом стил ском при ме ру, и иде ја: И во ди ће нас сен ка ве ли ко га Ца-
ра, у дру гом стил ском при ме ру, по ка зу ју да је он но сио ра ци о нал ни и ви та-
ли стич ки дух бор бе и от по ра не сло бо ди и он се су штин ски не раз ли ку је од 
Ра ки ће вог ви та ли зма. Ве ли ки Цар је кри те риј вред но сти и ње го ва етич ка ме ра 
бор бе за сло бо ду на ро да. 

Еп ско-на ра тив на струк ту ра Оби лић, ис пе ва на под ге слом: Леп ше гр ло у 
Ми ло ша цар ско на ста је на сло бод ној пе сни ко вој иде ји да је Ми лош Оби лић 
син све моћ но га Ца ра и Не ма њић по кр ви, ца ре вић без пра ва. Пан ду ро вић ве ли-
ча Оби ли ћев чин ко јим је стра шан при мер свом по том ству дао. Као це ли на 
ова пе сма не ма из у зет ну вред ност, али је ин ди ка тив на по то ме што по ка зу је 
ка ко се те ме ко сов ско га ми та Пре ко ту жног, глу вог и тра гич ног По ља по ве зу ју 
ни зом асо ци ја ци ја и оства ру ју је дин стве ни код зна че ња. 

У истом ду ху и то ну, по не сен иде јом осло бо ђе ња, пе ва и Вла ди слав Пет-
ко вић-Дис у ми са о ној струк ту ри Ми че ка мо ца ра. Ми смо на шли зе мљу ста ре 
ца ре ви не и Дан бо жи ји опет зе мљу пла ча ви де два су но се ћа сти ха/иде је пе-
снич ке струк ту ре ко ји ука зу ју на сна жно при су ство ана ли зи ра не те ме. Они 
из но ва по твр ђу ју иде ју на ше ана ли зе да се глав не етич ке и есте тич ке, са знај не 
и емо ци о нал не вред но сти и зна че ња је зич ке умет но сти на ла зе из ван је зич ког 
зна ка, од но сно да је је зик са мо њи хо во пр во бит но скло ни ште или род но ме-
сто. То се от кри ва у за вр шним сти хо ви ма: „Ми че ка мо ца ра крај пу чи не си ве, 
/ Да би мо гли мир но та да у гроб ле ћи“ ко ји, на при мер, упу ћу ју исто вре ме но 
и на осе ћа ње и на са зна ње по ра за. За чи та о це ко ји не по зна ју на ци о нал ну 
исто ри ју они не ма ју зна че ње.

По сто ји, ина че, из ве сна стил ска, емо ци о нал на и ре то рич ка срод ност из-
ме ђу Пан ду ро ви ће вих и Пет ко ви ће вих сти хо ва, она ква ка кву смо кон ста то-
ва ли и код Ра ки ћа и Пан ду ро ви ћа, и она је ре зул тат кли ме ду ха и стил ског 
опре де ље ња пе сни ка и ве ре у Бо га (јер је „ре ли гиј ски аспект као про цес ду гог 
тра ја ња је дан од нај ва жни јих аспе ка та“18 за раз у ме ва ње и ту ма че ње те ме о 
ко јој го во ри мо) као бит ног чи ни о ца ка рак те ра и на ци о нал не кул ту ре, што 
илу стру ју сти хо ви:

18 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: Ко со во и Ме то хи ја, иза зо ви и од го во ри, дру га књи га, (уред ник: Вељ ко Б. 
Ка ди је вић), Ин сти тут за ге о по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 1997, 469.
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По не ли смо у рат сво ја ср ца му шка
Су зе се де ко се, за гр љај де вој ке
Осмех де це сво је и сан што их љу шка,
И ве ру у Бо га, пу шке и тро бој ке.

4.
На кон пе сни ка мо дер не: Ду чи ћа, Ра ки ћа, Шан ти ћа, Пан ду ро ви ћа и Ди-

са, у исто ри ји срп ске књи жев но сти сле ди на гли пре кид ова кве по е ти ке. Дру-
ги свет ски рат је до нео про ме ну дру штве ног по рет ка и но ву иде о ло ги ју ко ја 
је пе сни ци ма, по ти ску ју ћи те му ко сов ског ми та, про грам ски на мет ну ла но ву 
ствар ност као до ми нант ну те му. Ме ђу рат ни со ци јал ни књи жев ни пе ри од у „по-
гле ду при зрен ске те ма ти ке пот пу но је пре ки нуо до та да шње то ко ве,“19 па се о 
цар ском гра ду ви ше го то во и не пе ва. Ако се то и кат кад чи ни, он да је то не га-
ци ја срп ског сред њег ве ка, не га ци ја ње го ве кул ту ре и умет но сти. Ве ли ки пе сник 
Цр њан ски по тен ци ра от пор ду ху ко му ни стич ке иде о ло ги је ко ја зах те ва по ни-
шта ва ње срп ске исто ри је, ње них кра ље ва, ца ре ва, па три јар ха, ма на сти ра, и пе ва:

О Бал ши и Ду ша ну Сил ном да умук не крик.
Вла сте ла, Вој во де, Де спо те бе ху срам.
Хај дуч кој кр ви нек се ори цик
Уби ци диж’те ви дов дан ски храм.

Цр њан ски по твр ђу је са зна ње да „жи вот је, нео дво ји во, скуп до га ђа ја за-
себ ног по сто ја ња“20 и да се та ко и у по е зи ји ви де жи вот умет ни ка и ства ра ла-
штво, ов де срп ских. По сле исто риј ског на ци о нал ни ог по ра за на кра ју 20. ве ка, 
срп ски пе сни ци по но во ожи вља ва ју пе ва ње и ми шље ње ко сов ског ми та у чи јем 
је згру сја је као ду га При зрен и цар Ду шан. Њи хо ва пуп ча на ве за је жи вот на 
и ис по ља ва се дво ја ко: или кроз но ву умет нич ку ин тер пре та ци ју, или кроз 
са ста вља ње но вих ан то ло гиј ских или те мат ских књи га и на уч них збор ни ка. 
По след њи та кав из бор је су ан то ло ги ја Сре бром си ја Би стри ца21 и пе то том ни 
збор ник са на уч ног ску па одр жа ног у Ко сов ској Ми тро ви ци про шле го ди не22, 
у ко ји ма је те ма на ших мо дер ни ста сва ка ко из у зет но зна чај на.

19 М. Је врић, нав. де ло, 14.
20 Пјер Бур ди је, нав. де ло, 267.
21 Дра жен Ја шо вић и Го луб Ја шо вић, Сре бром си ја Би стри ца, Kњижевно-про свет на 

за јед ни ца Ко со ва и Ме то хи је, Свет књи ге, Гра ча ни ца, Бе о град, 2010. По ме ну ти ауто ри ура-
ди ли су из бор пе са ма по све ће них овој ме то хиј ској ре ци. (У Ме то хи ји по сто је три Би стри це: 
При зрен ска, Де чан ска и Пећ ка). Из бор об у хва та и на род не пе сме и по е зи ју 53 ства ра о ца, 
и сви се они ди рект но или ин ди рект но ве зу ју за При зрен, ца ра Ду ша на и ко сов ски мит.

22 Ко со во и Ме то хи ја у ци ви ли за циј ским то ко ви ма, Ме ђу на род ни те мат ски збор ник у 
5 то мо ва, Фи ло зоф ски фа кул тет, Ко сов ска Ми тро ви ца, 2010.
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Ana ĐOR ĐE VIĆ

PRI ZREN AND SER BIAN MO DER NISTS

(Pro jec tion of he ri ta ge as a va lue)

Sum mary

The im por tant ide as of Ser bian 19th cen tury po ets and the ir vi sion and symbo lic 
me a ning, im por tan ce and ro le of Pri zren in Ser bian li te ra tu re as a cul tu ral and spi ri tual 
na ti o nal he ri ta ge are sho wed in the work - Ima ge and vi sion of Pri zren in Ser bian ar ti stic 
po e try of 19th cen tury (Old and cur rant ide as).

The key ide as of mo dern li te ra tu re po ets which bro ught back blo o ming of pa tri o-
tic po e try as a high va lued fi eld of Ser bian li te ra tu re that was writ ten by - Mi lan Ra kic, 
Jo van Du cic, Alek sa San tic, Si ma Pan du ro vic and Vla di slav Pet ko vic-Dis are lig hte ned 
in this work as well. Analysis re vi le pa tri o tic con text, he ri ta ge and po ets re la ti on ship to 
the myth of Ko so vo.

Pri zren was and stayed the ir spring of in spi ra tion and hi story va lue and he ri ta ge as 
va lue it self.

Key words: Pri zren, em pe ror Du san, Ko so vo and Me to hi ja, Mi lan Ra kic, Jo van Du-
cic, Alek sa San tic, Si ma Pan du ro vic, Vla di slav Pe tro vic−Dis, he ri ta ge, Ser bian mo dern 
po e try.

Рад је пре дат 17. апри ла 2011. 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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БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 30, 2011

Сло бо дан Ђ. КЕР КЕЗ
Фи ло зоф ски фа кул тет у Ни шу 

ПО ЛИ ТИ КА НЕ МАЧ КО-КВИ СЛИН ШКИХ 
СНА ГА ПРЕ МА СЕ ЉА ШТВУ 
У ОКУ ПИ РА НОЈ СР БИ ЈИ*

Ап стракт: Ве ћи ну ста нов ни штва Ср би је 1941. го ди не чи ни ло је се ља штво 
и то се ни је ме ња ло ни у го ди на ма оку па ци је, тј. до кра ја ра та. Срп ско се ло је би-
ло, с јед не стра не, ис пра жње но од во ђе њем мно гих до ма ћи на у роп ство, али је, 
на дру гој стра ни, ме ња ло свој со ци јал ни лик, за хва љу ју ћи по врат ку де ла љу ди из 
гра до ва у се ло, због бом бар до ва ња и из го на Ср ба из дру гих кра је ва Ју го сла ви је. 
Из аграр ног ка рак те ра срп ског дру штва про ис ти цао је и зна чај по љо при вре де. 
На се ло је па дао те рет из др жа ва ња и оста лог ста нов ни штва Ср би је у гра до ви ма, 
рад ни штва и оста лих про фе си ја. Из ча со пи са, но ви на по све ће них се лу, ра дио-еми-
си ја, из би ја зна чај се ла Ср би је у оку па тор ско-кви слин шкој по ли ти ци, пре све га 
због ис хра не вој них фор ма ци ја и при ти ска Не ма ца да се из воз по љо при вред них 
про из во да по ве ћа. Не ди ће ва по ли ти ка пре ма се лу ни је мо гла да успе у усло ви ма 
не мач ко-кви слин шке пљач ке се ла и за о ста ле при вре де Ср би је уоп ште. 

Кључ не ре чи: аграр на струк ту ра, се ља штво, ста нов ни штво, по ли ти ка, по љо-
при вре да, за ро бље ни штво, га здин ства, се ло, оку па ци ја, екс пло а та ци ја. 

О сте пе ну аграр не струк ту ре Ср би је, па и Ср би је су же них гра ни ца 1941. 
го ди не, све до чи ап со лут на број на пре власт се о ског ста нов ни штва. Од око 4 
ми ли о на ста нов ни ка ко ји су жи ве ли на по вр ши ни од 51.100 км2, се ља штво је 
уче ство ва ло са око 3,2 ми ли о на ста нов ни ка.1 „По љо при вре дом у Ср би ји“, 
пи сао је 1943. го ди не Р. Ве се ли но вић, „ба ви се око 80% срп ског на-
ро да.“ Ме ђу тим, пре ма по да ци ма ко је да је Не ди ће ва ад ми ни стра ци ја 

* Рад је на пи сан у окви ру про јек та Ма те ри јал на и ду хов на кул ту ра Ко со ва и Ме то хи је 
(Ев. бр. 178028), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је.

1 АВИИ, НАВ-Н-Т-120, 200/130/135678. – Ела бо рат не мач ког Ми ни стар ства ино-
стра них по сло ва о по де ли ју го сло вен ске те ри то ри је (1. мај 1941. го ди не).

УДК 000000000000
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(Ми ни стар ство по љо при вре де и ис хра не), уку пан број ста нов ни ка у 
оку пи ра ној Ср би ји без Ба на та, у 1941. го ди ни из но сио је 3.853.204, 
од че га 3.055.444 се о ског и 797.760 град ског ста нов ни штва. Од то-
га је у Бе о град ском окру гу жи ве ло 380.415 ста нов ни ка (343.906 се о-
ског); у Ва љев ском 203.477 (177.408 се о ског ста нов ни штва); За је чар-
ском 310.881 (270.834 се о ско ста нов ни штво); Кра гу је вач ком 296.524 
(239.844 се о ско ста нов ни штво); Кра ље вач ком 218.267 (183.090 се о ског 
ста нов ни штва); Кру ше вач ком 249.567 (217.696 се о ског ста нов ни штва); 
Ле ско вач ком 385.121 (323.546 се о ског ста нов ни штва); Ко сов ско-ми-
тро вич ком 200.501 (171.045 се о ско ста нов ни штва); Мо рав ском 268.133 
(227.273 се о ског ста нов ни штва); Ни шком 308.136 (241.851 се о ског ста-
нов ни штва); По жа ре вач ком 260.676 (227.327 се о ског ста нов ни штва); 
Ужич ком 215.061 (191.124 се о ског ста нов ни штва) и у Ша бач ком окру гу 
292.955 ста нов ни ка (267.539 се о ског ста нов ни штва).2

Пре ма по да ци ма истог ми ни стар ства, уку пан број ста нов ни ка у 
оку пи ра ној Ср би ји без Ба на та, сеп тем бра 1942. го ди не, из но сио је 
4.118.000, од че га је се о ско ста нов ни штво уче ство ва ло са 3.094.000, 
град ско са 724.000, док је град Бе о град имао 300.000 ста нов ни ка.3

Број ста нов ни ка је уве ћан јер је у Ср би ју до шао ве ли ки број из бе-
гли ца, ма хом Ср ба, ко ји су бе же ћи гла вом без об зи ра, спа са ва ју ћи го ли 
жи вот, пре бе гли из НДХ, Ма ке до ни је, Ко со ва и Ме то хи је и ма ђар ске 
оку па ци о не зо не у Бач кој. 

„По љо при вре да је нај ва жни ји еко ном ски чи ни лац у зе мљи и на-
ро ду. Се ло је не пре су шни и нај здра ви ји из вор из ко га се ре ге не ри шу 
ва ро ши и гра до ви. Се ло и се ља штво у Ср би ји пред ста вља ју кич му на-
шег на ци о нал ног обе леж ја и стре мље ња. Оно је то би ло и ра ни је, јер 
се Срп ство нај бо ље очу ва ло кроз ве ко ве роп ства баш у се лу. И да нас 
по сле ка та стро фе на ше др жа ве, се ло и се ља штво но се нај ве ће те ре те 
ко је су нам са да шње при ли ке на мет ну ле. Срп ски се ља ци су се, у овим 
нај те жим вре ме ни ма за нас, сво јим др жа њем и ра дом по ка за ли као 
нај здра ви ји део на шег на ро да.“4

Не ки ауто ри (Ми лан Бор ко вић) на во де да је со ци јал на струк ту ра 
ста нов ни штва Ср би је 1941. го ди не из гле да ла ова ко: 418.116 рад ни ка 
и уче ни ка у при вре ди, 466.189 слу жбе ни ка, на ме ште ни ка, пен зи о не ра 

2 АС, Нда, Г-9, Ми ни стар ство по љо при вре де и ис хра не, ф. 2. – Број но ста ње по љо при-
вред них га здин ста ва, IX, 1942.

3 Исто. Ре ка пи ту ла ци ја по да та ка о број ном ста њу по љо при вред них га здин ста ва, ста-
нов ни ка, по се дов них ли сто ва по окру зи ма, сеп тем бар 1942.

4 Зе мља и рад, бр. 5, Бе о град, је сен 1943 (чла нак Р. Ве се ли но ви ћа, „Срп ско се ља штво 
ра ди и иде ка бо љој бу дућ но сти“).
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и ли ца из др жа ва них од др жа ве, по љо при вред ни ка и ри ба ра 3,101.913, 
за на тли ја и тр го ва ца 116.869 и 33.347 ли ца сло бод не про фе си је при-
ват ни ка и не по зна тог за ни ма ња.5 Ме ђу тим, ови по да ци се од но се на 
го ди ну 1948. у ко јој је, пре ма по пи су ста нов ни штва, Ср би ја има ла (тзв. 
ужа Ср би ја) 4.136.904 ста нов ни ка.6 Али чи ње ни ца је, без об зи ра на 
раз ли чи тост по да та ка и по гре шно на во ђе ње, да је Ср би ја пре те жно 
аграр на зе мља и да су се ло и се ља ци би ли но си о ци ње ног при вред ног 
жи во та, ње на жи вот на сна га.

Пре ма по пи су ста нов ни штва из 1948. го ди не, НР Ср би ја је има ла 
6.527.966 ста нов ни ка (тзв. ужа Ср би ја 4.136.904, Вој во ди на 1.663.212 
и Ко смет 727.820), а од то га Бе о град 367.816 ста нов ни ка, Област бе-
о град ска 1.084.980 ста нов ни ка, Област ни шка 1.050.317, Област кра-
гу је вач ка 897.528, Област ти моч ка 289.582 и Област ужич ка 446.211 
ста нов ни ка. Ови по да ци го во ре о не знат ном по ве ћа њу ста нов ни штва у 
од но су на оно ко је је има ла „сте шње на“ Ср би ја у усло ви ма оку па ци је 
1941. го ди не.7

На осно ву по да та ка Ми ни стар ства по љо при вре де и ис хра не Не ди-
ће ве вла де, мо гу ће је ре кон стру и са ти број и струк ту ру по љо при вред-
них га здин ста ва (по окру зи ма) у оку пи ра ној Ср би ји без Ба на та, 1942. 
го ди не. По да ци го во ре да је у Бе о град ском окру гу би ло 52.268 га здин-
ста ва по вр ши не 251.559 ха (3.410 га здин ста ва ве ли чи не 0,01–0,50 ха; 
4.118 ве ли чи не 0,51–1 ха; 8.955 ве ли чи не 1–2 ха; 19.109 ве ли чи не 2–5 
ха; 11.537 ве ли чи не 5–10 ха; 4.271 ве ли чи не 10–20 ха; 823 ве ли чи не 
20–50 ха; 39 ве ли чи не 50–100 ха; 5 ве ли чи не 100–200 ха и јед но га здин-
ство ве ли чи не 200–500 ха); у Ва љев ском окру гу 23.339 га здин ста ва 
ве ли чи не 177.024 ха (887 ве ли чи не 0,01–0,50 ха; 1.051 ве ли чи не 0,51–1 
ха; 2.299 ве ли чи не 1–2 ха; 7.301 ве ли чи не 2–5 ха; 6.509 ве ли чи не 5–10 
ха; 3.947 ве ли чи не 10–20 ха; 1.252 ве ли чи не 20–50 ха; 84 ве ли чи не 
50–100 ха; 7 ве ли чи не 100–200 ха; јед но га здин ство од 282 ха и јед но 
ве ли чи не 563 ха); у За је чар ском окру гу 50.173 ве ли чи не 270.111 ха 
(1.879 ве ли чи не 0,01–0,50 ха; 2.749 ве ли чи не 0,51–1 ха; 6.877 ве ли чи не 
1–2 ха; 19.477 ве ли чи не 2–5 ха; 13.936 ве ли чи не 5–10 ха; 4.559 ве ли чи-
не 10–20 ха; 842 ве ли чи не 20–50 ха; 40 ве ли чи не 50–100 ха; 4 ве ли чи не 
100–200 ха; 2 ве ли чи не 200–500 ха и 2 пре ко 500 ха); у Кра гу је вач-
ком окру гу 38.485 га здин ста ва ве ли чи не 225.891 ха (1.354 ве ли чи не 
0,01–0,50 ха; 1.888 ве ли чи не 0,51–1 ха; 5.738 ве ли чи не 1–2 ха; 14.389 
ве ли чи не 2–5 ха; 10.237 ве ли чи не 5–10 ха; 4.552 ве ли чи не 10–20 ха; 

5 М. Бор ко вић, Кон тра ре во лу ци ја у Ср би ји, књ. 2, Бе о град, 1979, 15.
6 Про из вод не сна ге НР Ср би је, Бе о град, 1953, 89 (у ре дак ци ји Ко сте Ми ха и ло ви ћа).
7 Исто, 75.
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893 ве ли чи не 20–50 ха; 27 ве ли чи не 50–100 ха; 5 ве ли чи не 100–200 
ха и 2 га здин ства ве ли чи не 200–500 ха); у Кра ље вач ком окру гу 27.330 
га здин ста ва ве ли чи не 177.429 ха (931 ве ли чи не 0,01–0,50 ха; 1.685 ве-
ли чи не 0,51–1 ха; 3.874 ве ли чи не 1–2 ха; 9.234 ве ли чи не 2–5 ха; 6.803 
ве ли чи не 5–10 ха; 3.643 ве ли чи не 10–20 ха; 1.068 ве ли чи не 20–50 
ха; 75 ве ли чи не 50–100 ха; 13 ве ли чи не 100–200 ха и 3 га здин ства 
од 200–500 ха); у Кру ше вач ком окру гу 33.405 га здин ста ва ве ли чи не 
142.335 ха (1.546 ве ли чи не 0,01–0,50 ха; 2.575 ве ли чи не 0,51–1 ха; 
6.482 ве ли чи не 1–2 ха; 14.179 ве ли чи не 2–5 ха; 6.529 ве ли чи не 5–10 
ха; 1.818 ве ли чи не 10–20 ха; 250 ве ли чи не 20–50 ха; 18 ве ли чи не 
50–100 ха; 4 ве ли чи не 100–200 ха; 2 ве ли чи не 200–500 ха и 2 га здин-
ства ве ли чи не пре ко 500 ха); у Ле ско вач ком окру гу 44.567 ве ли чи не 
240.382 ха (1.576 га здин ста ва ве ли чи не 0,01–0,50 ха; 1.689 ве ли чи-
не 0,51–1 ха; 4.643 ве ли чи не 1–2 ха; 17.905 ве ли чи не 2–5 ха; 13.837 
ве ли чи не 5–10 ха; 4.416 ве ли чи не 10–20 ха; 483 ве ли чи не 20–50 ха; 
14 ве ли чи не 50–100 ха; јед но га здин ство ве ли чи не 106 ха и 3 га здин-
ства ве ли чи не пре ко 500 ха); у Косoвскомитровачком окру гу 20.450 
га здин ста ва ве ли чи не 121.308 ха (526 ве ли чи не 0,01–0,50 ха; 931 ве-
ли чи не 0,51–1 ха; 2.332 ве ли чи не 1–2 ха; 7.605 ве ли чи не 2–5 ха; 6.094 
ве ли чи не 5–10 ха; 2.507 ве ли чи не 10–20 ха; 445 ве ли чи не 20–50 ха; 10 
ве ли чи не 50–100 ха); у Мо рав ском окру гу 37.075 га здин ста ва ве ли-
чи не 180.361 ха (2.098 ве ли чи не 0,01–0,50 ха; 2.929 ве ли чи не 0,51–1 
ха; 6.596 ве ли чи не 1–2 ха; 14.428 ве ли чи не 2–5 ха; 7.672 ве ли чи не 
5–10 ха; 2.783 ве ли чи не 10–20 ха; 518 ве ли чи не 20–50 ха; 46 ве ли чи не 
50–100 ха; и 5 га здин ста ва ве ли чи не пре ко 500 ха); у Ни шком окру гу 
37.810 га здин ста ва ве ли чи не 192.107 ха (1.243 ве ли чи не 0,01–0,50 ха; 
1.628 ве ли чи не 0,51–1 ха; 5.065 ве ли чи не 1–2 ха; 15.698 ве ли чи не 2–5 
ха; 10.635 ве ли чи не 5–10 ха; 3.181 ве ли чи не 10–20 ха; 337 ве ли чи не 
20–50 ха; 11 ве ли чи не 50–100 ха; 3 ве ли чи не 100–200 ха и јед но га-
здин ство ве ли чи не 206 ха): у По жа ре вач ком окру гу 46.434 га здин ства 
ве ли чи не 237.059 ха (1.869 ве ли чи не 0,01–0,50 ха; 3.184 ве ли чи не 
0,51–1 ха; 7.716 ве ли чи не 1–2 ха; 17.787 ве ли чи не 2–5 ха; 10.558 ве-
ли чи не 5–10 ха; 4.034 ве ли чи не 10–20 ха; 975 ве ли чи не 20–50 ха; 352 
ве ли чи не 50–100 ха; 10 ве ли чи не 100–200 ха; 2 ве ли чи не 200–500 
ха и 3 га здин ства ве ли чи не пре ко 500 ха); у Ужич ком окру гу 23.679 
га здин ста ва ве ли чи не 159.483 ха (458 ве ли чи не 0,01–0,50 ха; 782 ве-
ли чи не 0,51–1 ха; 2.523 ве ли чи не 1–2 ха; 8.772 ве ли чи не 2–5 ха; 6.989 
ве ли чи не 5–10 ха; 3.327 ве ли чи не 10–20 ха; 759 ве ли чи не 20–50 ха; 
61 ве ли чи не 50–100 ха; 6 ве ли чи не 100–200 ха; 1 га здин ство од 360 
ха и 1 од 1.031 ха) и у Ша бач ком окру гу 35.205 га здин ста ва ве ли чи не 
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259.298 ха (2.254 ве ли чи не 0,01–0,50 ха; 1.760 ве ли чи не 0,51–1 ха; 
3.885 ве ли чи не 1–2 ха; 10.786 ве ли чи не 2–5 ха; 9.092 ве ли чи не 5–10 
ха; 5.446 ве ли чи не 10–20 ха; 1.805 ве ли чи не 20–50 ха; 136 ве ли чи не 
50–100 ха; 26 ве ли чи не 100–200 ха; 13 ве ли чи не 200–500 ха и 2 по-
љо при вред на га здин ства ве ли чи не пре ко 500 ха).8

Пре ма да тим по да ци ма на те ри то ри ји оку пи ра не Ср би је, без Ба на-
та, би ло је у на ве де ном пе ри о ду 470.211 по љо при вред них га здин ста ва 
ве ли чи не 2,684.347 ха, а од то га: 20.025 га здин ста ва ве ли чи не 0,01–0,50 
ха; 26.969 ве ли чи не 0,51–1 ха; 66.385 ве ли чи не 1–2 ха; 176.670 ве ли чи-
не 2–5 ха; 120.428 ве ли чи не 5–10 ха; 48.984 ве ли чи не 10–20 ха; 10.450 
ве ли чи не 20–50 ха; 596 ве ли чи не 50–100 ха; 84 ве ли чи не 100–200 ха; 
28 ве ли чи не 200–500 ха и 19 по љо при вред них га здин ста ва ве ли чи не 
пре ко 500 ха.

По љо при вред на га здин ства су се са сто ја ла од ора ни ца, ба шта, ли-
ва да, па шња ка, ви но гра да, воћ ња ка, шу ме (уко ли ко су се на ла зи ла у 
скло пу га здин ства) и не плод ног зе мљи шта. Као што се ви ди из да тог 
пре гле да, пре о вла ђи вао је по сед од 2–5 ха, ко јих је на те ри то ри ји Ср-
би је би ло 176.670 (ве ли чи не 614.572 ха) или 37,5% од укуп ног бро ја 
по љо при вред них га здин ста ва. На по се де ве ли чи не од 5–10 ха (њих 
120.428), ко ји су за хва та ли 844.771 ха, од но сно 25,6%; њи хо ва по вр-
ши на је из но си ла 31,5% по вр ши не свих по љо при вред них га здин ста ва 
пре ма 23% ко ли ко су из но си ли по се ди од 2–5 ха. Оту да је пре о вла ђи-
ва ло ми шље ње да у нор мал ним при ли ка ма тре ба нај ви ше пот по ма га ти 
раз вој по се да по вр ши не 5–10 ха, што је прет ход но зах те ва ло из у ча ва ње 
овог по се да у по гле ду ста ња жи вог и мр твог ин вен та ра, по вр ши не под 
лу цер ком, цр ве ном де те ли ном, згра да итд.9 

По љо при вред но под руч је Ср би је је са Ба на том при вла чи ло не-
мач ку вој ну упра ву сво јом по вр ши ном, мо гућ но шћу тран спор то ва ња 
за Не мач ку и јеф ти но ћом. Осим то га, не мач ко тр жи ште је још пре 
ра та би ло на вик ну то на по љо при вред не про из во де из Ср би је. Управ-
ни и При вред ни штаб вој ног за по вед ни ка у Ср би ји те жи ли су да се 
пред рат на по љо при вред на под руч ја одр же ка ко би Нем ци мо гли обез-
бе ди ти од го ва ра ју ће кон тин ген те по љо при вред них си ро ви на, ка ко за 
ис хра ну сво је вој ске, та ко и за из воз у Не мач ку. О зна ча ју по љо при-
вре де и ње не екс пло а та ци је за вре ме ра та го во ри на о ко бе зна чај на чи-
ње ни ца, ко ју на во ди Ми лан Бор ко вић, да је ка те дра за по љо при вре ду 

8 АС, Нда, Г-9, Ми ни стар ство по љо при вре де и ис хра не, ф. 2. – Ре ка пи ту ла ци ја по да-
та ка о број ном ста њу по љо при вред них га здин ста ва, ста нов ни ка, по се дов них ли сто ва по 
окру зи ма, сеп тем бар 1942.

9 Исто.
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на По љо при вред ном фа кул те ту (као и мно ге дру ге) би ла об но вље на 
и да ва ла струч не са ве те Не ди ће вом ми ни стар ству по љо при вре де.10

О то ме је Срп ско се ло пи са ло: „Сти ца јем окол но сти, сви фа кул-
те ти Бе о град ског уни вер зи те та, па и по љо при вред ни, не ра де као у 
мир но вре ме. Иако се одр жа ва ју ис пи ти, ипак не ма кон ти ну ал ног 
на уч ног ра да по фа кул тет ским за во ди ма и ин сти ту ти ма. Ка ко на ша 
мла да и још не до вољ но раз ви је на по љо при вре да не ма су ви ше по љо-
при вред них струч них сна га да би се оне мо гле ра си па ти и ка ко нам 
за успе шно спро во ђе ње план ске по љо при вред не про из вод ње тре ба 
још мно го агро но ма, на став но и тех нич ко осо бље По љо при вред ног 
фа кул те та, бу ду ћи сад сло бод но од ра да на Уни вер зи те ту, ста вље-
но је на рас по ло же ње Ми ни стар ству по љо при вре де и ис хра не, да 
би ту при те кло у по моћ сво јим струч ним ра дом и зна њем... Та ко је 
од лу че но, бу ду ћи да се с тим сло жио и ми ни стар про све те, да све-
ко ли ко на став но фа кул тет ско осо бље чим то вре ме до зво ли, кре не 
на те рен, где би се у фор ми ра ним на уч ним гру па ма при сту пи ло 
про у ча ва њу не ких ва жних, а до са да не ре ша ва них про бле ма на ше 
по љо при вре де. До од ла ска на те рен, про фе со ри и оста ло на став но 
осо бље до ла зи ће на ду жност у са мо Ми ни стар ство по љо при вре де 
и ис хра не, где ће би ти у стал ној ве зи с од го ва ра ју ћим оде ље њи ма и 
од се ци ма сво је стру ке и где ће по ма га ти са ве том и де лом... Из вр ше-
но је фор ми ра ње не ко ли ко на уч них гру па. Та ко на при мер: за биљ ну 
про из вод њу, за сточ ну про из вод њу, ви но гра дар ство и во ћар ство, 
за шти ту би ља итд.“11

Као што смо већ ис та кли, зна чај по љо при вре де про ис ти цао је 
из схва та ња о аграр ном ка рак те ру срп ског дру штва, сна зи др жа ве 
ко ја по чи ва на здра вом се лу, ме сту ис хра не у то ку ра та, не мач ким 
пре тен зи ја ма да обез бе де што ви ше по љо при вред них про из во да, а 
на дру гој стра ни, ста ле шкој кон цеп ци ји дру штва ко ју су кви слин зи 
за ми шља ли да оства ре, за сно ва ној пре те жно на мо ћи срп ског се ља-
штва.12 „С то га је ду жност свих пра вих Ср ба, да учи не све што мо гу 
да би срп ски на род пре жи вео са да шње те шке при ли ке и та ко оси гу-
рао бу дућ ност Срп ства и Ср би је. Срп ско се ља штво же ли да у ми ру 
ра ди својa има ња, ка ко би оси гу ра ло оп ста нак се би, сво јој по ро ди ци 
и срп ском на ро ду. Оно же ли, да у сво јој зе мљи бу де сло бод но, и да 
има та кву сво ју упра ву, ко ја ће би ти ви со ко мо рал на и по ште на и у 
ко јој не ће би ти не прав ди и шпе ку ла тив ног ис ко ри шћа ва ња бли жњих.

10 М. Бор ко вић, Кон тра ре во лу ци ја у Ср би ји, op. cit., 16.
11 Срп ско се ло, бр. 75, 13. фе бру ар 1943.
12 Но во вре ме, 20. но вем бар 1941.
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Ова ква упра ва се мо же нај бо ље по сти ћи на на че лу ста ре срп ске 
за дру жно сти. Због то га је пред сед ник Срп ске вла де Ми лан Не дић и 
про кла мо вао иде ју срп ске се љач ке за дру жне др жа ве. Срп ски зе мљо-
рад ни ци су ову иде ју оду ше вље но и сто про цент но при хва ти ли. На 
по ста вље но пи та ње за дру га ма и оп шти на ма у зе мљи ско ро сви су од-
го во ри ли да су за ре ор га ни за ци ју за дру гар ства, па пре ма то ме за ор га-
ни за ци ју др жа ве на за дру жној осно ви. Ово је пот пу но појм љи во, јер се 
се ља ци с пра вом на да ју, да у јед ној др жа ви чи ја је осно ва за дру гар ство, 
не мо же би ти не прав ди, пљач ки, пре ва ра, шпе ку ла ци је, итд, ко је су их 
да ви ле до са да.“13

Ме ђу тим, кви слин шки оп ти ми зам се по ка зао као не ре а лан. Срп ско 
се ло до жи ве ло је вој ни по раз Кра ље ви не Ју го сла ви је као тра ге ди ју, 
гу би так сло бо де, па да ње у ја рам, без об зи ра на то ко ли ко кри тич ки 
би ло рас по ло же но пре ма ме ђу рат ним при ли ка ма гра ђан ског дру штва. 
Ни су се оства ри ла ни оче ки ва ња да се не при ја те љу пру жи ча стан от-
пор. Нем ци су од бу гар ске гра ни це, Мо рав ском до ли ном, на пре ду ју-
ћи исто вре ме но са се ве ра, укљу чу ју ћи јед ну ис тра жи вач ку гру пу из 
Ру му ни је, ушли у Бе о град 13. апри ла 1941. го ди не, тре ћи пут у XX 
ве ку. Срп ски чо век, а по себ но се љак, био је раз о ча ран бр зим сло мом, 
сра мот ном из да јом, гњи ло шћу др жав ног вр ха, бек ством кра ља и ми-
ни ста ра. Ис ку ство из 1915. го ди не, са из во ђе њем вој ске из зе мље, ни је 
се по но ви ло. У на ро ду је би ла жи ва и уко ре ње на ан ти гер ман ска но та. 
У то ку че тврт ве ка, срп ски на род мо рао је по но во да се но си са не мач-
ким им пе ри ја ли змом, овог пу та у ви ду на ци стич ке Не мач ке. Срп ски 
на род је те шко до жи вео и ма сов но уни шта ва ње срп ског жи вља у НДХ, 
на Ко со ву и Ме то хи ји, у Ма ке до ни ји и Бач кој.

Срп ско се ло је, с јед не стра не, би ло ис пра жње но од во ђе њем мно гих 
се ља ка у роп ство, али је, на дру гој стра ни, ме ња ло свој со ци јал ни лик 
за хва љу ју ћи по врат ку де ла љу ди из гра до ва на се ло, због бом бар до ва-
ња и из го на Ср ба из по ме ну тих кра је ва Ју го сла ви је. Ње гов со ци јал ни 
ми ље је уве ли ко друк чи ји, ра зно вр сни ји и број но гле да но из ме њен у 
од но су на си ту а ци ју пре апри ла 1941. го ди не. Пре ста нак ра да Бе о град-
ског уни вер зи те та, ути цао је на то да се на се ло вра те сту ден ти по ре-
клом са се ла, а и део ђа ка је на пу штао шко ло ва ње или се ори јен ти сао 
на уче ње у гим на зи ја ма и сред њим струч ним шко ла ма у гра до ви ма и 
ва ро ши ма на до мак се ла. Јед ну од бит них со ци јал них ка рак те ри сти ка 
дру штве ног скло па Ср би је, пре и у то ку ра та, чи ни ло је то што се због 

13 Р. Ве се ли но вић, „Срп ско се ља штво ра ди и иде ка бо љој бу дућ но сти“, Зе мља и рад, 
бр. 5, Бе о град, је сен 1943.
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сла бе ор га ни за ци је ни су раз ви ла ве ћа град ска на се ља, та ко да се се ло 
не схва ти ти је ди но у спре зи са окол ним ва ро ши ма; исто та ко су ва ро ши 
ура ња ле у со ци јал но-еко ном ску струк ту ру окол них се ла. Ва ро ши су 
би ле цен три ре ги о нал них обла сти. Град ско ста нов ни штво је прак тич но 
по ти ца ло са се ла, јер је ве ћи на ста нов ни штва у гра до ви ма, та ко ре ћи 
ју че, на пу сти ла се ла. На се ли ти се у ва ро ши, био је иде ал, на ро чи то ако 
се до би је др жав на слу жба, али ста ри и но ви град ски свет ни је пре ки дао 
ве зу са се лом (шко ло ва ње ро ђа ка, при хват сво јих са се ла, снаб де ва ње, 
уза јам не по се те итд.). Се ло је би ло глав ни ре зер во ар по пу ња ва ња град-
ског ста нов ни штва, за хва љу ју ћи огром ном ви шку рад не сна ге, ути чу ћи 
на за др жа ва ње на ви ка се о ског жи во та у гра до ви ма.

У при ло гу „Ду жно сти зе мљо рад ни ка пре ма на ро ду и др жа ви“ 
Рад. М. Ве се ли но вић је на гла ша вао зна чај се ла: „Сви ста нов ни ци 
јед не зе мље има ју ве ли ке оба ве зе и све те ду жно сти пре ма сво јој 
зе мљи и отаџ би ни. Код на пред ног на ро да вла да уве ре ње, да је ду-
жност пре ма отаџ би ни ва жни ја и ве ћа не го ли све дру ге ду жно сти, 
ко је је дан чо век има... Да нас се во ди нај ве ћа бор ба од ка да је свет 
по стао. Ова бор ба је за хва ти ла ско ро све зе мље. На не сре ћу, и наш 
на род је уву чен у ову бор бу од стра не ње го вог бив шег не спо соб ног 
вођ ства. Због то га ми мо ра мо да нас да под но си мо и ис па шта мо све 
те шко ће и те ре те ко ји су нас сна шли. Али, да би смо одр жа ли свој 
го ли жи вот, на ма се да нас на ме ћу и спе ци јал не ду жно сти ко је мо-
ра мо из вр ши ти, ако же ли мо до бра сво јој де ци, по ро ди ци и срп ском 
на ро ду. Цео на род, ма ког за ни ма ња био, тре ба до бро да зап не, те да 
сво јим ра дом до при не се об но ви на ше зе мље. Ни је дан ста леж ни је 
из у зет, сва ки мо ра да ра ди и да сво јим ра дом до при не се свој удео, 
да спа си на пре дак на шег на ро да. Исто та ко, и наш зе мљо рад нич ки 
ста леж као нај мно го број ни ји у Ср би ји, мо ра сво јим ра дом да ти свој 
удео ра ди одр жа ва ња и оп стан ка Ср би је и срп ског на ро да. Он има, 
на пр вом ме сту, сва ко пар че сво је зе мље да об ра ди и за се је. И до 
са да је наш зе мљо рад ник об ра ђи вао сво ју зе мљу. То је исти на, али 
до са да је мо гао да об ра ди оно ли ко ко ли ко је хтео или ко ли ко му је 
тре ба ло. Ме ђу тим, да нас он мо ра без у слов но да об ра ди и за се је сву 
сво ју об ра ди ву зе мљу... Због то га је пред сед ник Срп ске вла де ге не-
рал Ми лан Не дић до нео на ред бу и План о план ској по љо при вред ној 
про из вод њи у Ср би ји. Овај план има да се спро ве де на це лој ли ни ји 
и у це лој зе мљи. Са мо та ко ће би ти оси гу ра на ис хра на срп ског на-
ро да, па пре ма то ме ње гов оп ста нак и на пре дак. Ово тре ба да зна 
сва ки наш зе мљо рад ник у це лој Ср би ји од нај бо га ти јег до нај си ро-
ма шни јег. Ин те рес це лог срп ског на ро да и Мај ке Ср би је у да на шњим 
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при ли ка ма, од луч но зах те ва да сва ки срп ски зе мљо рад ник уло жи 
сву сво ју сна гу у из вр ше њу ово га за дат ка, тј. у об ра ди и се тви свих 
сво јих об ра ди вих по вр ши на зе мље.

У Ср би ји има пре ко ми ли он ста нов ни ка не про из во ђа ча, за тим има ве-
ли ки број се о ских ста нов ни ка, ко ји не про из во де до вољ но за сво ју ис хра ну 
(ових има на ро чи то у па сив ним сре зо ви ма); по том има ве ли ки број рад ни ка 
у ра зним пред у зе ћи ма, има на ше и оку па тор ске вој ске, па нај зад има ве ли ки 
број из бе гли ца. Све ово ста нов ни штво мо ра да се хра ни. Ми не мо же мо и не 
сме мо до зво ли ти да ово ста нов ни штво гла ду је, за то ми мо ра мо при ку пи ти 
све ви шко ве хра не код оних зе мљо рад ни ка, ко ји их има ју, да би мо гли да ти 
они ма ко ји ма тре ба. На ши срп ски зе мљо рад ни ци не тре ба да бу ду са мо жи-
ви те да до зво ле да ста нов ни штво гра до ва, па сив них кра је ва или рад ни ци 
гла ду ју. Ако би се ово де си ло, исто ри ја би срп ске зе мљо рад ни ке осу ди ла 
као нај го ре љу де. Ме ђу тим, ми баш зна мо из жи во та срп ско га на ро да да 
су срп ски се ља ци би ли увек нај бо љи ње гов део у сва ком по гле ду. Оту да се 
на да мо да иако је те шко због про шло го ди шње рђа ве же тве, од но сно бер бе, 
ипак срп ски зе мљо рад ник тре ба и мо ра да одво ји за оне ко ји не ма ју. Ми се 
на да мо да ће ова го ди на по не ти бо ље па ће он да би ти хра не за све, а он да ће 
зе мљо рад ни ци лак ше и да ва ти.

Ме ђу тим, тре ба до че ка ти до но ве же тве. Оту да се на ме ће ве ли ка ду жност 
да сва ки онај до ма ћин ко ји има ма кар и ма ло ви ше ку ку ру за не го што му тре-
ба да цео тај ви шак да је. Не сме срп ски зе мљо рад ник до пу сти ти да је дан део 
срп ског на ро да гла ду је. Он мо ра свој све ти за да так из вр ши ти до кра ја. А ја 
са ве ту јем срп ског се ља ка да је бо ље ви шко ве ку ку ру за да пре да на леп на чин 
не го да се мо ра ју пред у зи ма ти дру ге ме ре. Ето, то је дру ги ва жан за да так срп-
ског зе мљо рад ни ка пре ма срп ском на ро ду.

Тре ћи за да так срп ских зе мљо рад ни ка је сте, да се у да на шњим те шким 
при ли ка ма мо ра ју из вр ши ти сва на ре ђе ња и сви зах те ви и ци вил них и вој-
них вла сти...

Че твр ти за да так срп ског зе мљо рад ни ка пре ма Ср би ји и срп ском на ро-
ду је сте, да у сва ком слу ча ју са чу ва мир и ред. Ми слим да је ово ја сно це лом 
срп ском на ро ду, а на ро чи то зе мљо рад ни ци ма. Срп ски на род је то ску по пла-
тио, слу ша ју ћи са ве те оних ко ји се на ла зе да ле ко из ван зе мље и оних ко ји 
се на ла зе у шу ми. Срп ски на род не сме ви ше да улу до гу би гла ву због ових 
без ум ни ка. Срп ски на род има са мо је дан пут спа се ња. Тај пут је ја сно обе-
ле жио пред сед ник Срп ске вла де ге не рал Ми лан Не дић. Он гла си: кроз рад, 
ред, мир и брат ску сло гу срп ски на род ће до че ка ти сво је спа се ње, а Мај ка 
Ср би ја бо ље да не.“14 

14 Зе мља и рад, бр. 4, Бе о град, март–април 1943.
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Вој ни по раз Кра ље ви не Ју го сла ви је ни је озна чио на сту па ње мир не 
оку па ци је, већ на су прот то ме је до нео но ве по де ле, уну тра шње су ко-
бе, ан та го ни зи рао ста нов ни штво се ла и гра до ва на пи та њу за и про тив 
ан ти о ку па тор ске бор бе. „Мно ги од та ко зва них да на шњих бо ра ца за 
не ку вај ну сло бо ду уства ри се не бо ре за сло бо ду срп ског се ља ка, већ 
за по вра так оног ’ста рог’, а то зна чи за ро бо ва ње се ља ка. Они би хте-
ли да уво ђе њем ’ста рог’ ожи ве све оне не мо гу ће пој мо ве, по ко ји ма 
би не ко ли ко сто ти на при ви ле го ва них град ских и па ла нач ких по ро ди ца 
вла да ло Ср би јом као не ким на сле ђе ним па ша лу ком. Они про по ве да ју 
де мо кра ти зам, за то што су по мо ћу тзв. де мо кра ти је при гра би ли власт 
у сво је ру ке. Они су са ра зним де мо крат ским уста но ва ма око ва ли цео 
наш при вред ни жи вот и во ди ли га о лан цу као ци га ни меч ку. Они су 
ку пље ним или вр ло ве што уде ше ним гла са њем ис пли ва ли на по вр ши ну 
и бу са ли се ка ко су они то бо же за ко ни ти пред став ни ци на род не во ље. 
Уства ри, во ља на ро да ма ло је кад до ла зи ла до из ра жа ја. Ко руп ци о на-
ши и пре ва ран ти ста рог вре ме на опа са ли су ко ра ди кал ску ке це љу, ко 
де мо крат ску, зе мљо рад нич ку, на пред њач ку или ли бе рал ску. Они ни су 
ис пли ва ли на по вр ши ну сво јом ва ља но шћу, већ уз по моћ стра на ка, 
ба на ка, ме ни ца, кон це си ја и дру гих пр ља вих сред ста ва тзв. де мо кра-
ти је... Да би се та го спо да вра ти ла у по сед сво јих ста рих при ви ле ги ја 
из ми сли ли су фра зе рад них сло бо да, уста ва, де мо кра ти је и слич но. Из-
ми сли ли су фра зе о ен гле ско-аме рич кој де мо кра ти ји, ко ја ће ко ба ја ги 
до ћи да осло бо ди срп ски на род. Уби ше се до ка зу ју ћи пре ко ра ди ја и 
кроз раз не лет ке ка ко те пре ко о ке ан ске де мо кра ти је но се но ви дух, а 
исто вре ме но из ми сли ли су и при чу ка ко су нам ру ски ко му ни сти по 
ср цу и кр ви нај бли жи. А уства ри, то при ча ње о ста ром до бром вре ме ну 
и о де мо кра ти ји ни је ни шта дру го до же ља да вра те сво је из гу бље не 
по зи ци је. А шта би то зна чи ло? − Да се се љак вра ти у под ре ђе ни по-
ло жај, у ко ме се ра ни је на ла зио, а по ред то га да из гу би и оно што је 
сте као по сле на ше про па сти од 6. апри ла 1941. го ди не. 

Ми смо, ме ђу тим, кре ну ли но вим пу те ви ма. Се љак ра ди на сво ме 
и са ра ђу је као ни кад до са да. Се љак је на пу ту да сво јим соп стве ним 
тру дом пре по ро ди и сво је се ло и це лу др жа ву... Срп ско се ља штво не ће 
ви ше оно ’ста ро’, јер же ли да се осло бо ди сва ког на мет ну тог ту тор-
ства. Срп ски се љак до вољ но је зрео, а и спо со бан да суд би ну сво ју и 
це ле зе мље узме у сво је ру ке. Срп ско се ља штво осе ћа да се овај рат 
во ди и за ње га и ње го во осло бо ђе ње, јер ће као по сле ди ца овог ра-
та до ћи по што ва ње за нај ва жни ји рад у све ту − за зе мљо рад њу, ко ја 
је веч на, али и нај ви ше за по ста вље на. Се љак ће у Но вој ује ди ње ној 
Евро пи до ћи на пр во ме сто. Се љак тре ба да је то га све стан и да пре ма 
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то ме сво јим ру ка ма по мог не у ства ра њу ’но вог’, бо ре ћи се про тив 
оног ’ста рог’, ко је тре ба за увек од ба ци ти.“15

Не ди ће ва кви слин шка про па ган да ни је ште де ла ре чи о зна ча ју се-
ља штва: „Тре ба већ јед ном не дво сми сле но ре ћи, а у то и ве ро ва ти, да на 
бор бу не мач ке вој ске не сме мо гле да ти са мо као на рат Не мач ке про тив 
Ру си је, Ен гле ске и Аме ри ке. Не сме мо тај рат оце њи ва ти вој нич ким 
очи ма или сим па ти ја ма и не сим па ти ја ма, већ ра зу мом и ве ро ва њем. 
Не мач ка во ди овај рат не са мо про тив ко му ни зма, ко ји је не при ја тељ 
свих се ља ка на све ту, већ и про тив свих и сва ко га, ко ји жи ви од му ке и 
тру да рад ног на ро да. Она во ди рат про тив све га што је до ве ло до овог 
ра та: про тив рас цеп ка но сти Евро пе; про тив по је ди них ин те ре са ка пи-
та ли зма по је ди них зе ма ља, ко ји су се из ме ђу се бе гло жи ли и ко ји су 
на ро де Евро пе под ба да ли јед не про тив дру гих.

Не мач ка се бо ри за јед ну сло бод ну и на ци о нал ну за јед ни цу европ-
ских на ро да, у ко јој не ће ви ше би ти сва ђе и не при ја тељ ста ва. Бо ри 
се за це ли ну и ује ди ње ност европ ског кон ти нен та, на ко ме не ће би ти 
ца рин ских гра ни ца и ве штач ких пре пре ка из ме ђу по је ди них др жа ва 
и на ро да.

Це ло куп но се ља штво це ле Евро пе би ће оку пље но у јед ном ве ли-
ком брат ском са ве зу у ко ме ја чи не ће ис ко ри шћа ва ти сла би је, већ ће 
сла би ји би ти оја ча ни пот по ром ја чих.

Не мач ка се бо ри да укло ни све по во де за бу ду ће ра то ве, јер чо ве-
чан ство не жи ви за то да се му чи и да сва ких не ко ли ко го ди на гу би ми-
ли о не нај бо љих и нај вред ни јих си но ва. Она се бо ри за сва ку мај ку, ко ја 
је од не го ва ла си на не за то да па да у ра ту, већ за то да у сво јој ста ро сти 
у си ну на ђе пот по ру и от пла ту си но вље ве за хвал но сти. Она се бо ри 
за срећ ни ју и спо кој ни ју бу дућ ност Евро пе ко ја је би ла и мо ра оста ти 
ко лев ка кул ту ре це лог све та... Пре ма то ме, бор ба Не мач ке мо ра би ти и 
на ша бор ба. Тре ба све сно и отво ре но ре ћи ову исти ну и у њу ве ро ва ти. 
Ово ве ро ва ње тре ба да нас по ве же са оста лим европ ским на ро ди ма, 
ко ји су се свр ста ли у бој не ре до ве за но ву Евро пу.“16

Пред рат не по де ле до би ле су у усло ви ма ра та ви ше не го дра стич не 
об ли ке. Се ло се на шло у уста нич ком вр тло гу, под уда ром оку па тор-
ских ме ра, кви слин шке ди рект не ин тер вен ци је на стра ни оку па то ра, 
по зи ва ко му ни ста на бор бу и чет ни ка Д. Ми ха и ло ви ћа на стра те ги ју 
иш че ки ва ња. У лет њим ме се ци ма 1941. го ди не оста ло је при лич но 
ре зер ви са но пре ма пр вим уста нич ким ак ци ја ма, али ће се по ло ви ном 

15 Исто (чла нак: „Шта че ка се ља ка ако се вра ти ’ста ро’“).
16 Исто.
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и кра јем сеп тем бра 1941. го ди не ди ћи ли стом про тив оку па тор ских 
и кви слин шких сна га ства ра ју ћи у за пад ној Ср би ји у де лу Шу ма ди је 
сло бод не те ри то ри је са но вим ор га ни ма вла сти. Се ља ци су су о че ни са 
по зи ви ма пар ти за на, иза ко јих сто је ко му ни сти, на бор бу и чет нич ким 
зах те ви ма за ми ро ва њем. Ка да су чет ни ци при ну ђе ни да сту пе у бор-
бу, се ло се де лом по ве ло за њи ма, али је по сле ок то бар ских ег зе ку ци ја 
Не ма ца и кви слин га, под при ти ском чет нич ке про па ган де, по че ло да 
уз ми че. Се ља штво је но си ло у се би сло бо дар ске тра ди ци је, при се ћа-
ло се хе ро и зма срп ских вој ни ка из бал кан ских ра то ва и Пр вог свет-
ског ра та, а чет нич ка ор га ни за ци ја има ла ду бо ке ко ре не и под се ћа ла 
на ста ри ја, слав на вре ме на. Но, при ро ди се ља штва ни је би ло стра но 
и ми ро ва ње, чу ва ње по се да, об ра да зе мље, не и за зи ва ње оку па то ра и 
ње го вих ре пре сив них ме ра. Ста ње на ве ли ким фрон то ви ма го во ри ло 
је да још ни је вре ме, да су Нем ци ја ки, чак на вр хун цу сна ге и да се 
рас плет ра та не ви ди.

На се ло је па дао те рет из др жа ва ња и оста лог ста нов ни штва Ср би је 
у гра до ви ма, рад ни штва и оста лих про фе си ја. Се ло је мо ра ло да ва ти 
про из во де не мач ким оку па то ри ма. По ја вом мно гих вој ски оно се на-
шло на уда ру но вих да ва ња (ис хра на, кан то ни ра ње вој ни ка, усту па ње 
сточ них за пре га итд.). 

Про из вод ња у по љо при вре ди у вре ме нај ја чих уста нич ких бор-
би 1941. го ди не ни је би ла угро же на, јер су пло до ви (пше ни ца и др.) 
већ ра ни је би ли са ку пље ни и ам ба ри са ни, али је за то би ло угро же но 
са ку пља ње дру ге ле ти не ко ја ка сни је са зре ва (ку ку руз и др.). При вре-
ме ним пар ти зан ским по ра зом у Ср би ји оку па то ри и кви слин зи ус пе ли 
су ре о ку па ци јом да по сед ну те рен и свом сна гом да се обо ре на ор га-
ни за ци је НОП-а.

О зна ча ју ко ји су оку па то ри и кви слин зи по све ћи ва ли про из вод њи 
у обла сти по љо при вре де го во ре број не ме ре пред у зе те да се она одр жи 
на пред рат ном ни воу.

„Вла да ге не ра ла Не ди ћа, ко ја је очу ва ла зе мљу на ших де до ва, по-
шла је и да ље, па ства ра све по треб не пред у сло ве да ову ле пу зе мљу 
пре тво ри мо у зе маљ ски рај, у ко ме не ће би ти бо га та ша, ал не ће би ти 
ни си ро ти ње. На ма тре ба мно го шко ло ва них се ља ка, а у пр вом ре ду 
тре ба да вас пи та мо на шу омла ди ну, ко ја ће кроз крат ко вре ме пре у зе ти 
оче ва има ња у сво је вред не ру ке. Услед ак ци је уста но ве ’Зе мље и ра да’ 
ми ће мо кроз го ди ну две да на има ти око хи ља ду омла ди на ца, ко ји ће 
се вас пи та ти у Не мач кој. Ови ће омла дин ци би ти ква сац за на шу но ву 
по љо при вре ду. И за њих ће Ср би ја ства ра ти но ва до ма ћин ства, ко ја ће 
се оти ма ти во ди, по пла ва ма, бу ји ца ма и ја ру га ма. Ови ће омла дин ци 
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би ти при мер ста ри јим и но вим ге не ра ци ја ма и да ће сво јом мар љи во-
шћу и шко ло ва ним раз у ме ва њем но ви пе чат срп ској зе мљи. У Не мач кој 
ће омла дин ци на у чи ти на че ла и прак су но ве, успе шни је зе мљо рад ње, 
али на у чи ће и то ка ко тре ба да жи ви се љак, ко ји сно си нај те же те ре те 
жи во та др жа ве. У че сти то сти и ро до љу би во сти не мач ког се ља ка има ће 
омла дин ци све тао при мер, ко ји мо гу сто про цент но да при ме у сво је 
мла де ду ше. По по врат ку у Ср би ју ова ће омла ди на обра зо ва ти чвр сту 
за јед ни цу, по ста ће као јед на по ро ди ца, чи ји ће се чла но ви уза јам но 
по ма га ти у до бру и у злу. На њи ма ће Ср би ја гра ди ти сво ју леп шу и 
срећ ни ју бу дућ ност“.17

Да би рад по љо при вред них и дру гих за дру га мо гао што пре да 
бу де на ста вљен у ин те ре су це ло куп не срп ске при вре де, Са вет ко-
ме са ра про пи сао је Уред бу о об но ви за дру жног ра да, ко ја гла си: „1) 
Све за дру ге и за дру жни са ве зи ко ји су учла ње ни у Глав ном за дру-
жном са ве зу, ду жни су од мах да об но ве рад под над зо ром Глав ног 
за дру жног са ве за; 2) При до но ше њу скуп штин ских од лу ка за дру га и 
за дру жних са ве за сма тра се као уку пан број чла но ва, ко ји се на ла зи 
у обла сти вој ног за по вед ни ка у Ср би ји; 3) По сло ве за дру ге и за дру-
жних са ве за во ди ће они чла но ви управ ног и над зор ног од бо ра ко ји 
су оста ли у од но сној ор га ни за ци ји. Ако се број функ ци о не ра сма њио 
ис под пра ви ли ма пред ви ђе ног ми ни му ма, има ју се од стра не до тич не 
ор га ни за ци је под не ти пред ло зи Глав ном за дру жном са ве зу за на и ме-
но ва ње но вих чла но ва....“18

На и ме, за у зи ма њем уста но ве „Зе мља и рад“, у чи јем је про гра-
му би ло, пре све га, ја ча ње љу ба ви пре ма срп ској зе мљи, до шло је 
до сла ња не ко ли ко сто ти на се о ских омла ди на ца 1943. го ди не у Не-
мач ку. Пр ви по ку шај та кве вр сте са гру пом од 50 омла ди на ца био је 
из ве ден 1942. го ди не, а у 1943. го ди ни, уз 200 омла ди на ца ко ји су 
по сла ти на ра зна се љач ка има ња у Не мач кој, њих 50 је би ло по сла то 
на прак су по дру мар ства, мле кар ства, пре ра де во ћа и кон зер ви ра ње 
и пре ра де по вр ћа.19

Оку па то ри и кви слин зи има ли су у ви ду ду бо ке ко ре не за дру га и 
за дру жних по кре та у Ср би ји. О раз ме ра ма за дру гар ства уочи Април-
ског ра та го во ри чи ње ни ца да је у Ср би ји би ло осно ва но 5.284 за дру ге 
са 563.287 чла но ва (за дру га ра). За дру гар ством је ру ко во дио Глав ни за-
дру жни са вез. Ма да се део за дру га у вој ном ра строј ству апри ла 1941. 

17 Исто.
18 Слу жбе не но ви не, бр. 83, 9. ју ли 1941; Срп ско се ло, бр. 1, 6. сеп тем бар 1941.
19 Исто.
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го ди не осуо, ипак је у ужој Ср би ји функ ци о ни са ло још 3.899 за дру га са 
353.219 чла но ва.20 О ну жно сти за дру гар ства у Ср би ји Сте во Клу ић је 
пи сао: „До бро на мер ни са ве ту ју оба ве зно про ши ре ње на шег да на шњег 
за дру гар ства на це лу зе мљу и сма тра ју да ће на тај на чин по мо ћи се ља-
штву и ре ши ти сва спор на пи та ња. По ред да на шњег за ста ре лог об ли ка 
на шег за дру гар ства, по ред не до ста та ка пред у сло ва и по ред спо ро сти 
да на шњег за дру жног ра да ми не ви ди мо у том оба ве зном за дру гар ству 
ре ше ње пи та ња са да шњи це. Не ра ди се са мо о за дру гар ству и за дру-
жној по мо ћи се ља ка, већ о це лом на ро ду. У пр вом ре ду тре ба се ља ка 
из ву ћи из ње го вог па сив ног ста ва и укоп ча ти га у ак тив ни рад за це лу 
рад ну за јед ни цу. То зна чи, пр вен стве но ство ри ти јед ним си сте мат ским 
ра дом за дру жну свест, ко је да нас мно го не ма.

Дру ги наш за да так са сто ји се у то ме да по ред ду жно сти ко је из и-
ску је мо од се ља штва, пру жи мо се ља штву и пра ва. Све сно се ља штво 
тре ба чим пре ор га ни зо ва ти у јед ну чвр сту за јед ни цу ко ја ће ру ко во-
ђе на за дру жним ду хом и за дру жним ду жно сти ма, сво јом са мо по мо ћи 
из вр ши ти не са мо де ло по ве ћа не про из вод ње, већ и де ло рас по де ле 
про из во да, да ва ња и ви шко ва. Дру гим ре чи ма, мо ра мо на ор га ни-
зо ва но се ља штво пре не ти пи та ња оп стан ка и ис хра не це ло куп ног 
на ро да. Ми за то пред ла же мо оп шту се љач ку ор га ни за ци ју, ко ја ће на 
осно ви ци за дру жног ду ха, осе ћа ња брат ства и на род не со ли дар но-
сти спро во ди ти ове ра до ве: 1) вас пи та ће и оспо со бља ва ће се ља штво 
у свим прав ци ма јав ног, при ват ног, рад ног и за дру жног жи во та; 2) 
овим оспо со бља ва њем се ља ку ће као јед на ве ли ка по ро ди ца за дру-
жно узе ти у ру ке про из вод њу на це лој се љач кој зе мљи; 3) се ља штво 
тре ба да кроз сво ју оп шту ор га ни за ци ју се љач ке за јед ни це пре у зме 
на се бе с пу ном од го вор но шћу и ис кљу чи во шћу ис хра ну зе мље и сва 
по треб на да ва ња...

Овом за јед ни цом би ли би об у хва ће ни сви се ља ци, а на ро чи то сва 
му шка и жен ска се љач ка омла ди на, ко ја ће кроз ор га ни за ци ју до би-
ти по треб но вас пи та ње и оспо со бља ва ње. Ова је дин стве на ста ле шка 
ор га ни за ци ја спро ве ла би све по треб но око ује ди ње ња по сто је ћег 
за дру жног жи во та, око ства ра ња но вих за дру жних об ли ка, ра ди ла би 
на упро шћа ва њу и ко ор ди на ци ји ра да свих се љач ких уста но ва. Овом 
ор га ни зо ва ном се љач ком за јед ни цом срп ско се ља штво би пр ви пут 
у исто ри ји на ро да узе ло вођ ство сво је суд би не, па и це лог на ро да, у 
сво је ру ке уз пу ну свест од го вор но сти, ко ју ће се ља штво из гра ди ти 
до са вр шен ства.“21

20 Но во вре ме, бр. 40, 26. ју ли 1941; Срп ско се ло, бр. 19, 10. ја ну ар 1942.
21 С. Клу ић, „Се љач ка за јед ни ца“, Зе мља и рад, бр. 4, Бе о град, март–април 1943.
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Ана ли за Не ди ће вих го во ра по ка за ла је до ко јег је сте пе на пред сед-
ник „Ге не рал ске“ или „Вла де на род ног спа са“ при да вао зна чај се лу. 
Из ча со пи са, но ви на, по све ће них, се лу, ра дио-еми си ја, из би ја зна чај 
се ла Ср би је у оку па тор ско-кви слин шкој по ли ти ци, пре све га због ис-
хра не оку па тор ско-кви слин шких фор ма ци ја, град ског ста нов ни штва и 
при ти ска Не ма ца да се из воз пре храм бе них про из во да по ве ћа. У ча со-
пи су Зе мља и рад у том сми слу се ис ти че: „На ша зе мља је бре го ви та. 
Уокви ре на је и ис пре се ца на без број ним во до то ци ма, у чи јим се ви ше 
или ма ње про стра ним до ли на ма на ла зе на ши нај жи то род ни ји кра је ви. 
По са вље, По ду на вље, По мо ра вље, до ли на Ко лу ба ре и Там на ве, Мла ве 
и Мо ги ле, Ти мо ка, Скра пе жа, Ве ли ког Лу га, Ја се ни це и Ку бурш ни це, 
су жит ни це на ше зе мље. Не кад су ове жит ни це би ле до вољ не, што су 
хи дро ло шке при ли ке на ше зе мље би ле по вољ ни је, што нас је би ло 
ма ње и нај зад што су нам и жи вот не по тре бе би ле ма ње. Не ка да шња 
на ша па три јар хал на до ма ћин ства – за дру ге, во ђе на чвр стом и па мет ном 
ру ком ста ре ши на уме ла су до са вр шен ства да раз ви ју до ма ћу ра ди ност 
и да урав но те же при но се и рас хо де. Вре ме ном за дру ге су се про ре ђи ва-
ле – ве ли ка до ма ћин ства по сте пе но су се пре тва ра ла у ино ко сне по ро-
ди це. Из де ље на зе мља на мно ге чла но ве јед ног ве ли ког до ма ћин ства, 
да љим де ље њем сво ди ла се на по вр ши ну, ко ја ви ше ни је би ла у ста њу 
да хра ни из де ље не чла но ве.

Наш се љак је искон ски ве зан за зе мљу, те лом и ду шом. Те шко се од 
ње ра ста је. Он ги не на бра зди. Кад се има на уму да је го то во сва ка сто-
па на ше зе мље на то пље на пле ме ни том кр вљу на ших пре да ка, ра зу мљи-
ва је љу бав на шег се ља ка пре ма зе мљи... Тре ба на ћи но ве по вр ши не 
зе мљи шта. Оти ма ти од шу ме не сме мо ви ше, шта ви ше мо ра мо шу ми 
вра ти ти оно што смо јој ра ни је оте ли. Пре сто ти ну го ди на по ло ви на 
по вр ши не Ср би је би ла је под шу мом, да нас она из но си са мо пе ти ну. 
Ту зе мљу не ма мо да тра жи мо, она је ту – у мо чва ра ма Ма чве, у По са-
вљу, у По ду на вљу, у до ли на ма Ко лу ба ре и Там на ве, Мла ве и Мо ги ле, 
Ти мо ка, Скра пе жа, Лу га, Ја се ни це и Ку бурш ни це. Она је у до ли на ма 
то ли ких на ших за ди вља лих ре ка и ре чи ца. Са мо, тре ба је из ва ди ти из 
мо чва ре, за шти ти ти је од по пла ве, ису ши ти, на вод ни ти ка ко тре ба, 
об ра ди ти ка ко тре ба“22

Да би по ве ћа ло про из вод њу по љо при вред них про из во да, а схва та-
ју ћи огром ни зна чај ме ли о ра ци је, Ми ни стар ство гра ђе ви на при сту пи ло 
је из вр ше њу ме ли о ра ци је мо чвар них и по плав них под руч ја Ма чве, По-
це ри не, По са ви не, до ли не Ко лу ба ре и Там на ве са при то ка ма, Ве ли ког 

22 Зе мља и рад, бр. 4, Бе о град, март–април 1943.
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Ма ки ша, Го до ми на, Ве ли ког се о ског ри та, Ве ли ко гра ди штан ског ри та, 
до ли не Ве ли ког Лу га, Ку бр шни це и Ја се ни це, до ли не Ве ли ке Мо ра ве 
(По мо ра вље). По вр ши на ова ко ме ли о ри са них пре де ла тре ба ло је да 
из но си око 160.000 ха, а пред ви ђа ју ћи ви шак же тве ног при но са од са-
мо 5 мц по ха, овим ра до ви ма до био би се ви шак же тве ног при но са од 
8.000 ва го на (са свих под руч ја).23

Кви слин шке вла сти ор га ни зо ва ле су пре ко зе мљо рад нич ких за дру га про-
из вод њу по љо при вред них ала та, ма ши на и ме ха ни за ци је уоп ште, али је це-
ло куп на про из вод ња би ла стро го кон тро ли са на од не мач ких оку па ци о них 
вла сти. Но во вре ме је 9. де цем бра 1942. го ди не, до не ло сле де ћи текст: „Ми ни-
стри Ку јун џић, Ве се ли но вић и Не дељ ко вић, за о ра ли су пр ву бра зду плу гом 
про из ве де ним у Ср би ји, из ра ђе ним у фа бри ци ’Ви стад’ у Ва ље ву.“

О се лу и се ља штву об ја вље но је ви ше при ло га у ча со пи су Зе мља и рад: 
„Исти на је“, ка же се у јед ном, „да смо би ли сле пи крај здра вих очи ју. Гра ди ли 
смо др жа ву као пи ја ни мај стор ко ји је за бо ра вио да угра ди сте пе ни ште од зе-
мље до ви ших спра то ва па је це ла ку ћа ис па ла као не ко чу до ви ште; као за мак 
ни на не бу ни на зе мљи. На род ни је имао до вољ но хле ба, али је имао фа бри-
ке за сва ко вр сне по тре бе лук су за. Има ли смо алат за све, са мо не онај све ти 
и бла го сло ве ни алат, ко ји на ро ду да је хлеб на су шни, ни смо има ли плу го ва. 
До би ли смо га сад, до би ли смо наш срп ски плуг. По же љи и во љи ге не ра ла 
Ми ла на Не ди ћа пре то пље но је гво жђе и че лик, ко је је би ло на ме ње но ору ђу 
што до но си смрт, па је сли ве но у плуг, ко ји спа ша ва жи во те. Не мач ке вој не 
вла сти, у же љи да по мог ну срп ском се ља ку, од ре кле су се по треб не ко ви не, 
па су до зво ли ле да оста не у зе мљи и да се пре то пи у плу го ве.

У Ва ље ву пре не ко ли ко го ди на по диг ну та је ве ли ка фа бри ка по име ну 
’Ви стад’ (Ва љев ска ин ду стри ја Стан ко ви ћа, ак ци о нар ско дру штво), о ко јој 
се ља ци ни су зна ли иако је она има ла да из ра ђу је оруж је за вој ску. Ова је фа-
бри ка гу та ла ми ли о не, а се ља ци у зе мљи ни су од то га има ли ко ри сти. Та ква је 
би ла сли ка це ле на ше др жа ве. Сву да фа брич ки оџа ци ко ји су ка пи та ли сти ма 
до но си ли ми ли јар де, а ни је дан ни је за ди мио да олак ша жи вот се ља ка... Вла да 
На род ног спа са до не ла је од лу ку да фа бри ка у Ва ље ву има од са да да слу жи 
по тре ба ма се ља ка. По сле из ра де плу го ва, фа бри ка ће из ра ђи ва ти се ја ли це, 
сеч ке, др ља че и оста ле по тре бе за се ља ков рад.“24

Кви слин зи су, угле да ју ћи се на Не мач ку, до не ли про пи се о оба ве-
зној, план ској по љо при вред ној про из вод њи, 1942, 1943. и 1944. го ди не.

Ми ни стар по љо при вре де и ис хра не про пи сао је у ве зи са од ред ба ма 
Пла на о план ској по љо при вред ној про из вод њи на ро чи ту ре јо ни за ци ју 

23 Исто.
24 Исто, бр. 2, де цем бар 1942.
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це ле Ср би је на сто чар ске ре јо не ка ко би се га је ње по је ди них вр ста и 
сор та сто ке мо гло из вр ши ти пре ма усло ви ма ко ји су вла да ли у по је ди-
ним кра је ви ма оку пи ра не Ср би је и Ба на та. Пре ма овој ре јо ни за ци ји у 
Ср би ји су се мо гли га ји ти ен гле ски по лу крв ни ко њи (у Бе о град ском, 
По жа ре вач ком, Ва љев ском, Ша бач ком, Кра гу је вач ком, Кру ше вач ком, 
Ни шком, Ле ско вач ком и Кра ље вач ком окру гу); ли пи ца нер у По жа-
ре вач ком, За је чар ском, Мо рав ском и Кру ше вач ком окру гу, а арап ска 
ра са ко ња у оста лим окру зи ма. Го ве че си мен тал ске ра се тре ба ло се 
га ји ти у Бе о град ском, Ва љев ском, Ша бач ком, По жа ре вач ком, Кра гу је-
вач ком, Мо рав ском, Кра ље вач ком, Ужич ком, Кру ше вач ком, Ни шком, 
Ле ско вач ком и За је чар ском окру гу; ко лу бар ско го ве че у Ша бач ком, 
Ва љев ском окру гу; до ма ће си во го ве че у По жа ре вач ком и За је чар ском 
окру гу; мон та фон ско го ве че у Кра ље вач ком окру гу; до ма ће крат ко ро го 
го ве че у Ни шком, Ле ско вач ком, Кру ше вач ком, Кра ље вач ком, Ужич ком 
и Ко сов ско ми тро вач ком окру гу; цр ве но ме то хиј ско го ве че у Ко сов-
ско ми тро вач ком окру гу итд. У Ша бач ком окру гу као и у Ва љев ском, 
Бе о град ском, По жа ре вач ком и Кра гу је вач ком окру гу тре ба ло је да се 
га ји ов ца сор те ци га ја као и лип ска ов ца; кри во вир ска ов ца опле ме ње-
на са ме ри но у По жа ре вач ком, Мо рав ском и За је чар ском окру гу; свр-
љи шка ов ца у За је чар ском, Ни шком и Ле ско вач ком окру гу; ко сов ска 
ов ца у Ле ско вач ком и Ко сов ско-ми тро вач ком окру гу и сје нич ка ов ца 
у оста лим окру зи ма итд.25

Ме ђу тим, ди ри го ва на еко ном ска по ли ти ка на се лу ни је да ла ре зул-
та та. Уза луд су се Не дић и ње го ви са рад ни ци удва ра ли се ља штву као 
нај на пред ни јем дру штве ном сло ју. „Срп ски се о ски до ма ћин, пле ме-
ни тих цр та ли ца, ле пе и уред не спо ља шно сти, оли че ње је оног чо ве ка 
ко ји тре ба да но си Но ву Ср би ју“,26 пи са ло је у ча со пи су Зе мља и рад. 
Или, „Те мељ срп ске зе мље тре ба да бу де се ло и омла ди на – она по ред 
плу га и она по ред књи ге“; „Цео срп ски на род је до ма ћин ски на род. Он 
по шту је до ма ћи на на не бе си ма, го спо да Бо га, он по шту је до ма ћи на у 
др жа ви, он по шту је до ма ћи на у по ро ди ци. И овим на шим тра ди ци ја ма 
мо ра мо да се вра ти мо“; „У но вој Ср би ји мо ра ју да се не гу ју ка рак те ри, 
да се по шту је рад, јер са мо та да би ће че сти то и се ло, и на род и др жа-
ва“.27 Се љак је не ра до да вао ре зул та те сво га ра да. На дру гој стра ни, 
пар ти зан ска про па ган да је упо зо ра ва ла се ља ке да не да ју зр но жи та 
оку па то ру. Не дић је обе ћа вао се ља ци ма да се пло до ви њи хо вог ра да 

25 Слу жбе не но ви не, 22. ја ну ар 1943; Срп ско се ло, бр. 75, 13. фе бру ар 1943.
26 Исто, бр. 3, ја ну ар–фе бру ар 1943.
27 Исто, Го вор пред сед ни ка вла де Ми ла на Не ди ћа 22. ма ја 1942. го ди не. 



98 Слободан Ђ. Керкез

не ће усту па ти Нем ци ма, али је ње го ве из ја ве не ги рао ге не рал ни опу но-
мо ће ник за при вре ду у Ср би ји, Ф. Ној ха у зен, ко ји је на осно ву на ред бе 
до не те на кон фе рен ци ји пред став ни ка оку пи ра них те ри то ри ја код мар-
ша ла Рај ха (Хер ма на Ге рин га), ав гу ста 1942. го ди не, имао да обез бе ди 
„из срп ског про сто ра“ до дат них 100.000 то на пше ни це и ку ку ру за.28

Не дић је да вао от пор у скла ду са те жња ма да обез бе ди при ме ну 
сво је по ли ти ке па ци фи ка ци је Ср би је, из град ње ста ле шке др жа ве, по-
пра ви по ло жај Ср би је у окви ру по рет ка „но ве Евро пе“, по диг не ауто ри-
тет се би и сво јим са рад ни ци ма, омо гу ћи на ци о нал ну ин те гра ци ју Ср ба, 
али се мо рао по вла чи ти пред Не мач ком од луч но шћу и не по пу стљи во-
шћу у свим спор ним слу ча је ви ма. Кви слин шки ге не рал је ипак до био 
ин ве сти ту ру из ру ку не мач ког вој ног за по вед ни ка у Ср би ји, а Ср би ја 
ни је сте кла ста тус чак ни ма ри о нет ске др жа ве. Не ди ће ве ка пи ту ла ци је 
пред Нем ци ма ви ше су не го уоч љи ве: у вре ме зло чи на 342. ди ви зи је, 
сеп тем бра 1941. го ди не; ок то бар ског ма са кра у Кра ље ву и Кра гу јев цу; 
из не тог при ме ра до дат них ко ли чи на по љо при вред них про из во да ко је 
су се мо ра ле из ве сти из Ср би је у Тре ћи рајх; уза луд ног от по ра (и сме-
шне прет ње да ће се би про сви ра ти ме так кроз гла ву) уко ли ко Бу га ри 
ја ну а ра 1942. го ди не оку пи ра ју део Ср би је.

За дру гар ство и „план ска“ по љо при вред на по ли ти ка кви слин шког 
ре жи ма, као срж дру штве но по ли тич ке стра те ги је Не ди ће ве вла де, ни је 
уро ди ла пло дом. Исто вре ме но оста ла је на ни воу де кла ра ци је, иде ја 
о ства ра њу ста ле шке се љач ке др жа ве. Из ове иде је про из и ла зи ло је, 
ка ко је го во рио Ми лан Не дић, да 90% срп ског ста нов ни штва са се ла 
има пра во да бу де кич ма, на нов на чин со ци јал но и по ли тич ки устро-
је не др жа ве у „но вој Евро пи“. Гу би ло се из ви да, на су прот Не ди ће вој 
про не мач кој про па ган ди, да је срп ско се ља штво и сам на род за пра во 
био ан ти не мач ки ори јен ти сан. Ан ти пар ти зан ска, ан ти ко му ни стич ка, 
ан ти је вреј ска и ан ти со вјет ска про па ган да, без об зи ра на сво ју ма сов-
ност и ин тен зив ност, ни је до пи ра ла до ра зу ма и ср ца срп ских љу ди. 
При вре ме ни по раз НОП-а у за пад ној Ср би ји ни је зна чио и уни ште-
ње на род но о сло бо ди лач ких сна га у Ср би ји, јер су кра јем 1941. и у 
1942. го ди ни кон ти ну и тет НОБ-а пре у зе ли пар ти зан ски од ре ди на ју гу 
Ср би је. Не ди ће вој по ли ти ци пре ма се лу но ви уда рац за дао је по лет 
НОП-а на ју гу Ср би је и у Шу ма ди ји у дру гој по ло ви ни 1943. го ди не, 
и у пр вој по ло ви ни 1944. го ди не. Спек та ку лар ни раз го во ри Ми ла на 
Не ди ћа са срп ским до ма ћи ни ма, као и сла ње „де ле га ци ја“ срп ских се-
ља ка на Ис ток у оку пи ра не кра је ве СССР-а, у Укра ји ну, ко ју је Хи тлер 

28 АВИИ, НАВ-Н-Т-120, 200/153.773–75.
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про гла ша вао за „жит ни цу Евро пе“, ни су пре ва зи ла зи ли по је ди нач ни 
до га ђа ји екс цен трич ног ка рак те ра. Обра ћа ју ћи се се ља ци ма 23. ав гу-
ста 1943. го ди не, пред њи хов по ла зак у „Ру си ју“, Не дић је на гла ша-
вао: „Да не би срп ски на род за лу тао и по ве ро вао ла жи ма још јед ном 
ре шио сам се да, по ред оних љу ди ко ји су би ли у Укра ји ни, по ша љем 
и вас, као мо је иза сла ни ке, ко ји ће на ли цу ме ста да ви де ту бла го дет 
и да ми ка жу искре но и по ште но шта су бољ ше ви ци ура ди ли за рад-
ни ке и зе мљо рад ни ке, за њи хо ву де цу и по ро ди це. Ви тре ба та мо да 
ви ди те да ли је на род про све ћен или до ве ден на сту пањ жи во ти ње. 
Хо ћу да ви ди те до бро чу ва ну жит ни цу Евро пе ка ко са да из гле да и да 
за пам ти те све тра го ве ду го го ди шње бољ ше вич ке вла сти. Оно што сам 
ја ви део на фо то гра фи ја ма из Укра ји не и што сам про чи тао из из ве-
шта ја, шта су све бољ ше ви ци оста ви ли за со бом, то је не ве ро ват но и 
ужа сно. Уско ро и ви ће те то гле да ти сво јим очи ма.“29

Кви слин шка про па ганд на ма ши не ри ја ни овом при ли ком ни је про-
пу сти ла да ко мен та ри ше ге не ра ло ве оце не. О пу ту се ља ка у Ру си ју 
С. Клу ић, управ ник уста но ве „Зе мља и рад“, пи сао је: „Из оста та ка 
при вред ног жи во та цар ске Ру си је мо гли смо да ство ри мо се би сли ку о 
ле по ти Укра ји не, ко ја је до и ста би ла жит ни ца Евро пе. Ред вла да да нас 
у тим кра је ви ма, али се ља штво ипак и да нас још увек стра ху је да ко му-
ни сти опет не до ђу. Они су пу ни зеб ње, јер су на сво јој ко жи осе ти ли 
бла го де ти те но ве ко му ни стич ко-је вреј ске кул ту ре.

Пр во што су Со вје ти учи ни ли у кра је ви ма, ко је су оку пи ра ли по сле 
не мач ко-пољ ског ра та, би ло је то, да су у сва ку се љач ку ку ћу на ме сти-
ли ра дио апа рат, ко ји је на ро чи то уде шен; отво рен је увек и не мо же 
се за тво ри ти, а слу ша ти се мо же са мо јед на ко му ни стич ка ста ни ца. 
То зна чи да су Со вје ти хте ли при си ли ти оку пи ра не се ља ке, да слу ша-
ју са мо оно што је је вреј ска упра ва ра дио ста ни це хте ла да про гу ра. 
Ти ме је се ља ку од у зе та сло бо да да сво је опре де ље ње уде ша ва пре ма 
ствар но сти и пре ма исти ни. Пи та ли смо се ља ке, шта су све слу ша ли 
на ра ди ју? – Из ру ги ва ње цр кве, ма сне ша ле о по ро дич ном жи во ту, из-
ру ги ва ње на род но сти и сва ке дру ге ру го бе. Да се то га ре ше, се ља ци 
су апа рат оба ви ја ли ја сту ци ма и ву не ним по ња ва ма. Не где су се кли 
спро вод ни ке и ан тен ске жи це, али ка да их је власт ухва ти ла, ста ре ши-
на по ро ди це мо рао је да иде на 10 го ди на у Си бир. Хи ља де се ља ка је 
на тај на чин про па ло у ту ђи ни.

На ши су се се ља ци чу ди ли, ка ко је ни зак сте пен кул ту ре у Ру си ји. 
Шта су учи ли у шко ла ма? Пр во, ни ко жив ни је знао да по сто ји Ср би ја. 

29 Зе мља и рад, бр. 5, Бе о град, је сен 1943. Го вор пред сед ни ка вла де Ми ла на Не ди ћа.
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Је дан ко ба ја ги ин те ли ген тан про фе сор хва лио ми се, ка ко је си ноћ узео 
ен ци кло пе ди ју да ви ди шта та мо пи ше о Ср би ји, јер је хтео да се пред 
на ма по ди чи зна њем о на шој зе мљи. Ка зао ми је да је чи тао о за во је-
ва чу кра љу Ду ша ну, да је чи тао да по сто ји при ча ње о ве ли кој бор би на 
Ко со ву По љу. И то је би ло све што је мо гао да о Ср би ји до зна. Да кле, 
ње го во зна ње о Ср би ји ста ло је код 1389. го ди не. Пре пи ра ли смо се са 
не ким сту дент ки ња ма ко је су твр ди ле да у Не мач кој по сто ји са мо јед на 
је ди на ва рош, а то је Бер лин. Оне су та ко учи ле у шко ли.

Ста но ва ње у ва ро ши ма је жа ло сно, али у се ли ма је бо ље, јер до 
та мо че сто ни су про др ли пљач ка ши. А ипак осе ћа се на сва ком ко ра ку 
ка ко рад ни ци се ља ци са ди вље њем по сма тра ју чи сту и бо га ту оде ћу 
на ших углед них до ма ћи на, чу де се ка ко је наш се љак до бро об у чен. 
На ши су се се ља ци ин те ре со ва ли шта ру ски се љак је де, па кад ви де ше 
и бе ду се љач ког је лов ни ка уз вик ну ше: ’Бре, не ма зе мље до Ср би је!’

Ко ли ко су на ши се ља ци би ли гор ди и по но сни на свој на пре дак, ка-
жу: ка ко би тек жи ве ли, кад би на ша зе мља би ла бар при бли жно до бра, 
као што је укра јин ска зе мља и на оној од Бо га бла го сло ве ној зе мљи 
мо гао би се на пра ви ти пра ви рај, кад би том зе мљом го спо да рио се-
љак, а не ту ђин ски Је вре јин. На род је до бар и бла го ро дан, али за о стао 
у све му. Со вје ти су се ља ку уве ли елек трич но све тло у ку ће, али је за то 
се ља ко ва оста ва пра зна, па за то уз ви ку је наш Шу ма ди нац: мо ре, да је 
пу ни ја оста ва, па ма кар и у мра ку јео!...

Па зар да тај наш див ни срп ски се љак ис ку си суд би ну не срећ ног 
ру ског се ља ка? Зар тај наш срп ски се љак да бу де из дан на ми лост и 
не ми лост шум ском оло шу и је вреј ској кр во жед но сти? – Не, ни кад! 
За то што ве ру је мо у бо љу бу дућ ност на сме ја не Ср би је, бра ни ће мо тог 
се ља ка до по след њег да ха. А они ма у шу ми до ви ку је мо: ’Ни је ре вол-
вер ски ме так је ди ни ар гу ме нат да не ко га при до би је мо!’ Ре вол вер ски 
ме так у по ти љак мо же да бу де чин око ре лог зло чин ца, али ни по што 
чин кул тур ног чо ве ка. Ре вол вер ски ме так не убе ђу је, већ ства ра ре ак-
ци ју и бор бе ност до смр ти. За то у па мет сви ма и на све стра не: Ср би ја 
ће из др жа ти сва ис ку ше ња и по ћи са сво јим ге не ра лом Не ди ћем, ко ји 
нас во ди у жи вот, а не у смрт!“30

Не у спе си Тре ћег рај ха на ве ли ким фрон то ви ма, на Вол ги и у фран-
цу ској Се вер ној Афри ци, кра јем 1942. го ди не, ја сно су ука зи ва ли срп-
ском се ља штву да се „ко ло сре ће“ пре о кре ну ло, да су ко ла кре ну ла 
низ бр до и да је стра те гиј ска ини ци ја ти ва пре шла де фи ни тив но у са-
ве знич ке ру ке.

30 С. Клу ић, „Пут се ља ка у Ру си ју“, Зе мља и рад, бр. 5, Бе о град, је сен 1943.
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Не ди ће ва по ли ти ка пре ма се лу ни је мо гла ни да успе у усло ви-
ма не мач ко-кви слин шке пљач ке се ла и при вре де Ср би је уоп ште. У 
не ре дов ним, рат ним усло ви ма, уна пре ђе ње срп ског се ла ни је би ло 
за ми сли во, не са мо због од ба ци ва ња Не ди ће ве кон цеп ци је о „се љач-
кој др жа ви“, а на дру гој стра ни друк чи јих по ли тич ких рас по ло же ња у 
срп ском се ља штву, већ и због ни за кон крет них те шко ћа ко је кви слин-
шки ре жим и по кро ви тељ ска оку па ци о на си ла ни су мо гли да са вла да ју. 
Се ло је оску де ва ло у основ ним по треп шти на ма (со, пе тро леј, ше ћер, 
уље, тек стил, пред ме ти од ме та ла итд.), агро тех нич ким сред стви ма и 
од ли ву рад не сна ге. Ни је са мо реч о по ме ну тим ка те го ри ја ма рат них за-
ро бље ни ка, ухап ше них, стре ља них, за тво ре них се ља ка, као и о вој ним 
оба ве зни ци ма у број ним су пар нич ким по кре ти ма то ком ра та, већ и у 
мо би ли са ним се ља ци ма пре ко Оба ве зне слу жбе ра да. При пад ни ци ове 
слу жбе при нуд но су од во ђе ни на рад ван ата ра сво јих се ла (нај че шће у 
руд ни ке), али и на раз не ку лу ке ве за не за оправ ку пу те ва, мо сто ва, раш-
чи шћа ва ње ру ше ви на, тран спорт итд. Хро нич на оску ди ца рад не сна ге 
на се лу ути ца ла је на за пу шта ње се ла и сма њи ва ње по љо при вред них 
при но са. Што се рат ви ше при бли жа вао кра ју, ма њак рад не сна ге на 
се лу био је све акут ни ји. „План ска“ по љо при вред на про из вод ња до жи-
ве ла је слом још у вре ме свог про гла ше ња, 1942. го ди не, да би на ред не 
две го ди не, би ла пре тво ре на у про пис без ствар ног са др жа ја, не за ви сно 
од це ло куп не про па ган де ко ја ју је пра ти ла, оста ју ћи на кра ју „мр тво 
сло во на па пи ру“, су о че на од пр вог да на са су прот ним по ли тич ким 
рас по ло же њем се ља штва и на ве де ним објек тив ним рад ним и дру гим 
тех нич ко-еко ном ским про бле ми ма.31
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Slo bo dan Đ. KER KEZ 

PO LICY OF GER MAN-QU I SLING’S FOR CES TO WARD 
PE A SAN TRY IN OC CU PIED SER BIA

Sum mary

The ma jo rity of Ser bian po pu la tion in 1941 was ma de of pe a san try, and that fact 
did not chan ge eit her in the pe riod of the oc cu pa tion, that is, un til the end of the war. 
Ser bian vil la ge had been emp tied, from one part, by ta king away of our ma ster of ho u ses 
in the sla very, but it chan ged its so cial ima ge, from anot her part, thanks to the re turn of 
part of pe o ple from the towns in to vil la ge due to bom bing and ex pel of Serbs from ot her 
parts of Yugo sla via. Out of the agra rian cha rac ter of Ser bian so ci ety the im por tan ce of 
agri cul tu re was co ming out. The vil la ge co ped with the bur den of ma in ta i ning of ot her 
po pu la tion of Ser bia in towns, wor king class and ot her oc cu pa ti ons. The im por tan ce 
of vil la ge is ari sing from the ma ga zi nes, new spa pers and ra dio bro ad casts de di ca ted to 
vil la ge in the oc cu pa tion-qu i sling’s po licy, first of all, due to the nu tri tion of mi li tary 
for ma tion and pres su res of the Ger mans to in cre a se the ex port of agri cul tu ral pro ducts. 
Ne dić’s po licy to ward vil la ge co uld not suc ceed in the con di ti ons of Ger man-qu i sling’s 
pil la ge of vil la ge and bac kward eco nomy of Ser bia in ge ne ral. 

Key words:. Agra rian struc tu re, pe a san try, po pu la tion, po li tics, agri cul tu re, cap ti vity, 
eco no mi es, vil la ge, oc cu pa tion, ex plo i ta ti on. 

Рад је пре дат 12. мар та 2011. 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.





БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 30, 2011

Ве сна ЗАР КО ВИЋ
Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на /Ле по са вић

РАД СРП СКЕ ДИ ПЛО МА ТИ ЈЕ НА ЗА ШТИ ТИ 
СР БА У СТА РОЈ СР БИ ЈИ У ПО СЛЕД ЊОЈ 

ДЕ ЦЕ НИ ЈИ XIX ВЕ КА*

Ап стракт: У ра ду је при ка зан рад срп ских ди пло ма та на за шти ти срп ског 
на ро да у Ста рој Ср би ји. Ка ко су глав ни про го ни те љи Ср ба у Ста рој Ср би ји би-
ли Ар ба на си иде је по те кле од кон зу ла ко ји су слу жбо ва ли у овом де лу Осман ског 
цар ства ишле су у том прав цу. Иде је су се раз ли ко ва ле од вре ме на ка да су на ста ја ле 
и кон зу ла од ко јих су по ти ца ле. По бољ ша ње по ло жа ја Ср ба на сто ја ло се оства ри-
ти на ви ше на чи на: збли жа ва њем са Ар ба на си ма, по себ но ви ђе ни јим, пла ћа њем и 
да ри ва њем по је ди на ца, и нaоружавањем Ср ба ра ди лич не за шти те.

Кључ не ре чи: Ср би, Ста ра Ср би ја, Ар ба на си, срп ски кон зу ли, ар ба на шки пр ва ци.

Оп ште при ли ке у Осман ском цар ству кра јем XIX ве ка би ле су ве о ма ло ше. 
Др жа ву су раз ди ра ли ло ша еко ном ска си ту а ци ја, по кре ти по је ди них на ро да за 
оса мо ста ље ње, не е фи ка сност др жав не упра ве, ко рум пи ра ност тур ских чи нов-
ни ка, лош фи нан сиј ски си стем, бе за ко ње у по је ди ним де ло ви ма. Јед ном реч ју, 
власт и за ко ни тост, као основ не др жав не по лу ге на ко ји ма је др жа ва тре ба ло 
да по чи ва ни су функ ци о ни са ле. На ро чи то је по пу стљи вост тур ске вла сти би ла 
из ра же на пре ма Ар ба на си ма. Док су их на јед ној стра ни ма сов но на о ру жа ва ли, 
на дру гој су Ср бе раз о ру жа ва ли. Иона ко те жак по ло жај срп ског на ро да још 
ви ше је по гор ша вао ова кав став тур ских вла сти ко је су у ар ба на шким на ме ра-
ма крај њег ис тре бље ња и исе ље ња Ср ба са ових под руч ја пред ста вља ле ве ли ки 
осло нац. У сво јим на ме ра ма као да су се утр ки ва ли и жу ри ли, пла ше ћи се да их 
Ср би ја у то ме не спре чи, а не ма сум ње да су има ли и по др шку Аустро у гар ске, 
као и по др шку из ар ба на шких цен та ра у Ца ри гра ду, Брисeлу и Бу ку ре шту.1 

* Рад је ра ђен у окви ру Про јек та Ма те ри јал на и ду хов на кул ту ра Ко со ва и Ме то хи је 
(Ев. бр. 178028) ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство за про све ту и на у ку РС.

1 Бран ко Пе ру ни чић, Пи сма срп ских кон зу ла из При шти не 1890–1900, На род на књи га, 
Бе о град, 1985, 16–17.
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Узро ци те шког и не сно шљи вог по ло жа ја срп ског ста нов ни штва у Ста рој 
Ср би ји мо гу се по де ли ти у три гру пе:

1) ло шој тур ској ад ми ни стра ци ји ко ја се за сни ва ла на ра зли ци му ха ме-
дан ске и хри шћан ске ве ре, као и на ра зли ци од но са из ме ђу по бед ни ка ко ји 
упра вља ју и по бе ђе них ко ји се сма тра ју „ра јом“;

2) не при ме њи ва њу ва же ћих за ко на ко ји пред ста вља ју са мо „мр тво сло во 
на па пи ру“;

3) по вла ђи ва њу Ар ба на си ма чи јим зу лу ми ма ни је би ло гра ни ца због по-
ли ти ке ко ју је Осман ска др жа ва во ди ла пре ма њи ма.2 

Ср би ја се за ла га ла да ми ро љу би вом по ли ти ком пре ма Пор ти при до би је 
тур ску ад ми ни стра ци ју ка ко би се по што ва ли и спро во ди ли за ко ни, а све у 
ци љу за шти те срп ског ста нов ни штва. За да так је био по ве рен Сто ја ну Но-
ва ко ви ћу, ис ку сном срп ском по ли ти ча ру и та да шњем срп ском по сла ни ку у 
Ца ри гра ду.3 За хва љу ју ћи ње го вом ан га жо ва њу би ла је 1886. го ди не до го во ре-
на, а већ сле де ће 1887. го ди не и ко нач но по твр ђе на кон зу лар на кон вен ци ја. 
На осно ву ове кон вен ци је Ср би ја и Тур ска су да ле са гла сност за ме ђу соб но 
при хва та ње кон зу ла.4 

Ср би ја је, да би за шти ти ла свој на род у Осман ском цар ству, по че ла да 
отва ра кон зу ла те. Та ко је 1887. го ди не отво ри ла сво је кон зу ла те у Со лу ну 
и Ско пљу, а на кон две го ди не, тј. 1889. у Би то љу и При шти ни. Пре ње су 
кон зу ла те отво ри ле Ру си ја и Ен гле ска, и то: Ру си ја 1886. го ди не у При зре-
ну, а Ен гле ска 1878. го ди не, та ко ђе, у При зре ну и то у вре ме кад је за се да ла 
При зрен ска ли га, да би у ма ју 1880. го ди не био за тво рен кад је Ли га пре у зе ла 
власт у При зре ну. Ру си ја је свој кон зу лат отво ри ла и у Ко сов ској Ми тро ви ци 
1902. го ди не, док је Аустро у гар ска отво ри ла 1905. го ди не. Ита ли ја је отво-
ри ла кон зу лат у При зре ну 1907. го ди не.5 

Иако је пр ви срп ски кон зул у При шти ни уби јен, то ни је обес хра бри ло 
срп ску вла ду да ис тра је у сво јим за да ци ма ко ји су има ли са мо је дан циљ: са чу-
ва ти срп ски жи ваљ на тим про сто ри ма, оп ста ти и оста ти. Вла да у Бе о гра ду је 
по ку ша ва ла да на све на чи не са чу ва и ста нов ни штво и све ти ње, ко ли ко је то 
би ло у ње ној мо ћи. Ра ди ла је то на сле де ћи на чин: сла њем нов ца, оруж ја, књи-
га и сл. Нов цем ко ји би вла да сла ла пре ко сво јих кон зу ла, пот ку пљи ва ли би се 
ар ба на шки зли ков ци и по је ди ни зу лум ћа ри. Пла ћа њем по је ди них Ар ба на са 

2 Ар хив Ју го сла ви је, Збир ка Јо ва на Јо ва но ви ћа Пи жо на, фонд 80, фа сци кла 3, је ди ни ца 
опи са 765 (у да љем тек сту АЈ, 80-3-765).

3 Ми ха и ло Вој во дић, „Сто јан Но ва ко вић у спољ ној по ли ти ци Ср би је“, у: Пу те ви срп ске 
ди пло ма ти је (уред ник Зо ран Ха мо вић), Clio, Бе о град, 1999, 172–173.

4 Ми ха и ло Вој во дић, Сто јан Но ва ко вић и Вла ди мир Ка рић, Clio, Бе о град, 2003, 48. 
5 Исто ри ја срп ског на ро да, VI/1, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град 1988, 275–277 

(Но ви ца Ра ко че вић).
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на сто ја ло се да се за шти те нај у гро же ни ја се ла, че сто ма ња и ра штр ка на ко ја 
се ни су мо гла са ма шти ти ти. Ме ђу тим, и ве ћа се ла су би ла угро же на ште том 
ко ју су чи ни ли Ар ба на си пу шта њем сто ке у за се ја не њи ве, кра ђом и уни шта-
ва њем ле ти не. За то се до шло на иде ју да се по ста ви по љак Ар ба нас ко ји би 
чу вао се о ски атар. За свој труд био би пла ћен у на ту ри та ко што је сва ка ку ћа 
да ва ла по ши ник6 пше ни це и јеч ма го ди шње. На гра да се са сто ја ла и у ка зни 
ко ју је мо гао на пла ћи ва ти од чи ни те ља ште те. Ова ко за ми шље на ак ци ја у по-
чет ку је да ва ла до бре ре зул та те, али су за по ља ке све че шће на сил ним пу тем 
до ла зи ли ло ши љу ди, зли ков ци и зу лум ћа ри ко ји ма је за шти та по ља би ла на 
по след њем ме сту. Они су, све ви ше, од за штит ни ка по ста ја ли оп те ре ће ње за 
се ло ко је их је мо ра ло из др жа ва ти и хра ни ти то ком це ле го ди не. Ни то не би 
би ло ве ли ко оп те ре ће ње да они са со бом че сто ни су во ди ли сво је дру штво, 
углав ном са ста вље но од не рад ни ка и раз бој ни ка, ко ји су мал тре ти ра ли до ма-
ћи на и ње го ву по ро ди цу. Се о ски по ља ци су нај че шће би ли кри ви и за кра ђе у 
ко ји ма че сто ни су лич но уче ство ва ли, али су на во ди ли зу лум ћа ре на то. По ред 
то га, власт је пре ко њих зна ла за сва де ша ва ња у се лу. Ка ко су спа ва ли у ку ћа ма 
Ср ба че сто су пре но си ли за ра зне бо ле сти, ва ши и шу гу. Због све га то га по љак 
Ар ба нас по стао је си но ним у срп ским се ли ма за оп шту опа сност. С об зи ром 
на то да је ње го ва функ ци ја до не кле би ла уза ко ње на, Ср би ни су зна ли на ко ји 
на чин да их се осло бо де. Ус пе ли су тек уз по моћ кон зу ла Си ме Авра мо ви ћа 
ко ји је био при су тан ка да је по љак се ла До ња Гу ште ри ца Та фа мал тре ти рао 
се ља не уз по моћ сво јих дру го ва Ша ба на Ба шо ле и Се ли ма Гач ка. Ка да му се 
кон зул Авра мо вић су прот ста вио и упи тао га шта ра ди у се лу, Та фа је над ме но 
и хлад но, као се би рав ном, од го во рио: „Ја сам по љак.“ Ти ме је хтео ре ћи да је 
он ап со лут ни го спо дар се ла и да има пра ва да сву да до ђе, зван и не по зван. На 
при мед бу Авра мо ви ћа да је по ља ку ме сто у по љу, а не у се лу Та фа је иро нич-
но од го во рио: „Код нас је адет (оби чај) да по љак чу ва се ло, а не по ље, јер се 
по ље са мо чу ва.“ Ова ре че ни ца је од ра жа ва ла пра ви по ло жај по ља ка и ње го ву 
функ ци ју и зло у по тре бу. По љак Та фа је на зах тев Си ме Авра мо ви ћа на пу стио 
се ло, али се ка сни је вра тио са још ве ћим дру штвом иза зи ва ју ћи кон зу ла да 
иза ђе на ули цу где би га уби ли. На кон сми ри ва ња си ту а ци је кон зул Авра мо-
вић се вра тио у При шти ну и зва нич но за тра жио од му те са ри фа, а за тим и од 
ва ли је у Ско пљу и Пор те уки да ње по ља ка Ар ба на са у срп ским се ли ма. Ак ци ју 
је истим зах те вом по др жао и вла ди ка Ни ћи фор, а за тим и срп ско по слан ство 
у Ца ри гра ду. На зах те ве срп ске ди пло ма ти је, али и Па три јар ши је из Ца ри-
гра да, тур ска вла да је до не ла од лу ку да по срп ским се ли ма по љак мо ра би ти 
Ср бин. Ова од лу ка је об ја вље на на Ми тров дан 1902. го ди не.7 На овај на чин 

6 Ста ра за пре мин ска ме ра за жи то чи ја је ве ли чи на ва ри ра ла од ме ста до ме ста, у ра-
спо ну од 10 до 15 ки ло гра ма.

7 Ја ни ћи је По по вић, Жи вот Ср ба на Ко со ву 1812–1912, Ни ка нор, Гра ча ни ца, 2007,304–307.



108 Весна Зарковић

ски нут је ве ли ки те рет са ле ђа срп ског на ро да, али се и по сле овог да ту ма у 
не ким срп ским се ли ма још увек мо гао сре сти по љак Ар ба нас.

За шти ту су пла ћа ли и имућ ни ји ма на сти ри, ан га жу ју ћи по је ди не ар ба на-
шке по ро ди це да их чу ва ју. Ти чу ва ри ма на сти ра зва ли су се вој во де и чу ва ли 
су ма на сти ре Де ча не, Пећ ку па три јар ши ју, Де вич, Со ко ли цу. Све до нај но ви-
јег вре ме на у Дре ни ци се са чу ва ла по ро ди ца ко ја је но си ла пре зи ме Вој во да, 
по не ка да шњем за ни ма њу. Што се ма на стир Со ко ли ца, ко ји се на ла зио из-
ме ђу озло гла ше них ар ба на шких се ла одр жао, и што ма на стир ски го сти ни су 
до жи вља ва ли ве ли ке не при јат но сти, мо же се при пи са ти бра ћи Ах ме ду и Иси 
Аде мо ви ћу (Иси Бо ље тин цу). То по твр ђу ју ре чи кон зу ла То до ра Стан ко ви-
ћа, ко ји је у дру штву Вла ди ми ра Ка ри ћа и Ми ха и ла Ј. Ри сти ћа 1892. го ди не 
об и шао ма на стир.8 

Ина че, То дор П. Стан ко вић је по ста вљен на ме сто кон зу ла 1890. го ди не, 
по сле уби ства Лу ке Ма рин ко ви ћа. На том по ло жа ју је остао до 1892. го ди не, 
ка да је име но ван за кон зу ла у Ско пљу. Пет го ди на ка сни је би ће по ста вљен по-
но во на ме сто кон зу ла у При шти ни где ће про ве сти још јед ну го ди ну. Био је 
до бар по зна ва лац при ли ка у Ста рој Ср би ји, јер је 1871. го ди не ра дио у ви ла-
јет ској штам па ри ји у При зре ну где је уре ђи вао лист При зрен, ко ји је из ла зио 
на срп ском и тур ском је зи ку. Из При зре на је оти шао на пре по ру ку Ми ло ша 
С. Ми ло је ви ћа 1875. го ди не, по сле уки да ња ли ста и штам па ри је. На кон то га 
бо ра ви у Ца ри гра ду ра ди отва ра ња срп ске штам па ри је.9 По ред од лич ног по-
зна ва ња тур ског је зи ка и ве ли ког ан га жо ва ња на са мом те ре ну дао је ве ли ки 
до при нос у ци љу оп стан ка Ср ба у Ста рој Ср би ји. 

Ме ђу тим, кон зул Ср би је у При шти ни То дор П. Стан ко вић сма трао је 
да се ни је до вољ но ра ди ло на при до би ја њу Ар ба на са, осим што су по сто ја ла 
лич на по знан ства са по је дин ци ма. На вик ну ти на по пу стљи вост тур ских вла-
сти, са мо вољ ни Ар ба на си про те ру ју и уби ја ју кај ма ка ме, му те са ри фе, ва ли је 
и дру ге па ше. Та ко ђе је сма трао да би би ло по треб но да се Ср би ја ви ше ан-
га жу је на по љу про па ган де за збли жа ва ње са Ар ба на си ма ко ја би у по чет ку 
би ла упу ће на на ули ва ње ве ре да им је краљ Ср би је по сле сул та на је ди ни и 
истин ски при ја тељ ко ји би им при те као у по моћ у слу ча ју опа сно сти, ми сле-
ћи у пр вом ре ду на Аустри ју.10 За то је пред ла гао да се по ста ви ис ку сно ли це 
на ме сту ре фе рен та при ми ни стар ству на по сло ви ма про па ган де ко ји би се 

8 То дор П. Стан ко вић, Пут не бе ле шке по Ста рој Ср би ји 1871–1898, Штам па ри ја Ђ. 
Мун ца и М. Ка ри ћа, Бе о град, 1910, 170.

9 Ста ни ша Во ји но вић, „Два не по зна та пи сма То до ра Стан ко ви ћа упу ће на Сто ја ну 
Но ва ко ви ћу“, Ба шти на, Ин сти тут за про у ча ва ње кул ту ре Ср ба, Цр но го ра ца, Хр ва та и Му-
сли ма на, При шти на, св. 3/92, 205–206.

10 АЈ, 80-3-249, ПП № 266, То дор П. Стан ко вић – Вла да ну Ђор ђе ви ћу, При шти на 21. 
ок то бар 1897.
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за јед но са од бо ром ко ји би чи ни ли још и по гра нич ни вла дин ко ме сар и кон зул 
у При шти ни са ста ја ли и под но си ли из ве шта је по на ло гу ми ни стра. Та ко ђе, 
би ло би по треб но да се у То плич ком и Врањ ском окру гу за окру жне на чел ни-
ке по ста ве ли ца ко ја до бро по зна ју дух и ка рак тер Ар ба на са и иде ју за збли жа-
ва ње ка ко би у том прав цу усме ри ли сре ске на чел ни ке и оста ло осо бље, јер би 
и од по гра нич них вла сти за ви сио успех Ср би је. Што се ти че ра да кон зу ла та 
по сто ја ла је иде ја да се као тре ћи ка ваз ан га жу је Ар ба нас, по мо гућ ству ро ђак 
чу ве ног Му ла Зе ке из Пе ћи, пре ко ко јег би кон зул сту пио у ве зу не са мо са 
Му ла Зе ком, већ и са пр ва ци ма Пећ ке на хи је по чи јим на ло зи ма су вр ше ни 
нај ве ћи зу лу ми над срп ским ста нов ни штвом и чи ја је имо ви на би ла нај у гро-
же ни ја баш у тим кра је ви ма. Још јед на иде ја ко ја се ја ви ла би ла је за сно ва на 
на до де ли на гра да по је ди ним Ар ба на си ма. Те на гра де не би би ле стал не, већ 
по вре ме не, јер стал на на гра да по ред то га што би би ла ску пља пред ста вља ла 
би ве ћу опа сност јер би иза зва ла ме ђу соб ну за вист и на тај на чин осу је ти ла 
рад срп ске вла де. Сва ка ко, стал ним на гра да ма Ср би би се ве за ли за по је ди не 
Ар ба на се, за ви си ли од њих и не би их мо гли от ка за ти он да кад ви ше не би по-
сто ја ла по тре ба за њи ма.11 С дру ге стра не, стал на на гра да да ва на по је дин ци ма 
ства ра ла је код њих на ви ку и ми шље ње да је то не што што им при па да па би 
се па си ви зи ра ли у за шти ти Ср ба.

То дор П. Стан ко вић је сво је иде је о збли жа ва њу за сно вао на ис ку ству 
са те ре на ко је је сте као оби ла зе ћи пре де ле на се ље не ис кљу чи во ар ба на шким 
ста нов ни штвом и сту па ју ћи у кон такт са по је ди ним ви ђе ним Ар ба на си ма. 
Ва жан кон такт ко ји је ус по ста вио био је са Су леј ман-агом у Ву чи тр ну, по зна-
тим не са мо у том ме сту не го и ши рој око ли ни као за штит ни ком Ср ба. Том 
при ли ком од Су леј ман-аге је чуо: „Ова ко се не мо же ви ше, мо ра се тра жи ти 
не ко ко ће да ти сло бо ду.“ Стан ко вић се су сре тао и ус по ста вљао кон так те и 
са по зна тим Гњи лан ци ма, као што су Му ста-бег Џи нић, пр ви члан меџ ли са и 
Ибра јим-бег Џи нић, Му ста фин си но вац, та ко ђе члан меџ ли са. Ина че, обо ји ца 
су би ли по зна ти као ис кре ни и ода ни при ја те љи Ср ба.12

На осно ву по да та ка и ис ку ства ко је је сте као при ли ком пу то ва ња, као и 
ра ни је док је бо ра вио у При шти ни, Стан ко вић је сма трао да Ср би ја има вр-
ло плод но тло за рад са Ар ба на си ма.13 Да би се по сти гао и оси гу рао успех на 
овом по љу ра да, по Стан ко ви ће вом ми шље њу, би ла би по треб на од ре ђе на 
ко ли чи на нов ца ко јим би се ку пи ли ра зни по кло ни ка ко за по ме ну ту тро ји цу, 

11 АЈ, 80-3-250, ПП № 266, То дор П. Стан ко вић – Вла да ну Ђор ђе ви ћу, При шти на 21. 
ок то бар 1897.

12 То дор П. Стан ко вић, Пут не бе ле шке по Ста рој Ср би ји 1871–1898, Штам па ри ја Ђ. 
Мун ца и М. Ка ри ћа, Бе о град, 1910, 5–6. 

13 АЈ, 80-3-646, Пов. № 832, Сто јан Бран ко вић, ко ме сар пот пу ков ник – Ђор ђу Си ми ћу, 
Ниш 1. ок то бар 1897.
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та ко и за још се дам на ест ма ње по зна тих. По кло ни би за пр ву тро ји цу би ли 
у вред но сти до 150 ди на ра, док би за оста ле из но си ли од 80 до 100 ди на ра.14 
За ни мљи вост ко ју је ко ме сар у Ни шу чуо при ли ком са стан ка са Стан ко ви ћем 
је сте да су Ар ба на си, Дре ни ча ни чу ли да тур ска вла да на ме ра ва да их раз о ру жа 
и од ње га за тра жи ли са вет шта да ра де ако до ђе до раз о ру жа ња.15 

То дор П. Стан ко вић је сту пио и у ве зу са по зна тим ар ба на шким пр ва ци ма 
из Дре ни це, као што су Рам Љу тан из фи са „Бе ри ша нин“, Та хир Бај рак тар из 
фи са „Хот ћа нин“ и Оруч Се ли мо вић из фи са „Га ша нин“. Сма трао је да му они 
мо гу по мо ћи да сту пи у ве зу са оста лим ар ба на шким пр ва ци ма из Ђа ко вич ке, 
Пећ ке и При зрен ске на хи је. Њи хо ву сна гу и моћ обра зла гао је чи ње ни цом да 
су 1891. го ди не про те ра ли кај ма ка ма са осо бљем из Ла у ше, где је би ла ста ни-
ца кај ма ка ма, а ху ћу мат сру ши ли. Од та да Дре ни ца ни је има ла ху ћу мат, ни је 
по што ва ла цар ску власт и њом су упра вља ли на пред по ме ну ти. По ред њих 
кон зу лу су би ли по зна ти и Џе мал Об ри ња и Ха лит Ре за ла.

По зна вао је То дор П. Стан ко вић и оста ле ви ђе ни је пр ва ке од ко јих је 
за ви си ла суд би на Ср ба у Ста рој Ср би ји. У то вре ме нај у ти цај ни ји су би ли 
Бај рам Цур из фи са „Кра снић“, ко ји је на сул та нов по зив оти шао у Ца ри град 
где је про из ве ден у жан дар ме риј ског бим ба шу, Ха лил-па ша и ње гов брат од 
стри ца Зеј нел-бег Мах муд Бе го вић из Пе ћи, Мех мед За јим, та ко ђе из Пе ћи, 
Ше риф ефен ди ја из При зре на на чи ји на го вор су При зрен ци про те ра ли при-
зрен ског му те са ри фа Му ха рем ефен ди ју, за тим Ху се јин-ага Ђа ко вац, ко ји је 
жи вео у Гњи ла ну, Ибра хим-бег Џи нић из Гњи ла на, Су леј ман-ага Ха џи Мех-
ме до вић из Ву чи тр на. По ред ових нај зна чај ни јих ар ба на шких пр ва ка кон зул 
је лич но по зна вао још три де се так Ар ба на са ко ји су има ли ве ли ки ути цај у 
При зрен ској, Ђа ко вич кој, Пећ кој, Ву чи трн ској, Ми тро вич кој, Дре нич кој и 
При штин ској на хи ји.16

Кон зул је сма трао да су му за учвр шће ње ве за са ар ба на шким пр ва ци ма 
по треб на нов ча на сред ства од 1.500 ди на ра, јер би се ра зним нов ча ним на-
гра да ма и по кло ни ма при до би ли ути цај ни ар ба на шки пр ва ци ко ји би шти-
ти ли Ср бе.17

Сва на сто ја ња кон зу ла То до ра П. Стан ко ви ћа и по ред нај бо ље ње го ве 
во ље и по знан ста ва ко ја је имао са нај ви ђе ни јим Ар ба на си ма ни су да ла 

14 АЈ, 80-3-647, Пов. № 832, Сто јан Бран ко вић, ко ме сар пот пу ков ник – Ђор ђу Си ми ћу, 
Ниш 1. ок то бар 1897.

15 АЈ, 80-3-648, Пов. № 832, Сто јан Бран ко вић, ко ме сар пот пу ков ник – Ђор ђу Си ми ћу, 
Ниш 1. ок то бар 1897.

16 Ар хив Ср би је, Ми ни стар ство ино стра них де ла, По ли тич ко-про свет но оде ље ње (у 
да љем тек сту АС), МИД ПП, 646 (VI) 1898, П.П. № 149, То дор П. Стан ко вић – Вла да ну 
Ђор ђе ви ћу, При шти на 4. ју ни 1898; Бран ко Пе ру ни чић, Пи сма срп ских кон зу ла из При-
шти не 1890–1900, На род на књи га, Бе о град, 1985, 304–305.

17 Исто.
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ре зул та те. Због то га је срп ска ди пло ма ти ја и да ље на сто ја ла да до ђе до ре-
ше ња. За кљу чак до ко га је ди пло ма ти ја до шла био је да су про бле ми ко ји се 
сре ћу ши ром Ста ре и Ју жне Ср би је исте при ро де па је на сто ја ла да на ђе 
за јед нич ко ре ше ње. Због то га су кон так ти и раз го во ри у по гле ду ре ша ва ња 
ових про бле ма ме ђу срп ским кон зу ли ма би ли ин тен зив ни. Ка ко се си ту а ци ја 
све ви ше по гор ша ва ла, у Ни шу су се на пред лог ше фа про свет но-по ли тич ког 
оде ље ња Ни ко ле Пе тро ви ћа са ста ли Па вле Де лић, кон зул из Ско пља, Ми-
ха и ло Ри стић, кон зул из Би то ља, и Све ти слав Си мић, кон зул из При шти не. 
На са стан ку су се по ред од ре ђи ва ња де ло кру га ра да кон зу ла та ре ша ва ла и 
бит на пи та ња ко ја су од ве ли ке ва жно сти за оп ста нак Ср ба у Ста рој и Ју жној 
Ср би ји. Од ре ђе но је да скоп ски кон зу лат об у хва та Скоп ску епар хи ју са де-
ло ви ма Ве ле шко-де бар ске и Стру мич ке, ко ји пот па да ју под упра ву скоп ског 
сан џа ка и ве ле шку ка зу из со лун ског ви ла је та. У ову област ула зе гра до ви: 
Ско пље, Ку ма но во, Пре ше во, Те то во с Го сти ва ром, Ко ча не, Кра то во, Кри-
ва Па лан ка и Штип, Ка ла Осма ни је (Ма леш), Ве лес и ње го ва се ла. Област 
при зрен ског кон зу ла та об у хва та При зрен ски и Пећ ки сан џак, са гра до ви-
ма При зрен, Ђа ко ви ца, Пећ, Бе ра не и ма на сти ри Де ча ни и Пећ ка па три-
јар ши ја. При штин ски кон зу лат би об у хва тао део При штин ског сан џа ка са 
При шти ном, Гњи ла ном, Ву чи тр ном, Ми тро ви цом и Фе ри зо ви ћем. Област 
о ко јој ца ри ник као пот чи ње ни ор ган при штин ског кон зу ла та во ди бри гу, 
об у хва та Пље ваљ ски сан џак и сје нич ку област до Но во па зар ског сан џа ка. 
Глав на ме ста су Пље вља, При је по ље, При бој, Би је ло По ље, Но ва Ва рош, док 
је ра шки ца ри ник као пот чи ње ни ор ган при штин ског кон зу ла та за ду жен за 
Но во па зар ски сан џак са се ди штем у Но вом Па за ру. Област би тољ ског кон-
зу ла та об у хва та ла би део би тољ ског ви ла је та са Би то љем, При ле пом, Кру-
ше вом, Ки че вом, Охри дом и Де бром. Област со лун ског кон зу ла та об у хва та 
со лун ски ви ла јет без ве ле шке ка зе и Се ре ског сан џа ка, са гра до ви ма Со лун, 
Ђев ђе ли ја, Во ден, Је ни џе Вар дар, Стру ми ца, Дој ран, Ку куш, Не го ти но, Ка-
ва дар ци.18 Кон зу ли су се оба ве за ли да ће се пре ма тур ским вла сти ма др жа ти 
од сеч но и ме ђу соб но раз ме њи ва ти ин фор ма ци је о ва жним пи та њи ма, као и 
љу ди ма ко ји спе ку ли шу про па ган дом. 

Ина че, при штин ски кон зул је био над ле жан и за Но во па зар ски сан џак, 
али због ком пли ко ва не си ту а ци је на Ко со ву, срп ска вла да је од ре ди ла ца-
ри нар ни цу Ја вор за по ли тич ки рад у ње му, ко јој је по ма га ла ца ри нар ни ца 
Ра шка, та ко да је ак тив ност кон зу ла би ла кон цен три са на го то во ис кљу чи во 
на Ко со во.19 

18 АЈ, 80-3-698, За пи сник о ра ду кон зул ске кон фе рен ци је одр жа не у Ни шу 27, 28, 29. 
ју ла 1899. (пре пис).

19 Бран ко Пе ру ни чић, Пи сма срп ских кон зу ла из При шти не 1890–1900, На род на књи-
га, Бе о град, 1985, 14.
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Уви ђа ју ћи ко рист од уче шћа са мог ста нов ни штва у про па ган ди и не моћ 
тур ских др жав них ор га на да за шти ти срп ско ста нов ни штво чи ја би па сив-
ност на не ла ште ту ра ду срп ских вла сти, тре ба ло је на о ру жа ти Ср бе у Ста рој 
Ср би ји.20 По сма тра ју ћи ка ко се Ар ба на си на о ру жа ва ју и пред ви ђа ју ћи опа-
сност си ту а ци је на Ко со ву, кон зул Све ти слав Си мић је 1898. го ди не пред ла-
гао вла ди у Бе о гра ду да на о ру жа Ср бе. Сво је за ми сли и иде је обра зла гао је 
ре чи ма: „Ар ба на си по се би ни су ни ка кви ју на ци али др ско вр ше зло чи не, јер 
не на и ла зе на от пор. То у њих раз ви ја рђа ве прох те ве, а код на ших да је ма ха 
сла бо ду шно сти.“21 Иде ја о на о ру жа ва њу Ср ба ста ри ја је и по те кла је у не ким 
кру го ви ма у Бе о гра ду, у пр вом ре ду од ди пло ма та ко ји су слу жбо ва ли у срп-
ским пред став ни штви ма и кон зу ла ти ма у Осман ској др жа ви. Иде ју су до би ли 
по сма тра ју ћи на о ру жа ва ње бу гар ског ста нов ни штва и при ста ли ца ег зар ха та 
у Ма ке до ни ји од стра не Бу га ра, због че га су се Ср би на шли у де фан зи ви ка-
ко пре ма Тур ци ма и Ар ба на си ма у Ста рој Ср би ји, та ко и пре ма Бу га ри ма у 
Ма ке до ни ји.22 

С об зи ром на то да је нај у гро же ни је би ло срп ско ста нов ни штво у Ста рој 
Ср би ји иде ја о на о ру жа ва њу се у пр вом тре нут ку од но си ла на њих. По сто ја ла 
је за ми сао да се нај пре на о ру жа ста нов ни штво ко је би оруж је др жа ло у ку ћи 
за од бра ну од зу лум ћа ра, а за тим да се на о ру жа ју по је ди не гру пе ко је би уби-
ја ле нај ве ће зу лум ћа ре ко ји су чи ни ли зло чи не над Ср би ма. Ова за ми сао ни је 
спро ве де на у де ло, јер су по сто ја ли и про тив ни ци на о ру жа ва ња ко ји су сма-
тра ли да би ис ход био не по во љан и ло ше би се од ра зио по срп ски на род. Они 
су би ли би ли за го вор ни ци иде ја да се срп ски на род мо же бра ни ти: 1) ди пло-
мат ским ак ци ја ма на Пор ти и код ве ли ких си ла, 2) ми ро љу би вом по ли ти ком 
пре ма Тур ској, 3) пот ку пљи ва њем и пла ћа њем од ре ђе них Ар ба на са ко ји би 
шти ти ли по је ди на се ла и кра је ве. Ме ђу тим, ве ли ке си ле су у пр вом ре ду гле да ле 
сво је ин те ре се и ни су ре ал но са гле да ле си ту а ци ју на те ре ну о че му све до чи и 
аустро-угар ски до го вор из 1897. го ди не, ка да је до го во ре но спре ча ва ње рас-
ту ра ња Осман ског цар ства и одр жа ва ње sta tus quo-а.23 Же ле ћи да оси гу ра ју 
свој ути цај на те ре ну, ве ли ке си ле су про те жи ра ле сво је шти ће ни ке, а нај бо љи 

20 АЈ, 80-3-699, За пи сник о ра ду кон зул ске кон фе рен ци је одр жа не у Ни шу 27, 28, 29. 
ју ла 1899. (пре пис).

21 Бран ко Пе ру ни чић, Пи сма срп ских кон зу ла из При шти не 1890–1900, На род на књи-
га, Бе о град, 1985, 25.

22 О су ко би ма ви де ти: Алек са Јо ва но вић, „Чет нич ки по крет у Ју жној Ср би ји под Тур-
ци ма“, у Спо ме ни ца два де сет пе то го ди шњи це осло бо ђе ња Ју жне Ср би је 1912–1937, Ско пље 
1937, 271–325; уп. Ми ха и ло Вој во дић, „Ср би ја и Ма ке дон ско пи та ње“, у: Ср би ја и Бал кан-
ско пи та ње (1875–1914), Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 2000, 225–242.

23 Ми ха и ло Вој во дић, „При ли ке на Ко со ву и Ме то хи ји и по ли ти ка Ср би је 1881–1912“, 
у: Ср би ја и Бал кан ско пи та ње (1875–1914), Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 2000, 49. Исти, „Ср-
би ја и грч ко-тур ски рат“, у: н. д., 199.
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при мер за то је Аустро у гар ска – Ар ба на си.24 Ар ба на си су ква ри ли иде ју ми ро-
љу би ве по ли ти ке Ср би је пре ма Осман ском цар ству, али су има ли и по ма га-
че ко ји су их под сти ца ли на не ми ре и не по слу шност пре ма вла сти ма. Вр ше ћи 
мно го број не зло чи не над Ср би ма и упа да ју ћи на те ри то ри ју Ср би је, вла ду у 
Бе о гра ду ни су мо гли оста ви ти рав но ду шном и за то та ква по ли ти ка ни је има ла 
без ре зер вне при ста ли це. Иде ју пот ку пљи ва ња и пла ћа ња од ре ђе них Ар ба на са 
ко ји би шти ти ли по је ди на се ла и кра је ве по ред њих са мих на ру ша ва ла је и про-
па ган да Аустро у гар ске. Ни су би ли рет ки при ме ри да не ки Ар ба на си за од ре-
ђе ну су му нов ца при хва те да шти те Ср бе, а за тим пре ла зе на дру гу стра ну, што 
због сво је на за си то сти, што због под ле га ња аустро у гар ској про па ган ди чи ја се 
са др жи на мо гла чу ти и од хо џа у џа ми ја ма. На рав но, да им је Аустро у гар ска, као 
моћ ни ја др жа ва од Ср би је, мо гла по ну ди ти ви ше нов ца. Ка рак те ри стич ни при-
ме ри за та кво по на ша ње Ар ба на са су Иса Бо ље ти нац и Сеј ди Са ка из Ук че, ко ји 
је при мао пла ту од про те Ву кај ла Бо жо ви ћа по 30 ди на ра ме сеч но. Ме ђу тим, 
при ли ком ар ба на шких на па да на ко ла шин ска се ла пред во дио је је дан од њих.25

Сва ка од на ве де них иде ја има ла је ка ко сво јих пред но сти, та ко и ма на. Због 
ло ше си ту а ци је уоп ште у Осман ској др жа ви, као и на ру ша ва ња ми ро љу би вих 
од но са из ме ђу Пор те и Бе о гра да по сто ја ла је на за ин те ре со ва ност вла сти да 
се си ту а ци ја по пра ви. Раз ло зи за то су би ли број ни, а не ки од њих су ко рум пи-
ра ност и пот ку пљи вост тур ских вла сти и чи нов ни ка. Ка ко се по ло жај срп ског 
на ро да из да на у дан све ви ше по гор ша вао, то су се иде је о на о ру жа ва њу че шће 
мо гле чу ти. Иако се из бе га ва ло ди рект но ме ша ње кон зу ла Ср би је, као др жав-
них чи нов ни ка у ова кве по сло ве и ако су сви би ли упо зна ти са раз во јем та кве 
иде је, ни су има ли исте ста во ве. Глав ни за го вор ник на о ру жа ва ња био је кон зул 
Све ти слав Си мић ко ји је на овим по сло ви ма на сле дио То до ра П. Стан ко ви ћа. 
Ни је до че као ре а ли за ци ју ове иде је јер је с ме ста кон зу ла из При шти не 1900. 
го ди не пре ме штен на ме сто на чел ни ка у Ми ни стар ству ино стра них де ла. На 
ме сту кон зу ла на сле дио га је Си ма Авра мо вић, ко ји је за раз ли ку од ње га био 
до ста опре зни ји ка да је би ло ре чи о на о ру жа ва њу. За раз ли ку од њих, на осно ву 
ис ку ства, Сто јан Но ва ко вић је 1898. го ди не раз вио је дан ком про ми сни план 
ко ји је по ред на о ру жа ва ња срп ског ста нов ни штва под ра зу ме вао и при ти сак на 
Пор ту. Уоча ва ју ћи и схва та ју ћи озбиљ ност си ту а ци је на те ре ну, он је пред ла гао 
вла ди да се срп ско ста нов ни штво на о ру жа, а за тим из вр ши ди пло мат ски при-
ти сак на Пор ту. Ње гов план је био не што ста ри ји, из 1896. го ди не.26 

24 Ве сна Зар ко вић, „При ме ри де ло ва ња ве ли ких си ла и Ср би је ме ђу Ар ба на си ма у Ста-
рој Ср би ји по чет ком ΧΧ ве ка“, у: Ду хов ност пи са не кул ту ре Ср ба у кон тек сту кул ту ре 
бал кан ских Сло ве на“, Ин сти тут за срп ску кул ту ру, При шти на/Ле по са вић, 2006, 183–196.

25 Ве сна Зар ко вић, Афе ра у Ибар ском Ко ла ши ну 1901–1902. го ди не, Ин сти тут за срп ску 
кул ту ру, При шти на/Ле по са вић, 2008, 35–36.

26 Јо ван М. Јо ва но вић, „Но ва ко вић у ди пло ма ти ји“, у: Спо ме ни ца Сто ја на Но ва ко ви ћа, 
Бе о град, 1921, 196.
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Иде ју о на о ру жа ва њу тре ба ло би по тра жи ти и у не сно шљи вом ста-
њу у ко јем се на ла зио срп ски на род ко ји је од вла де у Бе о гра ду тра жио 
оруж је ко јим би се шти ти ли. Гру пе Ср ба су у сво јим пи сми ма упу ће ним 
вла ди тра жи ле оруж је.27 Би ло је иде ја и да се уме сто оруж ја Ср би ма до-
ста ви но вац ко јим би са ми ку по ва ли оруж је, а Ср би ја на тај на чин из бе гла 
од го вор ност. Ка ко по ре чи ма кон зу ла Све ти сла ва Си ми ћа то ни је би ло 
мо гу ће због не до стат ка нов ца, ја ви ла се иде ја да се Ср би ма до ста ви оруж је 
ко је по ти че из срп ско-тур ског ра та 1876–1878. го ди не и ко јег по ма га-
ци ни ма у Ср би ји има у ве ли ким ко ли чи на ма.28 Ова ква мол ба је упу ће на 
вла ди у Бе о гра ду и на кон ду жег вре ме на краљ Ми лан ју је при хва тио. На 
сед ни ци Оде ље ња за про па ган ду срп ске вла де одр жа ној у Ни шу кра јем 
ју на 1899. го ди не, у при су ству кон зу ла Ср би је из При шти не, Ско пља и 
Би то ља, по ред оста лог, би ло је од лу че но да се за поч не са на о ру жа ва њем 
срп ског на ро да у Ста рој Ср би ји.29 На осно ву ова кве од лу ке вла да др Вла-
да на Ђор ђе ви ћа по че ла је у про ле ће 1899. го ди не да до ста вља та мо шњим 
Ср би ма оруж је ко јим би се бра ни ли. У по чет ку је, до ца ри нар ни це Ра шка 
до ста вље но пе де се так пу ша ка са му ни ци јом, ода кле се тај ним ка на ли ма 
пре но си ло пре ко гра ни це и из да ва ло, под стро гим над зо ром, по вер љи вим 
ли ци ма.30 Са пре но ше њем оруж ја се на ста ви ло и у 1900. го ди ни. Ме ђу тим, 
глав ни за го вор ник ове иде је, кон зул Све ти слав Си мић пре ме штен је из 
При шти не, а на ње го во ме сто до ла зи Си ма Авра мо вић, ко ји је за раз ли ку 
од ње га био уме ре ни ји и оба зри ви ји у по гле ду пре но ше ња оруж ја и на о-
ру жа ва ња срп ског ста нов ни штва.31

Ци ти ра ни из во ри и ли те ра ту ра

Нео бја вље ни из во ри
Ар хив Ју го сла ви је
Збир ка Јо ва на Јо ва но ви ћа Пи жо на

Ар хив Ср би је 
Ми ни стар ство ино стра них де ла – По ли тич ко-про свет но оде ље ње

27 Бран ко Пе ру ни чић, Пи сма срп ских кон зу ла из При шти не 1890–1900, На род на књи га, 
Бе о град, 1985, 159–198.

28 Ја ни ћи је По по вић, Жи вот Ср ба на Ко со ву 1812–1912, Ни ка нор, Гра ча ни ца, 2007, 
168–169.

29 Јо ван М. Јо ва но вић, Ју жна Ср би ја од кра ја XVI II ве ка до осло бо ђе ња, Ге ца Кон, Бе о-
град, 1941, 84.

30 Ми ха и ло Вој во дић, Ср би ја у ме ђу на род ним од но си ма кра јем XIX и по чет ком XX ве ка, 
СА НУ, Бе о град, 1988, 331.

31 Ја ни ћи је По по вић, Жи вот Ср ба на Ко со ву 1812–1912, Ни ка нор, Гра ча ни ца, 2007,169.
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Ve sna ZAR KO VIĆ 

THE WORK OF SER BIAN DI PLO MACY 
ON THE PRO TEC TION OF SERBS IN OLD SER BIA 

IN THE LAST DE CA DE OF THE 19TH CEN TURY

Sum mary

The aut hor sta tes that in his en de a vo urs to pro tect Ser bian po pu la tion in the Ot-
to man’s em pi re, Ser bia had de ci ded to do it by me ans of di plo macy, and the out co me 
of such de ter mi na tion was the sign of Con su lar con ven tion. Thanks to this con ven tion, 
Ser bia ma na ged to open con su la tes in Thes sa lo ni ca, Sko pje, Bi tolj and Pris hti na very 
qu ickly upon the sign of it. Ser bian con suls im me di a tely star ted sen ding re ports on the 
dif fi cult po si tion of Ser bian pe o ple and lo o king for pos si ble so lu ti ons. The most dif fi cult 
was the po si tion of Ser bian pe o ple in Ko so vo and Me to hia, which we re un der the com-
pe ten ce of Pris hti na’s con sul. His po si tion was not sa fe eit her, what had been te sti fied 
by the mur der of the first Ser bian con sul in this pla ce Lu ka Ma rin ko vić. His suc ces sor 
was To dor P. Stan ko vić, who was in bet ter re la ti on ships with pro mi nent Al ba ni ans due 
to his know led ge of lan gu a ge and ear li er ac ti vi ti es. The re fo re, he in si sted in the so lu tion 
of Ser bian is sue by brin ging to get her of Al ba ni ans and Serbs. Alt ho ugh he pas sed two 
man da tes in that po si tion, and ma de per so nal ef forts for this plan to co me true, he did 
not suc ceed. The re we re many re a sons why he co uld not ma ke a suc cess, but one of the 
most im por tant was the in ter ven tion of ot her sta tes, first of all Austria-Hun gary. 

The part of this plan was the buying of af fec tion of so me Al ba ni ans by gi ving them 
tem po rary pre sents, but ne it her this one was suc cessful. All re sul ted in gi ving many 
pre sents to so me Al ba ni ans, the most fre qu ently ones in arms and mo ney. Per ma nent 
pe ri o dic paying of so me Al ba ni ans aro se from the men ti o ned in or der to pro tect so me 
vil la ges and mo na ste ri es, in clu ding co un try’s are as from dif fe rent op pres sors, evil-do ers 
and pests. The lar gest num ber of the se „pro tec tors“ tur ned in to its con trast and bur den 
lying on Serbs. In the last de ca de of the 19th cen tury, the in sti tu tion of co un try’s fi eld 
gu ard, who was ob vi o usly Al ba nian, was le ga li zed. Out of the dan ger cal led fi eld gu ard 
Al ba nian, Serbs we re set free by the con sul Si ma Avra mo vić in 1902. 

As no ne of the plans had gi ven sig ni fi cant re sults, un der the in flu en ce of the con sul Sve ti-
slav Si mić, a plan that Serbs sho uld be pro tec ted with ar ma ment ap pe a red. Ne vert he less, this 
plan had not gi ven ex pec ted re sults due to com plex po li ti cal cir cum stan ces, but led to the mo-
ve ment of the Al ba ni ans in or der to de tect arms, what re sul ted in new mis de eds aga inst Serbs. 

Key words: Serbs, Old Ser bia, Al ba ni ans, Ser bian con suls, Al ba nian le a ders. 

Рад је пре дат 14. апри ла 2011. 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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УТИЦАЈ МИГРАЦИЈА СА КОСОВА 
И МЕТОХИЈЕ НА ДЕМОГРАФСКИ РАЗВОЈ 
КРАЉЕВА У ПЕРИОДУ НАКОН ДРУГОГ 

СВЕТСКОГ РАТА*

Апстракт: У демографском развоју, који је уследио по окончању Другог 
светског рата, у већини градова у Србији приметан је нагли пораст миграција 
становништва. Убрзано се смањивао удео пољопривредног становништва, док 
су истовремено већи градови, са индустријом у повоју, неплански прихватали 
све вишкове аграрно пренасељеног села. Један од карактеристичних примера 
из тог времена може бити Краљево, чији је нагли демографски пораст био 
проузрокован приливом досељеника. Значајан удео у досељеном становништву 
у Краљеву чине мигранти са Косова и Метохије. Интензивну имиграцију пратио 
је пораст природног прираштаја, који је такође карактерисао то време. Врхунац 
косовскометохијске миграционе струје дешава се седамдесетих и осамдесетих 
година. За разлику од других досељеника, косовскометохијски мигранти су, пре 
свега, били мотивисани политичко-безбедносним разлозима. 

У раду се мултидисциплинарним методолошким приступом, коришћењем 
демографских статистичких података приступа комплексном научном изазову, 
да се проникне у узроке и механику миграција, као друштвених и историјских 
процеса. Рад је настао на основу непубликоване архивске грађе, статистичких, 
демографских података на основу пописа становништва, осталих публикованих 
извора и релевантне литературе.

Кључне речи: миграције, становништво, Краљево, Косово и Метохија.

Миграције су друштвени феномен који карактерише човечанство од са-
мих почетака. Свеукупни историјски процес је најдиректније условљен овом 
појавом. Од првобитних ловаца скупљача, преко сточара и земљорадника до 
савременог човека индустрије и постиндустријског доба и информатичког чо-
века, кретање и потрага за новим стаништем не престаје. Мотиви су наравно 
разнолики, али најчешће се односе на проналажење бољих, лепших, лакших 
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и безбеднијих услова за живот. Уопштено узевши, миграција се може дефи-
нисати као трајна или привремена промена пребивалишта. Без ограничења у 
погледу удаљености новог одредишта, добровољности или принуде чина се-
лидбе, као и без јасног разграничења између унутрашње и спољне миграције. 
Наравно, нису све врсте просторног кретања укључене у ову дефиницију. 
Изван ње остају континуирани покрети номада и миграторних радника за 
које нема трајнијег пребивалишта, или пак привремене сеобе.1 Врло често 
миграције могу бити и присилно изазване. Када је у питању наша територија 
и новије доба, XX век је донео доста патњи, страдања и разарања, проузро-
кујући многе, масовне и насилне миграције. 

Међу најтрагичнијим су насилно изазвани покрети српског и осталог неал-
банског живља са простора Косова и Метохије у простор унутрашње Србије. 
Та континуирана демографска појава јесте једно од обележја друге половине 
XX века. Судбина простора Косова и Метохије у току и након Другог светског 
рата, најкрвавијег и најбруталнијег сукоба у историји човечанства по много 
чему је јединствена. Велики број српских избеглица из италијанске, немачке и 
бугарске окупационе зоне на територији Косова и Метохије своје уточиште је 
пронашао у окупираној Србији под колаборационом управом „Владе народ-
ног спаса“ Милана Недића.2 Избегличка струја у време рата наставља се и по 
његовом окончању, претварајући се у миграционе таласе, углавном српског 
становништва са Косова и Метохије у правцу севера, тј. уже Србије. 

Карактеристике миграција у Србији 
по окончању Другог светског рата

Упркос ужасним траумама које је југословенско друштво доживело током 
Другог светског рата, огромној материјалној штети, великим људским губи-
цима који су довели до готово биолошког нестанка српског народа, упркос 

* Рад је написан у оквиру пројекта Материјална и духовна култура Косова и Метохије 
(Ев. бр. 178028), који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.

1 Everett S. Lee, „A Theory of Migration“, Demography, Vol. 3, No. 1. University of 
Pennsylvania, Philadelphia, 1966, 49.

2 Тачан број исељеног становништва са Косова и Метохије тешко је тачно одредити. 
Процене се крећу од преко 40.000 особа. Неке процене говоре и о укупно 100.000 избегли-
ца из италијанске, немачке и бугарске окупационе зоне на Косову и Метохији. Слободан 
Милошевић, Избеглице и пресељеници на територији окупиране Југославије 1941–1945, Ин-
ститут за савремену историју, Београд 1981, 51, 54–56; Венцеслав Глишић, „Албанизација 
Косова и Метохије 1941–1945, Срби и Албанци у XX веку, САНУ, научни скупови, књ. LXI 
Одељење историјских наука, књига 20, Београд, 1991, 285; Ali Hadri, Narodnooslobodilački 
pokret na Kosovu 1941–1945, Zavod za istoriju Kosova, Priština, 1973, 287.
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великом броју ратне сирочади, бројним ратним и цивилним инвалидима рата, 
југословенско друштво је имало у себи снаге да након најкрвавијег периода 
крене путем привредног и демографског опоравка. Будући да историју ства-
рају људи, као појединци или у оквиру мањих или већих група, у неком случају 
очигледно или индиректно, нужно је да се зарад комплетнијег и емпиријског 
реконструисања историјских процеса он посматра и „одоздо“ из најширих 
маса „обичних“ људи, чији се глас не чује толико разговетно и гласно, али на 
ширем плану постаје понекад и бујица која одлучно усмерава ток историјског 
процеса. 

Бујица у виду масовног миграционог таласа дословно је ускомешала 
целу Србију у послератном периоду у виду наглог повећања механичког 
кретања становништва – миграција. Оне су тада биле претежно економ-
ски условљене, махом су доводиле становништво са аграрно пренасељених 
руралних подручја у градове где се тада, због индустријализације јављала 
потреба за великим бројем радника. Са друге стране, село је у рату претр-
пело велике штете, многе пољопривредне површине су дуги низ година 
биле необрађиване. Приватни пољопривредни поседи су у већини били 
„уситњени“, недовољне површине да се на њима могу прoизвести вишкови 
и понудити тржишту. Примењивала се екстензивна пољопривредна произ-
водња која је давала само мале приносе, недовољне за сигурну егзистенцију 
сеоског становништва.3 

Основни и најчешћи мотиви тадашњих миграција били су потрага за 
лепшим и лакшим начином живота. Бољи економски положај најважнији 
је мотив миграција на релацији село–град. Према неким проценама у пе-
риоду од 1953. до 1961. године годишње је број пољопривредног станов-
ништва био мањи за 241.000 људи на нивоу Југославије. У истом периоду у 
градове је прелазило 83.000–92.000 сеоског становништва, такође на ни-
воу тадашње државе.4 Ови трендови су довели до тога да је за пола века 
удео пољопривредног становништва опао са 66% 1953. године на 10,9% 
2002. године. Прелазак пољопривредног становништва на непољопривред-
на занимања није нужно увек био праћен и пресељавањем из села у град.5 

3 Према попису из 1951. индивидуална пољопривредна газдинства поседовала су 72% 
укупне пољопривредне површине у Народној Републици Србији. У ужој Србији тај проце-
нат је био већи – 88%. Приватни поседи величине до 5 ха били су најбројнији – 66%, док је 
свега 13% поседа било веће од 10ха. Момчило Павловић, Српско село 1945–1952 – откуп, 
Институт за савремену историју, Београд, 1997, 33–35.

4 Ivanka Gilić, Dinamika i struktura gradskog stanovništva Jugoslavije, demografski aspekt 
urbanizacije, Beograd, 1967, 85.

5 Нада Радушки, „Пољопривреда без пољопривредника – проблеми у демографском раз-
воју Србије“, Социјална мисао, год. 16, бр. 4, Институт друштвених наука, Београд, 2009, 170.
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Из године у годину у руралним срединама било је све више становника 
који су се у потпуности бавили непољопривредним занимањима. Са друге 
стране, доста је чест случај био да се особе запослене у некој непољопри-
вредној делатности, упоредо баве и обрадом својих пољопривредних по-
седа. Та појава је најкарактеристичнија у приградским насељима, тамо где 
су те особе у близини својих радних места, а њихова свакодневна путовања 
на радна места спадају у дневне миграције. Када су пак у питању трајне 
миграције, ни новодосељено становништво није обавезно потпуно деагра-
ризовано. Чињеница је да у овом периоду знатно расте број становника 
у приградским насељима, у којима велики број домаћинстава на својим 
малим окућницама организује неку пољопривредну производњу као вид 
допунске делатности. И досељено становништво је често било склоно ме-
шовитим привредним делатностима, чак и потпуно пољопривредним у 
неким случајевима. 

Дакле, миграције у послератном периоду представљају комплексан 
друштвени феномен, он представља пропратну појаву велике културнe и 
привредне еволуције доминантно аграрног и традиционално патријархалног 
становништва, који се манифестовао широм целе тадашње државе. На тери-
торији уже Србије у периоду до 2002. године са простора Косова и Метохије 
досељено је укупно 113.766 особа.6 Удео миграната српске националности 
је 83,07% (95.344 особа). Од осталих националности најбројнији су Роми 
3.835 (3,37%),7 Црногорци 3.562 (3,13%), Албанци 3.064 (2,69%), Горанци 
2.012 (1,76%).8 

Пример Краљева

Географски смештен на раскршћу значајних путева Краљево је, од кад 
постоји, било и транзитна станица и коначно одредиште великог броја миг-
раната. На незаобилазном правцу за све пресељенике из већег дела Косова и 
Метохије, Рашке области, севера Црне Горе, Краљево је често било и њихово 
коначно одредиште.

Још од првог помена насеља Рудо Поље у XV веку на територији данашњег 
Краљева приметне су честе миграције. Управо овај крај Србије је осамдесетих 

6 У овај број нису убројана лица која имају статус привремено расељених од 1998. 
године.

7 Када је у питању ромска популација, статистички подаци не могу увек бити веродос-
тојни, претпоставља се да је број миграната много већи, јер већина њихових миграција није 
ни регистрована.

8 Становништво бр. 20, Попис становништва, домаћинстава и станова 2002, мигран-
ти: подаци по општинама, Републички завод за статистику Србије, Београд, 2005, 28.
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година XV века био преплављен новопридошлим влашко-сточарским ста-
новништвом.9 Иако су насеља на територији и ближој околини данашњег 
града постојала још у дубљој прошлости, Краљево се као значајно градско 
насеље развија релативно касно, као један од најмлађих чланова у клубу ин-
дустријализованих српских, југословенских градова. Управо у XX веку у пе-
риоду између два светска рата Краљево је прошло кроз нагли, динамичан и 
интензиван развој и раст, који је нарочито тридесетих година добио на зама-
ху индустријализацијом. Оснивањем и успешним радом високотехнолошких 
индустријских погона, у Краљеву су се тада створили услови за свеобухватни 
раст и напредак насеља од варошице ка правом модерном граду.10 Позитиван 
природни прираштај није могао сам да обезбеди довољно људи за индус-
трију, тако да је у великој мери град нарастао управо због досељеника који 
долазе због запослења и могућности за лакшим и перспективнијим животом. 
Трећа деценија XX века била је период прекретнице у урбаном развоју града. 
Насеље се од те декаде вртоглавом брзином кретало путем демографског 
пораста. У току двадесет година се удвостручило, а до краја века популација 
се увећала готово 17 пута.

9 Термин „влашко“ становништво означавао је у то време економско-социјалну кате-
горију становништва, која се бавила сточарством и имала делимично повлашћен статус у 
Отоманском царству. Судећи по личним именима, забележеним у турском катастарском 
попису из 1476. године, може се јасно закључити да је већина становника у релативно 
скоријем периоду дошла из југозападних крајева, Херцеговине и никшићког краја. И у 
каснијем периоду, у немирним временима све до XIX века, становништво се периодично 
насељавало и исељавало. У једном периоду између другог аустро-турског рата, тадашње 
насеље Карановац насељавало је у већини турско и албанско (арбанашко) становништво. 
Стабилнији услови за развој веће урбане насеобине створили су се тек после Другог 
српског устанка. Опширније видети: Хазим Шабановић, „Период турске владавине до 
краја XVI века“, Краљево и околина, (уредник: Михаило Малетић), Књижевне новине, 
Београд 1966. 173; Реља Новаковић, „Прилог историјској географији“, Краљево о околи-
на..., 261–263; Драгољуб Милановић, Краљево и његово уже гравитационо подручје, Српско 
географско друштво, Београд 1973. 40–53; Ема Миљковић-Бојанић, „Насеље Рудо Поље 
у Смедеревском санџаку од 1476. до 1572. године“, у: Рудо Поље – Карановац – Краљево 
(од првог помена до Првог светског рата), (уредник: Љубодраг П. Ристић), Балканолошки 
институт САНУ – Народни музеј, Београд-Краљево 2000. 55–67; Раде Јоветић, „Кара-
новац и нека околна места на старим географским картама“, Рудо Поље – Карановац – 
Краљево..., 67–81.

10 Два најважнија индустријска предузећа између два светска рата била су Државна 
фабрика авиона и Железничке радионице за оправку вагона и локомотива. Само у њима 
почетком 1941. године било је 2.600 запослених. У Краљеву је било и других индустријских 
погона: Војнотехнички завод, Железничка ложионица и неколико пилана и црепоциглана. 
Видети у: Владан Виријевић, „Краљево у предвечерје Другог светског рата“, Краљево ок-
тобра 1941. Округли сто (уредници: Драган Драшковић, Радомир Ристић), Народни музеј, 
Историјски архив, 2003, 13, 17.
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Број становника градског насеља Краљева по годинама пописа.11

Година пописа 1921. 1931. 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002.

Број становника 3.570 7.022 11.200 15.152 20.490 27.839 52.485 57.962 59.424
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Други светски рат је, још на самом почетку, донео Краљеву велике гу-
битке у људству због борби у околини и масовног стрељања талаца. Рат је у 
Краљево довео и велики број избеглица из разних крајева Југославије Сло-
веније, НДХ, а најбројнији су били изгнаници са Косова и Метохије (272 
домаћинства). Постоје подаци да је само у Краљеву и два околна села, Адра-
ни и Грдица, само током 1941. године боравило 2.807 избеглица.12 У ближој 
околини Краљева, у Матарушкој Бањи у периоду од 1942. до 1947. године 
збринут је велики број избегле деце и ратне сирочади.13 

Тешко је приближно тачно проценити број избеглица са Косова и Мето-
хије на целој територији тадашње Србије. Велики број избеглица у периоду 

11 Jugoslavija statistički godišnjak 1918–1988, Savezni zavod za statistiku, Beograd, 1989, 
40; Становништво бр. 9, попис становништва, домаћинстава и станова у 2002. години, 
упоредни преглед броја становника од 1948 до 2002. године, Савезни завод за статистику, 
Београд, 2004, 110.

12 Силвија Крејаковић, „Избеглице у Краљеву 1941. године“, Краљево октобра 
1941..., 74–75.

13 Милорад Ђ. Панић, Дом за збрињавање избегличке деце у Матарушкој Бањи 
(1942–1947), Центар за социјални рад, Краљево, 1994, 315–316.
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рата није ни био регистрован, због тога што је био смештен код рођака. Једно 
време избеглице из округа Косовска Митровица нису ни биле евидентиране, 
јер је de facto тај oкруг припадао Србији.14 

Краљево је ослобођено 29. новембра 1944. године. Убрзо потом се 
приступило организовању нове народне власти. Народноослободилачки 
одбор града Краљева конституисан је 10. децембра исте године.15 Срески 
народноослободилачки одбор формиран је нешто раније истог месеца.16 Ре-
лативно касно формирање органа власти у Краљеву у односу на остале гра-
дове условљено је каснијим ослобођењем. Статус града Краљево је званично 
добило 21. децембра 1945. године чиме је издвојено из састава Среза жичког, 
односно стављено у његов степен.17 Статус градског насеља биће задржан све 
до данашњих дана, за разлику од неких градова који су у међувремену губили 
и добијали тај статус.18 Указом Президијума Народне скупштине Народне 
Републике Србије од 6. јула 1949. године Краљево је преименовано у Ран-
ковићево. Тај назив је остао до 27. децембра 1954. године, када је Извршно 
веће Народне Републике Србије донело одлуку о враћању старог имена.19

Општe је познато да је позитиван миграциони салдо – већи број досе-
љених од броја одсељених уз позитивну стопу наталитета – најзначајнији 
фактор демографског и економског развоја средине; он најчешће индикује 
пожељност баш те средине међу мигрантима који су одлучили да се у њој 
настане. Број запослених у државном сектору нагло је растао у послератним 
годинама, више због тога што се управе државних предузећа нису руководиле 

14 С. Милошевић, Избеглице и пресељеници..., 51.
15 Историјски архив Краљево, фонд Скупштине општине Краљево, записник Градског 

народноослободилачког Одбора, 10. XII. 1944, књига 1.
16 Стеван Суша, „Преглед друштвено-политичког развоја после ослобођења, делатност 

Среског народноослободилачког одбора за срез Жички“, Краљево и околина..., 437.
17 Службени гласник Народне Републике Србије, бр. 44/1945; Водич Историјског архива 

Краљево, приредио Радомир Ристић, Историјски архив Краљево, Краљево, 1993, 69.
18 Пописима од 1948. до 2002. године у Србији су од стране званичних статистичких 

органа коришћена два критеријума за одређивање типа насеља: административни и ком-
биновани. По административном критеријуму насеља се третирају према свом законском 
административном статусу. Овај метод је коришћен у пописима из 1948, 1981, 1991. и 2002. 
године. У пописима из 1953, 1961, 1971. године примењиван је комбиновани демограф-
ско-статистички критеријум којим се дефинише тип насеља на основу пропорционалног 
удела пољопривредног становништва. У сваком случају, Краљево је, од првог послератног 
пописа из 1948. до последњег 2002 године, окарактерисано као градско насеље. Радослав 
Стевановић, „Градска насеља Републике Србије у пописима становништва од 1948. до 2002. 
године“, Становништво, год. 42, бр. 1–4, Центар за демографска истраживања – Институт 
друштвених наука, Београд, 2004, 109–126. 

19 Службени гласник Народне Републике Србије, бр 31/49 и 1/55; Јелена Петровић, Жи-
вот у Ранковићеву, документи, сведочења, Ибарске новости, Краљево, 1989, 11–27.
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рационалним разлозима, него што је то било условљено стварним развојем 
индустријализације.20 Ипак уочљив је и развој индустријске производње која 
је за собом отворила потребу за бројним радним местима и тиме утицала на 
позитиван миграциони салдо у већини градова Републике Србије. 

Један од градова са највећим миграционим салдом у то време било је 
Краљево.21 Развој привреде и друштвеног сектора у послератном Краљеву 
омогућио је прихватање све расположиве радне снаге. Просечна годишња 
стопа пораста укупне запослености у друштвеном сектору износила је 6,1%, 
а 8,1% у непривредним делатностима.22 Проблем незапослености у то време 
практично није ни постојао.

Демографски развој Краљева у послератном периоду карактеристичан 
по константном расту броја становника. 

Број становништва општине Краљево по годинама пописа23

Година пописа 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002.
Број становника 
у општини

75.657 82.454 91.579 106.153 121.622 125.772 126.364

Промена – пораст броја 
становника у општини 

/  6.797  9.125  14.574  15.469   4.150     592 

Стопа раста броја 
становника у општини 

/    109    111,10     116,0     114,60     103,40     100,50 

Стопе раста броја 
становника у округу 

/    110,70    111,20     109,70     112,50     106,20     104,60 

Стопа раста становника 
у Србији 

/    106,30    108,40     107,90     107,30     101,20     100,90 

Поређењем резултата пописа становништва 1948–2002. број становника 
Краљева има тенденцију константног раста. Највећи пораст броја становника 
је регистрован у периоду од 1971. до 1981. године. У тој декади становништво 
је нарасло за 14,5% односно 15.469 особа. Од краја рата до почетка XXI века, 
број становника увећан је за 167 %. Тада још увек релативно висок природни 
прираштај уз висок миграциони салдо допринео је овако наглом повећању 
броја становника. Занимљива карактеристика Краљева у периоду шездесетих 
и седамдесетих година у односу на околне општине јесте та да је Краљево 
имало већи природни прираштај од миграционог салда, који је такође био 

20 Branko Petranović, Istorija Jugoslavije 1918–1988, treća knjiga, Beograd 1988, 312.
21 Радослав Д. Павловић, „Кретање становништва у општинама региона Краљево у 

периоду од 1961. до 1981. године“, Наша прошлост, 1, Краљево, 1986, 139.
22 Владета Радосављевић, „Привредни и комунални развој, запосленост и кадрови“, 

Краљево и околина..., 485.
23 Становништво бр. 9, упоредни преглед броја становника..., 110.
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изузетно висок.24 Висок ниво природног прираштаја карактеристичног за 
то време представља ехо претходних миграција. Мигранти досељени педесе-
тих година, махом у репродуктивном периоду живота, сигурно су у периоду 
шездесетих, седамдесетих и осамдесетих утицали на повећање наталитета и 
природног прираштаја, проузрокујући и поред високог миграционог салда 
још већи природни прираштај. 

Према резултатима првог послератног пописа одржаног 1948. године 
93,62% становника Краљева изјаснило се да припада српској националности. 
Док је у околним руралним насељима тај проценат још већи, удео несрпске 
популације је мањи од једног процента, готово занемарљив на простору Сре-
за жичког.25 Приметна је велика национална хомогеност. То што је Краљево 
доминантно српска, моноетничка средина, а још и географски најближа Ко-
сову и Метохији допринело је мотивацији Срба, косовскометохијских миг-
раната да за своје ново пребивалиште одаберу управо овај град. 

Косовскометохијски мигранти

Досељено становништво Косова и Метохије представља трећу по број-
ности категорију досељеника на територију града Краљева са 10,38% у укуп-
ном броју досељеника. У свеукупном периоду 1940–2002. бројнији су једино 
досељеници из другог места исте општине 41,69% и досељени из других места 
централне Србије 33,75% (најчешће из околних општина, а врло бројна је и 
струја досељена из Рашке Области). Седамдесетих година је врхунац косов-
скометохијских миграција. Трећина од свог досељеног косовскометохијског 
становништва досељена је у периоду 1971–1980, када њихов удео у броју миг-
раната досеже 17,24%.

Значајна карактеристика која одваја косметску миграциону струју јесте 
мотивација миграната. Миграционе струје које су полазиле са ове територије 
ка ужој Србији биле су превасходно условљене политичко-безбедносним уз-
роцима. Резултати неких званичних истраживања – анкета говоре да је све-
га 15–25% српских и црногорских миграната за разлоге својих одсељавања 
наводило факторе економске природе.26 Заправо, да су миграције са Косова 
и Метохије биле искључиво економски условљене, оне би пропорционално 
приближно тако масовно морале обухватити и већи број албанске популације. 

24 Развитак становништва СР Србије и промене до 2000. године, Институт друштвених 
наука, Центар за демографска истраживања, Београд, 1979, 137.

25 Konačni rezultati popisa stanovništva od 15 marta 1948 godine, кnj. 9, Stanovništvo po 
narodnosti, Savezni zavod za statistiku i evidenciju, Beograd, 1955, 2.

26 Марина Благојевић, „Српске сеобе са Косова од краја 60-тих година: друштвени 
чиниоци“, Срби и Албанци у XX веку..., 424.
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Супротно томе, процес одсељавања неалбанског становништва управо је са-
вршено кореспондирао процесу доласка грађана на Косово и Метохију из су-
седне државе Албаније.27 Наравно, чињеница је да је и албанско становништво 
у том периоду напуштало исту територију, али када је оно у питању, специ-
фичност је да се углавном ради о привременим економским миграцијама, или 
миграцијама у иностранство такође економски мотивисаним. Миграциони 
салдо на Косову и Метохији за период између 1971–1981. за Албанце је из-
носио – 1459, док је за Србе био – 39.037.28 Када се ови показатељи упореде 
са бројем становника по националности према тадашњим пописима, јасно је 
да се не ради о потпуно природном, друштвеном процесу, изазваним тзв. не-
политичким узроцима, који иза себе нема организовану политичку, расизмом 
и шовинизмом мотивисану позадину. Континуитет смишљеног застрашивања 
се наставио и након Другог светског рата.29 

Територија Косова и Метохије је дуго потом, по свим параметрима, ос-
тала аграрно пренасељена, рурална без инфраструктуре и индустрије. Ста-
новништво које се бавило пољопривредном производњом било је у већини. 
Наталитет и природни прираштај су били највећи у целој земљи. Илустрације 
ради, природни прираштај у Србији без покрајина 1947. године био је 12,8 
промила, у 1984. години 3,9 промила, док је природни прираштај у покрајини 
Косово и Метохија 1947. године био 25,5, а 1984. је износио 25,2.30

У родном и генерацијском погледу ваља истаћи да је миграцијама на под-
ручје округа пристигло витално становништво махом у најпродуктивнијој 
животној доби; 19,85% миграната је досељено у доби између двадесете и два-
десет пете године живота. Велик је број и деце у придошлом становништву 
– 17,34%. Удео имиграната у најпродуктивнијој животној доби од двадесете 
до четрдесете је 44,17%. Овако масован прилив становништва у виталном, 
продуктивном животном добу свакако је допринео општем развоју целог 
округа и нарочито порасту наталитета. А свакако је и подстакао занимљив 
послератни феномен – нагли пораст новорођене деце, такозвану baby boom 
генерацију – појаву карактеристичну и у осталим европским земљама и Сје-
дињеним Америчким Државама у послератном периоду све до 1964. године.31 

27 Овај процес је одличан и потпун пример четвртог правила Е. Г. Равенштајнове те-
орије о људским миграцијама, по коме свака главна струја миграција производи компен-
зирајућу контраструју. Ernst Georg Ravenstein, „The Laws of Migration“, Journal of the Royal 
Statistical Society of London, vol. 48, No. 1, London, 1885, 199.

28 М. Благојевић, нав. дело, 425. 
29 Димитрије Богдановић, Књига о Косову, САНУ, књ. DLXVI, Београд, 1986, 201–203.
30 Југославија 1945–1985..., 200.
31 Термин „baby boomer“ први пут је употребио Landon Jones у својој књизи: Great 

Expectations: America and the Baby Boom Generation у којој је baby boomer-има назвао све ге-
нерације деце рођене по окончању Другог светског рата све до 1964. године. Управо у том 
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Специфичност централне Србије јесте у томе што је тренд високог натали-
тета трајао углавном до 1957. године, нешто краће него у САД.32 На нивоу 
Републике Србије позитиван тренд раста природног прираштаја досеже врху-
нац средином педесетих година, након тога постаје умерен, док већ почетком 
шездесетих добија тенденцију благог опадања.33 

Ситуација у Краљеву је нешто другачија, природни прираштај за период 
од 1953. до 1961. године био је 13,1 промил, за декаду од 1961. до 1971. го-
дине износио је 14,7 промила, док је 1981. године пао на само 4,2 промила.34 
Дакле, пораст се и током шездесетих наставља, што је можда и у директној 
вези са повећаним бројем миграната у тој декади. 

Познати немили догађаји од 1998. године изазвали су још већи прилив 
неалбанског становништва са Косова и Метохије. Поново је оживела мигра-
циона струја која је делимично замрла током раних деведесетих. Овог пута 
мигранти имају и званични статус „интерно расељених лица“. Судећи по томе 
да је већ од њиховог расељавања прошло више од деценије, многи су одлучили 
да се интегришу у нову средину. Значај косовскометохијске досељене попула-
ције на територију Краљева у периоду од осамдесетих година па до данашњих 
дана огледа се у ублажавању депопулационог тренда. У овом погледу, демо-
графском расту допринело је и избегличко становништво са простора ратних 
збивања у бившим југословенским републикама. Према званичним подацима 
у Краљеву су се обрела 3.323 избегла лица са територије бивше СФРЈ. Упркос 
томе, Краљево је 2002. године имало 1.280 становника мање.35 Тренд даљег и 
бржег пада готово је сигуран у будућности.

периоду дошло је до наглог скока броја рођене деце. Након 1964. године у Сједињеним Аме-
ричким Државама долази до пада броја живорођене деце на мање од четири милиона годишње, 
тај падајући тренд се наставља и у каснијим годинама. Главни разлог за појаву овог феномена 
приписиван је олакшању које је стигло завршетком рата и одлуком великог броја младих парова 
да добију децу после вишегодишњег одлагања због ратне неизвесности. Ову појаву је пратио 
и умногоме потпомогао и убрзани раст стандарда. Ниједна дотадашња генерација није имала 
тако комфорне услове поготово у Сједињеним Америчким Државама и западноевропским 
земљама. И наша земља је прошла кроз истоветан феномен. У Србији се тај период високе 
стопе рађања завршава нешто раније – 1957. године.

32 Јелена Стојиљковић, „Baby Boom генерација на прагу пензионисања“, Станов-
ништво 48, 2/2010, Центар за демографска истраживања – Институт друштвених наука, 
Београд, 2010, 77.

33 Југославија статистички годишњак 1918–1988, 41; Југославија 1945–1985, ста-
тистички приказ, Савезни завод за статистику, Београд, 1986, 51.

34 Општине у СР Србији 1974, статистички подаци, Републички завод за статистику, 
Београд, 1975, 42; Развитак становништва..., 120–123.

35 Избеглички корпус у Србији, према подацима пописа становништва 2002, приредили: 
Петар Лађевић и Владимир Станковић, Министарство за људска и мањинска права Србије 
и Црне Горе, Београд, 2004, 43, 55.
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Према последњем попису одржаном 2002. године, у Краљеву је стално 
настањено 121.707 становника, од чега је удео оних који су досељени у не-
ком периоду од пре 1940. године до 2002. године 61.055, односно 50,17%.36 
Пример Краљева је веома транспарентан, због својих специфичности де-
мографског развоја током послератног периода. Са друге стране, по свим 
критеријумима овај град много не одудара од просечне слике демографског 
развоја осталих градова у ужој Србији.

Досељено становништво у Рашком округу, према старости 
у време досељења и подручју са којег је досељено, према попису 

из 2002. године37

Време 
досељења 
и старост 
у време 

досељења

Укупно

Из Републике Србије, и то: Из република бивше СФРЈ, и то:

Из 
других 
држава

Непо-
знато

свега

из 
другог 
места 
исте 

општине

Из друге општине

Црне 
Горе

Босне 
и 

Херце-
говине

Хрват-
ске

Македо-
није

Слове-
није

цен-
тралне 
Србије

Војво-
дине

Косова и 
Метохије

Рашки 
округ

130431 115428 59574 43754 1928 10172 4544 3192 3488 1356 427 1056 940

испод 15 
година

22629 18797 7172 8550 437 2638 967 722 810 430 159 548 196

15 –19 17212 15635 8190 6152 207 1086 596 330 317 143 18 37 136

20 –24 25893 23575 11973 9464 327 1811 979 444 381 224 41 83 166

25 –29 16194 14478 6570 6266 246 1396 643 392 300 168 43 51 119

30 –34 9671 8423 3765 3527 162 969 332 331 278 116 52 64 75

35 –39 5865 4911 2134 2064 132 581 191 242 320 57 55 40 49

40 и више 11459 9144 3524 4121 312 1187 317 603 946 124 42 165 118

Непознато 21508 20465 16246 3610 105 504 519 128 136 94 17 68 81

36 Становништво, бр. 8, Миграциона обележја, подаци по насељима, Републички завод 
за статистику Србије, Београд, 2004, 114–115.

37 Становништво бр. 20, мигранти..., 346.
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Досељено становништво у општини Краљево, 
према времену досељења и подручју са којег је досељено, 

према попису из 2002. године38

Време 
досељења 
и старост 
у време 

досељења

Укупно

Из Републике Србије, и то: Из република бивше СФРЈ, и то:

Из 
других 
држава

Непо-
знато

свега

из 
другог 
места 
исте 

општине

Из друге општине

Црне 
Горе

Босне 
и 

Херце-
говине

Хрват-
ске

Македо-
није

Слове-
није

цен-
тралне 
Србије

Војво-
дине

Косова и 
Метохије

Пре 
1940–2002

61055 53410 25456 20609 1006 6339 1414 2137 2353 734 295 452 260

1940. и 
раније

818 755 390 330 9 26 4 13 16 22 4 – 4

1941–1945. 751 655 326 269 7 53 12 17 19 33 2 6 7

1946–1960. 9285 8793 4408 3729 109 547 110 133 118 71 17 7 36

1961–1970. 11892 10931 4503 4694 247 1487 318 271 153 129 27 9 54

1971–1980. 12146 11029 3975 4743 217 2094 394 212 169 143 40 128 31

1981–1985. 4771 4309 1818 1542 88 861 151 95 54 51 24 75 12

1986–1990. 4620 4116 1946 1514 69 587 137 116 93 57 28 49 24

1991–1995. 6368 3312 1697 1300 83 232 114 1016 1532 180 127 56 40

1996–2002. 5704 4938 2636 1839 135 328 139 244 186 28 24 110 35

Број и процентуални удео досељеника према периоду досељавања39

Број досељеника у општини 
према времену досељења

Процентуални 
удео у укупном 
броју осељених 

%

Број досељеника 
у округ 

према времену 
досељења

1940. и раније 818  1,45  1.278 
1941–1945. 751  1,33  1.241 
1946–1960. 9.285 16,48 15.931 
1961–1970. 11.892 21,10 19.494 
1971–1980. 12.146 21,55 22.571 
1981–1990. 9.391 16,66 21.731 
1991–2002. 12.072 21,42 27.606 

38 Исто, 350, 351.
39 Исто као нап. бр. 36.
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Удео у укупном броју досељеника
према територији са које су досељени %

Другог места исте општине 41,69 

Централна Србија 33,75 

Војводина  1,65 

Косово и Метохија 10,38 

Црна Гора  2,32 

Босна и Херцеговина  3,50 

Хрватска  3,85 

Македонија  1,20 

Словенија  0,48 

Друге државе  0,74 

Непознато  0,43 
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Jovan SIMIJANOVIĆ 

THE IMPACT OF MIGRATIONS FROM KOSOVO AND 
METOHIA ON THE DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT 
IN KRALAJEVO IN THE PERIOD AFTER THE SECOND 

WORLD WAR

Summary

The author states that migrations are one of the oldest and most important social 
phenomena. Demographic development which followed the termination of the Second 
World War was accompanied by the sudden increase of the migration of population. The 
shares of agricultural population are being decreased rapidly, while bigger cities with 
the striving industry, accepted all surplus of inhabitants of the agrarian overpopulated 
village in a non-planned manner. The author mentions one of the characteristic examples 
from that time such as Kraljevo, which rapid demographic increase was influenced by 
the massive influx of immigrants. 

In the actual population of Kraljevo, more than half of them to which Kraljevo is 
not birth place were incorporated. An important part in the immigrants in Kraljevo is 
made of the ones from Kosovo and Metohia. Differently of the immigrants from other 
areas, a prevalent motive for migration was of political and security grounds. Intensive 
migration was accompanied by the increase of population, which characterised that 
time. The highlight of Kosovo and Metohia’s migration influx is happened in the 
70-ies and 80-ies of the previous century. At the end of the 90-ies, former migration 
influx was strengthened by newcomers and persecuted inhabitants from the areas of 
Kosovo and Metohia. It is about non-Albanian population. From formally-legal grounds 
this population has got the status of “temporary displaced persons”. Although their 
migrations were qualified as temporary ones, unfortunately, a trend of more frequent 
integration in new milieu had been spotted, that is, giving up of the displaced ones from 
their plans to come back at their previous habitats. 

Kea words: migrations, population, Kraljevo, Kosovo and Metohia. 

Рад је предат 5. маја 2011, а након позитивног мишљења рецензената одлуком одговорног 
уредника „Баштине“ одобрен за штампу.
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Ми лу тин ЖИВ КО ВИЋ
Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на/Ле по са вић

ПО СЕ ТА ЈО СИ ПА БРО ЗА ТИ ТА КО СО ВУ 
И МЕ ТО ХИ ЈИ (25–28. МАР ТА 1967. ГО ДИ НЕ) 
У СВЕ ТЛУ ПОСТ БРИ ОН СКИХ ДЕ ША ВА ЊА 

У ПО КРА ЈИ НИ*

Ап стракт: Чла нак се ба ви ана ли зом сло же не си ту а ци је на Ко со ву и Ме то-
хи ји то ком не ко ли ко ме се ци по сле Бри он ског пле ну ма, по ли тич ким исту па њи ма 
ко сов ских Ал ба на ца у том пе ри о ду и од но сом Јо си па Бро за Ти та пре ма тим тен-
ден ци ја ма. Рад је за сно ван на гра ђи из Ар хи ва Ју го сла ви је и на уч ној ли те ра ту ри 
ко ја се ба ви уну тра шњим дру штве но по ли тич ким раз во јем Ју го сла ви је. 

Кључ не ре чи: Ко со во и Ме то хи ја, По кра ји на, Ал бан ци, Ср би, Јо сип Броз Ти-
то, Слу жба др жав не без бед но сти, устав не про ме не. 

На уну тра шњо по ли тич кој по зор ни ци Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив не Ре-
пу бли ке Ју го сла ви је сре ди ном ше зде се тих го ди на од и гра ло се не ко ли ко бур-
них про це са. На и ме, пот пу на „ушу шка ност“ из ме ђу бло ко ва ко ја је до но си ла 
спољ но по ли тич ку си гур ност Ју го сла ви ји,1 те ста би лан при вред но-еко ном ски 
раз ви так,2 омо гу ћи ли су по кре та ње ко ре ни тих про ме на на уну тра шњем пла ну. 
Ду го при пре ма на при вред на и дру штве на ре фор ма от по че ла је 1965. го ди не. 
Она је пред ви ђа ла про ме не на при вред но-еко ном ском, др жав но-пар тиј ском 
и дру штве ном ни воу. Ње но спро во ђе ње, ме ђу тим, ни је про ла зи ло без от по ра, 

* Рад је на пи сан у окви ру про јек та Ма те ри јал на и ду хов на кул ту ра Ко со ва и Ме то хи је 
(Ев. бр. 178028), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је.

1 „Ју го сла ви ја је ужи ва ла ве ли ки углед у све ту и во ди ла ви со ку по ли ти ку ко ја је би ла у 
не скла ду са ње ном ве ли чи ном, еко ном ским по тен ци ја ли ма и уну тра шњим про бле ми ма...“ 
Љ. Ди мић, Исто ри ја Срп ске др жав но сти, III, Бе о град, 2001, 368; Д. Би лан џић, Хр ват ска 
мо дер на по ви јест, За греб, 1999, 456.

2 Од 1953. до 1961. го ди не Ју го сла ви ја је уз Ја пан има ла нај ве ћу сто пу ин ду стриј ског 
раз во ја на све ту. Д. Би лан џић, Хр ват ска мо дер на по ви јест, За греб, 1999, стр. 378; Л. Пе ро-
вић, За тва ра ње кру га, Са ра је во, 1991, 31.
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чак и у Са ве зу ко му ни ста Ју го сла ви је. Ра зи ла же ња на са мом вр ху по ли тич ке 
ле стви це у Ју го сла ви ји до ве ла су до су ко ба ко ји је кул ми ни рао на IV пле ну му 
СКЈ на Бри о ни ма по чет ком ју ла 1966. го ди не. Та да је су зби је на ан ти ре фор-
ма тор ска стру ја са Алек сан дром Ран ко ви ћем на че лу, ше фом Слу жбе др жав-
не без бед но сти. Ова кав дра сти чан по тез је не ми нов но по чео да отва ра но ве 
про бле ме. На ци о на ли зми, ко ји су при та је но ти ња ли већ чи та ву де це ни ју, са да 
су јав но ис ту пи ли у Хр ват ској, Ср би ји и на Ко со ву и Ме то хи ји.3 На Ко со ву и 
Ме то хи ји, ина че нај не ра зви је ни јем и нај за о ста ли јем де лу др жа ве, си ту а ци ја 
је би ла ве о ма осе тљи ва, па до ла зи до отво ре них на ци о на ли стич ких ис па да. 
По сле де мон ти ра ња СДБ-а ал бан ска ма њи на, ко ја је би ла нај же шће по ти ски-
ва на од стра не ове слу жбе, по чи ње пре ко сво јих по ли тич ких пр ва ка да те жи 
ве ћој по ли тич кој, еко ном ској и кул тур ној еман ци па ци ји у окви ри ма Ср би је, 
али ка ко ће се убр зо ис по ста ви ти и ван ње.4 У та квој ат мос фе ри пред сед ник 
СКЈ и ли дер Ју го сла ви је Јо сип Броз Ти то од ла зи по сле 16 го ди на у по се ту 
По кра ји ни, мар та 1967. го ди не, с на ме ром да уми ри ме ђу на ци о нал на тр ве ња 
и ука же на пер спек ти ве Ко со ва и Ме то хи је у бу дућ но сти. Ка рак тер по се те је 
у очи ма ал бан ске, од но сно срп ске јав но сти, до жи вља ван на пот пу но раз ли чит 
на чин. Ана ли зом по ли тич ке и дру штве но-еко ном ске си ту а ци је на Ко сме ту 
по сле па да СДБ-а, као и пра ће њем по ли тич ких ги ба ња не по сред но пре и за 
вре ме по се те ју го сло вен ског пред сед ни ка По кра ји ни, мо гу се лак ше раз у ме ти 
бур на де ша ва ња у овом ре ги о ну то ком на ред них го ди на.

Че твр ти пле нум СКЈ ни је озна чио са мо сме ну по сто је ће би ро крат ске гар-
ни ту ре у СДБ-у, већ и укла ња ње јед ног де ла ка дро ва из са мог вр ха СКЈ. На тај 
на чин је окон чан ви ше го ди шњи ла тент ни су коб из ме ђу две фрак ци је, ко ји је 
по ла ри зо вао нај ви ше пар тиј ско ру ко вод ство око кључ них др жав них пи та ња. 
На чел но све се сво ди ло на то ко је за, а ко про тив при вред не ре фор ме. Су коб 
је, ипак, био знат но ду бљи јер је при вред на ре фор ма пред ви ђа ла де е та ти за ци-
ју ју го сло вен ске при вре де, дру га чи ју рас по де лу ин ве сти ци о ног ка пи та ла (3/4 
се до та да на ла зи ло у ру ка ма др жа ве) и уво ђе ње тр жи шта. Она је за циљ има ла 
еко ном ско, по ли тич ко и кул тур но ја ча ње ре пу бли ка у од но су на фе де ра ци-
ју, од но сно во ди ла је де цен тра ли за ци ји др жа ве до ста ди ју ма кон фе де ра ци је. 
Ре фор ма је тре ба ло да за хва ти и са му пар ти ју ко ја је мо ра ла да се „де мо кра-
ти зу је“, тј. да се од рек не сво је бољ ше вич ке не при ко сно ве но сти у дру штву. 
У су шти ни, при вред на ре фор ма је тре ба ло да по кре не да љи раз вој про це са 
са мо у пра вља ња ко ји је за пао у кри зу.5 Глав ни иде о ло зи при вред не ре фор ме 

3 Вла ди мир Ба ка рић је 1966. го ди не ре као да пр ве на зна ке не ре ше них на ци о нал них од-
но са, из би ја ју на ви де ло још 1952. го ди не. Р. Ра јо вић, Ауто но ми ја Ко со ва, Бе о град, 1985, 282.

4 Б. Пе тра но вић, М. Зе че вић, Ју го сло вен ски фе де ра ли зам, II, Бе о град, 1987, 395–396.
5 На про ши ре ној сед ни ци ЦК СКЈ мар та 1962. го ди не за кљу че но је да се ре пу бли ке 

су ко бља ва ју у свим кључ ним про бле ми ма раз во ја зе мље, као што су: ин ве сти ци је, фон до ви, 
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би ли су Едвард Кар дељ и Вла ди мир Ба ка рић.6 Они су има ли по др шку пар тиј-
ских ка дро ва из Сло ве ни је, као и де ла ка дро ва из Хр ват ске и Ма ке до ни је.7 С 
дру ге стра не, не ки ка дро ви из Ср би је, али и из дру гих ре пу бли ка, за ла га ли су 
се за ком про мис, огра ни че но спро во ђе ње ре фор ме, очу ва ње за јед нич ке др жа-
ве у фор ми цен тра ли стич ке фе де ра ци је и во де ће ме сто пар ти је у дру штве ном 
жи во ту.8 На че лу ове стру је на ла зио се је дан од нај моћ ни јих љу ди у зе мљи, 
шеф др жав но-без бед но сног апа ра та Алек сан дар Ран ко вић.9 

Ре фор ма је озва ни че на 1965. го ди не. Ме ђу тим, од мах је до ве ла до кри зе у 
Ју го сла ви ји, што је ка сни је при знао и сам Вла ди мир Ба ка рић.10 Узро ци кри зе 
су би ли мно го број ни.11 Тро шко ви жи во та су се по ве ћа ли за 35%, док су за ра-
де оста ле исте. До шло је до по ја ве ве ли ке не за по сле но сти.12 Пр ви пут по сле 
1953. го ди не сто па ин ду стриј ског ра ста по че ла је да опа да.13 По чет ни не у спе си 
ре фор ме осна жи ли су ста во ве оног де ла пар тиј ског ру ко вод ства ко ји се ни је 
сла гао са ова квим кур сом у раз во ју зе мље. Су коб из ме ђу два по ли тич ка та бо ра 
у вр ху СКЈ био је не ми но ван и он је свој епи лог до био на IV пле ну му одр жа ном 
1. ју ла 1966. го ди не на Бри о ни ма. Под оп ту жбом да су до зво ли ли при слу шки-
ва ње Бро зо ве ре зи ден ци је у Ужич кој 15, као и да су би ли ви нов ни ци ви ше-
стру ких „де фор ма ци ја“ у ра ду СДБ-а, Алек сан дар Ран ко вић и ње гов за ме ник 
Све ти слав Сте фа но вић су ис кљу че ни из пар ти је и пен зи о ни са ни. Ран ко ви ћу 

од нос раз ви је не–не раз ви је не ре пу бли ке, при вред ног си сте ма, по ли ти ке у по љо при вре ди 
итд. О озбиљ но сти си ту а ци је нај бо ље све до че ре чи Алек сан дра Ран ко ви ћа: „Сва ки гле да 
сво је ин те ре се, свој сек тор, сво ју ре пу бли ку, и од од лу ка са ве зних по ли тич ких и др жав-
них фо ру ма спро во ди оно што оси гу ра ва њи хо ве ин те ре се“, АЈ, фонд 507, ЦК СКЈ, III/88, 
Сед ни ца ИК ЦК СКЈ, март 1962. го ди не, при лог I; то ме би тре ба ло до да ти и чи ње ни цу да 
је то ком пе ри о да 1958–1969. го ди на у Ју го сла ви ји би ло пре ко 2.000 штрај ко ва. Б. Пе тра-
но вић, Исто ри ја Ју го сла ви је, III, Бе о град, 1987, 402–404. 

6 Љ. Ди мић, Исто ри ја Срп ске др жав но сти, III, Бе о град, 2001, 371; Д. Би лан џић, Дру-
штве ни раз вој Со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је, За греб, 1978, 234. 

7 Д. Би лан џић, Хр ват ска мо дер на по ви јест, За греб, 1999, 416. 
8 Љ. Ди мић, Исто ри ја Срп ске др жав но сти, op. cit., 371.
9 Л. Пе ро вић, За тва ра ње кру га, Са ра је во, 1991, 41.
10 Д. Би лан џић, Хр ват ска мо дер на по ви јест, op. cit., 480.
11 На и ме, др жав ни ин ве сти ци о ни ка пи тал тре ба ло је да пре ђе у ру ке ба на ка и при вред-

них ор га ни за ци ја. Сто га је због по ли тич ког не је дин ства од мах до шло до су ко ба око по де ле 
ка пи та ла из ме ђу ре пу бли ка. Ствар је до дат но оте жа ва ла чи ње ни ца да ни је би ло тр жи шта, 
али ви ше ни др жав ног ин тер ве ни са ња. Пре ла зак на тр жи шну при вре ду је из о стао јер Пар-
ти ја ни је би ла спрем на да се од рек не сво је по зи ци је у дру штву за рад то га. Љ. Ди мић, Исто-
ри ја Срп ске др жав но сти, III, Бе о град, 2001, 384.

12 На и ме, то ком пе ри о да 1962–1964. го ди не укуп ни број за по сле них се по ве ћао за 
566.000, док се на су прот то ме у на ред не три го ди не он сма њио за 47.000. То је про у зро-
ко ва ло и пр ве од ла ске гра ђа на на рад у ино стран ство, та ко да је 1967. го ди не ван зе мље 
ра ди ло око 400.000 љу ди. Д. Би лан џић, Хр ват ска мо дер на по ви јест, За греб, 1999, 478–480.

13 Д. Би лан џић, Дру штве ни раз вој Со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је, op. cit., 252.
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се по себ но за ме ра ло, ка ко је Кар дељ то фор му ли сао, „што је био глув за на ци-
о нал на пи та ња“, од но сно за „ве ли ко срп ску“ и шо ви ни стич ку по ли ти ку пре ма 
Ал бан ци ма на Ко со ву и Ме то хи ји.14 Иако је Ти то још у то ку бри он ске сед ни це 
упо зо ра вао да Слу жба др жав не без бед но сти „не сме би ти на па да на као ор га-
ни за ци ја“, она је у пе ри о ду по сле пле ну ма у пот пу но сти ре ор га ни зо ва на, што 
је до ве ло до ње ног сла бље ња.15 Од 1.473 за по сле на у СДБ-у от пу ште но је њих 
671.16 У Ср би ји је сме ње но око 50% ка дро ва. На Ко сме ту су от пу ште ни сви 
во де ћи ка дро ви, док је ве ћи број Ал ба на ца ушао у слу жбу. По ву че но је чак и 
осам ам ба са до ра за ко је се сум ња ло да су са ра ђи ва ли са слу жбом.17 Са ма слу-
жба је чвр шће ве за на за по ли тич ке ин сти ту ци је и вој ску. По ред фе де ра ци је, 
од го вор ност за рад без бе до но сне аген ци је су до би ле и ре пу бли ке ко је су би ле 
за ду же не за део ње ног фи нан си ра ња. Та ко ђе, осно ва ни су по себ ни огран ци 
слу жбе у сва кој ре пу бли ци.18 

На кон ру ше ња Ран ко ви ћа и ње го ве гру пе до шло је до при вре ме ног је-
дин ства у вр ху пар ти је и из ве сне де мо кра ти за ци је ка ко у пар ти ји та ко и у 
дру штву, јер је по пу сти ла сте га над зо ра над по ли тич ким и јав ним жи во том. 
С дру ге стра не, ова по ли тич ка про ме на је омо гу ћи ла да љу нео ме та ну де-
цен тра ли за ци ју др жа ве у по ли тич ком, еко ном ском, кул тур ном и дру штве-
ном по гле ду, ја ча ње пар ти ку ла ри за ма по ре пу бли ка ма и по кра ји на ма, што 
је не ми нов но во ди ло сла бље њу са ве зних ор га на, али је и ли ши ло др жа ву 
моћ ног чу ва ра ње них ви тал них ин те ре са што је, опет, отво ри ло пут пр вим 
отво ре ним по ја ва ма на ци о на ли зма и се це си о ни зма на чи ју се еска ла ци ју 
не ће ду го че ка ти.19 

На пост бри он ска исту па ња Ал ба на ца и за о штра ва ње ме ђу на ци о нал них 
од но са у По кра ји ни, ве ли ки ути цај су има ли при вред но-еко ном ски и дру-
штве но-со ци јал ни аспек ти Ко со ва и Ме то хи је, на ко је је ну жно скре ну ти ве ћу 
па жњу. Пре ма свим по ка за те љи ма 1967. го ди не овај део СФРЈ је био нај не-
ра зви је ни ји и нај за о ста ли ји. По ред то га, 1967. је на ни воу це ле Ју го сла ви је 
озна че на као го ди на ве ли ке при вред но-еко ном ске и по ли тич ке кри зе. То је 

14 Пред сед ник По кра јин ског ко ми те та за Ко со во и Ме то хи ју Ве ли Де ва на вео је да је 
у По кра ји ни пра ћен ве ли ки број гра ђа на и чла но ва СКЈ, чак њих 120.000 и да је до 1960. 
го ди не на ста ло 900 до си јеа ме ђу ко ји ма су се не ки од но си ли и на при пад ни ке нај ви шег др-
жав ног ру ко вод ства. На уда ру су по го то ву би ли ин те лек ту ал ци шип тар ске на ци о нал но сти. 
Це ло куп ну по сле рат ну по ли ти ку СДБ-а пре ма Ал бан ци ма Ве ли Де ва је ока рак те ри сао као 
„шо ви ни стич ку прак су“. Д. Би лан џић, Хр ват ска мо дер на по ви јест, За греб, 1999, 498–499; 
Љ. Ди мић, Исто ри ја Срп ске др жав но сти, op. cit, 391.

15 В. Це ро вић, Ко со во. Кон тра ре во лу ци ја ко ја те че, Бе о град, 1989, 204–205.
16 АЈ, фонд 507, ЦК СКЈ III/123, При лог 1-4.
17 АЈ, фонд 507, ЦК СКЈ III/123, При лог 1.
18 АЈ, фонд 507, ЦК СКЈ III/123, При лог 3.
19 Љ. Ди мић, Исто ри ја Срп ске др жав но сти, op. cit., 385.
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би ла оп шта оце на ЦК СКЈ,20 са ко јом се сло жио и Ти то.21 Си ту а ци ја на Ко-
сме ту је би ла још сло же ни ја. При вре да По кра ји не се углав ном осла ња ла на 
по љо при вре ду и ин ду стри ју. То ком пе ри о да 1966–1968. она је бе ле жи ла го-
ди шњу сто пу ра ста од 7,7 % – знат но ви ше од ју го сло вен ског про се ка – ко ји 
је из но сио 3,4%,22 али је при вре да на Ко сме ту до би ја ла тен ден ци ју опа да ња. 
Ме ђу тим, она је у укуп ном про из во ду СФРЈ уче ство ва ла са са мо 33%, док је 
удео по љо при вре де, ко ја је и да ље би ла не раз ви је на, био око 40%.23 Та ко ђе, 
око 30% го то вих ин ду стриј ских про из во да би ле су за ли хе, што је ина че био 
про блем са ју го сло вен ском ин ду стри јом у це ли ни.24 Са о бра ћај на мре жа је би ла 
ло ша, јер ма ло број ни пу те ви уну тар По кра ји не ни су би ли по ве за ни са глав ним 
са о бра ћај ни ца ма ван ње.25 До хо дак по гла ви ста нов ни ка на Ко сме ту је 1967. 
го ди не из но сио са мо 37% од ју го сло вен ског про се ка.26 По себ ну те шко ћу у 
раз во ју ове обла сти пред ста вља ла је чи ње ни ца да је око 60% ста нов ни штва 
још увек жи ве ло на се лу и да је ма ње од 15% же на би ло укљу че но у при вред ну 
про из вод њу.27 С ду ге стра не, др жа ва је по ку ша ва ла да по кре не раз вој Ко со ва 
и Ме то хи је. У но вом пе то го ди шњем раз вој ном пла ну из 1966. го ди не на пре-
дак Ко сме та је за у зи мао ва жно ме сто. То ком пе ри о да 1966–1970. Ју го сла ви ја 
је од Свет ске бан ке узе ла око 94,3 ми ли о на до ла ра зај ма за раз вој По кра ји не, 
што је из но си ло око 21,5% од укуп не ви си не кре ди та ко ји је узет за раз вој 
свих не раз ви је них обла сти.28 По ред фе де ра ци је но вац је да ва ла и Ре пу бли ка 

20 Мар та 1967. го ди не на Дру гој сед ни ци Пред сед ни штва и ИК ЦК СКЈ Пе тар Стам-
бо лић је из нео оп шти за кљу чак ЦК да је 1967. го ди на што се ти че кри зе, озна че на као „убе-
дљи во нај те жа“. АЈ, фонд 507, ЦК СКЈ III/125, Дру га сед ни ца Пред сед ни штва и Из вр шног 
ко ми те та ЦК СКЈ од 16. мар та 1967. го ди не, при лог II.

21 „По ли ти ка“ за 27. март 1967. го ди не.
22 Овај ста ти стич ки по да так се мо ра узе ти са опре зом јер је ин ду стри ја По кра ји не ге-

не рал но би ла не раз ви је на. АЈ, фонд 507, ЦК СКЈ, III/144, Осма сед ни ца Пред сед ни штва 
СКЈ од 22. апри ла 1970. го ди не, Ре фе рат о раз во ју Ко со ва, 5.

23 О то ме да је по љо при вре да и да ље би ла кључ на гра на за раз вој ове обла сти све-
до чи по да так да је због ве ли ке су ше 1968. го ди не по љо при вред на про из вод ња опа ла за 
20% што је иза зва ло глад ко ја је би ла је дан од ви нов ни ка ве ли ких со ци јал них не ми ра те 
го ди не. Исто, 4.

24 АЈ, фонд 507, ЦК СКЈ, III/129, Ше ста за јед нич ка сед ни ца Пред сед ни штва и ИК ЦК 
СКЈ од 19. ок то бра 1967. го ди не, Ан ке та о не ким ак ту ел ним про бле ми ма у при вред ним 
ор га ни за ци ја ма у ин ду стри ји и тр го ви ни.

25 АЈ, фонд 150, КПР II – 1/130, Ре фе рат о Ко со ву и Ме то хи ји, стр. 6; АЈ, фонд 150, 
КПР II 1/130, 1б, сте но граф ске бе ле шке са са стан ка одр жа ног 20. мар та у Ужич кој 15, 20.

26 АЈ, фонд 507, ЦК СКЈ, III/144, Осма сед ни ца Пред сед ни штва СКЈ од 22. апри ла 
1970. го ди не, Ре фе рат о раз во ју Ко со ва, стр. 5.

27 Б. Пе тра но вић, М. Зе че вић, Ју го сло вен ски фе де ра ли зам, op. сit., 781.
28 У на ред ном пе то го ди шњем пе ри о ду тај број је по рас тао на 330,7 ми ли о на до ла ра, 

од но сно 31,8% од укуп ног. На Ко со во и Ме то хи ју је 1984. го ди не оти шло 347,5 ми ли о на 
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Ср би ја ко ја је од 1965. до 1970. го ди не на Ко со во и Ме то хи ју ин ве сти ра ла 60 
ми ли јар ди ди на ра из бу џе та Ре пу бли ке и око 30 ми ли јар ди ди на ра пре ко бан-
кар ских кре ди та.29 При то ме По кра ји на ни је би ла оба ве зна да да је но вац на име 
би ло ка квог ре пу блич ког до при но са, већ је све оста ја ло на рас по ла га њу ло кал-
ним вла сти ма.30 Ипак, по ве ћа не ин ве сти ци је су због не по вољ них ро ко ва от пла те 
до дат но уве ћа ле за ду же ност По кра ји не. Она је то ком овог пе ри о да на го ди-
шњем ни воу из два ја ла 68,4% рас по ло жи вих сред ста ва на от пла ту ду го ва, док је 
про сек у зе мљи био 40,3%. Због све га на ве де ног, при вре да Ко со ва и Ме то хи је је 
бе ле жи ла ве ли ке гу бит ке и они су 1968. го ди не из но си ли 115 ми ли о на ди на ра.31 

На Ко сме ту је 1966. го ди не жи ве ло око 1.200.000 љу ди. Од тог бро ја 67% 
су би ли Ал бан ци, 23% Ср би и 10% оста ли. Ко смет је имао нај ве ћи при род ни 
при ра штај у Евро пи ко ји је из но сио око 29‰, док је про сек СФРЈ био 12‰.32 
На се лу је још увек жи ве ло 60% ста нов ни ка, углав ном ал бан ске на род но сти.33 
Не за по сле ност је би ла нај ве ћи про блем По кра ји не. У вре ме оп ште не за по-
сле но сти у Ју го сла ви ји, ка да је по сао тра жи ло 7,3% од укуп ног бро ја оси гу-
ра ни ка, на Ко со ву и Ме то хи ји је тај про це нат из но сио 20,4%. Го ди не 1967. 
у дру штве ном сек то ру је ра ди ло са мо 89.000 љу ди, од но сно око 8% од укуп-
ног бро ја гра ђа на у По кра ји ни, док је ре ци мо у Сло ве ни ји тај број из но сио 
492.000.34 По сао је имао сва ки се дам на е сти Ал ба нац, од но сно сва ки че твр ти 
Ср бин, тј. на 1.000 гра ђа на је би ло за по сле но њих осам-де вет.35 Ме ђу тим, то-
ком 1967. го ди не због ве ли ког при ра шта ја, рад ни кон тин гент ста нов ни штва 
уве ћан је за још 17.000 љу ди, од ко јих су по кра јин ске вла сти ус пе ле да за по сле 
са мо њих 1.200 на Ко со ву и Ме то хи ји и још 4.000 ван По кра ји не.36 Уз све то, 
стан дард је је два пре ла зио тре ћи ну ју го сло вен ског про се ка. 

до ла ра, од но сно 41,3% од укуп не ви си не кре ди та. Б. Пе тра но вић, М. Зе че вић, Ју го сло-
вен ски фе де ра ли зам, op. cit., 771.

29 АЈ, фонд 507, ЦК СКЈ, III/144, Осма сед ни ца Пред сед ни штва СКЈ од 22. апри ла 
1970. го ди не, при лог III.

30 АЈ, фонд 150, КПР II 1/130, 1б, сте но граф ске бе ле шке са са ста на ка одр жа ног 18. 
мар та у Ужич кој 15, 7.

31 Од то га је др жа ва ус пе ла да по кри је са мо 30 ми ли о на. АЈ, фонд 507, ЦК СКЈ, III/144, 
Осма сед ни ца Пред сед ни штва СКЈ од 22. апри ла 1970. го ди не, Ре фе рат о раз во ју Ко со ва, 11.

32 АЈ, КПР II – 1/130, 1б, сте но граф ске бе ле шке са са ста на ка одр жа ног 20. мар та у 
Ужич кој 15, 9; „По ли ти ка“ за 27. март 1967.

33 АЈ, КПР II – 1/130, Ре фе рат о Ко со ву и Ме то хи ји, стр. 1.
34 АЈ, фонд 507, ЦК СКЈ, III/129, Ше ста за јед нич ка сед ни ца Пред сед ни штва и ИК ЦК 

СКЈ од 19. ок то бра 1967. го ди не.
35 Р. Ра јо вић, Ауто но ми ја Ко со ва, Бе о град, 1984, 286.
36 У на ред ним го ди на ма рад ни кон тин гент се го ди шње уве ћа вао за 17.000 љу ди, све до 

1969. ка да је по рас тао на 21.000, а да при том ни је по ве ћан ка па ци тет за по шља ва ња при-
до шлих ка дро ва. АЈ, фонд 507, ЦК СКЈ, III/144, Осма сед ни ца Пред сед ни штва СКЈ од 22. 
апри ла 1970. го ди не, Ре фе рат о раз во ју Ко со ва, 12.



141Посета Јосипа Броза Тита Косову и Метохији (25.–28. марта 1967. године)...

По се бан про блем у овој обла сти пред ста вљао је и не раз ви је ни си стем 
школ ства. Основ но обра зо ва ње је 1967. го ди не об у хва та ло око 84% (208.000) 
укуп ног бро ја де це, што је би ло при бли жно ју го сло вен ском про се ку. Ме ђу-
тим, сред њо школ ско обра зо ва ње је два је об у хва та ло тре ћи ну ге не ра ци је из-
ме ђу 16 и 19 го ди на. Глав ни раз ло зи не раз ви је но сти школ ства би ле су чи ње-
ни це да је ве ли ки део ста нов ни штва жи вео на се лу и да ни је би ло до вољ но 
школ ског про сто ра (не до ста ја ло је 70.000 м²).37 Нај те жа си ту а ци ја је би ла у 
ви шем и ви со ком школ ству јер је на сва ких 10.000 гра ђа на до ла зи ло тек 29 
ди пло ми ра них сту де на та, док је ре ци мо у Сло ве ни ји тај број из но сио 70.38 
За о ста ло сти Ко со ва и Ме то хи је до при но сио је и сла бо ор га ни зо ва ни здрав-
стве ни си стем. У По кра ји ни је у про се ку је дан ле кар до ла зио на 2.760 ста нов-
ни ка, је дан бол нич ки кре вет на 372 ста нов ни ка, док су од 1.000 жи во ро ђе них 
бе ба уми ра ле 102,2.39 

Ве ли ка дру штве но-еко ном ска и по ли тич ка кри за до дат но је за те за ла тра-
ди ци о нал но осе тљи ве ме ђу на ци о нал не од но се на Ко сме ту. На про ва лу на-
ци о на ли зма и шо ви ни зма ни је се ду го че ка ло. Оштар при ступ ко ји је СДБ 
има ла пре ма ал бан ској на род но сти у по сле рат ном пе ри о ду40 иза звао је по сле 
ју ла 1966. го ди не исто вет не ре пре са ли је пре ма не ал бан ском ста нов ни штву у 
По кра ји ни.41 Иако је пред сед ник По кра јин ског ко ми те та Ве ли Де ва упо зо-
ра вао да при ли ком об ра чу на са „де фор ма ци ја ма“ у ра ду слу жбе не сме до ћи 
до „по ја ве шо ви ни зма са би ло ко је стра не“, ипак је при ли ком ре ор га ни за ци је 
ове ин сти ту ци је на Ко со ву и Ме то хи ји би ло ме ха нич ког по сту па ња. Убр зо 
је осло бо ђе но мно го осу ђе ни ка без прет ход ног пре и спи ти ва ња кри ви це.42 
Об ра чун са бив шим при пад ни ци ма СДБ-а ни је ис кљу чи вао ни уби ства. Не-
ко ли ко ова квих слу ча је ва је за бе ле же но то ком 1966/67. го ди не у При шти ни, 
Ко сов ској Ми тро ви ци, По ду је ву, Су вој Ре ци и Ву чи тр ну.43 Та ко ђе, до шло 

37 Исто, стр. 14–15. 
38 АЈ, фонд 507, ЦК СКЈ, III/129, Ше ста за јед нич ка сед ни ца Пред сед ни штва и ИК ЦК 

СКЈ од 19. ок то бра 1967. го ди не.
39 Ју го сло вен ски про сек је из но сио: је дан ле кар на 1.133 ста нов ни ка, је дан ле жај на 189 

ста нов ни ка, од 1.000 жи во ро ђе них бе ба уми ра ло је 57,9. АЈ, фонд 507, ЦК СКЈ, III/129, 
Ше ста за јед нич ка сед ни ца Пред сед ни штва и ИК ЦК СКЈ од 19. ок то бра 1967. го ди не.

40 Уџ бе ник за об у ча ва ње ка дро ва СДБ-а ка рак те ри сао је Ал бан це као тра ди ци о нал но 
не по вер љив еле мент склон ире ден ти зму, ко ји се мо ра др жа ти „под кон тро лом“. Л. Пе ро вић, 
За тва ра ње кру га, Са ра је во 1991, 41.

41 Пре ма ре чи ма Пе тра Стам бо ли ћа, по ступ ци СДБ-а су на Ко сме ту би ли мно го дра-
стич ни ји не го ли у дру гим кра је ви ма Ју го сла ви је. Он је та ко ђе, на вео по да так да је у по сле-
рат ном пе ри о ду на Ко со ву и Ме то хи ји уби је но 70 љу ди, а да је 40 пре ми ну ло од по сле ди ца 
пре би ја ња ко је су спро во ди ли слу жбе ни ци СДБ-а. АЈ, фонд 150, КПР II 1/130, 1б, сте но-
граф ске бе ле шке са са ста на ка одр жа ног 20. мар та у Ужич кој 15, 7-8.

42 В. Це ро вић, Ко со во. Кон тра ре во лу ци ја ко ја те че, Бе о град, 1999, 207.
43 Исто, стр. 208.
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је до си сте мат ског по ти ски ва ња не ал бан ских ка дро ва са во де ћих функ ци ја 
у пар ти ји и из ја чих пред у зе ћа. Нај дра стич ни ји је био при мер срп ских и цр-
но гор ских ка дро ва у Зве ча ну и Ко сов ској Ми тро ви ци. Ме ђу тим, би ло је и 
не ких оправ да них сме њи ва ња због не спо соб но сти ка дро ва.44 Још је у де цем-
бру 1966. го ди не на Пр вој за јед нич кој сед ни ци Пред сед ни штва и Из вр шног 
ко ми те та ЦК СКЈ ука за но на то да је у пе ри о ду по сле Ран ко ви ће вог па да у 
од ре ђе ним сре ди на ма до шло до ис по ља ва ња „на ци о нал не уско гру до сти свих 
бо ја“.45 О про бле му не ра ци о нал ног сме њи ва ња ка дро ва на Ко сме ту Јо си пу 
Бро зу је ре фе ри сао Пе тар Стам бо лић мар та 1967. го ди не, не по сред но пред 
Ти тов од ла зак у по се ту По кра ји ни. Он је том при ли ком ре као да је „са став 
срп ских ка дро ва на Ко сме ту осла бљен“, као и да су „сви ста ри ји ка дро ви Ср ба 
по ву че ни“.46 Си ту а ци ја је би ла за бри ња ва ју ћа јер је Ти то ви ше пу та ин си сти-
рао, чак и пред ал бан ским ру ко во ди о ци ма, да „не сме би ти осве те“ при ли ком 
ре фор ми са ња СДБ-а.47 Ова ква си ту а ци ја на Ко со ву и Ме то хи ји про у зро ко-
ва ла је и пр ва ве ћа исе ља ва ња Ср ба и дру гог не ал бан ског ста нов ни штва из 
По кра ји не. На и ме, док су пре ма по пи су из 1961. го ди не Ср би и Цр но гор ци 
чи ни ли 27,47% ста нов ни штва, до тле је тај удео 1971. из но сио са мо 20,89%. 
Број Ал ба на ца се у ме ђу вре ме ну по ве ћао за 280.000, те су они 1971. го ди не 
чи ни ли 73,67% од укуп ног ста нов ни штва у овој обла сти.48 

Ра ди кал ни ис ту пи Ал ба на ца на Ко со ву и Ме то хи ји има ли су и по др шку 
Ал ба ни је и ре жи ма Ен ве ра Хо џе, тра ди ци о нал но не при ја тељ ски на стро је ног 
пре ма Ју го сла ви ји.49 Пре ма оце ни ју го сло вен ског Др жав ног се кре та ри ја та за 
ино стра не по сло ве, Ен вер Хо џа је упра во та да, по ста вља њем но вих ка дро ва 
по ре клом са Ко со ва и Ме то хи је у сам врх Ал бан ске пар ти је ра да, „ак цен ти-
рао“ за јед нич ки ин те рес и ве зе из ме ђу Ко сме та и Ал ба ни је.50 Осе ћа ју ћи да 

44 „У Треп чи се ру ко вод ство са ста вље но ис кљу чи во од срп ских ка дро ва пре ма рад ни-
ци ма, ко ји су ве ћи ном би ли Ал бан ци, по на ша ло као и Ен гле зи“. АЈ, фонд 150, КПР II 1/130, 
1б, Из ве штај са те ре на Јо ва на Шће ки ћа од 22. мар та 1967. го ди не, 2.

45 АЈ, фонд 507, ЦК СКЈ, III/124, Пр ва за јед нич ка сед ни ца Пред сед ни штва и ИК ЦК 
СКЈ од 7. де цем бра 1966. го ди не, при лог III.

46 АЈ, фонд 150, КПР II 1/130, 1б, сте но граф ске бе ле шке са са ста на ка одр жа ног 20. 
мар та у Ужич кој 15, 10.

47 АЈ, фонд 150, КПР II 2/316, сте но граф ске бе ле шке раз го во ра Јо си па Бро за Ти та и 
ал бан ске де ле га ци је од 23. фе бру а ра 1967. го ди не, 24–25.

48 Б. Пе тра но вић, М. Зе че вић, Ју го сло вен ски фе де ра ли зам – иде је и ствар ност, II, Бе о град, 
1987, 782; С. Ђа ко вић, Су ко би на Ко со ву, Бе о град, 1984, 319.

49 О то ме је Јо си пу Бро зу ре фе ри сао члан Пред сед ни штва ЦК СКЈ Фа диљ Хо џа фе бру-
а ра 1967. го ди не. АЈ, фонд 150, КПР II – 2/316, сте но граф ске бе ле шке раз го во ра Јо си па 
Бро за Ти та и де ле га ци је Ко со ва и Ме то хи је 23. фе бру а ра 1967. го ди не, 48. 

50 АЈ, фонд 130, СИВ, 138 Сед ни ца СИВ-а од 8. мар та 1967. го ди не, Ре фе рат о ју го сло-
вен ско-ал бан ским од но си ма, 4.
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ал бан ска стра на ди рект но вр ши не га ти ван ути цај на по гор ша ва ње иона ко 
осе тљи ве си ту а ци је на Ко со ву и Ме то хи ји,51 ДСИП је раз ра дио по се бан план 
за по пра вља ње од но са са вла сти ма у Ти ра ни, ко ји је одо брио ЦК СКЈ. Ову 
ини ци ја ти ву су по др жа ли и ко сов ски Ал бан ци ко ји су, та ко ђе, би ли ве о ма 
за ин те ре со ва ни за по пра вља ње од но са са Ал ба ни јом.52 

Осе тљи ва дру штве но-еко ном ска си ту а ци ја на Ко со ву и Ме то хи ји, на ци-
о на ли стич ки ис па ди ко ји су до брим де лом би ли иза зва ни ти ме и по пу шта ње 
по ли тич ких сте га оп се жном „чист ком“ у СДБ-у, ис ко ри шће ни су по чет ком 
1967. го ди не од стра не ал бан ских по ли ти ча ра у СКЈ за отва ра ње пи та ња бр-
жег по ли тич ког, еко ном ског и кул тур ног раз во ја По кра ји не. Са овим тен ден-
ци ја ма се сла га ло и но во ру ко вод ство у Ср би ји ко је је сма тра ло да про блем 
40% укуп ног бро ја ал бан ског на ро да ко ји је жи вео на Ко сме ту мо ра би ти 
ре ша ван ду го роч но, на де мо крат ским и ин тер на ци о на ли стич ким прин ци пи-
ма.53 Ме ђу тим, пре у зи ма ју ћи хи по те ку нај ве ће жр тве „де фор ма ци ја“ у СДБ-у, 
иако су од истих стра да ли и Ср би и Цр но гор ци,54 те по зи ва ју ћи се на од лу ке 
VI II кон гре са и IV пле ну ма о да љој де цен тра ли за ци ји фе де ра ци је за рад ја ча-
ња ре пу бли ка, Ал бан ци су оти шли „ко рак да ље“ и по ста ви ли пи та ње про ме не 
та да шњег устав ног уре ђе ња у ци љу ја ча ња по кра ји не и ње ног пре ра ста ња у 
фе де рал ну је ди ни цу, од но сно ре пу бли ку. Они су та да пр ви пут отво ре но тра-
жи ли пре и спи ти ва ње ста ту са по кра ји на у окви ри ма СФРЈ, и то у кон тек сту: 
сти ца ња др жав но сти Ко со ва и Ме то хи је у од но су на Ср би ју, ве ће за сту пље-
но сти ал бан ских ка дро ва у са ве зним те ли ма по пут Ју го сло вен ске ар ми је, ди-
пло мат ског апа ра та, СДБ-а, сло бод ни ју и ве ћу упо тре бу је зи ка и на ци о нал них 
сим бо ла итд.55 

Пр во исту па ње Ал ба на ца у овом по ли тич ком сме ру усле ди ло је већ по-
чет ком 1967. го ди не ка да је По кра јин ски ко ми тет оце нио да се „кре та ња“ 
ко ја су до та да до ве ла до афир ма ци је ре пу бли ка у од но су на фе де ра ци ју ни су 

51 Због сла бље ња СДБ-а, то ком 1966. го ди не на те ри то ри ју Ко со ва и Ме то хи је иле-
гал но је уба че но не ко ли ко „шпи ју на-ди вер за на та“ из Ал ба ни је. Исто вре ме но су од стра не 
ал бан ског ру ко вод ства опет от по че ли оштри на па ди кроз штам пу на Ју го сла ви ју и СКЈ. 
Пре ма оце ни ДСИП-а та кав ме диј ски при ти сак мо гао се ме ри ти је ди но са оним из 1948. 
го ди не и су ко ба са Ин фор мби ро ом. АЈ, фонд 130, СИВ, 138. сед ни ца СИВ-а од 8. мар та 
1967. го ди не, Ре фе рат о ју го сло вен ско-ал бан ским од но си ма, 5–6.

52 АЈ, фонд 150, КПР II 1/130, 1б, сте но граф ске бе ле шке са са ста на ка одр жа ног 20. 
мар та у Ужич кој 15, 19.

53 Л. Пе ро вић, За тва ра ње кру га, Са ра је во, 1991, 73.
54 Ка ко је то на вео пред сед ник ПК Ве ли Де ва. АЈ, фонд 150, КПР II 2/316, сте но граф-

ске бе ле шке раз го во ра Јо си па Бро за Ти та и де ле га ци је Ко со ва и Ме то хи је 23. фе бру а ра 
1967. го ди не, 10.

55 Р. Ра јо вић, Ауто но ми ја Ко со ва, op. сit., 286; Љ. Ди мић, Исто ри ја срп ске др жав но сти, 
op. cit., 393–394; Б. Пе тра но вић, М. Зе че вић, Ју го сло вен ски фе де ра ли зам, op. cit., 397.
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исто вре ме но од ра зи ла и на по ло жај ауто но ми ја.56 Он да је 20. фе бру а ра 1967. 
го ди не на сед ни ци ко ми си је ЦК СКЈ за ме ђу на ци о нал не и ме ђу ре пу блич ке 
од но се Аслан Фа зли ју, ина че пот пу но ван те ме ко ја је би ла на днев ном ре ду, 
из нео ми шље ње да би тре ба ло из јед на чи ти пра ва и над ле жно сти ре пу бли ка и 
по кра ји на, од но сно да тре ба учи ни ти „ко рак да ље“ у од но су на Устав из 1963. 
го ди не и да „пре но ше ње пра ва и ду жно сти фе де ра ци је на ре пу бли ке, тре ба да 
бу де пра ће но и пре но ше њем пра ва и ду жно сти ре пу бли ке на ауто ном не по-
кра ји не“.57 Са мо три да на ка сни је де ле га ци ја ПК СКС за Ко со во и Ме то хи ју 
при мље на је у зва нич ну ауди јен ци ју код Јо си па Бро за Ти та на Бри о ни ма.58 
Био је ово ра ди ка лан по тез Ал ба на ца по што су пре ско чи ли Уста вом над ре-
ђе не ре пу блич ке ор га не и сво је зах те ве из не ли ди рект но пред сед ни ку др жа-
ве.59 Њи хо ва ини ци ја ти ва је до шла у пра вом тре нут ку ако се узме у об зир да 
је Ве ће на ро да шест да на ра ни је (17. фе бру а ра) да ло под сти цај за по кре та ње 
по ступ ка о устав ним про ме на.60 

Де ле га ци ја По кра јин ског ко ми те та СКС за Ко со во и Ме то хи ју (де ле га-
ци ја Ко со ва и Ме то хи је)61 у са ста ву Ве ли Де ва, Фа диљ Хо џа, Али Шу кри ја, 

56 Б. Пе тра но вић, М. Зе че вић, Ју го сло вен ски фе де ра ли зам, op. сit., 397.
57 Р. Ра јо вић, Ауто но ми ја Ко со ва, op. сit., 287.
58 Ина че ово ни је би ла пр ва ал бан ска де ле га ци ја у го сти ма код Ти та. На и ме, осам ме се ци 

ра ни је 24. ју на 1966. го ди не, не ко ли ко да на пре IV пле ну ма, Броз је раз го ва ра са Ал бан ци ма. 
Сте но граф ске бе ле шке са са стан ка ко ји је тра јао 2 ча са и 30 ми ну та зва нич но ни су во ђе не. 
АЈ, фонд 150, КПР II – 2/302, При јем де ле га ци је Ко со ва и Ме то хи је на Бри о ни ма 24. ју на 
1966. го ди не. Ме ђу тим, да нас се мо же утвр ди ти да је раз го вор ипак сни мљен (јер се на јед ној 
од фо то гра фи ја са са стан ка за па жа ми кро фон), али по ме ну тих бе ле жа ка не ма у до ступ ној 
гра ђи. Мо же се са мо са на га ђа ти шта је раз лог ова квом спле ту до га ђа ја. Из гра ђе ко ја је на-
ста ла не ко ли ко ме се ци ка сни је мо же се је ди но за кљу чи ти да је раз го ва ра но о дру штве ним 
и еко ном ским кре та њи ма на Ко со ву и Ме то хи ји. Оста так раз го во ра је не ја сно де фи ни сан 
тер ми ном „раз го во ра о ре зул та ти ма, про бле ми ма и до стиг ну ћи ма ал бан ске на род но сти у 
том пе ри о ду“, што је не до вољ но да се уста но ви да ли је мо жда, ал бан ска ини ци ја ти ва по че ла 
још по ло ви ном 1966. го ди не. АЈ, фонд 150, КПР II – 2/316, сте но граф ске бе ле шке раз го во ра 
Јо си па Бро за Ти та и де ле га ци је Ко со ва и Ме то хи је 23. фе бру а ра 1967. го ди не, 2.

59 То ме је дат ле ги ти ми тет на кнад ним по зи ва њем пред сед ни ка ЦК СКС До бри во ја 
Ра до са вље ви ћа да уче ству је на са стан ку.

60 Љ. Ди мић, Исто ри ја срп ске др жав но сти, op. сit., 406.
61 Ин те ре сант но је обра ти ти па жњу на тер ми не ко ји ма је осло вља ва на по кра јин ска 

де ле га ци ја. На и ме, у пре ли ми нар ној вер зи ји сте но граф ских бе ле жа ка, ко ја је тре ба ло да се 
пу сти и у штам пу, она је озна че на као де ле га ци ја По кра јин ског ко ми те та СКС за Ко со во и 
Ме то хи ју. Ме ђу тим, у зва нич ној вер зи ји, уз Ти то во одо бре ње, тај на зив је про ме њен у де-
ле га ци ја Ко со ва и Ме то хи је, тер мин ко ји је ко ри шћен ка да су у по се ту до ла зи ле де ле га ци је 
ре пу бли ка. Су тра дан се по ме ну ти тер мин на шао и у штам пи, али са мо у на сло ви ма, док је 
у тек сту ко ри шћен пр во бит ни тер мин. АЈ, фонд 150, КПР II – 2/316, При јем де ле га ци је 
Ко со ва и Ме то хи је на Бри о ни ма, 23. фе бру а ра 1967. го ди не; „По ли ти ка“ за 24. фе бру ар 
1967. го ди не; „Бор ба“ за 24. фе бру ар 1967. го ди не. 
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Или ја Ва кић, Ка дри Ре у фи и Лу ка Вла хо вић, бо ра ви ла је код Ти та 23. фе бру-
а ра 1967. го ди не. Са ста нак је тра јао 2 ча са и 40 ми ну та. Раз го вор је от по чео 
пред сед ник ПК Ве ли Де ва на те му „де фор ма ци ја“ у ра ду СДБ-а и ре пре са ли ја 
ко је је СДБ спро во ди ла над ал бан ским жи вљем. Он је на по ме нуо да слу жба 
ни је пра ви ла раз ли ку у на ци о нал но сти, док је пред сед ник Из вр шног ве ћа Ко-
со ва и Ме то хи је Али Шу кри ја до дао да је ме ђу ње ним при пад ни ци ма би ло и 
Ал ба на ца. Ме ђу тим, ни је по ме нут ни је дан слу чај екс трем ног об ра чу на ва ња 
са бив шим при пад ни ци ма СДБ-а, о ко ји ма је би ло ре чи у прет ход ном де лу 
тек ста.62 У на став ку, Ве ли Де ва је ис та као да у По кра ји ни по сто је ве ли ке на-
ци о нал не не тр пе љи во сти, за шта је окри вио прет ход ну на ци о нал ну „ис кљу чи-
вост“ Ср ба и Цр но го ра ца.63 О на ци о нал ној за тег ну то сти на Ко сме ту го во рио 
је и Фа диљ Хо џа.64 По кра јин ски де ле га ти су, та ко ђе, пре не ли пред сед ни ку 
СФРЈ „бо ја зан“ ал бан ског на ро да да је або ли ци јом Ран ко ви ћа про кла мо ван 
по вра так на пре ђа шње ста ње у По кра ји ни, на шта је Ти то од го во рио да „ни је 
опро стио Ран ко ви ћу“, те да је он „по ли тич ки мр тав“.65 Ме ђу тим, он је под-
се тио при сут не на ве ли ке за слу ге ове ор га ни за ци је у из град њи зе мље и упо-
зо рио на по тре бу да та ор га ни за ци ја оста не „ја ка и мо но лит на“.66 Ти то је у 
на став ку са ве то вао по кра јин ске ка дро ве да на све на чи не ја ча ју брат ство и 
је дин ство на Ко сме ту, на су прот на ци о нал ним тен ден ци ја ма.67 Ко нач но, на 
са мом кра ју са стан ка Али Шу кри ја је из нео ал бан ске зах те ве. Он је, на и ме, 
по ме нуо да се због све ве ће де цен тра ли за ци је у фе де ра ци ји, у По кра ји ни „по-
ста вља пи та ње устав них про ме на“. Та ко ђе, Шу кри ја је отво ре но тра жио ве ћу 
афир ма ци ју ал бан ског је зи ка, кул ту ре, исто ри је и на ци о нал них сим бо ла, као 
и по пра вља ње би ла те рал них од но са са НР Ал ба ни јом.68 Броз ни је одо брио 
ове ини ци ја ти ве ал бан ског ру ко во ди о ца, али их ни је ни осу дио, тј. ни је ре као 
ни шта. На за вр шет ку са стан ка уго во ре на је пред сед ни ко ва по се та По кра ји ни 
за на ред ни ме сец, од но сно за март 1967. го ди не.

Као што се мо же ви де ти, ал бан ски ка дро ви су, по зи ва ју ћи се на не ре гу-
лар не по ступ ке СДБ-а, ком плек сне ме ђу на ци о нал не од но се у По кра ји ни и 
оп ште тен ден ци је ка де цен тра ли за ци ји у дру штву, отво ре но пред пред сед ни-
ком СФРЈ по ста ви ли пи та ње ве ће еман ци па ци је Ал ба на ца и ре ви зи је Уста ва 
из 1963. го ди не. Ме ђу тим, њи хо ва ини ци ја ти ва се ни је ту окон ча ла. Ме сец 
да на ка сни је још јед на по кра јин ска де ле га ци ја је бо ра ви ла у Бе о гра ду, и то 

62 АЈ, фонд 150, КПР II 2/316, сте но граф ске бе ле шке раз го во ра Јо си па Бро за Ти та и 
де ле га ци је Ко со ва и Ме то хи је, 23. фе бру а ра 1967. го ди не, 5–11.

63 Исто, 14–16, 20–21.
64 Исто, 47.
65 Исто, 18–19.
66 Исто, 24–25.
67 Исто, 32.
68 Исто, 49–50.
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код пред сед ни ка Са ве зне скуп шти не Едвар да Кар де ља.69 Пред ви со ког ју го-
сло вен ског функ ци о не ра по ста вље ни су исти зах те ви као и пред Ти та. Едвард 
Кар дељ је, за раз ли ку од Бро за, отво ре но по др жао њи хо ве тен ден ци је ка про-
ме ни Уста ва и ја ча њу по ло жа ја По кра ји не у од но су на Ср би ју. С дру ге стра не, 
он је по ли тич ки ве о ма „лу ка во“ упу тио Ал бан це на ди ја лог са ру ко вод ством 
Ср би је у ци љу из на ла же ња обо стра но при хва тљи вог ре ше ња, и то у тре нут ку 
ка да су већ на ни воу фе де ра ци је би ли при пре ма ни аманд ма ни на Устав из 1963. 
го ди не ко ји су оја ча ли по ло жај ауто ном них по кра ји на.70 Кар де ље ва по др шка 
је би ла јак сти му ланс да љим на по ри ма Ал ба на ца ка по сти за њу за цр та ног ци ља. 

У ме ђу вре ме ну су се од ви ја ле при пре ме за по се ту Јо си па Бро за Ко со ву и 
Ме то хи ји, за ка за ној за крај мар та 1967. го ди не. Би ла је то укуп но дру га по се та 
ју го сло вен ског пред сед ни ка овој По кра ји ни, од но сно пр ва по сле 16 го ди на. 
У скло пу по ме ну тих при пре ма Ти то је 20. мар та у Ужич кој 15 са звао са ста-
нак не ко ли ци не по ли ти ча ра из нај у жег пар тиј ског ру ко вод ства, с ци љем да се 
ана ли зи ра тре нут на си ту а ци ја на Ко сме ту и од ре де по ли тич ке смер ни це по 
ко ји ма би се тре ба ло по ста ви ти то ком пред сто је ће по се те. Са стан ку су при-
су ство ва ли: Едвард Кар дељ, Ко ча По по вић, Ми јал ко То до ро вић, До бри во је 
Ра до са вље вић, Пе тар Стам бо лић, Дра ги Ста мен ко вић и Вла ди мир По по вић. 
Са ста нак је отво рио Ти то и у свом екс по зеу оба ве стио при сут не о че му је 
пла ни рао да го во ри на Ко сме ту – о еко ном ском раз во ју у СФРЈ и на Ко со ву 
и Ме то хи ји, о ре зул та ти ма при вред не ре фор ме, и то у по зи тив ном сми слу, о 
ме ђу на ци о нал ним од но си ма, ја ко по зи тив но и у ду ху рав но прав но сти и јед-
на ко сти свих на ро да и на род но сти. У на став ку Ти то је ди рект но по ста вио 
не ко ли ко пи та ња о ко ји ма је же лео да се кон сул ту је са пар тиј ским ру ко во ди-
о ци ма, јер „ни је био за до во љан ин фор ма ци ја ма ко је су му би ле про сле ђе не“. 
Ин те ре со ва ло га је ми шље ње оку пље них о то ме ка ко се мо же уна пре ди ти 
еко ном ски раз вој по кра ји не, у ко јој су фа зи тен ден ци је да по кра ји на по ста не 
ре пу бли ка, да ли има су ко ба из ме ђу ЦК и ПК СКС.71

69 Вре ме овог са стан ка те шко је пре ци зно од ре ди ти. Б. Пе тра но вић и М. Зе че вић на во де 
да се овај раз го вор од и грао услед при је ма по кра јин ске де ле га ци је код Јо си па Бро за на Бри-
о ни ма фе бру а ра 1967. го ди не. Ме ђу тим, као што се мо же ви де ти из већ на ве де ног, Кар дељ 
ни је при су ство вао овом са стан ку. С дру ге стра не, В. Це ро вић на во ди да је одр жан по се бан 
са ста нак са Кар де љом „ме сец да на по сле“ бри он ског са стан ка. Ауто ри се ипак, у пот пу но сти 
сла жу у ин тер пре та ци ји оно га о че му се го во ри ло на са стан ку из ме ђу Ал ба на ца и Едвар да 
Кар де ља. Аутор овог ра да у пре гле да ној ар хив ској гра ђи (укљу чу ју ћи и штам пу ко ја се од но-
си на тај пе ри од) ни је ус пео да про на ђе до ку мен то ва на све до чан ства о по ме ну том са стан ку.

70 Б. Пе тра но вић, М. Зе че вић, Ју го сло вен ски фе де ра ли зам, op. сit., 399–401; В. Це ро вић, 
Ко со во. Кон тра ре во лу ци ја ко ја те че, op. сit., 250–251; Љ. Ди мић, Исто ри ја срп ске др жав но-
сти, op. сit., 395.

71 АЈ, фонд 150, КПР II – 1/130, 1б, сте но граф ске бе ле шке са са ста на ка одр жа ног 20. 
мар та у Ужич кој 15, 1–3.
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Ди ску си ју је от по чео пред сед ник ЦК СКС До бри во је Ра до са вље вић ко ји 
је по твр дио да у По кра ји ни „има тен ден ци ја ка ства ра њу ре пу бли ке“, ко је се 
прав да ју бр жим еко ном ским раз во јем и ви шим сте пе ном еман ци па ци је Ал ба-
на ца, као што је, по њи ма, био слу чај са Ма ке до ни јом.72 Став Ра до са вље ви ћа, 
ко ји је пред ста вљао „де мо крат ску“ стру ју у СКС,73 по том пи та њу био је да 
се у „окви ри ма по сто је ћег дру штве но-по ли тич ког си сте ма“ тре ба ре ша ва ти 
пи та ње да љег раз ви ја ња фак тич ке рав но прав но сти Ал ба на ца.74 Ме ђу тим, он 
је за кљу чио да пи та ње др жав но сти Ко со ва и Ме то хи је ни је ак ту ел но и да 
се „не по ста вља као ши ри про блем“, јер је пре ма ње го вим ре чи ма ПК од лу-
чио да тре нут но не по ста вља то пи та ње.75 Сли чан став је имао и Вла ди мир 
По по вић.76 Са ова квим ми шље њем се ни су сло жи ли Ко ча По по вић и Пе тар 
Стам бо лић. Пр ви је из ра зио сум њу да се пи та ње ре пу бли ке са да не по ста вља 
„из об зи ра, док при кри ве но ти ња осе ћај не прав де“, те је сто га за тра жио да се 
раз ра де по ли тич ки ар гу мен ти у од но су на тен ден ци је ко је се та мо ја вља ју.77 
По по вић се и при бо ја вао у шта мо же да се пре тво ри „афир ма ци ја“ Ал ба на ца 
у од ре ђе ној си ту а ци ји и по зи вао на буд ност.78 Стам бо лић је де ша ва ња код 
Ал ба на ца озна чио као „мут на“ и сма трао да они по ла зе ћи од чи стог „кван-
ти те та“ са да тра же ре пу бли ку. У на став ку свог из ла га ња он је ис та као да се 
на Ко сме ту мо ра во ди ти ра чу на и о ин те ре си ма Ср ба и Цр но го ра ца, чи ји 
је ка дров ски са став по сле Бри он ског пле ну ма, по Стам бо ли ћу, план ски био 
знат но осла бљен.79 Дра ги Стан ко вић је по твр дио ову чи ње ни цу.80 Ова кву 
прак су укла ња ња ка дро ва Ти то је оце нио као „при лич ни при ми ти ви зам“.81 
Дра ги Ста мен ко вић је из нео чи ње ни цу да су се ме ђу на ци о нал ни од но си на 
Ко со ву и Ме то хи ји ве о ма за о штри ли, са чи ме су се сло жи ли сви при сут ни. 
Едвард Кар дељ, ко ји је мо жда и нај бо ље у том тре нут ку био упо знат са зах-
те ви ма Ал ба на ца, ис та као је да би тре ба ло омо гу ћи ти пу ну кул тур ну, је зич ку 
и исто риј ску „афир ма ци ју“ ал бан ског на ро да, а што се ти че тен ден ци ја ка 
др жав но сти По кра ји не, то је по ње му мо гло би ти ре ше но са мо „брат ским“ 

72 Исто, 3.
73 Л. Пе ро вић, За тва ра ње кру га, op. сit., 46.
74 АЈ, фонд 150, КПР II – 1/130, 1б, сте но граф ске бе ле шке са са ста на ка одр жа ног 20. 

мар та у Ужич кој 15, 4.
75 Има ју ћи ово у ви ду мо же се за кљу чи ти да су ал бан ски ру ко во ди о ци во ди ли дво стру ку 

игру. С јед не стра не су обе ћа ва ли да не ће по кре та ти пи та ње устав них про ме на, а са дру ге 
су тај но, за о би ла зе ћи СКС, ра ди ли у том ци љу. Исто, 4–7.

76 Исто, 15.
77 Исто, 6.
78 Исто, 16.
79 Исто, 8–10.
80 Исто, 13.
81 Исто, 14.
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до го во ром из ме ђу Ср ба и Ал ба на ца у окви ру Ре пу бли ке Ср би је. Ме ђу тим, 
са мо не ко ли ко тре ну та ка ка сни је, за вр ша ва ју ћи свој ис каз, сло ве нач ки по-
ли ти чар ка же да је „за то да им при зна мо што је по треб но“.82 Са ста нак је 
за вр шен Бро зо вим из ла га њем о ва жно сти уло ге СКЈ у ре ша ва њу ме ђу на ци о-
нал них тр ве ња. Он је опет из бе гао да се де фи ни ше пре ма очи глед ним ал бан-
ским те жња ма ка ре фор ми Уста ва и сти ца њу ре пу бли ке, отво ре ном ло би ра њу 
Едвар да Кар де ља у том сме ру, од но сно ни ти их је по др жао, ни ти их је осу дио. 

Од Бро зо вог до ла ска на Ко смет и Ср би и Ал бан ци су оче ки ва ли мно го. 
Ал бан ски ка дро ви су по се ту до жи вља ва ли као сво је вр сну по др шку ју го сло-
вен ског ли де ра еман ци па ци ји и афир ма ци ји ал бан ског на ро да, али и те жњи 
по кра јин ског ру ко вод ства ка устав ним про ме на ма. С дру ге стра не, збу ње ни 
и упла ше ни ви ше ме сеч ним при ти ском ал бан ске ве ћи не, Ср би и дру ги не-
ал бан ски жи ваљ су, ка ко је то пла стич но опи сао је дан из ве штач „са те ре на“, 
оче ки ва ли да Ти то „укро ти ал бан ске ру ко во ди о це“ и да им „под вик не“.83 Ју го-
сло вен ски пред сед ник је бо ра вио на Ко сме ту од 25. до 28. мар та 1967. го ди не. 
Са њим су у по се ту до пу то ва ли и Јо ван Ве се ли нов, Дра ги Ста мен ко вић, Вла-
ди мир По по вић, Фа диљ Хо џа и Сте ван До роњ ски, док су им се у Ко сов ској 
Ми тро ви ци при кљу чи ли Ве ли Де ва, Али Шу кри ја, Ста но је Ак сић и Тан ко са ва 
Си мић.84 Тем по по се те је био ве о ма ин тен зи ван, па је Ти то за са мо три да на 
об и шао: Ко сов ску Ми тро ви цу, Зве чан, При шти ну, Оби лић, При зрен, Лан-
до ви цу, Кру шу, Ђа ко ви цу, Де ча не, Ру го ву и Пећ. При том је по се тио ве ли ке 
при вред не ком би на те „Треп чу“, „Оби лић“ и „Прин текс“ и ви ше кул тур них 
спо ме ни ка – Бо го ро ди цу Ље ви шку, ма на сти ре Де ча не и Пећ ку па три јар ши ју, 
Си нан-па ши ну џа ми ја итд.85 

Ти то је за вре ме бо рав ка на Ко сме ту имао не ко ли ко јав них на сту па и 
одр жао низ го во ра у ко ји ма се углав ном др жао те ма ко је је про кла мо вао на 
са стан ку 20. мар та. Оне се уз ма ња од сту па ња про вла че кроз сва из ла га ња. 
Еко ном ском фак то ру је по све тио по себ ну па жњу на во де ћи да ће се „мно ги 

82 Ви ди мо да је Кар дељ у јед ном тре нут ку сма трао да се про бле ми Ко сме та мо гу ре-
ши ти са мо „брат ским“ до го во ром Ср ба и Ал ба на ца у окви ри ма Ср би је као ре пу бли ке, док 
за тим по зи ва пред став ни ке са ве зник ор га на (Ко ча По по вић је био пот пред сед ник СФРЈ, 
Пе тар Стам бо лић пред сед ник Са ве зног из вр шног ве ћа, Ми јал ко То до ро вић пред сед ник 
Са ве зног ве ћа Са ве зне скуп шти не, сам Кар дељ је био пред сед ник Са ве зне скуп шти не, а 
ту је на рав но био и Ти то као пред сед ник ре пу бли ке) да при зна ју Ал бан ци ма оно што је 
по треб но. Исто, 16–18.

83 АЈ, фонд 150, КПР II 1/130, 1б, Из ве штај са те ре на Јо ва на Шће ки ћа од 22. мар та 
1967. го ди не, 3.

84 АЈ, фонд 150, КПР II 1/130, 1а, Спи сак ли ца ко је пу ту ју на Ко со во и Ме то хи ју са 
пред сед ни ком Ре пу бли ке, 1–2.

85 АЈ, фонд 150, КПР II 1/130, 1а, Про грам по се те пред сед ни ка СФРЈ Ауто ном ној По-
кра ји ни Ко со ву и Ме то хи ји, 1–3.
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про бле ми ре ши ти ма те ри јал ним уз ди за њем це ло куп не обла сти“.86 Го во ре ћи 
о укуп ном раз во ју ли дер СКЈ је на гла сио да По кра ји на има ве ли ки по тен ци јал 
и да ће др жа ва у бу дућ но сти обез бе ди ти сред ства за ње го во ис ко ри шћа ва ње 
иако због „ра зних усло ва“ за јед ни ца до та да ни је до вољ но ула га ла у ре ги он.87 
При зна ту чи ње ни цу да су Ко со во и Ме то хи ја би ли „за бо ра вље ни“ од стра не 
фе де ра ци је у про те клих два де сет го ди на, Броз је по ку шао да убла жи упор ним 
под се ћа њем гра ђа на на ве ли ку не раз ви је ност ре ги о на у про шло сти и успе-
хе ко ји су по стиг ну ти у по сле рат ном пе ри о ду. Ти то се до та као и при вред не 
ре фор ме тру де ћи се да „улеп ша“ кри зну си ту а ци ју у ко јој се она на ла зи ла.88 
Та ко ђе, освр нуо се пар пу та и на по ње му из у зет но ва жну уло гу СКЈ у сми-
ри ва њу по ли тич ких и ме ђу на ци о нал них тен зи ја, као и у спро во ђе њу при-
вред не ре фор ме у По кра ји ни. Упо зо рио је пар тиј ске чла но ве на „при су ство 
кла сног не при ја те ља“, про тив ко јег се мо ра во ди ти бор ба да се „не по вам пи-
ри“.89 Кључ на тач ка ње го вих из ла га ња би ло је као што се и оче ки ва ло, пи та ње 
за о штре них ме ђу на ци о нал них од но са. Ти то је у ви ше на вра та на гла ше но и 
оштро осу дио сва ки вид шо ви ни зма, по зи ва ју ћи гра ђа не Ко сме та да чу ва ју и 
не гу ју иде ју брат ства и је дин ства и ме ђу соб ном то ле ран ци јом и рав но прав-
но шћу по ста ну при мер це лој зе мљи. Ју го сло вен ски пред сед ник је при ли ком 
го во ра у „Треп чи“ ис та као да „на Ко со ву и Ме то хи ји не сме би ти дис кри-
ми на ци је без об зи ра на број ност не ке на род но сти“, чи ме је осу дио ис па де 
про тив не ал бан ског жи вља.90 На са мом кра ју по се те обра ћа ју ћи се гра ђа ни ма 
у Пе ћи он се за ло жио и да „Ал бан ци по стиг ну ствар ну рав но прав ност, а не 
са мо на ре чи ма“.91 Ова из ја ва је би ла у кон тек сту ве ћег и бр жег укљу чи ва ња 
ал бан ских ка дро ва у при вред не и јав не ин сти ту ци је, чи ме је Ти то отво ре но 
по др жао афир ма ци ју ко сов ских Ал ба на ца.

Ана ли зи ра ју ћи Бро зо ве на сту пе на Ко сме ту ви ди мо да је он јав но и оштро 
осу дио сва ки вид шо ви ни зма, че му се на да ло не ал бан ско ста нов ни штво, пре 
свих Ср би. Ме ђу тим, ан ти др жав не де мон стра ци је ши ром Ко со ва и Ме то хи је 
но вем бра 1968. го ди не по ка за ће да су Бро зо ве по ру ке и опо ме не би ле „пу цањ 
у пра зно“. С дру ге стра не, Ти то је при знао да је По кра ји на би ла „за по ста вље-
на“ од стра не фе де ра ци је и да по сто је ве ли ки про бле ми у ње ном при вред но-
дру штве ном раз во ју и та ко осна жио је дан од глав них ар гу ме на та Ал ба на ца у 
њи хо вим по ли тич ким ак ци ја ма. Он се, та ко ђе, пр ви пут јав но из ја снио о ве ћој 
ал бан ској афир ма ци ји и еман ци па ци ји да ју ћи им по др шку. Ко нач но, он се 

86 „По ли ти ка“ за 30. март 1967. го ди не.
87 „Бор ба“ за 26. март 1967. го ди не.
88 „По ли ти ка“ за 27. март 1967. го ди не.
89 „Бор ба“ за 26. март 1967. го ди не.
90 „Бор ба“ за 26. март 1967. го ди не.
91 „По ли ти ка“ за 30. март 1967. го ди не.
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по но во (по тре ћи пут) ни је од ре дио пре ма тен ден ци ја ма ал бан ских ка дро ва 
ка ва ну став ном ја ча њу По кра ји не у од но су на Ср би ју. На осно ву на ве де ног 
мо же се за кљу чи ти да су Ал бан ци у свом пост бри он ском по ду хва ту сти ца ња 
др жав но сти по ред отво ре не по др шке Едвар да Кар де ља има ли и пре ћут ну 
са гла сност Јо си па Бро за Ти та, ко ји је из гле да био бли жи Кар де ље вом пла ну 
бр жег и тре нут ног ре ша ва ња ал бан ског пи та ња пу тем устав них про ме на, не го 
ли иде ји срп ског ру ко вод ства да се по ме ну то пи та ње ре ша ва „де мо крат ски“ 
на ду го роч ном пла ну у по сто је ћим дру штве но-по ли тич ким окви ри ма. 

Ко нач но, и ал бан ски ру ко во ди о ци су Бро зо ву по се ту до жи ве ли као до-
дат ни сти му ланс за цр та ном ци љу и охра бре ни ти ме на ста ви ли да де лу ју у 
сме ру устав ног пре о бли ко ва ња Ср би је. Њи хов труд ће би ти за о кру жен кроз 
аманд ма не на Устав из апри ла 1967. и де цем бра 1968. го ди не. Њи ме ће по кра-
ји не ко нач но по ста ти кон сти ту тив ни еле мент ју го сло вен ског фе де ра ли зма и 
до би ти ши ро ка овла шће ња у од но су на Ре пу бли ку Ср би ју.92 

Из во ри

Ар хив Ју го сла ви је, Ка би нет пред сед ни ка Ре пу бли ке, фонд 150.
Ар хив Ју го сла ви је, Цен трал ни ко ми тет Са ве за ко му ни ста Ју го сла ви је, фонд 507.
Ар хив Ју го сла ви је, Са ве зно из вр шно ве ће, фонд 130.

Штам па

„По ли ти ка“ за 25. фе бру ар и 26–30. март 1967. го ди не.
„Бор ба“ за 25. фе бру ар и 26–30. март 1967. го ди не.
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Mi lu tin ŽIV KO VIĆ 

THE VI SIT OF JO SIP BROZ TI TO TO KO SO VO 
AND ME TO HIA (25-28 MARCH 1967) IN THE 
HIG HLIGHTS OF POST-BRI O NI HAP PE NINGS 

IN THE PRO VIN CE

Sum mary

With the Fo urth Ple num and sup pres sion of cen tra li stic cur rent led by the chi ef of 
the Sta te Se cu rity Ser vi ce Alek san dar Ran ko vić, the aut hor stres ses that a new pe riod in 
the hi story of Ko so vo and Me to hia set in. By the lo o se ning of po li ti cal bur den so me and 
po li ce con duc ted con trol in the Pro vin ce, the Al ba ni ans ra i se the is sue of qu ic ker eco-
no mic de ve lop ment and na ti o nal eman ci pa tion. By using of dif fi cult eco no mic si tu a tion 
and de te ri o ra tion of in ter et hnic re la ti on ships, which led to the first post-war cha u vi ni stic 
out bursts aga inst non-Al ba nian po pu la tion in Ko so vo and Mat thi as, Al ba nian per son nel 
ma ke a “furt her step” by re qu e sting the re vi ew of the Con sti tu tion. 

The aim of such out bursts was the ac qu i si ti on of sta te hood. The re fo re, they ha ve 
co me for ward at pu blic fo rums se ve ral ti mes from 1967 re qu e sting gre a ter rights and 
com pe ten ces for the Pro vin ce. Ne vert he less, by sli ding over com pe tent po li ti cal in sti-
tu ti ons in Ser bia, they ad dres sed il le gally the hig her fe de ral fun cti o na ri es for help, as of 
Ti to and Kar delj. Whi le Kar delj was gi ving them an open sup port, Ti to was a bit re ser-
ved. The re fo re, Al ba ni ans ha ve seen the vi sit to Ko so vo and Me to hia as Ti to’s po si ti ve 
de fi ning to ward the ir re qu ests. As it will ha ve been seen furt her mo re, they had right. The 
aut hor con clu des that Ti to si lently sup por ted Al ba nian ini ti a ti ves, but not in the pri ce of 
cha u vi ni stic out bursts and si mi lar an ti-sta te ac ti vity. The ti me will show very soon that 
Ti to’s war nings and advi ce re ma i ned wit ho ut ef fects. 

Key words: Ko so vo and Me to hia, Pro vin ce, Al ba ni ans, Serbs, Jo sip Broz Ti to, Sta te 
Se cu rity Ser vi ce, con sti tu ti o nal chan ges. 

Рад је пре дат 26. апри ла 2011. 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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БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 30, 2011

Са ша РА ДО ВА НО ВИЋ
Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на/Ле по са вић 

ИС КУ СТВО УМЕТ НИЧ КОГ ДЕ ЛА*

Ап стракт: У пр вом де лу ра да из ла же се але ти о ло шка осно ва ис ку ства умет-
нич ког де ла. Та ква ана ли за се за сни ва на два Хај де ге ро ва ста ва из ло же на у Из во ру 
умет нич ког де ла. На пр вом, ко ји под ра зу ме ва ње го во од ре ђе ње ис ку ства умет нич ког 
де ла као чу ва ња. И на дру гом, да пре о бра жа ју су шти не исти не бив ство ва ња од го ва-
ра пре о бра жај су шти не умет но сти. Ана лог но то ме по сма тра се ре цеп ци ја (чу ва ње) 
умет нич ког де ла као основ ни фе но мен умет но сти и де ли на ан тич ко, сред њо ве ков но 
и но во ве ков но. У дру гом де лу ра да, на осно ву та квог схва та ња екс пли ци ра се сред њо-
ве ков ни мо дел ис ку ства тј. чу ва ња умет нич ких де ла при сут них на Ко со ву и Ме то хи ји. 

Кључ не ре чи: чу ва ње, исти на бив ство ва ња, Мар тин Хај де гер, але ти о ло ги ја, 
хри шћан ство.

Умет ност Ко со ва и Ме то хи је је нај ве ћим де лом сред њо ве ков но хри шћан-
ска. У том сми слу по ста вља се пи та ње ка ко ту ма чи ти ис ку ство умет но сти код 
сред њо ве ков них Ср ба. Мо дер ни став пре ма умет но сти у хра мо ви ма, ико на ма 
и жи ти ја ма ви ди кул тур но до бро, естет ски пред мет уни вер зал ног зна ча ја, део 
тра ди ци је ко ји кон сти ту и ше на ци о нал ни иден ти тет срп ског на ро да и пред-
мет кул тур не за шти те. Ипак са мо ис ку ство тих умет нич ких тво ре ви на оста је 
бит но ис кри вље но у та квим пер спек ти ва ма. Гу би се из вор ни сред њо ве ков но-
хри шћан ски сми сао су шти не та квих умет нич ких де ла и умет но сти.

Хај де ге ро ва але ти о ло шка ана ли за 
ис ку ства умет нич ког де ла

Хај де ге ро во ту ма че ње умет но сти обич но се у по ве сти есте ти ке од ре ђу је 
као ми шље ње са оне стра не есте ти ке.1 Ње го во про ми шља ње умет но сти при-
дру жу је се та ко дру гим есте тич ким те о ри ја ма, али са том на зна ком да се ту 

* Рад је на пи сан у окви ру про јек та Ма те ри јал на и ду хов на кул ту ра Ко со ва и Ме то хи је 
(Ев. бр. 178028), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је.

1 D. Gr lić, Este ti ka IV, S onu stra ne este ti ke, Za greb, 1979, 233–269.

УДК 000000000000
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ра ди о јед ном спе ци фич ном ту ма че њу умет но сти ко је не под ле же по сто је ћим 
есте тич ким па ра диг ма ма. Сам Хај де гер сво је про ми шља ње умет но сти схва та 
и као пре вла да ва ње есте ти ке.2 Есте тич ко ми шље ње при па да ме та фи зич ком на-
чи ну раз ми шља ња па се та кво пре вла да ва ње есте ти ке исто вре ме но схва та као 
пре вла да ва ње ме та фи зи ке. Сво је ми шље ње ства ри умет но сти Хај де гер схва та 
као пре ла зно ми шље ње ко је тре ба да при пре ми ми шље ње дру гог по чет ка и 
но ву су шти ну умет но сти осло бо ђе ну ме та фи зич ких пер спек ти ва. У том сми-
слу ње го во про ми шља ње умет но сти на дру га чи ји на чин од есте тич ког ту ма чи 
фе но мен умет но сти ко ји чи не ства ра ње, де ло, ре цеп ци ја. Та кво пре вла да ва ње 
зах те ва и но ву тер ми но ло ги ју. Хај де гер на је дан но ви на чин, тј. пу тем пој ма 
чу ва ња (Be wa hrung) де ла озна ча ва оно што се у тра ди ци о нал ном есте тич ком 
ми шље њу на зи ва ре цеп ци јом или естет ским ис ку ством де ла. 

Основ на те за овог ра да је сте у то ме да је Хај де ге ро во про ми шља ње умет-
но сти алетиoлошк о. Дру гим ре чи ма, хо ри зонт ту ма че ња умет но сти је сте по-
вест исти не бив ство ва ња или удес раз от кри ва ња (Ent ber gung sgeschick). Пре о-
бра жај су шти не умет но сти од го ва ра пре о бра жа ју су шти не исти не.3 Ана лог но 
то ме, чу ва ње (ис ку ство) умет нич ког де ла као основ ни фе но мен умет но сти 
од го ва ра пре о бра жа ју су шти не исти не бив ство ва ња. 

Хај де гер уво ди по јам чу ва ња на ме сто естет ског ис ку ства, до жи вља ја и 
ре цеп ци је де ла. По јам чу ва ња има јед но уни вер зал но зна че ње јер тре ба да у 
се би пре у зме све по ве сне ди мен зи је ис ку ства умет нич ког де ла, и то не са мо 
про шле већ и бу ду ће. По ред то га Хај де гер го во ри да чу ва ње сто ји у са при-
пад ном од но су ка ко пре ма су шти ни де ла та ко и пре ма ства ра њу. Не ма де ла 
без ства ра о ца али ни без оних ко ји то де ло чу ва ју.4 Исто вре ме но на гла ша ва 
са при пад ни од нос чу ва ња пре ма исти ни. Та ко Хај де гер у Из во ру умет нич ког 
де ла го во ри да се у „ство ре но сти“ (Geschaf fen sein) не ис цр пљу је ствар ност де-
ла. Са мо де ло са др жи јед но при но ше ње (Dar brin gen) да (daß) оно је сте. Ова 
струк ту ра „да де ло је сте“ при па да чу ва њу де ла чи ме де ло за до би ја сво ју пу ну 
ствар ност. Об ја шња ва ју ћи ово по ми ца ње (Ve rrückung) де ла Хај де гер пи ше: 
„При хва ти ти то по ми ца ње зна чи: про ме ни ти уоби ча је не од но се пре ма све ту 
и зе мљи и убу ду ће се ус те за ти од уоби ча је ног де ла ња и про це њи ва ња, по зна-
ва ња и гле да ња да би се бо ра ви ло у исти ни ко ја се де ша ва у де лу... То, пу сти-
ти де ло да бу де де ло на зи ва мо чу ва њем де ла. Тек за чу ва ње де ло се у сво јој 
ство ре но сти по ка зу је као ствар но, тј. као де ло сно при су ству ју ће (werk haf te 

2 M. He i deg ger, Beiträge zur Phi lo sop hie, (GA 65) Frank furt, 1989, 503–504, Be sin nung 
(GA 66), Frank furt, 1997, 36–37.

3 M. He i deg ger, Holz we ge ( HW), Frank furt, 1994, 69–70.
4 „Као што де ло не мо же би ти а да не бу де ство ре но, па су му су штин ски по треб ни 

ства ра о ци, та ко и оно што је ство ре но не мо же са мо да по ста не бив ству ју ће без оних ко ји 
га чу ва ју.“ Исто, 54.
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We sen de).“5 Оног тре нут ка кад се не ко пре ма ње му од но си као пре ма пред-
ме ту сва ко днев ног ис ку ства и упо тре бе, ка да се про це њу је на не кој аук ци ји 
или се јед но став но зна за ње го во по сто ја ње, де ло не при су ству је као де ло. 
Де ло ни је мо гу ће без чу ва ра, од но сно од го ва ра ју ће ре цеп ци је ко ја га чи ни 
де лом. Де ло увек оста је по ве за но са сво јим чу ва ри ма. Сход но то ме са свим је 
мо гу ће да се по ја ви јед но ве ли ко умет нич ко де ло ко је не ће би ти при хва ће но 
сра змер но сво јој ве ли чи ни. Та кво де ло че ка бу ду ће чу ва ре ко ји ће „бо ра ви ти 
у исти ни ко ја се де ша ва у де лу“ и са че ка ће „...да они уђу у ње го ву исти ну“.6 
Та ко ђе Хај де гер ука зу је на то да је и за бо рав (Ver ges sen he it) у ко је де ло мо же 
па сти чу ва ње де ла. Дру гим ре чи ма чу ва ње сто ји не са мо у отво ре но сти већ 
и у скри ве но сти бив ству ју ћег ко је се де ша ва у де лу. Хај де гер од ре ђу је та ко 
чу ва ње као „ста ја ње-у“ (In ne ste hen). „Ста ја ње-у“ пре ма Хај де ге ру је сте зна ње. 
То зна ње Хај де гер обра зла же на осно ву ис ку ства ми шље ња из Бив ство ва ња и 
вре ме на.7 На и ме, то зна ње ни је пу ко по зна ва ње не че га већ сво је вр сно хте ње. 
„Ко за и ста зна бив ству ју ће зна шта хо ће усред бив ству ју ћег.“8 Та кво зна ње 
као хте ње је сте ек ста тич но са мо у пу шта ње ег зи сти ра ју ћег чо ве ка у не скри ве-
ност бив ству ју ћег.9 На овај на чин фун да ме тал но он то ло шка про бле ма ти ка се 
ин те гри ше у Хај де ге ро во по ве сно ми шље ње исти не бив ство ва ња. Исто вре-
ме но ово под ра зу ме ва да се ин те гри ше и фун да мен тал но он то ло шка ана ли за 
исти не.10 Је дан би тан мо ме нат у та квој ана ли зи из Бив ство ва ња и вре ме на 

5 Исто, 54.
6 Исто, 54.
7 M. He i deg ger, Sein und Ze it (GA 2), Frank furt, 1977. По сто ји ми шље ње да Хај де гер 

то ком три де се тих го ди на на пу шта фун да мен тал но он то ло шку про бле ма ти ку по ста вље ну у 
Бив ство ва њу и вре ме ну. Ње го во ми шље ње у вре ме пи са ња Из во ра умет нич ког де ла по ста је 
бит но по ве сно. Ипак у сво јим ка сни јим спи си ма ка да пра ви осврт на свој ми са о ни пут, Хај-
де гер ука зу је на то да се ту не ра ди о на пу шта њу већ о на до град њи по зи ци је из Бив ство ва ња 
и вре ме на. У том сми слу зна чај но је пи смо ко је је упу тио Ри чард со ну, об ја вље ном у: Wil li-
am J. Ric hard son S.J., He i deg ger, Thro ugh Phe no me no logy to Tho ught, The Ha gue, 1967, XXI II. 
Сход но то ме по зи ва ње у Из во ру умет нич ког де ла на Бив ство ва ње и вре ме – нај ве ће де ло из 
пр ве де о ни це ње го вог ми са о ног пу та – у до бром сми слу по твр ђу је Хај де ге ров став да је у 
дру гој де о ни ци ње го вог ми са о ног пу та реч о на до град њи пр ве. Тре ба ис та ћи да је Из вор 
умет нич ког де ла пи сан у ду гом вре мен ском ра спо ну. Пр во пре да ва ње под тим на зи вом по-
ја ви ло се 1931. го ди не, дру го 1935, а тре ће 1936. ко је је об ја вље но у 5. то му це ло куп ног де ла 
под окри љем из да вач ке ку ће Vit to rio Klo ster mann. Та ко ђе је ва жно на по ме ну ти да је Из во ру 
умет нич ког де ла при кљу чен „До да так“ на пи сан 1956. и ко ји ову рас пра ву о умет но сти по-
ве зу је са те ма ти ком до га ђа ја ка рак те ри стич ном за тре ћу де о ни цу Хај де ге ро вог ми са о ног 
пу та. Има ју ћи у ви ду та кав ра спон пи са ња и пре пра вља ња Из во ра умет нич ког де ла, мо же се 
го во ри ти да се ова рас пра ва про те же на све три ми са о не де о ни це у Хај де ге ро вом ми шље њу. 

8 HW, 55.
9 Исто, 56.
10 GA 2, § 44.



158 Саша Радовановић

је сте Хај де ге ро ва тврд ња да је ту бив ство ва ње јед на ко ка ко у исти ни та ко и 
не и сти ни.11 Ек ста тич ност упу шта ња је јед на ко и до ку че ност (Erschlos sen he it) 
и за кљу ча ност (Verschlos sen he it). Сход но то ме де ло па да у за бо рав упра во он да 
кад је ек ста тич но ег зи сти ра ње за кљу ча но. Ово не зна чи да је де ло за ви сно од 
по на ша ња ек ста тич не ег зи стен ци је. Хај де гер у из ве сном сми слу да је при мат 
де лу у од но су на ис ку ство. 

Де ло је де ша ва ње исти не бив ству ју ћег као але ти о ло шке ди фе рен ци је. 
Але ти о ло шка ди фе рен ци ја под ра зу ме ва да се исти на схва ти у при ва тив ном 
сми слу као оти ма ње не скри ве но сти од скри ве но сти, тј. као „не-скри ве ност“. 
Хај де гер у Из во ру умет нич ког де ла из ра жа ва исти ну као але ти о ло шку ди фе-
рен ци ју у ме та фо ра ма ра све тли не и дво стру ког скри ва ња. Овај од нос у ви ду 
але ти о ло шке ди фе рен ци је по ње му је из вор ни су коб ко ји се у де лу де ша ва као 
су коб зе мље и све та. Ко нач но Хај де гер ин те гри ше аутен тич но ту бив ство ва ње 
у кон цепт чу ва ња де ла уво де ћи фе но мен од луч но сти (Entschlos sen he it).12 Ипак 
овај по јам од луч но сти у јед ном про ме ње ном сми слу је ка рак те ри сти чан за де-
ло. У де лу се пу тем су ко ба зе мље и све та до но си од лу ка (Entsche i dung): „Свет 
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 по зна те и где их по но во ис пи ту је мо, ту све ту је свет.“13 Од лу ка та ко ђе по-
чи ва на але ти о ло шкој ди фе рен ци ји, тј. исти ни схва ће ној као „не-скри ве но сти“. 
„Свет је ра све тли на су штин ских упу та ко ји ма се по ко ра ва сва ка од лу ка. Сва ка 
од лу ка те ме љи се на не чем не са вла ди вом, скри ве ном, за блу ђу ју ћем ина че ни-
је. Зе мља та ко ђе ни је не што за кљу ча но, не го оно што као са мо за кљу ча ва ју ће 
из би ја. Свет и зе мља увек су у са мој сво јој су шти ни у су ко бу и су ко бљи ви.“14 
Хај де гер за кљу чу је да хте ње као од луч ност не ли ша ва де ло ње го ве не за ви сно-
сти. Ова не за ви сност не под ра зу ме ва ауто но ми ју де ла у сми слу умет ност ра ди 
умет но сти. Она под ра зу ме ва да де ло ни је од ву че но у област пу ког до жи вља ја 
и ни је сро за но на функ ци ју по бу ђи ва ча до жи вља ја. Де ло је не за ви сно јер се 
њи ме отва ра oбласт по ста вље на њим са мим. Де ло је та ко ме ро дав но за чу ва ње. 
Чу ва ње де ла је про пи са но и са ство ре но тек пу тем са мог де ла.15 За то Хajдегер 
ка же: „Чу ва ње де ла не оса мљу је љу де на њи хо ве до жи вља је, већ их увла чи у 
при пад ност исти ни ко ја се де ша ва у де лу (су коб зе мље и све та С. Р.) и та-
ко уте ме љу је бив ство ва ње-за-дру гог и бив ство ва ње-са-дру гим као по ве сно 

11 Исто, 294–295.
12 Фе но мен од луч но сти Хај де гер уво ди у дру гом де лу Бив ство ва ња и вре ме на ка да го-

во ри о аутен тич ној ег зи стен ци ји. Ви ди § 65 ’Ze i tlic hke it als on to lo gischer Sinn der Sor ge’, 
GA 2, 430.

13 HW, 30-1
14 Исто, 42.
15 Исто, 55.
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из-ста ја ње (Aus ste hen) ту бив ство ва ња с об зи ром на не скри ве ност (Un ver bor-
gen he it).“16 Хај де гер та ко ђе до да је да је зна ње као чу ва ње да ле ко до оног по-
зна ва ња фор мал ног аспек та де ла, ње го вих дра жи као та квих на те ме љу уку-
са. По јам чу ва ња, да кле, мо ра да се раз дво ји од естет ског су да уку са. Ипак то 
раз два ја ње ни је ап со лут но. На и ме, Хај де гер сма тра да се чу ва ње де ла де ша ва 
на ра зним сте пе ни ма зна ња са раз ли чи тим ни во и ма до ме та, по сто ја но сти и 
ја сно ће.17 Ово мо же да зна чи две ства ри. Пр во, да по јам чу ва ња је сте ме ро-
дав на ин стан ца за сва ко ис ку ство де ла. Ово под ра зу ме ва да су оста ла ис ку ства 
услов но ре че но не са вр ше на и про бле ма тич на. Та ко ђе, ово под ра зу ме ва да та-
ква ис ку ства при па да ју и за бо ра ву де ла, тј. да се де ло њи ма не по ка зу је у пу ном 
сми слу. И дру го, да се ис ку ство де ла по ве сно ме ња пре све га у за ви сно сти од 
на чи на пре о бра жа ја су шти не исти не бив ство ва ња и ње му од го ва ра ју ће бив-
стве но сти. У том сми слу тре ба схва ти ти ци ти ра ни Хај де ге ров став да чу ва ње 
де ла не оса мљу је љу де на њи хо ве до жи вља је... и да под ра зу ме ва ...по ве сно из-ста-
ја ње с об зи ром на не скри ве ност. То исто вре ме но зна чи да се грч ко ис ку ство 
умет но сти раз ли ку је од сред њо ве ков ног или но во ве ков ног. Сход но то ме по јам 
чу ва ња ни је стро го над ре ђен и ме ро да ван тим ис ку стви ма, већ пре све га има 
функ ци ју са би ра ња и са жи ма ња тих ис ку ста ва али и раз ли ко ва ња. Та ко у спи су 
До ба сли ке све та Хај де гер го во ри о то ме да ста ри Гр ци ни су има ли до жи вља је: 
„Као што је ну жно и оправ да но да но во ве ков ном чо ве ку све по ста је до жи вљај 
ка да у об ли ко ва њу сво је су шти не иде све да ље, исто је та ко из ве сно да Гр ци 
на све ча но сти ма у Олим пи ји ни кад ни су мо гли да има ју до жи вља је.“18 Ову те-
зу да Гр ци ни су има ли до жи вља је Хај де гер из но си и у сво јим пре да ва њи ма о 
Ни чеу. Та ко у пре да ва њи ма об ја вље ним у 43. то му ње го вог це ло куп ног де ла 
под на сло вом Ни че. Во ља за моћ као умет ност Хај де гер го во ри о шест те мељ-
них чи ње ни ца у по ве сти есте ти ке. У пр вој ана ли зи ра основ но грч ко ис ку ство 
умет нич ког и го во ри да Гр ци ни су има ли до жи вља је, већ су де ло и умет ност 
при хва та ли у све тло сти јед ног из вор ног зна ња.19 По јам до жи вља ја је пре ма 

16 Исто, 55. 
17 Исто, 56.
18 Исто, 94.
19 Хај де гер сма тра да је ту ма че ње грч ког из вор ног ис ку ства но во ве ков ним пој мо ви ма 

не при ме ре но и на сил но па сход но то ме оно га ис кри вљу је и пре ту ма чу је. Је дан при мер та-
квог мо дер ног ре дук ци о ни зма пред ста вља есте тич ко из ла га ње Вла ди сла ва Та тар ки је ви ча 
ко ји мо дер ним пој мом „естет ски до жи вљај“ об ја шња ва ис ку ство умет нич ког ка ко у ан тич-
кој, та ко у сред њо ве ков ној и но во ве ков ној епо хи. На зив естет ски до жи вљај је си но ни ман 
са естет ским ис ку ством и ко ри сти се у по след њих сто го ди на. Та тар ки је вич га при ме њу је 
на це ло куп но по ве сно ис ку ство умет нич ког сма тра ју ћи да је овај из раз до бар при мер да се 
исто ри ја пој мо ва не по ду да ра са исто ри јом на зи ва. (Ви ди Исто ри ја шест пој мо ва, Бе о град, 
1980, 299–325.) Не же ле ћи да упад не у та кву зам ку Хај де гер го во ри о јед ном на ро чи том 
зна њу ста рих Гр ка о умет но сти ко је се не мо же из јед на чи ти са есте тич ким. „Ве ли ка грч ка 
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ње му ка рак те ри сти чан за но во ве ков но ис ку ство умет но сти и прет по ста вља 
исти ну бив ство ва ња као из ве сност са мо пред ста вља ју ћег су бјек та. Та кав кон-
текст нај бо ље од ре ђу је Хај де ге ро во ре чи „...да се истин ска ствар ност де ла ис-
по ља ва са мо он да кад се де ло у чу ва у исти ни ко ја се де ша ва по сред ством ње га 
са мог“.20 Дру гим ре чи ма, на је дан на чин се де ша ва исти на у грч ком хра му, а на 
дру ги на чин у јед ној хри шћан ској ико ни или Се за но вој сли ци.

Хај де гер по јам чу ва ња од ре ђу је не са мо по ве сно-уни вер зал но, већ и по-
ве сно-епо хал но. Он сма тра да по сто је три ве ли ке епо хе у за сни ва њу по ве сти 
бив ство ва ња За па да, а са мим тим и су шти не умет но сти: ан тич ка, сред њо ве-
ков на и но во ве ков на. „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 ство 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.“21 
Ова три об ли ка за сни ва ња су шти не умет но сти не ма ју ка рак тер не ке стил ске 
по де ле уну тар исто ри је умет но сти ни ти се њи ма из ра жа ва ју исто риј ска раз-
до бља. Ово тро стру ко за сни ва ње су шти не умет но сти је сте за сни ва ње јед не 
из вор не по ве сти ко ју Хај де гер раз ли ку је од да ти ра ју ће. У из вор ној по ве сти 
ко ја се де ша ва кроз умет ност и умет нич ко де ло сва ки пут на ста је но ви свет, 
но ви по че так у по ве сти исти не бив ство ва ња. Сва ки пут се по ве сно бив ство-
ва ње за сни ва у дру га чи јој су шти ни. Умет ност као та кво за сни ва ње по ве сти 
ни кад не опи су је не што про шло ни ти по дра жа ва не ки про шли до га ђај или 
ствар. Она има по ве сно-обра зу ју ћу уло гу у сми слу да она уте ме љу је по вест. 
Умет ност пре ма Хај де ге ру по ка зу је овај пре о бра жај исти не бив ство ва ња, али 
увек исто вре ме но по ка зу ју ћи и по тен ци јал да из не се не скри ве ност.22 Дру гим 
ре чи ма, умет ност под ле же и кон сти ту и ше удес раз от кри ва ња. Је ди но у до ба 
вла да ви не тех ни ке умет ност гу би сво ју по ве сно обра зу ју ћу су шти ну од но сно 
по тен ци јал да из не се не скри ве ност бив ство ва ња. Она по ста је без-умет ност 

умет ност оста је без јед ног од го ва ра ју ћег ми са о ног по и ма ња...“, Ni etzsche: Der Wil le zur Macht 
als Kunst (на да ље GA 43), Frank furt, 1985, 93. Ста ри Гр ци умет ност и умет нич ка де ла ни су 
схва та ли есте тич ки јер ни су има ли до жи вља је и у све тло сти њи хо вог зна ња ни је би ло по тре бе 
за јед ном есте ти ком и ње ном ре флек си јом. Есте ти ка пре ма Хај де ге ру по чи ње са Пла то ном 
ка да се из вор ни фе но ме ни умет но сти пре ту ма чу ју и по ста вља ју на но ви на чин. GA 43, 93.

20 HW, 56.
21 HW, 64-65. Ова кво Хај де ге ро во ту ма че ње из ла же по вест 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 по ве сти је сте ис точ но а зиј ска. Ње на 
по ве сност се не отва ра грч ким пре о бра жа јем бив ство ва ња већ је тра ди ра на дру га чи јим по чет ком. 
Ви ди „Aus einem Gespräch von der Sprac he“, u: Un ter wegs zur Sprac he, Stut tgart, 2001, 83–155.

22 Пре ма Хај де ге ру, сва ки пут ка да се пре о бра жа ва ло бив ство ва ње – као ан тич ко, сред-
њо ве ков но и но во ве ков но – сва ки пут се де ша ва ла не скри ве ност (Un ver bor gen he it), HW, 65.
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(Kunst-lo sig ke it) и без-по ве сна (geschic htlos) и као та ква под ле же на уч но тех-
нич кој кон струк ци ји све та. Де ло ви ше ни је пред мет већ ста ње и умет ност 
сто ји на свом кра ју. 

Сход но овим пре о бра жа ји ма исти не и бив ство ва ња пре о бра жа ва се су-
шти на умет но сти, али и на чин чу ва ња де ла. При то ме, Хај де гер сма тра да сва-
ком на чи ну за сни ва ња од го ва ра је дан на чин чу ва ња де ла.23 Чу ва ње де ла код 
ста рих Гр ка је дру га чи је не го код сред њо ве ков них хри шћа на или хри шћа на 
уоп ште. Та ко је код ста рих Гр ка бив ство ва ње би ло ме ро дав но ста вље но у де-
ло. Гр ци су бив ство ва ње схва та ли као fu/sij, а исти ну као a)-lh/qe ia. Ис ку ство 
умет но сти код Гр ка ни је под ра зу ме ва ло до жи вља је као што је ре че но, већ 
јед но из вор но зна ње. При ро ду тог зна ња, од но сно ис ку ства Хај де гер из ла же 
у Из во ру умет нич ког де ла. Је дан грч ки храм је сте ме сто по ја вљи ва ња грч ких 
бо го ва. У ње му се „бог до зи ва у отво ре но сво је при сут но сти“ и „све то от кри ва 
као све то“. Као ме стом по ја вљи ва ња грч ких бо го ва 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.“24 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 
је бив ство ва ње (fu/sij) до су ди ло „ус кра ће ну по вест јед ног ту бив ство ва ња“.25 
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 ње-
гов 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.“26 
Слич но је и са тра ге ди јом или не ком дру гом пе снич ком вр стом. У јед ном 
књи жев ном де лу, на при мер тра ге ди ја, 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“. 27 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...“28 У тек сту Пи та ње о тех ни ци Хај де гер пи ше, ми сле ћи 

23 Исто, 63.
24 Исто, 27–28.
25 Исто, 64. 
26 Исто, 28.
27 Исто, 29.
28 Исто, 29.
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на ис ку ство ста рих Гр ка, да се у тра ге ди ји отва ра раз го вор из ме ђу бо жан ске 
и људ ске суд би не.29 Ова кву ин тер пре та ци ју ис ку ства умет но сти пот кре пљу ју 
ње го ва твр ђе ња из Из во ра умет нич ког де ла. На и ме, то из вор но ис ку ство умет-
нич ког де ла 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.“30 При то ме 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. 

Хај де гер стро го одва ја но во ве ков но ис ку ство умет нич ког од ан тич ког и 
сред њо ве ков ног, тј. хри шћан ског. Но во ве ков на епо ха је пре све га ан тро по цен-
трич на и на свом кра ју тех нич ка. Но во ве ков но ис ку ство ка рак те ри ше пре све га 
до жи вљај. Ово ис ку ство по чи ва на дру га чи јем схва та њу бив ство ва ња. Бив ство-
ва ње бив ству ју ћег се са да схва та као пред ста вље ност (Vor ge stel lthe it),31 а исти на 
као из ве сност са мо пред ста вља ју ћег су бјек та. До жи вљај под ле же та квој исти-
ни бив ство ва ња. Он по ста је ме ри ло и из вор не са мо за ужи ва ње у умет но сти 
(естет ски до жи вљај), већ и за умет нич ко ства ра ње и за кљу чу је да је до жи вљај 
еле мент у ко ме умет ност уми ре. То уми ра ње те че по ла ко и по треб но му је не-
ко ли ко ве ко ва.32 У том сми слу зна чај но је оно што пи ше у Уво ду у ме та фи зи ку: 
„За нас да на шње ле по је обр ну то, оно што опу шта, што од ма ра и због то га од-
ре ђе но за ужи ва ње. Умет ност при па да под руч ју по сла сти ча ра. Да ли ужи ва ње 
умет но сти слу жи за за до во ље ње утан ча них осе ћа ња, по зна ва о ца и есте та или за 
мо рал но уз ди за ње на ра ви не пред ста вља у су шти ни ни ка кву раз ли ку.“33 Јед но 
умет нич ко де ло по пут Ван Го го ве сли ке је сте пред мет до жи вља ја за сно ван на 
из ве сно сти са мо пред ста вља ју ћег су бјек та. Де ло се по ста вља као пред мет и по-
ста је ствар естет ског про це њи ва ња, тр го ви не умет ни на ма, без ин те ре сног или 
ин те ре сног до па да ња. У сва ком слу ча ју де ло се увек тре ти ра као пред мет ко јим 
се мо же, ка ко Хај де гер ка же, „ра чун ски рас по ла га ти и про ма тра ти“.

29 M. He i deg ger, Vorträge und Aufsätze, Stut tgart, 2000, 38.
30 HW, 30.
31 Исто, 109.
32 Исто, 67.
33 M. He i deg ger, Einführung in die Me taphysik (EM), Tübin gen, 1987, 101.
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По ста вља се пи та ње ка ко сто ји са сред њо ве ков ним-хри шћан ским ис ку-
ством умет нич ког де ла. Хај де гер вр ло ма ло го во ри то ме. Пред сто је ћа ана ли за 
сред њо ве ков не умет но сти, по ла зе ћи од Хај де ге ро вог схва та ња умет но сти, 
тре ба да нам при бли жи та кво ис ку ство.

Але ти о ло шко ту ма че ње сред њо ве ков но-хри шћан ског 
ис ку ства умет нич ког де ла

Хај де гер је у сво јим спи си ма стро го раз дво јио ан тич ко ис ку ство од но во-
ве ков ног. По ста вља се пи та ње шта се де ша ва са ис ку ством сред њо ве ков ног 
хри шћан ског де ла. Да ли се на осно ву Хај де ге ро вих ста во ва мо же об ја сни ти 
та кво ис ку ство. Прет ход но из ла га ње пој ма чу ва ња као по ве сно уни вер зал ног 
и по ве сно-епо хал ног је сте при пре ма за ту ма че ње сред њо ве ков но-хри шћан-
ског ис ку ства умет нич ког.

Је дан Хај де ге ров став из Уво да у ме та фи зи ку по ста је па ра диг ма ти чан не 
са мо за раз у ме ва ње ис ку ства сред њо ве ков но-хри шћан ског де ла не го и су-
шти не хри шћан ске умет но сти у це ли ни. „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?“34 Хај де гер на овај на чин утвр ђу је ис ку стве не раз ли ке у ста ву 
пре ма хра му: сва ко днев ни (де ца ко ја се игра ју у ње го вој сен ци), ту ри стич ки 
као по сма тра ње и фо то гра фи са ње зна ме ни то сти, на уч ни исто ри ча ра умет-
но сти и ре ли ги о зни као мо на шки. Ипак да би се са чу ва ла су шти на сред њо ве-
ков но-хри шћан ског хра ма ва жно је од го во ри ти на пи та ња из на ве де ног ста ва: 
„Ка ко и ко ме се от кри ва бив ство ва ње?“ и „Ка ко сто ји ствар око бив ство ва ња 
бив ству ју ћег?“

Хај де гер у Из во ру умет нич ког де ла го во ри о јед ном сред њо ве ков ном за-
сни ва њу су шти не умет но сти. Taко је ан тич ко за сни ва ње под ра зу ме ва ло ме-
ро дав но по ста вља ње бив ство ва ња у де ло. У сред њем ве ку се бив ству ју ће у 
це ли ни схва та као од Бо га ство ре но (ens cre a tum). Овај пре о бра жај бив ству-
ју ћег у це ли ни а са мим тим и у умет но сти има сво ју але ти о ло шку осно ву у 
пре о бра жа ју исти не у по ду да ра ње (o(mo iw sij). Фи ло зоф ску осно ву ова квог 
пре о бра жа ја пру жио је Пла тон. Пла тон, иако још за исти ну ко ри сти реч a)lh/
qe ia (не скри ве ност), исти ну схва та као ис прав ност гле да ња, на осно ву че га 
ће ка сни је Ари сто тел го во ри ти о исти ни као по ду да ра њу. Хај де гер ће у Уво-
ду у ме та фи зи ку ука за ти да осно ве Пла то но ве ин тер пре та ци је бив ство ва ња 

34 ЕМ, 26-7.
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бив ству ју ћег и исти не бив ство ва ња је су и осно ве хри шћан ско-ју деј ског све та 
чи ме се при дру жу је Ни че о вој иде ји о хри шћан ству као пла то ни зму за на-
род: „Рас цеп (Kluft), xwri zmo/j, рас це пљу је се из ме ђу оног са мо при вид ног 
бив ству ју ћег ов де до ле и бив ство ва ња не где го ре, онај рас цеп у ко ји се са да 
на се ља ва уче ње хри шћан ства уз исто вре ме но пре ту ма чи ва ње оно га до ње га у 
оно што је ство ре но и оног гор ње га у твор ца, оно се да кле пре ко ва ним оруж-
јем по ста вља про тив ан ти ке (као ‘не зна бо штву’ (He i den tum)) и ис кри вљу је 
(ver stel len). Сто га Ни че с пра вом ка же: хри шћан ство је пла то ни зам за на род.“ 
35 На осно ву ова квог пре о бра жа ја бив ство ва ња и исти не бив ство ва ња мо же 
се го во ри ти о јед ном пре о бра жа ју ис ку ства умет но сти. Јед но од ме ро дав них 
од ре ђе ња умет но сти из Из во ра умет нич ког де ла је сте и то да је „умет ност као 
по ве сна ства ра ју ће чу ва ње исти не у де ло“.36 По ла зе ћи од ова квог ме ро дав ног 
од ре ђе ња умет но сти, мо же се го во ри ти да је чу ва ње умет нич ког де ла од ре ђе-
но исти ном бив ство ва ња. С об зи ром да се исти на бив ство ва ња пре о бра жа ва 
он да и ства ра ње уну тар та квог бив ство ва ња ви ше ни је од ре ђе но не-скри ве но-
шћу fu/sij-а, већ исти ном као по ду да ра њем. Све бив ству ју ће у сред њем ве ку 
је сте од бо га ство ре но и сва ко бив ству ју ће је у од ре ђе ном сми слу ens cre a tum, 
ство ре но бив ству ју ће. Као та кво, сва ко бив ству ју ће а са мим тим и умет нич ко 
де ло је ana lo gia en tis или траг твор ца. Оно по ста вља хри шћан ско-по ве сни ду-
хов ни свет. Ре че но хај де ге ров ски по ста вља се једaн свет ко јим се не скри ве но 
из но си струк ту ра скри ве но сти у ви ду по ду да ра ња и струк ту ра бив стве но сти 
да је све од Бо га ство ре но. 

Очи глед но је да се ова ква струк ту ра бив ство ва ња бив ству ју ће не от кри ва 
ту ри сти ма ко ји су се оку пи ли око хра ма, ни ти не ком исто ри ча ру умет но сти 
без об зи ра на ње го во зна ње, а још ма ње де ци ко ја се без бри жно игра ју око 
хра ма. Та ква струк ту ра бив ство ва ња се от кри ва пре све га мо на си ма, од но сно 
вер ни ци ма ко ји ма храм ни је ар хи тек тон ско де ло већ ме сто су сре та са Бо гом. 
Дру гим ре чи ма, умет нич ка де ла сред њег ве ка и хри шћан ског по ре кла ни су 
де ла у са вре ме ном сми слу. Она зах те ва ју јед но спе ци фич но ис ку ство ко је је 
пре све га са крал но или пре ци зни је ли тур гиј ско. Ко сов ско-ме то хиј ска умет-
ност упра во нај ве ћим де лом је сте та ква. 

Је дан хри шћан ски храм по пут Гра ча ни це, Бо го ро ди це Ље ви шке или 
Де ча на је сте ме сто у ко јем се „Бог до зи ва у отво ре но сво је при сут но сти“ и 
„све то от кри ва као све то“. Ипак ова кво по све ћи ва ње и сла вље ње ни је иден-
тич но грч ком ис ку ству умет нич ког. По све ћи ва ње и сла вље ње има ка рак тер 
ли тур гиј ског бо го слу же ња. Сход но то ме одва ја ње умет но сти на ар хи тек тон-
ску, ли ков ну или књи жев ну би ло је спо ред но. Сва умет нич ка де ла без об зи ра 
на вр сту има ла су пре све га са крал но ре ли ги о зну функ ци ју. Гра ча ни ца или 

35 EM, 80.
36 Ви ди HW, 65.
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Де ча ни као хра мо ви је су пре све га ana lo gia en tis. Храм је траг или, ре че но у 
ду ху пра во сла вља, ико на твор ца. Исто вре ме но, са ма ар хи тек тон ско-ли ков на 
кон струк ци ја има те о ло шко-ли тур гиј ску функ ци ју. Ови хра мо ви као ар хи тек-
тон ска де ла са жи ма ју хри шћан ски уни вер зум. Де чан ски храм у сво јој осно ви 
има крст као те ло бо го чо ве ка. Гор њи део ку по ле 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 сле ди овај про грам. У осно ви ку по ле на сли кан је Христ пан то кра тор. 
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 са мо ти ви ма зе маљ ске ли тур ги је. У пандaтифима ко ји 
др же цен трал ну ку по лу на ла зе се 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, а у при-
пра ти цр кве се на ла зе и оно што исто ри ча ри умет но сти на зи ва ју исто риј ским 
пор тре ти ма – на при мер ис так ну ти цр кве ни ве ли ко до стој ни ци или при пад-
ни ци ло зе Не ма њи ћа, као што је то пре све га слу чај у Гра ча ни ци. Су шти на 
сва ког бив ству ју ћег, а по го то во умет нич ког де ла, је сте са при пад ност Бо гу. 
Све је од Бо га ство ре но, а чо век по ње го вој „сли ци и при ли ци“ (kat )ei)ko/
na h(me te//ran kai/ kat )o(moi/wsin)37. Сим бо ли ка хри шћан ских хра мо ва 
на Ко со ву и Mетохији у пу ном сми слу при ка зу је та кву струк ту ру. Уко ли ко 
се по зо ве мо на Хај де ге ро во але ти о ло шко про ми шља ње, он да тре ба ре ћи да 
се све бив ству ју ће схва та и чу ва као од Бо га ство ре но, а исти на бив ство ва ња 
као по ду да ра ње јем чи је дин ство пла на Бож јег ства ра ња. „Ve ri tas као ada e qu a-
tio rei (cre an dae) ad in tel lec tum (di vi num) јем чи ve ri tas као ada e qu a tio in tel lec tus 
(hu ma ni) ad rem. Сву да, ve ri tas за пра во зна чи con ve ni en tia, са гла ша ва ње (Übe re-
in stim mung) са мог бив ству ју ћег као ство ре ног са твор цем, сла га ње (Stim men) 
пре ма од ре ђе њу по рет ка ства ра ња“.38 

Сред њо ве ков ни Ср бин, или хри шћа нин ма ко јег вре ме на, у цр кве ној кон-
струк ци ји не ви ди ве ли ко ар хи тек тон ско зда ње у ко ме до ми ни ра ви зан тиј ски 
или не ки дру ги стил. Он не раз ми шља о ма те ри ја лу од ко јег је храм са зи дан 
или бо ји фре ско пи са. Та ко ђе, та ква умет нич ка кон струк ци ја не ма за ње га 
естет ско-де ко ра тив ни ка рак тер. Он не ужи ва у ње му. Та кав став пре ма хра му 
је но во ве ков ни. Храм је ме сто у ко ме се он пу тем мо ли тве ног бо го слу же ња 
су сре ће са Бо гом. Пу тем ли тур гиј ске мо ли тве вер ни ма се отва рао свет хри-
шћан ског уни вер зу ма у ко јем су на ла зи ли сво ју суд би ну, бла го слов и про клет-
ство и до но си ли и на пу шта ли су штин ске од лу ке о сво јој по ве сти. У пра вом 
ли тур гиј ском чи ну апо фа тич ког и ка та фа тич ког су сре та са Бо гом па ро хи ја ни 

37 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(me te//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).“

38 M. He i deg ger, Weg mar ken (WM), Frank furt, 1967, 76–7.
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хра ма су ис ку си ли и об но ви ли ми стич ку те жи ну Хри сто ве бес крв не жр тве 
за да те на тај ној ве че ри. Та кав ли тур гиј ски чин мо ли тве ни је са мо де ло ва ње 
све ште ни ка и па ро хи ја на. Це ла цр ква ди ше ду хом ли тур ги је. Хри сто ва по ру ка 
на тај ној ве че ри „Ово чи ни те ме ни у спо мен“ (Лу ка 22, 19) упу ће на је све му 
што по сто ји. Цр ква са сво јом кон струк ци јом и жи во пи сом жи ви жи во том 
ли тур ги је. Пу тем ње и са њом па ро хи ја ни ма се отва ра сми сао, бо го ства ра ња 
(ова пло ће ње, ис ку пље ње, вас кр се ње). 

Хри шћа ни ма се от кри ва је дан ду хов но-по ве сни свет. Тај свет и по вест 
има пре све га за ви чај ни сми сао. На и ме, свет је увек свет јед ног по ве сног на-
ро да. Упра во у цр кве но-хри шћан ској умет но сти и умет нич ким де ли ма је дан 
вер ник, при пад ник јед ног на ро да, от кри ва свој свет и при ро ду свог са бив-
ство ва ња са дру ги ма као са Бо гом. Мо ле ћи се пред ико ном/фре ском Бо го-
ро ди це вер ник на ла зи сво ју су шти ну, уте ме љу је сво ју по вест, би ра сво ју суд-
би ну. Овај за ви чај ни сми сао не ма ка рак тер не ког ге о граф ског од ре ђе ња. Он 
упу ћу је на то да је дан на род по ста је по ве стан тек пред отво ре но шћу де ла у 
ко ме се по ста вља је дан свет: на ову ди мен зи ју Хај де гер ука зу је у сво јој цен-
трал ној рас пра ви о умет но сти Из вор умет нич ког де ла: „Свет је са мо о тва ра ју-
ћа отвoреност (sich öffnende Of fen he it) ши ро ких пу те ва и су штин ских од лу ка 
у уде су по ве сног на ро да.“ Та ко ико на/фре ска Бо го ро ди це ко ја се на ла зи у 
Де ча ни ма сво јим ли тур гиј ским де ло ва њем отва ра вер ни ку и срп ском на ро ду 
је дан свет у ко јем они на ла зе сво ју суд би ну и исти ну свог бив ство ва ња. Дру-
гим ре чи ма, пу тем ико не по ста вља је дан свет у ко ме се не скри ве но из но си да 
је све од Бо га ство ре но и ње му по ду дар но (по ње го вом по до би ју). Вер ник се 
не оста вља пре ма та квој сли ци као пре ма пред ме ту. Он не ма ис ку ство на сли-
ка ног и не чег при ка зи вач ког у њој. Он у њој ви ди кон крет ни до га ђај из хри-
шћан ске по ве сти ко ји при па да ка ко ње го вој са да шњо сти та ко и бу дућ но сти. 
Он ста ну је у веч но сти и по вест му по ста је ес ха то ло шка. 

Ту се не ра ди о до жи вља ју ико не као умет нич ке сли ке. Ико на у хра му је 
сли ка су шти не. Храм је ње но пр во бит но по ве сно ме сто и ико на има пре све-
га пре ма Хај де ге ру ли тур гиј ски сми сао. Тај сми сао има уло гу жи вог об ре да 
у ко ме се до га ђа пре о бра жај чо ве ка. Чо век по ста је Хри сто лик и са при па дан 
и по ду да ран Бо гу. Бог је по стао чо век да би чо век по стао Бог. Схва та ју ћи 
Ра фа е ло ву Сик стин ску Ма до ну пр вен стве но као ли тур гиј ску сли ку Хај де гер 
пи ше у свом тек сту О Сик сти ни: „У сли ци, ка да та сли ка би ва си ја ње Бо га ко-
ји по ста је чо ве ком, де ша ва се онај пре о бра жај (Ver wan dlung), ко ји se до га ђа 
на ол та ру као 'пре тва ра ње' (Wan dlung), ка да се до га ђа оно нај соп стве ни је 
(Eigen ste) ли тур гиј ске жр тве (Meßop fer).“39 Та ква сли ка пре ма Хај де ге ру не 
по дра жа ва ни кон кре тан лик ни су шти ну. Упра во за то што су ству је (we sen) 

39 M. He i deg ger Aus der Er fa hrung des Den kens (на да ље GA 13), Vit to rio Klo ster mann, 
Frank furt, 1983, 121.
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у жи вом ли тур гиј ском об ре ду она има функ ци ју до га ђа ја ко јим се по ста вља 
исти на хри шћан ског бив ство ва ња. У том сми слу Хај де гер пи ше: „Са ма сли ка 
ни је ни ка кво осли ка ва ње и ни ка ква чул на сли ка тек све тог пре тва ра ња. Сли ка 
је си ја ње игре-про сто ра-вре ме на (Ze it-Spiel-Ra um) као ме ста на ко јем се сла ви 
ли тур гиј ска жр тва.“40 Оног тре нут ка ка да се сли ка су шти не из ме сти у му зеј 
тог тре нут ка она ни је ви ше на про сто ин те гра тив ни део цр кве не ли тур ги је. 
Она по ста је пред мет про це њи ва ња. Од ре ђу је се њен стил у ком па ра ци ји са 
дру гим умет нич ким де ли ма. Те о ре ти ча ри умет но сти раз ма тра ју ка рак тер и 
на чин умет нич ке об ра де да те сли ке. Она по чи ње да пред ста вља пред мет ту-
ри стич ког ин те ре со ва ња и тр го вач ких кал ку ла ци ја. Јед ном ре чи, сли ка ви ше 
ни је сли ка су шти не већ умет нич ки пред мет.41 С дру ге стра не, вер ни ци сто је ћи 
по ред ико ном за јед ни ча ре са Бо гом и при су ству ју чи ну по на вља ња Хри сто ве 
бес крв не жр тве. Tај хри шћан ски од нос пре ма ико ни опи су је Све ти Са ва у 
сво јој Жич кој бе се ди о пра вој ве ри: „Уз, то кла ња мо се и по шту је мо и це ли ва мо 
све ча сну ико ну чо ве чан ског ова пло ће ња Бо га Ло го са по ма за ног бо жан ством 
и остав шег не про ме ње но, та ко да онај ко ји је по ма зан ве ром сма тра да ви ди 
са мо га Бо га ко ји се ја вио у те лу и с љу ди ма по жи вео. Кла ња мо се др ве ту Ча-
сно га кр ста и све тим ча сни ма са су ди ма и бо жан ским цр ква ма и све тим ме-
сти ма. Кла ња мо се у част и ода је мо ико ни Пре све те Бо го ро ди це и ико на ма 
све ча сних Бож јих Угод ни ка уз ди жу ћи очи ду ше (на ше ) на пр во бра зном ли ку 
и ум уз но се ћи на оно што је не схва тљи во.“42

По ста вља се пи та ње, уко ли ко се по ђе од та кве струк ту ре де ла, шта се де-
ша ва са чи та лач ком ре цеп ци јом јед ног жи ти ја или не ког дру гог хри шћан ског 
сред њо ве ков ног књи жев ног об ли ка.

Хри шћан ско књи жев но де ло не ма све тов ни ка рак тер већ се ис цр пљу је у 
ре ли ги о зно-ли тур гиј ској функ ци ји. Чи та ње жи ти ја сред њо ве ков ног хри шћа-
ни на као та кво део је бо го слу же ња. Ње гов за да так је да вер ни ка 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 и спа се ња. Жи ти је 
је до пу на и про ду же ње Би бли је. Пи сме ни хри шћа нин чи та њем жи ти ја уз ди же 

40 Исто, 121.
41 Хај де гер сма тра да је по зи ци ја чо ве ка мо дер ног до ба су штин ски од ре ђе на кар те зи-

јан ским схва та њем исти не као из ве сно сти са мо пред ста вља ју ћег су бјек та. Он да нас за у зи ма 
мо дер ни став естет ског до жи вља ја пре ма де ли ма из про шло сти. На тај на чин он је из ме штен 
из пра ве су шти не ан тич ке или хри шћан ске умет но сти. „Егин ске ста туе у Мин хен ској збир-
ци, Со фо кло ва Ан ти го на у нај бо љем кри тич ком из да њу су као де ла, ко ја она је су, ис трг ну ти 
из свог су штин ског про сто ра (We sen ra um). Ма ко ли ко ве ли ки би ли њи хов зна чај и ути сак 
ко ји оста вља ју, ма ко ли ко до бро би ло и њи хо во одр жа ва ње, ма ко ли ко би ло си гур но и њи-
хо во ту ма че ње, пре ме шта ње тих де ла у умет нич ку збир ку ис тр гло их је из њи хо вог све та.“ 
Ви ди HW, 26.

42 Све ти Са ва, „Жич ка бе се да о пра вој ве ри“, у: Све ти Са ва и Ко сов ски за вет, Ата на си је 
Јев тић, Бе о град, 1992, 135.
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се бе у ве ри и хри шћан ској обра зо ва но сти. 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“.43 Сам ар хи е пи скоп Да ни ло ка да се по зи ва на 
ове Па вло ве ре чи из но си и свој став пре ма чи та о ци ма: „А ја гре шни, ду жан 
сам ва ма, не си тим за јам ни ци ма ду хов ни ма, ко ји хо ће од ме не да узму дуг са 
ли хвом.“44 Ре чи ко ји ма пи ше ар хи е пи скоп Да ни ло не сме ју да се схва те ни као 
ма те ри јал ни гра ђа за ства ра ње жи ти ја и пе снич ке слу жбе. Реч је скри ве но 
тло у ко јем пе сник на ла зи оно што Хај де гер на зи ва „ус кра ће на од ре ђе ност 
са мог по ве сног ту бив ство ва ња“.45 Ова „ус кра ће на од ре ђе ност...“ до су ђе на је 
пу тем Хри сто ве бла го де ти у ре чи као зе мљи ко ју пе сник пи са њем от кри ва 
по ста вља ју ћи свет. „Истин ски пе снич ки на ба чај је сте отва ра ње оно га у шта 
је ту бив ство ва ње као по ве сно већ ба че но.“46 На тај на чин „Де ло гу ра и др жи 
зе мљу са му у отво ре но јед ног све та. Де ло пу шта да зе мља бу де зе мља.“47 Ре че-
но кон крет но жи ти је или пе снич ка слу жба ар хи е пи ско па Да ни ла др жи зе мљу 
(реч) у отво ре но јед ног све та – све та ко ји не скри ве но из но си ти струк ту ру 
хри шћан ског бив ство ва ња да је све од Бо га ство ре но и ње му по ду дар но.

Чи та лач ка ре цеп ци ја се не оства ру је у не ком до жи вља ју пра ће ном осе-
ћа њем при јат но сти. Још ма ње у не ком без ин те ре сном до па да њу. У оба слу-
ча ја ра ди се о цен три ра њу ре цеп ци је уну тар су бјек та. Естет ски до жи вљај је 
фе но мен ко ји по чи ва на са мо и зве сно сти пред ста вља ња ка рак те ри стич ном 
за но во ве ков ну ан тро по цен трич ну умет ност. Про стор за ре цеп ци ју оста вља 
сам пи сац. Он сво јим пи са њем отва ра „ду хов ну тр пе зу“, не тр пе зу хле ба, ви на 
и ми ри сно га ме са, већ „...укра ше ну књи жев ним је ли ма, сла ђу од ме да и са-
ћа“ (Пс 19 (18), 11). На тај на чин пи сац обра зу је ре цеп ци ју или, хај де ге ров-
ски ре че но, на чин чу ва ња хри шћан ског умет нич ког де ла. Ње го во пи са ње не 
про из ла зи из сло бод ног на дах ну ћа и из бо ра те ме. На дах ну ће и те ма и це ло-
куп на ње го ва хри шћан ска обра зо ва ност про из ла зе из ње го ве ба че но сти или 
хри шћан ске тра ди ра но сти. Пи сац, де ло и чи та лац по ста ју део бо го слу же ња. 

43 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. 

44 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, 110.

45 Жи во ти..., 55. „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 бив 
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.“ Жи во ти..., 45.

46 Жи во ти..., 63. 
47 Жи во ти..., 32. 
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Чи та о цу ко ји чу ва та кво де ло на на чин бо го слу же ња отва ра 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. Та квим 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“.48 
Сред њо ве ков ни чи та лац та ко па да у моћ књи жев ног де ла, под на ло гом те мо-
ћи се пре о бра жа ва. Он на ла зи спа се ње. Пу тем чу ва ња за сни ва ња хри шћан ске 
су шти не умет но сти по ста је са при па дан хри шћан ској су шти ни бив ство ва ња. 
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Sa ša RA DO VA NO VIĆ

THE EX PE RI EN CE OF THE WORK OF ART

Sum mary

The first part pre sents the ba sis of alet he i o lo gi cal ex pe ri en ce of the work of art. Such 
analysis is ba sed on two his at ti tu des ex pres sed in The Ori gin of the Work of Art: The 
first, which in clu des He i deg ger’s de fi ni tion of the ex pe ri en ce of art as pre ser va tion (Be-
wa hrung). And se cond, that tran sfor ma tion of the es sen ce of truth of Be ing re spon des 
to tran sfor ma tion of the es sen ce of art. Si mi larly watching the re cep tion (pre ser va tion) 
of the work of art as a ba sic phe no me non of art and di vi ded in to an ci ent, me di e val and 
mo dern. In the se cond part on the ba sis of this un der stan ding ex pli cit mo del of the me-
di e val ex pe ri en ce (pre ser va tion) of works of art pre sent in Ko so vo and Me to hi ja. 

Key words: pre ser va tion, the truth of Be ing, Mar tin He i deg ger, alet he i o logy, Chri-
sti a nity. 

Рад је пре дат 4. ма ја 2011. 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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БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 30, 2011

Мирјана БАЗИЋ
Институт за српску културу – Приштина/Лепосавић

ЗНАЧАЈ И СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД РАДА 
ПРИШТИНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ У ПЕРИОДУ 

ОД 1919. ДО 1921. ГОДИНЕ*

Апстракт: Циљ рада је да укажемо на етапе развоја приштинске гимназије 
у периоду од 1919–1921. године. На основу архивске грађе и литературе, која 
је јако оскудна, акценат је стављен на статистички преглед рада школе у смислу 
сагледавања: броја наставника, постигнутог успеха код ученика, остварених 
резултата на крају школске године. Праћењем рада школе, сагледавањем 
осцилација у раду (да ли је из године у годину забележен напредак или пад 
ученичких аспирација) и да ли је наставни кадар био адекватан за правилан 
и  успешан  рад  школе,  можемо  имати  увид  о  основним  аспектима  рада 
приштинске гимназије.

Кључне речи: извођење наставе, успех ученика, број потребних кадрова, 
школски систем, васпитно-образовни циљеви. 

Прошлост Приштине је веома занимљива и бурна. Међутим, у овом 
кратком излагању немогуће је детаљно изнети историју града. Зато ћемо 
указати само на оно најбитније – на главне историјске моменте из разних 
периода.1 У косовској котлини, која се услед своје величине и издужености 
одликује полицентричношћу природних саобраћајних линија, лежи град 
Приштина.2 У средишњем делу Косова поља за време римске и византијске 

* Рад је написан у оквиру пројекта Материјална и духовна култура Косова и Ме-
то хије (бр. 178028), који је одобрило и финансира Министарство просвете и науке 
Републи ке Србије.

1 Kaдри Халими, „Приштина кроз векове“, у монографији Приштина, 3.
2 Атанасије Урошевић, О Косову антропогеографске студије и други списи, Народна и 

Универзитетска библиотека „Иво Андрић“, Приштина, 2001, 251.
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владавине постојао је велики и важан град Улпијана или Липљан како су 
га Срби називали. Али од присаједињавања Косова српској Рашкој држави 
Липљан опада и уместо њега истиче се Приштина.3 Њена прошлост датира 
још од нашег средњовековног доба, и то од краја XIII века. Као центар тр-
говине и рударства и као престоница српских владара, она је достигла кул-
минацију у XIV и XV веку. Око 1850. године Приштина постаје средиште, 
среско место у призренском вилајету, а 1875. године, мада на кратко време, 
новим уређењем Турске, постаје вилајетско средиште косовског вилајета. 
С премештајем средишта косовског валије у Скопље 1878. губи нешто од 
свог значаја, али остаје окружно место све до ослобођења. По ослобођењу 
је такође била окружно, потом обласно средиште, а од поделе земље на ба-
новине само среско средиште, али ипак значајно, јер је у војној администра-
цији дивизијски центар, а у културно-просветном погледу важно место са 
потпуном државном гимназијом.4 

Један од главних услова отварања потпуне државне гимназије у Приш-
тини јесте просвећивање и културно уздизање народа. Још од 1890. годи-
не датирају настојања и покушаји отварања гимназије. Тадашњи Конзулат 
у Приштини сачинио је званични предлог надлежном министарству. Кон-
зулат је предложио да се у Приштини отвори први разред гимназије као 
продужни пети разред основне школе са гимназијским програмом, јер за 
отварање гимназије, поред Скопља и Солуна, према мишљењу конзула, 
нема финансијских средстава.5 Као образложење за овај предлог наводи 
се, да ученици из Приштине и околине немају где да наставе школовање 
јер је Богословско-учитељска школа у Призрену препуна, док су друге 
гимназије много удаљене. До отварања петог разреда при основној школи 
у Приштини долази школске 1893/94. године. У њој су се поред осталих 
предмета учили и француски, турски језик, историја старог века, мате-
матика и српскохрватски језик. Први разред гимназије у Приштини ос-
нован је 1913. године званично (мада се сматра да је основан и раније).6 
У другој половини школске 1918/19. године отворена је нижа гимназија 
у Приштини, која је са радом отпочела школске 1913/14. године. Већ 
1920/21. године, гимназија у Приштини прераста у потпуну (са шестим 
разредом).7

3 Исто, 188.
4 Исто, 190.
5 Светозар Чановић, Српске школе на Косову у XIX веку, Јединство, Приштина, 

1976, 46–47.
6 Исто, 47, 92.
7 Светозар Чановић, Специфични проблеми наставе у школама Косова и Метохије, 

Приштина, 1967, 81.
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На основу наређења С. Н. бр. 21168 од 11. децембра 1919. године, под-
нет је извештај у ком се наводи да је од почетка фебруара исте године у гим-
назији било шест разреда, сваки са по једним одељењем, сем другог разреда 
који ће имати два одељења. Свега ће бити седам одељења, ако не буде већег 
броја ученика за први разред, у супротном ће бити два одељења првог раз-
реда, што ће чинити укупно осам одељења.8

За минимум седам одељења, по прописаном плану П. бр. 64 женски рад 
ће узети сви наставници, а број недељних часова биће из:9

Редни 
број

Предмети Часови

1. Хришћанска веронаука 11

2. Српски 42

3. Француски 30

4. Латински  7

5. Историја 12

6. Земљопис 11

7. Јестаственица 12

8. Физика  3

9. Хемија  3

10. Математика 33

11. Цртање 10

12. Писање  4

13. Певање  2

14. Гимнастика 14

8 Архив Југославије, Министарство просвете, фонд 66, фасцикла бр. 849, јединица 
описа бр. 1274, бр. 625, директор приштинске гимназије Краљевине СХС Живко Ј. 
Јоксимовић – Министарству просвете, Приштина, 10. јануар 1920. година (у даљем 
раду коришћена је архивска грађа; документа имају исту сигнатуру: АЈ, фонд 66, 
фасцикла 849). 

9 Исто.
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Поред предметне класификације, неопходно је указати и на основне ка-
рактеристике наставног кадра у приштинској гимназији. 

Подаци о наставницима састављени 21. јануара 1920. године10

Редни 
број

Име и презиме Звање Струка
Прво 
постављење и 
број

Прекид 
у служби

Време 
службе до 
1. јануара 
1920. год.

Годишња 
плата

1.
Живко Ј. 
Јоксимовић

Директор и 
професор

Геологија, 
митологија са 
јестаственицом

15. II 1900. 
П. бр. 1423 
за професора 
приправника

Од 15. X 
1903. до 
19. IX 
1908. 

14 година, 
11 месеци 
и 12 дана

4.800 дин.
600 год.
5.400 дин.

2.
Петар 
Банђејевић

Предметни 
учитељ

Грчки, 
латински и 
историја

7. XI 1893. за 
наставника 
Цариградске 
гимназије

_____

26 година, 
1 месец и 
24 дана

4.800 дин.

3.
Димитрије 
Фртунић

Предметни 
учитељ

Француски 
језик

1. IX 1907. за 
привременог 
учитеља језика 
П. бр. 11931

_____
12 година 
и 4 месеца

3.900 дин.

4.
Катарина Ј. 
Јоксимовић

Разредна 
учитељица

Педагошка 
група на 
утврђивању 
српског језика 
у гимназији

1. I 1908. 
П. бр. 121 
за класну 
наставницу

_____
12 година 2.000 дин.

5.
Трифун 
Ђукић

Суплент
Српска 
књижевност и 
српски језик

21. IX 1914. за 
привременог 
предметног 
учитеља

_____

5 година, 
3 месеца и 
10 дана

1.800 дин.

6.
Драгослав 
Васиљевић

Привремени 
учитељ 
вештина

Играње и 
свирање

4. X 1914. П. 
бр. 23028 за 
хонорарног 
учитеља 
вештина

_____

5 година, 
2 месеца и 
28 дана

1.500 дин.

7.
Јулијана 
Гавриловићева

Привремена 
учитељица 
вештина

Женски рад

10. II 1919. 
П. бр. 1631 
за привреме-
ну учитељицу 
вештина

_____
10 месеци 
и 19 дана

1.200 дин.

10 АЈ, МП, фонд 66, фасцикла бр. 849, јединица описа бр. 1274, бр. 821, Приштина, 9. 
март 1920. година (подаци о наставницима састављени 21. јануара 1920. године).
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На основу извештаја бр. 1027 и с обзиром на број ученика који ће бити 
у идућој школској години, према извршеном наставном плану од 2. јануара 
1920. године С. Н. бр. 60 гимназија би имала за шест разреда 14 стручних 
наставника и директора.11 Да би ђаци уредно похађали наставу, неопходно 
је обезбедити новчана средства. Предлог конзула Нушића, да им се додели 
новчана помоћ, влада у Београду је одмах прихватила. Тако се сваке годи-
не, о трошку Србије, у приштинској гимназији школује по 20 ђака, који ће 
се равномерно примати из срезова: грачаничког, вучитрнског, гњиланског, 
митровачког и феризовићског (урешевачког). Питомце у групи од три до 
пет, смештали су на стан и храну код сиромашних, али честитих удовица, 
да би се и оне са својом децом могле хранити. Надзор над питомцима, 
као и над њиховом исхраном и удобношћу водио је наставник-протојереј 
Станоје Рашић, родом из Добротина на Косову.12 У случају да се гимназија 
одмах претвори у пуну са осам разреда на јесен би се поред шест одељења 
формирала још два, и то: VII и VIII разред (свега 11 одељења). Два по-
следња одељења захтевала би још два наставника, и то једног за језике и 
једног за математичко-физичку групу. У том случају би број потребних 
стручних наставника уместо 14 био 16.13 Разлози због којих је требало 
шесторазредну гимназију претворити у осморазредну су следећи: Пришти-
на као центар Косова примала би ученике из околних гимназија, и то из 
призренске, пећке, новопазарске, митровичке и гњиланске. С обзиром на 
то да ниједна од ових гимназија није потпуна, приштинска би била главни 
центар за њих. Разлог томе је и што се у приштинској гимназији школује 
велики број деце из суседних срезова (Топличког и Врањског округа). 
Уосталом, могла се једна од седам нижих гимназија са Косова и Метохије 
подићи на степен пуне гимназије, али по мишљењу многих стручњака за 
то је најподеснија била приштинска гимназија, како по свом географском 
положају тако и по гимназијском дому који може да прими велики број 
ученика. Зато питање о отварању осморазредне гимназије на Косову тре-
ба одмах решити и решење што пре доставити Управи гимназије, да би 
ученици који имају право и хоће да полажу скраћени течајни испит у дру-
гој половини септембра текуће године, из шестог и седмог разреда, знали 
којој гимназији да се за испите обрате, било да их усмено полажу, било да 
наставе даље своје школовање.14

11 Исто.
12 Јанићије Поповић, Живот Срба на Косову 1812–1912, Никанор, Грачаница, 243.
13 АЈ, МП, фонд 66, фасцикла бр. 849, јединица описа бр. 1274, бр. 1028, директор 

приштинске гимназије Краљевине СХС Живко Ј. Јоксимовић – МП (одељење за средњу 
наставу), Приштина, 21. јун 1920. године.

14 Исто.



180 Мирјана Базић

Извештај о раду приштинске гимназије 
у току трећег течаја 1920. године15
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У почетку 
течаја

У току течаја На крају 
течаја Свршили разред
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I 41 37 78 _ _ _ 2 1 3 39 36 75 6 33 28 67 8 _

IIа 35 17 52 _ _ _ 2 _ 2 33 17 50 7 17 17 41 9 _

IIб 32 8 40 _ _ _ 1 1 2 31 7 38 5 12 14 31 7 _

III 24 8 37 4 _ 4 2 _ 2 31 8 39 2 19 12 33 5 1

IV 18 13 31 _ 1 1 _ _ _ 18 14 32 6 9 9 24 6 2

V 29 3 32 1 1 2 2 _ 2 28 4 32 8 15 6 29 2 1 6 ученица је отишло у 
учитељску школу у Суботицу

VI 34 3 37 _ _ _ 4 1 5 30 2 32 16 8 8 32 _ _ 5 ученица је отишло у 
учитељску школу у Суботицу

свега 218 89 307 5 2 7 13 3 16 210 88 298 50 113 94 257 37 4

Казне: свега 55 ученика кажњено је у току течаја са једним или два часа 
затвора од разредних старешина. Један ученик кажњен је разредним већем са 
четири часа затвора, а један од директора са три часа затвора. Наставничким 
саветом није кажњен ниједан ученик.

Владање: само тројица ученика има врло добро владање, а сви остали при-
мерно.16

Број ученика по месту рођења17

Разреди Из 
Приштине

Са Косова 
и Метохије

Из околних 
нових 
крајева 
од 1912.

Из старих 
деоница до 1912 
(Србија и Црна 

Гора)

Напомена

VI  13  14 1  9
59 ученика из старих деоница 
Србије и Црне Горе од пре 
1912. године, делом се односи 
на децу чији су се родитељи у 
овој области настанили, делом 
на децу чији родитељи живе у 
пограничним деловима Топличког 
и Врањског округа, а један део на 
децу чиновника који су из својих 
крајева дошли овде на службу

V   4  16 6  6

IV  13  12 _  7

III  13  15 1 11

IIб  16  16 _  6

IIа  21  23 _  8

I  40  26 _ 12

свега 120 122 8 59

15 АЈ, МП, фонд 66, фасцикла бр. 849, јединица описа бр. 1274 (извештај о раду 
приштинске гимназије у току трећег течаја 1920. године).

16 Исто.
17 Исто.
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Настава

Рад у гимназији почео је 16. фебруара, а завршио се 12. јула 1920. године 
због појаве шарлаха у Приштини. Сметње у настави биле су: 

– недостатак од почетка рада свих најпотребнијих наставника;
– недостатак уџбеника и потребних географских карата за земљопис;
– недостатак најпотребнијих кабинетских објеката и материјала за наста-

ву из: физике, хемије, јестаственице са основама митологије, геометрије, ис-
торије, цртања;

– недостатак од почетка рада најпотребнијег школског намештаја;
– мењање расподеле предмета у току течаја на наставнике; 
– краткоћа времена.
С обзиром на све наведене сметње, успех је ипак добар захваљујући пре-

даности наставника и трудољубивости ученика.18

Процентуални годишњи успех из научних предмета19

Редни 
број предмети

разреди

VI V IV III IIб IIа I
1. Веронаука _ _ 4,30 4,20 4,25 4,33 4,01
2. Српски 4,34 4,06 3,75 3,56 3,69 3,66 3,50
3. Француски 3,75 3,22 3,06 3,33 3,54 3,34 –
4. Латински 4,25 4,05 – – – – –
5. Земљопис – – 3,06 3,54 3,75 3,75 3,69
6. Историја 4,59 4,53 4,06 3,87 – – –
7. Јестаственица 4,34 3,90 – – 4,30 4,02 3,41
8. Физика – – – 3,62 – – –
9. Хемија – – 3,40 – – – –

10. Математика 4,06 4,06 3,47 3,56 3,20 3,44 3,04
просечно 4,22 3,97 3,60 3,67 3,79 3,76 3,53

У току школске године од наведених предмета најслабију оцену су имали 
ученици у завршена три течаја из земљописа и математике, јер за предмете 
од почетка течаја није било довољно стручних наставника. Сличан случај је 
и са француским језиком. Да би настава у наступајућој школској години била 
уредна и да би у истој ученици могли стећи више знања, потребно је:

– да сви потребни наставници буду на почетку следеће школске године 
на својим дужностима;

18 АЈ, МП, фонд 66, фасцикла бр. 849, јединица описа бр. 1274 (настава).
19 Исто (процентуални годишњи успех из научних предмета).
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– да се за време великог одмора гимназија снабде потребним ужинама 
које до сада није имала;

– да се омогући набавка потребних уџбеника ученицима, као и остале 
потребе на почетку школске године;

– да се изврше најпотребније поправке на школској згради, јер ће у идућој 
школској години бити најмање 9-10 одељења у случају ако гимназија остане 
шесторазредна. Међутим, ако се гимназија подигне на степен осморазредне, 
као што је прописано и као што би требало да буде учињено с обзиром на 
просветни и национални интерес у овим крајевима, онда би требало одмах 
обезбедити 11-12 одељења (учионица), јер у гимназијској згради нема довољ-
но оправљених (од 16 соба, шест су без прозора).

О закупу, оправци и преправци зграде поднеће се посебан извештај. По-
себан предлог ће се подносити и о потребном броју наставника за наредну 
школску годину.20

Школска зграда гимназије

На основу извештаја поднетог министарству 4. августа под бр. 2115, 
истакнуто је да је Приштина највећа просветна област, има највише чистог 
српског елемента и потреба за отварањем пуне гимназије изискује адекват-
ну школску зграду. Гимназијска зграда у Приштини је таква да јој многе ок-
ружне вароши у старим границама могу позавидети. Зграда је масе, пок. Али 
Ефендије и узета је под закуп за десет година по 3.600 динара годишње. То 
је двоспратна зграда дужине 28,30 м и ширине 15 м; озидана је од тврдог ма-
теријала са пространим, сувим и видним сутереном. Зграда је окренута југу, 
а са северне стране има пространо двориште. Има ходник и осам одељења 
подесних за кабинете и послугу. У згради, у сутерену има осам одељења, на 
првом и другом спрату десет учионица, шест средњих и шест довољно прос-
траних соба за канцеларију и кабинете. 

Ђачки дом и трпеза

Поред школске зграде, Приштина је имала ђачки дом и трпезу. Дом је 
имао 80 кревета са постељинама, довољно посуђа и намирнице за неколико 
месеци у магацинима. У дому се може сместити 120 ученика, јер је цео дом 
оправљен и очишћен. Дом је смештен у згради митрополије и старе српске 
основне школе на најбољем месту у вароши.21

20 Исто.
21 Исто.
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Ђачка дружина

Ђачка дружина „Косово“ основана је 21. септембра школске 1919/20. го-
дине ангажовањем Трифуна Ђукића професора српског језика. Будући да се 
тада учило по скраћеним курсевима, поједини чланови нису улагали довољно 
труда за њен развитак, па је успех ђачке дружине био веома слаб. Почетком 
школске 1920/21. године на осмом редовном састанку изабрана је нова уп-
рава, која је спровела већу активност на раду дружине.22

Да би се дружина материјално, што пре и што боље осигурала, оснива се 
позоришна секција, која је као њен орган, приређивањем концерата знатно 
помогла њен напредак. Новцем који је скупљен од концерата и чланских ула-
гања, управа је искористила да доведе у ред књижницу, да повећа број књига 
и обезбеди потребан материјал за дружинску канцеларију.23 

Дружинска имовина и рад у дружини

Ђачка дружина „Косово“ има своју књижницу, која се састоји од 371 књи-
ге, позоришну секцију и шест кулиса. Од готовог новца у каси има свега 144 
динара. Дружина има и своја правила састављена од стране дружинске упра-
ве, а оверена од директора гимназије Живка Јоксимовића, као и штамбиљ и 
дружински печат са дружинским знаком у виду књиге.24

У току школске 1920/21. године одржана су 22 дружинска састанка. Глав-
ни рад на састанцима био је писање на задате теме, читање и критиковање 
радова. Позоришна секција приредила је један концерт 7. новембра 1920. 
године у корист ђачке књижнице, где је остварила добит од 1.311 динара, и 
други 3. јануара 1921. године у корист сиромашних ученика, остваривши до-
бит од 974 динара. Рад дружине контролисан је сваког тромесечја од стране 
контролног одбора.

Чланове управног одбора дружине чинили су: председник Стеван 
Бајић, ученик осмог разреда, потпредседник Петар Пашић, ученик седмог 
разреда, секретар Јездимир Студић, ученик осмог разреда, благајник Бла-
гоје Костић, ученик осмог разреда, књижничар Владета Димитријевић, 
ученик седмог разреда, помоћник књижничара Радмила Маговчевић и аг-
енти: Михаило Јужаревић, ученик осмог разреда, Живојин Ракић, ученик 
седмог разреда, Урош Спасић, ученик шестог разреда, и Павле Новаковић, 
ученик петог разреда.

22 Исто, бр. 86 (извештај ђачке дружине „Косово“), Приштина, 1. јул 1921. године.
23 Исто.
24 Исто.
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Чланове управе позоришне секције чинили су: председник Бранислав 
Печеновић, ученик седмог разреда, потпредседник Василије Стошић, ученик 
осмог разреда, секретар Драгослав Вучинић, ученик осмог разреда, и редитељ 
Ђорђе Мицић.25
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Mirjana BAZIĆ 

THE IMPORTANCE AND STATISTICS OVERVIEW 
OF THE WORK OF PRISHTINA’S GRAMMAR SCHOOL 

FROM 1919 TO 1921

Summary

The author points out that necessity of the full state grammar school opening 
in Prishtina is to be important due to the satisfaction of educational and national 
needs of Kosovo, and the ones of enlightenment and cultivation of these areas, which 
are considered to be our cradle. The main aim of Prishtina’a grammar school is the 
realization of educational and upbringing-related tasks and thanks to the commitment 
and engagement of its leaders it managed to preserve continuity of the healthy core and 
spirit of the milieu in which it appeared and developed as few schools did it before. 

Nevertheless, as the author says, we cannot neglect the problem which follows 
school’s, educational and up bringing-related reality, which causes the necessity for 
general analysis of schooling in this area. That includes reduction of negative impacts, 
procurement of material resources to create wider possibilities for quick overcome 
of cultural backwardness by the development of schooling system, and the necessity 
to satisfy a growing school network by adequate personnel and ensure more regular 
organization of educative process. 

Key words: education performance, success of pupils, number of necessary 
personnel, schooling system, education-schooling goals.

Рад је предат 19. марта 2011. године, а након позитивног мишљења рецензената одлуком 
одговорног уредника „Баштине“ одобрен за штампу. 
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БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 30, 2011

Алек сан дар ПА ВЛО ВИЋ
Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на / Ле по са вић

СТРУК ТУ РА КО ЛО НИ СТИЧ КИХ 
ДО МА ЋИН СТА ВА НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ 

1918-1941. ГО ДИ НЕ ПРЕ МА ПО ДА ЦИ МА 
У АР ХИВ СКОЈ ГРА ЂИ*

Ап стракт: На осно ву до са да не ис тра же не ар хив ске гра ђе у ра ду се раз ма-
тра струк ту ра до ма ћин ства ко ло ни ста, ко је др жа ва Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, 
спро во ђе њем аграр не ре фор ме и ко ло ни за ци је, на се ља ва на Ко со ву и Ме то хи ји 
од 1918. до 1941. го ди не. Циљ ра да је по ку шај да се на све тлост да на из не су оба ве-
ште ња ко ја мо гу да бу ду од ко ри сти у ана ли зи по ро ди це и до ма ћин ства на Ко со ву 
и Ме то хи ји, на ро чи то ка да су у пи та њу ис тра жи ва ња ути ца ја ко ји на њих има ју 
дру штве но-еко ном ски про це си ко ји се на том под руч ју у по сма тра ном раз до бљу 
од ви ја ју. Упо тре бом ар хив ске до ку мен та ци је у свр ху до ла ска до од го ва ра ју ћих 
оба ве ште ња, циљ ра да је и пру жа ње до при но са у афир ма ци ји ар хив ске гра ђе као 
пи са ног исто риј ског из во ра у ет но ло шким ис тра жи ва њи ма, у ко ји ма про у ча ва ња 
срод нич ке ор га ни за ци је за у зи ма ју ва жно ме сто. У при ку пља њу по да та ка ре ле вант-
них за те му ра да упо тре бље на је ар хив ска гра ђа из Ар хи ва Ју го сла ви је у Бе о гра ду.

Кључ не ре чи: по ро ди ца, до ма ћин ство, ко ло ни сти, Ко со во и Ме то хи ја, ар хив-
ска гра ђа.

На про у ча ва ње по ро ди це и до ма ћин ства на Ко со ву и Ме то хи ји у ет но-
ло шкој ли те ра ту ри на и ла зи се тек спо ра дич но и у не до вољ ној ме ри. Си сте-
мат ски и те о риј ско-ме то до ло шки ја сно за сно ва них ис тра жи ва ња на ту те му 
све до да нас го то во да не ма. Гра ђа је ве ли ким де лом не пот пу на, ра су та по 
опи си ма по ја ва ко је пра те кључ не тре нут ке у жи во ту по је дин ца и по ро ди це, 
та ко ђе и у раз ли чи тим ра до ви ма мо но граф ског ка рак те ра. Под ути ца јем ро-
ман ти чар ских иде ја, на ко ји ма се по чет ком 20. ве ка као ака дем ска ди сци пли на 
за сни ва, до ма ћа ет но ло ги ја се на по љу ба вље ња срод нич ком ор га ни за ци јом 

УДК 000000000000

* Рад је на пи сан у окви ру про јек та Ма те ри јал на и ду хов на кул ту ра Ко со ва и Ме то хи је 
(Ев.бр. 178028), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је. 
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при том до ста ду го фо ку си ра са мо на за дру гу, ко ју је ви де ла као аутен тич ну, 
ди стинк тив ну ка рак те ри сти ку дру штве ног жи во та срп ског и ал бан ског ста-
нов ни штва на Ко со ву и Ме то хи ји.1 За хва љу ју ћи то ме, оста ли об ли ци срод-
нич ког ор га ни зо ва ња оста ја ли су углав ном за не ма ре ни.2 До дат но обе леж је 
на тај на чин иде о ло шки усме ре ног ин те ре со ва ња огле да ло се у тач ки од ко-
је се обич но по ла зи ло, а из ко је се на за дру гу гле да ло у скла ду са „ми том о 
тра ди ци о нал но ста бил ној за дру зи“, услед че га се као циљ сва ког про у ча ва ња 
на ме та ло тра га ње за по да ци ма ко ји би по твр ди ли сво је вр сни „иде ал тип ски 
мо дел“, при су тан ка ко у на род ној све сти, та ко и у све сти са мих ис тра жи ва ча.3 
Пре ма том мо де лу, струк ту ру за дру ге, ко ја се вре мен ски ве зу је зе сре ди ну 
19. ве ка, чи не три ге не ра ци је, ко је пред во ди отац са сво јим оже ње ним си-
но ви ма и њи хо вом де цом. Те за ко ја се с тим у ве зи за тим по ста вља гла си да 
то ком про це са мо дер ни за ци је у 20. ве ку за дру га „не ста је“ или „из у ми ре“, и 
да се ње на струк ту ра за ме њу је са вре ме ним мо де лом ну кле ар них по ро дич них 
до ма ћин ста ва, ка ко у ру рал ним, та ко и у ур ба ним сре ди на ма.4

Оно од че га се у овом ра ду по ла зи је сте на сто ја ње да се на пла ну про у ча-
ва ња по ро ди це и до ма ћин ства на Ко со ву и Ме то хи ји пру жи од ре ђе ни до при-
нос, уз по ку шај да се ба вље њу том те мом не при сту па кроз кон цепт тра га ња 
за за дру гом као ка рак те ри стич ним „остат ком“ из про шло сти. За пред мет ис-
тра жи ва ња узе та је по пу ла ци ја ко ја у јед ном огра ни че ном исто риј ском раз-
до бљу пред ста вља по се бан, го то во спе ци фи чан со ци јал но-еко ном ски слој 

1 Зо ри ца Ива но вић и Не ве на Ћур чић, „Од ли ке до са да шњег ет но ло шког про у ча ва ња 
по ро ди це на Ко со ву“, Ет но ло шке све ске, Ет но ло шко дру штво Ср би је, Бе о град, св. 10/1989, 
83-84.

2 По че ци ба вље ња за дру гом на Ко со ву и Ме то хи ји ве зу ју се за ан тро по ге о граф ске ра до-
ве Јо ва на Цви ји ћа и ње го вих след бе ни ка Све то за ра Ра и че ви ћа и Ми тра Вла хо ви ћа. Нај ве ћи 
до при нос про у ча ва њу за дру ге на том под руч ју, пак, уоч љив је у сту ди ја ма не ко ли ко ет но ло га 
на кон Дру гог свет ског ра та: Ви до са ва Ни ко лић, „Срп ска по ро дич на за дру га у ме то хиј ским се-
ли ма“, Гла сник Ет но граф ског ин сти ту та СА НУ, Бе о град, бр. 7/1958, 109-121; Mark Kra sni ći, 
„Šip tar ska po ro dič na za dru ga u Ko sov sko-me to hij skoj obla sti“, Gla snik Mu ze ja Ko so va i Me to hi je, 
Pri šti na, br. 4-5/1959-1960, 137-171; Мир ко Бар јак та ро вић, „Дво вјер ске шип тар ске за дру ге 
у Ме то хи ји“, Збор ник ра до ва Ет но граф ског ин сти ту та СА НУ, Бе о град, бр. 1/1950, 197-209; 
исти, „По ро дич на за дру га Гр ко ви ћа код При зре на“, Гла сник Ет но граф ског му зе ја, Бе о град, бр. 
18/1955, 239-247; исти, „Po ro dič na za dru ga Ba li Ču ka iz se la Bo ge (Ru go va)“, Gla snik Mu ze ja 
Ko so va i Me to hi je, Pri šti na, br. 1/1956, 275-283; исти, „Ро дов ска за дру га Осма нај из се ла Ђу ра-
ков ца код Пе ћи“, Со ци о ло ги ја, Бе о град, бр. 2-3/1960, 85-98; исти, „О по ро дич ним за дру га ма на 
Ко со ву и Ме то хи ји“, у: Ко со во и Ме то хи ја у све тлу ет но ло ги је (уред ник: Мир ја на Мен ко вић), 
Ет но граф ски му зеј, Бе о град, 2004, 327-357; Ад нан Мо ри на, „Ве ли ке по ро дич не за дру ге на 
Ко со ву“, Зе мља и љу ди, Срп ско ге о граф ско дру штво, Бе о град, св. 24/1974; итд.

3 З. Ива но вић и Н. Ћур чић, нав. де ло, 84.
4 Džoel Hal pern i Ri čard Vag ner, „Dru štve na struk tu ra i vre me: Stu di ja o Ju go sla vi ji“, u: Ra đa nje 

mo der ne po ro di ce (ured nik: An đel ka Mi lić), Za vod za udž be ni ke i na stav na sred stva, Be o grad, 1988, 256.
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ко сов ско-ме то хиј ског дру штва. Ра ди се о ми гран ти ма, од но сно ко ло ни сти ма 
из раз ли чи тих кра је ва Кра ље ви не СХС (Ју го сла ви је), ко је вла сти у пе ри о ду 
из ме ђу два свет ска ра та на се ља ва ју на Ко со ву и Ме то хи ји, на зе мљи ште до-
би је но та да спро ве де ном аграр ном ре фор мом. Циљ ра да је да се на осно ву до 
са да не ис тра же не ар хив ске гра ђе на све тлост да на из не су по је ди не ин фор ма-
ци је о ко ло ни стич ким до ма ћин стви ма, на пр вом ме сту о њи хо вој струк ту ри, 
а ка ко би тим пу тем би ла по ну ђе на оба ве ште ња ко ја мо гу да бу ду од ко ри сти 
у евен ту ал ним на ред ним, об у хват ни јим ана ли за ма срод нич ког ор га ни зо ва ња 
на Ко со ву и Ме то хи ји, на ро чи то ка да су у пи та њу ис тра жи ва ња ути ца ја ко ји 
на по ро ди цу и до ма ћин ство има ју ми гра тор на кре та ња, дру штве ни, еко ном-
ски, кул тур ни и по ли тич ки про це си ко ји се на том под руч ју у по сма тра ном 
раз до бљу од ви ја ју. Упо тре бом ар хив ске до ку мен та ци је у свр ху до ла ска до од-
го ва ра ју ћих оба ве ште ња, циљ ра да, ни шта ма ње, је сте и по ку шај пру жа ња до-
при но са у ак ту е ли зо ва њу ар хив ске гра ђе као пи са ног исто риј ског из во ра ко ји 
сво ју пу ну афир ма ци ју у ет но ло шким ис тра жи ва њи ма тек тре ба да стек не.

У сми слу те о риј ских од ред ни ца, на ко је се ис тра жи ва ње осла ња, не ко-
ли ко је основ них та ча ка. Као пр во, у са гле да ва њу пој ма по ро ди ца по ла зи се 
од ње ног схва та ња као исто риј ски про мен љи ве со ци јал не гру пе са ве ли ким 
бро јем ва ри ја ци ја пре ма об ли ку, струк ту ри, функ ци ја ма и са др жа ју те мељ них 
од но са из ме ђу чла но ва.5 Са свим кон крет но, по ла зи се од схва та ња по ко јем 
је по ро ди ца исто риј ски об лик кроз ко ји се оства ру је „ве за из ме ђу срод нич-
ке мре же и ор га ни за ци је еко ном ског жи во та ко ја омо гу ћа ва ре про дук ци ју 
срод нич ке мре же“.6 Са гле да ју ћи је у ди ја хро ниј ској пер спек ти ви, Ан ђел ка 
Ми лић по ро ди цу ви ди за пра во као са свим мо дер ну по ја ву ко ја се ома со вљу је 
по чев ши од 19. ве ка, ка да под ути ца јем ур ба ни за ци је и ин ду стри ја ли за ци је 
до ла зи до ре дук ци је и тран сфе ра еко ном ских функ ци ја ра ни јих об ли ка срод-
нич ког ор га ни зо ва ња.7 По њој је по ро ди ца за себ на, са мо стал на срод нич ка 

5 An đel ka Mi lić, So ci o lo gi ja po ro di ce: Kri ti ka i iza zo vi, Či go ja, Be o grad, 2007, 56.
6 Ar le ne Skol nick, The In ti ma te En vi ro ment, Ex plo ring Mar ri a ge and Fa mily, Brown and Comp, 

Bo ston, 1973, 20.
7 По јам по ро ди ца код нас не по сто ји до 1818. го ди не, бу ду ћи да га у Ву ко вом реч ни ку, 

ко ји та да из ла зи, не ма. Уме сто ње га Вук са оп шта ва два из ра за: пр ви је ва ми ли ја или фа ми ли ја, 
од но сно ла ти ни зи ра на ва ри јан та ко ја је усво је на на Бал ка ну и ко ја се у раз ли чи тим ва ри јан-
та ма сре ће у свим глав ним европ ским је зи ци ма; дру ги из раз ко ји Вук по ми ње је сте оби тељ, 
ста ро сло вен ског по ре кла, ко ји се у но ви је вре ме из дво јио као хр ват ска реч за по ро ди цу, иако 
ње го ва ети мо ло ги ја не до ла зи ода тле, већ од гла го ла оби та ва ти, ста но ва ти, да кле од озна ча-
ва ња гру пе са пер ма нент ним ста ни штем, при пад но сти јед ном до му. Реч оби тељ при том упу-
ћу је на са свим раз ли чит са др жај и ка рак тер од но са од ре чи по ро ди ца, ко ја ја сно им пли ци ра 
ску пи ну ко ја на ста је ра ђа њем – ПО-РОД – и ко ја на те ме љу та кве ве зе пред ста вља пре све га 
срод нич ку гру пу. Фран цу ски исто ри чар Жан Луј Флан дрен при ме ћу је да ре чи по ро ди ца не ма 
до ста ду го ни у Евро пи: по ја вљу је се у упо тре би тек 1835. го ди не. Пре ма ње го вим на ла зи ма, 
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је ди ни ца, ко ја на ста је на те ме љу дру штве но при зна те ве зе су пру жни ка (бра-
ка) и њи хо ве ро ђе не или адоп ти ра не де це, а чи ја је основ на функ ци ја со ци-
ја ли за ци ја по том ства и одр жа ва ње пси хич ке ста бил но сти од ра слих чла но ва 
по ро ди це. Ода тле, упра во по сво јој струк ту ри и функ ци ја ма, она ни је исто 
што и пред мо дер на до ма ћа или кућ на за јед ни ца, као об лик рад ног и ре зи ден-
ци јал ног ује ди ње ња гру пе у чи јем окви ру се тек сме шта ју по ро дич ни од но си 
и функ ци је. До ста па ња зна че ња по ро ди це у на ве де ном сми слу и до ма ће или 
кућ не за јед ни це, од но сно до ма ћин ства, у зна че њу стам бе ног оку пља ња чла-
но ва „под истим кро вом“ ко је увек укљу чу је и оба вља ње од ре ђе них до ма ћих 
функ ци ја, пре ма А. Ми лић до ла зи та ко ђе од 19. ве ка, од ка да се, њи хо вим по-
и сто ве ћи ва њем, ства ра ма ла али ве о ма ин те гри са на по ро дич на гру па, ка кву 
ма хом по зна је мо да нас.8

Пој мо ви по ро ди ца и до ма ћин ство ни су да кле јед но знач ни. По ро ди цу 
са чи ња ва ју су пруг и су пру га са де цом, док се до ма ћин ство са сто ји од љу ди 
ко ји за јед но жи ве и уче ству ју у при вре ђи ва њу, а ко ји су обич но – ма да то не 
мо ра да бу де слу чај – нај бли жи род јед ни дру ги ма.9 Карл Ка зер, пак, та кво, 
уни вер зал но раз гра ни че ње де фи ни ци ја по ро ди це и до ма ћин ства не ви ди као 
пот пу но оправ да но, пре све га за то што сма тра да се сва кој де фи ни ци ји ко ја 
пре ва зи ла зи ста тус оп штег ме ста мо гу су прот ста ви ти од ре ђе ни при го во ри. 
По ње го вим ре чи ма, не ма уни вер зал ног об ја шње ња чак ни у слу ча ју ди ле ме 
да ли по ро ди ца и до ма ћин ство пред ста вља ју јед ну исту или две пот пу но раз-
ли чи те гру пе и да ли под тим тре ба под ра зу ме ва ти у пр вом ре ду гру пу ме ђу-
соб но срод них ли ца или гру пу ко ја би ва де фи ни са на за јед нич ком еко ном ском 
ак тив но шћу (што об у хва та гру пе не срод них ли ца), ода кле пред ла же да се та 
два тер ми на по себ но де фи ни шу за сва ки кул тур ни про стор.10 Др же ћи се ста ва 
да по ро дич на струк ту ра пред ста вља мо дер ни фе но мен, А. Ми лић на ве де но 
раз гра ни че ње бар у ана ли тич ком сми слу ви ди као при хва тљи во, уто ли ко ви-
ше ако се има у ви ду кон крет на исто риј ска да тост по ја ве ко ја се де фи ни ше 
као по ро ди ца, од но сно до ма ћин ство. Реч је о пој мо ви ма, ка ко ка же, ко ји су 
про шли исто риј ски пут пре не го што је усле ди ло њи хо во спа ја ње у но вом об-
ли ку по ро ди це у мо дер ном до бу. У том сми слу, мо гу ће је сма тра ти да је сва ка 
по ро ди ца исто вре ме но и до ма ћин ство; не ма по ро ди це без до ма ћин ства, али 
сва ко до ма ћин ство ни је и не мо ра да бу де по ро ди ца.11

до тог вре ме на по јам жи во та под за јед нич ким кро вом у из ра зи ма као што су ку ћа, дом, до-
ма ћин ство, не по ве зу је се ну жно са по сто ја њем бли ског или ма ка квог срод ства из ме ђу та ко 
на ста ње них љу ди. На про тив, за гру пе по ве за не срод нич ким од но си ма упо тре бља ва ју се дру-
га чи ји из ра зи, као што су: ло за, род, ди на сти ја, итд. A. Mi lić, нав. де ло, 41-42.

8 Исто, 43, 84.
9 Dž. Hal pern, Srp sko se lo, Srp ski ge ne a lo ški cen tar, Be o grad, 2006, 135.
10 Karl Ka zer, Po ro di ca i srod stvo na Bal ka nu, Udru že nje za dru štve nu isto ri ju, Be o grad, 2002, 18.
11 A. Mi lić, нав. де ло, 84.
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За дру гу, као по јам ко ји се у ет но ло шкој ли те ра ту ри до во ди у те сну ве зу са 
по ро ди цом, мо гу ће је де фи ни са ти као до ма ћин ство, до ма ћу или кућ ну за јед ни-
цу, чи ју струк ту ру чи не нај ма ње две срод нич ке (или не срод нич ке) гру пе, тј. 
по ро ди це.12 У при лог та квом ту ма че њу иде и ве ћи на зна че ња ко ја се од пр ве 
по ло ви не 19. ве ка па на о ва мо сре ћу у ве зи са пој мом за дру га. Већ Вал та зар 
Бо ги шић, на и ме, на во ди да се у чла ну 57. Гра ђан ског за ко ни ка Ср би је из 
1844. го ди не ка же да се под „за дру гом или за дру жном ку ћом раз у ме ва ви ше 
ли ца пу но лет них са мих или са сво јим по том ством у за јед ни ци жи ве ћих“, те 
да у чла ну 507. истог за ко ни ка сто ји и да је „за дру га он де, где је сме са за јед-
нич ког жи во та и има ња све зом срод ства или усво је њем по при ро ди осно ва на 
и утвр ђе на“.13 По Фи ли пу Мо зли ју, за дру гу чи не две или ви ше би о ло шких, 
ма лих по ро ди ца, ко је за јед но жи ве, рас по ла жу имо ви ном и сред стви ма за про-
из вод њу, уче ству ју у при вре ђи ва њу и по тро шњи до ба ра, а ко је су, ма да то 
ни је оба ве зно, у срод ству јед на са дру гом.14 Ми лен ко С. Фи ли по вић за дру гу 
ви ди као осо би ту уста но ву за јед нич ког жи во та, ши ру од би о ло шке по ро ди це. 
Она се са сто ји од ви ше по ро ди ца (нај ма ње две), срод нич ки по ве за них или 
не, чи ји чла но ви жи ве и ра де за јед нич ки по на че лу по де ле ра да, за јед нич ки 
рас по ла жу сред стви ма про из вод ње ко ја при па да ју за јед ни ци и за јед нич ки 
ис ко ри шћа ва ју пло до ве свог ра да.15 Пре ма Џо е лу Хал пер ну, за дру гу „увек 
са чи ња ва ју нај ма ње две ино ко сне по ро ди це у истом до ма ћин ству и са за јед-
нич ким при вре ђи ва њем“.16 Мир ко Бар јак та ро вић под за дру гом под ра зу ме ва 
„за јед нич ко, не по де ље но до ма ћин ство (жи во та, ра да и вла сни штва) оже ње-
не бра ће и њи хо ве де це. За та кву за јед ни цу ре кло би се по не кад брат ска или 
бра тин ска. Ако су у тој за јед ни ци би ли и ро ди те љи оже ње не бра ће, он да би 
се она кат ка да на зи ва ла и очин ском“.17

За дру гу, за ко ју ка же да је у не ка да шњој Ју го сла ви ји при сут на и на кон 
Дру гог свет ског ра та, Мар тин Се га лан де фи ни ше као по ро дич ну гру пу са 
од брам бе ном и при вред ном функ ци јом, ко ја пр во бит но пред ста вља ве ли-
ку ку ћу, у ко јој је сме ште на чи та ва па три ли не ар на гру па – отац и ње го ви 

12 По сма тра ју ћи је пре вас ход но као срод нич ку, а тек у ши рем сми слу као кор по ра тив-
ну гру пу, услед че га сма тра да је ни је мо гу ће тре ти ра ти као срод нич ку или кор по ра тив ну, 
већ са мо као срод нич ку и кор по ра тив ну, Ка зер као оправ дан тер мин за за дру гу пред ла же 
по ро дич но до ма ћин ство. K. Ka zer, нав. де ло, 45.

13 Val ta zar Bo gi šić, „O ob li ku na zva nom ino ko šti na u se o skoj po ro di ci Sr ba i Hr va ta“, u: 
Iza bra na de la i Op šti imo vin ski za ko nik za Cr nu Go ru, Slu žbe ni list SFRJ, Be o grad, 1986, 218-219.

14 Phil lip E. Mo sely, ”The pe a sant fa mily: The za dru ga or com mu nal jo int-fa mily in the Bal-
kans and its re cent evo lu tion“, in: The Cul tu ral Ap pro ach to Hi story (edi tor: Ca ro li ne F. Wa re), 
Co lum bia Uni ver sity Press, New York, 1940, 95.

15 Ми лен ко С. Фи ли по вић, Чо век ме ђу љу ди ма, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 1991, 3.
16 Dž. Hal pern, нав. де ло, 135.
17 М. Бар јак та ро вић, „О по ро дич ним за дру га ма на Ко со ву и Ме то хи ји“, 327.
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си но ви ко ји ра де за јед но, а по том и рад ну је ди ни цу ко ја по ве зу је ви ше бра-
ће.18 По сма тра ју ћи до ма ћин ство као пре би ва ли ште ко је мо же да удо ми јед ну 
или ви ше ма њих је ди ни ца ре про дук ци је и по тро шње – по ве за них или не срод-
нич ким од но си ма – а ко је са ра ђу ју ка ко би оба вља ле од ре ђе не про из вод не 
за дат ке, Се га лан за дру гу убра ја у ви шеч ла на до ма ћин ства, у ко ји ма за јед но 
ста ну је ви ше ну кле ар них по ро ди ца, ода кле је и њи хо во дру го име по лу ну кле-
ар на до ма ћин ства (на при мер, ро ди те љи, пар јед ног од њи хо ве де це са сво јим 
по том ством или ро ди те љи са ви ше па ро ва вен ча не де це). По ред тог ти па, 
он до ма ћин ства по сво јој струк ту ри де ли на још три вр сте: до ма ћин ства без 
по ро дич не струк ту ре, ко ја об је ди њу ју, на при мер, дво ји цу при ја те ља (ту се 
нај че шће сре ћу сам ци); про ста до ма ћин ства, ко ја се по кла па ју са ну кле ар-
ном по ро ди цом, ко ја под ра зу ме ва оца, мај ку и де цу, или, пак, са мо оца или 
мај ку уко ли ко је јед но од њих удо вац, од но сно удо ви ца, из у зи ма ју ћи би ло ког 
дру гог срод ни ка; про ши ре на до ма ћин ства, са ста вље на, осим од про стог до ма-
ћин ства, од пре да ка, по то ма ка или по боч них срод ни ка, што зна чи од оца или 
мај ке, гла ве до ма ћин ства или ње го ве же не, евен ту ал но од уну ча ди или не ћа ка 
или њи хо ве де це, из у зи ма ју ћи пре ла зне ге не ра ци је.19 Сли чан те о риј ски оквир 
за кла си фи ка ци ју до ма ћин ста ва ну ди и К. Ка зер. Он раз ли ку је: до ма ћин ство 
ну кле ар не по ро ди це ко је чи ни је дан ро ди тељ ски пар за јед но са сво јом нео-
же ње ном и не у да том де цом; про ши ре но по ро дич но до ма ћин ство са ста вље но 
од ну кле ар не по ро ди це и не ке дру ге срод не осо бе, а ко ја не спа да у ка те го-
ри ју де те та (у за ви сно сти од то га да ли ро ђак или ро ђа ка при па да ју ис тој 
ге не ра ци ји као и ли це са ко јим су у ко ре ла ци ји, или не кој дру гој ге не ра ци ји, 
про ши ре ње мо же би ти хо ри зон тал но или вер ти кал но); сло же но по ро дич но 
до ма ћин ство: чи не га две ну кле ар не по ро ди це или ви ше њих у вер ти кал ном 
и/или хо ри зон тал ном по рет ку.20

Ко ло ни сти на Ко со ву и Ме то хи ји 1918-1941. го ди не

Пре не го што се пре ђе на раз ма тра ње по да та ка о струк ту ри ко ло ни стич-
ких до ма ћин ста ва са др жа них у ар хив ској гра ђи, нео п ход но је у кра ћим цр та ма 
на пра ви ти осврт на сâмо при су ство ко ло ни ста на Ко со ву и Ме то хи ји у пе ри о-
ду из ме ђу два свет ска ра та. Оно је пре све га про у зро ко ва но на сто ја њи ма но ве, 
1918. го ди не ство ре не ју го сло вен ске др жа ве да ре ши со ци јал но-еко ном ско 
пи та ње број ног си ро ма шног се ља штва ко је је ши ром ње не те ри то ри је жи ве-
ло на иви ци ег зи стен ци је. Ко со во и Ме то хи ја, ко је на кон Пр вог бал кан ског 

18 Mar tin Se ga lan, So ci o lo gi ja po ro di ce, Clio, Be o grad, 2009, 79.
19 Исто, 71-72.
20 K. Ka zer, нав. де ло, 18-19.
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ра та ула зи у са став Ср би је и Цр не Го ре, а на кон Пр вог свет ског ра та у са став 
Кра ље ви не СХС (Ју го сла ви је), у очи ма вла сти ја вља се као под руч је по год но 
за спро во ђе ње аграр не ре фор ме, а он да, про ме на ма у имо вин ским од но си ма и 
не у тра ли са њем до та да по сто је ћег фе у дал ног си сте ма, и за на се ља ва ње се ља-
ка бе зе мља ша на по вр ши не до би је не тим пу тем.21 С дру ге стра не, иако се то 
обич но ни је ис ти ца ло у пр ви план, на се ља ва ње ко ло ни ста би ло је дик ти ра но 
и по ли тич ким раз ло зи ма. Бу ду ћи да су вла сти Ср би је и Цр не Го ре, а по том и 
др жа ве Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца сво ју по ли ти ку за сни ва ле на на ци о нал ним 
осно ва ма, на иде о ло ги ји сло вен ства, аграр ном ре фор мом и ко ло ни за ци јом 
тре ба ло је ус по ста ви ти ет нич ку рав но те жу у од но су на ал бан ско ста нов ни-
штво,22 од но сно по ве ћа ти број срп ског и цр но гор ског жи вља на Ко со ву и 
Ме то хи ји:23 да се на тај на чин – ка ко се ме ђу над ле жни ма го во ри ло – уна пре-
ди на ци о нал ни ин те гри тет и не у тра ли ше деј ство оних сна га ко је ра де про тив 
др жав них ин те ре са.24

21 Циљ аграр не ре фор ме ни је био са мо до де ла зе мљи шта се ља штву ко је би ти ме ре ши ло 
свој со ци јал но-еко ном ски по ло жај. Уки да њем фе у дал ног си сте ма и пре ла ском не ис ко ри-
шће них по вр ши на (утри на, плод ног шум ског тла, на пу ште них има ња, итд.) у вла сни штво 
се ља ка, ко ји би њи хо вом об ра дом оства ри ва ли од ре ђе ни еко ном ски и фи нан сиј ски до би-
так, њо ме је тре ба ло по кре ну ти при вре ду чи та вог ко сов ско-ме то хиј ског под руч ја, ко ја је 
на по чет ку 20. ве ка, по мо дер ним ме ри ли ма, би ла на из ра зи то ни ском ни воу.

22 По по пи су из 1921. го ди не број ста нов ни ка на Ко со ву и Ме то хи ји из но сио је 
428.283. Од то га, на осно ву из ја шња ва ња пре ма ма тер њем је зи ку, Ал ба на ца је би ло 278.441 
или 65,0%, Ср ба 113.848 или 26,6%, Ту ра ка 27.910 или 6,5%, и оста лих 8.084 или 1,9%. М. 
С. Фи ли по вић, „Ет нич ке при ли ке у Ју жној Ср би ји“, у: Спо ме ни ца два де сет пе то го ди шњи це 
осло бо ђе ња Ју жне Ср би је 1912-1937, Ско пље, 1937, 431.

23 У Уред би о на се ља ва њу но вих ју жних кра је ва од 24. сеп тем бра 1920. го ди не, пр вом зва-
нич ном до ку мен ту ко ји ре гу ли ше аграр ну ре фор му и ко ло ни за ци ју на Ко со ву и Ме то хи ји, 
сто ји да се пра во на аграр ну зе мљу да је свим др жа вља ни ма Кра ље ви не СХС. У на че лу, по сло ву 
за ко на, и у ка сни јим зва нич ним од ред ба ма про пи са но је да се аграр ном ре фор мом и ко ло-
ни за ци јом мо же ко ри сти ти сва ко, без об зи ра на ет нич ки иден ти тет. Бог дан Ле кић, Аграр на 
ре фор ма и ко ло ни за ци ја у Ју го сла ви ји 1918-1941, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2002, 197-198.

24 Ђор ђе Кр стић, су ди ја вр хов ног су да, ко ји је 1927-1928. го ди не у свој ству глав ног 
аграр ног по ве ре ни ка у Ско пљу ра дио на спро во ђе њу ко ло ни за ци је у Ју жној Ср би ји (у Ма-
ке до ни ји, на Ко со ву и Ме то хи ји), не без емо тив ног за но са о зна ча ју на се ља ва ња пи ше: 
„Пи та ње ко ло ни за ци је Ју жне Ср би је да ти ра од оног ча са, кад је по бе до но сна срп ска вој ска 
ски ну ла ве ков не око ве са те за ро бље не и на па ће не зе мље. Тра ди ци о нал на љу бав пре ма Ко-
со ву и Ју жној Ср би ји још та да је по кре ну ла мно ге по ро ди це из дру гих кра је ва да се огри ју 
на но вом сун цу и да на ста ве рад он де где су ста ри мо ра ли пре ки ну ти (...) Са на шег гле ди шта 
ко ло ни за ци ја је пр во кла сно др жав но пи та ње Ју га. До при но се ћи ре ша ва њу еко ном ско-со-
ци јал ног про бле ма она спро во ди на ци о на ли зо ва ње и аси ми ла ци ју та мо шњих на ших кра је ва, 
но си оц је сло бод не иде је те еко ном ско-кул тур ног на прет ка, га ран ци ја јав не без бед но сти и 
бо ља за ло га за ста бил ност на ших др жав них гра ни ца“. Ђор ђе Кр стић, Ко ло ни за ци ја у Ју жној 
Ср би ји, Са ра је во, 1928, 1.
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Аграр на ре фор ма и ко ло ни за ци ја спро во ђе не су 23 го ди не, све до по чет ка 
Дру гог свет ског ра та.25 У том раз до бљу на Ко со ву и Ме то хи ји, на зе мљи шту 
до би је ном про ме на ма у аграр ним од но си ма, на се ље но је око 12.000 до ма ћин-
ста ва. Тај број у из во ри ма ни је пре ци зан и ва ри ра у ра спо ну од при бли жно 
11.500 до око 13.500. По ста ти сти ци Ми ни стар ства по љо при вре де Кра ље ви-
не Ју го сла ви је, на пра вље ној за кључ но са 1938. го ди ном, број на се ље них до-
ма ћин ста ва из но си укуп но 11.407.26 У Спи ску ко ло ни ја на те ри то ри ји Ју жних 
кра је ва истог ми ни стар ства, од 8. ју на 1940. го ди не, тај број је 13.706.27 Не по-
сред но по за вр шет ку Дру гог свет ског ра та број ко јим се у том сми слу ба ра та 
гла си 12.005.28 Број чла но ва ко ло ни зо ва них до ма ћин ста ва, при том, кре ће се 
из ме ђу 50.000 и 60.000. За кључ но са 1938. го ди ном он из но си тач но 53.840.29 
Пре ма Ста ти стич ком пре гле ду ко ло ни за ци је из 1941. го ди не, са ста вље ном на 
зах тев Ми ни стар ства по љо при вре де на осно ву по да та ка при ку пље них кра јем 
1939, а у ко јем је дат про цен ту ал ни удео ко ло ни ста у од но су на број ста нов-
ни ка по сре зо ви ма, про из ла зи да је на чи та вој те ри то ри ји Ко со ва и Ме то хи је, 
на ко јој је та да жи ве ло укуп но 645.035 љу ди, број ко ло ни ста био 58.263.30

На се ље ни ци су до ла зи ли из раз ли чи тих, пре те жно еко ном ски не раз ви је-
них кра је ва Кра ље ви не СХС (Ју го сла ви је): из Цр не Го ре, Хер це го ви не, Бо сне, 
Дал ма ци је, Ср би је. У ста ти сти ци Ми ни стар ства по љо при вре де, на пра вље ној 
за кључ но са 1938. го ди ном, а у ко јој се да је осврт и на ет нич ки иден ти тет на се-
ље ни ка, сто ји да је од укуп но 53.840 чла но ва 11.407 до ма ћин ста ва 49.244 би ло 
Ср ба, 4.229 Хр ва та, 104 Сло вен ца.31 Ме ђу оста ли ма, чи ји је број го то во не зна-
тан, ја вља ју се Вла си, Ру си ни, Ру си, Нем ци, Ал бан ци.32 На се ља ва ње је вр ше но у 

25 Ко ло ни за ци ја је за по че та још не по сред но на кон Пр вог бал кан ског ра та, ка да Ко со во 
и Ме то хи ја из окви ра тур ске пре ла зи у окви ре срп ске и цр но гор ске др жа ве. У том пр вом 
пе ри о ду, ме ђу тим, она се од ви ја ла са мо сти хиј ски и у ве о ма ма лом, го то во бе зна чај ном оби-
му, без од го ва ра ју ћих ме ра аграр не ре фор ме, аде кват ног пла на и ор га ни за ци је, и то са мо 
до 1913. го ди не. Дру ги бал кан ски рат, а за тим и Пр ви свет ски рат, до ве ли су до то га да се 
ко ло ни за ци ја од ло жи и да у ве ћим раз ме ра ма поч не тек по сле 1918. го ди не.

26 Су мар ни број ча ни пре глед на се ље ни ка на те ри то ри ји Ма ке до ни је и Ко со ва и Ме-
то хи је. Ар хив Ју го сла ви је, фонд 96, Уста но ве аграр не ре фор ме и ко ло ни за ци је Кра ље ви не Ју-
го сла ви је (1919-1941), фа сци кла 14, ар хив ска је ди ни ца 52 (у да љем тек сту: АЈ, 96-14-52).

27 Спи сак ко ло ни ја на те ри то ри ји Ју жних кра је ва од 8. ју на 1940. го ди не. АЈ, 96-21-69.
28 По да ци о бро ју на се ље ни ка Об ла сног на род ног од бо ра за Ко со во и Ме то хи ју од 5. 

ав гу ста и 5. де цем бра 1947. го ди не. АЈ, фонд 97, Уста но ве аграр не ре фор ме и ко ло ни за ци је 
со ци ја ли стич ког пе ри о да (1945-1948), фа сци кла 31, ар хив ска је ди ни ца 315.

29 Су мар ни број ча ни пре глед на се ље ни ка на те ри то ри ји Ма ке до ни је и Ко со ва и Ме-
то хи је. АЈ, 96-14-52.

30 Ста ти стич ки пре глед ко ло ни за ци је на Ко со ву и Ме то хи ји из 1941. го ди не. АЈ, 96-31-86.
31 Су мар ни број ча ни пре глед на се ље ни ка на те ри то ри ји Ма ке до ни је и Ко со ва и Ме-

то хи је. АЈ, 96-14-52.
32 Mi lo van Ob ra do vić, Agrar na re for ma i ko lo ni za ci ja na Ko so vu (1918-1941), Pri šti na, 1981, 220.
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го то во свим кра је ви ма Ко со ва и Ме то хи је, ме ђу тим, нај ви ше у ђа ко вич ком, ис-
точ ком, пећ ком, под рим ском, а он да у гњи лан ском, гра ча нич ком, ву чи трн ском, 
лап ском сре зу, од но сно у обла сти ма ме то хиј ске ко тли не и ко сов ске рав ни, за 
ко је се сма тра ло да пру жа ју за до во ља ва ју ће усло ве за ба вље ње зе мљо рад њом и у 
ко ји ма су по сто ја ле ре ла тив но до бре са о бра ћај не ве зе. Ко ло ни сти су на се ља ва-
ни у већ по сто је ћа се ла, у ко ји ма на и ла зе на ста ро се де лач ки жи ваљ, али та ко ђе 
и у но ва на се ља ко ја су по ди за на упра во ко ло ни за ци јом.33

Ре зул та ти аграр не ре фор ме и ко ло ни за ци је ни су из о ста ли. Пре ма јед ном 
из ве шта ју Ми ни стар ства по љо при вре де Кра ље ви не Ју го сла ви је, с кра ја три-
де се тих го ди на 20. ве ка, на се ље ни ци ма је на Ко со ву и Ме то хи ји по де ље но 
укуп но 99.308,27 ha зе мљи шта, или у про се ку 8,47 ha по до ма ћин ству.34 На 
до би је ној зе мљи ма хом су уз га ја не жи та ри це и по вр ће, а у јед ној, до ду ше ма-
њој ме ри, и во ће, ви но ва ло за, ду ван и дру го ин ду стриј ско би ље. На ба вље ње 
сто чар ством на и ла зи ло се тек спо ра дич но. Екс пло а та ци ја до би је ног зе мљи шта 
да ла је од ре ђе не ре зул та те: мно ги ко ло ни сти до шли су у по зи ци ју да по пра ве 
свој еко ном ски по ло жај, у че му су бе ле же ни и при ме ри пра вог при вред ног на-
прет ка.35 По сма тра но у од но су на уку пан број ста нов ни ка Ко со ва и Ме то хи је, 
број ко ло ни ста ни је био за не мар љив. По по да ци ма из Ста ти стич ког пре гле да 
ко ло ни за ци је из 1941. го ди не он је из но сио пре ко 9%.36 Њи хо вим на се ља ва њем 
на зе мљу до би је ну аграр ном ре фор мом у од ре ђе ној ме ри ме ња на је сли ка ко-
сов ско-ме то хиј ског под руч ја: у де мо граф ском, еко ном ском, ет нич ком по гле ду.

Аграр ну ре фор му и ко ло ни за ци ју, ме ђу тим, пра ти ле су број не те шко ће. 
Углав ном су би ле про у зро ко ва не спо ро шћу у до но ше њу по треб них за кон ских 
од ред би за њи хо во спро во ђе ње, те че сто не план ским и про из вољ ним ра дом 
над ле жних ор га на. По себ но бол ну тач ку пред ста вља ли су по ли ти кан ство и не-
струч ност аграр них слу жбе ни ка од ко јих је од ви ја ње чи та вог про це са за ви си ло.37 
Чи нов ни штво, глав ни и окру жни по ве ре ни ци, над ле жни за аграр ну ре фор му и 
ко ло ни за ци ју, у мно гим слу ча је ви ма ни су би ли уоп ште ква ли фи ко ва ни, не рет ко 
ни су по ка зи ва ли ни би ло ка кав ин те рес за про бле ме ко је је тре ба ло да ре ша ва-
ју.38 Био је до бар део оних ко ји су сво је по зи ци је до жи вља ва ли као при ви ле ги ју 

33 Алек сан дар Па вло вић, „Про стор ни рас по ред Ср ба и Цр но го ра ца ко ло ни зо ва них на 
Ко со ву и Ме то хи ји у пе ри о ду из ме ђу 1918. и 1941. го ди не“, Ба шти на, Ин сти тут за срп ску 
кул ту ру, При шти на/Ле по са вић, св. 24/2008, 242-243.

34 М. Оbradović, нав. де ло, 210-212.
35 А. Па вло вић, „При лог про у ча ва њу еко но ми је ко ло ни ста на Ко со ву и Ме то хи ји 1918-

1941“, Ар хив, Ар хив Ју го сла ви је, Бе о град, св. 1-2/2010, 101-102, 104.
36 Ста ти стич ки пре глед ко ло ни за ци је на Ко со ву и Ме то хи ји из 1941. го ди не. АЈ, 96-31-86.
37 М. Оbradović, нав. де ло, 206.
38 О не за ин те ре со ва но сти др жа ве да аграр ну ре фор му и ко ло ни за ци ју спро ве де на од го-

ва ра ју ћи на чин нај бо ље го во ри по да так да су од укуп но 23 ми ни стра аграр не ре фор ме, ко ли ко 
их се сме ни ло у пр вој де це ни ји по сто ја ња Кра ље ви не СХС (Ју го сла ви је), са мо њих че тво ри ца 
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и као мо гућ ност за сти ца ње по ли тич ке или ма те ри јал не ко ри сти,39 а тек са-
мо као из у зе так ја вља ли су се по је дин ци ко ји су свој рад схва та ли озбиљ но и 
од го вор но, ко ји су има ли ини ци ја ти ву за хва љу ју ћи ко јој се по сло ви на аграр-
ној ре фор ми и ко ло ни за ци ји ни су увек оба вља ли про из вољ но и сти хиј ски. У 
све му то ме нај ви ше су тр пе ли ко ло ни сти. Услед про из вољ них или по ли тич ки 
мо ти ви са них од лу ка аграр них вла сти, ни ма ло рет ка по ја ва ни је би ла да им зе-
мља бу де до де ље на по гре шно и на ште ту ло кал ног ал бан ског ста нов ни штва, 
што је до во ди ло до не при ја тељ ства из ме ђу ко ло ни ста и ста ро се де ла ца, до 
ду го трај ног суд ског пар ни че ња, у крај но сти и до су ко ба са тра гич ним, смрт-
ним ис хо дом.40 Због не до вољ ног по зна ва ња те ре на и при ли ка у по је ди ним 
кра је ви ма, уме сто тла по год ног за зе мљо рад њу де ша ва ло се, та ко ђе, да ко ло-
ни сти ма бу де до де ље на зе мља ко ју је тек уз огром не ма те ри јал не тро шко ве 
би ло мо гу ће кул ти ви са ти, или то ни је би ло мо гу ће ура ди ти уоп ште. Пре те жно 
си ро ма шног ста ња и без по треб не по мо ћи др жа ве, иако је она стал но обе-
ћа ва на, у на ме ри да еко но ми ју на до би је ној зе мљи за сну ју на по љо при вре ди, 
мно ги ко ло ни сти су та ко би ли оне мо гу ће ни. Да би пре жи ве ли, над ни чи ли су 
на ту ђим има њи ма, ра ди ли у спо ред ним де лат но сти ма, као што су ру дар ство, 
ра ба џи ја ње, ко па ње ка на ла, из град ња пу те ва, пру га и мо сто ва ко је је фи нан-
си ра ла др жа ва, и сл.41 Ни је био ма ли број оних ко ји су ма те ри јал но про па да-
ли, као и оних ко ји су се у не мо гућ но сти да оп ста ну вра ћа ли у ста ри за ви чај. 
Бу ду ћи да их је ве ћи на ло кал ног, ал бан ског ста нов ни штва, на че лу са сво јим 
по ли тич ким во ђа ма, ви де ла као до шља ке ко ји уз по др шку др жа ве узур пи ра ју 

об и шла Ко со во и Ме то хи ју. Vla dan Jo va no vić, „To ko vi i is hod me đu rat ne ko lo ni za ci je Ma ke do-
ni je, Ko so va i Me to hi je“, To ko vi isto ri je, In sti tut za no vi ju isto ri ju Sr bi je, Be o grad, sv. 3/2006, 41.

39 „За глав ног по ве ре ни ка мо гао је би ти сва ко по ста вљен“, пи ше Ђ. Кр стић. „Ни је се тра жи-
ло ни ка квих на ро чи тих ква ли фи ка ци ја. То су ме сто за у зи ма ли љу ди или по про тек ци ји или по 
пар тиј ској по де сно сти, или по ну жди. Прав но се зна ње код глав них по ве ре ни ка ни је тра жи ло. 
Та ко се до го ди ло да су глав ни по ве ре ни ци би ли љу ди то ли ко уских по гле да на сво ју ду жност, 
да мно ги од њих ни су би ли до ра сли ни от пре ма њу днев них по сло ва а ка мо ли да спро во де та ко 
ве ли ку ак ци ју (...) ма ло је ко ји од њих до шао у бли жи кон такт са на се ље ни ци ма, ни је дан ни је 
из ра дио про грам ра да, бар за јед ну го ди ну, а би ло их је и та квих ко ји су и ду же вре ме на оста ли 
на свом по ло жа ју а да ни јед ном ни су об и шли ни сво је глав но ко ло ни за ци о но под руч је (...) Што 
смо ка за ли за глав не по ве ре ни ке, то је мо гло вре де ти и за окру жне. Из у зев не ке ча сне из ним ке 
(...) они су се ре гру то ва ли од љу ди ко ји су от пу ште ни из дру гих др жав них над ле шта ва, би ло као 
су ви шни би ло ра ди ка зне, или ко ји су сма тра ли да је у аграр ној ре фор ми нај по де сни је тло за по-
стиг ну ће нај се бич ни јих ма те ри јал них ин те ре са. Би ли су у по ло жа ју да ра де без ика кве кон тро ле; 
ди рек ти ва уоп ште ни ка квих ни су до би ја ли осим оних из ми ни стар ства, ко је за прак тич ни рад 
ни су би ле до вољ не, јер су би ле скроз оп ште на ра ви“. Ђ. Кр стић, нав. де ло, 46-47.

40 А. Па вло вић, „При лог о еко ном ско-со ци јал ном по ло жа ју ко ло ни ста на Ко со ву и 
Ме то хи ји 1918-1941“, Ар хив, Ар хив Ју го сла ви је, Бе о град, св. 1-2/2009, 100-102.

41 А. Па вло вић, „При лог про у ча ва њу еко но ми је ко ло ни ста на Ко со ву и Ме то хи ји 1918-
1941“, 102-104, 107-108.
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ре сур се у ко ји ма и са ма оску де ва, с по чет ком Дру гог свет ског ра та, 1941. го-
ди не, ко ло ни сти па да ју под удар ал бан ских ору жа них фор ма ци ја ко је ста ју на 
стра ну оку па то ра. До ла зи до њи хо вог про го на, па и фи зич ких ли кви да ци ја. 
По за вр шет ку ра та, из бе глим ко ло ни стич ким по ро ди ца ма по вра так на има-
ња до би је на аграр ном ре фор мом ма хом је оп стру и ран, чак и за бра њи ван, а 
не по крет на имо ви на ко јом су пре ра та рас по ла га ли у про го ну им је углав ном 
уни ште на или опљач ка на.42

Струк ту ра ко ло ни стич ких до ма ћин ста ва 
пре ма по да ци ма у ар хив ској гра ђи

Ар хив ска гра ђа о аграр ној ре фор ми и ко ло ни за ци ји на Ко со ву и Ме то-
хи ји 1918-1941. го ди не на ста ла је де лат но шћу ви ше ства ра ла ца. У пи та њу су 
дру штве ни су бјек ти ко ји су не по сред но или по сред но би ли укљу че ни у спро-
во ђе ње аграр не ре фор ме и ко ло ни за ци је. То су пр вен стве но Ми ни стар ство за 
аграр ну ре фор му Кра ље ви не СХС и Ми ни стар ство по љо при вре де Кра ље ви не 
Ју го сла ви је,43 са сво јим под руч ним ор га ни ма, од ко јих је за Ко со во и Ме то хи ју 
нај ва жни ји био Вр хов но по ве ре ни штво аграр не ре фор ме у Ско пљу, за тим и 
Ми ни стар ство ко ло ни за ци је Вла де Де мо крат ске Фе де ра тив не Ју го сла ви је, 
кон сти ту и са но не по сред но на кон Дру гог свет ског ра та. Ар хив ска гра ђа ства-
ра ла ца из пе ри о да Кра ље ви не СХС (Ју го сла ви је) до да на шњег да на оста ла је 
са чу ва на са мо де ли мич но44 и ни ка да ни је об је ди ње на на јед ном ме сту. Ис тра-
жу ју ћи је у пр вој по ло ви ни 80-их го ди на 20. ве ка, Ју суф Осма ни са оп шта ва да 
се она на ла зи у ви ше ар хив ских ин сти ту ци ја на про сто ру бив ше Ју го сла ви-

42 Ви ше о аграр ној ре фор ми и ко ло ни за ци ји на Ко со ву и Ме то хи ји и стра да њу ко ло ни ста 
у Дру гом свет ском ра ту ви де ти у: M. Ob ra do vić, нав. де ло; Ни ко ла Л. Га ће ша, „На се ља ва ње 
Ко со ва и Ме то хи је из ме ђу два свет ска ра та и ре ша ва ње на се ље нич ког пи та ња по сле Дру гог 
свет ског ра та“, Ра до ви из аграр не исто ри је и де мо гра фи је, Ма ти ца Срп ска, Но ви Сад, 1995; Б. 
Ле кић, нав. де ло; Не над Ан то ни је вић, Ал бан ски зло чи ни над Ср би ма на Ко со ву и Ме то хи ји за 
вре ме Дру гог свет ског ра та, Му зеј жр та ва ге но ци да, Кра гу је вац, 2004; V. Jo va no vić, нав. де ло.

43 На кон уво ђе ња лич не вла да ви не кра ља Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа, 6. ја ну а ра 1929. 
го ди не, и про ме не на зи ва др жа ве из Кра ље ви на СХС у Кра ље ви на Ју го сла ви ја, Ми ни стар-
ство за аграр ну ре фор му је уки ну то, а по сло ви ко ји су спа да ли у ње го ву над ле жност пре-
ла зе у над ле жност Ми ни стар ства по љо при вре де, и то у оквир но во фор ми ра ног Оде ље ња 
за аграр ну ре фор му. Гој ко Ма ло вић, „Уста но ве аграр не ре фор ме Кра ље ви не Ју го сла ви је 
1919-1941.“, Ар хив, Ар хив Ср би је и Цр не Го ре, Бе о град, св. 1-2/2006, 16, 18-19.

44 Гра ђа Ми ни стар ства за аграр ну ре фор му Кра ље ви не СХС, Ми ни стар ства по љо при-
вре де Кра ље ви не Ју го сла ви је и Вр хов ног по ве ре ни штва аграр не ре фор ме у Ско пљу са чу-
ва на је не у про цен ти ма већ у про ми ли ма. Прет по ста вља се да је глав ни на уни ште на или 
да су је то ком Дру гог свет ског ра та бу гар ски оку па то ри пре не ли у Бу гар ску, где је оста ла 
за ро бље на и за бо ра вље на. Исто, 18-19.
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је: у Ар хи ву Ју го сла ви је и Ар хи ву Вој но-исто риј ског ин сти ту та у Бе о гра ду, 
Ар хи ву Ко со ва и Ме то хи је у При шти ни и Ар хи ву Ма ке до ни је у Ско пљу.45

У ис тра жи ва њу струк ту ре ко ло ни стич ких до ма ћин ста ва на Ко со ву и 
Ме то хи ји ко ри шће на је ар хив ска гра ђа из Ар хи ва Ју го сла ви је у Бе о гра ду, 
и то из фон до ва чи ји су на зи ви Уста но ве аграр не ре фор ме и ко ло ни за ци је 
Кра ље ви не Ју го сла ви је (1919-1941) и Уста но ве аграр не ре фор ме и ко ло ни за-
ци је со ци ја ли стич ког пе ри о да (1945-1948), а у ко ји ма је сме штен ма те ри јал 
Ми ни стар ства за аграр ну ре фор му Кра ље ви не СХС и Ми ни стар ства по-
љо при вре де Кра ље ви не Ју го сла ви је, те ма те ри јал Ми ни стар ства ко ло ни-
за ци је Вла де ДФЈ.

Не ко ли ко је вр ста ар хив ских до ку ме на та у по ме ну тим фон до ви ма на 
осно ву ко јих је мо гу ће до ћи до уви да у струк ту ру ко ло ни стич ких до ма ћин-
ста ва. Као пр во, ту су мол бе и ре ше ња за бес пла тан пре воз же ле зни цом ко-
ло ни ста од ме ста ста но ва ња до ме ста на се ље ња ко ја су на зах тев Ми ни стар-
ства за аграр ну ре фор му до би ја на од Ми ни стар ства са о бра ћа ја Кра ље ви не 
СХС (Ју го сла ви је). „На осно ву ак та Глав ног по ве ре ни ка по ве ре ног Вам 
Ми ни стар ства из Ско пља“, сто ји у јед ној мол би, „по зва не су све си ро ма шне 
зе мљо рад нич ке по ро ди це ко је же ле да им др жа ва да де бес плат но зе мљи ште 
за на се ља ва ње у ју жној Ср би ји. Сто га сам при ну ђен обра ти ти се Г. Ми ни-
стру с мол бом да се ме ни из да де бес плат на кар та за во жњу же ле зни цом, 
те ка ко бих мо гао оти ћи у ју жну Ср би ју и иза бра ти за се бе зе мљу где да се 
на се лим. По ни зан: Ми ха и ло А. Ђор ђе вић, зе мљо рад ник“.46 У мол ба ма за 
пре воз же ле зни цом обич но су да ти сле де ћи по да ци: име и пре зи ме ли ца 
ко је под но си мол бу, ода кле је ро дом и где се на се ља ва, ко ли ко му пр тљаг 
те жи ки ло гра ма, ко ли ко има сто ке и до ма ћих жи во ти ња, ко ли ко у до ма ћин-
ству има чла но ва. При мер јед не та кве мол бе је сле де ћи: „На се ље ни ку Јо ви 
По ло ви ни из До брог Се ла, сре за Д. Ло пац, окру га Го спић, да то је 16 хек-
та ра зе мљи шта за на се ља ва ње у ата ру сре за гра ча нич ког, ко ју је и при мио. 
Име но ва ни је мо лио да му се од мах из да кар та за бес пла тан пре нос за дру ге 
и оста лог ин вен та ра же ле зни цом од Бос. Кру пе до Оби ли ћа. Мо ли оц је на 
про то ко лу из ја вио да ће на но во на се ље пре не ти и то: љу ди – 5, од ко јих 

45 Осма ни на во ди и да је Ко му ни стич ка пар ти ја, од но сно Са вез ко му ни ста Ју го сла ви-
је, ства ра ла ар хив ску гра ђу о аграр ној ре фор ми и ко ло ни за ци ји. Она је би ла сме ште на у 
не ко ли ко ар хив ских уста но ва: у Цен тру за ар хив и до ку мен та ци ју По кра јин ског ко ми те та 
Са ве за ко му ни ста Ко со ва и Ме то хи је у При шти ни, Ар хи ву Цен трал ног ко ми те та Са ве за 
ко му ни ста Ју го сла ви је у Бе о гра ду, Ар хи ву Исто риј ског ин сти ту та Цр не Го ре у Под го ри ци. 
Ju suf Osma ni, Ar hiv ska gra đa o agrar noj re for mi i ko lo ni za ci ji na Ko so vu 1918-1941, Dok tor ska 
di ser ta ci ja, Fi lo zof ski fa kul tet u Lju blja ni, Lju blja na, 1984, 161-163.

46 Мол ба Ми ха и ла А. Ђор ђе ви ћа из Бе ле Па лан ке, окру га пи рот ског, за из да ва ње бес-
плат не кар те за во жњу же ле зни цом од 12. сеп тем бра 1919. го ди не. АЈ, 96-46-129.
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ни ко ис под де сет го ди на; сто ке – 2 ко ња, 4 го ве да, 10 ова ца, 2 сви ње и 10 
ком. жи ви не; ства ри, жи та и гра ђе – 40.000 ки ло гра ма“.47

По ред по је ди нач них мол би, у ар хив ској гра ђи при сут ни су и чи та ви спи ско-
ви ли ца ко ја мо ле да им бу де до де љен бес пла тан пре воз же ле зни цом до ме ста 
ко ло ни за ци је. У јед ном од њих, из ок то бра 1919. го ди не, да та су име на ко ло ни-
ста ко ји ма је одо брен пре воз же ле зни цом од Ник ши ћа до Уро шев ца, за јед но са 
по да ци ма о бро ју и уз ра сту чла но ва њи хо вих до ма ћин ста ва.48 Том при ли ком, а 
на шта се на и ла зи и у дру гим слич ним спи ско ви ма, ли це ко је се ја вља као под но-
си лац мол бе обич но не ура чу на ва се бе у уку пан број чла но ва свог до ма ћин ства 
(Фи лип Ча но вић, на при мер, на во ди да од уку ћа на има два чла на – јед ног ис под 
и јед ног из над 12 го ди на, ода кле про из ла зи да их је укуп но три).

При ка зан кроз та бе лу, спи сак ли ца ко ја су пу то ва ла од Ник ши ћа до Уро-
шев ца из гле да ова ко:

Та бе ла 1

Име и пре зи ме
Број чла но ва до ма ћин ства

ис под 12 год. из над 12 год. укуп но 
Га ври ло Ча но вић / / 1
Фи лип Ча но вић 1 1 3
Пе тар Ча но вић / 3 4
Ра де Ча но вић 2 2 5
Ми ле та Ча но вић / 8 9
Ра до ван Ча но вић / 1 2
Јо ван Ча но вић / 3 4
Ђор ђе Ла бу до вић / 6 7
Ни ко ла Шур ба то вић 2 2 5
Јо ван Шур ба то вић / 3 4
Јо ван Ро ћа но вић 1 1 3

Уку пан број чла но ва до ма ћин ста ва у слу ча ју гру пе ко ло ни ста упу ће них 
у Уро ше вац, ка ко се из та бе ле ви ди, кре тао се од све га јед ног па до де вет. У 
про се ку, тај број из но си 4,27. Осци ла ци је у број ча ној струк ту ри по све му су-
де ћи би ле су уоби ча је на по ја ва и ни ма ло ре дак слу чај ни је био да дра стич но 
од сту па ју од про се ка, чак то ли ко да су мно га до ма ћин ства бро ја ла и пре ко 
де сет чла но ва. За не ког Дра гог Џам бу та ко, ко ји под но си мол бу за до би ја ње 

47 Мол ба Јо ве По ло ви не за до би ја ње бес плат не кар те за пре воз же ле зни цом од 29. ма ја 
1922. го ди не. АЈ, 96-2-10.

48 Спи сак ли ца и ства ри за ко је се тра жи бес пла тан пре воз од Ник ши ћа до Уро шев ца 
од 15. ок то бра 1919. го ди не. АЈ, 96-46-129.
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бес плат не же ле знич ке кар те од Тре би ња до Уро шев ца, сто ји да „име но ва ни 
има 12 че ља ди у за дру зи“.49 Три фун Мир ко вић, из се ла Ри со вац код Бо сан ског 
Пе тров ца, ко ји пу ту је до Ли пља на, а на се ља ва се у се лу Но во Руј це, у ку ћи има 
„13 љу ди од ко јих дво је ис под де сет го ди на, а три ис под пет го ди на“.50 Ми лан 
Ла бус, ро дом из истог се ла, и исто на пу ту за Ли пљан, има 11 чла но ва фа ми-
ли је, ме ђу ко ји ма јед ног до че ти ри го ди не, два до де сет, осам из над де сет; 
Фи лип Ми тро вић пу ту је из Са ра је ва до Ко сов ске Ми тро ви це: до ма ћин ство 
му бро ји 14 чла но ва, од ко јих су два уз ра ста до че ти ри го ди не, два до де сет, а 
оста ли пре ко де сет,51 итд.

На на ве де ном спи ску уоч љи во је при су ство шест до ма ћин ста ва истог 
пре зи ме на. Ве ли ка је ве ро ват но ћа, на и ме, да у том слу ча ју до ла зи до на се ља-
ва ња ви ше му шких срод ни ка са сво јим по ро ди ца ма у истом ме сту, од но сно 
се лу. Ко ло ни за ци ја срод нич ких до ма ћин ста ва на јед ној ло ка ци ји, уоста лом, 
из гле да да ни је би ла ни ка ква рет кост. У при лог то ме го во ри ар хив ска гра ђа 
Ми ни стар ства ко ло ни за ци је Вла де ДФЈ, ко ја са др жи до ку мен те у ве зи са ре-
ви зи јом аграр не ре фор ме и ко ло ни за ци је на Ко со ву и Ме то хи ји 1918-1941.52 
Те до ку мен те чи не пре све га при ја ве ко ло ни ста за по вра ћај зе мље ко ју су 
до би ли аграр ном ре фор мом, са ко је су не по сред но на кон из би ја ња Дру гог 
свет ског ра та прог на ни, као и за пи сни ци ме сних ко ми си ја за ре ви зи ју аграр не 
ре фор ме и ко ло ни за ци је, во ђе ни на ро чи шти ма у ве зи са утвр ђи ва њем да ли 
пра во вла сни штва над зе мљом чи ји се по вра ћај тра жи по ла жу ко ло ни сти или 
ста ро се де о ци. При ја ве су по пра ви лу по пу ња ва не у фор ми обра сца, из да тог 
од стра не на ве де ног ми ни стар ства, али су пи са не и у фор ми пи сма у ко јем ко-

49 Мол ба Дра гог Џам бе за до би ја ње бес плат не же ле знич ке кар те од 15. ок то бра 1919. 
го ди не. АЈ, 96-46-129.

50 Упут ни ца за бес пла тан пре воз ко ло ни ста и њи хо вог жи вог и мр твог ин вен та ра до 
ме ста ко ло ни за ци је на име Три фу на Мир ко ви ћа од 30. ма ја 1922. го ди не. АЈ, 96-2-10.

51 Упут ни це за бес пла тан пре воз ко ло ни ста и њи хо вог жи вог и мр твог ин вен та ра до 
ме ста ко ло ни за ци је од 29. сеп тем бра 1923. го ди не. АЈ, 96-2-10.

52 Циљ ре ви зи је био је да се не пра вил но сти ко је су пра ти ле до де љи ва ње зе мље ко ло ни-
сти ма на аде ква тан на чин ис пра ве. У уред би ко ју пот пи су је ми ни стар за ко ло ни за ци ју Сре-
тен Ву ко са вље вић, ре ви зи о не про по зи ци је да те су у че ти ри чла на: „Члан 1. Сви на се ље ни ци, 
ко ји су уред ним ре ше њи ма би ли до би ли зе мљи шта на Ко со ву и у Ме то хи ји, или су ку пи ли 
зе мљи шта или ку ће, мо гу се вра ти ти на сво ја на се ља. Члан 2. Где је на се љем ко ло ни ста би ло 
по вре ђе но не чи је пра во сво ји не, из вр ши ће се ре ви зи ја и учи ни ти ис прав ке у ро ку нај кра ћем, у 
ко ме то бу де тех нич ки мо гу ће. Члан 3. У слу ча је ви ма ка да је ко ло ни ста био на се љен на има ње 
ка квог по ли тич ког еми гран та, од но сно по ли тич ког крив ца, ко ло ни сти ће се да ти дру го ко је 
зе мљи ште, а оно зе мљи ште, на ко ме је био на се љен, вра ти ти вла сни ку. Члан 4. Они ма ко ји су 
за вре ме фа ши стич ке оку па ци је би ли за у зе ли има ња ко ло ни ста и на се ли ли се на њих за стал но, 
а ни су учи ни ли ни ка кве зло чи не, ни ти се огре ши ли о на род но-осло бо ди лач ку бор бу, да ће се, 
по мо гућ ству, дру го зе мљи ште, ако су без зе мље или са не до вољ но зе мље“. Уред ба о по врат ку 
на се ље ни ка на Ко со во и у Ме то хи ју од 2. ма ја 1945. го ди не. АЈ, 97-5-48.
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ло ни сти де таљ ни је обра зла жу свој зах тев и углав ном не за вид но ста ње у ко јем 
се са чла но ви ма сво јих по ро ди ца на ла зе (обра зац и про прат но пи смо че сто 
иду за јед но у при ја ви). При ја ве су под но ше не по про гла су ко је је Ми ни стар-
ство ко ло ни за ци је Вла де ДФЈ об ја ви ло 4. ав гу ста 1945. го ди не и ко ло ни сти ма 
је за при ја вљи ва ње био дат рок од три ме се ца – до 5. но вем бра.

На осно ву по ме ну те ар хив ске гра ђе, у ко јој се на ла зе по да ци о то ме ода-
кле су ко ло ни сти ро дом, где су би ли на се ље ни, ка ква их је суд би на за де си ла 
то ком Дру гог свет ског ра та, чи ме рас по ла жу од по крет не и не по крет не имо-
ви не, ви ди се да ко ло ни за ци ја два или ви ше срод нич ких до ма ћин ста ва на јед-
ном ме сту ни је би ла ни ка ква рет кост. За по вра ћај зе мље ко ју су до би ли у се лу 
Ве рић, оп шти не ра ко шке, сре за ис точ ког, на при мер, Ми ни стар ству ко ло ни-
за ци је Вла де ДФЈ у че ти ри за себ не при ја ве обра ти ли су се бра ћа Ма ро вић са 
сво јим по ро ди ца ма, сви по ре клом из се ла Дре жни це, код Огу ли на у Хр ват-
ској.53 Истим по во дом при ја ве под но се и пе то ри ца бра ће Ву јо вић, ро дом из 
Цр не Го ре, ко ји су за на се ља ва ње до би ли зе мљу у се лу Ћи рез, оп шти не по ља-
нич ке, сре за дре нич ког, у Ме то хи ји.54 У том се лу зе мљу за на се ља ва ње до би ла 
су и три бра та Абу то вић са сво јим по ро ди ца ма, по ре клом из се ла Дра ги шић 
код Мр ко њић-гра да у Бо сни.55 Да се вра те на аграр ном ре фор мом до би је ну 
зе мљу тра же и по ро ди це ко ло ни зо ва не из Цр не Го ре у се ло Кра љи ца: че ти ри 
по ро ди це Са мар џи ћа, по три по ро ди це Ота ше ви ћа, Ро га но ви ћа, Ла ла то ви ћа, 
Жи жи ћа, Чо ла ко ви ћа и Го ло ви ћа, по две по ро ди це Де ли ба ши ћа, Јо ва но ви ћа, 
Ву ко ти ћа, итд.56 У се лу По љан це, сре за дре нич ког, зе мљу за на се ља ва ње до би-
ло је шест по ро ди ца Ла јо ви ћа, по три по ро ди це Дре ка ло ви ћа, Де ли ба ши ћа, 
Ву ко ти ћа, Дра го је ви ћа, и по две по ро ди це Стри ко ви ћа, Ба ро ви ћа, Об ра до-
ви ћа, Ми тро ви ћа, Ан дри ја ше ви ћа, све из Цр не Го ре.57 По вра ћај зе мље у се лу 
Броћ на, сре за дре нич ког, тра же три по ро ди це Ми ло ва но вић из Ср би је,58 у 
се лу Ту ри ће вац, истог сре за, шест по ро ди ца Веј но вић из Хр ват ске,59 итд.

У при ја ва ма упу ће ним Ми ни стар ству ко ло ни за ци је Вла де ДФЈ, и у за пи-
сни ци ма ре ви зи о них ко ми си ја, да ти су и по да ци о то ме ко ли ко су ко ло ни сти 

53 При ја ве Сто ја на, Ђу ра, Ми хај ла и Ни ко ле Ма ро ви ћа за по вра ћај зе мље од 12. и 21. 
ав гу ста 1945. го ди не. АЈ, 97-7-53.

54 При ја ве Бог да на, Ви да ка, Ни ко ле, Ма ша на и Ћет ка Ву јо ви ћа за по вра ћај зе мље од 
14. ав гу ста 1945. го ди не. АЈ, 97-7-54.

55 При ја ве Осто је, Ла за ра и Јо ва на Абу то ви ћа за по вра ћај зе мље од 14. ав гу ста 1945. 
го ди не. АЈ, 97-7-54.

56 При ја ве ли ца ко ло ни зо ва них у се лу Кра љи ца за по вра ћај зе мље. АЈ, 97-7-54.
57 При ја ве ли ца ко ло ни зо ва них у се лу По љан це за по вра ћај зе мље. АЈ, 97-7-54.
58 При ја ве Ђор ђи ја, То до ра и Бо жи да ра Ми ло ва но ви ћа за по вра ћај зе мље у се лу Броћ-

на од 18. и 28. ав гу ста 1945. го ди не. АЈ, 97-7-54.
59 При ја ве Ђу ра, Ве ли ми ра, Љу бо ми ра, Ра де та, Гли ше и Вла ди ми ра Веј но ви ћа за по-

вра ћај зе мље у се лу Ту ри ће вац од 6. и 8. ав гу ста 1945. го ди не. АЈ, 97-7-54.
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у до ма ћин ству има ли чла но ва док су би ли на се ље ни на Ко со ву и Ме то хи ји. Има-
ју ћи у ви ду да је ар хив ска гра ђа из пе ри о да до 1941. го ди не са чу ва на са мо де ли-
мич но, то мо же да бу де од ве ли ке ва жно сти. „Са се дам чла но ва сво је по ро ди це“, 
сто ји у јед ној од при ја ва, „био сам на се љен у се лу Но вом Чи ка то ву, оп шти не 
кра си ми ро вач ке, сре за дре нич ког, ода кле сам ра се љен од стра не Ар на у та 1941. 
го ди не, при ли ком ка пи ту ла ци је“.60 И у дру гим при ја ва ма сто ји слич но. На при-
мер: „У 1926. го ди ни до био сам као ко ло ни ста зе мљу и ку ћу у се лу Гло го вац, оп-
шти на гло го вач ка, срез дре нич ки, округ ко сов ско-ми тро вич ки, и то 5 хек та ра, на 
ко јој сам ра дио и жи вео са пет чла но ва сво је по ро ди це“.61 Или: „У 1923. го ди ни 
до био сам као ко ло ни ста зе мљу у се лу Кра љи ци, оп шти ни по ља нич кој, сре за дре-
нич ког, у ве ли чи ни од 25 хек та ра на ко јој сам ра дио и жи вео са сво јом фа ми ли јом 
од де вет чла но ва“.62 Или, пак: „По за вр шет ку Пр вог свет ског ра та на се лио сам се 
са сво јом по ро ди цом као ко ло ни ста на Ко со во. На Ко со ву ми је до де ље на у се лу 
и оп шти ни по ља нич кој, за се о ку Под луж је, срез дре нич ки, др жав на утри на, ко ју 
сам од 1924. го ди не, па до ка пи ту ла ци је бив ше Ју го сла ви је, са сво јом по ро ди цом 
из сво јих сред ста ва и сво јим тру дом кул ти ви сао за об ра ду и по ди гао ку ћу, ам бар, 
шта лу за сто ку и сви њац од твр дог ма те ри ја ла. Од при хо да са има ња из др жа вао 
сам скром но сво ју по ро ди цу, ко ја се са сто ја ла од 13 чла но ва“.63

У ве ћи ни при ја ва и за пи сни ка, ме ђу тим, не ка же се као прет ход но. Углав-
ном се на во ди ко ли ко уку ћа на ко ло ни сти има ју у тре нут ку под но ше ња при ја ве, 
од но сно во ђе ња за пи сни ка, а то је пе ри од од ав гу ста до но вем бра 1945. го ди не, 
да кле на кон Дру гог свет ског ра та и про го на са Ко со ва и Ме то хи је. У том слу-
ча ју мо гло би се оче ки ва ти да по да ци на ко је се ту на и ла зи не од го ва ра ју чи ње-
ни ца ма за раз до бље до 1941, на ро чи то ако се има у ви ду да пред ста вља ју од раз 
ста ња по за вр шет ку че ти ри рат не го ди не, то ком ко јих је, услед рат них стра да ња, 
са свим из ве сно мо гло до ћи и до сма ње ња бро ја чла но ва до ма ћин ста ва.64

60 При ја ва Ва си ли ја Јо ва но ви ћа за по вра ћај зе мље од 29. ок то бра 1945. го ди не. АЈ, 97-7-54.
61 При ја ва Стан ка До ше на за по вра ћај зе мље од 22. ок то бра 1945. го ди не. АЈ, 97-7-54.
62 При ја ва Ра до ја Ја у ко ви ћа за по вра ћај зе мље од 22. ок то бра 1945. го ди не. АЈ, 97-7-54.
63 При ја ва Ми ља на Об ра до ви ћа за по вра ћај зе мље од 30. ав гу ста 1945. го ди не. АЈ, 97-7-54.
64 У ар хив ској гра ђи на ви ше ме ста при сут на су све до че ња о људ ским гу би ци ма ме ђу ко ло-

ни сти ма у Дру гом свет ском ра ту. Ћер ка не ког Ми ло ша Ми ни ћа, на се ље ног у се лу Му же ви не 
код Ис то ка, на при мер, ка же да јој је мај ка умр ла 1941. го ди не, а отац по ги нуо у ло го ру у Ђу ра-
ков цу 1943. За пи сник ко ми си је за ре ви зи ју аграр не ре фор ме и ко ло ни за ци је у се лу Му же ви не, 
по пред ме ту по кој ног Ми ло ша Ми ни ћа од 28. сеп тем бра 1945. го ди не. АЈ, 97-7-53. За Ни ко лу 
Му шки њу, до се ље ног са Кор ду на у се ло Ве рић, на во ди се да је био „по за ни ма њу ру дар у вре-
ме ну до би ја ња зе мље, по сле зе мљо рад ник ко ји је по сле ба ти на од стра не Ар на у та 1941. го ди не 
ис пре би јан умро у се лу Ми ло ше ву на Ко со ву“. За пи сник ко ми си је за ре ви зи ју аграр не ре фор ме 
и ко ло ни за ци је у се лу Ве рић, по пред ме ту Ни ко ле Му шки ње од 27. сеп тем бра 1945. го ди не. АЈ, 
97-7-53. „Мој муж Дра го мир“, са оп шта ва За гор ка Сто јиљ ко вић, на се ље на у се лу Ве рић, „да би се 
осве тио Нем ци ма и Ита ли ја ни ма оти шао је 1941. у пар ти за не, и по сле јед но го ди шње бор бе, 7. 
мар та 1942. по ги нуо је у се лу Ма гаш у бор би про тив не при ја те ља“. При ја ва За гор ке Сто јиљ ко вић 
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Број чла но ва ко ло ни стич ких до ма ћин ста ва, пре ма по да ци ма из 1945. го-
ди не, мо гу ће је при ка за ти у ви ду та бе ле, на узор ку при ја ва под но ше них за 
по вра ћај зе мље у не ко ли ко се ла: Ве рић (у ис точ ком сре зу), Ћи рез, Кра љи ца, 
По љан це, Броћ на, Воћ њак (у дре нич ком сре зу), као и за пи сни ка ре ви зи о них 
ко ми си ја во ђе них по том осно ву.65 Та бе ле су да те уз на во ђе ње ли ца на чи је 
име при ја ве и за пи сни ци гла се и бро ја чла но ва њи хо вих до ма ћин ста ва:

Та бе ла 2. Број чла но ва до ма ћин ста ва ко ло ни зо ва них у се лу Ве рић

Име и пре зи ме Бр. чланова 
до ма ћин ства Име и пре зи ме Бр. чланова 

до ма ћин ства
Са во Ба но вић 5 Ра де Јев то вић 7
Или ја Па ви ће вић 6 Ђор ђе Ко цић 6
Јо ван Ми ло ше вић 4 Бла го та Ман дић 7
То мо Дап че вић 7 Сто јан Ма ро вић 7
Ан дра Ма ру шић 5 Ђу ро Ма ро вић 5
Са во Ма ру шић 8 Ми хај ло Ма ро вић 4
Ри сто Бр зут 4 Ни ко ла Ма ро вић 8
Ни ко ла Му шки ња 4 Ду шан Мир ко вић 8
Ја гош Пе ро ше вић 5 Јо ван Ни ко лић 5
Јан ко Пе ро ше вић 5 Бла го та Ра до њић 6
Ми тар Ми ју шко вић 7 Че до мир Си ме о но вић 6
Дра гу тин Чу пић 8 Ви до сав Ста мен ко вић 8
Ђу ро Бур саћ 5 Ду шан Тор би ца 8
Мир ко Бур саћ 7 Ми на Ве љо вић 3
Са во Бур саћ 8

за по вра ћај зе мље од 5. ок то бра 1945. го ди не. АЈ, 97-7-53. Га ври ло Де ли ба шић, ко ло ни зо ван у 
се лу Кра љи ца, на во ди да му је умро син од две го ди не и да му је за вре ме на па да не при ја тељ ске 
вој ске по ги ну ла ћер ка. При ја ва Га ври ла Де ли ба ши ћа за по вра ћај зе мље од 12. ав гу ста 1945. го-
ди не. АЈ, 97-7-54. Ве ли сав Жи жић, исто ко ло ни ста из се ла Кра љи ца, ка же: „На по ми њем да ми 
је син Ра до је Жи жић по ги нуо као бо рац 2. ма ја 1945. го ди не, као ко ман дир I че те III ба та љо на 
15. ма је вач ке бри га де у се лу Бу ли нац код Бе ло ва ра у Сло ве ни ји“. При ја ва Велисавa Жи жи ћа за 
по вра ћај зе мље од 16. ав гу ста 1945. го ди не. АЈ, 97-7-54. Ми ли ца Ву јић, на се ље на у се лу Броћ на, 
на во ди да јој је муж Ђу ро мо би ли сан 1941. го ди не и да од та да не зна ни шта о ње му. При ја ва 
Ми ли це Ву јић за по вра ћај зе мље од 21. ок то бра 1945. го ди не. АЈ, 97-7-54. Удо ви ца Јо ва на П. 
По по ви ћа, ко ло ни зо ва ног у се лу Спа сов брег, са оп шта ва да су јој ав гу ста ме се ца 1941. му жа 
стре ља ли ита ли јан ски фа ши сти и да од та да са сво јом де цом жи ви од ми ло сти ње. При ја ва удо-
ви це Јо ва на П. По по ви ћа за по вра ћај зе мље од 18. ав гу ста 1945. го ди не. АЈ, 97-7-53.

65 При ја ве за по вра ћај зе мље и за пи сни ци ре ви зи о них ко ми си ја по пред ме ти ма ли ца ко-
ло ни зо ва них у се лу Ве рић. АЈ, 97-7-53; При ја ве за по вра ћај зе мље ли ци ма ко ло ни зо ва ним у 
се ли ма Ћи рез, Кра љи ца, По љан це, Броћ на, Воћ њак. АЈ, 97-7-54.
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Та бе ла 3. Број чла но ва до ма ћин ста ва ко ло ни зо ва них 
у се лу Ћи рез

Име и пре зи ме Бр. чланова 
до ма ћин ства Име и пре зи ме Бр. чланова 

до ма ћин ства

Ла зар Мар ко вић 6 Ни ко ла Ша кић 15

Бог дан Ву јо вић 2 Ни ко ла Дра шко вић  6

Во јин Ву јо вић 1 Пе ро Дра шко вић  6

Ви дак Ву јо вић 8 Ни ко ла Љу би чић  4

Ни ко ла Ву јо вић 7 Ћет ко Ву јо вић  2

Ма шан Ву јо вић 7 Мир ко Ву јо вић  1

Мар ко Ба ни ће вић 7 Ра до мир Ву јо вић  5

Кр сто Ша кић 8 Ра ди ша Ву јо вић  7

Та бе ла 4. Број чла но ва до ма ћин ста ва ко ло ни зо ва них 
у се лу Кра љи ца

Име и пре зи ме Бр. чланова 
до ма ћин ства Име и пре зи ме Бр. чланова 

до ма ћин ства

Ма шан Ота ше вић  6 Пе тар Де ли ба шић  8

Ђор ђе Са мар џић  5 Ни ко ла Де ли ба шић  9

Ни ко ла Са мар џић  7 Га ври ло Де ли ба шић  9

Пе ро Ота ше вић  9 Гли ша Ла ла то вић  8

Ни ко ла Ота ше вић  9 Пе ро Ла ла то вић  4

Ла зар Ра до вић  5 Спа со је Го ло вић  6

То ми ца Јо ва но вић  5 Ми лун Го ло вић  3

Алек са Са мар џић 10 Ра ди ша Дра шко вић  4

Ми лић Ра до вић  8 Жив ко Ву ко тић  7

Фи лип Ни ко лић  4 Спа со је Ву ко тић  5

Бо жо Чо ла ко вић 11 Алек са Жи жић  9

Бла го је Чо ла ко вић  6 Ве ли сав Жи жић  6

Ћет ко Са мар џић  9 Ми ли ка Ја у ко вић 11

Ви дак Ро га но вић  8 Бо шко Жив ко вић  9

Ра до ван Ро га но вић  8 Пе тар Ми ја то вић  3

Бла го та Ро га но вић  4 Си мо Ма ли ко вић  4
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Та бе ла 5. Број чла но ва до ма ћин ста ва ко ло ни зо ва них у се лу По љан це

Име и пре зи ме Бр. чланова 
до ма ћин ства Име и пре зи ме Бр. чланова 

до ма ћин ства
Бо шко Са ве љић 22 Бо жи дар Ву ко тић  4
Ни ко ла Ву ја ди но вић 10 Да ни ло Ву ко тић  8
Мар ко Ву ја ди но вић  6 Или ја Ву ко тић  5
Ми тар Ву ја ди но вић  3 Мар ко Ву ко тић  8
Јо ван Ми тро вић  7 Или ја Дра го је вић  1
Са во Ми тро вић  6 Ми ло ван Дра го је вић  5
Ду шан Ла јо вић  8 Но вак Дра го је вић 10
Ми лош Ла јо вић  9 Дра го Ву ла но вић  5
Ви дак Ла јо вић  7 Ва со Де ли ба шић  7
Сте ван Ла јо вић  3 Ра до ван Де ли ба шић  6
Са вић Ла јо вић  5 Пе тар Де ли ба шић  5
Кр сто Чо ла ко вић  5 Ми тар Ан дри ја ше вић  8
Ћет ко Ба ро вић  5 Кр сто Ми рић  7
Ра до сав Стри ко вић  3 Ра до сав Га рић 11
Жив ко Стри ко вић  8 Ми лош Јо ва но вић  8
Гру ји ца Дре ка ло вић 10 Сте ван Ро га но вић  9
Бла го је Дре ка ло вић 10 Ми лун Ла ла то вић  3
Ђор ђе Дре ка ло вић  6 Па вић Об ра до вић  8
Ра ди слав Ђу мић  6 Ми љан Об ра до вић  9
Или ја Јан ко вић  6 Бо жо Ник че вић 10

Та бе ла 6. Број чла но ва до ма ћин ста ва ко ло ни зо ва них у се лу Броћ на

Име и пре зи ме Бр. чланова 
до ма ћин ства Име и пре зи ме Бр. чланова 

до ма ћин ства
Ђор ђе Ми ло ва но вић  9 Јо ван Ко ке рић  7
То дор Ми ло ва но вић  7 Ђор ђе Стри жов  4
Бо жи дар Ми ло ва но вић  6 Ђор ђе Бе а ра  3
Мар ко Но ва ко вић  7 Ду шан Ма џа ре вић  5
Лу ка Но ва ко вић  7 Ни ко ла Ма џа ре вић  7
Па вле Про се нац  8 Пе тар Ма џа ре вић  4
Об рад Вук ми ри ца 10 Ра де Ђу рић  8
Ни ко ла Шку ле тић  4 Ми лош Ри стић 21
До бро сав Ко ке рић  7 Јо во Пр кут  3
То дор Ко ке рић 11 Ми ло је До брић 13
Ра до сав Ко ке рић  7



208 Александар Павловић

Та бе ла 7. Број чла но ва до ма ћин ста ва ко ло ни зо ва них 
у се лу Воћ њак

Име и пре зи ме Бр. чланова 
до ма ћин ства Име и пре зи ме Бр. чланова 

до ма ћин ства
Да мјан Ђо ко вић  6 Пе ро Бо жо вић  5
Дра гу тин Ми ћо вић 10 Сто ја дин Пе тро вић  7
Ра дош Ми ћо вић 11 Вла ди мир Ми тић 10
Ан то Пе ро вић  6 Ђу ро Ву јо вић  7
Јо ван Ђу ка но вић  6 Ма ри ја Бо ро вић  5
Не дељ ко Ви ло ти је вић  5 На да Пе тро вић  6
Ми ро Ви ло ти је вић  3

Про се чан број чла но ва ко ло ни стич ких до ма ћин ста ва, пре ма по да ци ма 
да тим у та бе ла ма, био би овај: у се лу Ве рић – 6,07, Ћи рез – 5,75, Кра љи ца – 
6,84, По љан це – 7,05, Броћ на – 7,52, Воћ њак – 6,69. Ску па, за сва се ла за јед но, 
про сек би био 6,65. Има ју ћи у ви ду да се на ве де но број но ста ње од но си на 
1945. го ди ну, оно о че му до дат но тре ба во ди ти ра чу на је сте сле де ће: иако је 
то ком Дру гог свет ског ра та до шло до стра да ња ко ло ни ста, број чла но ва до ма-
ћин ста ва, с дру ге стра не, мо гао је би ти уве ћан ра ђа њем, услед че га по да ци из 
1945. го ди не та ко ђе не мо ра ју ну жно да од го ва ра ју ста њу до 1941. Са оп ште-
ња о ста ро сној струк ту ри до ма ћин ста ва, ме ђу тим, у ар хив ској гра ђи из 1945. 
го ди не при сут на су са мо спо ра дич но. Тек у јед ном бро ју при ја ва за по вра ћај 
зе мље на во ди се ко ли ко уку ћа ни ко ло ни ста има ју го ди на. Слич но је и са за-
пи сни ци ма ре ви зи о них ко ми си ја. То ни је до вољ но за до но ше ње оп шти јих 
за кљу ча ка о уве ћа њу бро ја чла но ва ко ло ни стич ких до ма ћин ста ва ра ђа њем 
то ком Дру гог свет ског ра та, али мо же да по слу жи као сво је вр сно по ла зи ште 
у том прав цу. До тич ни Ду шан Ла јо вић, та ко, на се љен у се лу По љан це, на во-
ди да у ку ћи, по ред се бе, ро ђе ног 1896. го ди не, има же ну Ле по са ву (ро ђе ну 
1905), си но ве Вељ ка (1930), Ве се ли на (1932), Вла ди ми ра (1936) и Ве ли ми ра 
(1939), те ћер ке Љу би цу (1928) и Зла ти ју (1937).66 Мар ко Ву ја ди но вић, исто 
из се ла По љан це, од уку ћа на има мај ку од 78 го ди на, же ну (од 35), де цу Ву ја-
ди на (16), Ве ли бо ра (13) и Ми ро сла ва (9).67 Вла ди мир Стој ко вић, на се ље ник 
у се лу Ту ри ће вац, као чла но ве до ма ћин ства на бра ја же ну Ста ну, ста ру 42 
го ди не, си но ве Стој ка и Ђу ру, ста ре 18 и 8 го ди на, ћер ке Зо ри цу и Дра ги цу, 
ста ро сти 14 и 9 го ди на.68 Кри сти на Па ви ће вић, же на по кој ног Или је, ко ло-
ни зо ва ног у се лу Ве рић, жи ви са че тво ро де це: си но ви ма Ла за ром, Јо ва ном 

66 При ја ва Ду ша на Ла јо ви ћа за по вра ћај зе мље од 19. ав гу ста 1945. го ди не. АЈ, 97-7-54.
67 При ја ва Мар ка Ву ја ди но ви ћа за по вра ћај зе мље од 26. ок то бра 1945. го ди не. АЈ, 97-7-54.
68 При ја ва Вла ди ми ра Стој ко ви ћа за по вра ћај зе мље од 14. ав гу ста 1945. го ди не. АЈ, 97-7-54.
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и Ко стом, од 19, 15 и 6 го ди на, и ћер ком Ста ном од 16 го ди на.69 И удо ви ца 
Јо ва на Ми ло ше ви ћа, Ми ли ца, ста ра 45 го ди на, та ко ђе са зе мљом у Ве ри ћу, 
жи ви са де цом: си но ви ма До бри во јем и Ве ли ми ром, уз ра ста 14 и 12 го ди на.70

Да са оп ште ња о ста ро сној струк ту ри не го во ре са мо јед но, а то је да се 
до ма ћин ства ко ло ни ста 1945. го ди не са сто је ис кљу чи во од чла но ва ро ђе них 
пре Дру гог свет ског ра та, по бри ну ли су се ар хив ски до ку мен ти из ко јих се 
ви ди да при но ве код из ве сног бро ја на се ље ни ка од 1941. па на да ље уоп ште 
ни су би ле рет кост. У за пи сни ку ре ви зи о не ко ми си је по пред ме ту Ни ко ле Му-
шки ње, на се ље ног у се лу Ве рић, ре ци мо, сто ји да Дра ги ца, удо ви ца име но ва-
ног, има дво је де це: си на Јо ва на од 15 и ћер ку Не дељ ку од че ти ри го ди не.71 За 
Ја го ша Пе ро ше ви ћа, на се ље ног исто у Ве ри ћу, у за пи сни ку во ђе ном у ве зи 
са ње го вим слу ча јем ка же се да жи ви са же ном Се ки цом, ста ром 36 го ди на, 
си ном Сло бо да ном, ста рим че ти ри го ди не, и ћер ка ма Ми ли цом и Ми ле вом, 
ста ро сти шест и две го ди не.72 У при ја ви за по вра ћај зе мље ко ју је до био у 
се лу До бро ше вац, Дра ган С. Пет ко вић на во ди да по ред се бе у до ма ћин ству 
има још се дам уку ћа на, и то: оца, мај ку, же ну, бра та, тро је де це уз ра ста три, 
че ти ри и пет го ди на,73 итд.

На ве де на са оп ште ња, ка ко се ви ди, пре ко по да та ка о ста ро сној струк ту ри 
не по сред но го во ре и о са ста ву ко ло ни стич ких до ма ћин ста ва. Њих углав ном 
чи не су пру жни ци (од ко јих по је ди ни 1945. го ди не ни су ви ше ме ђу жи ви ма) 
и њи хо ва де ца. Уз по дат ке из та бе ла 2-7, из ко јих про из ла зи да се у не ко ли ко 
ко сов ско-ме то хиј ских се ла про сек чла но ва ко ло ни стич ких до ма ћин ста ва кре-
ће из ме ђу 5,75 и 7,58, да та са оп ште ња мо гу да ука зу ју на рас про стра ње ност 
ну кле ар не или ино ко сне по ро ди це као до ма ћич ке струк ту ре ко ло ни ста. У 
при лог то ме го во ре и оста ли ар хив ски до ку мен ти у ко ји ма се по ред бро ја 
чла но ва ко ло ни стич ких до ма ћин ста ва са оп шта ва и њен са став. У за пи сни ку 
аграр не ко ми си је во ђе ном по пред ме ту Ми ло ша Мр ча ли це, на при мер, сто ји 
да су иза ње го ве смр ти, као чла но ви по ро ди це ко ји тра же по вра ћај зе мље у се-
лу Му же ви не код Ис то ка, оста ли же на Ма ри ја и че тво ро де це.74 По пред ме ту 

69 За пи сник ко ми си је за ре ви зи ју аграр не ре фор ме и ко ло ни за ци је у се лу Ве рић, по 
пред ме ту Или је Па ви ће ви ћа од 27. сеп тем бра 1945. го ди не. АЈ, 97-7-53.

70 За пи сник ко ми си је за ре ви зи ју аграр не ре фор ме и ко ло ни за ци је у се лу Ве рић, по 
пред ме ту Јо ва на Ми ло ше ви ћа од 27. сеп тем бра 1945. го ди не. АЈ, 97-7-53.

71 За пи сник ко ми си је за ре ви зи ју аграр не ре фор ме и ко ло ни за ци је у се лу Ве рић, по 
пред ме ту Ни ко ле Му шки ње од 27. сеп тем бра 1945. го ди не. АЈ, 97-7-53.

72 За пи сник ко ми си је за ре ви зи ју аграр не ре фор ме и ко ло ни за ци је у се лу Ве рић, по 
пред ме ту Ја го ша Пе ро ше ви ћа од 27. сеп тем бра 1945. го ди не. АЈ, 97-7-53.

73 При ја ва Дра га на С. Пет ко ви ћа за по вра ћај зе мље од 5. но вем бра 1945. го ди не. 
АЈ, 97-7-54.

74 За пи сник ко ми си је за ре ви зи ју аграр не ре фор ме и ко ло ни за ци је у се лу Му же ви не, 
по пред ме ту Ми ло ша Мр ча ли це од 28. сеп тем бра 1945. го ди не. АЈ, 97-7-53.



210 Александар Павловић

Пе ре Јо ви ће ви ћа, на се ље ног у истом се лу, а по ги ну лом 1923. го ди не у бор би 
про тив ка ча ка, пи ше слич но: по вра ћај зе мље тра жи ње го ва удо ви ца са ћер-
ком.75 За То му Дап че ви ћа, ко ло ни сту из Ве ри ћа, у за пи сни ку аграр не ко ми-
си је на во ди се да од уку ћа на има же ну и пе то ро де це;76 за Ри сту Бр зу та, на се-
ље ног исто у Ве ри ћу, да има же ну Са ве ту, си на Мом чи ла и ћер ку Ми ле ну.77 
У при ја ви Ми ни стар ству ко ло ни за ци је Вла де ДФЈ, Ра до ји ца Ја ко вље вић, ко-
ло ни ста из се ла Гло го вац, у дре нич ком сре зу, где тра жи да се вра ти на до би-
је ну зе мљу, ка же да у по ро ди ци има же ну, ћер ку и си на.78 Ри ста Ко ва че вић, 
на се љен та ко ђе у Гло гов цу, у обра ћа њу истом ми ни стар ству на во ди да жи ви 
са же ном и јед ним де те том.79 Гли го ри је М. Опа чић, ко ло ни зо ван у се лу Ба-
њи ца, у кра си ми ро вач кој оп шти ни, сре за дре нич ког, ка же да у ку ћи има же ну 
и осмо ро ма ло лет не де це,80 итд.

Са ста вље ност ко ло ни стич ких до ма ћин ста ва од су пру жни ка и њи хо ве де це 
ни је да кле би ла рет ка по ја ва. На про тив. На осно ву ар хив ске гра ђе, ме ђу тим, 
не мо же се твр ди ти да је та кав са став био и је ди ни. Већ дво ци фре ни бро је ви 
чла но ва по је ди них до ма ћин ста ва, на ве де них ре ци мо у та бе ла ма 3-7, а од ко јих 
се не ки кре ћу бли зу или пре ко две де се ти не, за тим и струк ту ра ко ја пре ва зи ла-
зи струк ту ру за сно ва ну на ре ла ци ји су пру жни ци – њи хо ва де ца (као што је то 
слу чај са по ро ди цом Дра га на С. Пет ко ви ћа, ко ло ни сте из До бро шев ца, ко ји 
жи ви са оцем, мај ком, же ном, бра том и тро је де це), ин ди ка тор су при су ства 
ко ло ни стич ких до ма ћин ста ва ко ја по ред чла но ва по ро ди це об у хва та ју јед ног 
или ви ше срод ни ка. По јам за дру га, с тим у ве зи, код ко ло ни ста ни је ни ма ло 
не у о би ча јен. Лу ка С. Шу шњар, ко ло ни зо ван у се лу До ња Ко ре ти ца, у кра си ми-
ро вач кој оп шти ни, о број ном ста њу свог до ма ћин ства ка же: „Мо ја за дру га има 
се дам чла но ва“.81 Ни ко ла Ка ши ко вић, на се љен у истом се лу, ка же ово: „По ред 
ме не имам у за дру зи још три чла на“.82 Слич но го во ри и Га ври ло Де ли ба шић: „У 
за дру зи имам (жи вих) осам чла но ва по ро ди це“;83 за тим Ни ко ла Де ли ба шић: 
„У за дру зи имам бра та, мај ку, же ну и че тво ро де це, у вој сци имам бра та“;84 

75 За пи сник ко ми си је за ре ви зи ју аграр не ре фор ме и ко ло ни за ци је у се лу Му же ви не, 
по пред ме ту Пе ре Јо ви ће ви ћа од 28. сеп тем бра 1945. го ди не. АЈ, 97-7-53.

76 За пи сник ко ми си је за ре ви зи ју аграр не ре фор ме и ко ло ни за ци је у се лу Ве рић, по 
пред ме ту То ме Дап че ви ћа од 27. сеп тем бра 1945. го ди не. АЈ, 97-7-53.

77 За пи сник ко ми си је за ре ви зи ју аграр не ре фор ме и ко ло ни за ци је у се лу Ве рић, по 
пред ме ту Ри ста Бр зу та од 27. сеп тем бра 1945. го ди не. АЈ, 97-7-53.

78 При ја ва Ра до ји це Ја ко вље ви ћа за по вра ћај зе мље од 17. ав гу ста 1945. го ди не. АЈ, 97-7-54.
79 При ја ва Ри сте Ко ва че ви ћа за по вра ћај зе мље од 17. ав гу ста 1945. го ди не. АЈ, 97-7-54.
80 При ја ва Гли го ри ја М. Опа чи ћа за по вра ћај зе мље од 22. ок то бра 1945. го ди не. АЈ, 97-7-53.
81 При ја ва Лу ке С. Шу шња ра за по вра ћај зе мље од 15. ав гу ста 1945. го ди не. АЈ, 97-7-54.
82 При ја ва Ни ко ле Ка ши ко ви ћа за по вра ћај зе мље од 22. ок то бра 1945. го ди не. АЈ, 97-7-54.
83 При ја ва Га ври ла Де ли ба ши ћа за по вра ћај зе мље од 12. ав гу ста 1945. го ди не. АЈ, 97-7-54.
84 При ја ва Ни ко ле Де ли ба ши ћа за по вра ћај зе мље од 12. ав гу ста 1945. го ди не. АЈ, 97-7-54.
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а он да и Пе тар Де ли ба шић, за јед но са прет ход ном дво ји цом ко ло ни зо ван у 
се лу Кра љи ца: „У за дру зи имам же ну, пе то ро де це и си на у вој сци“.85 Ми лу тин 
Са мар џић, на се љен та ко ђе у Кра љи ци, на во ди сле де ће: „У за дру зи имам (...) 
16 чла но ва по ро ди це“;86 a Ан дри ја Ра ду ло вић, из истог се ла: „У за дру зи имам 
13 чла но ва по ро ди це“,87 итд.

Упо тре ба пој ма за дру га у на ве де ним при ме ри ма до вољ но до бро го во ри 
о ње го вом при су ству у реч ни ку ко ло ни ста. С дру ге стра не, да ле ко је од то га 
да је ти ме пру жен до каз о по сто ја њу за дру ге као струк ту ре до ма ћин ства, под 
ко јом се под ра зу ме ва за јед ни ца нај ма ње две хо ри зон тал но/вер ти кал но срод-
нич ки по ве за не или не по ве за не ну кле ар не по ро ди це. Тај се по јам у овом слу-
ча ју мо же по сма тра ти пре све га као си но ним за реч „по ро ди ца“, на ро чи то ако 
се узме у об зир да се у ис ка зи ма по је ди них ко ло ни ста он од но си на за јед ни цу 
ко ја бро ји све га не ко ли ко чла но ва, или на ску пи ну љу ди ко ја је већ озна че на 
пој мом по ро ди ца („У за дру зи имам (жи вих) осам чла но ва по ро ди це“). Уко ли-
ко се има ју у ви ду из ја ве по след ње дво ји це ко ло ни ста, по јам за дру га, та ко ђе, 
мо же се по сма тра ти и као тер мин ко јим се озна ча ва за јед ни ца жи вље ња гру пе 
срод ни ка, чи ме се, бар до не кле, им пли цит но су ге ри ше по сто ја ње струк ту ре 
до ма ћин ства ко ја би од го ва ра ла за дру жном обра сцу.

О то ме да ли је за дру га као до ма ћич ка струк ту ра за и ста при сут на ме ђу 
ко ло ни сти ма, тер ми но ло ги ја у ар хив ским до ку мен ти ма мо же са мо да дâ од-
ре ђе ни на го ве штај. За по твр ду, од но сно оспо ра ва ње, у том сми слу ипак је од 
нај ве ће ва жно сти не ма те ри јал у ко јем се спо ми ње по јам за дру га, а у ко јем о 
са мом до ма ћин ству, осим бро ја чла но ва не ма дру гих ин фор ма ци ја, већ ма-
те ри јал у ко јем су са др жа ни по да ци упра во и о са ста ву, или струк ту ри до ма-
ћин ства. Је дан од ар хив ских до ку ме на та ко ји је мо гу ће узе ти као по ла зи ште 
у по тра зи за за дру гом ме ђу ко ло ни сти ма је сте ре ци мо при ја ва Ми ло ша То-
шо ви ћа, под не та Ми ни стар ству ко ло ни за ци је Вла де ДФЈ за по вра ћај зе мље 
у се лу Ђу ра ко вац код Ис то ка. У тој при ја ви То шо вић на во ди да је зе мља ко ју 
тра жи до би је на на име ње го вог оца Ђу ре, а да у тре нут ку ње ног под но ше ња 
по ред се бе у до ма ћин ству има још шест чла но ва, и то сна ју са ћер ком, бра та 
са су пру гом и дво је де це.88 Сле де ћи до ку мент је за пи сник аграр не ко ми си је по 
пред ме ту Вук са на Де ви ћа, ко ло ни зо ва ног у се лу Љу бо жда, исто код Ис то ка, 
у ко јем се ка же да до тич ни у ку ћи, уз сво ју по ро ди цу, ко ја бро ји де сет чла но-
ва, има и бра та Зе ку, са по ро ди цом од шест чла но ва, ода кле их је укуп но 16.89 

85 При ја ва Пе тра Де ли ба ши ћа за по вра ђај зе мље од 12. ав гу ста 1945. го ди не. АЈ, 97-7-54.
86 При ја ва Ми лу ти на Са мар џи ћа за по вра ћај зе мље од 12. ав гу ста 1945. го ди не. АЈ, 97-7-54.
87 При ја ва Ан дри је Ра ду ло ви ћа за по вра ћај зе мље од 12. ав гу ста 1945. го ди не. АЈ, 97-7-54.
88 При ја ва Ми ло ша То шо ви ћа за по вра ћај зе мље од 19. ок то бра 1945. го ди не. АЈ, 97-7-53.
89 За пи сник ко ми си је за ре ви зи ју аграр не ре фор ме и ко ло ни за ци је у се лу Љу бо жда, по 

пред ме ту Вук са на Де ви ћа од 29. сеп тем бра 1945. го ди не. АЈ, 97-7-53.
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Не што слич но за бе ле же но је и у за пи сни ку по пред ме ту бра ће Ан дре и Са ве 
Ма ру шић, на се ље них у Ве ри ћу, за ко је се ка же да су „за јед но до би ли зе мљу; 
по сле ра та се по де ли ли“. На во ди се да Ан дра има два си на и две ћер ке, а Са ва 
же ну, че ти ри си на и две ћер ке.90

Прет по став ка о при сут но сти за дру ге ме ђу ко ло ни сти ма, а ка ко се из при-
ло же ног ви ди, ис по ста вља се да ни је да ле ко од исти не. Већ у слу ча ју Ми ло-
ша То шо ви ћа, на се ље ног у Ђу ра ков цу, на зи ре се ње но по сто ја ње: То шо вић 
тра жи по вра ћај зе мље, ко ју је до био ње гов отац, и исто вре ме но на во ди да у 
до ма ћин ству има сна ју са ћер ком и бра та са сво јом по ро ди цом. То ука зу је на 
јед но: као ко ло ни ста, име но ва ни је до 1941. го ди не жи вео у за јед ни ци са сво-
јим оцем (ве ро ват но и са мај ком), та ко ђе и са бра том и ње го вом по ро ди цом 
(чи ње ни ца да има сна ју и уну ку го во ри о то ме да је и сâм био оже њен и да је 
имао вла сти ти по род). Слу ча је ви бра ће Де вић и Ма ру шић из гле да да прет-
по став ци о по сто ја њу за дру ге да ју мно го бо љу по твр ду: пр ви по сле Дру гог 
свет ског ра та и да ље жи ве за јед но, док су се дру ги по де ли ли.

Ди ле му око при сут но сти за дру жних до ма ћин ста ва код ко ло ни ста мо же да 
от кло ни не ко ли ко на ред них до ку ме на та, иза бра них ме ђу ви ше дру гих слич ног 
са др жа ја. У пр вом од њих по ми ње се не ки Јан ко Љу шић, на се ље ник у Ис то ку, 
стар 75 го ди на, ко ји је „у вре ме ну до де ле зе мље био сре ски пан дур а да нас 
зе мљо рад ник“. За Љу ши ћа се на во ди да од уку ћа на има же ну, пет си но ва, две 
сна је и ше сто ро уну ча ди.91 На дру гом ме сту по ми њу се бра ћа Ја ков, Ми ло је 
и Кр ста Кр стић, исто на се ље ни у Ис то ку, а ко ји су зе мљу до би ли на име оца 
Ми ли ћа Кр сти ћа. За за дру гу име но ва них на во ди се да има 35 чла но ва.92 Сле-
де ћи је до ку мент у ко јем ра ни је већ по ме ну ти Дра ган С. Пет ко вић са оп шта ва 
ово: „Пре ра та био сам на се љен у се лу До бро шев цу, оп шти не чи ка то вач ке, 
сре за дре нич ког. Као на се ље ник од др жа ве сам до био око 14 хек та ра зе мљи-
шта, на ко ме сам по ди гао ку ћу и оста ле згра де о свом тро шку. Од мах по сле 
ка пи ту ла ци је био сам при ну ђен да се са сво јом по ро ди цом пре се лим у Ср би ју, 
у ме сто ро ђе ња, у се ло Гла со вик, оп шти на Жит ни по ток, срез пу сто реч ки. 
Та мо сам оста вио ста ре ро ди те ље, же ну и тро је ма ло лет не де це и бра та Ра-
до ми ра, ко ји жи ви са мном, не по де љен, у за јед ни ци“.93 Је дан од до ку ме на та у 
овом ни зу је и онај на сло вљен на до тич ну Ми ли цу Ву јић, ко ло ни зо ва ну у се лу 

90 За пи сник ко ми си је за ре ви зи ју аграр не ре фор ме и ко ло ни за ци је у се лу Ве рић, по 
пред ме ту Ан дре и Са ве Ма ру ши ћа од 27. сеп тем бра 1945. го ди не. АЈ, 97-7-53.

91 За пи сник ко ми си је за ре ви зи ју аграр не ре фор ме и ко ло ни за ци је у Ис то ку, по пред-
ме ту Јан ка Љу ши ћа од 28. сеп тем бра 1945. го ди не. АЈ, 97-7-53.

92 За пи сник ко ми си је за ре ви зи ју аграр не ре фор ме и ко ло ни за ци је у Ис то ку, по пред-
ме ту Ја ко ва, Ми ло ја и Кр сте Кр сти ћа од 28. сеп тем бра 1945. го ди не. АЈ, 97-7-53.

93 При ја ва Дра га на С. Пет ко ви ћа за по вра ћај зе мље од 5. но вем бра 1945. го ди не. 
АЈ, 97-7-54.
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Броћ на. У при ја ви за по вра ћај зе мље из ме ђу оста лог она ка же: „На ово има ње 
би ли су ми на се ље ни све кар, по кој ни Шпи ро Ву јић (умро пре 3 ме се ца), и мој 
муж Ђу ро Ву јић, мо би ли сан у бив шој ју го сло вен ској вој сци 1941. го ди не, ка-
да је оти шао, и од та да па до да нас не знам ни шта о ње му. Имам јед но му шко 
де те од ње га, ста ро шест го ди на. Та ко ђе је са на ма жи вео и брат мо га му жа 
са ње го вом по ро ди цом, за ко га чу јем да се са да на ла зи не где у Дал ма ци ји“.94

За вр шно раз ма тра ње

Још од вре ме на свог осни ва ња, ет но ло ги ја је ори ги нал ност у по ре ђе њу 
са дру гим дру штве ним на у ка ма сте кла „ис тра жи ва њем на те ре ну“, тј. ме то до-
ло шки по себ но раз ра ђе ним кон цеп том ет но граф ског ра да ко ји под ра зу ме ва 
не по сред но бе ле же ње, по сма тра ње и уче ство ва ње у по ја ва ма ко је су пред мет 
про у ча ва ња. Та кав на чин до ла же ња до ем пи риј ског ма те ри ја ла усло вља ван је 
ори јен та ци јом ет но ло шких ин те ре со ва ња, ко ја су се при мар но фо ку си ра ла на 
кул ту ре без пи сма и пи са них до ку ме на та. Пре ма ре чи ма Клод Ле ви-Стро са, 
ме ђу тим, не по сред но бе ле же ње по да та ка, кроз оп сер ви ра ње по ја ва и во ђе ње 
раз го во ра са ње ним уче сни ци ма, а ко је и дан-да нас фи гу ри ра као не за о би ла-
зан ме то до ло шки по сту пак ет но ло шког ра да, узро ко ва но је не то ли ко ори јен-
та ци јом ко ли ко објек том ис тра жи ва ња ет но ло ги је. „Ет но ло ги ја се пре све га 
за ни ма за оно што ни је на пи са но“, ка ко ка же, „не то ли ко што на ро ди ко је она 
про у ча ва не уме ју пи са ти, ко ли ко за то што је оно чи ме се за ни ма друк чи је од 
све га што љу ди обич но ми сле за бе ле жи ти у ка ме ну или на па пи ру“.95 По сма-
тра но у од но су на исто ри о гра фи ју, ко ја се у до ла ску до нео п ход них ин фор-
ма ци ја у мно го ме осла ња на пи са ну гра ђу, ет но ло ги ја ода тле ме то до ло шки не 
мо ра ну жно да бу де кон ци пи ра на на по све раз ли чи тим осно ва ма, но пи та ње 
са ко јим се у том слу ча ју мо же сре сти гла си има ли у пи са ној гра ђи по да та ка 
по треб них за са зна ва ње по ја ва ко је про у ча ва?

Ар хив ској гра ђи, као пи са ном из во ру ко ји се пре ма ве ро до стој но сти у 
пре но ше њу по да та ка убра ја у исто риј ске из во ре пр вог ре да, у до ма ћој ет-
но ло ги ји све до нај но ви јег до ба ни је по све ћи ва но пре ви ше па жње, иако се 
као пр ви ет но лог ко ји је ко ри стио ову вр сту из во ра ја вља још Ти хо мир Ђор-
ђе вић, ко ји у пред го во ру сво је књи ге Из Ср би је Кне за Ми ло ша – кул тур не 
при ли ке од 1815. до 1839. го ди не, об ја вље не 1922, екс пли цит но на во ди да 
му је глав ни из вор из ко јег је узи мао гра ђу био упра во др жав ни ар хив.96 

94 При ја ва Ми ли це Ву јић за по вра ћај зе мље од 21. ок то бра 1945. го ди не. АЈ, 97-7-54.
95 Cla u de Lévi-Stra uss, Struk tu ral na an tro po lo gi ja, Stvar nost, Za greb, 1989, 36.
96 Ти хо мир Р. Ђор ђе вић, Из Ср би је Кне за Ми ло ша – кул тур не при ли ке од 1815. до 1839. 

го ди не, Про све та, Бе о град, 1983, 7.
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На кон то га, до по ја ве од ре ђе ног ин те ре со ва ња за ар хив ску гра ђу у ет но ло шким 
ис тра жи ва њи ма до ла зи тек 70-их и 80-их го ди на 20. ве ка, па се од тог пе ри о да 
ме ђу на шим ет но ло зи ма ко ји су се у сво јим ра до ви ма слу жи ли и ар хив ским по да-
ци ма ја вља ју Бо ри во је Дроб ња ко вић, Ми тар Вла хо вић, Сло бо дан Зе че вић, Шпи-
ро Ку ли шић, Ви до са ва Сто јан че вић, Ђур ђи ца Пе тро вић, Ни ко ла Ф. Пав ко вић, 
Сре бри ца Кне же вић, Мир ја на Про шић-Двор нић, Мил ка Јо ва но вић, Де сан ка 
Ни ко лић, Ја сна Бје ла ди но вић-Јер гић, Дра га на Ра до ји чић,97 Бран ко Ћу пур ди ја.98

Афир ма ци ја ар хив ске гра ђе као из во ра у ет но ло шким ис тра жи ва њи ма још 
увек ни је по стиг ну та у пу ној ме ри. Раз ма тра ју ћи ње ну вред ност, Мир ја на Про-
шић-Двор нић ка же да она са др жи оби ље по да та ка о раз ли чи тим ин сти ту ци ја ма, 
дру штве ним, кул тур ним, еко ном ским при ли ка ма, ад ми ни стра тив ним и за кон-
ским про пи си ма и уред ба ма, дру штве ном по ло жа ју, со ци јал ној и про стор ној 
по кре тљи во сти ста нов ни штва, као и о мно гим дру гим пи та њи ма ко ја су ва жна 
за оп шти ни во спо зна је о гло бал ним дру штве ним струк ту ра ма и кре та њи ма, 
док, с дру ге стра не, у њи ма има при мет но ма ло ин фор ма ци ја о сва ко днев ном 
жи во ту, на ви ка ма, мо гућ но сти ма и по тре ба ма љу ди, њи хо вом од но су пре ма 
пра ви ли ма и нор ма ма ко је дик ти ра ју вла да ју ћи сло је ви дру штва, и сл.99 Ђур ђи ца 
Пе тро вић, као и Дра га на Ра до ји чић, на ла зе се на слич ном ста но ви шту. Пре ма 
њи ма, ар хив ски из во ри пред ста вља ју нај пре ци зни ји ин фор ма тор за објек тив но 
утвр ђи ва ње исто риј ских ди мен зи ја и про це са, узро ка и по сле ди ца по ја ва из до-
ме на кул ту ре. На су прот то ме, у њи ма је са мо си сте мат ским и пре ци зним ра дом 
мо гу ће про на ћи и по пи се ин вен та ра ку ћа, по след ње же ље уми ру ћих, по пи се 
укра де не или опљач ка не ро бе, ства ри по ло же них у за лог, за тим спи ско ве пред-
ме та ко је мла да но си у ми раз, оде ће ко ју до би ја ју слу ге и ше гр ти ка да се за по-
шља ва ју, из ве шта је са суд ских про це са, за бра не и од ред бе ло кал них вла сти или 
др жа ве, итд, а за хва љу ју ћи че му је, уз оба ве зну ком па ра ци ју са дру гим из во ри ма, 
у од ре ђе ној ме ри мо гу ће утвр ди ти и са гле да ти сва ко дне ви цу, људ ске на ви ке, 
по тре бе, ин те ре се, те жње, на ра ви, схва та ње ле пог, до брог, по гре шног, и сл.100

97 Сре бри ца Кне же вић, „Ар хив ски и оста ли из во ри о на стан ку и по чет ном за ма ху у ра ду 
Ет но граф ског му зе ја у Бе о гра ду“, у: Ар хив ска гра ђа као из вор за исто ри ју, Ар хив Ср би је, 
Бе о град, 2000, 413-414; Дра га на Ра до ји чић, „Ар хив ски из во ри у ре кон струк ци ји жи во та“, 
у: Ет но ло ги ја и ан тро по ло ги ја: ста ње и пер спек ти ве (уред ник: Дра га на Ра до ји чић), Ет но-
граф ски ин сти тут СА НУ, Бе о град, 2005, 115-116.

98 Ћу пур ди ја на осно ву ар хив ске гра ђе ис тра жу је по ро ди це ко ло ни зо ва не на кон Дру гог 
свет ског ра та у Бај мо ку, на се ве ру Бач ке. Ви де ти: Бран ко Ћу пур ди ја, По ро ди ца ко ло ни ста 
у Бај мо ку 1945-1948, Срп ски ге не а ло шки цен тар, Бе о град, 2005.

99 Мир ја на Про шић-Двор нић, „Ис тра жи ва ње про шло сти и пи та ње из во ра у ет но ло-
ги ји – Ме мо ри јал на и пу то пи сна гра ђа“, Ет но ло шке све ске, Ет но ло шко дру штво Ср би је, 
Бе о град, св. 8/1987, 44.

100 Đur đi ca Pe tro vić, „Du bro vač ki ar hiv kao iz vor za et no lo gi ju“, Ar hi vist, Hi sto rij ski ar hiv 
u Du brov ni ku, Du brov nik, sv. 1-2/1979, 159; Д. Ра до ји чић, нав. де ло, 118.
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Као из вор, ар хив ска гра ђа да кле има сво јих пред но сти, али и не до ста та ка. 
За ет но ло ги ју је од зна ча ја, бу ду ћи да не по сред но про из ла зи из од ре ђе ног 
до га ђа ја или по ја ве, ода кле у пре но ше њу ин фор ма ци ја до ис тра жи ва ча не ма 
по сред ни ка ко ји би те ин фор ма ци је мо гао да са оп шти у дру га чи јем све тлу. 
По да ци ко је ар хив ска гра ђа са др жи, пак, у мно го ме су се лек тив ни, и нај ве-
ћим де лом ре спон ди ра ју са тзв. јав ном сфе ром жи во та, са ствар но шћу прот-
ка ном мре жом фор мал но-ин сти ту ци о на ли зо ва них од но са, док са мо у ма њој 
ме ри осли ка ва ју при ват ност, зби ва ња у сва ко дне ви ци, схва та ња, на ра ви љу ди, 
и сл. Ка да је реч о ис тра жи ва њу до ма ћин ства, као за јед ни це жи во та и ра да 
јед не или ви ше ма њих је ди ни ца ре про дук ци је и по тро шње, по ве за них или 
не срод нич ким од но си ма, ар хив ска гра ђа мо же да бу де од ве ли ког зна ча ја. 
Та ко бар по ка зу је слу чај ар хив ског ма те ри ја ла у ве зи са аграр ном ре фор мом 
и ко ло ни за ци јом на Ко со ву и Ме то хи ји 1918-1941. го ди не. Упо тре бом тог 
ма те ри ја ла, на осно ву од ре ђе ног узор ка, до ла зи се до по је ди них оба ве ште ња 
о ко ло ни стич ким до ма ћин стви ма, на пр вом ме сту до оних на ста лих оп сер ва-
ци јом спо ља, а за хва љу ју ћи ко ји ма је мо гу ће до ћи до са зна ња нај пре о јед ном, 
а то је до ма ћич ка струк ту ра. На по дат ке из ну тра, о жи во ту уну тар до ма ћин-
ста ва, о од но си ма из ме ђу њи хо вих чла но ва, итд, а ко ји би омо гу ћи ли увид у 
„тки во“ ко је до ма ћич ку струк ту ру „ис пу ња ва“, у ар хив ској гра ђи на и ла зи се 
у не знат ном бро ју или се не на и ла зи уоп ште.

Ко ло ни стич ка до ма ћин ства бро ја ла су од јед ног па до де се так, у по је ди-
ним слу ча је ви ма и до пар де се ти на чла но ва. Пре ма по пи су ко ло ни ста ко ји 
1919. го ди не пу ту ју же ле зни цом од Ник ши ћа до Уро шев ца у до ма ћин ству их 
је про сеч но би ло 4,27. По по да ци ма за не ко ли ко се ла у ис точ ком и дре нич ком 
сре зу, про сек је 6,65 чла но ва по до ма ћин ству. Реч је о про се ку до би је ном на 
осно ву по да та ка из 1945. го ди не, ода кле га у са гле да ва њу ста ња за пе ри од од 
1918. до 1941. у од ре ђе ној ме ри тре ба узе ти са ре зер вом, на ро чи то ако се 
има у ви ду да је услед стра да ња то ком Дру гог свет ског ра та мо гло до ћи до 
сма ње ња бро ја чла но ва до ма ћин ста ва, или, с дру ге стра не, до ње го вог уве ћа-
ња ра ђа њем. Оно о че му при том до дат но тре ба во ди ти ра чу на је су по да ци 
у ко ји ма се по ми њу до ма ћин ства са са мо јед ним чла ном. Ни су би ли рет ки 
ко ло ни сти, на и ме, ко ји су на Ко со во и Ме то хи ју до ла зи ли пр во са ми, да би 
тек не што ка сни је, на кон што би се ко ли ко-то ли ко сна шли у но вој сре ди ни, 
до во ди ли и оста ле чла но ве сво је фа ми ли је. Ка ко се мо гло до го ди ти да до ла-
зак оста лих уку ћа на не бу де ниг де за бе ле жен, не мо ра оба ве зно да зна чи да 
до ма ћин ство чи ни са мо је дан члан уко ли ко та ко пи ше у не ком од до ку ме на та, 
ре ци мо у ка квом пут ном спи ску, и сл. Ука зи ва ње на пи та ње са мач ких до ма-
ћин ста ва зна чај но је и ако се по гле да ју до ку мен ти из 1945. го ди не, на при мер 
при ја ве за по вра ћај зе мље и за пи сни ци ре ви зи о них ко ми си ја во ђе них по том 
пи та њу, а у ко ји ма на не ко ли ко ме ста (ви де ти та бе ле 3 и 5) сто ји да по је ди на 
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ли ца жи ве са ма. То не мо ра да бу де од раз ста ња до 1941. го ди не, већ мо жда 
не што са свим дру го: да не ки по је дин ци же ле да се из дво је из сво јих до та да-
шњих по ро ди ца и до ма ћин ста ва и да за поч ну са мо ста лан жи вот; да не ки, сти-
ца јем окол но сти, већ жи ве одво је но од сво јих бив ших уку ћа на; не ки су мо жда 
оста ли без чла но ва сво јих фа ми ли ја па се на кон Дру гог свет ског ра та вра ћа ју 
као сам ци на зе мљу ко ју су им оче ви до би ли за на се ља ва ње, и сл.

Ка ко из ар хив ске гра ђе про из ла зи, струк ту ра ко ло ни стич ких до ма ћин ста-
ва на Ко со ву и Ме то хи ји 1918-1941. го ди не за сту пље на је у не ко ли ко ва ри јан-
ти, ко је го то во у пот пу но сти мо гу би ти об у хва ће не ти по ви ма до ма ћин ста ва 
ко је у сво јим кла си фи ка ци ја ма на во де Мар тин Се га лан и Карл Ка зер. Чи ни 
се да је ме ђу њи ма нај ра спро стра ње ни ја струк ту ра са ста вље на од су пру жни-
ка и њи хо ве де це, од но сно про сто до ма ћин ство, ка ко га на зи ва Се га лан, тј. 
до ма ћин ство ну кле ар не по ро ди це, ка ко га на зи ва Ка зер. При су ство не ког од 
вер ти кал них или хо ри зон тал них срод ни ка у та квом до ма ћин ству – оца, мај-
ке, нео же ње ног бра та, не у да те се стре, итд. – ни је не у о би ча је на по ја ва, што 
зна чи да се ме ђу ко ло ни сти ма ја вља ју и про ши ре на до ма ћин ства. О то ме у 
ко јој ме ри се ја вља за дру га, од но сно ви шеч ла но или сло же но до ма ћин ство, 
са ма тер ми но ло ги ја у ар хив ској гра ђи не пред ста вља пот пу но по у здан из-
вор, ме ђу тим, са др жај јед ног бро ја до ку ме на та не сум њи во ука зу је на ње ну 
за сту пље ност. Као до ма ћин ство, за дру га се сре ће са струк ту ром ко ју чи не 
хо ри зон тал но срод нич ки по ве за не ну кле ар не по ро ди це (на при мер два бра та 
са сво јим по ро ди ца ма) или са струк ту ром са ста вље ном од хо ри зон тал но, али 
и вер ти кал но срод нич ки по ве за них ну кле ар них по ро ди ца (на при мер су пруг 
и су пру га са оже ње ним и нео же ње ним си но ви ма). До ма ћин ства без по ро дич-
не струк ту ре, ка ко их на зи ва Се га лан, а ко ја чи не сам ци, из гле да да су ме ђу 
ко ло ни сти ма рет кост. О њи ма је мо гу ће го во ри ти тек на осно ву не ко ли ци не 
до ку ме на та у ко ји ма се на во ди са мо број чла но ва до ма ћин ства, при че му се 
на ар хив ску гра ђу ко ја би њи хо во при су ство не по сред но по твр ди ла, кроз са-
оп ште ња о са ста ву до ма ћин ста ва, то ком ис тра жи ва ња ни је на и шло.

Ар хив ска гра ђа упо тре бље на у ис тра жи ва њу са мо је део гра ђе ко ја сто ји 
на рас по ла га њу у про у ча ва њу струк ту ре ко ло ни стич ких до ма ћин ста ва на Ко-
со ву и Ме то хи ји 1918-1941. го ди не, те сто га у ра ду оства ре не ре зул та те ни је 
мо гу ће при хва ти ти као пот пу не, ни ти из не ти ста во ви мо гу би ти узе ти као 
оп шти. Реч је за пра во са мо о прет по став ка ма ко је тек тре ба по твр ди ти или 
опо врг ну ти. У том сми слу, нео п ход но би би ло пред у зе ти да ле ко оп се жни ја 
ис тра жи ва ња раз ма тра не те ма ти ке, а ко ја би у об зир узе ла сву ар хив ску гра-
ђу ко ја мо же да по слу жи као из вор за са зна ва ње чи ње ни ца. Она ни ма ло ни је 
оскуд на, ода кле се стр пље ње, ми ну ци о зност и ду го тра јан рад мо ра ју по ста-
ви ти као основ ни им пе ра ти ви пред ис тра жи ва ча. До ла зак до што ве ћег бро ја 
ре ле вант них до ку ме на та, те по ре ђе ње по да та ка ко је са др же, по сту пак је ко ји 



217Структура колонистичких домаћинстава на Косову и Метохији 1918–1941. године...

би у том слу ча ју био од не про це њи ве ва жно сти. Ту се ми сли пре све га на по-
ре ђе ње по да та ка ко ји на ста ју у пе ри о ду од 1918. до 1941. го ди не са по да ци ма 
из 1945. го ди не, чи ме би би ло оне мо гу ће но до но ше ње би ло ка квих за кљу ча ка 
са мо на осно ву оних дру гих, ко ји због не до стат ка ма те ри ја ла из ме ђу рат ног 
раз до бља на за да ту те му има ју мно го то га ви ше да ка жу.

Нај зад, чи ње ни це при ку пље не на осно ву ар хив ске гра ђе, са зна ња и прет-
по став ке о струк ту ри ко ло ни стич ких до ма ћин ста ва, не би тре ба ло да бу ду 
до во љан циљ ис тра жи ва ња. Оства ре не ре зул та те на том по љу нео п ход но би 
би ло по сма тра ти као до при нос јед ном об у хват ни јем про у ча ва њу по ро дич-
ног жи во та и до ма ћин ства на Ко со ву и Ме то хи ји, на ро чи то ако се има у ви-
ду да је реч о уста но ва ма ко је су увек у те сној по ве за но сти са по ја ва ма на 
ши рем дру штве ном пла ну, ода кле њи хо ву струк ту ру и функ ци ју ни је мо гу ће 
по сма тра ти не за ви сно од оп шти јих дру штве них, еко ном ских, кул тур них, по-
ли тич ких про це са. Као по себ но ва жан аспект ана ли зе у том слу ча ју ја вља се 
раз ма тра ње про ме на иза зва них ми гра ци ја ма, од но сно пре се ље њем из јед не 
дру штве не сре ди не у дру гу, те при ла го ђа ва њем но вим усло ви ма жи во та и 
при вре ђи ва ња. Укљу че ност по ро ди це и до ма ћин ства у аграр ну ре фор му и 
ко ло ни за ци ју на Ко со ву и Ме то хи ји 1918-1941. го ди не сто га упра во мо же 
да пред ста вља по го дан ре фе рент ни оквир за ис тра жи ва ње та квих про ме на и 
чи ни ла ца ко ји их ге не ри шу.
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Alek san dar PA VLO VIĆ

STRUC TU RE OF CO LO NISTS’ HO U SE HOLDS IN KO SO VO 
AND ME TO HIA FROM 1918 TO 1941 PUR SU ANT 

TO THE DA TA FROM AR CHI VE MA TE RIAL

Sum mary 

The to pic of this pa per is the struc tu re of co lo nists’ ho u se hold in Ko so vo and Me-
to hia bet we en 1918 and 1941, which aut hor re se ar ches using ar chi ve do cu ments not 
be ing ex plo red till pre sent day. The aim that li es ahead is to re veal facts on co lo nist ho-
u se hold’s struc tu re, due to of fer of in for ma tion that co uld be use ful in wi der analysis of 
kin ship or ga ni za tion in Ko so vo and Me to hia, par ti cu larly in re se ar ching in flu en ce that 
mi gra ti ons, so cial, eco no mi cal, cul tu ral and po li ti cal pro ces ses in that area ha ve on fa mily 
and ho u se hold in men ti o ned pe riod. Using ar chi ve do cu ments in ob ta i ning re le vant in-
for ma tion, the aim of this pa per is al so to at tend af fir ma tion of ar chi ve facts as re so ur ce 
in et hno lo gi cal re se ar ching. In the o re ti cal way, when con si der the struc tu re of co lo nist 
ho u se hold, the aut hor re li es on typo logy pre sen ted by Mar ti ne Se ga len and Karl Ka ser. 
For the pre vi o us one, ho u se hold dif fers in fo ur types: ho u se hold wit ho ut fa mily struc tu-
re, sim ple ho u se hold, ex pan ded ho u se hold and mul ti mem ber ho u se hold; the se cond one 
ma kes dif fe ren ce in three types: ho u se hold of nuc le ar fa mily, ex pan ded fa mily ho u se hold 
and com po und fa mily ho u se hold. Analyzing the sam ple of ar chi ve do cu ments, the aut-
hor re ve als that ar chi ve facts are qu i te va lu a ble, when ce they co uldn’t be ne glec ted in 
re ac hing the know led ge on ho u se hold struc tu re. At the ot her hand, he finds out that all 
three types of ho u se hold pre sen ted by Ka ser are spread among the co lo nists, but mostly 
sim ple ho u se hold or ho u se hold of nuc le ar fa mily. Re gar ding ho u se hold wit ho ut fa mily 
struc tu re, men ti o ned by Se ga len, the aut hor says he didn’t find any con fi den tial ar chi ve 
facts, and ac cor ding to that he ma kes a the sis that type of ho u se hold among co lo nists 
co uld be just ra re. The re sults ob ta i ned thro ugh re se ar ching, fi nally, aut hor de fi nes as 
not com ple te ones and con si der them as as sump ti ons yet to be con fir med or re jec ted. 
In that sen se, he po ints out that it is very im por tant to un der ta ke much wi der re se ar-
ches, espe ci ally tho se ba sed on all ar chi ve do cu ments which co uld be use ful as re so ur ce 
in ob ta i ning ne ces sary facts.

Key words: fa mily, ho u se hold, co lo nists, Ko so vo and Me to hia, ar chi ve do cu ments.

Рад је пре дат 15. мар та 2011. 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.





БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 30, 2011

Ми ле на АДА МО ВИЋ
Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на/Ле по са вић

ВЕ ЗА НОСТ ИЗ БЕ ГЛИ ЦА СА КО СО ВА 
И МЕ ТО ХИ ЈЕ ЗА РЕ ЛИ ГИ ЈУ И ЦР КВУ*

Ап стракт: Ре ли ги ја и ре ли ги о зност љу ди од у век су оку пи ра ли па жњу ла и ка и 
би ли за ни мљи ва те ма ис тра жи ва ња и рас пра ва на уч ни ка. И по ред број них ра до ва и 
на ла за, чи ни се да је овај аспект људ ског жи во та не ис црп ни из вор но вих са зна ња, али 
и да ће увек оста ти по ма ло не до ку чив и ми сте ри о зан и нај у пор ни јим ис тра жи ва чи-
ма. Код нас је про блем из бе гли ца са Ко со ва и Ме то хи је по стао зна ча јан са на уч ног и 
дру штве ног аспек та на кон окон ча ња ра та на Ко со ву и Ме то хи ји 1999. го ди не. Овај 
рад екс пли цит но при ка зу је ре зул та те ана ли зе ста во ва пре ма цр кви, тач ни је њи хо-
вој ве за но сти за цр кву и ре ли гиј ској прак си, ре ли ги о зно сти, јед ном реч ју ре ли ги ји. 
Ис пи ти ва њем је об у хва ће но сед мо ро из бе гли ца из раз ли чи тих ме ста са те ри то ри је 
Ко со ва и Ме то хи је, ко ји да нас жи ве у из бе глич ком кам пу у Кр ња чи, у Бе о гра ду.

Кључ не ре чи: Ко со во и Ме то хи ја, ре ли ги о зност, ве ра, цр ква, ре ли гиј ска прак са.

Увод

По зна то је да су Ср би по до ла ску на Бал кан при ми ли хри шћан ство, а 
по том осно ва ли и соп стве ну пра во слав ну цр кву. Под ње ним ути ца јем по сте-
пе но су се ме ња ла не ка да шња на че ла на род них ма са. Та ко се ра ђа јед на но ва 
ре ли ги ја ко ја се не мо же на зва ти хри шћан ском у до слов ном сми слу те ре чи. 
Ср би ни су јед но став но на пу сти ли сво ју па ган ску ве ру и за ме ни ли је но вом. 
Они су при хва ти ли хри шћан ство, али су и да ље за др жа ва ли сво је па ган ске 
еле мен те. Та ко је оста ло и до да на шњих да на.

Тај нео ба ве зу ју ћи ка рак тер омо гу ћа ва по је дин цу, вер ни ку да ин тер пре ти ра 
ве ру на свој на чин. Нај кра ће ре че но, они се де кла ри шу као пра во слав ни хри шћа-
ни, али су тај по јам схва ти ли на је дан пот пу но дру га чи ји, не хри шћан ски на чин.

УДК 000000000000

* Рад је на пи сан у окви ру про јек та Ма те ри јал на и ду хов на кул ту ра Ко со ва и Ме то хи је 
(Ев. бр. 178028), ко ји је одо бри ло и фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу бли-
ке Ср би је.
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Ре ли ги о зност сва ка ко тре ба раз ли ко ва ти од ре ли ги је као ши рег пој ма. 
Он је ин ди ви ду а лан став и су бјек ти ван до жи вљај ко ји у крај њем ис по ља ва њу 
мо же би ти и ми сти чан, за то је и те шко она под ло жна ем пи риј ској про ве ри. 
Ре ли ги о зност, на да ље, иде у ред оних по ја ва у чо ве ко вом жи во ту ко је за хва-
та ју нај ду бље и нај ин тим ни је сло је ве чо ве ко ве ду ше.1

Цр кве но-тра ди ци о нал не об ред не рад ње по ред то га што се њи ма ис ка зу је 
и еви дент но ре ли гиј ски ка рак тер, по при ми ле су то ком исто ри је и не ке спе ци-
фич не со ци јал не ко но та ци је, та ко да је у њи ма те же раз лу чи ти из вор но ре ли-
гиј ско од со ци јал ног. Те же је у тим усло ви ма утвр ди ти еви дент ну ре ли гиј ску 
мо ти ва ци ју у одр жа ва њу ре ли гиј ских об ре да од ре ци мо са мо при др жа ва ња 
оби ча ја, ис ка за ног кон фор ми зма и то ме слич но.2

Кри те ри ју мом ре ли ги о зно сти оба ве зно се мо ра об у хва ти ти не ка прак тич на 
по твр да из ра же не ре ли ги о зно сти ис пи та ни ка, од но сно ста нов ни штва. Пре ма 
то ме ни је до вољ но се бе иден ти фи ко ва ти са ве ру ју ћом осо бом, ни ти са од ре ђе-
ном ре ли гиј ском за јед ни цом, већ у жи во ту ту су бјек тив ну по зи ци ју тре ба по-
твр ди ти објек тив ним чи ње њем, да кле ре дов ном култ ном, об ред ном прак сом. 
А то да ље зна чи да без по ка за те ља ре дов ног од ла ска у цр кву, на ли тур ги ју, без 
при че шћи ва ња, одр жа ва ња по ста и дру гих чи но ва по бо жно сти не мо же мо ре-
ал но од ре ди ти број вер ни ка. Ако се то га не при др жа ва мо, он да је утвр ђе ни број 
вер ни ка са мо фик ци ја, а та ко утвр ђе ни вер ни ци су за пра во не ки има ги нар ни вер-
ни ци. Ве о ма је огра ни чен број вер нич ке по пу ла ци је ко ја се са сво јим ве ро ва њи ма 
и ре ли ги о зним по на ша њем мо же на зва ти по пу ла ци јом истин ских, озбиљ них или 
тра ди ци о нал них вер ни ка, вер ни ка ко ји у свом жи во ту за и ста жи ве сво ју ве ру.

У овом ра ду се ис пи ту ју ста во ви из бе гли ца са Ко со ва о ве ри, ре ли ги о-
зно сти и њи хо вој ве за но сти за цр кву, од но сно њи хо вој ре ли гиј ској прак си.

Ве ра и ве за ност за цр кву из бе гли ца са Ко со ва и Ме то хи је. 
Те о риј ско-ме то до ло шки при ступ 

Пред мет овог ис тра жи ва ња је ис пи ти ва ње ста во ва из бе гли ца са Ко со ва и Ме-
то хи је пре ма ре ли ги ји, са ши рег аспек та, од но сно ве ри и ве за но сти за цр кву ко јој 
при па да ју, са ужег аспек та. Све ово тре ба утвр ди ти са опе ра ци о нал ног аспек та, 
јер се ис тра жи ва ње ба зи ра на ме тод ским по ступ ци ма (ин тер вју) ко ји ма ће се 
утвр ди ти ста во ви из бе гли ца са Ко со ва и Ме то хи је пре ма цр кви и ре ли ги о зно-
сти у ши рем сми слу. Вре мен ски ће се ис тра жи ва ње од но си ти на пе ри од до ла ска 

1 Мир ко Бла го је вић, Дра го љуб Б. Ђор ђе вић, Ре ли ги о зност ста нов ни штва Ју го сла ви је, 
Цр ква, др жа ва и ци вил но дру штво, Бе о град, 1998, 82.

2 Да мир Љу бо ти на, Ан тун Пе так, Јо сип Јан ко вић, Гор да на Берц, Ре ли ги о зност оби те љи 
у се о ској и град ској сре ди ни, Ин сти тут за дру штве на ис тра жи ва ња, За греб, 2004, 122.



223Везаност избеглица са Косова и Метохије за религију и цркву

из бе гли ца са Ко со ва и Ме то хи је у Бе о град, а то је пе ри од од окон ча ња ра та на 
те ри то ри ји Ко со ва и Ме то хи је 1999. го ди не до да на шњих да на. Про стор но, ис-
тра жи ва ње ће се од но си ти на из бе глич ки камп у бе о град ском на се љу Кр ња ча. 

Циљ ис тра жи ва ња је на уч но ис пи ти ва ње ста во ва из бе гли ца са Ко со ва и 
Ме то хи је у по гле ду њи хо вих гле да ња на цр кву, ве ру и ре ли ги о зност. На да ље, 
циљ се са сто ји и у утвр ђи ва њу то га шта за њих пред ста вља ју на ве де ни пој мо ви 
у ре ли гиј ској прак си и уоп ште у жи во ту, као и ка кве су са др жај не пред ста ве 
ис пи та ни ка о њи ма; за тим, да ли се ис пи та ни ци при др жа ва ју вер ских оби ча ја 
и ко ли ко зна ју о њи ма, као и оних оби ча ја ко ји су ока рак те ри са ни као не по-
жељ ни у ре ли ги ји и ве ри ко јој ис пи та ни ци при па да ју. Ово ис тра жи ва ње је 
зна чај но са на уч ног и дру штве ног аспек та. Оства ри ва ње ци ље ва у на уч ном 
по гле ду зна чи да ће се на кон ње го вог спро во ђе ња по ве ћа ти те о риј ски фонд 
из ове ма те ри је. С дру ге стра не, дру штве ни зна чај је ве зан за прак тич не им-
пли ка ци је про бле ма, и, са мим тим, те же оствар љив. Од су штин ске је ва жно сти 
да ово ис тра жи ва ње бу де основ за не ка бу ду ћа ис тра жи ва ња ко ја ће се ви ше 
ба ви ти прак тич ним ре ша ва њем про бле ма ова кве вр сте. 

Од ме то да је ко ри шће на ана ли за са др жа ја и сту ди ја слу ча ја, док је од ме-
тод ских по сту па ка ко ри шћен не у сме ре ни ин тер вју, во ђен на осно ву упит ни ка 
ко ји је ра ни је са ста вљен.

Као ин стру мент ис тра жи ва ња ко ри шћен је упит ник кон стру и сан за на-
ме ре овог ис тра жи ва ња. При ли ком са ста вља ња упит ни ка во ђе но је ра чу на о 
то ме да пи та ња бу ду ја сна и пре ци зно фор му ли са на. 

Упит ник је по де љен у два де ла. Пр ви део је увод ног ка рак те ра и са сто ји 
се од пи та ња оп штег ти па ко ји ма се утвр ђу ју:

• пол,
• го ди на ро ђе ња,
• за ни ма ње,
• за по сле ње,
• брач но ста ње и број де це,
• за ни ма ње и сте пен обра зо ва ња јед ног од ро ди те ља,
• на ци о нал на и вер ска при пад ност и
• при пад ност од ре ђе ној по ли тич кој пар ти ји.

Дру ги део су пи та ња ко ја се од но се на по ја ву ко ја се ис пи ту је.
Узо рак ис пи та ни ка са чи ња ва ла су из бе гла ли ца из раз ли чи тих ме ста са 

те ри то ри је Ко со ва и Ме то хи је, и то из:
• При шти не,
• Ђа ко ви це,
• Кли не и
• Дре нов чи ћа.
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Сту ди ја слу ча ја и спро во ђе ње ин тер вјуа. 
До би је ни ре зул та ти

Ис тра жи ва ње о ста во ви ма из бе глих ли ца пре ма ре ли ги ји и ње ним по-
ја ва ма спро ве де но је на узор ку од се дам ис пи та ни ка. Ин тер вју и са на су три 
ис пи та ни ка му шког и че ти ри ис пи та ни ка жен ског по ла. Ис пи та ни ци су од-
го во ри ли на ве ћи ну пи та ња из упит ни ка, док за ма њи број пи та ња ни су има ли 
од го во ре.

Ис пи та ни ци при па да ју ста ро сној гру пи ши ро ког ра спо на од 27 до 80 
го ди на. Ис пи та ни ци су раз ли чи тих за ни ма ња. У гру пи ис пи та ни ка, све при-
пад ни це жен ског по ла је су до ма ћи це. Што се ти че при пад ни ка му шког по ла 
они су: елек тро ни ча ри енер ге ти ке, ауто ме ха ни ча ри и рад ни ци обез бе ђе ња. 

Брач ни ста тус пе то ро ис пи та ни ка је уда та/оже њен, с тим да је за дво је 
ис пи та ни ка тре нут ни брак дру ги по ре ду. Пре о ста ла два ис пи та ни ка ни су 
у бра ку.

Пе то ро ис пи та ни ка ко ји су ујед но и у бра ку има ју де це. Број де це из јед-
ног или два бра ка се кре ће у ин тер ва лу од дво је до пе то ро.

Сви ис пи та ни ци су:
• срп ске на ци о нал но сти, 
• пра во слав не ве ре и 
• ни ка да ни су би ли при пад ни ци ни јед не по ли тич ке пар ти је.
На пи та ње да ли ве ру ју у Бо га и од ка да, сви осим јед ног ис пи та ни ка су 

ока рак те ри са ли се бе као чвр сто ве ру ју ћу осо бу, од но сно из ра зи ли су ве ро-
ва ње у по сто ја ње Бо га, и то од кад зна ју за се бе. За раз ли ку од њих, нај мла ђи 
ис пи та ник из ра жа ва сум њу у по сто ја ње Бо га, те сто га, ка ко је и сам на вео, 
ве ру је од слу ча ја до слу ча ја. Сво је ве ро ва ње, од но сно не ве ро ва ње, прав да 
ра ни јим до га ђа ји ма.

Сви ан ке ти ра ни до жи вља ва ју Бо га као чо ве ка са бра дом. Ми шље ња су да 
Бог по сто ји, јер су и ста ри љу ди го во ри ли да има Бо га и да их Бог чу ва. Не ки 
од ис пи та ни ка пак сма тра ју да Бог по сто ји, јер су по сто ја ње Бо га ис ку си ли на 
сво јим при ме ри ма, од но сно си ту а ци ја ма ка да су би ли у те шком здрав стве ном 
ста њу и по том оздра ви ли.

Од го во ри на кон ста та ци ју да је, пре ма тврд њи и уче њу цр кве, Бог ство рио 
чо ве ка за се дам да на, пре ма соп стве ном ли ку и оста ло, ве ћи ном су по тврд ни, 
од но сно ве ћи на ис пи та ни ка ве ру је да је чо ве ка ство рио Бог. За раз ли ку од 
ве ћи не, је дан од ис пи та ни ка ни је си гу ран у на ве де ну тврд њу, јер пре ма ње му 
ни шта ни је ис кљу че но.

На пи та ње ко су све ци и ко ји све тац је нај зна чај ни ји, тро је ис пи та ни ка 
је од го во ри ло да је то Све та Пет ка за то што је ова све ти ца ујед но и њи хо-
ва кр сна сла ва. За оста ле ис пи та ни ке у гру пи, нај зна чај ни ји све ци су та ко ђе 
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све ци ко је сла ве као кр сну сла ву: Све ти Ни ко ла и Све ти Ђор ђе. Кон крет но 
об ја шње ње ко су све ци ни је по ну дио ни је дан ис пи та ник. Ни је дан ис пи та ник, 
исто вре ме но, ни је знао да ис при ча ни ка кву при чу о све цу ко ји је нај зна чај ни-
ји за ње га лич но, већ су углав ном об ја шња ва ли ка ко су они чу ва ри по ро ди це, 
здра вља, по ро да...

У по гле ду мо ли тве, тј. ти па мо ли тве ко ју ко ри сте као и на чи на, вре ме на 
и ме ста оба вља ња мо ли тве, ве ћи на ис пи та ни ка то чи ни с вре ме на на вре ме и 
ра ди свог здра вља и здра вља сво је по ро ди це, а да при то ме не ма не ку по себ-
ну мо ли тву.

Ка да је у пи та њу ре дов ност од ла за ка у цр кву, зна че ње цр кве за ис пи та-
ни ке ве за но је за до га ђа је за ко је обич но иду у цр кву, углав ном иду за вре ме 
пра зни ка и за ду шни ца, је дан ис пи та ник иде са мо за сво ју сла ву, а је дан уоп-
ште не од ла зи у цр кву. Са мо се је дан ис пи та ник из ја снио ка ко у цр кву иде 
ре дов но, сва ке не де ље. 

На пи та ња као што су – да ли сте се (или би сте се) вен ча ли у цр кви; да ли 
су то учи ни ли ва ши ро ди те љи; да ли ће то учи ни ти (или су учи ни ла) ва ша де-
ца? – сви ис пи та ни ци су од го во ри ли ка ко се ни су вен ча ли у цр кви, то ра ни је 
ни је био оби чај, да је би ло до вољ но оти ћи код ма ти ча ра и оба ви ти про це ду ру 
вен ча ња. Ни ро ди те љи им ни су вен ча ни у цр кви, али су се сви из ја сни ли ка ко 
би ја ко во ле ли да се њи хо ва де ца јед но га да на вен ча ју у цр кви.

На пи та ње да ли по сте, у ко јим при ли ка ма, шта за њих пред ста вља пост, 
ве ћи на је од го во ри ла да по сти са мо за пра зни ке (Ве ли ки пе так и Бад њи дан), 
док је дан од ис пи та ни ка по сти за још два до дат на пра зни ка, по ред на ве де них, 
и то сво ју кр сну сла ву Све тог Ни ко лу и Кр стов дан.

Од го во ри на пи та ње да ли ра де за вре ме вер ских пра зни ка и не де љом код 
му шка ра ца су по тврд ни, а код же на не га тив ни. Му шкар ци вре ме ве ли ких пра-
зни ка и не де љу углав ном про во де рад но.

Сво је ми шље ње о то ме ко ви ше по шту је вер ске пра зни ке, му шкар ци или 
же не, дао је са мо је дан ис пи та ник. По ње му, же не у ве ћој ме ри по шту ју пра-
зни ке и то за то што му шкар це то пре те жно и не за ни ма, а и не ма ју осе ћај за 
та ко не што.

Оби ча ји за кр сну сла ву за ве ћи ну ис пи та ни ка од но се се на спре ма ње 
слав ског ко ла ча и од ла зак у цр кву. За пре о ста ле ис пи та ни ке, по ред на ве-
де ног, слав ски оби ча ји об у хва та ју и ка ђе ње та мја ном и спре ма ње тр пе зе за 
го сте на сла ви.

На чин сла вље ња нај ва жни јих пра во слав них пра зни ка Бо жи ћа и Ус кр са у 
при лич ној ме ри се по кла па код ис пи та ни ка. Бо жић и Ус крс сла ве сви ис пи та-
ни ци. За Бо жић се при пре ма че сни ца, уно си бад њак, до че ку је по ло жај ник за 
ко га се спре ма ју да ро ви. Ус кр шњи оби ча ји под ра зу ме ва ју углав ном фар ба ње 
ве ли ког бро ја ја ја и пр вог цр ве ног ја је та ко је је чу вар ку ћа.
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Ис пи та ни ци ве ру ју у жи вот по сле смр ти, али не зна ју ка ко би га опи са-
ли, ни ти има ју пред ста ву ка ко он из гле да. Прет по ста вља ју да је то ме сто где 
стал но си ја сун це и вла да сре ћа. Рај опи су ју као не што ле по, а па као као не-
што ру жно, али се за то и рај и па као за слу жу ју. Рај се за слу жу је та ко ште се 
це ло га жи во та вред но ра ди, ни ко ме се не чи ни ни ка кво зло, а у па као се иде 
због ло по влу ка, уби ства, пре љу бе.

У кру гу по ро ди ца ис пи та ни ка углав ном се не раз го ва ра о ве ри, цр кви и 
Бо гу. Је дан од ис пи та ни ка ка же да че сто сам раз ми шља о Бо гу, али о то ме ни 
са ким не раз го ва ра.

Сви ис пи та ни ци су од го во ри ли да су и њи хо ви ро ди те љи ве ро ва ли у Бо га, 
ме ђу тим, не ма кон крет них при ме ра о то ме да ли су о ве ри, Бо гу и по што ва њу 
вер ских пра ви ла по на ша ња на у чи ли ви ше од јед ног или дру гог ро ди те ља, тј. 
оца или мај ке.

Иако се у по ро ди ца ма ис пи та ни ка не го во ри о ве ри и цр кви, сви ис пи та-
ни ци сма тра ју да је ве ра ипак по треб на са вре ме ном чо ве ку.

Струк ту ра од го во ра ис пи та ни ка на пи та ње да ли су чи та ли Би бли ју, да ли 
чи та ју не ки од вер ских ли сто ва или ча со пи са, као и да ли мо гу да на ве ду не ки 
од тих ча со пи са и раз ло ге сво јих ин те ре со ва ња за њих је сле де ћа:

– пе то ро ис пи та ни ка – „ни смо чи та ли Би бли ју, ни ти чи та мо не ке вер ске 
књи ге“;

– дво је ис пи та ни ка – „чи та ли смо са мо по је ди не де ло ве из Би бли је, јер 
нас је ин те ре со ва ла“.

Код пи та ња да ли гле да ју вер ске еми си је на те ле ви зи ји и шта ми сле о пре-
но ше њу слу жби по во дом цр кве них пра зни ка пре ко ра ди ја и те ле ви зи је, ис пи-
та ни ци има ју исти став – ни ка да ни су гле да ли ни јед ну еми си ју о ве ри.

На пи та ње да ли би цр ква тре ба ло да по мог не у ре ша ва њу не ких про бле ма 
и да ли су ис пи та ни ци има ли не ку по моћ од цр кве или чу ли да је не ко ре шио 
не ки про блем уз по моћ цр кве или све ште ни ка, од го во ри ли су да би цр ква 
тре ба ло да по мог не и ма те ри јал но и ду хов но, та ко што би их охра бри ла у по-
је ди ним тре ну ци ма. Они су у по чет ку до би ја ли не ку ма те ри јал ну по моћ од 
цр кве у ви ду гар де ро бе, али сад је то све ре ђе. Та ко ђе, ка жу да цр ква мо же 
да по мог не код про бле ма нар ко ма ни је и дру гих по ро ка и да има ју са зна ња за 
не ка та ква ис ку ства.

За ве ћи ну ис пи та ни ка од нос пре ма ре ли ги ји ни је се ме њао то ком вре-
ме на. Ве ћи на чвр сто сто ји иза свог ве ро ва ња и ис ти че да у ње му ни ка да ни је 
би ло раз ли ка. Иста су им би ла ве ро ва ња у про шло сти и са да шњо сти. Је дан од 
ис пи та ни ка ни је по ка зао сво ју ис трај ност у ве ри у Бо га − не ка да је то ве ро ва-
ње би ло ма ње из ра же но, не ка да ви ше, а не ка да уоп ште ни је ве ро вао у Бо га.

Ка да је реч о ве ро ва њу ис пи та ни ка у хо ро скоп и ње го вој мо гућ но сти да 
пред ви ди суд би ну, она су при лич но раз ли чи та. Не ки ве ру ју да хо ро скоп по се ду је 
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та кве мо гућ но сти, док дру ги не узи ма ју то озбиљ но. Та ко ђе, код ис пи та ни ка се 
при ме ћу је да не ве ру ју ни у не ке дру ге об ли ке пред ви ђа ња суд би не, по пут га та ња 
и слич но. Не ке од об ли ка пред ви ђа ња, као што је гле да ње у шо љу, ис пи та ни ци 
су при ме њи ва ли у мла до сти, и то углав ном из ра до зна ло сти.

Си ту а ци ја ни је иста ка да су у пи та њу га та ње и вра ча ње, и на пи та ње да ли 
је мо гу ће из ле чи ти не ке бо ле сти овим ме то да ма, да ли су ко ри сти ли услу ге 
вра ча ра, да ли зна ју же не ко је се ба ве ба ја њем и вра ча њем, сре ће мо низ вр-
ло ин те ре сант них од го во ра и при ча. Ве ћи на ис пи та ни ка је ко ри сти ла услу ге 
вра ча ра. Не ки су то чи ни ли да би: 

− из ле чи ли стра хо ве,
− из ле чи ли не ку бо лест, 
− из ба ци ли не га тив ну енер ги ју из се бе и сл.
Та ко ђе, ис пи та ни ци су по зна ва ли осо бе ко је су се ба ви ле вра ча њем и ба-

ја њем, а ме ђу ис пи та ни ци ма има и оних чи ји су се бли ски ро ђа ци ба ви ли ти-
ме. Исто та ко, ис пи та ни ци зна ју за по је ди не при ме ре и слу ча је ве вра ча ња и 
ба ја ња. Не ке од при ча су за и ста нео бич не: 

„Ја знам на Ко со ву јед ну же ну, Цр но гор ка је би ла, она је зна ла да ле чи 
жу ти цу, ни ка да љу ди ни су во ди ли де цу код ле ка ра за жу ти цу, већ са мо код 
ње. Мој син је имао тре ћи крај ник, тем пе ра ту ру пре ко 40, од ве ли смо га код 
ње, она је не што та мо ба ја ла, ста ви ла му прст у уста, про ва ли му онај тре ћи 
крај ник и ње му је би ло до бро. Та ко ђе сам има ла и стри ну – ка да смо ра ни је 
кре та ли да оре мо, ко па мо, ако она иза ђе мо ра да се сло ми или ја рам или не-
што да пук не на ко ли ма. Ми смо увек го во ри ли ако она иза ђе ми бо ље да се 
вра ти мо ку ћи, ми не иде мо да ље на има ње да ра ди мо. Она и кад је до ла зи ла 
код нас, иако је она до бра, има до бру ду шу, али има очи та ко уро кљи ве, мој 
син је увек по чи њао да ври шти, не да пла че, већ ври шти. И по сле то га цео 
дан не мо же да се сми ри. Он да га ми од ве де мо код ове Цр но гор ке, она та мо 
поч не не ко оло во да па ли и он се ауто мат ски сми ри.“

На пи та ње да ли ве ру ју у цр ну ма ги ју, да ли зна ју за не ки при мер или при-
чу о цр ној ма ги ји, од го во рио је са мо је дан ис пи та ник. Ме ђу тим, сво је ве ро ва-
ње или не ве ро ва ње у цр ну ма ги ју, ис пи та ник ни је из ри чи то на гла сио, већ је 
на вео при мер из свог жи во та за ко ји је сма трао да га је цр на ма ги ја успе шно 
раз ре ши ла. Овај при мер мо же се сма тра ти на не ки на чин ње го вом по твр дом 
у ве ро ва ње у цр ну ма ги ју.

За кљу чак

Ре зул та ти до ко јих смо до шли спро во ђе њем ме тод ског по ступ ка ин тер-
вјуа и ме то де сту ди је слу ча ја, ука зу ју на то да из бе гли це са Ко со ва и Ме то хи је 
ува жа ва ју цр кве не ри ту а ле, али их че сто не упра жња ва ју, ни ти се то сма тра 
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оба ве зним. Они рет ко од ла зе у Бож ју ку ћу, али се обра ћа ју Бо гу, углав ном за 
не ку кон крет ну ствар, и то на нај јед но став ни ји на чин. Бо гу се обра ћа ју као 
што би се обра ти ли би ло ком жи вом би ћу. Сти че се ути сак да ако не би има ли 
не ких ве ћих по те шко ћа, за бо ра ви ли би да се по мо ле Бо гу.

Пр во пи та ње ко је сам им по ста ви ла би ло је: „Ве ру је те ли у Бо га?“ Сви су 
се из ја шња ва ли да ве ру ју. На осно ву ова квих од го во ра до шло би се до за кључ-
ка да су из ра зи то ре ли ги о зни. Ме ђу тим, ка да би по че ли да ље да од го ва ра ју 
на пи та ња као што су: ка ко он из гле да, да ли су си гур ни да он по сто ји, шта их 
на во ди на по ми сао да Бог по сто ји – сви они ко ји су од го во ри ли по зи тив но 
на пр во пи та ње по че ли би да по ка зу ју од ре ђе ну не си гур ност и да од сту па ју 
од из не тог ста ва. Та ко ђе, њи хо ва ве ра се не за сни ва то ли ко на ауто ри те ту 
Све тог пи сма (углав ном га ни су ни чи та ли), ко ли ко на до ка зи ма Бож је ег зи-
стен ци је за ко ји ма они тра га ју, би ло у лич ном би ло у ко лек тив ном ис ку ству.

Из све га ово га про из и ла зи да љу ди из ово га кра ја, чак и они ко ји се де кла-
ри шу као вер ни ци, не по зна ју то уче ње, или га бар не по зна ју у до вољ ној ме-
ри. Они зна ју по не што, али све то ин тер пре ти ра ју на свој на чин. Они вер ске 
исти не при хва та ју на се би свој ствен на чин, че сто се осла ња ју ћи на иде о ло ги ју 
ко ја је раз ли чи та од хри шћан ске. Ту сво је вр сну ве ру Ду шан Бан дић на зи ва 
„на род ним пра во сла вљем“ − оно је скуп обра за ца ре ли гиј ског ми шље ња и 
ре ли гиј ског по на ша ња ко ја су усво ји ли ње го ви след бе ни ци.3
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Mi le na ADA MO VIĆ 

AT TAC HMENT OF RE FU GE ES FROM KO SO VO 
AND ME TO HIA TO RE LI GION AND CHURCH

Sum mary

The aut hor of this pa per tried hard to exa mi ne the at ti tu des of re fu ge es from Ko so vo 
and Me to hia as re gards the ir con fes sion, at tac hment to the church and con cep tion of 
God. Ba sed on the con duc ted re se arch and analysis of the gi ven da ta, the aut hor sta tes 
the su bject and aim of this pa per we re ac com plis hed, alt ho ugh the re we re so me qu e sti-
ons the in ter ro ga tes co uld not gi ve the an swer, or whe re they we re gi ven partly. 

The aut hor tried to de ter mi ne the men ti o ned at ti tu des of re fu ge es by ob ta i ning an-
swers to a wi de ran ge of qu e sti ons ma de up in the poll, and be ing asked in the in ter vi ew. 
By do ing this kind of met ho di cal pro ce du re, the in ter ro ga tes are mostly pe o ple dec la ring 
them sel ves as the ones who be li e ve in God, they ce le bra te the ir Pa tron-sa int’s Day, gi ve 
im por tan ce to the Sa ints, they ce le bra te gre at Ort ho dox ho li days such as Christ mas and 
Eastern, re spect re li gi o us cu stoms. 

Furt her mo re, they go to the church du ring the gre at ho li days, Pa tron-sa int’s Day, 
and me mo rial ser vi ces. They fast only for Good Fri day and Christ mas Eve; they do not 
ha ve spe cial prayer’s ru les, and when they are saying the ir prayers to the God they do it 
be ca u se of the ir he alth. The aut hor al so ca me to the con clu sion that wo men we re ahead 
re gar ding the ob ser van ce of re li gi o us ru les. It is in te re sting to say that the in ter ro ga tes 
do not talk abo ut fa ith and church wit hin the ir fa mi li es, alt ho ugh the ir pa rents be li e ve 
in God. They be li e ve in the li fe af ter de ath, but they do not ha ve a men tal pic tu re how 
it sho uld lo ok li ke, they are eager ne it her to read the Bi ble not watch re li gion-re la ted 
bro ad cast on TV etc. 

Key words: Ko so vo and Me to hia, re li gi o sity, fa ith, church, re li gi o us prac ti ce. 

Рад је пре дат 6. апри ла 2011. 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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БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 30, 2011

Ср ђан СЛО ВИЋ
Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на/Ле по са вић 

МЕ ЂУ НА РОД НЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ 
И УС ПО СТА ВЉА ЊЕ МИ РА И БЕЗ БЕД НО СТИ 

НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ*

Ап стракт: Овај чла нак има за свој пред мет де ло ва ње ме ђу на род них ор га ни-
за ци ја на Ко со ву и Ме то хи ји не по сред но пре ин тер вен ци је на Са ве зну Ре пу бли ку 
Ју го сла ви ју, за вре ме ин тер вен ци је и на кон ње ног окон ча ња и уоп ште но. По себ на 
па жња ће би ти усме ре на на ста ње то ком ин тер на ци о на ли за ци је ко сов ског пи та-
ња и по сле ди ца ко је су по том усле ди ле и на од нос из ме ђу пра ви ла ме ђу на род ног 
пра ва и по ли ти ке си ле у ме ђу на род ним од но си ма. 

По сле окон ча ња ин тер вен ци је, до ла зи до ус по ста вља ња ци вил них и вој них 
ми си ја на те ри то ри ји Ко со ва и Ме то хи је са про бле ми ма ко ји пра те ова ква под руч-
ја – обич но се ра ди о пост тра у ма тич ним, не у рал гич ним и прав но за по ста вље ним 
под руч ји ма. Уко ли ко се ово ме до да не е фи ка сност, при стра сност са ме ме ђу на род-
не ми си је и ње на те жња за утвр ђи ва ње ко нач ног ста ту са по кра ји не без прет ход-
но утвр ђе них стан дар да, он да за по сле ди цу има мо не до вољ ну за шти ту ма њи на и 
не за до во ља ва ју ћу без бед но сну си ту а ци ју. 

Кључ не ре чи: Ко со во и Ме то хи ја, без бед ност, на ци о нал не ма њи не, стан дар-
ди, ста тус, ме ђу на род не ор га ни за ци је, ме ђу на род но пра во. 

Глав не ме ђу на род не ор га ни за ци је од го вор не 
за ус по ста вља ње ме ђу на род ног ми ра и без бед но сти

Од ор га ни за ци ја од го вор них за ус по ста вља ње ме ђу на род ног ми ра и без-
бед но сти ис ти че мо ме ђу на род не ор га ни за ци је уни вер зал ног зна ча ја: Дру-
штво на ро да и Ор га ни за ци ја ује ди ње них на ци ја. То су ор га ни за ци је ко лек-
тив не без бед но сти, с тим што се о Дру штву на ро да мо же го во ри ти са мо из 
исто риј ске пер спек ти ве, јер је на до ме ште но осни ва њем ОУН 1945. го ди не. 

УДК 000000000000

* Рад је ра ђен у окви ру про јек та Ма те ри јал на и ду хов на кул ту ра Ко со ва и Ме то хи је (бр. 
178028), ко ји је одо бри ло и фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је.
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Ре ги о нал не ор га ни за ци је се под во де под ор га ни за ци је ко лек тив не од бра не. 
Ту спа да ју: НА ТО, Европ ска уни ја, За пад но е вроп ска уни ја, Европ ски са вет 
и КЕБС/ОЕБС. О КЕБС-у се та ко ђе мо же го во ри ти из исто риј ске пер спек-
ти ве, јер је 1995. го ди не зва нич но пре ра стао из кон фе рен ци је у ор га ни за ци ју 
ОЕБС (Ор га ни за ци ја за европ ску без бед ност и са рад њу). 

Пре пре ла ска на њи хо ву ак тив ност на кри зном под руч ју Ко со ва и Ме то-
хи је, пр во ће мо да ти кра так осврт на њи хо ву уло гу у ус по ста вља њу ме ђу на род-
ног ми ра и без бед но сти. О пр вој ме ђу на род ној ор га ни за ци ји уни вер зал ног 
ка рак те ра, Дру штву на ро да, мо же се го во ри ти са мо из исто риј ске пер спек-
ти ве. То је ор га ни за ци ја ство ре на по сле Пр вог свет ског ра та. Ње не чла ни це 
су се оба ве за ле на за јед нич ку од бра ну у слу ча ју на па да на не ку од њих ко ји би 
до шао „из ну тра“, од би ло ко је др жа ве чла ни це си сте ма. Основ на иде ја је би ла 
јед но став на: акт агре си је јед не или ви ше др жа ва на би ло ко ју од чла ни ца тог 
си сте ма, до вео би ауто мат ски до од го во ра, па чак и ору жа ног, ор га ни зо ва но 
и за јед нич ки од свих зе ма ља. Дру штво на ро да ни је ус пе ло да ис пу ни основ ни 
циљ због ко јег је би ло осно ва но; 

Пакт ДН ни је из ри чи то за бра њи вао рат услед не по сто ја ња ја сног де фи ни-
са ња агре си је те су др жа ве у јед ном та квом ста њу опре де љи ва ле сво је де ло ва-
ње не на осно ву ја сно утвр ђе них оба ве за ко је про ис ти чу из прав них пра ви ла, 
већ пре те жно сле де ћи вла сти те тре нут не ин те ре се или иде о ло шке сим па ти-
је.1 У том ци љу су и по чи ни о ци очи глед них агре си ја оста ли не ка жње ни. ДН 
је оста ло углав ном као европ ска ор га ни за ци ја, а ни ме ђу на род ни од но си му 
ни су ишли на ру ку – ра ди ло се о не мо гућ но сти уса гла ша ва ња те ко ви на ли бе-
рал не де мо кра ти је, фа ши зма и ко му ни зма (Ми хал ка). 

По сле Дру гог свет ског ра та ство ре на је ме ђу на род на ор га ни за ци ја у пра-
вом сми слу те ре чи и са ве ли ким оче ки ва њи ма, Ор га ни за ци ја ује ди ње них на-
ци ја. Чла но ви ма 41. и 42. По ве ље УН уре ђе но је де ло ва ње др жа ва чла ни ца са 
ци љем за шти те и ус по ста вља ња ме ђу на род ног ми ра и без бед но сти. Глав ни 
ор ган ове ор га ни за ци је за ду жен за ус по ста вља ње ме ђу на род ног ми ра и без-
бед но сти је сте Са вет без бед но сти. Шта ви ше, и Ме ђу на род ни суд прав де, у 
свој ству глав ног суд ског ор га на УН, рас пра вља ју ћи о спо ро ви ма ме ђу др-
жа ва ма чла ни ца ма увек ка да је би ло у пи та њу очу ва ње ме ђу на род ног ми ра и 
без бед но сти исте упу ћи вао је на Са вет без бед но сти. Увек се по зи вао на По-
ве љу УН. Јед на од глав них смет њи ефи ка сно сти УН ти ца ла се упо тре бе пра ва 
ве та, што је од го ва ра ло кре а то ри ма по сле рат ног ме ђу на род ног си сте ма. То 
пра во је спре ча ва ло да се при нуд не ме ре спро ве ду пре ма ве ли ким си ла ма или 
исто риј ско-иде о ло шки бли ским зе мља ма. 

1 Ова тврд ња се на шла ма ме ти кри ти ке Џо на Ми јар шај ме ра, што се кроз исто ри ју по твр-
ди ло као тач но, јер су по је ди не др жа ве из исто риј ских или иде о ло шких раз ло га бли ски при ја те-
љи, те је ма ло ве ро ват но да ће се при дру жи ти би ло ко јој ко а ли ци ји про тив вла сти тог при ја те ља. 
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С дру ге стра не, По ве ља УН ни чим ни је спре ча ва ла ре ги о нал но ор га ни зо-
ва ње, па су у том ци љу осно ва не мно ге ор га ни за ци је ре ги о нал ног ка рак те ра од-
го вор не за ус по ста вља ње ме ђу на род ног ми ра и без бед но сти (члан 51. По ве ље 
УН) – НА ТО, Вар шав ски уго вор (о ко ме се мо же го во ри ти из исто риј ске пер-
спек ти ве), Европ ска уни ја, За пад но е вроп ска уни ја, Са вет за уза јам ну еко ном ску 
по моћ (не стао са не стан ком Вар шав ског уго во ра), Са вет Евро пе, КЕБС/ОЕБС. 

КЕБС/ОЕБС је на пра вио ве ли ки по мак у по гле ду свог уну тра шњег 
устрој ства, јер је из ме ђу на род не кон фе рен ци је пре ра стао у ме ђу на род ну 
ор га ни за ци ју од Ван ку ве ра до Вла ди во сто ка, та ко да по ма ло од сту па од на ве-
де них ре ги о нал них ор га ни за ци ја. 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.2

Уме сто ак тив но сти КЕБС-а у окви ру „три кор пе“, да на шња ак тив ност 
ОЕБС-а се сво ди на про цес „упра вља ња кри за ма“ (cri sis managеmеnt), 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 ње или са рад њу, 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. Ово 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“.3 У прак си, ОЕБС је по сти гао ма ње ре зул та те у од но су на НА ТО и ЗЕУ. 

2 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, 1030/95, 2.

3 Исто. 
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Уло га Европ ске уни је (ЕУ), За пад но е вроп ске уни је (ЗЕУ) и Европ ског 
са ве та (ЕС) по ка за ла је бо ље прак тич не ре зул та те, а по себ но у окви ру про-
гра ма ЕСДП – Без бед но сна и од брам бе на по ли ти ка Европ ске уни је, као и 
кроз са рад њу са НА ТО-ом. У ње го вом раз во ју из два ја мо три пе ри о да: пе ри од 
пре уста но вље ња ЕСДП, пе ри од ра да на ства ра њу про гра ма, и тре ћи, пе ри од 
опе ра тив них ак тив но сти овог про гра ма. 

Пр ви пе ри од је тзв. хлад но ра тов ски пе ри од уста но вље ња про гра ма, чи ја се 
основ на ка рак те ри сти ка са сто ја ла у то ме да су др жа ве чла ни це сво је ци ље ве 
на ци о нал не без бед но сти оства ри ва ле члан ством у вој ним ор га ни за ци ја ма. У 
том пе ри о ду чланствo у НА ТО ни је има ло ал тер на ти ву. Европ ска еко ном ска 
за јед ни ца (ЕЕЗ) усред сре ђи ва ла се на пи та ња еко ном ске са рад ње, а ис точ но-
е вроп ске зе мље су сво је ин те ре се оства ри ва ле члан ством у Са ве ту за уза јам ну 
еко ном ску по моћ (СЕВ) и Вар шав ском пак ту, осим Ју го сла ви је, ко ја је би ла 
не свр ста на. 

Ме ђу тим, не стан ком ВУ, НА ТО се на шао у по зи ци ји вој ног са ве за. Да 
би се по пу нио ва ку ум на стао не стан ком ВУ, чла ни це Европ ске за јед ни це 
(ЕЗ) ина у гу ри са ле су Про грам за јед нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке 
(ЦФСП). Усва ја њем овог про гра ма, пи та ња без бед но сти су се пр ви пут по-
ста ви ла у окви ру ЕЗ. ЗЕУ би у том слу ча ју има ла опе ра тив ну уло гу и спро-
во ди ла од лу ке и ак ци је ЦФСП (Уго вор о ЕУ, чл. Ј.4.1 и Ј.4.2.). ЗЕУ сво ју 
ин кар на ци ју до жи вља ва кра јем осам де се тих го ди на,4 тач ни је 1984. го ди не, 
ка да је на са стан ку Ми ни стар ског са ве та у Ри му од лу че но да она тре ба да 
спро во ди од ред бе ЕУ, а по себ но оне ко је се ти чу од бра не узи ма ју ћи у об-
зир моћ сва ке др жа ве чла ни це по на о соб. На овом сте пе ну раз во ја про гра ма 
ЕСДП, тре ба ис та ћи да се ни ка ко не ра ди о дис кон ти ну и те ту са НА ТО-ом, 
већ се ЗЕУ по сма тра као до пу на а не ал тер на ти ва НА ТО-у. То се ви ди и 
из ци ље ва ЗЕУ – она је ви ше пле ди ра ла ка то ме да бу де ме ђу вла ди на а не 
над др жав на ор га ни за ци ја.5 По че так упо тре бе ЗЕУ као за мај ца од брам бе не 
по ли ти ке ЕУ по кре нуо је не ко ли ко ве о ма бит них пи та ња од брам бе не по ли-
ти ке др жа ва чла ни ца. То су пи та ња члан ства и уза јам них од но са на ве де них 
ор га ни за ци ја. За члан ство је ре че но да је не мо но лит но (Та бе ла 1), а од но си 

4 ЗЕУ је осно ва на Бри сел ским уго во ром 1948. го ди не. То је био Уго вор о при вред ној, 
со ци јал ној и кул тур ној са рад њи и ко лек тив ној са мо од бра ни. Пр во бит но је тај уго вор пот пи-
са ло пет др жа ва, 23. ок то бра 1954. го ди не овом уго во ру при сту па ју још два чла ни це (Са ве зна 
Ре пу бли ка Не мач ка и Ита ли ја) и ор га ни за ци ја ме ња на зив у За пад но е вроп ска уни ја. Го ди не 
1988. уго вор о при сту па њу пот пи су ју Пор ту га ли ја и Шпа ни ја, а по ста ју чла ни це 1990. го-
ди не. И Грч ка је 1992. го ди не до би ла по зив за члан ство, а фор мал но по ста ла члан ЗЕУ 1995. 
го ди не. За члан ство у ЗЕУ тре ба ре ћи да оно ни је иден тич но члан ству у НА ТО и ЕУ.

5 Де таљ ни је о ово ме ви де ти у: Ric hard Whit man, NA TO, EU and ESDP: An Emer ging 
Di vi sion of La bo ur, Con tem po raty Se cu rity Po licy, No 3, 2004, 430–451. 
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из ме ђу ЕУ и ЗЕУ тре ба да се раз ви ја ју као од брам бе на ком по нен та ЕУ у 
ци љу ја ча ња европ ског сту ба НА ТО-а. У том ци љу је Са вет ми ни ста ра ЗЕУ 
усво јио Пе терс бер шку де кла ра ци ју у ју ну 1992. го ди не са ци љем про ши-
ре ња под руч ја свог де ло ва ња на упо тре бу бор бе них сна га ра ди овла да ва ња 
кри за ма. На тај на чин су сна ге ЕСДП мо гле да спро ве ду у де ло зах те ве ЕУ. 
ЗЕУ, са сво је стра не, ни је би ла спрем на за са мо стал но из во ђе ње опе ра ци ја, 
па је на са стан ку НА ТО у ја ну а ру 1994. го ди не у Бри се лу до шло до по твр де 
прин ци па рас по ло жи во сти вој них сна га сна га ма ЗЕУ пу тем Ком би но ва них 
сна га за за јед нич ке за дат ке (ЦЈТФ). По што овај кон цепт ни је имао не ких 
ве ћих успе ха, у ма ју 1997. го ди не до шло је до на и ме но ва ња Вр хов ног ко-
ман дан та удру же них сна га Евро пе (DSA CE UR) – пред ста вљао је кључ но 
те ло у од но су из ме ђу НА ТО и стра те гиј ске ко ман де ЗЕУ. 

Та бе ла 1

Европ ске ор га ни за ци је

ОЕБС НА ТО
ЕУ

Ир ска
Аустрија 

Швед ска
Финска

Пољ ска
Че шка
Сло вач ка
Ма ђар ска
Бу гар ска
Ру му ни ја
Есто ни ја 
Ли тва ни ја
Ле то ни ја
Ал ба ни ја
Сло ве ни ја
Хр ват ска
Бо сна и Хер це го ви на
Југославија

САД
Ка на да
Тур ска
Исланд
Норвешка

Грч ка Дан ска 
ЗЕУ

Бел ги ја
Не мач ка
Фран цу ска
Ита ли ја
Лук сем бург
Хо лан ди ја
Пор ту га ли ја
Шпа ни ја
Велика Британија

Ру си ја
Бе ло ру си ја
Укра ји на
Мол да ви ја
Ка зах стан
Уз бе ки стан
Турк ме ни стан
Та џи ки стан
Јер ме ни ја
Азер беј џан
Грузија

Мал та 
Сан Ма ри но 
Ватикан 

Лих тен штајн 
Ки пар
Швај цар ска
Мароко

Из вор: З. Бже жин ски, Ве ли ка ша хов ска та бла, II из да ње, Под го ри ца: ЦИД и Ба ња лу ка. 
Ро ма нов, 2001 (стр. 58)
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Да љи ко рак ка ус по ста вља њу бо љих од но са из ме ђу ЗЕУ и ЕУ би ло је пот-
пи си ва ње Ам стер дам ског уго во ра у ју ну 1997. го ди не. Ов де су чак би ле у 
пи та њу и оп ци је ин те гри са ња ЗЕУ у ЕУ. Овла да ва ње кри за ма био је је дан од 
нај ва жни јих за да та ка ЕУ. 

Пре лаз ка опе ра тив ној фа зи де ло ва ња ЕСДП омо гу ћен је про ме ном ста ва 
бри тан ске ад ми ни стра ци је пре ма вој ној ди мен зи ји ЕУ. На Фран цу ско-бри-
тан ском са ми ту у Сент-Ма лоу 1998. го ди не до не та je За јед нич ка де кла ра-
ци ја о европ ској од бра ни и озна ча ва ла је ду бље пре и спи ти ва ње бри тан ске 
по зи ци је по овом пи та њу. Пр ви пут у исто ри ји европ ских ин те гра ци ја две 
зна чај не вој не сна ге по сти гле су са гла сност по пи та њу без бед но сти. Са ста нак 
у Сент-Ма лоу се узи ма као по че так европ ског про јек та од бра не. На са стан ку 
у Кел ну 1999. го ди не, Са вет Евро пе 6 је ис та као при вр же ност фран цу ско-
бри тан ској по зи ци ји из Сент-Ма лоа, чи ме је ис та као и мо гућ ност свог ра да 
на по љу без бед но сти. Основ ни циљ ЕУ тре ба ло би, пре ма од ред ба ма овог са-
стан ка, да бу де ус по ста вља ње соп стве них ка па ци те та за ауто ном на деј ства, 
ко ји ће има ти по др шку у ре спек та бил ним вој ним сна га ма. 

Са ста нак у Хел син ки ју у де цем бру 1999. го ди не на ста вио је да љи тренд 
раз во ја ЕСДП и те жио је ка то ме да ЕУ спро во ди вој не опе ра ци је он де где 
НА ТО ни је био ан га жо ван. Ово је ини ци јал ни пе ри од прак тич ног из во ђе ња 
опе ра ци ја са вој ном мо ћи од 60.000 тру па и 200.000 чла но ва вој ног осо бља. 
Зна чај Хел син ки ја је био у то ме што је ЗЕУ оста вио без глав не уло ге.7 По сте-
пе но се вр ши ла ње на ин те гра ци ја у ЕСДП про грам ЕУ. Број сна га ЕСДП је 
по рас тао на 100.000 тру па, 400.000 ле те ли ца и 1.000 бро до ва.8 Са вет Евро пе 
је ка сни је до го во рио но ви план под на зи вом „He a dli ne Goal 2010“ (са глав-
ном уло гом до 2010). 

НА ТО је у по след њих два де се так го ди на пре ра стао од пак та за ре ги о нал ну 
без бед ност у ме ђу на род ну ор га ни за ци ју са ци љем бор бе про тив те ро ри зма, 
спре ча ва ња ши ре ња (про ли фе ра ци је) ну кле ар ног оруж ја и га ран то ва ња европ ске 

6 Са вет Евро пе је нај ста ри ја по ли тич ка ор га ни за ци ја на ста ром кон ти нен ту. Осно ва на 
је 1949. го ди не у Лон до ну уго во ром ко ји је пот пи са ло де сет чла ни ца. Са да бро ји 47 чла ни ца 
(по след ња је при сту пи ла Цр на Го ра). Од европ ских др жа ва члан ство не ма још са мо Бе ло-
ру си ја, чи ји је ста тус го ста су спен до ван због не по што ва ња људ ских пра ва и де мо крат ских 
на че ла. Ста тус по сма тра ча има пет др жа ва, од ко јих су че ти ри ва не вроп ске (САД, Мек си ко, 
Ка на да, Ја пан уз Ва ти кан). Се ди ште му је у Стра збу ру. Основ ни ци ље ви ове ор га ни за ци је 
су за шти та људ ских пра ва, пар ла мен тар не де мо кра ти је и вла да ви не пра ва уз про мо ви са ње 
све сти о европ ском иден ти те ту за сно ва ном на за јед нич ким вред но сти ма. Глав ни ор га ни 
су му Ко ми тет ми ни ста ра, Пар ла мен тар на скуп шти на Са ве та Евро пе, Кон грес ло кал них и 
ре ги о нал них вла сти и Се кре та ри јат. Зва нич ни је зи ци су ен гле ски и фран цу ски. 

7 На са стан ку ЗЕУ у Пор ту у ма ју 2000. го ди не рас пра вља ло се о да љој бу дућ но сти ове 
ор га ни за ци је. На кон са стан ка у Мар се љу у но вем бру исте го ди не, ЗЕУ се тран сфор ми са ла 
у спо ред ну ор га ни за ци ју. 

8 Ric hard Whit man, NA TO, EU and ESDP..., op. cit., 439. 



239Међународне организације и успостављање мира и безбедности на Косову и Метохији

без бед но сти. То је ра дио и ра ди кроз сво ја два стра те гиј ска кон цеп та из 1991. 
и 1999. го ди не: Пр ви стра те гиј ски кон цепт се ти цао про мо ци је парт нер ства у 
Евро пи са бив шим чла ни ца ма ЗЕУ и Ру си је, сма ње ња ста ја ће вој ске и при пре ма 
за овла да ва ње кри за ма. По што ви ше ни је би ло прет њи са Ис то ка, 1994. го ди не 
је све ча но уве ден про грам Парт нер ство за мир, као је дан од об ли ка са рад ње 
у без бед но сти (co o pe ra ti ve se cu rity). Дру ги кон цепт се ти цао овла да ва ња кри-
за ма (cri sis ma na ge ment) и све ча но је усво јен на пе де се то го ди шњи ци НА ТО-а 
на са стан ку у Ва шинг то ну, апри ла 1999. го ди не. 

Уло га НА ТО-а још ви ше до би ја на зна ча ју ка да се узму у об зир ри зи ци 
од ну кле ар ног, хе миј ског и би о ло шког оруж ја. У том ци љу је ис так нут зна-
чај при је ма но вих чла ни ца и ус по ста вља ње бли ски јих од но са са Укра ји ном и 
Ру си јом. НА ТО се де фи ни тив но по ка зао као чи ни лац га ран то ва ња без бед-
но сти, овла да ва ња кри за ма и одр жа ва ња ме ђу на род ног ми ра и без бед но сти 
из ван сво јих гра ни ца. 

По што је по стао флек си бил на ор га ни за ци ја спо соб на да се но си са ши ро-
ким спек тром за да та ка не за ви сно и у са рад њи са дру гим ор га ни за ци ја ма, пред 
њим су се на по чет ку 21. ве ка по ста ви ли и но ви иза зо ви у сми слу за шти те људ-
ских пра ва, иза ко јих се, мо ра се при зна ти, кри ју и иде о ло шки ци ље ви и пре ве-
ли ка же ља за екс пан зи јом а све у ци љу но вог свет ског по рет ка (Pax Ame ri ca na). 

Про цес ши ре ња и при дру жи ва ња је те као план ски и кон ти ну и ра но. Са мо 
про ши ре ње је отво ри ло но ву мо гућ ност мо дер ни за ци је, стан дар ди за ци је и 
флек си бил но сти уз по ве ћа ње де мо крат ске кон тро ле вој ске др жа ва чла ни ца. 
Про ши ре ње је спро во ђе но и још увек се спро во ди уз узи ма ње у об зир еко-
ном ске и по ли тич ке мо ћи др жа ва чла ни ца и по што ва ње њи хо вог на ци о нал-
ног ин те ре са. Као при о ри тет је утвр ђе но и не по гор ша ва ње од но са са Ру си-
јом, ма да Ру си ја ни је вољ на да уђе у НА ТО и у том ци љу не по др жа ва ула зак 
Укра ји не и Ср би је. Зе мље ко је су по ста ле чла ни це тре ба ле су да има ју до бро 
ор га ни зо ва не, ди сци пли но ва не и про фе си о нал не вој ске, де мо крат ску власт, 
ни су сме ле да има ју гра нич не су ко бе и да угро жа ва ју пра ва на ци о нал них ма-
њи на. Да би био ефи ка сни ји и ефек тив ни ји у по гле ду при је ма но вих чла ни ца 
9 НА ТО је усво јио Ак ци о ни план за члан ство (МАP), та ко да је до кра ја пр ве 
де ка де 21. ве ка НА ТО до про до гра ни ца Укра ји не и Ру си је, а зе мље за пад ног 
Бал ка на окру жио као јед но остр во из ван европ ске без бед но сне сфе ре. 

9 НА ТО је осно ван апри ла 1949. го ди не у Ва шинг то ну као ор га ни за ци ја ко ја ће спо ро-
ве ре ша ва ти ми ро љу би вим сред стви ма ка ко мир и без бед ност у ме ђу на род ним од но си ма не 
би би ли угро же ни (члан 1). НА ТО до са да оку пља 26 чла ни ца уз кон ста та ци ју да су 2008. 
го ди не Хр ват ска и Ал ба ни ја по зва не у члан ство. Пр ве ис точ но е вроп ске зе мље при мље не 
у члан ство су би ле Че шка, Ма ђар ска и Пољ ска 1999. го ди не, а дру ги круг при је ма је био 
2004. го ди не ка да је при мље но се дам зе ма ља (Бу гар ска, Есто ни ја, Ле то ни ја, Ли тва ни ја, 
Ру му ни ја, Сло вач ка и Сло ве ни ја). Што се про гра ма Парт нер ство за мир ти че, до са да су 
ре ги стро ва не 32 чла ни це. 
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На са стан ку у Пра гу 2002. го ди не, од лу че но је да се ЕУ обез бе ди при-
ступ НА ТО сред стви ма и мо гућ но сти ма, за оне опе ра ци је у ко ји ма он ни је 
ан га жо ван. По то њи са ста нак у Ис тан бу лу из ју на 2004. го ди не ина у гу ри сао 
је по де лу ра да из ме ђу НА ТО и ЕУ, уз сим бо лич ку од лу ку да се за вр ши ми си ја 
сна га СФОР и за ме ни ми си јом АЛ ТЕА. 

На осно ву све га из ло же ног и узи ма ју ћи у об зир тре нут ну прак су у од-
но си ма из ме ђу НА ТО-a и ЕУ, мо же мо ре ћи да ЕУ још увек не по се ду је вој не 
ка па ци те те ни ти по ли тич ку во љу да ство ри је дан без бед но сно-од брам бе ни 
блок не за ви сан од НА ТО-а. Ова кву си ту а ци ју ће мо има ти све док НА ТО-ом 
до ми ни ра ју САД, а по ли ти ка ЕСДП бу де у сен ци од но са НА ТО–САД–ЕУ. 
На овом ступ њу раз вит ка тих од но са тре ба ви ше ин си сти ра ти на ком пле мен-
тар но сти не го на кон ку рент но сти њи хо ве уло ге, јер се САД при пи су је уло га 
по сле хлад но ра тов ског „ли бе рал ног хе ге мо на“. 

Де ло ва ње ме ђу на род них ор га ни за ци ја 
то ком су ко ба на Ко со ву и Ме то хи ји 

Су коб вла сти са ал бан ском стра ном 1998. го ди не је до био ра зор не об ли ке. 
До шло је до ге рил ских ак ци ја ши ро ких раз ме ра Осло бо ди лач ке вој ске Ко со ва, 
а и до ре пре сив них ме ра по ли циј ских сна га и Вој ске Са ве зне Ре пу бли ке Ју го-
сла ви је, а са мим тим и до ве ли ких људ ских жр та ва и ра за ра ња. Све то је до ве ло 
до ху ма ни тар не ка та стро фе ме ђу ал бан ским ста нов ни штвом, али ни срп ско ни је 
би ло по ште ђе но по сле ди ца. Овим се ко нач но ко сов ско пи та ње ин тер на ци о на ли-
зо ва ло. Раз го во ри су по сте пе но пре ра ста ли у пре го во ре ко ји ма се оба ве шта ва ју 
Кон такт гру па за бив шу Ју го сла ви ју, ОЕБС, ЕУ и Са вет без бед но сти. Су сре ти 
из ме ђу Ми ло ше ви ћа и Ру го ве ни су да ли не ке кон крет не ре зул та те. Ал бан ска 
стра на је вр ши ла при ти сак ра ди пре ки да ору жа них деј ста ва где су стра да ли и ци-
ви ли. Не по пу стљи вост ал бан ске стра не у зах те ву за фор ми ра ње не за ви сног Ко-
со ва тра жи ла је ја сан од го вор ме ђу на род не за јед ни це, чи ји су ви тал ни ин те ре си 
пре ва зи ла зи ли не по мир љи вост стра на у су ко бу. Власт ни је по ка за ла спрем ност 
за раз го во ре, та ко да је опет усле ди ла ре пре си ја. Глав ну ка рак те ри сти ку ове ета-
пе пред ста вља ло је пу но укљу че ње ме ђу на род не за јед ни це у кон тро лу ста ња на 
те ри то ри ји Ко со ва и Ме то хи је. При ти сак ме ђу на род ног фак то ра је имао успе ха. 
Ово ме је до при не ло и из ја шња ва ње ме ђу на род ног фак то ра про тив да ва ња не за-
ви сно сти Ко со ву у при лог очу ва њу те ри то ри јал ног ин те гри те та и су ве ре ни те-
та Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је. Прав ну ба зу ове си ту а ци је пред ста вља ли су 
са гла сност из ме ђу пред сед ни ка Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је и пред сед ни ка 
САД као и Спо ра зум о ве ри фи ка ци ји ста ња на Ко со ву из ме ђу ОЕБС-а и Са ве зне 
Ре пу бли ке Ју го сла ви је и Ва зду шној кон тро ли НА ТО и Са ве зне Ре пу бли ке Ју-
го сла ви је. Оба ве зе ал бан ске стра не и Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је утвр ђе не 
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су ре зо лу ци ја ма 1160, 1199 и 1203 из 1998. го ди не. У ре зо лу ци ја ма се ис ти че да 
све оно што се до го ди ло 1998. го ди не пред ста вља кон ти ну и ра ну прет њу ми ру 
у ре ги о ну, а и да ље се по зи ва на Гла ву VII По ве ље УН, ко ја омо гу ћа ва во ђе ње 
аде кват них ак ци ја раз ли чи тог ка рак те ра у ци љу сми ри ва ња евен ту ал них но вих 
бор би и у слу ча ју од би ја ња или бло ки ра ња пре го во ра. Зах те ва се по вла че ње од ре-
ђе них кон тин ге на та спе ци јал них по ли циј ских и вој них сна га Са ве зне Ре пу бли ке 
Ју го сла ви је и од ре ђе на кон тро ла на те ре ну или из ва зду ха, пре кид те ро ри стич ких 
ак ци ја и нео д ло жан по че так пре го во ра. 

Из на ве де ног се очи глед но ви ди да су срп ској стра ни на мет ну те ве ће оба-
ве зе и да се она сма тра ла од го вор ном за ову си ту а ци ју. Од ал бан ске стра не 
се, по ред при хва та ња пре го во ра, тра жи ло и по што ва ње те ри то ри јал ног ин-
те гри те та Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је. На да ље, тра жи ло се и по што ва ње 
пра ва на са мо о пре де ље ње у ње го вом уну тра шњем сми слу, тј. у скла ду са Де-
кла ра ци јом о прин ци пи ма ме ђу на род ног пра ва о при ја тељ ским од но си ма 
ме ђу др жа ва ма у скла ду са По ве љом УН из 1972. го ди не. 

По сле не у спе ха ду гих пре го во ра по во дом си ту а ци је на Ко со ву, НА ТО је 
уз са гла сност и уче шће Европ ске уни је и ОЕБС-а, без кон сул та ци ја и одо бре-
ња Са ве та без бед но сти, пред у зео ак ци ју бом бар до ва ња Са ве зне Ре пу бли ке 
Ју го сла ви је. Над ле жност Са ве та без бед но сти је у пот пу но сти би ла за о би ђе на. 

Као што се већ зна, бом бар до ва ње је тра ја ло 78 да на. То ком тог чи на би ли 
смо све до ци већ по твр ђе не прак се да се вој на си ла ко ри сти у не за ко ни те свр-
хе увек ка да то од лу че ве ли ке си ле, без об зи ра на сво је прав не оба ве зе и оп ште 
нор ме ме ђу на род ног пра ва. Ово га пу та су то учи ни ле САД и ве ли ке си ле за пад-
не Евро пе. НА ТО је упо тре бљен као ин стру мент та кве по ли ти ке. Пред у зе та је 
ин тер вен ци ја агре сив ног ка рак те ра да би се из бе гао ве то Ру си је и Ки не. 

Чим су се ци ље ви ин тер вен ци је ис пу ни ли, пи та ње је вра ће но у Ује ди ње-
не на ци је и Са вет без бед но сти је пре у зео сво ју уло гу. Усво јио је Ре зо лу ци ју 
1244 (1999) за ко ју су гла са ли сви чла но ви Са ве та, осим Ки не ко ја је би ла 
уз др жа на. По зи вом на Гла ву VII По ве ље Ује ди ње них на ци ја ле га ли зо ва но је 
по вла че ње ју го сло вен ских вој них и по ли циј ских сна га, а мул ти на ци о нал ним 
сна га ма са ста вље ним пре те жно од НА ТО тру па по ве рен је над зор над очу-
ва њем ми ра на Ко со ву и Ме то хи ји. 

Тач но је и то да је фор мал но по твр ђен су ве ре ни тет Са ве зне Ре пу бли-
ке Ју го сла ви је на те ри то ри ји Ко со ва и Ме то хи је, али је Са вет без бед но сти 
до нео од лу ку да се под окри љем Ује ди ње них на ци ја фор ми ра Ме ђу на род на 
пре ла зна ад ми ни стра ци ја (УН МИК) са за дат ком да де лу је ра ди фор ми ра ња 
мул ти ет нич ког и де мо крат ског дру штва. Са вет без бед но сти се ов де на шао 
у нео бич ној си ту а ци ји: у са мој ре зо лу ци ји се ни јед ном реч ју не по ми ње 
чи ње ни ца да иза све га сто ји ору жа на и не за ко ни та ин тер вен ци ја са сво јим 
ефек ти ма без одо бре ња Са ве та без бед но сти. 
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У овом кон тек сту тре ба по ме ну ти и са ве то дав но ми шље ње Ме ђу на род-
ног су да прав де ко ји је не га тив но од го во рив ши на зах тев ју го сло вен ске вла де 
ко ја је ту жи ла де сет чла ни ца НА ТО-a због по вре де пра ви ла за бра не прет ње 
или упо тре бе си ле и за тра жи ла пре кид бом бар до ва ња, при ме тио да је Са вет 
без бед но сти по себ но од го во ран на ба зи Гла ве VII По ве ље да пре ду зме ак ци је 
у слу ча ју прет ње ми ру. 

НА ТО се у сво јим обра зло же њи ма слу жио већ по зна том ре то ри ком ве за-
ном за не у спе ле пре го во ре у Рам бу јеу, ма сов не ре пре сив не ме ре ју го сло вен-
ских вој них и по ли циј ских сна га ко је су не про пор ци о нал не и по га ђа ле ал бан ско 
ста нов ни штво. Ме ђу тим, ме ђу на род но пра во сто ји на ста но ви шту да не за ко-
ни ти ак ти не мо гу би ти оправ да ње за вој ну ин тер вен ци ју без одо бре ња Са ве та 
без бед но сти, осим у слу ча ју ин ди ви ду ал не или ко лек тив не са мо од бра не. 

По сле за вр шет ка ин тер вен ци је, из гла са ва ња Ре зо лу ци је 1244 и скла па ња 
Ку ма нов ског спо ра зу ма, сна ге вој не и ци вил не ми си је УН на ста ви ле су де ло ва-
ње на Ко со ву и Ме то хи ји. Али и та да се већ ви де ло да се у по гле ду од ре ђи ва ња 
бу ду ћег (ко нач ног ста ту са) Ко со ва ишло на не за ви сност као глав ну оп ци ју. 
Усле ди ли су раз го во ри на ту те му, а по сле одва ја ња Цр не Го ре и до но ше ња 
Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, по че ли су и зва нич ни раз го во ри о бу ду ћем ста ту су 
Ко со ва. Оно што је би ло нео бич но је сте чи ње ни ца да је рок за пре го во ре био 
ве о ма кра так – са мо че ти ри ме се ца. Нор мал но, са ми пре го во ри су, као што се 
и мо гло оче ки ва ти, би ли не у спе шни. Ср би ја је има ла не ко ли ко ре ше ња за на-
ста лу си ту а ци ју, док је ал бан ска стра на ин си сти ра ла са мо на не за ви сно сти као 
је ди ном ис прав ном ре ше њу. Ти ме они ни су има ли ве ћи ма не вар ски про стор за 
ду же и кон струк тив ни је пре го во ре, а крај њи ком про мис срп ског пре го ва рач ког 
ти ма са сто јао се у пред ло гу „ви ше од ауто но ми је али ма ње од не за ви сно сти“. 

Услед не у спе шног за вр шет ка пре го во ра, Ге не рал ни се кре тар Ује ди ње них 
на ци ја је овла стио спе ци јал ног иза сла ни ка (Мар ти Ах ти са ри) да са сво јим ти-
мом на пра ви из ве штај о ста њу на Ко со ву и Ме то хи ји и до не се план о бу ду ћем 
(ко нач ном) ста ту су Ко со ва. Ре зул тат овог из ве шта ја се знао уна пред. Ах ти-
са ри јев тим је до нео од лу ку о над гле да ној не за ви сно сти Ко со ва. Оно што је 
овом при ли ком ве о ма упе ча тљи во, нео бич но и про тив прав но је сте чи ње ни ца 
да је Ах ти са ри јев план у пот пу но сти иг но ри сао чи ње ни цу да је Ср би ја, као 
чла ни ца Ује ди ње них на ци ја, до не ла Устав ко јим су Ко со во и Ме то хи ја са-
став ни део Ре пу бли ке Ср би је. На да ље, са ме Ује ди ње не на ци је јед ној сво јој 
чла ни ци и су ве ре ној др жа ви од у зи ма ју је дан део ње не те ри то ри је. 

Из прет ход но на ве де ног по ста вља се још јед но пи та ње: да ли су ве ли-
ке си ле у оба ве зи да по шту ју ме ђу на род но пра во? Уко ли ко ме ђу на род но 
пра во схва ти мо као ре зул тат ком про ми са ње го вих су бје ка та, ло гич но је да 
је у про це су на ста ја ња тих ком про ми са моћ др жа ве игра ла ве ли ку уло гу. 
С дру ге стра не, та моћ ни је мо гла иза ћи из ван окви ра до стиг ну тог раз во ја. 
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Као при мер мо же мо узе ти Хи тле ро ву Не мач ку.10 Ње ни стан дар ди су би ли 
дав но пре ва зи ђе ни, иако је јед но вре ме би ла нај моћ ни ји чи ни лац у Евро пи. 
Ме ђу тим, роп ско на че ло се ни је мо гло уса ди ти у са вре ме ни жи вот. Ово га се 
да нас пла ше и са вре ме не во де ће си ле у све ту, та ко да њи хо ва моћ по чи ње да се 
раз вод ња ва – мо жда је ово и вид стреп ње од њи хо ве са мо во ље?! Ме ђу на род но 
пра во мо ра да се при ла го ђа ва но вим усло ви ма, јер син таг ма „ul ti ma ra zio“ (на 
си лу јед ног се од го ва ра си лом дру гог, или, рат је по след ње сред ство за при-
ба вља ње прав де) у да на шњим усло ви ма не пред ста вља при хва тљив од го вор, 
због то га што мо же до ве сти у пи та ње и са му људ ску вр сту. 

И да нас по сто је нор ме ме ђу на род ног пра ва ко је се не мо гу кр ши ти, не за ви-
сно од мо ћи ко јом јед на др жа ва рас по ла же. Ту си гур но спа да по ме ну то пи та ње 
упо тре бе си ле за јед но са нор ма ма при зна тим од стра не ци ви ли зо ва них на ци ја.11 
С дру ге стра не, као што се из по ме ну те НА ТО ин тер вен ци је на Са ве зну Ре-
пу бли ку Ју го сла ви ју мо гло ви де ти, мно ге др жа ве тра же ле ги ти ми тет упо тре бе 
си ле (ху ма ни тар на ин тер вен ци ја, за шти та људ ских пра ва и др.). И по ред то га 
што ре а ли зам и да ље до ми ни ра и до ми ни ра ће још јед но вре ме у ме ђу на род-
ним од но си ма и ме ђу на род ном пра ву, бу дућ ност ме ђу на род ног пра ва тре ба 
по сма тра ти са оп ти ми стич ког аспек та; оно ће све ви ше би ти у спре зи са уну-
тра шњим пра вом а раз ли ке ме ђу њи ма ће иш че за ва ти. Шта ви ше, мно ге нор ме 
ме ђу на род ног пра ва ко је се ти чу из вр ша ва ња ме ђу на род них уго во ра пре у зе те 
су из уну тра шњег пра ва. Да ре а ли зам све ви ше усту па ме сто ли бе рал но-ин сти-
ту ци о на ли стич ким ва ри јан та ма го во ри и чи ње ни ца да ин сти ту ци је до би ја ју на 
све ве ћем зна ча ју, да се си ла и моћ по ла ко ре ла ти ви зу ју и да чак и ве ли ке си ле 
по чи њу ви ше да во де ра чу на о пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва и мо ра ла. 

Де ло ва ње ме ђу на род них ор га ни за ци ја 
на Ко со ву и Ме то хи ји по сле до ла ска ме ђу на род них 

ци вил них и вој них ми си ја 

Као што је већ по зна то, Вој но-тех нич ким спо ра зу мом од 9. ју на 1999. го-
ди не у Ку ма но ву12 и до но ше њем Ре зо лу ци је 1244,1310. ју на исте го ди не, окон-
ча на су рат на деј ства на Ко со ву и Ме то хи ји. До но ше њем ове ре зо лу ци је на 
те ри то ри ји Ко со ва и Ме то хи је ус по ста вље на је ме ђу на род на вој на и ци вил на 

10 Ра до слав Сто ја но вић, Спољ на по ли ти ка и др жав но уре ђе ње, До си је, Бе о град, 2001, 262. 
11 Нор ме и на че ла при зна ти од стра не ци ви ли зо ва них на ци ја спа да ју у прав не из во ре 

ко је ко ри сти Ме ђу на род ни суд прав де у Ха гу при ли ком до но ше ња од лу ка и да ва ња са ве-
то дав них ми шље ња. 

12 Вој но-тех нич ки спо ра зум, Ме ђу на род на по ли ти ка, бр. 1085-86, ок то бар–но вем бар 1999. 
13 Ре зо лу ци ја СБ ОУН 1244, 10. ју ни 1999, Ме ђу на род на по ли ти ка, бр. 1085-86, ок то-

бар–но вем бар 1999. 



244 Срђан Словић

упра ва за по чет ни пе ри од од 12 ме се ци, ко ја је тре ба ло да се на ста ви и на кон 
тог пе ри о да уко ли ко Са вет без бед но сти не од лу чи дру га чи је. 

Вој ну упра ву на Ко со ву и Ме то хи ји спро во де ме ђу на род не без бед но сне 
сна ге – КФОР (Ko so vo For ces), чи ји се ман дат та ко ђе за сни ва на по ме ну-
тој Ре зо лу ци ји 1244. Основ на функ ци ја КФОР-а са сто ји се у „ус по ста вља њу 
и обез бе ђе њу та квог ме ђу на род ног окру же ња у ко ме из бе гли це и ра се ље на 
ли ца мо гу да се вра те сво јим ку ћа ма у без бед но сти, а ме ђу на род но ци вил но 
при су ство мо же да функ ци о ни ше“, као и да оси гу ра јав ну без бед ност и ред 
док ме ђу на род но ци вил но при су ство не пре у зме од го вор но сти за спро во ђе-
ње тог за дат ка.14

Рад УН МИК-а се од ви ја у пет фа за чи јом ре а ли за ци јом ис пу ња ва свој 
ман дат. Пр ва фа за се ти ца ла ус по ста вља ња ауто ри те та у ви ду не ке вр сте вла-
сти у нео р га ни зо ва ној и анар хич ној ко смет ској сре ди ни. Дру га фа за би ла је 
ус по ста вља ње соп стве них при вре ме них др жав но-ад ми ни стра тив них, јав них 
и со ци јал них ин сти ту ци ја и њи хо во функ ци о ни са ње уз исто вре ме ну по др шку 
ре пре зен та тив ним ко смет ским по ли тич ким струк ту ра ма. Тре ћа фа за би ла је 
усме ре на на при пре му оп штих из бо ра на Ко сме ту. Че твр та фа за је пред ста-
вља ла за јед нич ки рад са иза бра ним пред став ни ци ма гра ђа на Ко сме та, над зор 
над њи хо вим ра дом и ор га ни зо ва ње при вре ме них са мо у прав них ин сти ту ци ја 
на Ко со ву и Ме то хи ји од пред став ни ка гра ђа на. Пе та фа за се ти ца ла и још 
увек се ти че пре но са вла сти и ауто ри те та са при вре ме них ин сти ту ци ја на стал-
не ин сти ту ци је ко је се фор ми ра ју кроз по ли тич ке спо ра зу ме. До овог пре но са 
је до шло на кон из гла са ва ња Ах ти са ри је вог пла на о над гле да ној не за ви сно сти 
Ко со ва, са мо про гла ше ња не за ви сно сти по кра ји не и усва ја ња Уста ва Ко со ва и 
до ла ска ми си је ЕУЛЕКС. Ова фа за ће ко нач но би ти за вр ше на на кон пот пу ног 
по вла че ња по ме ну тих ми си ја са те ри то ри је Ко со ва и Ме то хи је. 

Ор га ни за ци ја УН МИК-а по чи ва на че ти ри сту па (fo ur pil lars) ко ји пред-
ста вља ју окви ре де мо крат ског дру штва: УН МИК по ли ци ја и оде ље ње за 
пра во су ђе, за јед нич ке пре ла зне ад ми ни стра тив не слу жбе, из град ња јав них и 
со ци јал них ин сти ту ци ја уз спро во ђе ње из бо ра где ве ли ку уло гу игра ОЕБС, 
еко ном ска ре кон струк ци ја и раз вој, где од лу чу ју ћу уло гу игра Европ ска уни-
ја. Ше фо ви ових сту бо ва су исто вре ме но и за ме ни ци спе ци јал ног пред став-
ни ка ге не рал ног се кре та ра (СПГС). СПГС се на ла зи на че лу ме ђу на род не 
ци вил не и вој не упра ве и има вр хов ну за ко но дав ну и из вр шну власт. За свој 
рад ди рект но од го ва ра ге не рал ном се кре та ру УН. Он има ве ли ка овла шће ња, 
јер је пре у зео све управ не и за ко но дав не ин ге рен ци је Ср би је, укљу чу ју ћи и 
пра во да име ну је и раз ре ша ва су ди је и ци вил не слу жбе ни ке, да упра вља свом 
по крет ном и не по крет ном имо ви ном, нов ча ним сред стви ма, бан ков ним 
ра чу ни ма и оста лом др жав ном, дру штве ном имо ви ном и ка пи та лом. По што 

14 Вој но-тех нич ки спо ра зум, op. cit., 111. 
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се ов де ра ди ло о ве ли кој ко ли чи ни вла сти кон цен три са ној у јед ној лич но сти, 
што се сма тра ло не де мо крат ским јер је по чи ва ло на прин ци пи ма је дин ства 
а не на прин ци пи ма по де ле вла сти, по че ло се са пре но сом над ле жно сти . Тај 
пре нос је пр во ишао ка при вре ме ној ци вил ној ми си ји – УН МИК, а ка сни је ка 
но во о сно ва ним ин сти ту ци ја ма са мо у пра ве на Ко со ву и Ме то хи ји. Упра во је 
овај пре нос озна чио по че так не га тив них по сле ди ца по су ве ре ни тет Ср би је, 
ра ни је Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је, јер је до шло до ње го ве пот пу не де ро-
га ци је. Ка сни је су СПГС и УН МИК не по врат но „гу ра ли“ Ко со во и Ме то хи ју 
ка не за ви сно сти, где је план Мар ти ја Ах ти са ри ја био са мо ло гич на по сле ди-
ца све га то га. Још јед ном се у прак си по твр ди ло да си ла над вла ђу је пра во (la 
for ce l'em por te sur le dro it). Наш чу ве ни про фе сор ме ђу на род ног пра ва Ми лан 
Бар тош ис та као је да по сто ји „не раз лу чи ва ве за из ме ђу по ли ти ке и ме ђу на-
род ног пра ва“. Дру гим ре чи ма, и по ред нај бо љих прав них нор ми и ре ше ња 
(а они су, у ства ри, рет ки), до њи хо вог до след ног спро во ђе ња до ла зи са мо 
ако то же ли по ли ти ка.15

Упра во због прет ход но на ве де не чи ње ни це УН МИК ни је ус пео да удо во-
љи свом за дат ку спро во ђе ња и за шти те људ ских пра ва уз оси гу ра ње без бед ног 
по врат ка свих из бе гли ца и ра се ље них ли ца. Још јед на гре шка ко ју су на пра-
ви ли до са да шњи спе ци јал ни пред став ни ци ге не рал ног се кре та ра УН ти че 
се по ли ти ке стан дар да Ко со ва и Ме то хи је. Ово је би ло де ло пр вог СПГС, 
Бер на ра Ку шне ра (Ber nard Ko uc hner), ко ји је 15. ма ја 2001. го ди не до нео 
Устав ни оквир за при вре ме ну упра ву на Ко со ву. Кра јем 2003. го ди не дру ги 
СПГС, Ми ха ел Штај нер (Mic hael Ste i ner), из нео је од ре ђе ни број ме ђу на-
род них стан дар да ко је би ко сов ске ин сти ту ци је и дру штво тре ба ло да ис пу не 
пре не го што поч ну пре го во ри о бу ду ћем ста ту су Ко со ва.16 Про блем је на стао 
због то га што се по че ло са по то њим про це сом утвр ђи ва ња ста ту са Ко со ва без 
прет ход но спро ве де них стан дар да. Да кле, ра ди ло се о по ли ти ци ста тус пре 
стан дар да, а не обр ну то. До ле на ве де ни стан дар ди су ве о ма оп ти ми стич ки 
и ам би ци о зно по ста вље ни, али их је прак са де ман то ва ла. Основ на при мед-
ба упу ће на на ра чун „стан дар да“ ти че се чи ње ни це да су они са чи ње ни без 
уче шћа ко сов ских Ср ба и Вла де Ре пу бли ке Ср би је. Они пред ста вља ју ви ше 
же љу не го прав ни акт ко ји би сва ком по је дин цу га ран то вао ужи ва ње основ-
них пра ва и сло бо да. 

15 Ми лан Ша хо вић, Ме ђу на род но пра во у ме ђу на род ним од но си ма, ЈП Слу жбе ни гла-
сник, Бе о град, 2008, 355. 

16 Стан дар ди су по бро ја ни у осам та ча ка: 1. по сто ја ње ефек тив них ре пре зен та тив них 
и функ ци о нал них де мо крат ских ин сти ту ци ја; 2. спро во ђе ње вла да ви не пра ва; 3. сло бо да 
кре та ња; 4. одр жи ви по вра так из бе глих и ра се ље них ли ца и по што ва ње пра ва ет нич ких 
за јед ни ца; 5. ства ра ње осно ве за тр жи шну еко но ми ју; 6. по што ва ње пра ва на имо ви ну; 7. 
нор ма ли за ци ја ди ја ло га са Бе о гра дом; 8. тран сфор ма ци ја Ко сов ског за штит ног кор пу са у 
скла ду са ње го вим ман да том. 
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Спро во ђе ње стан дар да је би ло услов по то њих пре го во ра о бу ду ћем ста-
ту су Ко со ва и Ме то хи је. Ме ђу тим, Ал бан ци ни су мо гли да че ка ју ис пу ње ње 
стан дар да. Кри ви цу за број не про ма ша је при пи си ва ли су ме ђу на род ној за јед-
ни ци. Ова не за до вољ ства су се у мар ту 2004. го ди не пре не ла на ули це, ка да је 
до шло до екс пло зи је про те ста про тив Ср ба и УН, ко ји су уз др ма ли по кра ји ну. 
Опљач ка но је ви ше од 30 срп ски цр ка ва и ма на сти ра, нај ма ње 4.500 Ср ба и 
дру гих ма њи на је про те ра но из сво јих до мо ва. УН МИК је, post mor tem, при-
знао да је по бу на би ла ре зул тат раз о ча ра ња и стреп њи због не из ве сног бу ду-
ћег ста ту са Ко со ва. Ви нов ни ци по бу не и не ре да још ни су от кри ве ни. 

У ова квој ат мос фе ри су по че ли пре го во ри о бу ду ћем ста ту су Ко со ва. Од-
мах тре ба ре ћи да они ни су про ис те кли из ра ци о нал ног по те за Ср ба и Ал ба-
на ца усме ре ног ка по ми ре њу, већ су ре зул тат осе ћа ња фру стра ци је и пре за-
си ће но сти ме ђу на род не за јед ни це не ре ше но шћу пи та ња ста ту са. Због то га 
и пре го во ри о ко нач ном (бу ду ћем) ста ту су Ко со ва ни су сле ди ли прет ход но 
спро во ђе ње стан дар да. Ис па ло је да ста тус прет хо ди стан дар ду, а не обр ну то. 

Срп ска стра на је то ком пре го во ра за сту па ла прин ци пе су ве ре ни те та и 
те ри то ри јал ног ин те гри те та и све сво је ста во ве из ра зи ла у Ре зо лу ци ји На род-
не скуп шти не о ман да ту за по ли тич ке пре го во ре о бу ду ћем ста ту су Ко со ва и 
Ме то хи је. По шту ју ћи прин ци пе ме ђу на род ног пра ва и те ко ви не до ко јих су 
сти гли ци ви ли зо ва ни на ро ди, Ср би ја је же ле ла да се на ци о нал не ма њи не и 
вер ски објек ти мак си мал но за шти те. Ко нач ни став Ср би је то ком пре го во ра 
ко ји су тра ја ли то ком 2006. го ди не и за вр ши ли Ах ти са ри је вим пла ном (фе бру-
ар 2007), мо гао се све сти на јед ну ре че ни цу: „ви ше од ауто но ми је а ма ње од 
не за ви сно сти“. Од ово га се ни ка ко ни је мо гло од сту па ти. Ал бан ска стра на је 
ин си сти ра ла на сво јој број но сти, на не мо гућ ност по врат ка на ста ње из 1999. 
го ди не и на но вим нор ма ма ме ђу на род ног пра ва ко је су in sta tu na scen di: да 
је Ко со во слу чај sui ge ne ris, да се мо ра по што ва ти пра во на са мо о пре де ље ње 
до от це пље ња и фак тич ко ста ње. 

Усва ја њем пла на Мар ти ја Ах ти са ри ја о над гле да ној не за ви сно сти Ко со-
ва, ство ре ни су усло ви за про гла ше ње не за ви сно сти по кра ји не. Са вет без-
бед но сти ни је усво јио Ах ти са ри јев план, по сле че га је чу ве на „Трој ка“ (САД, 
ЕУ и Ру си ја), омо гу ћи ла до дат не пре го во ре из ме ђу две стра не кра јем 2007. 
го ди не. Ти раз го во ри су та ко ђе за вр ше ни без у спе шно: без до го во ра око 
ста ту са Ко со ва и без од лу ке Са ве та без бед но сти УН о ње му. На кон то га, 17. 
фе бру а ра 2008. го ди не скуп шти на Ко со ва је усво ји ла Де кла ра ци ју о не за ви-
сно сти са 109 од укуп но 120 гла со ва. Ср би ја је овај акт осу ди ла и по ни шти ла 
као не ле га лан. У апри лу је усво јен Устав Ко со ва, та ко да је Ко со во по ла ко 
по ста ја ло не за ви сна др жа ва, иако стан дар ди ни су ис пу ње ни, мно га пи та ња 
оста ла не ре ше на, а мул ти ет нич ност и мул ти кон фе си о нал ност по ста ли пу ки 
сан. Не при зна ва ње но во на ста ле тво ре ви не у Са ве ту без бед но сти УН, го во ре 
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нам о то ме да је на сна зи де кла ра тив на те о ри ја при зна ња др жа ва или вла да, 
а не кон сти ту тив на. Са мим де кла ра тив ним чи ном при зна ња др жа ва по ста је 
су бјект ме ђу на род ног пра ва не за ви сно од то га да ли ис пу ња ва кон сти ту-
тив не усло ве за то. При зна ње по ста је пу ки по ли тич ки чин, а пра во оста је у 
дру гом пла ну. 
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Sr đan SLO VIĆ 

IN TER NA TI O NAL OR GA NI ZA TI ONS AND 
ESTA BLIS HING OF PE A CE AND SE CU RITY 

IN KO SO VO AND ME TO HIA

Sum mary

In this pa per the aut hor po ints out to the im por tan ce of main or ga ni za ti ons for esta-
blis hing of in ter na ti o nal pe a ce and se cu rity. They are the fol lo wing: Le a gue of Na ti ons, 
Uni ted Na ti ons, Or ga ni za ti ons of Euro pean Se cu rity and Co-ope ra tion, Con fe ren ce of 
Euro pean Se cu rity and Co-ope ra tion, Euro pean Co un cil, West Euro pean Union and 
NA TO. Un til the end of the Cold war, the uni ver sal or ga ni za ti ons ha ve played pri mor-
dial ro le, but af ter the men ti o ned pe riod the re gi o nal ones to ok the lead. The re a son li es 
in the shift in ba lan ce of po wer – from bi po lar to uni po lar. The Le a gue of Na ti ons and 
CESC can be ob ser ved from the hi sto ric per spec ti ve. 

NA TO and UN played a cru cial ro le du ring the in ter na ti o na li za tion of Ko so vo 
is sue and the act of in ter ven tion it self. NA TO de mon stra ted its po wer and pro ved in 
the ab sen ce of real ba lan ce of po wer, la for ce l’em por te sur le dro it. On the ot her hand, 
UN had pas sed se ve ral re so lu ti ons that con dem ned vi o len ce in Ko so vo and Me to hia 
(1160, 1199 and 1203 – all pas sed in 1998). Du ring 1999 Se cu rity Co un cil had pas sed 
a fa mo us Re so lu tion 1244, by which it was de ci ded a ci vic and mi li tary mis sion sho uld 
be esta blis hed in Ko so vo and Me to hia – UN MIK and KFOR. 

KFOR de alt with se cu rity is su es in or der to en su re the re spect of it to all na ti o na li ti-
es in Ko so vo and Me to hia. UN MIK set a very am bi ti o us task lying ahead trying to esta-
blish stan dards be fo re the fu tu re sta tus. Re a li zing that it wo uld be im pos si ble to re ach 
the stan dards, UN MIK star ted with the po licy of sta tus de ter mi na tion wit ho ut stan dards 
esta blis hing. The out co me of such po licy is Ah tis sa ri’s Plan for su per vi sed In de pen den ce 
of Ko so vo, and fi nally the Dec la ra tion of Self-proc la i med In de pen den ce of Ko so vo. We 
are al so wit nes sing the tran sfer of ho ri zon tal and ver ti cal ef fec ti ve sta te aut ho ri sa ti ons 
to the men ti o ned in ter na ti o nal or ga ni za ti ons, be a ring in mind pro blems it en co un ters. 
NA TO de als with se cu rity is su es, but Euro pean Union be ing una ble to deal with such 
tasks (ESDP po licy is to be as at tempt), is mo re con cen tra ted on eco no mic is su es. 

Key words: Ko so vo and Me to hia, se cu rity, na ti o nal mi no ri ti es, stan dards, sta tus, 
in ter na ti o nal or ga ni za ti ons, in ter na ti o nal law. 

Рад је пре дат 1. апри ла. 2011. 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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Не над А. ВА СИЋ
Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на/Ле по са вић

ОДА БРА НА ПРИ ВРЕД НА ЗА ПА ЖА ЊА 
– БРА НИ СЛАВ Ђ. НУ ШИЋ О КО СО ВУ*

Ап стракт: По ред то га што је био пи сац, ко ме ди о граф и пу бли ци ста, Бра ни-
слав Ђ. Ну шић се у мо но гра фи ји Ко со во – Опис зе мље и на ро да, ба вио и при вред-
ним при ли ка ма. Ка да се ра ди о он да шњој при вре ди Ко со ва, Ну шић се пре све га 
фо ку си рао на по љо при вре ду и сто чар ство, ми гра ци је ста нов ни штва и пи ја це. У 
овом на уч ном ра ду, раз мо тре на су ода бра на при вред на за па жа ња јед ног од нај по-
зна ти јих чи нов ни ка у Кра љев ско-срп ском кон зу ла ту у При шти ни. 

Кључ не ре чи: Бра ни слав Ђ. Ну шић, Ко со во, при вре да, по љо при вре да и сто-
чар ство, ми гра ци је ста нов ни штва, пи ја ца. 

Увод

Јед на од нај зна чај ни јих јав них лич но сти у Ср би ји кра јем XIX и по чет ком 
XX ве ка био је Бра ни слав Ђ. Ну шић,1 пи сац, ко ме ди о граф,2 ди пло ма та,3 али 

* Рад је на пи сан у окви ру про јек та Ма те ри јал на и ду хов на кул ту ра Ко со ва и Ме то хи је 
(Ев. бр. 178028), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке, Ре пу бли ке Ср би је. 

1 Бра ни слав Ђ. Ну шић је ро ђен у Бе о гра ду 8. oк т обра 1864. го ди не у си ро ма шној по ро-
ди ци тр гов ца грч ког по ре кла. С об зи ром на оспо ра ва ње да ту ма и ме ста ро ђе ња, Ну шић је 
дао и сво је раз у ме ва ње све га то га. „Код мог ро ђе ња ни је са мо да тум спо ран, већ и са мо ме-
сто.“ Бра ни слав Ну шић, Ауто би о гра фи ја, Bo o kland, Бе о град, 2006, 15. Де тињ ство про во ди 
у Сме де ре ву. Основ ну шко лу за вр ша ва у Сме де ре ву, а гим на зи ју у Бе о гра ду. Сту ди је пра ва 
за по чео је у Гра цу, а за вр шио их у Бе о гра ду. „У до си јеу Бра ни сла ва Ну ши ћа, из Уве ре ња 
Ве ли ке шко ле у Бе о гра ду од 2. 10. 1884. ви ди се да је као сту дент био упи сан под име ном 
Ал ки би јад Ну ша и да је за две го ди не на Прав ном фа кул те ту по ло жио ен ци кло пе ди ју пра-
ва и исто ри ју срп ског на ро да“, Ми о драг Ми тић, По е те у фра ку, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 
2002, 273. За вре ме сту ди ја про ме нио је „сво је име у Бра ни слав Ну шић“, Ми тић, исто, 274. 
Умро је 19. ја ну а ра 1938. го ди не у Бе о гра ду.

2 Сво ју пр ву ко ме ди ју – На род ни по сла ник, Ну шић је на пи сао 1885. го ди не. 
3 О ди пло ма ти ји уоп ште но ви ди: Ми о драг Ми тић, Ди пло ма ти ја, За вод за уџ бе ни ке и 

на став на сред ства, Бе о град, 1999. 

УДК 000000000000
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и пу бли ци ста.4 Сво ју ди пло мат ску ка ри је ру Бра ни слав Ну шић за по чео је кра јем 
де ве те де це ни је XIX ве ка, тј. 1889. го ди не, а за вр шио је у При шти ни као ви це-
кон зул у Кра љев ско-срп ском кон зу ла ту5 у При шти ни. С об зи ром на Ну ши ћев 
не спо ран спи са тељ ски дар, мо гли би смо са свим по у зда но кон ста то ва ти да у 
ве зи са ње го вим ли ком и де лом ни је об ра ђи ва но ње го во еко ном ско ви ђе ње 
при ли ка на Ко со ву. По го то во, то ва жи за ње го ву по зна ту мо но гра фи ју Ко со во – 
Опис зе мље и на ро да, у ко јој се из ме ђу оста лог ба вио и при вред ним за па жа њи ма 
ко ја су не са мо са исто риј ског већ и са еко ном ског ста но ви шта ве о ма ко ри сна. 

1. Ну ши ће ва мо но гра фи ја Ко со во
Мо но гра фи ју Ко со во,6 Ну шић је на пи сао и об ја вио у два де ла, ко ји пред-

ста вља ју ан тро по ге о граф ску и ет но ло шку син те зу. Пр ви део об ја вљен је у 
Но вом Са ду 1902. го ди не, а дру ги, та ко ђе, у по ме ну том гра ду 1903. го ди не. 
Ње го ва еко ном ска раз ма тра ња са др жа на су у пр вом де лу књи ге Ко со во. Ана-
ли зи ра ће мо и струч но про ко мен та ри са ти ода бра на Ну ши ће ва за па жа ња у 
ве зи са он да шњим при вред ним при ли ка ма. 

2. Ко сов ска при вре да у Ну ши ће во вре ме
За сва ки на род на све ту и др жа ву ва жна је при вре да. Ста ње у ко ме се 

при вре да на ла зи ути че на на чин жи во та љу ди, њи хо ву фи нан сиј ску по зи ци ју,7 
кул ту ру ра да итд. 

4 Је дан од но ви на ра бе о град ског днев ног ли ста „По ли ти ка“, Сло бо дан Кља кић по пи-
та њу но ви на ра и ди пло ма та, а у ве зи са Бра ни сла вом Ђ. Ну ши ћем ис прав но је за кљу чио 
сле де ће: „По став ши члан ре дак ци је, за со бом је већ оста вио ви ше го ди шње ди пло мат ско 
ис ку ство, сти ца но у по след њој де це ни ји 19. ве ка у Би то љу, Се ре зу, Со лу ну, Ско пљу и При-
шти ни“, Сло бо дан Кља кић, И но ви на ри и ди пло ма те, Ин тер нет, 14. 04. 2011, http://www.
po li ti ka.rs/ru bri ke/te ma-da na/I-no vi na ri-i-di plo ma te.sr.html.

5 У слу жбе ним кон су лар ним пи сми ма чи нов ни ка срп ског кон су ла та у При шти ни ко ри-
шће на су че ти ри на зи ва: 1) Кра љев ско срп ски Кон су лат, 2) Кон су лат Кра ље ви не Ср би је у 
При шти ни 3) Кон су лат Кра ље ви не Ср би је При шти на и 4) Кра љев ско срп ски Кон су лат При-
шти на. То ком 1890. го ди не Бра ни слав Ну шић је био у При шти ни као де ло во ђа. За вре ме 
ман да та срп ског кон зу ла Лу ке Ма рин ко ви ћа пр ви слу жбе ни из ве штај Бра ни слав Ђ. Ну шић 
по слао је 29. ја ну а ра 1890. го ди не, а по след њи 14. мар та исте го ди не. За ви це кон зу ла у При-
шти ни Ну шић је по ста вљен 26. апри ла 1893. го ди не, а ду жност је при мио 3. ју на исте го ди не. 
Ме ђу тим, Ну шић се пр ви пут пот пи су је као ви це кон зул 20. ок то бра 1893. го ди не. У свој ству 
ви це кон зу ла по след њи пи са ни из ве штај из При шти не по сла ће 18. ок то бра 1896. го ди не. 

6 Бра ни слав Ђ. Ну шић, Ко со во – Опис зе мље и на ро да, Па но ра ма, При шти на, 2007.
7 За кон крет ни је уви де у фи нан сиј ску по зи ци ју срп ског на ро да на Ко со ву до 1912. 

го ди не ви ди: Не над Ва сић, Бан кар ство у ко сов ско ме то хиј ском ви ла је ту у Ста рој Ср би-
ји од дру ге по ло ви не XIX ве ка до 1912. го ди не, у: „Ба шти на“, При шти на–Ле по са вић, св. 
22/2007, стр. 105–114. 
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У ди пло мат ској ми си ји у При шти ни Ну шић је, по ред де пе ша ко је је слао 
у Ми ни стар ство ино стра них де ла Ср би је8 у Бе о гра ду, имао у свом фо ку су и 
ко сов ску при вре ду. Са еко ном ског ста но ви шта, мо гли би смо кон ста то ва ти 
три де ла ко сов ске при вре де ко ји ма се Ну шић ба вио:

1. по љо при вре да и сто чар ство, 
2. ми гра ци је ста нов ни штва и 
3. пи ја це.
Овим три ма де ло ви ма, ба ви ће мо се у на став ку на шег на уч ног раз ма тра ња, 

Ну ши ће вог ви ђе ња при вред них при ли ка на Ко со ву у вре ме ње го вог бо рав ка у 
При шти ни.

3. По љо при вре да и сто чар ство на Ко со ву
На род на Ко со ву у вре ме Ну ши ће вог ди пло мат ског слу жбо ва ња ба вио 

се до ми нант но зе мљо рад њом,9 а за тим у ма њој ме ри и сто чар ством.10 По љо-
при вре дом и сто чар ством та да се ба ви ло ста нов ни штво на Ко со ву у ве ћи ни. 
Зе мља је у ве ћин ском вла сни штву на Ко со ву ар на ут ска, а у ма њем де лу тур ска. 
Ра та ре ни је шти тио ни ка кав за кон у слу ча ју при род них не по го да ме ђу ко ји ма 
су до ми ни ра ле по пла ве и град.

Из по ме ну тих раз ло га, по љо при вре да ни је да ва ла оче ки ва не при но се се-
љач ком ста нов ни штву ко ли ко је би ло мо гу ће за он да шње при ли ке. Ме ђу тим, 
ста ње ума ње них при но са у по љо при вред ној про из вод њи ути ца ло је и на то 
да су мно ге њи ве оста ле нео бра ђе не. 

4. При вре да Ко со ва и исе ља ва ње ста нов ни штва
На ста ње ко сов ске при вре де у де лу по љо при вре де и сто чар ства у вре ме Ну ши-

ће вог ди пло мат ског бо рав ка у При шти ни, не га тив ни ути цај је вр ши ло исе ља ва ње 
ста нов ни штва. Ка ко је та да за па зио Ну шић, њи хо ва ме ста су за у зи ма ли Ар на у ти,11 
што је де тер ми ни са ло и ме ња ло рад ну струк ту ру та мо шњег ста нов ни штва. 

5. Ко сов ска при вре да и пи ја це
Ва жно Ну ши ће во за па жа ње би ло је и у ве зи са жит ни цом на Ко со ву по-

љу, ко ја је тре ба ла да бу де жит ни ца Тур ске ца ре ви не у европ ском де лу. За 
ко сов ску при вре ду и се ља ке ва жан зна чај је има ла пи ја ца у Со лу ну. Ка да се 

8 О исто ри ји Ми ни стар ства ино стра них де ла Ср би је ви ди: Бог дан Љ. По по вић, Исто-
ри ја Ми ни стар ства ино стра них де ла Ср би је, Слу жбе ни гла сник/Ди пло мат ска ака де ми ја, 
Бе о град, 2005. 

9 Ну шић, Ко со во – Опис зе мље и на ро да, op. cit., 46. 
10 Исто, 46. 
11 Исто, 47.
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ра ди ло о жи ту, на Ко со ву је ма ње се ја на бе ла вр ста пше ни це у од но су на цр-
ве ну. Та ко ђе, се ља ци на Ко со ву су се ја ли овас али и раж. У кул ту ри ис хра не 
ста нов ни штва нај ви ше се ко ри стио ме ша ни хлеб са два са стој ка. „Хлеб се 
ме си од бра шна ку ку ру зног, ме ша ног са јеч мом.“12 По ред жи та, ов са, ра жи 
и ку ку ру за, се ља ци су про из во ди ли и па суљ ко ји су ма њим де лом но си ли на 
про да ју на „трг, а ку пус, кро мит (цр ни лук), кром пир, пра зи лук, зе ље, и јед ну 
вр сту ти кве са мо за сво ју упо тре бу“.13 Ин те ре сант но је по ме ну ти да је у ву-
чи трн ским се ли ма до ми ни ра ла про из вод ња бо ста на. По ред то га, Ну шић је 
ис прав но за па зио и за пи сао и шта се не не гу је од по љо при вред них кул ту ра 
на Ко со ву. „Не не гу је се по се ли ма ни по ва ро ши ма: па тли џан, рен, бам ња, 
спа наћ, кељ, гра шак.“14 

Ба ве ћи се кон крет но и пи та њем сто чар ства у ко сов ској при вре ди, Ну шић 
је до шао до сле де ће кон ста та ци је. „Не узи ма ју ћи у об зир Шар, на Ко со ву 
се на род не ба ви сто чар ством.“15 Ста нов ни штво на Ко со ву се ба ви ло сто-
чар ством нај че шће у свр ху за до во ља ва ња „сво је до ма ће по тре бе.“16 При том, 
при плод не сто ке ни је би ло, а ве ли ки про блем сто ча ри ма при чи ња вао је не до-
ста так ве те ри нар ске слу жбе. Сто ча ри на Ко со ву про да ва ли су сто ку је ди но 
у слу ча ју да ни су има ли дру гу мо гућ ност да је за др же. „Има свих вр ста сто ке: 
го ве да, ко ња, сви ња, ова ца, ко за, би во ла (ко ји се че сто за ву чу упо тре бља ва ју) 
и ма га ра ца.“17 На Ко со ву је би ло у ма њем бро ју и пче ли ња ка у Ја ње ву. У вре-
ме Ну ши ће вог ди пло мат ског бо рав ка на Ко со ву се ни је га ји ла сви ле на бу ба. 
Нај зад, га је на је на Ко со ву и жи ви на. 

За вр шно раз ма тра ње

По ред то га што је био по зна ти пи сац, ди пло ма та, пу бли ци ста, Бра ни-
слав Ђ. Ну шић се у сво јој мо но гра фи ји Ко со во – Опис зе мље и на ро да успе-
шно ба вио и при вред ним при ли ка ма. Ве ли ке не по зна ни це ко је су пра ти-
ле ста ње ко сов ске при вре де то га вре ме на по сле Ну ши ће вог из ван ред ног 
уви да би ле су ре ше не. За хва љу ју ћи Ну ши ћу, зва нич ни ци у Ми ни стар ству 
ино стра них де ла мо гли су мно го про фе си о нал ни је да про це њу ју еко ном-
ску си ту а ци ју на Ко со ву, по го то во у оном де лу ко ји се ти цао срп ског ста-
нов ни штва. 

12 Исто, 48.
13 Исто, 48.
14 Исто, 48.
15 Исто, 50. 
16 Исто, 50. 
17 Исто, 50. 
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Ne nad A. VA SIĆ 

SO ME ECO NO MIC RE MARKS OF BRA NI SLAV 
Đ. NU ŠIĆ “ON KO SO VO”

Sum mary

The aut hor sta tes that a smal ler part of li fe and works of Bra ni slav Đ. Nu šić are con-
nec ted with Ko so vo. By de a ling with eco no mic cir cum stan ces and de scrip tion of the sta te 
of that po pu la tion, Nu šić ma na ged to gi ve sig ni fi cant and va lu a ble in sights be ing im por-
tant not only for hi sto ric but eco no mic and cul tu ral study of Ko so vo spe ci fics as well. 

Furt her mo re, the aut hor po ints out that sci en ti fic works on Ko so vo pre sen ted by 
Nu šić are use ful on ma ni fold ba sis even now. Be si des the ex cep ti o nal di plo ma tic style 
and hu man tre at ment of com pa tri ots and ot her mem bers of dif fe rent na ti ons, his eco-
no mic con si de ra ti ons are to be very use ful and im por tant.

Key words: Bra ni slav Đ. Nu šić, Ko so vo, eco nomy, agri cul tu re, cat tle bre e ding, 
mi gra ti ons, po pu la tion, mar ket. 

Рад је пре дат 18. мар та 2011. 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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БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 30, 2011

Ива на АРИ ТО НО ВИЋ
Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на / Ле по са вић

СФЕ РА РА ДА И ПО ТРО ШАЧ КА КУЛ ТУ РА 
КАО ЕЛЕ МЕН ТИ РЕ КОН СТРУК ЦИ ЈЕ 
СВА КО ДНЕВ НОГ ЖИ ВО ТА ЖЕ НА 
НА СЕ ВЕ РУ КО СО ВА И МЕ ТО ХИ ЈЕ*

Ап стракт: У ра ду је ука за но на спе ци фич но сти сва ко дне ви це же на у све тлу 
сфе ре ра да и по тро шач ке кул ту ре. На пи са ње ра да на ову те му под ста кла нас је 
ње на (пре)ду га за не ма ре ност у дру штве ним на у ка ма. Сфе ра ра да и по тро шње у 
пост кон флик ном окви ру ука зу је на по тен ци јал не про ме не у сва ко днев ном жи во ту 
же на и њи хо вих по ро ди ца. Увид у ре кон струк ци ју сва ко дне ви це мо же пред ста вља-
ти осно ву за на ред на си сте мат ска ис тра жи ва ња и оста лих аспе ка та сва ко дне вог 
жи во та же на на Ко со ву и Ме то хи ји.

Кључ не ре чи: сва ко днев ни жи вот, же не, рад, по тро шња, дру штве ни су коб, Ко-
со во и Ме то хи ја.

Увод 

Ко со во и Ме то хи ја де це ни ја ма пред ста вља про стор ни овир за ис тра жи-
ва ња у дру штве ним на у ка ма. Раз ло зи су мно го број ни. Нај при сут ни ји раз лог 
у но ви јој исто ри ји је сте упор ни су коб две нај број ни је ет нич ке гру пе, чи ји 
пред став ни ци твр де да по ла жу пра во (исто риј ско или ет нич ко) над су ве ре-
ном вла да ви ном овом те ри то ри јом, при том оспо ра ва ју ћи пра ва оној дру гој 
гру пи. Ис по ста вља се, ме ђу тим, да су на уч ни ци де це ни ја ма пре ви ђа ли зна чај 
сва ко днев ног жи во та ста нов ни ка по кра ји не, на чи је су ис ку ство дру штве но-
по ли тич ка пре ви ра ња оста ви ла број не по сле ди це. Ово на ро чи то ва жи за сва-
ко дне ви цу же на, ко је су у тра ди ци о нал но-па ри јар хал ном кон тек сту не рет ко 
за не ма ре не као дру штве ни ак те ри. 

УДК 000000000000

* Рад је на пи сан у окви ру про јек та Ма те ри јал на и ду хов на кул ту ра Ко со ва и Ме то хи је 
(Ев.бр. 178028), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је.
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У до ма ћој со ци о ло ги ји сфе ра сва ко дне ви це по ста је ак ту ел на тек у по след-
њој де це ни ји ХХ ве ка, услед ме ђу на род них санк ци ја, гра ђан ског ра та, ве ли ког 
бро ја из бе глих ли ца и на глог оси ро ма ше ња гра ђа на. Па ра лел но са овим де ша-
ва њи ма, на ве де на де це ни ја на те ри то ри ји ју жне по кра ји не про те кла је у зна ку 
на пу шта ња рад них ме ста у др жав ној слу жби од стра не ал бан ске ет нич ке гру пе, 
а ка сни је и дру штве ним су ко бом, чи ји је крај њи епи лог би ло ус по ста вља ње 
ме ђу на род ног про тек то ра та. Услед та ко озбиљ них дру штве них про ме на, сва-
ко дне ви ца же на сма тра на је ефе мер ном те мом, чи јем про у ча ва њу се со ци о ло зи 
ко ји ина че про у ча ва ју „круп не дру штве не про бле ме“ ни су пре пу шта ли. Да нас, 
два на ест го ди на на кон ус по ста вља ња ме ђу на род ног про тек то ра та и три го ди-
не на кон јед но гла сног про гла ше ња не за ви сно сти по кра ји не, ја сно је да је до-
шло до озбиљ не ре кон струк ци је сва ко дне ви це ста нов ни ка Ко со ва и Ме то хи је. 

За бе ле же них ис ку ста ва же на из по кра ји не не ма мно го, због че га овај рад 
пред ста вља при лог про у ча ва њу сва ко дне ви це же на, као тра ди ци о нал но за-
не ма ре ног де ла по пу ла ци је, а ко је су ле фе вров ски ре че но „при ви ле го ва ни 
ак те ри“ сва ко дне ви це. Сфе ра ра да и по тро шач ка кул ту ра же на од из у зет ног 
су зна ча ја, тим пре што су на кон по след њих дру штве них су ко ба же не у мно гим 
по ро ди ца ма пре у зе ле уло гу хра ни тељ ки. Ове про ме не при мо ра ле су и со ци о-
ло ге да у свој фо кус ин те ре со ва ња увр сте сва ко днев ни жи вот, ка ко би чи тав 
дру штве ни оквир са гле да ли „од о здо“ – из ви зу ре кон крет них дру штве них ак-
те ра. Сфе ра ра да и по тро шач ка кул ту ра мо жда ни су нај зна чај ни ји сег мен ти 
сва ко днев ног жи во та на Ко со ву и Ме то хи ји, али је су сег мен ти у окви ру ко јих 
је ре кон стру ци ја сва ко дне ви це и дру штве ног по ло жа ја же на нај о чи глед ни ја.

Сфе ра ра да

Већ чи тав је дан век рад се не до жи вља ва сфе ром ко ја има ве зе са при-
ват но шћу. Ипак, пре ба цив ши се у до мен јав ног, рад је остао нео дво јив од 
при ват ног „јер раз ви ја осе ћај ста бил ног дру штве ног иден ти те та и пред ста-
вља би тан чи ни лац чо ве ко вог са мо по што ва ња у мо дер ним дру штви ма“1. У 
пост кон фликт ној зо ни зна чај ра да за ин ди ви дуу и ње ну по ро ди цу се по ве ћа ва, 
бу ду ћи да уз обез бе ђи ва ње нео п ход них сред ста ва за жи вот, по зи тив но ути че 
на пси хо ло шко пре ва зи ла же ње стре сних сва ко днев них си ту а ци ја, дру штве них 
и жи вот них кри за, а у слу ча ју ин тер но ра се ље них ли ца дру штве не мар ги на ли-
за ци је. У скла ду са тим, еко ном ска ин те гра ци ја је нај си гур ни ји вид одр жа ња 
кон ти ну и те та што ста бил ни јег сва ко днев ног жи во та. 

За мно ге же не на се ве ру Ко со ва и Ме то хи је рад пред ста вља ег зи стен ци-
јал ну ну жност. Реч је о дру штве ној уло зи чи ји гу би так ве ћи на же на да нас се би 

1 Ен то ни Ги денс, Со ци о ло ги ја, ЦИД, Под ро ги ца, 1998, 202.
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не сме при у шти ти, услед не мо гућ но сти про на ла ска по сла за су пру га. Оту да 
же не не рет ко мо ра ју при гу ши ва ти сво је фе ми ни не осо би не, на у че не то ком 
про це са со ци ја ли за ци је, не би ли би ле бли же ан дро ги ном мо де лу род них осо-
би на. Све сне основ ног кон цеп та жи во та на се ве ру Ко со ва и Ме то хи је – при-
вре ме но сти, оне су бр же од му шка ра ца при хва ти ле на мет ну те тран зи ци о не 
то ко ве. У том слу ча ју пре о ста је им да при хва те или мо ди фи ку ју обра сце на 
ко ји ма та кав си стем по чи ва – ин ди ви ду а ли зам, рав но прав ност, ре ци про ци тет, 
са мо стал ност и по стиг ну ће.2 

У про бле ма ти зо ва ном окви ру ви дљи ви ја је дво стру ка оп те ре ће ност за-
по сле не же не.3 Не ке од њих да нас су та ко ђе ак тив ни је на по ли тич ком, со ци-
јал ном и ин ди ви ду ал ном пла ну у од но су на прет ход не де це ни је. Ово мо же мо 
об ја сни ти осе ћа њем при вре ме но сти ко ји је основ но од ре ђе ње жи во та на на-
ве де ном про сто ру, због че га су же не од лу чи ле да сво је вре ме ак тив но ис ко ри-
сте, у ци љу при ба вља ња ма те ри јал не или не ке дру ге до би ти за сво ју по ро ди цу. 
То ука зу је и на про цес „дво стру ке при сут но сти же не“ у при ват ној и јав ној 
сфе ри ра да, због че га се же на ма отва ра ју но ве мо гућ но сти за про ме ну дру-
штве ног по ло жа ја. „Оне се огле да ју у шан си да же на у са вре ме ном дру штву 
бу де ме ди ја тор и ини ци ја тор про ме на у обе сфе ре, при че му за про ме не у по-
ро ди ци мо же да се ан га жу је као јав ни ак тер, а не као при ват ни и мар ги нал ни 
члан дру штва, а са дру ге стра не, про ме на ма у рад ној сфе ри мо же до при не ти 
са сво јим ис ку стви ма из при ват не сфе ре и сво јом тен ден ци јом ка ве ћој афек-
тив ној пар ти ци па ци ји не за ви сно од вр сте до ме на у ко ме се кре ће“.4 Ово ста-
но ви ште же ни да је дру штве но при ви ле го ва ну по зи ци ју у од но су на му шкар ца, 
ко ме ни је свој стве на афек тив на пар ти ци па ци ја. Же не се оту да по ја вљу ју као 
дру штве ни ак те ри ко ји спа ја ју не ка да не спо ји ве дру штве не до ме не: по ро ди цу 
и тр жи ште, при ват но и јав но. 

Спо соб ност же на да се при ла го де тре нут ним дру штве ним зби ва њи ма ви-
дљи ва је, та ко ђе. У си ту а ци ја ма дру штве них кон фли ка та, код же на је из ра же-
ни ја тен ден ци ја на кло ње но сти фа ми ли ја ри стич ко-ега ли тар ним вред но сти ма 
(ем па ти ја, бри га и по моћ дру гим љу ди ма), ка да су у ста њу да за рад очу ва ња 
по ро ди це у тра ди ци о нал ном сми слу ре чи, жр тву ју лич ни раз вој. „Са дру ге 
стра не, мо же се ту ма чи ти као по тре ба же на да се за др же од ре ђе не тра ди ци-
о нал не вред но сти (за јед ни штво, по моћ угро же ни ма) и тра ди ци о нал не род-
не уло ге (мај ка, до ма ћи ца), без об зи ра на то што се кроз на пре дак по ма ља ју 
но ве вред но сти и но ви дру штве но-при хва тљи ви обра сци по на ша ња“.5 Ово 

2 Ана Ву ко вић, „Те о ри ја кул тур ног за о ста ја ња и дру штве ни по ло жај же на у Ср би ји“, 
Го ди шњак за со ци о ло ги ју, год. V, бр. 5, Ниш, 128.

3 Ан ђел ка Ми лић, Со ци о ло ги ја по ро ди це – кри ти ка и иза зо ви, Чи го ја штам па, Бе о град, 2001, 144.
4 Исто, 146.
5 Ана Ву ко вић, нав. де ло, 119.
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је на се ве ру Ко со ва и Ме то хи је ва жи ло пр вих го ди на на кон ус по ста вља ња 
ме ђу на род ног про тек то ра та. На кон оп штих су ко ба и ус по ста вља ња ма кар 
и при вид ног ми ра, до шло је до по ве ћа не дру штве не ан га жо ва но сти же на, из 
свих ет ни чих за јед ни ца, у од но су на пред рат ни пе ри од и то нај пре у ур ба ним 
сре ди на ма. Ипак, код же на је и да ље на сна зи ам би ва лент ност по ло жа ја – не-
ис ко ре ње но на сле ђе па три јар хал ног ре жи ма усло вља ва де при ва ци ју же на, 
због ко је оне и да ље не ма ју ста тус и ауто ри тет свој ствен му шкар ци ма; же не 
се још увек пр вен стве но по ве зу ју са до ма ћим вред но сти ма што про ду бљу је 
нај зна чај ни ју и нај број ни ју ка те го ри ју но си ла ца не фор мал ног ра да, тј. сва ко-
днев ни рад же на у по ро дич ном до ма ћин ству. Ово из но ва под се ћа на став о 
же ни ко ја се у „кућ ном ра ду“ по сма тра као „не ви дљи ва же на“, а у пред у зе ћу 
као „же на у све ту му шка ра ца“.6 И по ред то га, ан га жман у окви ру рад ног кон-
ти ген та же на ма оста вља про сто ра за со ци јал ну про мо ци ју, ши ре ње со ци јал не 
мре же, бор бу за бо љи по ло жај у ло кал ној за јед ни ци.7 

Ам би ва лент ност по ло жа ја же на за сно ва на је на на у че ној тра ди ци о нал ној 
пол ној уло зи са јед не стра не, же љом за обез бе ђи ва њем ма те ри јал не ег зи стен-
ци је сво је по ро ди це, са дру ге, и по тре бом за рав но прав ном по зи ци јом у по-
ро ди ци и ло кал ној за јед ни ци, у скла ду са од го вор ним уло га ма ко је оства ру ју. 
Ову бор бу же не на се ве ру Ко со ва и Ме то хи је и да ље не во де ор га ни зо ва но. 
Сти че се ути сак да сва ка по на о соб тра га за мо де ли ма за уна пре ђе ње соп стве-
ног по ло жа ја. На ло кал ним ни во и ма, не ке се по ја вљу ју у пр вом пла ну – нај че-
шће је реч о рет ким же на ма ко је оства ру ју уло ге ди рек то ра бу џет ских фир ми 
или, че шће, же на ма ко је су се из бо ри ле за ва жне по зи ци је у не вла ди ном сек-
то ру.8 Иако је лак ше од у ста ти не го се упу сти ти у ак ци ју, те же не опре де ли ле 
су се на кон крет не ко ра ке. Ме ђу тим, у бор би за сво је ме сто у дру штву, оне 
се исто вре ме но бо ре за бо љу по зи ци ју и у при ват ној сфе ри, што мо же до ве-
сти до кон флик та уло га и пси хо ло шког оп те ре ће ња. Па три јар хат као со ци-
о кул тур ни обра зац и да ље ег зи сти ра, иако ме ња сво је об ли ке. „Си гур ност“ 
па три јар хал ног до ма, ме ђу тим, све бр же не ста је услед ши рих дру штве них про-
ме на. Не ста је и си гур ност рад ног ме ста, не ка да свој стве на со ци ја ли стич ком 
уре ђе њу, због че га же не, осим му жу, „ра чу не по ла жу“ и по сло дав цу (по но во 
му шкар цу). Сва ко днев на рад на ак тив ност све је сло же ни ја и зах тев ни ја, тим 

6 Бо жо Ми ло ше вић, Уме ће ра да, Про ме теј, Но ви Сад, 2004, 289.
7 Све је ви ше обра зо ва них же на ко је су, у скла ду са еман ци па тор ским трен до ви ма на 

ко ји ма се ин си сти ра у ме ди ји ма и за ко ну о ра ду (уво ђе ње ка те го ри је мо бин га), ак тив не у 
ор га ни за ци ја ма ци вил ног дру штва и ко је ути чу на про ме не свог дру штве ног по ло жа ја бар 
на ло кал ном ни воу. 

8 Им пле мен та ци ја про је ка та, ко ји мо ти ви шу оста ле же не на ак ци ју (ука зи ва ње на про-
ши ре ност на си ља у по ро ди ца ма, очу ва ње здра вља же на, кре ди ти за ма ла жен ска пред у зе ћа 
и слич но), по ди жу и ни во све сти же на о соп стве ној ва жно сти у да том про стор ном окви ру.
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пре што моћ у пред у зе ћу и да ље има ју му шкар ци, што је ни је те шко за кљу чи ти 
услед за не ма ри вог бро ја же на на ру ко во де ћим по ло жа ји ма. 

Сва ко днев ни жи вот же на на се ве ру Ко со ва и Ме то хи је у сфе ри ра да, 
мо же мо опи са ти као оп те ре ћен не са мо рад ним ак тив но сти ма, већ и по ро-
дич ним оба ве за ма и стре сним си ту а ци ја ма. Усло ви за по бољ ша ње дру штве не 
по зи ци је же на ви дљи ве су, услед њи хо ве при сут но сти у рад ном кон ти ген ту 
ко ја ви ше ни са мим же на ма не оста вља про сто ра за од у ста ја ње од од го вор-
ни јег рад ног или дру штве ног ан га жма на. Ме ђу Срп ки ња ма ова тен ден ци ја 
је нај при сут ни ја у обра зов ној сфе ри ра да, у ко јој су нај број ни је. Про фе си ја 
ко је је вре ме ном би ла све ви ше фе ми ни зи ра на, што је и си но ним за ма ње 
пла ће на, тре нут но је ме ђу Ср би ма на Ко со ву и Ме то хи ји, пре сти жна. Ви со ке 
пла те же на ма из ове бран ше оста вља ју мо гућ но сти за да ље шко ло ва ње, што 
су не ке и ис ко ри сти ле. Бо љи еко ном ски стан дард пра ћен је и бо љом со ци оп-
си хо ло шком по зи ци јом тих же на. Ал бан ке су, та ко ђе, све сне да је еко ном ска 
не за ви сност из вор мо ћи. Чак и уко ли ко је њи хов фи нан сиј ски до при нос по-
ро дич ном бу џе ту ма њи од су пру го вог, при ход ко ји оне оства ру ју пру жа им 
си гур ност. Све сне да је њи хо ва дру го ра зред на со ци јал на по зи ци ја, на ро чи то 
то ком ‘90-их го ди на, би ла усло вље на и ис кљу че но шћу из рад ног кон ти ген-
та,9 све ве ћи број ал бан ских же на да нас је за по сле но. Ал бан ке да нас же ле да 
за вр ше шко лу, до би ју по сао, има ју ви сок еко ном ски стан дард, ко ји би во дио 
бра ку и ис кљу чи во ну кле ар ној по ро ди ци. Ме ђу тим, со ци оп си хо ло шке пред-
но сти за по сле ња има ју и сво ја прак тич на, сва ко днев на и иде о ло шка огра ни че-
ња. Уме сто „дво стру ке при сут но сти“ свр сис ход ни је је при ча ти о „дво стру кој 
оп те ре ће но сти“, бу ду ћи да му шкар ци и да ље нај че шће не по ма жу у кућ ним 
по сло ви ма. Исто вре ме но, при ти сак сре ди не ко ји од же не зах те ва на гла ше ну 
чи сто ћу у ку ћи, ука зу је на оп ста ја ње спе ци фич них тра ди ци о нал но-па три јар-
хал них обра за ца, ко ји из ме ђу оста лог ука зу ју на гу би так угле да му шкар ца у 
слу ча је ви ма по мо ћи у ку ћи сво јим же на ма. „И за по сле не и не за по сле не же-
не сла жу се да еко ном ски до при нос од пла те не уве ћа ва оба ве зно ауто ри тет 
же не. Ако још жи ви у тра ди ци о нал ном ми љеу, ауто ри тет се не сти че кроз 
еко ном ски до при нос или сло бо ду кре та ња, не го кроз ис пу ња ва ње тра ди ци-
о нал не жен ске уло ге. 

За по сле ње да је же ни из ве сну моћ, сло бо ду кре та ња, али одр жа ва ње иде-
а ла узор не ал бан ске су пру ге ства ра ве ли ки фи зич ки и емо ци о нал ни те рет“.10 
Си ту а ци ја је слич на и да нас, две де це ни је на кон овог за кључ ка. Оп ста ја ње 

9 Пре 1990. го ди не удео Ал бан ки у рад ном кон ти ген ту на Ко со ву и Ме то хи ји био је 
33,5%. У по след њој де це ни ји ХХ ве ка све ден је на 3% (ви де ти: Bar ba ra von Glutz, „Wo men 
in Ko so vo: Bet we en Tra di tion and Eman ci pa tion”, So uth-East Euro pe Re vi ew, 1-4,132). 

10 Ja net Re i neck, „Ur ba ni za ci ja i pro ces tran sfor ma ci je po lo ža ja Al ban ke na Ko so vu“, Et no-
lo ške sve ske, Be o grad, 1987, 167.
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тра ди ци о нал них мо де ла, ја сно ука зу је на њи хо ву ри гид ну уко ре ње ност, мар-
љи во пре но ше ну са ге не ра ци је на ге не ра ци ју Ал бан ки и Ал ба на ца. Зва нич не 
аспи ра ци је ал бан ских ин сти ту ци ја, ко је се у нај кра ћем мо гу опи са ти као те-
жња за при кљу чи ва њем Европ ској за јед ни ци, као и при су ство ме ђу на род-
них ор га ни за ци ја, мо же би ти пред у слов за бр же од мр за ва ње тра ди ци о нал-
ног кон тек ста. Ипак, мо же мо прет по ста ви ти да чак и услед бр зих про ме на 
у по на ша њу же на ко је жу ре ка „са вре ме ном, ур ба ном“ по на ша њу, не ће би ти 
ис ко ре ње но њи хо во ру ко во ђе ње тра ди ци о нал ним обра сци ма. Раз лог је сте 
кон ти ну и тет тра ди ци о нал не иде о ло ги је, ко ји ни је зна чај но угро жен ни на кон 
ни за дру штве них про ме на на Ко со ву и Ме то хи ји. Чак и оне Ал бан ке ко је жи ве 
сан ве ћи не сво јих су на род ни ца, кроз за по сле ње и ну кле ар ну по ро ди цу, за пра-
во се у жи во ту ру ко во де тра ди ци о нал ним нор ма ма. То че сто зна чи тра же ње 
ком про ми са из ме ђу лич ног по стиг ну ћа и ко лек тив них нор ми на мет ну тих же-
ни. Зна чи и то да не сме мо за не ма ри ти су пер и ор ност му шка ра ца, без об зи ра 
на то да ли је са ме Ал бан ке до жи вља ва ју као чи ње ни цу усло вље ну при ро дом 
или дру штве ним нор ма ма. „За по сле не же не сма тра ју да су рас ки ну ле тра ди-
ци о нал не око ве, али у ствар но сти њи хо ва основ на мо ти ва ци ја и де ло ва ње 
за сни ва ју се на тра ди ци о нал ним вред но сти ма у ур ба ном об ли ку“.11 Та ко је и 
да нас, с тим што при пад ни ци/е ове ет нич ке за јед ни це оста лим љу ди ма, не-
ал бан ци ма и на ро чи то ме ђу на род ној за јед ни ци ова кве вред но сти при ка зу ју 
у ро ман ти чар ском кљу чу кул тур ног на сле ђа, ни ка ко у све тлу ри гид них тра-
ди ци о нал них нор ми. 

По тро шач ка кул ту ра же на на се ве ру по кра ји не 

Сфе ра ра да са вре ме них дру шта ва нео дво ји ва је од по тро шач ке ди мен зи је. 
У не ким тек сто ви ма ко ји опи си ју ка рак те ри сти ке по тро шач ке кул ту ре у раз-
ви је ним дру штви ма За па да, рад се не по сма тра као основ на чо ве ко ва по тре ба, 
већ као при пре ма за сло бод но вре ме.12 Те жи ште та квог по и ма ња ра да тра жи 
се у кул ту ри са вре ме не ере ко ја про ла зи у зна ку ма сов не про звод ње, по тро-
шње и про фи та. „Све обла сти дру штве но-еко ном ског, а и по ли тич ког жи во та 
под ре ђе не су том ци љу, па и сфе ра кул ту ре“.13 Не тре ба из о ста ви ти ни уло гу 
ме диј ских ку ћа, ко је као да се над ме ћу у обла сти „за у зи ма ња те ри то ри је“ сло-
бод ног вре ме на и по тро шач ког мен та ли те та дру штве них ак те ра. „Фа бри ку ју се 
скан да ли, ла жи, пред ра су де и гла си не, идо ли и хо би ји, оби ча ји, но ве по тре бе. 

11 Исто, 168.
12 На та ша Кри во ка пић, „По и ма ње сло бод ног вре ме на у са вре ме ном дру штву до 80-их 

го ди на ХХ ви је ка“, Со ци о ло шка лу ча, 2007, I/2, 98.
13 На та ша Кри во ка пић, „Сло бод но ври је ме и ма сов на по тро шач ка кул ту ра“, Со ци о ло-

шка лу ча, II/1, 2008, 65.
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По сто ји од нос не ви дљи вог про из во ђа ча и ма се по тро ша ча“.14 По узо ру на раз-
ви је не др жа ве, и ме ди ји из тран зи ци о них и не раз ви је них дру шта ва, по ку ша ва ју 
да сво јим гле да о ци ма и гле да тељ ка ма пла си ра ју слич не на ци о нал не сен за ци је. 

Оту да ни је без осно ва тврд ња да је на се ве ру Ко со ва и Ме то хи је сло бод но 
вре ме же на де тер ми ни са но спо ља шњим чи ни о ци ма ко ји усме ра ва ју ње го ве 
спе ци фич но сти и са др жи ну, али и по ве ћа њем жи вот ног стан дар да јед ног де-
ла по пу ла ци је ко је ути че на про ме ну пре ђа шњих жи вот них сти ло ва. Услед 
опреч них дру штве них зби ва ња, чи ји је ин тен зи тет про ме на на ви со ком ни-
воу, ис по ста вља се да су же не че сто до жи вље не као инерт ни по тро ша чи, чи ји 
су кре а тив ни по тен ци ја ли за не ма ре ни. Уко ли ко се освр не мо на ста но ви ште 
да је сло бод но вре ме дру штве но усло вљен фе но мен – исто риј ски и кла сно, 
чи је спе ци фич но сти су у ве зи са еко ном ским, кул тур ним, на уч но-тех нич ким 
чи ни о ци ма, ис по ста вља се да су и кри те ри ју ми по тро шње у ко ре ла ци ји са 
пре о вла ђу ју ћим вред но сти ма сло бод ног вре ме на. 

Чо век са вре ме ног по тро шач ког дру штва (ho mo con su mens), сво ју оту ђе-
ност у сфе ри мо но то ног ра да, на сто ји да су бли ми ра. То, ме ђу тим, нај че шће 
чи ни оту ђе но шћу у сфе ри пра зног хе до ни зма (про ста за до вољ ства, те ле сни 
ужи ци, ало хо ли зам). И не при ме тив ши, по ста је жр тва ма сов не кул ту ре. У 
про бле ма ти зо ва ном про стор ном окви ру, син таг ма по тро шач ко дру штво 
до би ја дру га чи ју – пар ци јал ну ди мен зи ју. Сред ства ма сов не кул ту ре упра-
вља ју сва ко дне ви цом љу ди (на ро чи то же на), а у ци љу оства ре ња бар при-
вид не сре ће. То је у сфе ри сло бод ног вре ме на и по тро шње, а ме ђу же на ма 
из ви ших кла сних кру го ва, при мет но у ви ду (ту ри стич ких) пу то ва ња. Услед 
ре пре сив не сва ко дне ви це, код же на ко је то се би мо гу да при у ште, при ме тан 
је ком пен за тор ски ка рак тер (ту ри стич ких) пу то ва ња. Ове же не бе же од си ве 
сва ко дне ви це у ла жну ин ди ви ду ал ност, а нај јед но став ни ји на чин за то је сте 
по тро шња про из во да ма сов не кул ту ре у ви ду под ми ри ва ња (ла жних) по тре-
ба у па сив ном хе до ни зму. У по тро шач ким дру штви ма са мо за до вољ ство ја-
вља се као про из вод, услед че га се хе до ни стич ки сре ћан жи вот по ја вљу је као 
обра зац сми сла у ко јем је за до вољ ство циљ и свр ха са мом се би, а ис по ља ва се 
у про ме на ма, аван ту ра ма и пу то ва њи ма. Не мо же мо за кљу чи ти да на се ве ру 
Ко со ва и Ме то хи је по сто ји овај (ра ди кал ни) вид хе до ни зма, сва ка ко не ме ђу 
нај ве ћим бро јем же на. Ипак, је сте при сут на по тре ба за (при вре ме ним) од-
ла ском из сво јих ме ста бо рав ка, ка ко би се по бе гло од пер ма нент не на пе то-
сти и без бед но сног ри зи ка. Сва ки по вра так у сво је ме сто бо рав ка, ме ђу тим 
оства ру је „бу ме ранг ефе кат“, бу ду ћи да се оно од че га се же ле ло по бе ћи вра ћа 
као бу ме ранг. 

Ме ђу Срп ки ња ма, за по сле ним у бу џет ским фир ма ма, до ко ли ца је из ме-
ње на и усло вље на по ве ћа њем жи вот ног стан дар да и нај че шће се по ја вљу је 

14 Дра ган Ко ко вић, Пу ко ти не кул ту ре, Про ме теј, Но ви Сад, 2005, 328.
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у ви ду по тро шње. Пу то ва ња се ја вља ју као циљ бе га од ре ал но сти, а ре ђе про-
ши ри ва ња ви ди ка, ства ра ња но вих кон та ка та, раз ви ја ња аутен тич но сти... У 
па у за ма од пу то ва ња при мет на је тен де ци ја све че шћег по се ћи ва ња фри зер-
ских и ко зме тич ких са ло на, као и про дав ни ца ску пих, брен ди ра них про из во да, 
ко ји су рет ки ста ту сни сим бо ли у про бле ма ти зо ва ном ре фе рент ном окви ру. 
По тро шња и по се до ва ње но вих (ра ни је те шко до ступ них) ства ри и њи хо-
ва не пре ста на про ме на/за ме на но вим про из во ди ма по ве ћа ва ју осе ћај са мо-
по у зда ња и мо ћи ових же на. Про из вод ња пред ме та за ду го трај ну упо тре бу 
иона ко је за бо ра вље ни вид ак тив но сти, ка ко про из во ђа ча, та ко и по тро ша ча. 
Пред ме ти се ку пу ју ка ко би у јед ном тре нут ку би ли за ме ње ни но вим пред ме-
ти ма за исту на ме ну. 

Ова квим по на ша њем, као да до ла зи то тен ден ци је ме ђу соб ног так ми че ња 
од ре ђе ног бро ја же на у сфе ри по се до ва ња ста ту сних сим бо ла, услед иден ти-
фи ка ци је са соп стве ним вла сни штвом. Ус кра ће не за из ра жа ва ње сво је ин ди-
ви ду ал но сти, та ле на та и по тре ба на аде ква тан на чин, ове же не ла ко ми сле но се 
опре де љу ју за про из во де по тро шач ке кул ту ре ко јих на по ме ну том про сто ру и 
не ма мно го. У скла ду са тим, очи глед ни је је над ме та ње у то ме ко ће пр ви (ко ја 
ће пр ва) по се до ва ти од ре ђе ни про из вод. „То зна чи да је дан од узро ка па сив-
но сти по је дин ца у сло бод ном вре ме ну и у од но су на про из во де по тро шач ке 
кул ту ре, по ред ути ца ја ра да, ве ро ват но ле жи и у са мој људ ској при ро ди. По-
тро шња са ма по се би не пред ста вља не га тив ну по ја ву. Она је ну жан чин ко јим 
се за до во ља ва ју чо ве ко ве по тре бе“.15 Ме ђу тим, на чин по тро шње кон крет них 
осо ба до во ди до не за до вољ ства, јер се тро ши у кон тек сту „мо де“ ко ја се бр зо 
ме ња. Та ко до ла зи мо до гу бит ка вред но сти, као из у зет но ва жног чи ни о ца у 
овом до ме ну. Ис по ста вља се да је си стем вред но сти ре ла ти ван у свим жи вот-
ним и дру штве ним сфе ра ма, што се од ра зи ло на по тро шњу. У ре фе рент ном 
окви ру оп те ре ће ном без бед но сним ри зи ци ма, број ним ин тер но ра се ље ним 
ли ци ма, си ро ма шни ма, по сто ји и од ре ђе ни број љу ди са бо љим ма те ри јал ним 
мо гућ но сти ма, ко ји услед то га гу бе сми сао за при о ри тет не људ ске вред но сти. 
Сво је уто чи ште од си ви ла сва ко дне ви це тра же у ку по ви ни/по тро шњи. Оту да 
циљ ку по ви не ни је функ ци о нал на вред ност про из во да, већ пси хо ло шки осе-
ћај по зи тив не про ме не.

Код же на дру гих ет нич ких и кла сних при пад но сти, сло бод но вре ме и по-
тро шач ка ди мен зи ја у окви ру ње га, све де но је на па сив но усва ја ње ме диј ских 
са др жа ја, пре при ча ва ње до га ђа ја из оми ље них re a lity про гра ма, по вре ме ним 
од ла сци ма у шет њу и на ка фу. И та ко из да на у дан, већ је да на ест по сле рат них 
го ди на. Ова ква си ту а ци ја не дво сми сле но ука зу је на за не ма ре ност по тре ба же на 
(ста нов ни ка уоп ште) за ин те лек ту ал ним, кул тур ним, ду хов ним, емо ци о нал ним 

15 На та ша Кри во ка пић, „Сло бод но ври је ме и ма сов на по тро шач ка кул ту ра“, Со ци о ло-
шка лу ча, II/1, 2008, 71.



265Сфера рада и потрошака култура као елементи реконструкције свакодневног живота...

и пси хич ким раз во јем, чи ме се уру ша ва сва ко на сто ја ње за раз во јем це ло ви тих 
лич но сти. Уме сто то га, ин си сти ра се на па сив ном усва ја њу ка ко ма те ри јал них 
про из во да ма сов не кул ту ре, та ко и тен ден ци о зно пла си ра них ве сти на ТВ ка-
на ли ма, чи ме се кон ти ну и ра но раз ви ја кли ма па сив ног усва ја ња про из во да и 
из оста лих обла сти жи во та. На чи ни афир ма тив ног ин ди ви ду ал ног ис по ља ва-
ња ко ји се раз ли ку ју од оних зва нич них, не на и ла зе на раз у ме ва ње и још ма ње 
усва ја ње. Је ди на ак тив ност ко јом ће по је ди ци исто вре ме но ис ка за ти ин ди ви ду-
ал ност и за јед ни штво је сте из бор по тро шне ро бе. 

На кон уки ну тог ди ја ло га са дру ги ма („дру га чи ји ма“) ис по ста вља се да 
мно ге осо бе уки да ју и „ди ја лог са со бом“. По ла ко, али си гур но уки да се по-
тре ба за за јед ни штвом са „сво ји ма“, а ја ча по тре ба за па сив ним од но ше њем 
пре ма све ту. Упра во то је раз лог све ве ће ма ло ду шно сти и ле тар ги је мно гих 
ста нов ни ка Ко со ва и Ме то хи је, а на ро чи то Ср ба. (Пре)Ви ше пу та пот чи ње ни 
у по след њој де це ни ји, да нас не ма ју стра те ги ју за јед нич ког де ло ва ња. Уме-
сто то га, сва ка ин ди ви дуа на се би свој ствен на чин тра га за „из ла зом“. Мно ги 
„из лаз“ на ђу упра во у по тро шњи, ско ро за бо ра вив ши зна че ња ре чи „кре а тив-
ност“ и „ства ра ла штво“. 

За кљу чак

У ра ду смо ука за ли на основ не спе ци фич но сти сва ко дне ви це же на на се-
ве ру Ко со ва и Ме то хи је, а у све тлу ра да и по тро шач ке кул ту ре. На пи са ње 
ра да мо ти ви са ла нас је пре ду га за не ма ре ност сва ко дне ви це и дру штве ног 
по ло жа ја же на у дру штве ним на у ка ма. Сме њи ва ње раз ли чи тих дру штве но-
иде о ло шких ре жи ма у ХХ ве ку ути ца ло је на пре о бли ко ва ње сва ко дне ви це 
и из ла зак же на из сфе ре при ват но сти у јав ну сфе ру. Нај ви дљи ви је про ме не 
де ша ва ле су се то ком 1970-их и 1980-их го ди на, ка да је ин ду стри ја ли за ци ја и 
мо дер ни за ци ја у иде о ло шком кљу чу на на ве де ном про сто ру би ла нај ин тен-
зив ни ја. Ва ку ум на стао у по след њој де це ни ји ХХ ве ка и ме ђу на род ни про тек-
то рат, ко ји је усле дио, до дат но су уда љи ли ста нов ни ке раз ли чи тих на ци о нал-
но сти и про ду би ли по ли ти ку жи во та „јед ни по ред дру гих“. 

Ис по ста вља се, ме ђу тим, да је на ста ла дру штве на си ту а ци ја мно гим же-
на ма омо гу ћи ла из ла зак из сфе ре при ват но сти, нај пре ула ском у сфе ру ра да. 
Не ка да за по сле не у сла бо пла ће ном др жав ном сек то ру Ре пу бли ке Ср би је, 
мно ге же не да нас упра во на тим рад ним ме сти ма оства ру ју за ра ду ви шу од 
за ра де сво јих му же ва. Шта ви ше, не ке же не по ста ле су хра ни тељ ке по ро ди ца, 
бу ду ћи да су њи хо ви му же ви оста ли без по сла. Мо дер ни за циј ски про це си и 
евро ин те гра ци је о ко ји ма ал бан ски зва нич ни ци го во ре, Ал бан ка ма су пру-
жи ли при ли ку за ви со ко обра зо ва ње и рад у ме ђу на род ним и ло кал ним ин-
сти ту ци ја ма. У та квој кон сте ла ци ји дру штве них окол но сти, ме ђу тим, же не се 
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по ја вљу ју и као „дво стру ко при сут не“ због че га се отва ра ју но ве мо гућ но сти 
за про ме ну њи хо вог дру штве ног по ло жа ја, али и као „дво стру ко оп те ре ће-
не“, бу ду ћи да се би не мо гу при у шти ти гу би так по сла. Ам би ва лент ност за-
по сле них же на, ко ја се огле да у спа ја њу не спо ји вог – по ро ди це и по сла, као и 
ну жно сти очу ва ња рад ног ме ста, иза зи ва низ со ци оп си хо ло шких по сле ди ца. 
Уме сто оче ки ва не еман ци па ци је, ме ђу же на ма на Ко со ву и Ме то хи ји до шло 
је до „дво стру ке за по сле но сти“ – бу ду ћи да му шкар ци на се бе углав ном ни су 
пре у зе ли те рет кућ них по сло ва и оба ве за. У по кра ји ни је и да ље ви дљи во 
не ис ко ре ње но тра ди ци о нал но-па три јар хал но на сле ђе, ко је же не спре ча ва у 
оства ре њу до ми нант них по зи ци ја у по ро ди ци или на рад ном ме сту. У скла ду 
са тим, рад у до ма ћин ству ни је ни пре ста јао да бу де свој ствен же на ма из свих 
ет нич ких гру па. 

До по зи тив них про ме на, ме ђу тим, до ла зи. Све ве ћи број же на ан га жо ван 
је у јав ном и по ли тич ком жи во ту. Услед еко ном ске не за ви сно сти, мно ге же не 
ни су спрем не на пре ђа шње по што ва ње па три јар хал ног ре жи ма. То је де ли-
мич но ви дљи во у сфе ри по тро шње и (по сред но) сло бод ног вре ме на, где је 
при сут на ам би ва лент ност њи хо вог дру штве ног по ло жа ја. Док из ве стан број 
же на се би мо же при у шти ти пу то ва ња, као вид бе га од си ви ла сва ко дне ви це, 
не мо же се сте ћи ути сак да на ве де не ак тив но сти оста вља ју ду бљи раз вој ни 
траг. Са дру ге стра не, ве ћи на же на услед скром ни јих ма те ри јал них мо гућ-
но сти, сло бод но вре ме про во ди у шет њи са при ја те љи ца ма, по се ћи ва њу и 
до че ки ва њу ро ђа ка или ис пред ТВ апа ра та, па сив но при хва та ју ћи пла си ра не 
са др жа је, што су основ ни по ка за те љи ам би ва лент но сти сва ко днев ног жи во та 
же на у про бле ма ти зо ва ном окви ру. 

Док се пре не ко ли ко де це ни ја у дру штве ним на у ка ма сма тра ло да су сва-
ко дне ви ца и ру ти на си но ни ми, са да по сто је из дво је не и ре спек та бил не ди-
сци пли не у чи јем је фо ку су сва ко днев ни жи вот. Је дан од нај ва жни јих за да та ка 
је сте „по ве зи ва ње сва ко днев ног ис ку ства са круп ним дру штве ним струк ту ра-
ма“,16 чи ме се скре ће па жња на њи хо ву ме ђу за ви сност. Ве за из ме ђу сва ко-
днев ног „ру тин ског, не за ни мљи вог, мун да ног“ и зна чај них дру штве них про-
ме на ма на Ко со ву и Ме то хи ји све је ви дљи ви ја. Оту да не тре ба би ти из не на-
ђен сва ко днев ном ре кон струк ци јом тра ди ци о нал но-па три јар хал них нор ми 
и вред но сти, ре флек то ва них на сфе ру ра да и по тро ша ке ку лу ре же на, као ни 
све из ра же ни јим ин те ре со ва њем со ци о ло га за ове про це се. 

Ни је јед но став но пред ви де ти у ком сме ру ће се сва ко днев ни жи вот же на 
раз ви ја ти. Тре нут но је на сна зи убр за на ре кон струк ци ја и на пу шта ње па-
три јар хал ног ре жи ма, од стра не јед ног бро ја (нај че шће ви со ко о бра зо ва них 
и за по сле них) же на. Не тре ба, ме ђу тим, за не ма ри ти ути цај иде о ло шких и 
ре ли ги о зних фак то ра и њи хо вих пред став ни ка, ко ји ин тен зив но за сту па ју 

16 Ива на Спа сић, Со ци о ло ги је сва ко днев ног жи во та, ЗУНС, Бе о град, 2004, 348.
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те зу о ва жно сти ре тра ди ци о на ли за ци је и кон зер ви ра ња на ци о нал них вред-
но сти, у ро ман ти чар ском кљу чу. Бу ду ћи да ова квих ути ца ја ни је осло бо ђе на 
ни јед на ет нич ка гру па на Ко со ву и Ме то хи ји, оста је не из ве сно ко ју фор му 
ће у бу дућ но сти до би ти сфе ра сва ко дне ви це же на. Из др жав ши број не со-
ци оп си хо ло шке те шо ће ко је су ко би за со бом по вла че, при том одр жав ши 
по ро ди цу на оку пу, же не са Ко со ва и Ме то хи је по ка за ле су сна гу у нај те жим 
жи вот ним си ту а ци ја ма. У скла ду са тим, тре ба оче ки ва ти на ста вак еман ци-
па тор ких про це са, ко ји ће са свим си гур но на и ла зи ти на огра ни че ња и оп-
струк ци је за го вор ни ка па три јар хал ног ре жи ма у свим ет нич ким гру па ма. 
Оту да ће и про цес еман ци па ци је (као и до са да) тра ја ти ду же не го у дру гим 
ре ги о ни ма Ср би је. 
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Iva na ARI TO NO VIĆ

SPHE RES OF WORK AND CON SU MER CUL TU RE 
AS FAC TORS IN THE RE CON STRUC TION OF EVERYDAY 

LI FE FOR WO MEN IN NORT HERN KO SO VO 
AND ME TO HIA

Sum mary

Sig ni fi can ce of daily li fe of wo men in the north of Ko so vo and Me to hia has been 
de scri bed and analysed in this pa per. Wri ting of this work was in spi red by lon gla sting 
ne glec tion of this to pic in aca de mia. Daily li fe of re si dents in Ko so vo and Me to hia – 
which is con si de red as (post)con flict part of te ri tory of Ser bia, and Al ba ni ans to get her 
with most de ve lo ped co un tri es in the world de scri be it as de ve lo ping co un try – is bur de-
ned with nu me ro us pro blems. Ba sic de ter mi nant of li fe in the north of this pro vin ce is 
un cer ta inty. Li ving in this con text for ele ven years, re si dents of that part of pro vin ce had 
fun da men taly chan ged the ir ge ne ral and li fe pri o ri ti es. We cho se wo men and spe ci fics 
of daily li fe be ca u se the ir opi nion re gar ding so cial events in Ko so vo and Me to hia is ne-
glec ted. Thro ugh ob ser ving we co me to a con clu sion that cur rently a re con struc tion of 
on ce ma jor tra di ti o nal pa tri ar chial va lu es is ta king pla ce. This con di tion led to chan ges 
in im por tan ce of many ro les and po si ti ons of wo men and men. Wo men (so me for the 
first ti me) got chan ce to step out from the ir pri vacy, by en te ring in to wor king en vi ron-
ment. So me of them be ca me eco no mic pil lars for the ir fa mi li es. Most of them du ring 
the ir free ti me pas si vely adopts me dia con tent ser ved to audi en ce, wit ho ut put ting an 
ef fort to en rich the ir own world. Ho we ver, chan ges oc cur in in con text of daily con tra-
dic tory me dia, po li ti cal, ide o lo gi cal and fi nan cial ma ni pu la ti ons that af fect all et hnic 
com mu ni ti es in this pro vin ce. 

Keywords: daily li fe, wo men, fa mily, free ti me, Ko so vo and Me to hia. 

Рад је пре дат 11. мар та 2011. 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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БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 30, 2011

Рад ми ло ПЕ ТРО ВИЋ
Фи ло зоф ски фа кул тет у Ко сов ској Ми тро ви ци

НЕО ЛИТ КО СО ВА КАО СВО ЈЕ ВР СНИ 
КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ ФЕ НО МЕН*

Ап стракт: Рад тре ти ра две скулп ту ре са вин чан ских ло ка ли те та Ко со ва и Ме-
то хи је, јед ну са ло ка ли те та Пре ди о ни ца, а дру гу са ло ка ли те та Ба ри ље во. Стил ска 
ана ли за ово га ра да да ла је пот пу ну ико но граф ску дис по зи ци ју вин чан ске кул ту ре 
Ко со ва и Ме то хи је.

Кључ не ре чи: Стар че во, Вин ча, Ба ри ље во, Пре ди о ни ца, Ибар.

Нај но ви ји ре зул та ти ар хе о ло шких ис ко па ва ња епо ним ног нео лит ског 
ло ка ли те та у Вин чи, у бли зи ни Бе о гра да, спу сти ли су ста рост нео лит ске 
хро но ло ги је чак до 5300. го ди не пре на ше ере. По ме ну ти на ла зи об ја вље ни 
су у ка та ло гу 2008. го ди не.1 Ови ре зул та ти су да ли но ви хро но ло шки оквир 
срп ског нео ли та, да ју ћи но ве мо гућ но сти за бо ље оце њи ва ње и нео ли та на 
Ко со ву и Ме то хи ји. На рав но, не би тре ба ло да за бо ра ви мо ни на ре зул та те 
ар хе о ло шког ис ко па ва ња нај ста ри јег стар че вач ког ло ка ли те та у Ср би ји, у 
Бла го ти ну2, ко ји се на ла зи на око 200 км се вер но од Ко со ва и Ме то хи је, и 
чи ји су ис хо ди хро но ло шке иден ти фи ка ци је, уз по моћ ме то де Ц-14 , спу сти ли 
мно го ни же ра ни ју фа зу срп ског нео ли та, чак до 8700. го ди не пре на ше ере. 
Ако све му то ме при до да мо чи ње ни цу да је ме зо лит Ле пен ског Ви ра ве о ма 
пре ци зно хро но ло шки ар ти ку ли сан на на ста нак од 9000 го ди на пре на ше ере, 
он да по ста је са свим ја сно да из ме ђу ме зо ли та и ра ног Стар че ва, у срп ској 
пра и сто ри ји, као да не ма ни ка квог хи ја ту са.

* Рад је ра ђен у окви ру про јек та Ма те ри јал на и ду хов на кул ту ра Ко со ва и Ме то хи је (бр. 
178028), ко ји је одо бри ло и фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је.

1 Вин ча, пра и сто риј ска ме тро по ла, 1908-2008, Бе о град 2008, Та тја на Цвје ти ча нин, 
Не над Н. Та сић, Ду брав ка Ни ко лић, Ја сна Ву ко вић, Ми ло рад Иг ња ро вић, Сте ван Ђу ри-
чић и Аца Ђор ђе вић, стр. 22.

2 Цаи Бла го тин, ис тра жи ва ња 1989-199, Ду брав ка Ни ко лић, Ја сна Зе че вић, Бе о град 2001.
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Ра ни ји стар че вач ки слој нео ли та у Бла го ти ну раз от крио је ду бо ку ста рост 
ко ри шће ња пше ни це на Бал ка ну, спу стив ши се до 9000. го ди не пре на ше ере. 
Ло ка ли тет се на ла зи у бли зи ни Ста ла ћа, на ме сту где се За пад на Мо ра ва ули ва 
у Ве ли ку Мо ра ву, што ука зу је на то да је те о ри ја о до ла ску пше ни це из Ана до-
ли је на Бал кан са мо јед на од мо гућ но сти ко ја је исто то ли ко ре ал на као и оне 
ко је го во ре о то ме да је пше ни ца до шла из Егип та, Укра ји не или ко зна ода кле.

Ар хе о ло шка ис тра жи ва ња на Ко со ву и Ме то хи ји ко ја тра ју већ ви ше 
од по ла ве ка3 три јум фал но су окон ча на от при ли ке пре де сет го ди на, ка да је 
срп ска ар хе о ло шка шко ла, на че лу са ака де ми ци ма Га ра ша ни ном, Та си ћем, 
Јо ва но ви ћем и Брук не ром, у окви ру јед не ка пи тал не из ло жбе одр жа не у СА-
НУ, ре зи ми ра ла це ло куп ну ар хе о ло шку сто ри ју овог те ре на, са гле да ну кроз 
че тр де сет го ди на си сте мат ског ар хе о ло шког ис тра жи ва ња и ви ше од 50 ло-
ка ли те та стар че вач ког и вин чан ског нео ли та.

Ко сов ски На род ни му зеј у При шти ни имао је сре ћу да су га ре дов но по се-
ћи ва ли нај бо љи бе о град ски ар хе о ло зи на че лу са ака де ми ци ма, а ње го ва мла да 
по ста ва, ту за по сле на, са ар хе о ло зи ма, мр Бач ка ло вим, Фи да нов ским, Љу ци јем, 
на че лу са до а је ном др Јо ва ном Гли ши ћем, про кр ста ри ла је овим про сто ром 
од ре ког ни сци ра ња до ко нач них ар хе о ло шких от кри ћа4. Бе о град ска из ло жба 
Му зе ја из При шти не 1998. го ди не у СА НУ да ла је пра ву сли ку мла ђег и ста ри-
јег нео ли та пре ма епо ним ним ло ка ли те ти ма у Стар че ву и Вин чи. И не са мо то. 
По ка за ло се да је, и по ред мно го ма хи нал них про пу ста у до ку мен та ци ји и не пу-
бли ко ва њу ис ко па не ар хе о ло шке гра ђе из При штин ског му зе ја, овај про стор 
ипак остао кључ на тач ка за оце ну и стар че вач ке и вин чан ске фа зе европ ског 
нео ли та. Али, авај, др Јо ван Гли шић5, нај ве ћи зна лац ове про бле ма ти ке, оти-
шао је у пен зи ју, не окон чав ши сво ју ар хе о ло шку до ку мен та ци ју са чи ње ну од 
че тр де се то го ди шњег ра да у При шти ни. Но, и по ред то га, до бро ис тра же ни и 
уби ци ра ни ар хе о ло шки ло ка ли те ти мла ђег ка ме ног до ба са Ко со ва и Ме то хи је 
пру жи ли су су пер и ор ну гра ђу ко ја је већ са да у ста њу да до пу ни и по пра ви све 
оно што је про ма кло спе ци ја ли сти ма Стар че ва и Вин че, не са мо на про сто ру 
бив ше Ју го сла ви је, већ и ши ром све та. Из ове при ку пље не ар хе о ло шке гра ђе 
мо же мно го то га да се са зна и евен ту ал но до пу не не ке пра зни не или не ја сно ће 
у свим ра ни јим на уч ним ис тра жи ва њи ма, код нас и у све ту.

3 Ар хе о ло шко бла го Ко со ва и Ме то хи је, од нео ли та до ра ног сред њег ве ка, Бе о град, 1998, 
Дра го слав Сре јо вић, Ми лу тин Га ра ша нин, Бог дан Брук нер, Ни ко ла Та сић, Не над Та сић, 
Ке мал Љу ци, Ма ја Па ро вић-Пе ши кан, Сло бо дан Фи да нов ски, Фат мир Пе ја и Алек сан дар 
Бач ка лов.

4 „Му зеј у При шти ни“, збор ник ра до ва Ар хе о ло ги ја Ко со ва и Ме то хи је, Бе о град, 2007, 
Бра ни мир Јо кић, Ни ко ла Та сић, Алек сан дар Лоа, Жив ко Ми кић, Гор да на То мо вић, Сла-
ви ша Пе рић, Ми ло рад Сто јић, Раст ко Ва сић, Сло бо дан Фи да нов ски, Алек сан дар Бач ка лов, 
Ђор ђе Јан ко вић, Еми на Зе че вић, Ми ли ца Гр ко вић.

5 Исто, 61-69.
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По ђи мо ре дом. Ана ли за ра да ака де ми ка Ми лу ти на Га ра ша ни на6 о сме-
шта ју и ло ци ра њу ко сов ског нео ли та уну тар бал кан ских и ана дол ских про-
сто ра, по ка за ла је при су ство европ ског ми љеа, на ко ји су и ар хе о ло зи Ко лин 
Рејн фру7 и ака де мик Бог дан Брук нер, на свој на чин, већ ра ни је ука зи ва ли. 
Брук нер8, као вој во ђан ски, ма ђар ски нео ли ти чар, увек је ин си сти рао на мо гу-
ћем по ре клу нео ли та са ло ка ли те та Ке ре ша и Кри ша, као нај се вер ни је ли ни је 
пру жа ња вин чан ског нео ли та. Ар хе о лог Реј фру је сред њу фа зу вин чан ског 
нео ли та ана ло ги ја ма ве зао за пе ри од Вин ча – Тор дош, Ка ра но во III, Фо то-
ли вос у Грч кој, и за ка сну фа зу Се скла у грч ком Еге ју.

Нај но ви ји ар хе о ло шки ре зул та ти пу бли ко ва ни 2008. го ди не, по во дом 
сто го ди шњи це ис ко па ва ња у Вин чи9, ко је смо по дроб но са гле да ли, ба зи ра ју се 
на фик си ра ној ис тра жи вач кој ста ни ци у Вин чи, на чи јем се че лу на ла зи проф. 
Не над Та сић. Вин чан ска нео лит ска ста ни ца да ла је но ви хро но ло шки оквир 
вин чан ског епо ним ног ло ка ли те та, спу стив ши га, уз по моћ ме то де Ц-14, на 
ста рост од 5300 го ди на пре на ше ере. Ре зул та ти де се то го ди шњи це ар хе о-
ло шког ис тра жи ва ња у Бла го ти ну, пу бли ко ва ни 2001.10, да ли су оно што је 
на ма нај ва жни је, Ter mi nus an te qu em non, за бла го тин ско-стар че вач ку фа зу, 
спу шта ју ћи је, опет уз по моћ ме то де Ц-14 , на 8600. го ди ну пре на ше ере. На 
тај на чин, оце на хро но ло шког окви ра и ра ног и мла ђег нео ли та стар че вач ке 
и вин чан ске фа зе по ста ла је знат но ни жа, ва ло ри зу ју ћи ду нав ске ло ка ли те те 
као ма ти цу свих бал кан ских ци ви ли за циј ских то ко ва.

Бла го тин11 је дао још јед ну ва жну пре ми су за оце њи ва ње ко сов ског Стар че-
ва – ра ну по ја ву пше ни це на Бал ка ну, ста ро сти пре ко 10.000 го ди на пре на ше 
ере, што је би ло још јед но ве ли ко на уч но из не на ђе ње ко је је ди рект но угро зи ло 
увре же но ми шље ње о ана дол ском по ре клу Вин чан ске ци ви ли за ци је са Бал ка на.

Али, вра ти мо се ре зул та ти ма мла дог ти ма из вин чан ске нео лит ске ста ни це, 
на че лу са проф. Не на дом Та си ћем, ко ји је сво јом мла до шћу и зна њем дао још 
ве ћи зна чај бе о град ском епо ним ном вин чан ском ло ка ли те ту ко ји је ло ци ран 
не пу ну рим ску ми љу од Бе о гра да.Та си ћев тим је ко нач но, по ла ве ка по сле 
Ми ло ја Ва си ћа, ус пео да раз у ме оно што је про на ла зач Вин че одав но твр дио12: 
да је ми не рал ци на ба рит, жи вин сул фид из авал ског руд ни ка Шу пља сте на, 

6 Ар хе о ло шко бла го Ко со ва и Ме то хи је, на ве де но де ло, 57-89.
7 Co lin Ren frew, Uni ver sity of Shef fi eld, The Pla ce of the Vin ča Cul tu re n Euro pean Pre-

hi story, 45-54, ZNM, Be o grad 1970.
8 Bog dan Bruk ner, A Con tri bu tion to the Re se arch on the Bo un dary bet we en the Li ne ar 

Pot tery Cul tu re Com plex and the Bal kan-Ana to lian Gro ups of the Early Neo li tic, 47-55, Bal ca-
ni ca XVI II-XIX, Be o grad 1987-1988.

9 Вин ча 2008.
10 Бла го тин 2001, 6.
11 Исто.
12 Вин ча 2008, 24; Ми ло је Ва сић, Јон ска ко ло ни ја Вин ча, ЗФФ, књ. 1, Бе о град 1948, 87-90.
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све тле и там но цр ве не бо је, био нај вред ни ја ру да ан тич ког до ба. Он не са мо да 
је да вао цр ве ну бо ју „ци но бер“, ко јом су бо је не тка ни на и ке ра ми ка пре пе че-
ња, већ је још од ан тич ког до ба ко ри шћен у ме ди цин ске свр хе као ан ти сеп тик 
и се да тив, и био нео п ход ни са сто јак свих ал хе ми чар ских про из во да, од ан тич-
ког до ба, по мо ћу ко јег се тра га ло за фор му лом ду го веч но сти и бе смрт но сти.13

Пре не го што пре ђе мо на скулп ту рал но бла го Ко со ва и Ме то хи је, са да 
де по но ва ног у Бе о гра ду, по сле из ло жбе у СА НУ из 1998. го ди не, ре ци мо 
не што и о зна ча ју стар че вач ког сло ја нео ли та са Ко со ва и Ме то хи је, ко ји је 
еви ден ти ран на ло ка ли те ти ма Руд ник, код Ср би це, Глад ни ца код Гра ча ни це, 
Ба до вац код Гра ча ни це и ло ка ли те ту Жит ко вац, код Ко сов ске Ми тро ви це.14

На ве де ни стар че вач ки ло ка ли те ти по ка за ли су са вр шен ство ке ра мич ке 
ин ду стри је са по зна тим нео лит ским тех ни ка ма: ин пре со, под гла зур ног сли-
ка ња и бар бо тин. Две ва зе ма лих ди мен зи ја, (ви си не од 10-12 цм) про на ђе не 
на стар че вач ком ло ка ли те ту Руд ник код Ср би це, на ле вој оба ли Ибра, за пад но 
од Ву чи тр на, би ле су сли ка не мр ком бо јом на на ран џа стој осно ви и там но цр-
ном бо јом на окер осно ви.То сли кар ство пред ста вља са вр ше ну ге о ме триј ску 
сти ли за ци ју, на лик грч ким цик-цак ли ни ја ма, и јед ном фор мом спи рал ног мо-
ти ва ко ји се за вр ша вао у об ли ку ‘’ша пе’’.15 Ова кав вид умет нич ке сти ли за ци је, 
ве о ма ду бо ке ста ро сти, око 10000 го ди на, по ка зао је чу де сан ци ви ли за циј ски 
ни во ово га про сто ра у то до ба, па се с пра вом пи та мо да ли је мо жда нео лит 
на стао на Бал ка ну, ка ко то мно ги ар хе о ло шки на ла зи го во ре, а не на про сто ру 
Ана до ли је, ка ко је у на у ци одав но при хва ће но, за хва љу ју ћи на ла зи ма из Је-
ри хо на и ло ка ли те ту На ту фи јен, ко ји су про це ње ни на ста рост из ме ђу 11000 
и 9500 го ди на пре на ше ере.16 Као да се за бо ра вља чи ње ни ца да је ме зо лит 
Бал ка на са ру мун ског ло ка ли те та Ку и ну Тур ку луи и срп ског Ле пен ског Ви ра 
ско ро исте ста ро сти на стан ка, а ци ви ли за циј ски пред ста вља већ фор му ра ног 
ур ба ни зма чо ве чан ства и ве ли ке скулп ту рал не умет но сти ко ја у до та да шњем 
ци ви ли зо ва ном све ту ни је има ла пан да на, још од до ба па ле о лит ске умет но-
сти и сли кар ства шпан ске пе ћи не у Ал та ми ри и фран цу ске пе ћи не у Ла скоу.17

Вра ти мо се ипак вин чан ским ло ка ли те ти ма са Ко со ва и Ме то хи је, ко јих 
је би ло око де се так, а за ову при ли ку ће мо спо ме ну ти са мо је дан њи хов ма-
њи део. Нај пре, да бо ље утвр ди мо њи хо ву уби ка ци ју. Ва ља ре ћи да је ве ћи-
на њих би ла сме ште на на ле вој или де сној оба ли Ибра,18 док су не ки дру ги 
ло ка ли те ти сме ште ни уну тар ко сов ско-ме то хиј ског про сто ра, у де лу око 

13 Вин ча 2008, 24.
14 Ар хе о ло шко бла го Ко со ва и Ме то хи је, 1998, 32-33.
15 Исто, 399, кат. бр. 13.
16 Вин ча 2008, 142.
17 Т. Г. По у ел, Умет ност пра и сто ри је, Бе о град 1970, 45, 52-53.
18 Ар хе о ло шко бла го Ко со ва и Ме то хи је, 1998, 32-33.
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При зре на, у бли зи ни ме ста Ис ток, код По ду је ва, али по кат ка да без не ког 
од ре ђе ног ре да. Ипак су два ло ка ли те та од из у зет не ва жно сти за нас, а то су 
Ба ри ље во19 и Пре ди о ни ца20, ко ји се на ла зе са де сне стра не ре ке Ибар, је дан 
бли же ме сту Оби лић, а дру ги Ву чи тр ну. Скулп ту ре са на ве де них ло ка ли те та, 
сло бод но се мо же ре ћи, сво јом ле по том пре ва зи ла зе све по зна те, и мо гу да 
се ме ре са вин чан ским епо ним ним на ла зи ма, скулп ту ра ма „Ви дов дан ком“21 
и „Lady of Vin cha“.22

Проф. Не над Та сић, др же ћи се ра да Нем ца Хан се на из 2008. го ди не,23 
основ ну по де лу вин чан ске скулп ту ре свео је на че ти ри аспек та ко ји је ка рак-
те ри шу, а то су: стил, ти по ло ги ја, ар хе о ло шки кон текст на ла за и ди стри бу ци ја 
у про сто ру и вре ме ну24, у ко ме је скулп ту ра на ста ла из ме ђу 5300. и 4200. го-
ди не пре на ше ере. Та сић је као ар хе о лог, уз по моћ це ло куп не до ку мен та ци је, 
ве о ма до бро пре ци зи рао ти по ли ги ју вин чан ске скулп ту ре, др же ћи се ре зул-
та та ве ли ких зна ла ца овог про бле ма, ака де ми ка Д. Сре јо ви ћа и Н. Та си ћа, 
ко ји су на пи са ли по себ не ра до ве у ве зи са ти по ло ги јом вин чан ске скулп ту ре. 
Ар хе о ло шки кон текст скулп ту рал них на ла за ко ји је из вео тим проф. Та си ћа 
био је још за ни мљи ви ји, јер је утвр дио да скулп ту ра ни је би ла ло ци ра на, као 
што би би ло ло гич но, у окви ру не ког са крал ног објек та, за ту при ли ку на чи-
ње ног, већ је би ла раз ба ца на, без не ког од ре ђе ног ре да, уну тар на се ља,25 што 
је би ло, ар хе о ло шки гле да но, пот пу но нео че ки ва но.

Овај нео че ки ва ни за кљу чак тра жио је са свим но ву ин тер пре та ци ју вин-
чан ске скулп ту ре, за ко ји још увек не ма не ке ду бље на уч не осно ве.

Што се ти че ди стри бу ци је вин чан ских скулп ту ра у вре ме ну и про сто ру то га 
до ба, пре све га на Бал ка ну, оне су би ле гра див ни и те мељ ни чи ни лац сва ке од 
вин чан ских ти по ло шких фа за ко је су има ле хро но ло шки ка рак тер. По ака де ми ку 
Ми лу ти ну Га ра ша ни ну и ње го вој нај бо љој син те зи под на сло вом „Пра и сто ри ја 
Ср би је“, вин чан ске скулп ту ре се ипак мо гу ве за ти са мо за две ти по ло шке и хро-
но ло шке фа зе: Вин ча – Тор дош 2 и Вин ча – Плоч ник.26 Пр ва је ви ше на ги ња ла 
пре ма се ве ро и сто ку, ка Тран сил ва ни ји, а дру га пре ма ло ка ли те ту Плоч ник, ко ји 
се на ла зи у бли зи ни Кру шев ца, пре ма сво јој бал кан ској ма ти ци.

Ка да је реч о по ре клу сти ла вин чан ских скулп ту ра, проф. Не над Та сић, 
по во де ћи се за не мач ким ауто ри те том Хан се ном, по тра жио је ње го во од ре ди ште, 

19 Исто.
20 Исто.
21 Вин ча 2008, 148, 152-153.
22 Исто.
23 Вин ча 2008, 139-163.
24 Исто.
25 Исто.
26 Ми лу тин Га ра ша нин, Пра и сто ри ја на тлу СР Ср би је, Бе о град 1973, Та бла 13, сл.1, 

Вин ча-Тор дош 2 и та бла 14, сл. 1 Ба ри ље во, Вин чан ско-плоч нич ка фа за. 
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као и Хан сен, на Ле ван ту и у Ана до ли ји.27 Та сић је не ка ко смет нуо с ума да 
су ака де ми ци Сре јо вић и Јо ва но вић ус пе ли да про на ђу по ре кло стар че вач-
ких нео лит ских фа за и на Ле пен ском Ви ру и на Па ди ни, и да су на тај на чин 
про на шли коп чу из ме ђу срп ског ме зо ли та и нео ли та, уз по моћ до бре Ц-14 
атри бу ци је Стар че ва у Бла го ти ну28, ко ја је срп ски ме зо лит пре мо сти ла ра ним 
Стар че вом, не где око 9000 го ди на пре на ше ере у Бе о гра ду, ср цу Ср би је, Тр-
сте ни ку, и нај ју жни јим тач ка ма Ср би је, ко сов ским ло ка ли те ти ма Ба ри ље ву 
и Пре ди о ни ци. И не са мо то. Ва ља под се ти ти на чи ње ни цу да је ака де мик 
Сре јо вић по себ но ин си сти рао на бал кан ском пре клу вин чан ске скулп ту ре.

Две се де ће скулп ту ре, јед на из Пре ди о ни це, а дру га из Ба ри ље ва29 на ђе-
не на Ко со ву и Ме то хи ји, на јед ном про ви зор ном пре сто лу, са под бо че ним 
ру ка ма на бо ко ви ма (ви си не из ме ђу 20 и 30 цм) го во ре о ол тар ској, ско ро 
те о ло шкој на ме ни ових умет нич ких пред ме та. На ве де не се де ће скулп ту ре из 
Пре ди о ни це и из Ба ри ље ва, ско ро исте на ме не, ко је смо спо ме ну ли и стил ски 
су ско ро иден тич не, са ма лим ди вер ген ци ја ма у дис по зи ци ји њи хо вих гла ва. 
На и ме, гла ва скулп ту ре из Пре ди о ни це би ла је по ли го нал но ар ти ку ли са на у 
фор ми ром бо и да, са очи ма на лик ри бљим ме ху ро ви ма и до ми нант ним, ре бра-
стим но сем ко ји је пред ста вљао кич му ли ца, јер усне ни су по сто ја ле. По све му 
су де ћи, ове скулп ту ре као да су не ме.30 И те ло и ли це скулп ту ре је ис пре се ца-
но уре за ном де ко ра ци јом на лик шах-по љи ма, ко ја је у осно ви би ла раз ви ја на 
и сти ли зо ва на фор ма сун ца, ку ка стог кр ста-сва сти ке. Овај ге о ме триј ски об-
лик озна ча ва ња сун ца као ку ка стог кр ста по знат је још од вре ме на па ле о ли та 
као глав на ико но граф ска те ма те умет но сти.31Ку ка сти крст као ге о ме триј ска 
дис по зи ци ја сун ца ће се та ко про ше та ти пре и сто риј ском умет но шћу све до 
IV ве ка на ше ере, ка да крст ко нач но по ста је зва нич но обе леж је хри шћан ске 
ве ре у до ба Кон стан ти на I Ве ли ког.32

Ско ро ол тар на фор ма скулп ту ра из Пре ди о ни це чи ни се да је би ла у гра-
вид ном ста ту су и у при прем ном чи ну по ро ђа ја, иако ту ни је по себ но на гла ше-
на жен ска при ро да скулп ту ре. Проф. Не над Та сић је то исто уочио у Вин чи, 
да је ве ћи на скулп ту ра пол но нео пре де ље на,33 тј. да ни су по себ но ис так ну та 

27 Вин ча 2008, 139-163.
28 Ми лу тин Га ра ша нин, 1973, 555-556 и Бла го тин 2001, 6.
29 Ар хе о ло шко бла го Ко со ва и Ме то хи је 1998, 75, 90.
30 Вин ча 2008, 139-163.
31 Би се ни ја Пе тро вић, Ве ли бор Ка тић, Ми лош Спа сић, Жи вот у гли ни, нео лит ска умет-

ност на тлу Бе о гра да, фи гу рал на пла сти ка из збир ке Му зе ја гра да Бе о гра да, Бе о град 2009. 
156, кат. бр. 213, жр тве ник из вре ме на ка сног нео ли та, вин чан ске кул ту ре, из 5. ми ле ни ју ма 
пре на ше ере, са ор на мен том у ви ду ме ан дра ко ји кри је уну тар си сте ма „сва сти ку“ сун це.

32 О то ме по дроб но из ве шта ва Јев се ви је Пам фил, са вре ме ник Кон стан ти на Пр вог Ве-
ли ког, опи су ју ћи бит ку на Мил виј ском мо сту, на ре ци Ти бар у Ри му, 312. го ди не.

33 Вин ча 2008, 139-163.
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пол на обе леж ја. Нас је по себ но за ни мао стил ски кон текст скулп ту ре „Да ме 
из Пре ди о ни це“. Тај кон текст је ука зи вао на оно што су мла ди ис тра жи ва-
чи из Вин че по себ но на гла ша ва ли: сим би о зу љу ди и жи во ти ња у вин чан ској 
скулп ту ри.34 Ов де, на скулп ту ри из Пре ди о ни це, ром бо ид на гла ва са ри-
бљим ме ху ра стим очи ма, ру ка ма на лик је лен ским ро го ви ма – па ро шци ма, 
ука зи ва ла је на сти ли зо ва ни је лен ски ста тус те жен ске фи гу ре. Пи та мо се, 
за што је пре ди о нич ком скулп то ру би ло по треб но да бре ме ној же ни дâ је-
лен ску фор му ста са и ис кљу чи во сти ли зо ва но ли це ко је под се ћа на ло ба њу 
је ле на? Ис тра жи ва чи стар че вач ког на се ља у Бла го ти ну, др Све то зар Стан-
ко вић и др Вла да Ле ко вић су у јед ној пу бли ка ци ји из 1993. го ди не от кри ли 
по сто ја ње јед не ини ци јал не ја ме35 у окви ру бла го тин ског ра но не о лит ског 
на се ља, око 9000 го ди на пре на ше ере, на чи јем је дну би ла по ло же на ло-
ба ња је ле на са ро го ви ма, ко ја је, по њи ма, би ла по ве за на са фон да ци јом, 
осни вач ким ак том це ло куп ног на се ља. На тај на чин, жр тва и гроб је ле на 
су би ли за че так36 и фон да ци ја бу ду ћег тра ја ња це ло куп ног бла го тин ског 
на се ља. Уоста лом, исти та кав слу чај про на ђен је и у Сто ун хен џу, са хра-
њи ва ње гла ве је ле на уну тар све ти ли шта. По зна то је да је још у вре ме ну 
ста ри јег па ле о ли та, у ње го вој фа зи маг де ле ни јен, по ту ма че њу фран цу за 
Ле Руа Гу ра на, ве ли ког знал ца па ле о лит ске умет но сти, вре ме 15000 го ди-
на пре на ше ере, би ло обе ле же но мно гим пред ме ти ма ко ји су ука зи ва ли 
на је ле на. Са да по ста је са свим ја сно, за што је у култ ној ја ми у Бла го ти ну 
ско ро 9000 го ди на пре на ше ере, од жи те ља, ту би ла са хра ње на ло ба ња је-
ле на, као фор ма жр тве и осни вач ки акт це ло га на се ља.37 Та ико но граф ска 
тра ди ци ја кул та је ле на одр жа ла се и да ље. Је лен је до био функ ци ју пси хо-
пом па, оно га ко ји је пре но сио ду шу по кој ни ка на онај свет, на кон смр ти, 
све до до ла ска хри шћан ства.

Дру га скулп ту ра о ко јој ће би ти ре чи је сте се де ћа фи гу ра из Ба ри ље ва, 
не што ма њих ди мен зи ја. Ова скулп ту ра је има ла са мо бла го на гла ше не је лен-
ске об ли ке, ром бо ид ну гла ву и ру ке на лик је лен ским ро го ви ма – па ро шци ма. 
Оно што смо кон ста то ва ли, са гле да ва ју ћи пре ци зно стил скулп ту ра „Да ма из 
Ба ри ље ва“ и „Да ма из Пре ди о ни це“ је чи ње ни ца да је скулп ту ра из Пре ди о-
ни це већ но си ла фи не жен ске од ли ке, фри зу ру ком по но ва ну у об ли ку пун ђе, 
а гра вид ни сто мак је до био фор му ме ан дра са ва ги ном ко ја је на гла ше на пу-
бич ном ре ги јом на лик ли ни ји са та ла си ћи ма38 из над, што ће од тог до ба, па 
све до да нас, би ти знак жен стве но сти.

34 Исто.
35 Бла го тин 2001, стр. 6.
36 Исто.
37 Исто.
38 Му зе ји Ју го сла ви је, Љу бља на, 1973, стр. 26-27.
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Шра фу ра на скулп ту ри из Ба ри ље ва ко ја чи ни ње но те ло је у фор ми сва-
сти ке, са на гла ше ним сло вом Х39 у цен тру, а шра фу ра ко ја чи ни те ле сност 
да ме из Пре ди о ни це има по се бан окру гли при ве зак ко ји ће од тог до ба по-
ста ти глав но обе леж је сва ке ини ци ја ци је, „бу лу“, да обе ле жи тре ну так ка да су 
мла ди ћи или де вој ке ула зи ли у сте пен зре ло сти у том ген су. Тај окру гли украс, 
„бу ла“, у фор ми ро зе те, зна чио је по кат ка да, још у грч ко-рим ско до ба, да су ти 
вер ни ци већ ушли у тај но дру штво еле у син ских или ди о ни сиј ских ми сте ри ја, 
као што и да нас ма со ни но се тро у гао са све ви де ћим оком у цен тру као знач ку 
на ре ве ру и озна ку сво је ор га ни за ци је.

Ка да је реч о ба ри љев ској скулп ту ри, окру гли при ве зак, „бу ла“, био је 
знак про ме не ста ња ко је ће на ста ти по ро ђа јем, јер је ов де оче вид на гра вид-
ност скулп ту ре.

Об лик ли ца и спо ља шња де ко ра ци ја те ла идо ла од ву кли су нас од ли ков ног 
пред ста вља ња чо ве ко вог ро ђе ња као глав ног про бле ма у вре ме ну пра и сто ри-
је. Пра и сто риј ски љу ди су ми сли ли да ру да на ста је у зе мљи у фор ми про це са 
ра ста, на лик чо ве ко вом ра сту до зре лог ста ња. След стве но то ме, оба на ве де на 
при ме ра го во ре да је ка мен та да био из вор жи во та и плод но сти и да је, на лик 
чо ве ку, мо гао да жи ви и да се ра ђа као људ ско би ће, да је ње га исто та ко, као и 
чо ве ка, ро ди ла Мај ка Зе мља. Те мељ пред ста вља, у сво јој су шти ни, је дан фун да-
мент са чи њен ис кљу чи во од ка ме на. На тај на чин, ка мен је, у до ба нео ли та, био 
из јед на ча ван са Ве ли ком Мај ком свих бо го ва, „Pen tra Gen trix Ma trix Mun di“.

Дру ги аспект би ло је ве ро ва ње да ка ме ње и ми не ра ли ра сту на лик чо ве ку, 
у „утро би“ зе мље. Ин ду си има ју ди ван опис ра ста ру би на на лик чо ве ко вом 
жи вот ном ра сту. Они за ње га ка жу да је као млад и још не зрео пот пу но бе ле 
бо је, а кад од ра сте и са зри, ру бин по ста је „зрео“ и до би ја пот пу но цр ве ну бо ју.

Об ја шње ње мо же би ти са мо то да као што се де те хра ни кр вљу у утро би 
мај ке, ру бин се на исти на чин хра ни кр вљу из ка ме на, уну тар зе мљи не утро бе. 
А он да, ка да се ру бин, на лик де те ту, на хра ни, мир но за спи.

Рим ски исто ри чар Пли ни је (у сво јој Nat. Hist. XXXIV, 49) иде још да ље 
у из јед на ча ва њу руд ни ка са ма те ри цом Мај ке Зе мље – Де ме тре, твр де ћи да 
по сле пре стан ка ра да јед ног руд ни ка и ње го вог те мељ ног пра жње ња, тре ба 
из ве сно вре ме, од 10-15 го ди на, да би он мо гао по но во да ра ђа. То исто ка же 
и Стра бон у сво јој „Ге о гра фи ји V, 2“, да је руд ни ку ми ро ва ње би ло нео п ход-
но да би он мо гао по но во да ра ђа. На тај на чин је под зем ни жи вот ми не ра ла 
че сто био из јед на ча ван са жи во том чо ве ка и би ља ка.

Сред њо ве ков ни ал хе ми ча ри су сма тра ли да се ру да у зе мљи са сто ји ис-
кљу чи во од два прин ци па: сум по ра и жи ве, и да се при ли ком њи хо вог сје-
ди ња ва ња у ру ду сум пор, ти еле мен ти по на ша ју као му шко се ме, а жи ва као 
жен ска ма те ри ца.

39 Исто.
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А о пу те ви ма руд них жи ла, као фор ми ру ка ва ца и се ме ну сум по ра ко је 
мо ра до спе ти у све шу пљи не зе мље као у ма те ри цу, та ко ђе је би ло до ста ре чи.

За сред њо ве ков не ал хе ми ча ре, ру да и ње на ар те риј ска рас про стра ње ност 
са чи ње на од руд них жи ла, би ле су по не кад у ве зи са стра на ма све та. Ту ни је 
био за бо ра вљен ни по ло жај зве зда. За сред њо ве ков не ал хе ми ча ре је сре бро 
ни ца ло и из ра ста ло уз по моћ Ме се ца, а зла то уз по моћ Сун ца. И ко нач но, 
за зла то се го во ри ло, а нај ве ро ват ни је и за ци на ба рит, ко ји је у пра и сто ри ји 
вре део као зла то, да на ста ју уну тар зе мље, под ути ца јем не ба, а та ко ђе и да 
их Сун це опле ме њу је. Да би зла то до би ло сво ју твр до ћу, мо ра ло је би ти без 
ика кве теч но сти у сво јој уну тра шњо сти, ко ја је мо ра ла би ти са го ре на ва тром, 
ка ко би сва вла га би ла са свим ели ми ни са на.

Ис тра жи вач ре ли ги ја, Мир ча Ели ја де, у сво јим „Ко ва чи ма и ал хе ми ча-
ри ма“ ка же да је „Пра и сто ри ју кра си ла иде ја о Зе мљи-Мај ци ко ја је би ла 
бре ме ни та сва ко вр сним ем бри о ни ма, а да је ка сни је та пред ста ва це ло куп не 
при ро де мај ке за ме ње на пред ста вом це ло куп не мај ке „Со фи је – му дро сти“. 
Ер го, на кон цу све га ре че ног о ци на ба ри ту, по но ви мо оно што је нај бит ни је 
за на ше ко сов ске идо ле, ве ли ке мај ке свих бо го ва, из Ба ри ље ва и Пре ди о ни-
це, а то је се де ће:

„У пра и сто риј ско нео лит ско до ба, пре 8000 го ди на, зе мља је би ла из јед-
на ча ва на са жен ском утро бом, а руд ни ци зла та, ру би на и ци на ба ри та су за 
њих би ли са мо об лик људ ског фе ту са ко ји се за чео и ро дио уну тар зе мље“.
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Rad mi lo PE TRO VIĆ

NEO LITH OF KO SO VO AND ME TO HIA AS A SPE CIAL 
CUL TU RAL PHE NO ME NON

Sum mary

In the con clu sion of the work on in ter pre ta ting the con clu sion of the two most be a-
u ti ful Vin čan sculp tu res from Ko so vo and Me to hia, one from the lo ca lity of Pre di o ni ca 
and the ot her from Ba ri lje vo, the aut hor l says so me facts in te re sting to all which ha ve 
been so far over lo o ked by all pre vi o us re se ar chers. They are to ex pla in why the Vin čan 
ci vi li sa tion and its eponymo us lo ca lity at 15km from Bel gra de pro fu ced mo re than 1000 
sculp tu res, ma de of ba ked earth in an al most iden ti cal man ner, and then as a form of 
fas hion dis per sed ac ross the Bal kans40 and whe re el sew he re pro du ced iden ti cally. Our 
con clu sion tri es to sol ve the di lem ma of prof. Ne nad Ta sić – why all sculp tu res we re 
dis per sed only wit hin the set tle ment,41 mot at spe cial cult pla ces and why they mu te, 
not ha ving mo uths?42

The re fo re, the aut hor re turns again to the Ava la mi ne of cyna ba ri te, which was a 
uni que cult pla ce for this part of Euro pe and the world; in an ci ent ti mes only one such a 
mi ne was known of, that in Asia Mi nor, on Kil bian Fi elds ne ar the town of Ep he sus, ne ar 
Ar te mis Tem ple. The aut hor re mem bers that Tem ple of Ar te mis of Ep he sus was one of 
the se ven world won ders of the ti me, and her zo o morp hic hypo sta sis be ing just the de er. 
This was in an an ci ent ti me. On the ot her hand, the mi ne of cyna ba ri te in Šu plja Ste na 
on Ava la, ne ar Vin ča, was the most re now ned mi ne of cyna ba ri te in pre hi sto ric ti mes.43 
The back of so me for med san ctu ary wit hin Vin čan set tle ment whe re the sculp tu re wo uld 
ha ve been de po si ted, as well as the back of mo uths with all Vin čan sculp tu res, led him 
to re read an ci ent so ur ces re la ted to the se pro blems.

Di o sco ri des44 (V, 109), whi le ex pla i ning that the ore of cyna ba ri te con si sted of dro-
plets of qu ic ksil ver, po in ted to the dan ger of in ha ling qu ic ksil ver’s va po urs from the ore 
of cyna ba ri te, gi ving this de scrip tion:

’’In the mi nes of qu ic ksil ver a cho king va po ur de ve lops. The re fo re, the pe o ple (wor-
king the re) put on the ir fa ces bo vi ne and car vel bub ble so that can see thro ugh them but 
not in ha le tho se qu ic ksil ver eva po ra ti ons.’’45

40 Вин ча 2008, 139-163.
41 Исто.
42 Исто.
43 М.Ва сић 1948, на ве де но ме сто.
44 Исто.
45 Исто.
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Ro man hi sto rian Pli ni us46 (XXXI II, 122) adds to this Di o sco ri des con clu sion the 
fol lo wing:

’’The pe o ple that work in the wor kshops of cyna ba ri te till marks to the ir fa ces best 
in ha le the no xi o us va po ur, but to be able to see thro ugh them’’.

The se ci ted hi sto ri cal so ur ces, Di o sco ri des and Pli ni us, as if gi ve a true mi ne and 
wor kshop con text in pro ces sing of cyna ba ri te are from Šu plja Ste na. Tho u sands of fo und 
Vin čan sculp tu res si mi lar to the fi gu ri nes of ser vants fo und in Tu tank ha men tomb are a 
me mory of the de ath dan ger of the royal me di ci ne, pow der of ’’ cyno ber’’ whor led men 
stro ve on ce for im mor ta lity.47 The re fo re, in Vin ča all sculp tu res we re dres sed in le at her 
skirts that ser ved for col lec ting gol den dust and ore of cyna ba ri te, whi le on the ir he ads, 
over fa ces, they we re masks with cuts for eyes but not for mo uth as well, lest be po i so-
ned by qu ic ksil ver va po urs. The most of the de co ra tion on the ir sculp tu ral bo di es was 
a mix tu re of sche ma ti zed form of swa sti ka – the sun, played out by qu ic ksil ver va po ur 
that ca u sed de ath. But the fru it of this work was the pow der of ’’cyno ber dye’’, which 
per haps me ant for so me not only a long li fe, but al so im mor ta lity.

The de er and the form of Mag na Mot her De o rum48, the preg nant pro he mi ti trix of 
all pre hi sto ric pe o ple, he re in Vin ča me ant:

1. De er’s skull and horns al ways re pre sen ted an an nual sac ri fi ce49 which mar ked 
the de ath of na tu re of one year and he ral ded the birth of the na tu re of the co ming year. 
Then it is no won der that the prin ci pal Gre ek god dess of Cre tan and Myce nian age from 
3000 to 1200 BC was Ar te mis of Ep he sus, the pro tec tress of the mi ne of cynybyri te from 
Kil bian Fi elds.50

2. Per haps most in te re sting with the most of the bo di es of Vin čan sculp tu res is 
the dis po si tion of a sche ma ti zed, ge o me tri cal or na ment in a form of swa sti ka – the sun 
which is a mark of win ter sol sti ce of 26 De cem ber and of birth of anew li fe of na tu re, by 
qu ic ksil ver va po ur, whe reby one at ta i ned, tro ugh de ath, im mor ta lity.

Key words: Star če vo, Vin ča, Ba ri lje vo, Pre di o ni ca, Ibar.

Рад је пре дат 22. апри ла 2011. 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

46 Исто.
47 Вин ча, 2008, 24.
48 Б. Га ве ла, „Mag na Ma ter De o rum“, kao po jam i li kov ni iz raz, po gla vlje u okvi ru knji ge: 

Iz du bi ne ve ko va, Za greb, 1977, 296-306.
49 O то ме је пи сао ака де мик Дра го слав Сре јо вић још 1955. го ди не у Гла сни ку Ет но-

граф ског му зе ја, опи су ју ћи жр тво ва ње је ле на на Пе тро вој Го ри, 22. ју на (7. ју ла) као ану ал ну 
жр тву за спас при ро де.

50 Ми ло је Ва сић, 1948, на ве де но ме сто.
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Је ле на НИ ЧИЋ
На род ни му зеј Вра ње

НА СЛЕД НА И КТИ ТОР СКА ПРА ВА 
ПЛЕМ КИ ЊА У СРЕД ЊО ВЕ КОВ НОЈ СРП СКОЈ 

ДР ЖА ВИ У ДО БА НЕ МА ЊИ ЋА

Ап стракт: На са чу ва ним жен ским вла сте о ским пор тре ти ма XIV ве ка, из раз-
до бља вла да ви не ди на сти је Не ма њи ћа, у ве ли ком бро ју слу ча је ва плем ки ње су у 
нат пи си ма озна че не као кти тор ке цр кве них за ду жби на. Ико но граф ска ана ли за еле-
ме на та пор тре та и ис тра жи ва ња тек сто ва кти тор ских нат пи са, по ве ља и за кон ских 
спо ме ни ка на ста лих у XI II и XIV ве ку, пру жа ју мо гу ћи од го вор на још увек отво ре-
но и не до вољ но ра све тље но, пи та ње жен ског кти тор ства и про блем имо вин ских и 
на след них пра ва и по ло жа ја же на пле мић ког ста ле жа у не ма њић кој Ср би ји. 

Кључ не ре чи: жен ски вла сте о ски пор трет, кти тор ство, вла сте ла, сред њо ве ков-
но за ко но дав ство, на след но пра во, по ло жај и пра ва же на, при ки ја, сред њо ве ков на 
срп ска др жа ва.

Но ви јим ис тра жи ва њи ма по ло жа ја же на у Ви зан ти ји и за пад но е вроп ским 
фе у дал ним др жа ва ма про ме ње на је уста ље на и „ока ме ње на“ пред ста ва сред-
њо ве ков не же не као пот пу но обес пра вље ног и по тла че ног би ћа чи ји је је ди ни 
за да так био да бу де вер на су пру га и да обез бе ди на след ни ке.

Исто ри ја ви зан тиј ске др жа ве да је нам при ме ре ца ри ца ко је су са мо стал-
но упра вља ле цар ством,1 из да ва ле за кон ска до ку мен та, упра вља ле лич ним 
по се ди ма и не се бич но по ма га ле Цр кви.2 

1 Ца ри це Ири на у IX ве ку и Те о до ра у XI ве ку. Са чу ван је акт ца ри це Те о до ре нај ве-
ро ват ни је из раз до бља ње не са мо стал не вла да ви не (ја ну ар–ав густ 1055) за ма на стир Неа 
Мо ни; в. Ф. Ба ри шић, По ве ље ви зан тиј ских ца ри ца, Збор ник ра до ва ви зан то ло шког ин сти-
ту та XI II, Бе о град 1971, 183. нап. 99.

2 О то ме све до че ма ло број не по ве ље ви зан тиј ских ца ри ца, ко је се вре мен ски да ту ју у 
XI II и пр ву по ло ви ну XIV ве ка. Ири на, ћер ка Те о до ра I Ла ска ри са, су пру га Јо ва на III Ва-
та ца, има ла је у око ли ни Смир не лич не по се де о ко ји ма се ста ра ла. Са мо стал но је по ди гла 
ма на стир на бр ду Си пи лон, об но ви ла је и бри ну ла се о мно гим цр ква ма. Те о до ра, су пру га 

УДК 000000000000
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Рет ки су из во ри ко ји го во ре о жи во ту обич них же на из ни жих дру штве них 
сло је ва. Не што обим ни ја до ку мен та ци ја ко ја по сто ји о же на ма из пле мић ког 
ста ле жа пру жа нам де таљ ни ју сли ку њи хо вог по ло жа ја у по ро ди ци и дру штву. 
Ро ђе њем или бра ком сти ца ле су дру штве ни по ло жај ко ји је до но сио од ре ђе не 
при ви ле ги је. Јед на од при ви ле ги ја би ло је обра зо ва ње. При ват ни учи те љи су 
ари сто крат ским ћер ка ма пре но си ли зна ње из свих обла сти оно вре ме не на у ке.3 
Не ке од њих су има ле сво је при ват не би бли о те ке, пи са ле тек сто ве и ба ви ле се 
умет но шћу.4 Иако нам до ку мен та да ју но ву сли ку обра зо ва них, ак тив них же на, 
за ин те ре со ва них за на у ку и по ли ти ку, вер них су пру га и бри жних мај ки, ве ћи на 
плем ки ња је би ла са мо сред ство ко јим су се оства ри ва ли ин те ре си њи хо вих 
по ро ди ца. За њи хо ву уда ју оче ви су обез бе ђи ва ли ве ли ка нов ча на сред ства и 
зе мљи шне по се де. Че сто су по ста ја ле су пру ге стра них пле ми ћа или вла да ра 
ка ко би вој ни или по ли тич ки са ве зи би ли оси гу ра ни. У брак су сту па ле ја ко 
мла де, ра но оста ја ле удо ви це и од ла зи ле у ма на стир. Мно ге су би ле ве о ма бо га-
те, за хва љу ју ћи на сле ђе ном бо гат ству и зе мљи. Пре ма ви зан тиј ским за ко ни ма 
има ле су пра во да упра вља ју по ро дич ном имо ви ном5 и да рас по ла жу ми ра зом 
ко ји су уне ле у брак, а ко ји му же ви ни су има ли пра во да при сво је.

Дру штве ни раз вој за пад но е вроп ских др жа ва фор ми ра них на ру ше ви на ма 
За пад ног рим ског цар ства те као је на дру га чи ји на чин у од но су на Ви зан тиј-
ско цар ство. Њи хо ви прав ни си сте ми су би ли за сно ва ни на оби чај ном пра ву 

Ми хај ла VI II Па ле о ло га, сво ју по бо жност је ис ка зи ва ла кроз об на вља ње и бри гу о мно гим 
ма на сти ри ма, на ро чи то Бо го ро ди це Лем ви о ти се код Смир не и Св. Јо ва на Бо го сло ва на 
Пат мо су о че му све до че са чу ва не хо ри зме. Хо ри зма из 1269. го ди не да је по дат ке о одво је-
ним при ват ним има њи ма Те о до ре и Ми хај ла VI II, али и о пра ви ма ца ри це да из ри че ка зне 
и осло ба ђа од пла ћа ња др жав ног по ре за. У XIV ве ку има мо при мер ца ри це Ири не-Јо лан де 
од Мон фе ра та, же не Ан дро ни ка II, ко ја се, ра став ши се од му жа, на ста ни ла у Со лу ну, где 
је има ла па ла ту ода кле је упра вља ла сво јим по се ди ма и во ди ла ак тив ну др жав ну по ли ти ку. 
Град Со лун сма тра ла је сво јом ба шти ном, јер је у до ба Ла тин ског цар ства, он при па дао 
ње ној по ро ди ци. По сто ја ла је и ца ри чи на кан це ла ри ја у ко јој су се из да ва ле на ред бе. На 
че лу ове кан це ла ри је на ла зи ли су се Те о дор Ме то хит и Ни ћи фор Хум но. По да ци ко је нам 
да је Гри го ра о то ме ка ко је Ан дро ник II по сле Ири ни не смр ти део бо гат ства по тро шио 
на об но ву цр кве Св. Со фи је у Ца ри гра ду, а оста так по де лио де ци, ука зу ју на то да су ње ни 
по се ди у со лун ској обла сти би ли ве ли ки и бо га ти. У то вре ме не пре кид них гра ђан ских ра-
то ва у Ви зан тиј ском цар ству још две ца ри це ће уче ство ва ти у по ли тич ким игра ма у цар ству. 
Ри та-Ма ри ја-Ксе на, же на Ми хај ла IX, во ди ће двор у Со лу ну, упра вља ће по се ди ма и из да-
ва ће до ку мен та. Ње на сна ја Ана Са вој ска, же на Ан дро ни ка III, по сле ње го ве смр ти по ста је 
ре гент сво ме си ну Јо ва ну V и бо ри се про тив пре тен ден та Јо ва на Кан та ку зи на. Сме ште на 
у Со лу ну, упра вља као гу вер нер об ла шћу Ма ке до ни је, и ужи ва пре ро га ти ве са вла да ра. Као 
и ње не прет ход ни це, во ди ла је ад ми ни стра ци ју и до но си ла управ не и по ли тич ке од лу ке. В. 
Ф. Ба ри шић, По ве ље ви зан тиј ских ца ри ца, 143–194.

3 Д. М. Ни кол, Ви зан тиј ске плем ки ње – де сет пор тре та, 1250–1500, Бе о град, 2002, 18.
4 Исто, 57–80.
5 Исто, 13.
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ко је ће то ком вре ме на по сте пе но усту пи ти при мат рим ском за ко но дав ству. 
Власт ко јом су кра ље ви у за пад ној Евро пи рас по ла га ли ли чи на на след но вла-
сни штво, оче ви ну, јер се ова власт пре тво ри ла то ком вре ме на у по ро дич но 
до бро ко је се пре но си ло на на след ни ке.

Бра ко ви, ка ко вла дар ски, та ко и они при пад ни ка плем ства, скла па ни су 
у за ви сно сти од ин те ре са по ро ди це – ку ће и др жа ве. Ка рак те ри стич но је то 
да је бу ду ћи су пруг сво јој не ве сти, по ред уоби ча је них по кло на да ри ва них ве-
ре ни ци,6 при ли ком вен ча ња по кла њао и по ве љу о удо вич ком пло до у жи ва-
њу7 пре ма тра ди ци ји са лиј ског за ко но дав ства, што го во ри у при лог то ме да 
се во ди ло ра чу на о жи во ту су пру га-удо ви ца у овим вре ме ни ма не пре кид них 
ра то ва и ра них смр ти му шка ра ца. 

Као го спо да ри це ку ће и мај ке бу ду ћих на след ни ка, плем ки ње су има ле пра-
во да упра вља ју до ма ћин ством.8 Еко ном ском бо љит ку сво је ку ће до при но си ле 
су ра дом: тка ле су, пре ле, ве зле, про из во ди ле тка ни не за из ра ду оде ће.9 Пот пу-
но за јед нич ко вла сни штво му шка ра ца и же на над до бри ма ни је по сто ја ло. Из ве-
стан на пре дак у ши ре њу пра ва же на де сио се у раз до бљу кр ста шких по хо да у XII 
и XI II ве ку у вре ме тзв. ма те рин ских на ме сни шта ва10 ка да Фран цу ском упра вља 
Бланш од Фран цу ске. По ред ње, мно ге плем ки ње су упра вља ле зе мља ма уме сто 
сво јих му же ва ко ји су оти шли у рат ни по ход. По сто је по да ци да су по чет ком 
XI II ве ка у зе мља ма под вла шћу Ка пе та плем ки ње има ле пра во на ужи ва ње по-
ло ви не му же вље вог има ња (jus do ta li ti) у слу ча ју да се не пре у да ју,11 те су че сто 
жи ве ле од рен те а при хо де су ула га ле у осни ва ње или из др жа ва ње ма на сти ра. 

6 G. Duby, The Knight, the Lady and the Pri est, 98 ( Tran sla tion by Paul Hyams); в. www.
ford ham.edu/hal sall/so ur ce/en dow1.html

7 У ен гле ском оби чај ном пра ву реч do wer озна ча ва дар, по клон ко ји сло бо дан чо век 
да ру је сво јој же ни ис пред ула за у цр кву на дан њи хо вог вен ча ња. Му шка рац је оба ве зан, 
ка ко цр кве ним та ко и оби чај ним за ко ни ма, да су пру зи да ру је из ве сна ма те ри јал на до бра. 
Уко ли ко не од ре ди шта од имо ви не при па да же ни, под ра зу ме ва ло се да јед на тре ћи на ње-
го ве имо ви не по ста је же ни но вла сни штво. С дру ге стра не, уко ли ко же ни да ру је ви ше од 
про пи са не тре ћи не, она је мо ра ла да вра ти ви шак, јер је му шка рац мо гао да јој по кло ни 
ма ње али не и ви ше од про пи са не нор ме. Же не ипак ни су сло бод но рас по ла га ле сво јом 
имо ви ном у бра ку, већ су је ста вља ле на рас по ла га ње су пру гу ко ји је сло бод но од лу чи вао о 
ко ри шће њу. A. Wo men and the Law: Do wer, Ru les of Law. В. www.ford ham.edu/hal sall/sbo ok-
law.html или www. vi.uh.edu/pa ges/bob/el ho ne/ru les.html

8 Оне су во ди ле ра чу на о тзв. жен ском де лу по ро ди це и ку ће, де ци и оста ва ма, мо гле 
су да над зи ру све што ула зи у ку ћу, кон тро ли шу при лив по ре за, во де бри гу о пот чи ње ни ма, 
на ро чи то слу шки ња ма и њи хо вој де ци. У пле мић кој ку ћи је по сто јао по се бан део – ги не-
кеј, на ме њен же на ма, ко јим је упра вља ла го спо да ри ца ку ће, где су мо гли да бо ра ве са мо 
го спо дар ку ће и ма ли де ча ци. В. Исто ри ја при ват ног жи во та 2, Бе о град, 2001, 70 и 77–78.

9 Исто, 2, 78.
10 Исто, 2, 130.
11 Исто, 2, 134.
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Ре де фи ни са ње по ло жа ја и пра ва же на у срп ском сред њо ве ков ном дру-
штву за о ста је у од но су на до стиг ну ћа исто риј ских на у ка у дру гим зе мља ма. 
Де лом, то је ре зул тат фраг мен тар но са чу ва них исто риј ских по да та ка, на ро чи-
то оних ко ји се не од но се на по ли тич ку исто ри ју, већ при па да ју оној обла сти 
ко ја је у са вре ме ној на у ци де фи ни са на као „при ват на“ исто ри ја. До ко је ме ре 
је за по ста вље но ово по ље, нај бо ље го во ри не до ста так по да та ка о срп ским 
сред њо ве ков ним вла дар ка ма и кће ри ма вла да ју ће ди на сти је Не ма њи ћа о чи-
јим жи во ти ма са зна је мо нај че шће на осно ву скром них по да тка из пе ра ха ги о-
гра фа и ви зан тиј ских исто ри ча ра.12 О мно ги ма не зна мо ни шта осим њи хо вих 
име на.13 Из два ја ју се је ди но лич но сти кра љи це Је ле не,14 су пру ге кра ља Уро ша 
I Не ма њи ћа и кра љи це, по том ца ри це Је ле не, су пру ге Ду ша но ве.15

Ра ни је смо по ме ну ли да су вла дар ски и пле мић ки бра ко ви скла па ни ра ди 
оства ри ва ња по ли тич ких, еко ном ских и вој них ин те ре са по ро ди ца и др жа-
ва. Плем ки ње су при ли ком од ла ска у зе мљу где ће се уда ти до би ја ле прат њу: 
двор ске да ме, па же ве и ви те зо ве ко ји су во ди ли ра чу на о без бед но сти сви те. 
Оне су са со бом но си ле по кућ ство, оде ћу и на кит. Осим по крет не имо ви не 
и људ ства, сво јим му же ви ма су као ми раз до но си ле бо га те по се де и ве ли ке 
сво те нов ца. Пи та ње на ко је ће мо по ку ша ти да од го во ри мо је сте: је су ли ове 
же не има ле пра во да рас по ла жу ма те ри јал ним до бри ма сво је по ро ди це и на 
ко ји на чин су то чи ни ле? 

Жен ски вла сте о ски пор трет у XIV ве ку

Про у ча ва ју ћи жен ске вла сте о ске пор тре те на ста ле то ком раз до бља вла да-
ви не ди на сти је Не ма њи ћа16 у сред њо ве ков ној срп ској др жа ви, до шли смо до 
за кључ ка да се у окви ру ове ве ли ке гру пе пор тре та мо гу из дво ји ти под гру пе на 
осно ву ико но граф ских раз ли чи то сти у при ка зи ва њу плем ки ња. Јед ну под гру пу 

12 М. Ла ска рис, Ви зан тиј ске прин це зе, Бе о град, 1926.
13 Ђ. Пе рић, На црт исто риј ске би о гра фи је о срп ској сред њо ве ков ној же ни (1158/9–1459–

1521), у: Збор ник Ма ти це срп ске за исто ри ју 35, Но ви Сад, 1987, 189–207. 
14 Жи ти је кра љи це Је ле не на пи сао је ар хи е пи скоп Да ни ло II. В. Да ни ло II, Жи во ти 

кра ље ва и ар хи е пи ско па срп ских – Слу жбе, Бе о град, 1988, 79–107. О ње ној кти тор ској де-
лат но сти: Г. Су бо тић, Кра љи ца Је ле на Ан жуј ска – кти тор цр кве них спо ме ни ка у При мор ју, 
Исто риј ски гла сник 1–2 (1958), 131–148; В. Ко раћ, Гра ди тељ ска шко ла По мор ја, Бе о град, 
1965, 9–117.

15 Г. Остро гор ски, Сер ска област по сле Ду ша но ве смр ти, Бе о град, 1965; Р. Ми хаљ чић, 
Крај срп ског цар ства, Бе о град, 1975; Р. Ра дић, О вре ме ну за мо на ше ња ца ри це Је ле не (јед на 
прет по став ка), Из Ца ри гра да у срп ске зе мље – сту ди је из ви зан тиј ске и срп ске исто ри је, 
Бе о град, 2003, 29–36.

16 Сви са чу ва ни пор тре ти су на ста ли то ком XIV ве ка. Из ра ни јих пе ри о да не ма мо ни-
је дан при мер жен ског пле мић ког пор тре та.
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чи не кти тор ски жен ски вла сте о ски пор тре ти на ко ји ма су плем ки ње на сли ка не 
ка ко мо дел хра ма при но се па тро ну, а у нат пи си ма је ис так ну та њи хо ва за слу-
га за по ди за ње за ду жби не. За на ше ис тра жи ва ње су ин те ре сант ни и по је ди ни 
пор тре ти плем ки ња ко је пра те сво је му же ве у окви ру по ро дич них гру па.

Цр кве не за ду жби не срп ског плем ства из Ми лу ти но вог вре ме на углав-
ном се ни су са чу ва ле. На осно ву про на ђе них оста та ка цр ка ва и по да та ка из 
из во ра мо же мо за кљу чи ти да их ни је би ло мно го. У ово вре ме као кти тор ка 
Бо го ро ди чи не цр кве код Ско пља по ми ње се из ве сна Бо ри ши ца,17 што је нај-
ста ри ји по мен же не као кти тор ке не ке за ду жби не. Осим Бо го ро ди чи не цр кве 
у Му шу ти шту и Бо го ро ди чи не цр кве у Су ши ци, дру ге за ду жби не вла сте ле 
да нас не по сто је. О кти то ри ма цр кве у Му шу ти шту са зна је мо из нат пи са на 
над врат ни ку за пад ног ула за у храм. У ње му се ка же да је цр кву Бо го ро ди це 
Оди ги три је са зи дао 1315. ве ли ки ка знац Јо ван Дра го слав за јед но са же ном 
Је ле ном, си ном Ста ни шом и ћер ком Аном.18 

У вре ме Сте фа на Де чан ског као кти тор ка се по ја вљу је „бла го вер на“ Ма-
ре на ко ја је, по све му су де ћи, са нај бли жим ро ђа ци ма по ди гла Бо го ро ди чи ну 
цр кву у Ку че ви шту то ком тре ће де це ни је XIV ве ка.19 Са чу ван је део кти тор-
ског нат пи са, на осно ву ко јег је Све ти слав Ман дић ус пео да про чи та име, 
ге ни тив Ma re ne жен ског име на Ма ре на:20 (Syzd)a se i po pi sa se xramy pr hbla-
go sve(ïeno)i bce i s[y] mu kom(y) i stje`(ani jemy ktit)ori ce Ma re ne i Ra do slavy 
i Vla disl(...). По ње му би она би ла глав на кти тор ка, а Ра до слав и Вла ди сла ва 
би би ли кти то ри дру гог ре да. Мо же се за кљу чи ти да је цр кву са гра ди ло тро је 
љу ди чи ја су име на по ме ну та: Ма ре на, Ра до слав и Вла ди сла ва. О овим лич-
но сти ма не ма мо ни ка кве по дат ке. Њи хо ви пор тре ти се на ла зе на се вер ном 

17 С. Ра дој чић, Ста ри не цр кве ног му зе ја у Ско пљу, Ско пље, 1941, 13–14. 
18 У нат пи су ни је по ме ну то осли ка ва ње цр кве, па се оно ста вља у вре ме из ме ђу 

1317. и 1320. го ди не И. Ђор ђе вић, Зид но сли кар ство срп ске вла сте ле, Бе о град, 1994, 
131. Овај вла сте о ски пар се по ми ње и у јед ном за пи су у ру ко пи сном је ван ђе љу на ста-
лом око 1300. го ди не, у: Љ. Сто ја но вић, Ста ри срп ски за пи си и нат пи си, књ. I, Бе о град, 
1982, 15–16.

19 Не ко ли ко го ди на ка сни је по за вр шет ку осли ка ва ња цр кве по диг ну та је и осли-
ка на при пра та, из ме ђу 1332. и 1337. За да то ва ње сли кар ства цр кве у Ку че ви шту, в. И. 
Ђор ђе вић, Сли кар ство вла сте ле, 132; И. Ђор ђе вић, Сли кар ство XIV ве ка у цр кви Св. 
Спа са у се лу Ку че ви шту, Збор ник за ли ков не умет но сти Ма ти це срп ске 17 (Но ви Сад 
1981),77–110.

20 Ду го се сма тра ло да се ра ди о кти то ру, јер је по че так ре чи оште ћен и чи та но је 
му шко име Асен. В. Ј. Ђу рић, Ви зан тиј ске фре ске у Ју го сла ви ји, Бе о град, 1974, 208, н. 
58; П. Миљ ко вик-Пе пек, Цр ква та Св. Спас во с. Ку че ви ште, Скоп ско, у Спо ме ни ци за 
сред но ве ков на та и по но ва та исто ри ја на Ма ке до ни ја, I том, Ско пје, 1975, 417–421; И. 
Ђор ђе вић, Сли кар ство XIV ве ка у цр кви Св. Спа са у се лу Ку че ви шту, 77–110. С. Ман дић 
је пр ви про чи тао у нат пи су име Ма ре на; в. С. Ман дић, Чр те и ре зе.Фраг мен ти ста рог 
име ни ка, Бе о град, 1981, 204. 
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зи ду при пра те. Бо го ро ди ци са ма лим Хри стом,21 де ли мич но очу ва на жен ска 
фи гу ра при но си мо дел хра ма чи ји се ма ли део мо же ви де ти. По ред ње је ве-
ли ко по ље уни ште ног жи во пи са на ко јем је би ла на сли ка на још јед на или чак 
две лич но сти. Тре ћа лич ност је мла ђи му шка рац. Из над гла ве Ма ре не те као 
је ду жи нат пис ис пи сан у јед ном ре ду, о че му го во ри уре за на ли ни ја, док је 
нат пис из ме ђу кти тор ке и Бо го ро ди це био у два ре да.22 

У вре ме вла да ви не кра ља Ду ша на, го спо ђа Да ни ца, сво јим сред стви ма, 
по ди же храм у Љу бо те ну. Са чу ван је нат пис23 над ула зом у цр кву ко ји нам 
го во ри о по ди за њу хра ма и ње го вој кти тор ки: syzda se sii b(o)`(y)s(t)vynyji 
xramy s(ve)t(a)go vel(i)ka go &ca ni kolyj pod vi gomy i tro u domy g(ospo)`de 
dyni ce vy d(y)ni ste fa na kralh do u wa ne a dry`a we s(yj)ny star hi bo i ko mat kou a 
dr+gi s(yj)ny zve qany sit ni comy lht(o). ©. ÈÓ e\24 У нат пи су се ис ти че ви со ко 
до сто јан ство кти тор ке Да ни це.25 На зва на је го спо ђом, што ука зу је на ве ли-
ки углед ко ји је има ла.26 Храм је осли кан ве ро ват но око 1344/1345. го ди не.

То ком че твр те де це ни је XIV ве ка де спо ти ца Ма ри на као мо на хи ња Ма-
ри ја по ди гла је храм Св. Ђор ђа у По ло шком. Де спо ти ца је би ла ћер ка бу гар-
ског ца ра Смил ца и же на бу гар ског де спо та Ал ти ми ра. Њи хов син је Јо ван 

21 Бо го ро ди ца из кти тор ске ком по зи ци је на сли ка на је у сто је ћем по ло жа ју са Хри стом 
у на руч ју. Де сна ру ка јој је ис пру же на пре ма кти то ри ма да при ми дар. Ту ма чи се да је ово 
Бо го ро ди ца „Истин ска на да“ као ико но граф ска ва ри јан та Оди ги три је. Она је сим бол пр вог 
и дру гог до ла ска Хри сто вог, ин кар на ци је и Стра шног су да. Том ти пу при па да Бо го ро ди ца 
из ку че ви шке цр кве. Она је Бо го ро ди ца ти па Оди ги три је, не ма сиг на ту ру па се не зна да ли 
је по но вљен епи тет Еле у са, ко ји но си Бо го ро ди ца са Хри стом на сли ка на уз ол тар ску ап си-
ду; в З. Ра сол ко ска-Ни ко лов ска, О кти тор ским пор тре ти ма у цр кви Све те Бо го ро ди це у 
Ку че ви шту, Зо граф 16 (Бе о град, 1986), 46.

22 З. Ра сол ко ска-Ни ко лов ска, О кти тор ским пор тре ти ма у цр кви Све те Бо го ро ди це у 
Ку че ви шту, 46.

23 Па вел Ни ко ла е вич Ми љу ков као члан ис тра жи вач ке еки пе Ру ског ар хе о ло шког ин-
сти ту та из Ца ри гра да, оби ла зи Ма ке до ни ју. Из ме ђу оста лог, при ку пио је гра ђу и о цр кви 
у Љу бо те ну. По све ћу је јој ма њу мо но гра фи ју у ко јој об ја вљу је текст нат пи са над ула зом и 
по ку ша ва да иден ти фи ку је кти тор ку Да ни цу и ње не си но ве, у: И. Ђор ђе вић, Сли кар ство 
вла сте ле, 2.

24 И. Ђор ђе вић, Сли кар ство вла сте ле, 145.
25 Њен пор трет, на жа лост, ни је са чу ван.
26 Тре ба под се ти ти да се син де спо та Де ја на, Кон стан тин Дра гаш осло вља ва у до ку мен-

ти ма као го спо дин. Тер мин го спо дин или го спо ђа ко ри стио се ка ко би се из ра зи ло ви со ко 
до сто јан ство и углед ко је од ре ђе не осо бе из моћ них фе у дал них по ро ди ца ужи ва ју, иако 
не ма ју ни ка кву зва нич ну др жав ну ти ту лу. О Кон стан ти ну Дра га шу ви де ти: М. Ра ји чић, Се-
ва сто кра тор Де јан, Ис то ри ски гла сник 3–4, Бе о град, 1953, стр. 17–28; И. Ђу рић, „Ек те сис 
неа“ – ви зан тиј ски при руч ник за „пи та киа“ о срп ском па три јар ху и не ком фе у дал ци ма кра јем 
XIV ве ка, Збор ник Фи ло зоф ског фа кул те та XII-1(1974), стр. 430–431; И. Ђу рић, Ев до ки ја 
Ком ни на и њен муж Кон стан тин Дра гаш, Збор ник ра до ва ви зан то ло шког ин сти ту та XXII 
(Бе о град, 1983), стр. 259–271.
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Дра гу шин, ко га краљ Ду шан на зи ва бра том.27 До 1340. Дра гу шин је умро 
и са хра њен је у цр кви у По ло шком.28 Те го ди не по ве љом кра ља Ду ша на, а 
по же љи кти то ро ве мај ке Ма ри не, цр ква Св.Ђор ђа је по кло ње на ма на сти ру 
Хи лан да ру у чи јем по се ду оста је 1372–1375.29 ка да је по ро ди ца Де ја но ви ћа 
по кла ња ма на сти ру Св. Пан те леј мо на на Све тој Го ри.30 Осли ка ва ње цр кве је 
пла ти ла „у по мен“ по кој ном Јо ва ну Дра гу ши ну ње го ва мај ка де спо ти ца Ма-
ри на као мо на хи ња Ма ри ја, уз чи ји лик је за пи са но „кти тор ка хра ма“. 

Дра гу шин је за жи во та од ре дио ме сто на ко јем ће цр ква би ти по диг ну та 
у се лу По ло шком, у вре ме по сле Ду ша но вих про до ра 1334. у Ма ке до ни ји. 
Мо жда је и за по чео зи да ње хра ма по све ће ног св. Ђор ђу, ме ђу тим, по сле 
ње го ве смр ти де спо ти ца Ма ри на, ње го ва мај ка, фи нан си ра ла је по ди за ње 
и осли ка ва ње за ду жби не. Осли ка ва ње се да ту је од је се ни 1343. до је се ни 

27 Отац Јо ва на Дра гу ши на и Сте фан Де чан ски би ли су оже ње ни ро ђе ним се стра ма, тј. 
ћер ка ма бу гар ског ца ра Смил ца (1280–1298). Же на Смил цо ва је би ла Гр ки ња, ћер ка се ва-
сто кра то ра Кон стан ти на Па ле о ло га, бра та ца ра Ми хај ла VI II Па ле о ло га. Ал ти мир је мла ђи 
брат бу гар ског ца ра Ге ор ги ја I Тер те ра. По сле по ли тич ког сло ма 1305. Смил че ва удо ви ца, 
ћер ка и унук Дра гу шин су до би ли по моћ Ан дро ни ка II Па ле о ло га. Та да се Дра гу шин мо гао 
упо зна ти са Сте фа ном Ду ша ном. Тек по сле кру ни са ња Сте фа на Де чан ског ство ри ли су се 
усло ви за жи вот Дра гу ши но ве по ро ди це у Ср би ји 1322. го ди не. Же на Де чан ског је умр ла 
у пр вој го ди ни ње го ве вла да ви не. Не зна се да ли је Ал ти ми ро ва по ро ди ца пре шла под за-
шти ту срп ског дво ра од мах по кру ни са њу Де чан ског, али је са свим си гур но да је ужи ва ла 
за шти ту кра ља Сте фа на Ду ша на. У ве зи са овом те мом ви де ти: 

Ц. Гро зда нов – Д. Ћор на ков, Исто риј ски пор тре ти у По ло шком (I), Зо граф 14 (Бе о-
град, 1983), 64–65; В. Ј. Ђу рић, По ло шко-хи лан дар ски ме тох и Дра гу ши но ва гроб ни ца, Збор-
ник На род ног му зе ја VI II, Бе о град, 1975; Х. Ма та нов, Кня же ство то на Дра га ши, Со фия, 
1997, 33–38.

28 И. Ђор ђе вић, Сли кар ство вла сте ле, 147; Ђ. Ма но-Зи си у тек сту о По ло шком да ту је 
Дра гу ши но ву са хра ну у 1340. го ди ну и овај да тум сма тра го ди ном осли ка ва ња цр кве; в. Ђ. 
Ма но-Зи си, По ло шко, Ста ри нар, сер. 3, књ. 6, Бе о град, 1931, 116–117.

29 Краљ Ду шан је 1340. го ди не из дао по ве љу цр кви у По ло шком, по во дом од лу ке да 
се По ло шко са свим сво јим до бри ма по кло ни ма на сти ру Хи лан да ру. У тек сту по ве ље краљ 
Ду шан оба ве шта ва да је „умро брат кра љев ства ми Дра гу шин“ ко ји је у цр кви и са хра њен; 
в. В. Ђу рић, По ло шко-хи лан дар ски ме тох и Дра гу ши но ва гроб ни ца, 328. По ве ља об ја вље на 
у: Actés de Chi lan dar, de u xiéme par tie, Ac tes sla ves, pu blit par B. Ko ra blev, Визaнтиский вре-
ме ник 19, Санкт Пе тер бург, 1915, 461–471.

30 И. Ђор ђе вић, Сли кар ство вла сте ле, 147; Бра ћа Де ја но ви ћи, де спот Јо ван Дра гаш 
и го спо дин Кон стан тин 1378. су да ри ва ли „цр кву Св. Ге ор ги је По ло шки на ре ци Цр ној 
са се ли ма“ ру ском ма на сти ру Све тог Пан те леј мо на на Све тој Го ри. По да так да су Јо ван и 
Кон стан тин Дра гаш по кло ни ли цр кву у По ло шком, са се ли ма у ње ној око ли ни об ја шња ва 
да је ова област се дам де се тих го ди на XIV ве ка би ла под упра вом Дра га ша. Ма та нов прет-
по ста вља да је Кон стан тин Дра гаш био у род бин ским ве за ма са Дра гу ши но вом по ро ди цом, 
што му је омо гу ћи ло да му при пад не ова област; в. В. Ђу рић, По ло шко-хи лан дар ски ме тох 
и Дра гу ши но ва гроб ни ца, 328; Х. Ма та нов, Кня же ство то на Дра га ши, 33–38. 
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1346. на осно ву по ме на „грч ких зе ма ља“ у Ду ша но вој ти ту ли у нат пи су уз 
ње гов пор трет на за пад ној фа са ди цр кве.31 

Кти тор ски пор тре ти се на ла зе на за пад ној фа са ди цр кве.32 У гор њој зо ни 
фа са де је сме ште на вла дар ска по ро ди ца. Мла ди Христ у сег мен ту не ба да ру је 
кра љу Ду ша ну и мла дом кра љу Уро шу кру не, сим бо лич но из ра жа ва ју ћи на 
овај на чин да је власт кра ља и ње го вог си на од Бо га да та. Дру ги ан ђео Ду ша ну 
пру жа мач. Кра љи ци Је ле ни кру ну на гла ву ста вља ан ђео. У ни ши над пор та-
лом је до по ја сна пред ста ва св. Ге ор ги ја По бе до но сца. У до њој зо ни кти тор ску 
ком по зи ци ју чи не су пру га Јо ва на Дра гу ши на Ан..., Јо ван Дра гу шин, сег мент 
не ба са две Бо жи је ру ке ко ји бла го си ља пор тре ти са ну кти тор ску по ро ди цу, 
мо на хи ња Ма ри ја Ма ри на и Дра гу ши нов син чи је име по чи ње са Драг (...). 

На по љу из ме ђу ра ме на и ним ба Јо ва на Дра гу ши на на ла зи се нат пис ко ји 
да је по дат ке о Дра гу ши ну и ње го вој ве зи са Сте фа ном Ду ша ном: „Пре ста-
ви се раб Бо жи ји Јо ван Дра гу шин и син де спо та Ал ти ми ра и исти ни ти брат 
пре у зви ше ног кра ља и го спо да ра на шег, а на стао је овај храм у ње гов по мен 
и Бог ће да га спа се.“33

Јо ван Дра гу шин је по ме нут без ти ту ле, а ви сок трет ман је ужи вао за хва-
љу ју ћи срод ству са срп ским кра љем. На пор тре ту но си зна ке де спот ског до-
сто јан ства, на гла ви има сте ма то ги ри он, иако он ни је но сио ову ти ту лу. Њу 
је имао ње гов отац, а она ни је на след на.34 Де спо ти ца Ма ри на је пред ста вље на 
као мо на хи ња. При ка за на је ка ко у ру ка ма др жи мо дел хра ма. Њу, као и чла-
но ве ње не по ро ди це, бла го си ља Ру ка бо жи ја у по лу кру гу све тло сти. Кти тор ка 
при но си сво ју за ду жби ну св. Ђор ђу, па тро ну хра ма, ко ји је на сли кан у лу не ти, 
из над ула за. У нат пи су уз ње ну фи гу ру сто ји: 

Deησις t(hς) dουl(hς ) tou Q(eo)u Mariaς thς baseilisaς (thψ ono ma sqe ishς 
Ma)rinaς k(ai) kti tor(saς tou) na ou.

„Мо ле ние ра бе бо жи је Ма ри је пре бла го род не де спо ти це на зва не Ма ри на 
и кти тор ке хра ма.“35 

Не да ле ко од ма ке дон ског гра да Шти па у се лу Гор њи Ко зјак на ла зи се цр ква 
Св. Ђор ђа. У на у ци је при хва ће но да је са гра ђе на у XII ве ку, а да је сли кар ство 

31 И. Ђор ђе вић, Сли кар ство вла сте ле, 147.
32 За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре Ма ке до ни је из вео је 1982. го ди не ра до ве на 

кон зер ва ци ји фре са ка ове цр кве, ка да су ски ну те фре ске из 1609. и 1881. го ди не. Та да су 
от кри ве ни пор тре ти на за пад ној фа са ди; в. Ц. Гро зда нов – Д. Ћор на ков, Исто риј ски пор-
тре ти у По ло шком (I), 60, нап. 4.

33 Ц. Гро зда нов – Д. Ћор на ков, Исто риј ски пор тре ти у По ло шком (I), 64.
34 Ц. Гро зда нов – Д. Ћор на ков, Исто риј ски пор тре ти у По ло шком (I), 65; Б. Фер јан-

чић, Де спо ти у Ви зан ти ји и ју жно сло вен ским зе мља ма, Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, 
по себ. изд. књ. CCCXXXVI, Бе о град, 1960. 

35 Ц. Гро зда нов – Д. Ћор на ков, Исто риј ски пор тре ти у По ло шком (II), Зо граф 15 
(Бе о град, 1984), 85.
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об на вља но не ко ли ко пу та.36 По сто је до ка зи да је цр ква осли ка ва на у XI II, па 
по том у XIV ве ку.37 По себ но је ин те ре сан тан дру ги слој фре са ка, да то ван у XIV 
век, јер на том сло ју жи во пи са по сто је кти тор ски пор тре ти.38 

Кти тор ски пор тре ти и нат пис уз њих пру жа ју смер ни це за од ре ђи ва ње вре-
ме на на стан ка дру гог сло ја фре са ка.39 Кти тор ска ком по зи ци ја је сме ште на на за-
пад ни зид при пра те, ју жно од ула за. При ка за ни су вла сте лин са мо де лом хра ма, 
ње гов син, из над чи је гла ве се про те же нат пис, и су пру га Ти хо сла ва. Кти тор ски 
нат пис, по све му су де ћи ис пи сан у шест ре до ва, де ли мич но је са чу ван и гла си:

(...)ογ ...) κε κ(...) (...) (...)οσ κε η σιν(...) (...)γ αγτ τηχο(...)λαβασ 
κτητορισας.40 

Из нат пи са са зна је мо име Ти хо сла ве ко ја је озна че на као кти тор ка, што 
нам ука зу је на то да је и она би ла за слу жна за жи во пи са ње цр кве. 

Тре ба на по ме ну ти да су са мо осо бе за слу жне за по ди за ње и осли ка ва ње 
хра ма или ње го ву об но ву има ле пра во да бу ду сиг ни ра не као кти то ри и сли-
ка не са мо де лом хра ма у ру ка ма.41 

У вла сте о ским за ду жби на ма, по ред вла сте ли на ко ји је сиг ни ран као кти-
тор, че сто су сли ка ни ње го ва су пру га и де ца, а њи хо ва име на су по ми ња на 

36 И. Ђор ђе вић, Сли кар ство вла сте, 138. З. Ра сол ко ска-Ни ко лов ска, Ар хе о ло шки те 
ис тра жу ва ња на цр ква Св. Ѓорѓи во Го рен Ко зјак, Збор ни кот на Штип ски от на ро ден му зеј 
IV–V, Штип 1975, 75–76.

37 Ар хе о ло шка ис тра жи ва ња пру жа ју по дат ке о то ме да је гра ђе на у три фа зе. То ком 
ис пи ти ва ња на те ре ну при ме ће но је по сто ја ње три сло ја мал те ра. З. Ра сол ко ска-Ни ко лов-
ска, Цр ква та Св. Ѓорѓи во Го рен Ко зјак во све тли на та на но ви те ис пи ту ва ња, Сим по зи ум 
1100-го ди шни на од смрт та на Ки рил Со лун ски, кни га 1, Ско пје, 1970, 224.

38 То ком ис тра жи вач ких ра до ва оба вље них 1968. го ди не на за пад ном зи ду, ју жно од 
ула зних вра та у при пра ту, от кри ве на је кти тор ска ком по зи ци ја. Она се са сто ји од три фи гу-
ре по ста вље них en fa ce. З. Ра сол ко ска-Ни ко лов ска, Цр ква та св. Ѓорѓи во Го рен Ко зјак, 224.

39 За да то ва ње сли кар ства је би тан по мен име на Ста ни сла ва у окви ру јед ног ду жег нат-
пи са ко ји је ис пи сан пре ко фре ске Ису са Хри ста. Део тог за пи са гла си:

...aÂy Sta ni slavy gra ma tiky …ë ïip...
Сма тра се да је пот пи са ни Ста ни слав лич ност иден тич на са лич но шћу пи са ра Ста ни-

сла ва из Ле сно ва ко ји је за ве ли ког вој во ду, ка сни је де спо та, Јо ва на Оли ве ра ура дио је дан 
ми неј 1342. го ди не. Оквир но, че твр та де це ни ја XIV ве ка је сте вре ме ка да је на стао за пис са 
фре ске, и то се узи ма као ter mi nus post qu em за об но ву цр кве и по нов но осли ка ва ње цр кве; 
в. З. Ра сол ко ска-Ни ко лов ска, Цр ква та св. Ѓорѓи во Го рен Ко зјак, 222–223; И. Ђор ђе вић, 
Сли кар ство вле сте ле, 138–140. 

40 И. Ђор ђе вић, Сли кар ство вла сте ле, 138. Ар хе о ло шка ис тра жи ва ња ни су да ла ни ка-
кав по да так о то ме је су ли чла но ви кти тор ске по ро ди це би ли са хра ње ни у цр кви, та ко да је 
још увек отво ре но пи та ње да ли су кти то ри по но во осли ка ли цр кву ка ко би је при пре ми ли 
се би за гроб ни цу.

41 О пра ви ма и оба ве за ма кти то ра, в. С. Тро иц ки, Кти тор ско пра во у Ви зан ти ји и 
не ма њић кој Ср би ји, Глас срп ске кра љев ске ака де ми је CLXVI II, дру ги раз ред 86, Бе о град 
1935, 81–132.
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у кти тор ским нат пи си ма. У нат пи су на над врат ни ку за пад ног ула за Бо го ро-
ди чи не цр кве у Му шу ти шту пи ше: po qe se: i syzda se: b(o)`(y)stvyni j vseqst ni 
xramy prhq(i)stie vl(a)d(i)q(i)ce n(a)we b(ogo ro di)ce &djgi trie: is te me lia va 
dan pr hvi so ka go kralh +ro wa s tr+domy j sy po spe we ni emy j&(a)na ve li ka go 
kaznca dra go sla va sy ele nom s po dr+`!my svo imy j sta ni womy s(yj)nomy si i sy 
anomy dy‹eri} sj v(y) lht(o): © È k¡g end(ik ta) ®.42

Цр кву је „по чео из те ме ља“ ве ли ки ка знац Јо ван Дра го слав са же ном Је-
ле ном, си ном Ста ни шом и ћер ком Аном и са зи дао до 1315. го ди не.

У Бе лој цр кви Ка ран ској на се вер ном зи ду за пад ног тра ве ја на ла зе се пор-
тре ти по ро ди це за слу жне за из град њу хра ма. По ред жу па на Пе тра Бра ја на 
ко ји у ру ка ма др жи мо дел хра ма и при но си га Бо го ро ди ци на ис точ ном зи ду, 
сто је ње го ва же на Стру ја, фи гу ра њи хо вог ма лог де те та, и три кће ри, јед на на 
се вер ном и две на за пад ном зи ду. Крај жу па но ве гла ве је ис пи сан ду жи нат пис: 

G(ospod)i b(o)`e [...] ra ba b[la go] ro div [ogy] kti to ra pr vo ga pe tra a zo vomy 
`+pa na bra| na i sy po dr+`i emy sj sy str+&my i sy qe di svo i mi.43 

Из нат пи са се ка же да је цр кву по ди гао жу пан Пе тар Бра јан за јед но са 
су пру гом Стру јом и де цом. Ове цр кве су по ро дич не за ду жби не у ко ји ма су 
сви чла но ви по ро ди це кти то ра мо гли би ти са хра њи ва ни и о ко ји ма су има ли 
оба ве зу да се ста ра ју. Сред ства за из град њу цр кве обез бе ђи ва ла су се из по-
ро дич не имо ви не ко јој је же на, уко ли ко је то же ле ла, при ла га ла ми раз. Као и 
ње на де ца, и она је има ла пра во и оба ве зу да бри не о за ду жби ни.

На след на пра ва плем ки ња

Пи та ње кти тор ског пра ва плем ки ња ве о ма је зна чај но, јер оно зах те ва и 
раз ма тра ње про бле ма вла сни штва и рас по ла га ња не по крет ном имо ви ном, 
на след ног пра ва и по ро дич них од но са у сред њо ве ков ном срп ском дру штву. 
Нео п ход но је отво ри ти и пи та ње пра ва и по ло жа ја же не у окви ру по ро ди це 
и у фе у дал ном дру штву уоп ште. Сред њо ве ков но срп ско и ви зан тиј ско за-
ко но дав ство је су по ла зна тач ка у ис тра жи ва њу овог про бле ма. Дру ги из вор 
по да та ка су по ве ље. 

На сле ђи ва ње се ме ђу Ста рим Сло ве ни ма вр ши ло у скла ду са оби чај ним 
пра вом.44 По ро дич на је ди ни ца је би ла за дру га – за јед ни ца пре да ка и по то ма ка 
и она је би ла но си лац на след них пра ва. По сле смр ти „гла ве за дру ге“ без суд ског 

42 И. Ђор ђе вић, Сли кар ство вла сте ле, 131.
43 Исто, 140.
44 K. Ји ре чек, Исто ри ја Ср ба књ. I, Бе о град, 1988, 117–119. Ји ре чек сма тра да је ста ро 

срп ско пра во слич но пра ви ма сред њо е вроп ских др жа ва: Угар ске, Че шке, Пољ ске „а по сто је 
и еле мен ти le ges bar ba ro rum из до ба се о бе на ро да“; Д. Ди нић-Кне же вић, При ки ја, у: Лек си-
кон срп ског сред њег ве ка, Бе о град, 2000, 583.
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ме ша ња или те ста мен та пре ми ну лог, има ње је оста ја ло у по ро ди ци као оп шта 
сво ји на свих ње них чла но ва, пре ла зе ћи с ко ле на на ко ле но.45 У за дру жној по ро-
ди ци но си о ци на след них пра ва би ли су му шки чла но ви по ро ди це јер су де вој ке 
уда јом на пу шта ле свој род и при па да ле ку ћи свог му жа. Оне су при ли ком уда је 
до би ја ле ми раз у ви ду по кућ ства, оде ће и на ки та. 

Пра во на лич ну сво ји ну се по ја вљу је, по све му су де ћи, тек у вре ме по-
ја ве жу па на. То је и вре ме ка да се за дру жна по ро ди ца це па на ви ше ма њих 
ино ко сних по ро ди ца.46 Пра во лич не сво ји не се по твр ђу је кроз три обла сти: 
пра во др жа ви не као услов по твр де, пра во ужи ва ња имо ви не и сло бо да рас-
по ла га ња њо ме.

По јам ба шти не у сред њо ве ков ној срп ској др жа ви об у хва тао је не по крет-
но има ње до ко јег је по је ди нац до шао лич ном ини ци ја ти вом, тј. ку по ви ном 
(ку пље ни це) и ко јом мо же да рас по ла же по сло бод ној во љи и де до ви ну, тј. 
на сле ђе на има ња ко ја оста ју у по ро ди ци као на след на сво ји на свих ко ле на по 
оби чај ном пра ву.47 

Скла па ње бра ко ва је нај че шће во ђе но фи нан сиј ским или ди пло мат ским ин-
те ре си ма по ро ди це. Уго ва ра ли су их ро ди те љи ка ко би бра ком сво је де це оства-
ри ли по ли тич ки ути цај или бо гат ство. Ма те ри јал на си гур ност де вој ке ко ја ула зи 
у брак обез бе ђи ва ла се пре ко при ки је, тј. ми ра за ко ји је же ни да ва ла ње на по ро-
ди ца. Из раз при ки ја (пр ћи ја) сре ће се у ју жним де ло ви ма срп ске сред њо ве ков не 
др жа ве, кра је ви ма ко ји су не ка да при па да ли Ви зан тиј ском цар ству.48 Раз ли ку је се 
њен „про це ње ни део“ ко ји ула зи у по пис це ло куп не по ро дич не имо ви не и „не-
про це ње ни део“ у шта спа да ју на ме штај и пред ме ти за сва ко днев ну упо тре бу.49 
При ки ја је учи ни ла да су бра ко ви по уго во ру би ли не из бе жни и у то ме су глав-
ну уло гу има ли оче ви ко ји су уда је сво јих кће ри сма тра ли ко ри сним сред ством 
за оства ри ва ње ин те ре са. Пи та ње ми ра за је сва ка ко би ло јед но од нај ва жни јих 
то ком брач них пре го во ра. Ра ди ло се о по кло ну у зе мљи, нов цу,50 на ки ту, опре-
ми за мла ду ко ји је по ро ди ца не ве сти на да ва ла да би на тај на чин по мо гла мла ду 

45 А. Јо ва но вић, На след но пра во у ста рих Ср ба. При лог чл. 100 и 101 Ду ша но ва за ко ни ка, 
Отаџ би на XIX, Бе о град, 1888, 258.

46 M. Mla de no vić, Po ro di ca i po ro dič ni od no si, Be o grad, 1963, 42; А. Јо ва но вић, На след но 
пра во у ста рих Ср ба, 259.

47 А. Јо ва но вић, На след но пра во у ста рих Ср ба, 259.
48 Н. Пав ко вић, Жи вот у по ро ди ци и пи та ње сво ји не, у: При ват ни жи вот у срп ским 

зе мља ма сред њег ве ка, прир. С. Мар ја но вић-Ду ша нић – Д. По по вић, Бе о град, 2004, 346.
49 По сто је при ме ри да је у Ита ли ји у XII и XI II ве ку отац био је ди ни упра ви тељ по ро-

дич ног има ња, што зна чи да упра вља и ми ра зом и има пра во да га про да; в. Н. Пав ко вић, 
Жи вот у по ро ди ци и пи та ње сво ји не, 185.

50 Нов ча ни из но си су би ли раз ли чи ти, од не ко ли ко сто ти на до не ко ли ко хи ља да пер-
пе ра, на рав но у за ви сно сти од со ци јал ног ста ту са по ро ди це; в. Н. Пав ко вић, Жи вот у по-
ро ди ци и пи та ње сво ји не, 345; М. Ди нић, За исто ри ју ру дар ства II, Бе о град, 1962, 41–44.
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по ро ди цу.51 Кће ри вла да ра и вла сте ле су до би ја ле при ки ју у не крет ни на ма. Тра-
ди ци ја ма те ри јал ног обез бе ђе ња кће ри при ли ком уда је ду га је и сре ће се у зе-
мља ма ко је су ула зи ле у са став Рим ског цар ства, ко је су при хва ти ле и по сту па ле 
пре ма рим ским за ко ни ма. Још увек је у на у ци отво ре но пи та ње да ли при ки ја 
има по ре кло у рим ској кул ту ри или су је Ри мља ни усво ји ли из грч ке тра ди ци је. 
Пре ма Рим ском за ко ну, имо ви ном ко ју је же на до не ла у брак рас по ла гао је њен 
су пруг. Ме ђу тим, има мо при мер да су на те ри то ри ји Егип та под рим ском вла-
шћу при ки јом рас по ла га ле же не, што би мо гло да ука же на то да је у раз до бљу 
ра ни је исто ри је Рим ског цар ства же на рас по ла га ла сво јим ми ра зом.52 У сва ком 
слу ча ју, да ва ње при ки је за кон ски је би ло ре гу ли са но и озна ча ва ло је раз ли ку из-
ме ђу за ко ни тог бра ка и не за ко ни те ве зе из ме ђу же не и му шкар ца. Ју сти ни јан у 
свом За ко ни ку, му же ви ма од у зи ма пра во пот пу ног вла сни штва над при ки јом.53 
Цар је 530. го ди не при знао су пру га ма пра во рас по ла га ња де лом имо ви не свог 
му жа.54 Тре ба под се ти ти да је Ју сти ни ја нов За ко ник те мељ ви зан тиј ског прав-
ног си сте ма и да је био у упо тре би до па да Ви зан тиј ског цар ства. За ко ни ко је 
су до не ли ца ре ви иса ври јан ске и ма ке дон ске ди на сти је би ли су са мо до пу не и 
раз ра де од ре да ба Ју сти ни ја но вог За ко ни ка.55 У Екло ги ви зан тиј ског ца ра Ла ва 
III, ко ја ре гу ли ше брач не од но се, сто ји: „Брач ни уго вор би ће за сно ван на осно ву 
пи са ног спо ра зу ма ко јим се од ре ђу је же нин удео у по ро дич ној имо ви ни. Би ће 
(спо ра зум) пот пи сан ис пред три све до ка пре ма за ко ни ма ко је је цар про пи сао. 
Му шка рац има оба ве зу да чу ва и шти ти део имо ви не сво је же не, а у слу ча ју да у 
бра ку не бу де де це за кон јој га ран ту је јед ну че твр ти ну имо ви не му жа. Уко ли ко 
же на умре пре му жа, а у бра ку ни је би ло де це, муж на сле ђу је јед ну че твр ти ну 
же ни ног ми ра за а оста так ће се раз де ли ти по ње ној во љи. Уко ли ко муж умре пре 
же не, а не ма ју де це, она ће рас по ла га ти сво јим ми ра зом и на сле ди ти че твр ти ну 
ње го ве имо ви не, док ће оста так би ти рас по де љен по му же вље вој во љи. Уко ли ко 
муж умре пре же не а има ли су де цу у бра ку, же на на сле ђу је свој ми раз и це ло-
куп ну му же вље ву имо ви ну и по ста је гла ва ку ће.“56

51 D. Whi te, Pro perty Rights of Wo men:The Chan ges in the Ju sti nian Le gi sla tion Re gar ding 
the Do wry and The Pa rap her na, Ak ten II Teil, XVI In ter na ti o na ler Byzat nti ni sten kon gress, Wi en, 
1982, 539. Ста тут гра да Ко то ра пред ви ђао је да по сле смр ти мај ке њен ми раз на сле ђу ју 
ње на де ца, а уко ли ко их не ма, он се вра ћа ње ној по ро ди ци. У Бо сни нај ве ро ват ни је ни је по-
сто ја ла ин сти ту ци ја при ки је; в. Н. Пав ко вић, Жи вот у по ро ди ци и пи та ње сво ји не, 300–320.

52 D. Whi te, Pro perty Rights of Wo men:The Chan ges in the Ju sti nian Le gi sla tion Re gar ding the 
Do wry and The Pa rap her na, 539.

53 Исто, 539.
54 Исто, 539.
55 C. P. Kyrris, Le Rôle de la fem me dans la so ciété byzan ti ne par ti cu liè re ment pen dant les der-

ni ers siè cles, JÖB 32/2, Wi en, 1982, 463–466; D. Whi te, Pro perty Rights of Wo men, 540.
56 E. Freshfi eld, trans., A Ma nual of Ro man Law: The Ec lo ga (Cam brid ge, 1926), pp. 72–74. 

пон. обј. D. Ge a no ko plos, Byzan ti um (Chi ca go, 1984), 266; в. www.ford ham.edu/hal sall/so-
ur ce/byz-ma rr726.html
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Ви зан тиј ско пра во је сва ка ко ути ца ло на ко ди фи ка ци ју прав ног си сте ма 
срп ске сред њо ве ков не др жа ве, чи ја је кру на Ду ша нов за ко ник.

Прав ни жи вот у сред њо ве ков ној Ср би ји у XII је ре гу ли сан за кон ским 
збор ни ком св. Са ве, Но мо ка но ном – Крм чи јом, ко ји ће има ти прав ну вред-
ност и то ком XI II и XIV ве ка. Реч је о пре во ду јед не од пре ра да Фо ти је вог 
Но мо ка но на.57 Пре ко Крм чи је у срп ско за ко но дав ство ула зе рим ски за ко ни 
из Ју сти ни ја но вог за ко ни ка,58 но ве ла ца ра Алек си ја Ком ни на и Град ски за кон 
у ко јем се у 40 гла ва ре гу ли ше про цес скла па ња бра ка у шта спа да да ва ње и 
ко ри шће ње при ки је.59 

Краљ Сте фан Пр во вен ча ни у Жич кој по ве љи, ре гу ли шу ћи брач не од но се, 
ка же да се же ни ко ја на пу сти свог му жа од у зи ма има ње, или ако га не ма, му жу 
се омо гу ћу је да је ка зни по сво јој во љи, чак и да је про да.60

У вре ме ка да краљ Ду шан осва ја те ри то ри је ју жне Ма ке до ни је и се вер-
не Грч ке, у срп ско сред њо ве ков но за ко но дав ство ула зи Син таг мат ко ји је 
са ста вио со лун ски мо нах Ма ти ја Вла стар, об ја вљен 1335. го ди не.61 Чи та во 
јед но по гла вље је по све ће но ре гу ли са њу имо вин ских од но са из ме ђу су-
пру жни ка, тач ни је при ки ји. Про пи су је се да су пруг има пра во на про це ну 
при ки је. Уко ли ко по ро ди ца ка сни са ње ним ис пла ћи ва њем нај ма ње две 
го ди не мо ра да пла ти и ка ма ту. Же на по сво јој во љи мо же удру жи ти при-
ки ју са има њем сво га му жа или је да ти у за лог. Ни је има ла пра во да су пру гу 
оста ви свој ми раз у на сле ђе, већ је то мо гао њен отац.62 По сле смр ти му жа 

57 За основ Са ви ног Но мо ка но на са ту ма че њи ма слу жио је Си ноп сис Сте фа на Ефе ског 
ко ји су до пу ни ли и про ту ма чи ли Але ки је Ари стин и Јо ван Зо на ра сре ди ном XII ве ка; в. С. 
Тро иц ки, Ко је пре вео Крм чи ју са ту ма че њи ма, Глас срп ске кра љев ске ака де ми је CXCI II, Бе-
о град, 1949, 119–142; С. Но ва ко вић, Сред њо ве ков на Ср би ја и рим ско пра во, Бе о град, 1906, 13.

58 Из Ју сти ни ја но вог за ко ни ка у срп ско за ко но дав ство ушло је 87 гла ва из Но ве ла, 
од ред бе Ју сти ни ја но ве о цр кве ним по сло ви ма и за кон о зе мљо рад њи; в. С. Но ва ко вић, 
Сред њо ве ков на Ср би ја и рим ско пра во, 14.

59 Кроз цр кве не ви зан тиј ске за ко не срп ско за ко но дав ство при хва та ан тич ке рим ске 
прав не пој мо ве и за ко не; в. С. Но ва ко вић, Сред њо ве ков на Ср би ја и рим ско пра во, 14.

60 А. Со ло вјев, Ода бра ни спо ме ни ци срп ског пра ва (од XII до кра ја XV ве ка), Бе о град, 
1926, 21–22; Д. Јан ко вић, Исто ри ја др жа ве и пра ва фе у дал не Ср би је (XII–XVвека), Бе о град, 
1953, 103.

61 Ма ти ја Вла стар је од лу ке и за ко не све тих ота ца гру пи сао по пред ме ти ма ко је ре гу-
ли шу, а пред ме ти су рас по ре ђе ни по азбу ци. Пре ве ден је 1347/1348. на срп ско сло вен ски 
је зик. Осим Пот пу не син таг ме ко ја је де таљ ни пре вод ори ги на ла у 303 гла ве у упо тре би је 
би ла и ње на скра ће на пре ра да у ко јој су из о ста вље ни цр кве ни ка но ни и ко ја је са др жа ла 91 
гла ву; в. С. Но ва ко вић, Сред њо ве ков на Ср би ја и рим ско пра во, Бе о град, 1906. и В. Мо шин, 
Вла ста ре ва син таг ма и Ду ша нов за ко ник у Сту де нич ком „Отеч ни ку“, изд. Јu go sla ven ske 
aka de mi je zna no sti i umjet no sti, Za greb, 1949, 26.

62 У овом слу ча ју има ње ко је зет до би ја од та ста у по сед на зи ва се tystni na; в. K. Ји-
ре чек, Исто ри ја Ср ба књ. II, Бе о град, 1988, 128.
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при ки ја је мо гла би ти вра ће на же ни и има ла је пра во да је за ве шта Цр кви 
или упо тре би за до бро бит за јед нич ке де це.

Убр зо по пре во ђе њу Син таг ма та на ста ро сло вен ски је зик, Ду шан об ја-
вљу је За ко ник у ко јем по себ ну па жњу по кла ња сво јој вла сте ли.63 Од ред ба ма 
за ко на (чл. од 39. до 63)64 по твр ђу је се пра во вла сте о ског ста ле жа на на сле ђи-
ва ње имо ви не, тач ни је зе мље, оче ви не или ба шти не.65 Ре гу ли са њу на след них 
од но са по све ће на су два чла на. У 41. чла ну се ка же: „Ко ји вла сте лин има де цу, 
или не ма, и умре, и по ње го вој смр ти ба шти на пу ста оста не, ако се на ђе од 
ње го ва ро да до тре ћег бра ту че да онај да има ње го ву ба шти ну“ (цит. пре ма Хи-
лан дар ском пре пи су За ко ни ка).66 За кон из ри чи то про пи су је да имо ви ну оца 
на сле ђу ју ње го ва де ца, тј. си но ви и ћер ке. Жен ска де ца су мо гла да је на сле де 
ис кљу чи во ако ни је би ло му шких на след ни ка. Бра ћа ме ђу со бом де ле оче ви-
ну и ду жна су да се стра ма обез бе де при ки ју, ка ко би оне мо гле да се уда ју.67 
Уко ли ко у бра ку ни је би ло де це, он да је по кој ни ко ва имо ви на пре ла зи ла у 
ру ке бли же или да ље род би не. Дру ги пут је пра во ћер ке да на сле ди оче ви ну 
ис так ну то у 48. чла ну За ко ни ка: „Ка да умре вла сте лин, коњ до бри и оруж је 
да се да је ца ру, а сви ту ве ли ку би сер ну и злат ни по јас да има син ње гов, и да 
му цар не узме. Ако ли не ма си на, не го има кћер, да је кћи вла сна над тим, или 
про да ти или да ти сло бод но“ (цит. пре ма Би стрич ком пре пи су).68 

Кти тор ке цр ка ва

При ки ја се че сто по ми ње у са чу ва ним сред њо ве ков ним за кон ским спо-
ме ни ци ма ко ји ма су би ли ре гу ли са ни имо вин ски од но си у ју жним де ло ви ма 
срп ске сред њо ве ков не др жа ве, обла сти ма ко је су ве ко ви ма при па да ле Ви зан-
тиј ском цар ству, у ко ји ма су се и по сле срп ског осва ја ња одр жа ли ви зан тиј ски 
оби ча ји. Ка ко у Ду ша но вом за ко ни ку ниг де ни је из ри чи то ре гу ли са но пра во 
су пру ге на рас по ла га ње сво јом имо ви ном или имо ви ном свог му жа, по ве ље 

63 Пре пис Ду ша но вог за ко на; в. Н. Ра дој чић, За ко ник ца ра Сте фа на Ду ша на, Бе о-
град, 1960; За ко ник ца ра Сте фа на Ду ша на (стру шки и атон ски ру ко пис), Бе о град, 1975; 
За ко ник ца ра Сте фа на Ду ша на (сту де нич ки, хи лан дар ски, хо до шки и би стрич ки ру ко пис), 
Бе о град, 1981. 

64 Т. Та ра нов ски, Исто ри ја срп ског пра ва у не ма њић кој др жа ви, Бе о град, 1996, 46.
65 Т. Та ра нов ски, Исто ри ја срп ског пра ва у не ма њић кој др жа ви, 46. Реч ба шти на је 

из ве де ни ца од ре чи ба шта – отац, оче ви на, и у је зи ку се од но си на пра во сво ји не не по-
крет ног има ња.

66 Хи лан дар ски пре пис је на стао у пр вој тре ћи ни XV ве ка; в. За ко ник ца ра Сте фа на 
Ду ша на –сту де нич ки, хи лан дар ски, хо до шки и би стрич ки ру ко пис, 87 и 103–106. 

67 Т. Та ра нов ски, Исто ри ја срп ског пра ва, 634.
68 Би стрич ки пре пис за ко ни ка је на стао око 1450, За ко ник ца ра Сте фа на Ду ша на – 

сту де нич ки, хи лан дар ски, хо до шки и би стрич ки ру ко пис, 183 и 215–217.
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су нам је ди ни из вор по да та ка. У њи ма сре ће мо име на же на ко је су по све му 
су де ћи рас по ла га ле зна чај ни јим имо вин ским сред стви ма, та ко да су мо гле 
би ти да ро дав ци и са мо стал ни кти то ри цркaва и ма на сти ра. Не ке од њих смо 
упо зна ли пре ко кти тор ских пор тре та. Тре ба на по ме ну ти да су све оне при-
па да ле сло је ви ма ви со ке вла сте ле. 

С об зи ром на то да ове да ме на сту па ју као са мо стал ни кти то ри, тре ба се 
под се ти ти пра ва и ду жно сти ко је кти тор има. Кти то ром се сма тра осни вач 
цр кве или ма на сти ра, али се кти тор ско пра во пре но си ло и на чла но ве по-
ро ди це, не ку дру гу осо бу ко ја је пре у зе ла оба ве зе ста ра ња о за ду жби ни или 
об но ви ла цр кву или ма на стир, или да ро да ва ца има ња и по вла сти ца.69 Он је 
вла сник имо ви не на ме ње не цр кви, са са свим од ре ђе ним оба ве за ма, пра ви ма 
и огра ни че њи ма ко ја про из и ла зе из ње го вог до на тор ског чи на. Кти тор ске 
ду жно сти пре ма ма на сти ру углав ном су би ле ма те ри јал не при ро де, што је 
под ра зу ме ва ло по ди за ње цр кве, по треб них згра да и за до во ље ње ма те ри јал-
них по тре ба ма на сти ра. Ко би је дан пут по чео да зи да ма на стир, тај по сао 
ни је мо гао да на пу сти, што про пи су је Ју сти ни ја но во за ко но дав ство – Но-
ве ла 131, гл. 7.70 Лав Фи ло зоф ка же: „Ако кти тор умре без те ста мен та пре 
за вр шет ка ма на сти ра, ње го вој не до вр ше ној за ду жби ни при па да део има-
ња као јед ном од ње го ве де це.71 Ако кти тор не ма де це, за ду жби ни при па да 
по ло ви на ње го вог има ња, а ако има са мо да ље ро ђа ке, за ду жби ни при па да 
две тре ћи не има ња.“72 У на кна ду за бри гу око по тре ба ма на сти ра, кти то ри 
су има ли низ кти тор ских пра ва. Они уче ству ју у ре гу ли са њу ма на стир ског 
жи во та, по ста вља њу игу ма на, до во ђе њу ка лу ђе ра. Пра ва вла сте ле у сво јим 
ба штин ским цр ква ма би ла су ве ли ка.73 

Чи ње ни ца да сре ће мо же не ко је су на пор тре ти ма и у нат пи си ма озна-
че не као кти тор ке, го во ри нам о то ме да су има ле све оба ве зе, али и пра ва 
ко ји ма се на гра ђу је њи хо во прег ну ће. Тре ба под се ти ти да је по ди за ње за-
ду жби не из и ски ва ло огром на ма те ри јал на сред ства, што ука зу је на то да 
су ове да ме упра вља ле ве ли ким зе мљи шним по се ди ма и имо ви ном у нов-
цу. По ста вља се пи та ње ка ко су оне мо гле рас по ла га ти то ли ким нов ча ним 
сред стви ма ако су по сред њо ве ков ним за ко ни ма има ле пра во на рас по ла-
га ње са мо сво јим ми ра зом, а ни су има ле уде ла у рас по ла га њу имо ви ном 
сво га му жа.

69 С. Тро иц ки, Кти тор ско пра во, 81–132; В. Мар ко вић, Кти то ри, њи хо ве ду жно сти и 
пра ва, При ло зи за кул ту ру, је зик, исто ри ју и фол клор, 5 (Бе о град, 1925), 101; Μ. Шу и ца, 
Кти тор, Лек си кон срп ског сред њег ве ка, 336–339.

70 В. Мар ко вић, Кти то ри, њи хо ве ду жно сти и пра ва, 106.
71 D. Whi te, Pro perty Rights of Wo men, 540.
72 В. Мар ко вић, Кти то ри, њи хо ве ду жно сти и пра ва, 106.
73 Исто, 108.
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У по ве ља ма че сто сре ће мо по дат ке о то ме да це ло куп ном по ро дич ном 
имо ви ном рас по ла же муж, та ко да не ма по ме на о са мо стал ним пра ви ма же-
не над имо ви ном ко ју до но си у брач ну за јед ни цу.74 Ов де се тре ба вра ти ти 
на од ред бе из Ју сти ни ја но вог за ко ни ка, у ко ји ма се му жу од ри че пра во да 
при сво ји ми раз и омо гу ћа ва же ни да уче ству је у рас по де ли имо ви не сво-
га му жа.75 Вла ста ре ва Син таг ма по ри че пра во му жу на про да ју и да ва ње у 
за лог при ки је „чак и ако би же на при ста ла“ да не би у том слу ча ју из гу би ла 
има ње због „сла бо сти свог по ла“.76 Да су же не има ле пра во на рас по ла га ње 
по ро дич ном имо ви ном, тј. ба шти ном, го во ри нам по ве ља ко ју је краљ Ми-
лу тин из дао по во дом об но ве ма на сти ра Св. Ђор ђа на Се ра ви код Ско пља у 
ко јој на бра ја име на љу ди од ко јих је ку пље на зе мља ко ју да ру је ма на сти ру. 
Из ме ђу оста лих по ми ње и име го спо ђе Ка ли и ње ног бра та Те о до ра од ко-
јих је ку пио има ња и Ско пљу и ње го вој око ли ни.77 Ме ђу тим, ова пра ва су 
мо гла би ти огра ни че на и усло вље на. О то ме нам пру жа по дат ке хри со ву ља 
кра ља Сте фа на Де чан ског из да та око 1326. го ди не. Њо ме краљ по твр ђу је 
по клон ка зна ца Дми тра, ко ји је да ри вао се ло Бр че ле цр кви Св. Ни ко ле у 
Вра њи ни. Ка знац сво јој же ни да је пра во да жи ви од при хо да по кло ње ног 
се ла уко ли ко се не уда по сле ње го ве смр ти, али она ни је вла сни ца тог се ла 
већ је то цр ква. Уко ли ко се уда, она не ма ни ка кво пра во на ко ри шће ње зе-
мље.78 У по пи су има ња ма на сти ра Св. Бо го ро ди це у Те то ву по ми њу се њи ве 
ку пље не од же на: Ni va ko u plje na oty Do bra je ka lo ge ri ce za 12 per pery<...>;...
Ni va u Ni ki fo rov ci...ku pi igumyny #eok tisty u #eodo re i u qte re jei Je le ne za 
10 per per...79 Пра во же не да про да по ро дич ну имо ви ну по твр ђу је и по ве ља 
да то ва на по сле 1346. го ди не. Она нам го во ри о До бро сла ви из При зре на 
ко ја је за јед но са де цом мо ра ла да про да свој дом.80 

У тек сту Ар хан ђе лов ске хри со ву ље из пе ри о да 1348–1353. на ла зи мо по-
да так да је цар сво јој за ду жби ни по кло нио цр кву Св. Спа са ко ја је при па да ла 
по ро ди ци Мла де на Вла до је ви ћа. За уз врат им да је цр кву Св. Ан ди је у Охри ду 
и „се ла за се ла, ви но гра де за ви но гра де, мли не за мли не“: I za pi saxy Mlad hnu 
i je go ve ma te ri da si dr ̀ e vymhsto se ga zi u baïinu...81 По ве љом из 1354. го ди не 

74 Т. Та ра нов ски, Исто ри ја срп ског пра ва, 580.
75 Ви де ти ци тат из Ју сти ни ја но вог за ко ни ка на стра ни 11. 
76 Т. Та ра нов ски, Исто ри ја срп ског пра ва, 581–582.
77 А. Со ло вјев, Ода бра ни спо ме ни ци, 71.
78 Део тек ста хри со ву ље гла си: „ја ко до жи во та сво га тем зи се лом да се хра ни ка знац 

Дми тр и је го ва же на, а по жи во те је го ве да јест цр кви с вса ким утвр жде ни јем. И ако се је-
го ва же на омуж жи по је го ве смр ти, да не ме те ха с оним зи се лом. Ако ли се не омуж жи, да 
има хра ну от цр кве“; в. Нов. Спом, 581, II–IV, у: Т. Та ра нов ски, Исто ри ја срп ског правa, 615.

79 А. Со ло вјев, Ода бра ни спо ме ни ци, 129–130.
80 Исто, 148.
81 Исто, 137.
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ко јом цар Ду шан по твр ђу је по клон го спо ђе Ви ше сла ве и ње них си но ва Бог да-
на и Бо го ја. Ви ше сла ва је ма на сти ру Хи лан да ру да ри ва ла се ло Ле ско вља не.82 

На осно ву ових по да та ка мо же мо за кљу чи ти да су у на сле ђи ва њу по ро-
дич не имо ви не осим де це удео има ле и мај ке без чи је са гла сно сти се ни су 
мо гле вр ши ти имо вин ске тран сак ци је. Прет по ста вља мо да су мно га да ри ва ња 
ма на сти ри ма има ла за циљ да се обез бе де адел фа ти ка ко би се на тај на чин 
оси гу ра ла до жи вот на из др жа ва ња чла но ви ма по ро ди це.83

По да ци ко је са оп шта ва ју по ве ље, кти тор ски нат пи си и пор тре ти у цр-
ква ма пру жа ју до вољ но еле ме на та да се прет по ста ви ка ко су же не фе у дал ног 
ста ле жа има ле пра во на сле ђи ва ња, ужи ва ња и рас по ла га ња имо ви ном, не са мо 
по крет ном (као што је на кит и по кућ ство), не го и зе мљом и нов цем. 

При ме ри Ма ре не из Ку че ви шта ко ја је у нат пи су озна че на као кти тор ка и 
у ру ка ма др жи мо дел хра ма, го спо ђе Да ни це из Љу бо те на, о чи јем кти тор ском 
чи ну го во ри нат пис над ула зом у цр кву, мо на хи ње Ма ри је-Ма ри не из По ло-
шког, на сли ка не са мо де лом хра ма у ру ка ма и у нат пи су по ме ну те као кти тор-
ке, и Ти хо сла ве из Гор њег Ко зја ка, та ко ђе у нат пи су озна че не као кти тор ке – 
го во ре нам да су же не мо гле рас по ла га ти ве ли ким ма те ри јал ним срeдствима и 
би ти са мо стал не кти тор ке. То је зна чи ло да су оне са ме фи нан си ра ле из град њу 
и осли ка ва ње цр кве, на бав ку бо го слу жбе них пред ме та, ико на, цр кве ног мо-
би ли ја ра, во ди ле ра чу на о мо на штву, бри ну ле о по тре ба ма сво јих за ду жби на, 
има ле пра во над зо ра над кти то ри јом, са хра ну у хра му и пор тре те. 

Тре ба скре ну ти па жњу да су све оне жи ве ле на те ри то ри ји не ка да шњих 
ви зан тиј ских обла сти ко је су тек по сле Ми лу ти но вих осва ја ња кра јем XI II ве ка 
ушле у са став срп ске др жа ве. Прав ни од но си, и по сле при па ја ња ових те ри то-
ри ја Ср би ји, би ли су ре гу ли са ни у скла ду са ви зан тиј ским за ко ни ма. Оне су 
ужи ва ле пра во рас по ла га ња сво јим нов цем и зе мљом, би ло да се ра ди о имо ви ни 
до би је ној од ро ди те ља или му же вље вој за о став шти ни. Њи хо во кти тор ство је 
ове ко ве че но на кти тор ским пор тре ти ма где су сли ка не ка ко др же мо дел хра ма и 
у нат пи си ма где су сиг ни ра не као кти то ри се. Да ва ње при ки је у ви ду зе мљи шних 
по се да, ко ја је по сто ја ла у ју жним обла сти ма сред њо ве ков не срп ске др жа ве, 
би ла је ба за еко ном ске са мо стал но сти же на. По све му су де ћи плем ки ње на ју гу 
срп ске др жа ве има ле су пра во рас по ла га ња по ро дич ном имо ви ном по сле смр-
ти сво јих му же ва. У по ве ља ма се че сто по ми ње да мај ка да је до зво лу за по клон 
не ке цр кве или те ри то ри је. То го во ри да су уда те же не, тач ни је мај ке, има ле 

82 Текст по ве ље, в. Нов. Спом, 427, I, у: Та ра нов ски, Исто ри ја срп ског пра ва, 613.
83 Адел фат (adryfaty, ko maty, mer tiky, di| ko ni ca) пред ста вља до жи вот но из др жа-

ва ње љу ди од стра не ма на сти ра ко ји су за хва љу ју ћи сво јим по кло ни ма у нов цу или зе мљи то 
пра во се би или не ком дру гом обез бе ди ли. Осим ма те ри јал них оба ве за пре ма да ро дав цу, ма-
на стир је имао и ду хов ну у ви ду да ва ња по ме на. В. М. Жи во ји но вић, Адел фа ти у Ви зан ти ји и 
сред њо ве ков ној Ср би ји, Збор ник ра до ва ви зан то ло шког ин сти ту та XI, Бе о град, 1968, 241–266.
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уде ла у имо ви ни оца, тј. му жа, и да де ца ни су мо гла за њи хо вог жи во та да са мо-
стал но рас по ла жу имо ви ном. Прет по ста вља мо да је му шка рац, уко ли ко је то 
же лео, мо гао омо гу ћи ти же ни да уче ству је у упра вља њу имо ви ном и за ње го ва 
жи во та. Си ро ма шни је пле мић ке по ро ди це су че сто чи та ву по ро дич ну имо ви ну 
ко ри сти ле за по ди за ње за ду жби не. Мо гу ће је да су же не ула га ле сво ју при ки ју 
у из град њу и укра ша ва ње хра ма. Муж је као гла ва по ро ди це сма тран глав ним 
кти то ром хра ма али је у кти тор ским нат пи си ма он да на зна че но да цр кву по ди-
же вла сте лин за јед но са сво јом же ном и де цом.
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Je le na NI ČIĆ 

HE RE DI TARY AND FO UN DA TION-RE LA TED RIGHTS 
OF NO BLE WO MEN IN THE SER BIAN ME DI E VAL STA TE 

IN THE ERA OF NE MA NJIĆ’S

Sum mary

Char ters, fo un der’s in scrip ti ons and por tra its in chur ches gi ve suf fi ci ent da ta to 
pre su me how wo men of fe u dal class in the Ser bian me di e val sta te in the 13th and 14th 
cen tury had the right of he re dity, enjoyment and dis po sal of the pro perty, not only with 
the mo va ble (as of jew lry and fur nis hings) but with land and mo ney as well. 

That me ans they fi nan ced the bu il ding and pa i an ting of church them sel ves, pro cu-
re ment of di vi ne mass ob jects, icons, church’s fur ni tu re, to ok ca re of the ne eds of the ir 
lay of fo un da ti ons, su per vi sed pa tro na ge, had the right to be bu ried in the tem ple, and 
pa in ting of fo un der’s por tra its. 

Le gal re la ti on ships, af ter Mi lu tin’s in va si ons of Byzan ti ne’s ter ri to ri es in the So-
uth, and the ir an nex ti on to Ser bia, we re re gu la ted in ac cor dan ce with Byzan ti ne’s laws. 
No ble wo men enjoyed the right to dis po se of mo ney and land, eit her it is obo ut of the 
pro perty gi ven by the pa rents or hus band’s in he ri tan ce. Mar ried wo men, that is mot hers, 
had sha res in the pro perty of hus band, that is fat her, so that chil dren co uld not dis po se 
of fa mily in he ri tan ce wit ho ut mot her’s per mis sion. 

The po o rer no ble fa mi li es we re the who le fa mily pro perty using for the en dow ment. 
Wo men we re in ve sting in this ca se the ir pro perty (pri ki ja) in the bu il ding and de co ra-
tion of tem ple and ga i ned the ti tle of fo un der. Hus band had been, as the head of the 
fa mily, con si de red as the main fo un der of tem ple, but in the fo un der’s in scrip ti ons was 
in di ca ted that the church was bu ilt by the se ig ne ur to get her with his wi fe and chil dren. 

Key words: wo men’s se ig ne ur’s por tra it, pa tro na ge, gen try, Me di e val le gi sla tion, 
he re di tary law, po si tion and rights of wo men, pri ki ja (pro perty), Me di e val Ser bian sta te. 

Рад је пре дат 10. апри ла 2011. 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.



БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 30, 2011

Зве зда на ЕЛЕ ЗО ВИЋ
Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на/Ле по са вић

УСПЕХ СРП СКЕ СКУЛП ТУ РЕ НА СВЕТ СКОЈ 
ИЗ ЛО ЖБИ У ПА РИ ЗУ 1900. ГО ДИ НЕ*

Ап стракт: Рад го во ри о успе ху срп ског ва јар ства на Свет ској из ло жби у 
Па ри зу 1900. го ди не, ка да је пр ву на гра ду за де ло Ко сов ски спо ме ник до био Ђор-
ђе Јо ва но вић. По ред ње га на из ло жби су уче ство ва ли и ва ја ри Пе тар Убав кић и 
Си ме он Рок сан дић. Срп ској скулп ту ри ко ја је још би ла под ути ца јем ака де ми-
зма, упр кос но вим тен ден ци ја ма у европ ској умет но сти, ода то је при зна ње, што 
је до ве ло до афир ма ци је скулп ту ре у срп ском дру штву, у ко јој је та да при мат 
има ло сли кар ство. 

Кључ не ре чи: Ђор ђе Јо ва но вић, Пе тар Убав кић, Си ме он Рок сан дић, Свет ска 
из ло жба у Па ри зу 1900, Ко сов ски спо ме ник, Кру ше вац, срп ска скулп ту ра

Свет ска из ло жба у Па ри зу одр жа на је 1900. го ди не, на пре ла зу ве ко ва, у 
сла ву до стиг ну ћа про шлог и у ци љу бр жег раз во ја но вог, XX ве ка. Стил до-
ми нант но при су тан на из ло жби би ла је се це си ја. Из ло жба је тра ја ла од 15. 
апри ла до 12. но вем бра 1900. го ди не. Уче ство ва ло је ви ше од 76.000 из ла га-
ча на про сто ру од 1,12 ква драт них ки ло ме та ра, у ве ли ком бро ју из гра ђе них 
па ви љо на. Свет ску из ло жбу у Па ри зу по се ти ло је пре ко 50 ми ли о на љу ди, 
про да тих ула зни ца би ло је 50.607.307.1

Ка да је Ср би ја до би ла по зив да уче ству је на из ло жби у Па ри зу, срп ска 
вла да фор ми ра ла је по се бан од бор за при пре му из ло жбе, са Све то за ром Гво-
зди ћем на че лу. Ср би ја је те жи ла ка сво јој др жав ној афир ма ци ји и про грам 
из ло жбе био је ам би ци о зан. Од лу че но је да се по диг не по се бан па ви љон на 
пла тоу из над Се не, код мо ста Ал ма, пре ма про јек ту Ми ла на Ка пе та но ви ћа. 

* 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 V. Ar was, Art no u ve au: the French aest he tic, Lon don: Pa pa da kis Pu blis her 2002, 66.

УДК 000000000000
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Па ви љон је из гра ђен у срп ско-ви зан тиј ском сти лу, и под се ћао је на цр кву, али 
је оста вио сна жан ути сак на по се ти о це јер се укло пио у те жњу ка фол клор ним 
еле мен ти ма, ко ја је би ла при сут на на це лој из ло жби. Ср би ја је сво ју по став ку 
из ло жи ла у па ви љо ну и те мат ским из ло жба ма на Мар со вим по љи ма. По ку ша-
ла је да афир ми ше сво ју по љо при вре ду и ин ду стри ју али и про све ту, кул ту ру 
и умет ност. Три го ди не је чи та ва зе мља жи ве ла у при пре ма ма: ан га жо ва ни су 
бо га ти ин ду стри јал ци, на уч ни ци, умет ни ци, за на тли је и дру ги ко ји су при пре-
ма ли екс по на те за из ло жбу. Зи до ви па ви љо на су би ли об ло же ни пи рот ским 
ћи ли ми ма, из ло же ни су ру де и ми не ра ли, ет но граф ски пред ме ти, по љо при-
вред ни про из во ди. У из ло жбе ном про сто ру је по ста вље но не ко ли ко гру па 
са ста вље них од во шта них фи гу ра. Пр ва гру па је би ла по све ће на рат нич кој 
Ср би ји и кне зу Ми ло шу. Дру га је у ми ни ја ту ри пред ста вља ла улаз ма на сти-
ра Ви со ки Де ча ни, на бре жуљ ку ко ји до ми ни ра Де чан ском ре ком. За тим је 
усле ди ла тра ди ци о нал на по се та гро бо ва ста рих срп ских кра ље ва кроз ли ко ве 
ва ро ша на из Ска дра, Ђа ко ви це, Но вог Па за ра, се ља ка с Ко со ва, из Де бра, 
Те то ва, Го сти ва ра. По ред њих су би ли пред ста вље ни Ср би из Цр не Го ре, ју-
жне Ма ђар ске, Сла во ни је, Хр ват ске, Дал ма ци је. Пе та гру па је пред ста вља ла 
срп ску свад бу, и ше ста Ср бе из Бо сне и Хер це го ви не. Успех је био ве ли ки: 
срп ски из ла га чи су до би ли 220 на гра да, од то га 7 Grand Prix-a, 35 злат них и 
53 сре бр не ме да ље.2

Срп ски умет ни ци су ис ко ри сти ли је дин стве ну при ли ку да из ло же сво ја 
мо ну мен тал на де ла са те ма ма из на ци о нал не исто ри је. У тим де ли ма је пре-
о вла ђи вао ро ман ти чар ски дух и ре а ли стич ки при ступ. Па ја Јо ва но вић је из-
ло жио де ло Кру ни са ње ца ра Ду ша на (за ко је је до био злат ну ме да љу); Мар ко 
Му рат До ла зак ца ра Ду ша на у Ду бров ник; Бе та Ву ка но вић Сла ва у Ср би ји 
и Уво ђе ње Ма ре, кће ри Ла за ре ве, у ха рем и још два пор тре та; Ђор ђе Кр стић 
Пад Ста ла ћа; Ле он Ко ен От ми цу де во ја ка; Ри ста Ву ка но вић Да хи је; Пе-
тар Ра но со вић Упад хај дук Вељ ка у тур ски стан. Из ла га ли су још: Ки ри ло 
Ку тлик, Ана стас Бо ца рић, Све ти слав Јо ва но вић, Ни ко ла Ми ло је вић, Сте ва 
То до ро вић, Па шко Ву че тић, Ан то а не та Ву лић и Жив ко Ју го вић. На Свет ској 
из ло жби у Па ри зу из ла га ла су три срп ска ва ја ра: Ђор ђе Јо ва но вић из ло жио је 
Ко сов ски спо ме ник и Змај Јо ва Јо ва но вић; Си ме он Рок сан дић Де чак ко ји ва ди 
трн; Пе тар Убав кић мо ну мен тал ну скулп ту ру Та ков ски уста нак и Алек сан-
дар Обре но вић.3

2 Л. Три фу но вић, Уче шће Ср ба на свет ској из ло жби у Па ри зу 1900, у: Умет ни ци чла но ви 
СА НУ, Бе о град: СА НУ, 1980, 500-501; Н. Ма ку ље вић, Умет ност и на ци о нал на иде ја у XIX 
ве ку. Си стем европ ске и срп ске ви зу ел не кул ту ре у слу жби на ци је, Бе о град: За вод за уџ бе ни ке, 
2006, 325-327.

3 М. Pu šić, Srp ska skulp tu ra 1880-1950, u: Ju go slo ven ska skulp tu ra 1870-1950, Be o grad: 
Mu zej sa vre me ne umet no sti, 1975, 62-63.
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Срп ски па ви љон у Па ри зу 1900.

У то вре ме се срп ска умет ност на шла у од ре ђе ним ег зи стен ци јал ним про-
бле ми ма. Ва јар ство се на шло у сен ци сли кар ства, за ко је је кри тич ка и ши ра пу-
бли ка би ла за ин те ре со ва ни ја. Уоп ште се за по че так раз во ја срп ске скулп ту ре 
ве зу ју име на ова три ва ја ра, ко ја су узе ла уче шће на Па ри ској из ло жби: Ђор ђа 
Јо ва но ви ћа, Пе тра Убав ки ћа и Си ме о на Рок сан ди ћа. Они се убра ја ју у пред став-
ни ке ака де ми зма, а Рок сан дић је био бли зу ре а ли зма. Ина че, пр ва фа за раз во ја 
скулп ту ре код Ср ба кра јем XIX ве ка но си озна ке ака де ми зма. О де ли ма срп ских 
ва ја ра из тих по че та ка скулп ту ре да нас има ма ло са чу ва них ра до ва, а она све до че 
о ути ца ју Ита ли је и фран цу ске ака дем ске шко ле. То не пред ста вља ни ка кву по-
себ ност срп ске скулп ту ре, већ са мо њен ре а лан раз вој, као и у дру гим европ ским 
зе мља ма. Умет ни ци су се још ди ви ли ре мек де ли ма ре не сан се у Ита ли ји, та ко да 
се ни је до во ди ла у пи та ње умет нич ка ори ги нал ност, јер су у пр вом пла ну би ли 
ле по та и ве шти на. Ипак, не мо гу се пре ци зно од ре ди ти узо ри ко ји су у Ри му 
ути ца ли на Убав ки ћа или ка сни је Рок сан ди ћа. Из гле да да је ства ра ла штво Ђор-
ђа Јо ва но ви ћа ви ше им по но ва ло срп ском гра ђан ству с по чет ка XX ве ка, те је то 
до при не ло по пу ла ри за ци ји и раз во ју скулп ту ре. Она „је од го ва ра ла иде а ли ма 
уз ви ше но сти и ве ли чан стве но сти. Са др жа ва ла је еле мен те кла сич но сти и еле-
мен те мо дер но сти у оној уме ре ној ва ри јан ти фран цу ске ака дем ске шко ле, ко ја 
је ви тал ну сна гу ре а ли стич ких фор ми и ро ман ти чар ски за мах пре во ди ла у еле-
гант не ара бе ске ин си сти ра ју ћи при то ме на от ме но сти об ли ка и ком по зи ци је.“4 

4 Исто.
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По во дом од лу ке да се цен трал на про-
сла ва пет сто го ди шњи це Ко сов ске бит ке 
одр жи у Кру шев цу, исто вре ме но је од лу че-
но да се по диг не и спо ме ник, за ко ји је по 
кон кур су ода бра но идеј но ре ше ње Ђор ђа 
Јо ва но ви ћа.

„У окви ру про сла ве по ста вље ни су те-
ме љи за Ко сов ски спо ме ник у Кру шев цу, али 
је ње го ва из ра да тра ја ла ви ше од јед не де-
це ни је.“ 5

Овај мо ну мен тал ни спо ме ник пред 
ауто ра по ста вља пи та ње ком по зи ци је са 
ви ше фи гу ра и њи хо вог сме шта ја на отво-
ре ном про сто ру. На пи ра ми дал ну ком по-
зи ци ју аутор је по ста вио ра ње ног бар јак-
та ра Бо шка Ју го ви ћа – из чи је ру ке ви ла 
при ма за ста ву. Са два ре ље фа: При че шћи-
ва ње Ла за ро ве вој ске и Ми лош уби ја Му ра-
та, као и две ма се де ћим фи гу ра ма: Ср би ја 
и Гу слар, укра ше но је по сто ље спо ме ни ка. 
Ком по зи ци ја спо ме ни ка на дах ну та је на-
род ном епи ком, а сâм спо ме ник од ра жа-
вао је по ли тич ку сли ку та да шње Ср би је.6

У европ ској ли ков ној кул ту ри XIX 
ве ка ко ри шће не су але го риј ске пер со ни-
фи ка ци је на ци је, у ко ји ма се из ра жа вао од ре ђе ни ак ту ел ни став, или фор-
му ли са ла по сто је ћа по ли тич ка си ту а ци ја. Ове але го риј ске пер со ни фи ка ци је 
при сут не су ја ко и у срп ској умет но сти, а очи глед не су и на спо ме ни ку ко сов-
ским ју на ци ма Ђор ђа Јо ва но ви ћа. „Ср би ја ко ја вла да, Сло бод на Ср би ја сре ће 
се и на спо ме ни ку ко сов ским ју на ци ма... Она је при ка за на ка ко се ди овен ча на 
ло во ро вим вен цем, док ле вом ру ком при др жа ва мач. Из над ње по ста вљен је 
грб Кра ље ви не Ср би је. Та ко се пер со ни фи ка ци ја сло бод не Ср би је упра во 
од но си на об но вље но срп ско кра љев ство.“7

На ши умет ни ци је су на из ло жби ис по љи ли ве шти ну де ко ра ци је, али је 
она по ла ко не ста ја ла са сце не у он да шњем Па ри зу. До ла зи ла су не ка дру га 

5 Н. Ма ку ље вић, Умет ност и На ци о нал на иде ја у XIX ве ку, За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства- Бе о град,2006,296.

6 Д. Ме да ко вић, Ли ков не умет но сти на пре ло му два ве ка, у: Исто ри ја срп ског на ро да, 
Књ.VI,том 2, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град 2000, 447-449.

7 Н. Ма ку ље вић, 213-215. 

Ђор ђе Јо ва но вић, 
Спо ме ник ко сов ским ју на ци ма, 

Кру ше вац, 1904.
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вре ме на и умет ни ци ко ји су сли кар ство и скулп ту ру усме ра ва ли ка не ком 
но вом пу ту. Ла зар Три фу но вић за те раз ли ке ка же: „... али у до но су на 
онај дру ги Па риз, не зва нич ни, ко ји је во дио сли кар ство на пред и од ре-
ђи вао ток умет нич ком жи во ту Евро пе, раз ли ке су би ле огром не – Се зан 
је у Екс у сли као сво ја зре ла де ла са ге о ме триј ским асо ци ја ци ја ма, Го ген 
је на Та хи ти ју за вр ша вао по след њи ци клус, мла ди Пи ка со је већ до шао у 
Па риз, а Ма тис је пра вио пр ве сли ке звуч ног ко ло ри та. У та квом ми љеу 
ак то ва, мр твих при ро да и пеј са жа ни је има ла шта да тра жи на ша па те тич на 
ви зи ја про шло сти. У Бе о град су се срп ски умет ни ци вра ти ли са ме да ља-
ма, уми ре ни у па три о ти зму, али и са ин ту и тив ним са зна њем да бу дућ ност 
сли кар ства иде дру гим пу тем. И не са мо сли кар ства, и бу дућ ност све та је 
по шла дру гим пу тем.“8

И по ред успе ха срп ске скулп ту ре у Па ри зу, на ши ва ја ри су би ли све сни 
да умет ност, ко јој су њи хо ва де ла при па да ла, про ла зи. Европ ска умет ност 
на шла се на рас кр сни ци, и не по врат но је кре ну ла не ким но вим смер ни ца ма, 
у по тра зи за са вре ме ним ли ков ним из ра зом.
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Zve zda na ELE ZO VIĆ

THE SUC CESS OF THE SER BIAN SCULP TU RE 
AT THE WORLD’S EX HI BI TI ON IN PA RIS IN 1900

Sum mary

In this ar tic le the aut hor sta tes that at world’s ex hi bi ti on in Pa ris the Ser bian sculp tu re 
was pre sen ted thro ugh the works of Đor đe Jo va no vić, Pe tar Ubav kić and Si ma Rok san dić. 
The se three sculp tors are con nec ted with the be gin ning of the de ve lop ment of the Ser bian 
sculp tu re, who is con si de red to be the re pre sen ta ti ves of aca de mism whi le Rok san dić is 
con si de red to be clo se to the re a lism. Đor đe Jo va no vić was awar ded the gold me dal for 
his work the Mo nu ment to Ko so vo He ro es in Pa ris in 1900. It con tri bu ted to the de ve-
lop ment of sculp tu re which was lar gely in the sha dow of pa in ting. Ge ne rally spe a king, 
the first pha se of the de ve lop ment of sculp tu re with Serbs at the end of the 19th cen tury 
be ars the marks of aca de mism con fron ted with new aspi ra ti ons in the Euro pean art of 
that ti me. The Euro pean sculp tu re and pa in ting un der the in flu en ce of new ar tists we re 
bre a king off with the aca de mism lo o king for new ways of ar ti stic ex pres si on. 

Key words: Đor đe Jo va no vić, Pe tar Ubav kić, Si meon Rok san dić, World ex hi bi ti on 
in Pa ris 1900, Ko so vo mo nu ment, Kru še vac, Ser bian sculp tu re. 

Рад је већ об ја вљен у „Ба шти ни“ св. 28, али се по но во об ја вљу је у „Ба шти ни“ св. 30, јер је 
гре шком ис под сли ке Срп ски па ви љон у Па ри зу 1900. упи са на ле ген да сли ке Ђор ђе Јо ва-
но вић, Спо ме ник ко сов ским ју на ци ма, Кру ше вац, 1904. ко ја је из о ста вље на.





БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 30, 2011

Ива на ЖЕ НАР ЈУ
Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на/Ле по са вић

СА КРАЛ НА ТО ПО ГРА ФИ ЈА МА НА СТИ РА 
СО ЧА НИ ЦЕ*

Ап стракт: Рад је део оп штих раз ма тра ња цр кве не умет но сти XIX ве ка на 
Ко со ву и Ме то хи ји. Ба ви се са крал ном то по гра фи јом ма на сти ра Со ча ни це чи ја је 
цр ква на те ме љи ма ста ри јег цр кве ног зда ња из гра ђе на 1861. го ди не. На ме ра је да 
се кроз по је ди нач не то по се ма на стир ског ком плек са по ка жу прин ци пи по ко ји ма 
је функ ци о ни сао жи вот цр кве у XIX ве ку као и ути цај пре да ња, од но сно на род не 
по бо жно сти на ње ну по пу лар ност. 

Кључ не ре чи: Ко со во и Ме то хи ја, Со ча ни ца, ма на стир, цр ква, над гроб ни спо-
ме ни ци, др во, из вор, по бо жност

Је дан од основ них ви до ва очу ва ња и ис по ља ва ња иден ти те та срп ског на-
ро да у XIX ве ку, у усло ви ма жи во та на ци о нал них, од но сно вер ских ма њин ских 
за јед ни ца у Осман ској им пе ри ји, би ло је кон ти ну и ра но одр жа ва ње вер ског 
жи во та за јед ни це. То је под ра зу ме ва ло оку пља ње уну тар цр кве као ин сти-
ту ци је ре ли ги је, ко ја је на те ри то ри ји Ко со ва и Ме то хи је чи ни ла око сни цу 
на ци о нал ног жи во та, ка ко у ве ко ви ма вр хун ских до ме та сред њег ве ка, та ко 
и у пе ри о ду осман ске вла сти. Из јед на ча ва ње на ци о нал ног и вер ског иден ти-
те та, као фе но мен ко ји је по и сто ве ћи вао срп ство и пра во сла вље, по себ но се 
ис ти ца ло у ва жним исто риј ским тре ну ци ма, ка квих је би ло мно го у XIX ве ку 
ко ји је обе ле жен кон стант ним по ку ша ји ма осло бо ђе ња од Тур ске вла сти. 

На кон 1839. го ди не и уво ђе ња тан зи мат ских ре фор ми, чи ји је основ ни циљ 
пред ста вљао по ку шај уво ђе ња јед на ко сти ме ђу ста нов ни штвом у цар ству, до ла-
зи до на гла ше ног раз во ја ви зу ел не кул ту ре ко ја је из ра жа ва ла вер ску и на ци о-
нал ну при пад ност.1 Сте кли су се усло ви за ко нач но оства ри ва ње ду го о че ки ва не 

* Рад је написан у оквиру пројекта Материјална и духовна култура Косова и Метохије 
(Ев.бр. 178028), који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије. 

1 О овом феномену: Ненад Макуљевић, „Андреја Дамјанов: архитекта позноосманског 
Балкана“, Зборник Матице српске за ликовне уметности, Матица српска, Нови Сад 38/2010, 

УДК 000000000000
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мо гућ но сти ја сни јег ви зу ел ног ис ти ца ња по бо жно сти и при пад но сти пра во слав-
ној цр кви од но сно срп ској на ци о нал ној за јед ни ци. То је до ве ло до про цва та цр-
кве не умет но сти и пре све га гра ди тељ ства XIX ве ка, а по себ но до по ле та об но ва, 
што је на ро чи то ис так ну то на под руч ју да на шње те ри то ри је Ко со ва и Ме то хи је, 
од но сно не ка да шњег Ко сов ског ви ла је та и Ста ре Ср би је. На сту па вре ме по нов не 
из град ње де ва сти ра них сред њо ве ков них хра мо ва, ко ји су сво је об но ве мо гли 
до жи ве ти и у XVII ве ку, на кон че га су по но во би ва ли пред ме том стра да ња. 

137 – 149; Исти, „The „Zograph“ Model of Orthodox Painting in Southeast Europe 1830 – 
1870“, Balcanica, Балканолошки институт, Београд, 2003/34, 385 – 405. О идејама које су 
проистицале из увођења реформи видети: Roderic H. Davison, “Turkish Attitudes Concerning 
Christian – Muslim Equality in the Nineteenth Century”, The American Historical Review, Vol. 
59, No. 4, (1954), 844 – 864; Владимир Стојанчевић, Јужнословенски народи у Османском 
царству од Једренског мира 1829. до Париског конгреса 1856. године, Издавачко-штампарско 
предузеће ПТТ, Београд 1971, 145 – 151 и даље.
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У бли ском вре мен ском ин тер ва лу, го то во го ди ну за го ди ном, на те ме љи ма 
ста ри јих све тих ме ста, а на те ри то ри ји да на шње оп шти не Ле по са вић, об но вље-
не су три цр кве – Св Ни ко ле у Зе ма ни ци, Усе ко ва ња гла ве Св Јо ва на Пре те че 
у Со ча ни ци и цр ква ма на сти ра Вра че ва.2 Ма на стир Со ча ни ца са сво јом цр квом 
пред ста вља спе ци фич ну ма ни фе ста ци ју по бо жно сти ко ја се кре ће у ин тер ва ли ма 
од при ват не до оп ште на род не, а ко ја је об ли ко ва ла ње го ву са крал ну то по гра фи ју.3

Ге о граф ски по ло жај

Као се о ска цр ква по све ће на Усе ко ва њу гла ве св Јо ва на Пре те че по диг-
ну та је 1862. го ди не у Со ча ни ци, се лу на де сној стра ни Ибра, а 5 км ју жно од 
Ле по са ви ћа.4 Се ло Со ча ни ца са сво јим број ним за се о ци ма ле жи на за пад ним 
об рон ци ма Ко па о ни ка. Цр ква се на ла зи у не ка да шњем за се о ку Ра ко вац, да нас 
Крш Ма ла, у под нож ју бр да Со ко ља че. 

Исто ри ја со ча нич ког кра ја као на се ље ног ме ста мо же се пра ти ти од II ве-
ка но ве ере – у ата ру се ла на ла зе се оста ци ста рог рим ског на се ља, Mu ni ci pi um 
Dar da no rum.5 Та ко ђе, ло ци ра ни су оста ци зда ња ко ји се да ту ју у вре ме вла да ви-
не бу гар ског ца ра Си ме о на у Ра шкој обла сти – гра ђе вин ски ком плекс и ба зи ли-
ка на ме сту зда ња из те трар хиј ског до ба, као и не ки ра но ви зан тиј ски пред ме ти.6 
У сред њем ве ку, се ло се под на зи вом Сел ча ни ца по ми ње 1315. го ди не у по ве љи 
кра ља Ми лу ти на ма на сти ру Св Сте фа на у Бањ ској.7 Под истим на зи вом по ми ње 
се и у XV ве ку у по пи су Кра ји шта као хас Иса-бе га Ис ха ко ви ћа.8 

2 Географски положај општине Лепосавић обухвата област Копаоника и Рогозне и 
део Ибарске долине, од Бистирчке реке на северу до села Доња Каменица на југу. Обимну 
антропогеографску грађу о општини Лепосавић доноси: Благоје Павловић, Насеља и 
миграције становништва општине Лепосавић, Институт за српску културу, Лепосавић 2003.

3 О сакралној топографији манастира као јединственом светом простору који чине 
црква и природне датости видети: Светлана Смолчић – Макуљевић, „Сакрална топографија 
манастира Трескавца“, Balcanica, Балканолошки институт, Београд 2004/35, 285 – 322.

4 Опширније о Сочаници видети у: Благоје Павловић, нав. дело, на више места, 
посебно 323 – 330.

5 О овом локалитету видети: Emil Čerškov, Municipium DD kod Sočanice, Muzej Kosova, 
Priština – Arheološko duštvo Jugoslavije, Beograd, 1970; Милена Милин, „Новооткривени 
римски епиграфски споменици из Сочанице (Косово)“, Старинар, Српско археолошко 
друштво, Београд, 52/2002, 163 – 174.

6 Ђорђе Јанковић, „О цркви Рашке доба пре Немање“, Гласник српског археолошког 
друштва, Српско археолошко друштво, Београд бр. 21(20)/2004, 63 – 80.

7 Димитрије Богдановић, „Повеље о земљама и задужбинама Косова“, Задужбине 
Косова, споменици и знамења српског народа, Епархија рашко-призренска, Призрен – 
Богословски факултет, Београд 1987, 315 – 322.

8 Hazim Šabanović, Krajište Isa-bega Ishakovića : zbirni katastarski popis iz 1455. godine: 
uvod, turski tekst, prevod i komentari , Orijentalni institut, Sarajevo, 1964, 4.
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Од XVII ве ка до 1877. го ди не, де сна оба ла Ибра, до Ко па о ни ка, при па-
да ла је Ву чи трн ском сан џа ку.9 Ипак, ова област је при па ла Но во па зар ском 
сан џа ку у вре ме ње го вог по нов ног фор ми ра ња 1867. го ди не, чи ме је оста ла 
у обла сти Ко сов ског ви ла је та од 1877. го ди не.10

Са крал на то по гра фи ја ге о граф ског про сто ра Со ча ни це мо же се са си-
гур но шћу пра ти ти од XIV ве ка.11 За тај пе ри од се ве зу је по мен кр ста у ата ру 
се ла у Све то сте фан ској хри со ву љи кра ља Ми лу ти на – на ме ђи се ла Сел ча ни це 
на ла зио се крст, за „ко ји ре че Го спо дин Краљ До бре ји и Му ти во ди да га по-
ста ве“.12 Ова кви сло бод но сто је ћи кр сто ви у сред њо ве ков ној Ср би ји има ли су 
уло гу међ ни ка, али су исто вре ме но би ли и од раз ло кал не, на род не по бо жно-
сти.13 Да је на род на, по пу лар на по бо жност ути ца ла и на жи вот и об ли ко ва ње 
пер цеп ци је све тог ме ста у жи во ту љу ди XIX ве ка, па и да на шњих да на, мо же 
се ви де ти и на при ме ру ма на сти ра Со ча ни це.

За пад ни део да на шњег ма на стир ског ком плек са огра ни ча ва бр до Со ко-
ља ча, док се на ис точ ној стра ни пру жа по глед на се ло Со ча ни цу. Це ли ну ком-
плек са чи не, по ред цр кве и ко на ка, од ко јих је је дан ве ро ват но из XIX ве ка, 
гро бо ви са над гроб ним спо ме ни ци ма и сто лет ни бор. У окви ру ма на сти ра 
на ла зио се и из вор ле ко ви те во де за ко ји су се ве зи ва ла на род на пре да ња. Сви 
ови еле мен ти, осим ко на ка, би ли су, или су и да ље, пред ме ти ко ји се мо гу пра-
ти ти у кон тек сту ло кал не на род не по бо жно сти, об ли ко ва ња са крал них то по са 
све тог ме ста али и у кон тек сту оп штих то ко ва исто риј ских окол но сти ко је су 
та ко ђе об ли ко ва ле тај про стор ко ли ко и свест ло кал ног ста нов ни штва ко је је 
и су де ло ва ло у из град њи кон крет ног про сто ра.

Исто ри ја и пре да ње

Со ча нич ка цр ква, као ни ма на стир ска це ли на, до са да ни су би ли пред мет 
ин те ре со ва ња ис тра жи ва ча, што се мо же при пи са ти не до стат ку по у зда них 
исто риј ских из во ра. Исто ри ја на стан ка цр кве Усе ко ва ња гла ве све тог Јо ва на 
Пре те че го то во је у пот пу но сти од ре ђе на пре да њи ма и се ћа њи ма са вре ме ни ка, 

9 Благоје Павловић, нав. дело, 56.
10 Исто; Чедомир Попов, Историја српског народа, Од Берлинског конгреса до уједињења 

1878 – 1918, шеста књига, први том, Српска књижевна задруга, Београд 1983, 263 – 264. 
11 Постоје и разматрања на археолошком нивоу која овом месту приписују важну 

религиозну улогу и у II веку, те покушаји да се археолошки остаци уз цркву доведу у везу 
са ранохришћанским катакомбама. Таква мишљења неће бити дубље анализирана у овом 
раду, већ препуштена стручнијој археолошкој јавности.

12 Димитрије Богдановић, нав. дело, 316.
13 Станоје Бојанин, „Крст у сеоском атару: сакрална топографија и њена друштвена 

функција у парохији средњовековне Србије“, Историјски часопис, књ. LVI (2008), 313.
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за бе ле же ним у Ле то пи су цр кве со ча нич ке хра ма св Усе ко ва ња.14 Ле то пис је 
1943. го ди не на пи сао та да шњи све ште ник Мла ден Ра ден ко вић, ко ји је, по ред 
то га што је за бе ле жио се ћа ња љу ди ко ји су ро ђе ни у XIX ве ку, за со бом оста-
вио и дра го цен из вор по да та ка о ста њу Срп ске пра во слав не цр кве у го ди на ма 
ме ђу рат ног и по рат ног пе ри о да XX ве ка.

У Ле то пи су је за бе ле же но жи во се ћа ње на то да је со ча нич ки храм по диг-
нут го ди ну да на на кон цр кве у Зе ма ни ци, на чи јој је фа са ди за бе ле жен нат пис 
са го ди ном 1861.15 Та ко ђе, на осно ву слич но сти спо ља шњих ка рак те ри сти-
ка две цр кве, ме шта ни су зна ли да су и со ча нич ку цр кву зи да ли „Цин ца ри, 
мај сто ри „Го ге““.16 Као успо ме ну на тај по ду хват они на во де из вор „Го ги на 
во да“, ко ји да нас ви ше не по сто ји. У Ле то пи су је за бе ле жен и по да так да је 
ини ци ја тор зи да ња хра ма био из ве сни со ча нич ки обор кнез Ћир ко Тер зић, 
ко ји је по по ги би ји, го ди ну да на на кон из град ње хра ма, и са хра њен у ње го вој 
не по сред ној бли зи ни. Да је он по ди гао со ча нич ку цр кву, сто ји и на нат пи су 
по ста вље ном 1957. го ди не на за пад ној фа са ди:

ОВАЈ ХРАМ УСЕ КО ВА ЊА ГЛ. СВ. ЈО ВА НА КР СТИ ТЕ ЉА 
ПО ДИГ НУТ ЈЕ НА ЦР КВИ ШТУ СВЕ ТЕ ПРЕ ЧИ СТЕ ТРУ ДОМ 
ОБОР-КНЕ ЗА ЋИР КА ТЕР ЗИ ЋА ИЗ СО ЧА НИ ЦЕ 1862. Г. Р. 
1810. ПО ГИ НУ НА ПА ДИ НИ ОСТРОГ КО ПЉА 1874. 
СПО МЕН НАТ ПИС ПО СТА ВИ УНУК ЋИР КОВ ВУ КАЈ ЛО 
РА ДО И ЧИЋ ИЗ СО ЧА НИ ЦЕ 1957. Г.

Ар хе о ло шка ис тра жи ва ња по ка за ла су да је со ча нич ка цр ква из гра ђе на 
на те ме љи ма ста ри је цр кве, за ко ју се не зна ни ка да је по диг ну та ни ти ка да 
је сру ше на. Храм је по све ћен Усе ко ва њу гла ве св Јо ва на Пре те че, а у нат-
пи су на за пад ној фа са ди се на во ди да је по диг нут на ме сту хра ма Св Пре-
чи сте. Да је тај по да так схва тан као по у здан, пот кре пљу је се чи ње ни цом 
да се у вре ме ка да је пи сан Ле то пис, у хра му по ред све тог Јо ва на сла вио 

14 Захваљујем игуману манастира Сочанице, оцу Дамјану за уступање Летописа и 
дозволу за публиковање његових делова.

15 Летопис цркве сочаничке храма Усековања, 2. необјављен рукопис (даље као Летопис)
16 Исто. Према Нушићу, Гогама је народ на Косову звао Влахе православне вере, 

досељене из Битољског у Косовски вилајет. Видети: Бранислав Нушић, Косово, опис земље 
и народа, издање са сликама, 1. свеска, Матица српска, Нови Сад 1902, 79. Гоге се као 
назив за Цинцаре појављује у народим песмама у XVIII веку, а на Косову и Метохији он 
означава зидаре. Глиша Елезовић, Речник косовско – метохијског дијалекта, свеска прва, 
Српска краљевска академија, Београд 1932, 101 – 102; Душан Ј. Поповић, О Цинцарима, 
прилози питању постанка нашег грађанског друштва, Штампарија Драг. Грегорића, 
Београд 1937, 142. 
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и пра зник Ва ве де ња Бо го ро ди це, ка да се не го вао оби чај да сви ме шта ни 
Со ча ни це се ку ко лач у име хра ма.17 

Ло кал но пре да ње, у ко јем је из гу бљен по јам о кон крет ном вре ме ну, бе-
ле жи при чу о тр гов ци ма, бра ћи Ја ко ву и Бар ло ву, ко ји су се кри ли од Ту ра ка 
на ме сту да на шње цр кве. Ту су, у знак за хвал но сти што су се спа си ли у свом 
од мет ни штву, по ди гли цр кву и по ред ње пре са ди ли сто лет ни бор.18 Њи ма се 
при пи су је и по сто ја ње скри ве ног про сто ра ис под ол тар ског про сто ра, као и 
чи ње ни ца да је ол тар ски про стор кле сан у сте ни. Исто ри ји су по зна те слич не 
при че о скри ва њу хри шћа на од Ту ра ка у пе ћин ским про сто ри ма ве зи ва ним за 
хра мо ве, ка кав је слу чај био у Тр го ви шту кра јем XVII ве ка.19 Бу ду ћи да је то 
би ло вре ме нај ве ћих Тур ских на па да на ло кал но хри шћан ско ста нов ни штво, 
мо жда је ста ри ја цр ква на овом ме сту би ла из гра ђе на у то вре ме. Та ко ђе, на 
пло чи угра ђе ној у ју жни до врат ник пор та ла сто ји нат пис на ком се по ми ње 
поп Сте фан из се ла Уз ри че са хра њен крај ма на сти ра 1643. го ди не, што све-
до чи о по сто ја њу цр кве на овом ме сту у XVII ве ку.20

За бе ле же но је и пре да ње о то ме да је Ћир ко Тер зић од ло кал них вла сти 
до био до зво лу да по диг не храм у соп стве ној ви си ни.21 По што је храм пре-
ма шио ту ви си ну, ухап шен је цр кве ни од бор ко ји је уче ство вао у ње го вој из-
град њи, а ве ру је се и да је осни вач због то га уби јен. Та ко се ње го ва по ги бја у 
кли су ри Со ча нич ке ре ке при пи су је упра во не по што ва њу нор ми у по ди за њу 
хра ма, а што се мо же до ве сти у ве зу са та да шњим ло шим по ло жа јем срп ског 
ста нов ни штва.22 Ве ру је се и да је цр ква кри шом про ду жа ва на кле са њем ол-
та ра у сте ни.

Цр ква је по диг ну та у XIX ве ку као се о ска, ка ко је функ ци о ни са ла све до 
2002. го ди не ка да је фор ми ран ма на стир, а у сре ди шту се ла Со ча ни це по-
диг нут но ви храм Све тог Јо ва на Бо го сло ва.23 Пот кре пље но по ме ну том са-
чу ва ном ка ме ном пло чом са нат пи сом, мо гло би се из не ти ми шље ње да је и у 

17 Исто, 3. Данас се овај празник у манастиру на овакав начин више не слави.
18 Исто
19 Јелена Ердељан, Средњовековни надгробни споменици у области Раса, Археолошки 

институт Београд – Музеј „Рас“ Нови Пазар, Београд 1996, 40.
20 Натпис се тешко чита, стога га не дајемо у раду , како бисмо избегли погрешна 

тумачења, те наводимо податак који је објављен у часопису Св Кнез Лазар. Св. Кнез Лазар, 
бр 1-4 (53-56), Грачаница 2006.

21 Та висина се, према предању, односила на висину човека са подигнутим рукама, 
односно, до врхова прстију подигнутих руку

22 Упркос увођењу реформи у Турској шездесете године XIX века су за Србе на Косову 
биле изузетно тешке. Видети: Радован Самарџић, Косово и Метохија у српској историји, 
Српска књижевна задруга, Београд 1989, 183 – 189.

23 Монашки живот успостављен је доласком протосинђела Јована из манастира 
Сопоћана
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XVII ве ку ова цр ква би ла мир ска. Од об но ве 1862. го ди не до да на шњих да на у 
со ча нич кој цр кви ни је пре ки дан ду хов ни жи вот и па ро хи ја је увек има ла свог 
све ште ни ка.24 То је вр ло би тан по да так уко ли ко се зна да је у свим срп ским 
кра је ви ма, а пре све га у та да шњој Ста рој Ср би ји, сто жер вер ског а та ко и 
на ци о нал ног жи во та пред ста вља ло упра во све штен ство.25

Цр ква

Цр ква је по диг ну та на не пра вил ном те ре ну, на уз ви ше њу и сво јим ис точ-
ним де лом укле са на у сте ну, од но сно при сло ње на уз бр до Со ко ља чу. Зи да на 
је ка ме ном те сан цем ва ђе ним са ста рог гра да у Со ча ни ци, на ме сту зва ном 
„Лу ка“.26 Ње на осно ва пру жа се пра во у га о но у прав цу ис ток – за пад. Јед но-
брод ни храм скром них ди мен зи ја на ис точ ној стра ни има ап си ду не пра вил ног 
об ли ка. Она је фор ми ра на при ла го ђа ва њем сте но ви том те ре ну, де ли мич но 
укле са на у сте ну, што је усло ви ло ње не ди мен зи је и не пра ви лан уну тра шњи 
про стор. Че тр де се тих го ди на XX ве ка све ште ник Мла ден Ра ден ко вић је по 
до ла ску у па ро хи ју за те као ве ли ку сте ну са ју жне стра не ол та ра. Она је оне-
мо гу ћа ва ла оби ла же ње око хра ма и за др жа ва ла зе мљу ко ја је вре ме ном за тр-
па ла ол тар ски про зор. Све ште ник је ми ни рао сте ну, чи ме је спре че но да ље 
про ди ра ње вла ге у храм.27

Спе ци фич ност хра ма у со ча нич ком ма на сти ру чи ни по крет на пло ча у се-
вер ном де лу ол тар ског про сто ра. Отва ра њем те пло че у по ду ол та ра до би ја 
се мо гућ ност ула ска у под зем ну скрив ни цу за ко ју се ве ру је да је у XIX ве ку 
слу жи ла са кри ва њу срп ског на ро да у опа сним си ту а ци ја ма, и чи је се фор-
ми ра ње у на род ном пре да њу при пи су је по ме ну тој бра ћи Ја ко ву и Бар ло ву. 
Та ко ђе, пре ма јед ној при чи, из тог је про сто ра по сто јао про лаз ко ји је во дио 
на дру гу стра ну бр да ко је се на ла зи не по сред но иза цр кве. 

24 У Летопису се наводе: Миленко Ерац из Вуче, прота и седам свештеника у Копорићу, 
поп Анђелко Крсмановић, раније у селу Војковићу а после у Поповцима, његов син поп 
Коста (†1942.год), поп Вићентије Симић из Сочанице са сином поп Данилом; од 1920. 
до 1939. године на парохији сочаничкој био је свештеник Симеон Виријевић из Зечевића; 
и напослетку Младен Раденковић из Угљара који је и написао Летопис. Дешавало се у 
историји ове цркве да је свештеник живео ван села, у избеглиштву, али је живот цркве био 
континуиран, без већих прекида.

25 Ђоко Слијепчевић, Историја Српске православне цркве, друга књига, Од почетка XIX 
века до краја Другог светског рата, Београдски издавачко-графички завод, Београд 1991, 
426; Бранко Вујовић, Уметност обновљене Србије, Просвета, Републички завод за заштиту 
споменика културе, Београд 1987, 46.

26 Летопис, 4.
27 Летопис, 10. 
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У вре ме фор ми ра ња ма на сти ра ол тар ска ап си да је са спо ља шње стра не 
би ла за тр па на до ни воа ол тар ског про зо ра. По ја ва вла ге око тог отво ра усло-
ви ла је от ко па ва ња у сеп тем бру 2006. го ди не, што је до ве ло до от кри ћа још 
јед ног про ла за ко ји је во дио у скрив ни цу. Овај под зем ни про стор је ка сни је 
до био функ ци ју ка пе ле, од но сно ће ли је, ко ју су у ста ри јој исто ри ји цр кве по-
се ћи ва ли бо ле сни у по тра зи за оздра вље њем.28 Да нас у ову ка пе лу/скрив ни цу 
вер ни ци мо гу ући кроз тај но ви про лаз ко ји се на ла зи из ван хра ма, иза ол та ра.

Отвор у ис точ ном де лу хра ма, у ап си ди, об ли ко ван је у ви ду по лу кру жно 
про фи ли са ног јед но брод ног про зо ра, ис под ко јег се на ла зи сле па ни ша истог 
об ли ка. Ка ко је ап си дал ни про зор за кло њен ико но ста сном пре гра дом, је ди ни 
отвор ко ји осве тља ва уну тра шњост хра ма на ме ње ног вер ни ци ма на ла зи се на 
ју жном зи ду, бли же пре гра ди. Спо ља је он у фор ми вр ло уског по лу кру жног 
про зо ра са ду бљим про фи лом у уну тра шњо сти. 

Цр ква је да нас за све де на по лу о бли ча стим сво дом и по кри ве на дво слив-
ним кро вом. Пр во бит но је би ла по кри ве на шин дром од ја се на ко ји је се чен 
у бли зи ни се ла Це ра ње.29 За вре ме по па Ви ћен ти ја Си ми ћа, ко ји је тра гич но 
стра дао у Ко сов ској Ми тро ви ци 1917. го ди не, цр ква је по кри ве на пло чом 
од цин ка, ко ју је за свог вре ме на за ме нио ће ра ми дом поп Си ме он Ви ри је-
вић. Све ште ник Мла ден Ра ден ко вић је за јед но са Ми ло са вом Ан ђел ко ви ћем, 
чла ном Цр кве но-оп штин ског управ ног од бо ра из Со ча ни це, ко нач но цр кву 
по крио цре пом.

У вре ме об но ве со ча нич ког хра ма ни је би ло до зво ље но по ста вља ње зво-
на и зво ни ка уз хри шћан ске хра мо ве на те ри то ри ја ма под тур ском вла шћу. 
Та ко ни со ча нич ка цр ква не ма зи да ни зво ник, већ др ве ну кон струк ци ју ко ја 
но си зво но ис пред хра ма. Зво но те шко 300кг на ба вље но je по це ни од 13000 
ди на ра за слу гом све ште ни ка Си ме о на Ви ри је ви ћа.30 На зво ну је са чу ван нат-
пис у ко јем се на во ди: 

НА БА ВЉЕ НО ЗА ЦР КВУ СО ЧА НИЧ КУ ДО БРО ВОЉ НИМ ПРИ-
ЛО ГОМ ВЕР НИХ И ТРУ ДОМ СТА РЕ ШИ НЕ ИСТЕ ЦР ВЕ Г. 
СИ МЕ О НА ВИ РИ ЈЕ ВИ ЋА СВЕ ШТЕ НИ КА 1928. ГОД.

Са дру ге стра не сто ји по да так да је из ли ве но у звонoливници П. Јо ва но-
вић у Но вом Са ду. По ред овог по да тка се на ла зи ре љеф на пред ста ва све тог 
Јо ва на. Зво но је де ко ри са но и са два де ко ра тив на фри за ком би но ва них фло-
рал них мо ти ва.

28 Да је овакву функцију имао подземни простор сведочи свештеник Раденковић у 
Летопису

29 Летопис, 4.
30 Летопис, 8. 
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Ико но стас

Про стор хра ма на ме њен вер ни ци ма одво јен је од ол тар ског про сто ра зи-
да ном ико но ста сном пре гра дом, аси ме трич ног об ли ка. Су штин ски део ове 
кон струк ци је у срп ским цр ква ма XIX ве ка пред ста вља ју ико не и три про ла за 
– сре ди шње цар ске две ри и боч не ју жне и се вер не.31 На зи да ном ико но ста су 
со ча нич ке цр кве на ла зе се са мо два про ла за, ко ја су по ста вље на аси ме трич но 
у од но су на оп шту дис по зи ци ју про сто ра, ма ло по ме ре на ка ју жној фа са ди. 
Та ква кон цеп ци ја ико но ста са је оправ да на чи ње ни цом да тре ће две ри у пра-
во слав ним хра мо ви ма ни су нео п ход не за нео ме та но оба вља ње ли тур ги је.32 
Ова ко кон ци пи ран ико но стас при па да ар ха ич ни јем ти пу пре гра да.

Зид ко ји је раз два јао ол тар од на о са пре кри вен је др ве ном опла том 2002. 
го ди не. Ти ме је до би је на пре по зна тљи ва хо ри зон тал на тро дел на по де ла, уве-
де на у кон стру и са ње ол тар ских пре гра да у XVI ве ку. Ова ко уоб ли че ни ико-
но ста си има ју сокл са две ри ма и пре сто ним ико на ма, ико не са те ма ти ком 
Ве ли ких пра зни ка или све ти тељ ске ре до ве у на ред ним зо на ма, те на са мом 
вр ху сли ка ни крст на ко јем је при ка за но Рас пе ће Хри сто во. Ипак, ка ши ра не 
ико не ко је се на ла зе на овој пре гра ди по ста вље не су не по сред но на кон др ве-
не опла те 2002. го ди не. Та ко је ико но стас до био ка рак те ри стич ну тро дел ну 
по де лу а из бо ром ико на до ми ни ра прин цип по што ва ња све ти те ља. 

Кон цеп ци ја уоб ли ча ва ња цар ских две ри прет по ста вља ла је по ста вља ње 
дво крил них вра та на ко ји ма се пред ста вља сце на Бла го ве сти. Ова кво ли ков но 
ре ше ње при ме ћу је се на ју жним две ри ма, док су из над се вер них по ста вље не 
сце не Тај не ве че ре, Све те тро ји це и ко нач но Хри сто во Рас пе ће. Ти ме је на-
ру ше на сре ди шња вер ти ка ла тро дел них ико но ста са. 

У со клу не ма сли ка ног про гра ма, већ је он ре шен ре зба ри јом у ви ду кр ста 
у кру гу. У ни воу пре сто них ико на на ла зе се три ико не - па тро на хра ма, св Јо ва-
на Пре те че, за тим Бо го ро ди це и Хри ста. Оне пред ста вља ју ка рак те ри стич но 
све до чан ство рат них де ша ва ња на Ко со ву и Ме то хи ји де ве де се тих го ди на XX 
ве ка. Њих је у раз ру ше ној цр кви се ла Смаћ код При зре на на шла ма ти Ма ка-
ри ја, игу ма ни ја ма на сти ра Со ко ли це и оне су сво је ко нач но ме сто на шле у 
Со ча ни ци.33 За пре сто ну ико ну Бо го ро ди це ве зу је се чу до за бе ле же но 2005. 

31 Да је уобичајено да иконостас у XIX веку има троје двери наводи Хаџи Теофило 
Стефановић, Познавање цркве или обредословље, Штампарија код „Просвете“ – С. Хоровица 
до Кр. Срп. Реалке, Београд 1895, 15. О иконостасу XIX века видети: Ненад Макуљевић, 
„Литургија, симболика и приложништво: иконостас цркве Свете Тројице у Врању“, Саборни 
храм Свете тројице у Врању 1858 – 2008, прир. Н. Макуљевић, Фонд Свети Прохор 
Пчињски Православне епархије врањске, Врање 2008, 45 – 110.

32 Гордана Бабић, „О живописаном украсу олтарских преграда“, Зборник за ликовне 
уметности, Матица српска, Нови Сад, 11/1975, 6.

33 Захваљујем игуману манастира Сочаница, оцу Дамјану, на овој информацији.
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го ди не, ка да је иста про пла ка ла. То је био је дан од раз ло га по нов ног жи вљег 
ин те ре со ва ња за ско ро фор ми ра ни ма на стир Со ча ни цу.

Остао је не по знат ори ги нал ни из глед ол тар ске пре гра де, као и њен сли-
ка ни про грам ко ји је у вер ском жи во ту жи те ља Со ча ни це си гур но играо зна-
чај ну уло гу. Ико но стас у со ча нич кој цр кви мо рао је има ти пре сто не ико не 
Хри ста и Бо го ро ди це, цар ске две ри и сли ка ни крст, што је би ла основ на ка-
рак те ри сти ка свих цр ка ва у Ва се љен ској па три јар ши ји од 1830. го ди не.34 Та-
ко ђе, у цр кви не ма са чу ва ног жи во пи са ни ти има по да та ка да је исти по сто јао 
у XIX ве ку. Да нас је на зи до ве цр кве ока че но је три де се так но вих, ка ши ра них 
ико на ко је осли ка ва ју хри шћан ску исто ри ју, сце на ма из жи во та Хри ста и Бо-
го ро ди це.

Над гроб ни спо ме ни ци

У не по сред ној бли зи ни цр кве, са ње не ју жне стра не да нас по сто је два 
кле са на над гроб на спо ме ни ка кр сто ли ке фор ме, као озна че на гро ба ме ста. 
Сво јим об ли ком они при па да ју мор фо ло шком ти пу усад ни ка.35 Прак са са-
хра њи ва ња у пор ти цр кве, од но сно у ње ној не по сред ној бли зи ни по зна та је у 
срп ској исто ри ји и у сред њем ве ку.36 Она је углав ном би ла ре зер ви са на за при-
пад ни ке вла да ју ћих сло је ва као и за цр кве на ли ца од но сно мо на хе, уко ли ко 
се ра ди ло о гро бљи ма уну тар ма на сти ра. Дру гим ре чи ма на са крал ном про-
сто ру око срп ских цр ка ва са хра њи ва ни су углав ном зна ме ни ти љу ди. Ка ко је 
со ча нич ка цр ква на те ме љи ма ста ри јег хра ма у XIX ве ку из гра ђе на као се о ска, 
од но сно па ро хиј ска, уз њу су са хра ње ни њен осни вач и је дан од све ште ни ка. 

Ве ру је се да ста ри ји гроб при па да Ћир ку Тер зи ћу ко ји је по ди гао цр кву 
Усе ко ва ња гла ве св Јо ва на Пре те че. Озна чен ка ме ном пла сти ком у ви ду кр-
ста, са уре за ним мо ти вом кр ста на сво јој по вр ши ни, ње гов гроб по ста вљен 
је су прот но уоби ча је ној ори јен та ци ји ис ток – за пад. Пре ма пре да њу, по соп-
стве ној же љи, са хра њен је та ко да гле да у цр кву.37 

34 Све остале иконе могле су бити биране и постављане на основу одређеним локалних 
захтева и потреба верске заједнице. Видети: Ненад Макуљевић, „Иконопис Врањске 
епархије 1820 – 1940“, Иконопис врањске епархије ( ур. М. Тимотијевић, Н. Макуљевић), 
Филозофски факултет, катедра за историју уметности новог века, Београд – Епархија 
врањска Српске православне цркве Врање, 2005, 32.

35 О типолошкој систематизацији надгробних споменика видети: Јелена Ердељан, 
Средњовековни надгробни споменици у области Раса, Археолошки институт Београд – Музеј 
„Рас“ Нови Пазар, Београд 1996, 41 – 62.

36 Видети: Даница Поповић, Српски владарски гроб у средњем веку, Институт за историју 
уметности Филозофског факултета, Београд 1992.

37 Св. Кнез Лазар бр 1-4 (55-56), Грачаница 2006.
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Дру ги над гроб ни спо ме ник, та ко ђе ти па кр сто ли ког усад ни ка, обе ле жа ва 
гроб све ште ни ка Да ни ла По по ви ћа. До бив ши слу жбу на кон свог оца све ште-
ни ка Ви ћен ти ја Си ми ћа, на том је ме сту про вео са мо го ди ну да на, јер је 1912. 
го ди не стра дао на Срп ско-тур ској гра ни ци. На над гроб ном спо ме ни ку овог 
све ште ни ка са чу ван је нат пис:

ДА НИ ЛО ПО ПО ВИЋ СВЕ ШТЕ НИК РО ЂЕН У СО ЧА НИ ЦИ 
·28·ФЕБ·1888·Г· А ХРА БРО ПО ГИ НУ КАО ЧЕТ НИК У БОР БИ ЗА 
ОСЛО БО ЂЕ ЊЕ СВО ЈЕ БРА ЋЕ НА ВРЕ ЛУ ·5·ОК ТОМ·1912·Г.

У не чит ки јем де лу овог нат пи са се на во ди да су спо ме ник по ди гли отац 
Ви ћен ти је све ште ник, ма ти и су пру га са де цом.

Уз цр кву су у ско ри јој исто ри ји про на ђе не две пра во у га о не ка ме не пло-
че са нат пи си ма, за ко је се прет по ста вља да су би ле над гроб не. Оне су као 
спо ли је угра ђе не у цр кву. На пло чи угра ђе ној у ју жни до врат ник пор та ла 
сто ји нат пис на ком се по ми ње поп Сте фан из се ла Уз ри че, ко ји је са хра њен 
крај ма на сти ра 1643. го ди не, а о ко јем је већ би ло ре чи.38 Дру га ка ме на пло ча 
угра ђе на је за пад но од про зо ра у на о су.

Обе ле жа ва ње гроб них ме ста има ло је уло гу оси гу ра ва ња се ћа ња на по-
кој ни ка.39 Бур на исто ри ја жи во та под ото ман ском вла шћу у XIX ве ку, као 
и у ра ни јим пе ри о ди ма, до ве ла је до то га да су над гроб ни спо ме ни ци че сто 
оста ја ли је ди ни ма те ри јал ни до каз о жи во ту не ке лич но сти. Упра во су та кав 
при мер и гроб на ме ста уз со ча нич ку цр кву.

Сто лет ни бор

Ва жан сим бол ре ли ги о зне рев но сти, по пу лар не по бо жно сти и срп ског на-
ци о на ли зма исто вре ме но у со ча нич ком ма на сти ру пред ста вља ви со ки ста ри 
бор. Ни је по зна то ка да је по са ђен ју го за пад но од ула за у храм, али се ве ру је 
да се ту на ла зи ви ше од че ти ри ве ка.40 Исто ри ја овог др ве та ве зу је се за не-
ко ли ко пре да ња ко ја му углав ном при пи су ју нат при род не ка рак те ри сти ке. 

Пре ма јед ној ле ген ди, ту су га, у не по зна то вре ме, са не по зна тог ме ста 
пре са ди ла по ми ња на бра ћа Ја ков и Бар лов, ко ји су са гра ди ли и цр кву. То је 

38 Исто.
39 О неким примерима сахрањивања и формирања спомен – гробова унутар сакралних 

целина видети: Ненад Макуљевић, Уметност и национална идеја у XIX веку, Систем европске 
и српске визуелне културе у служби нације, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 
2006, 278 – 284.

40 „Чудо у Сочаници“, Свети Јован крститељ и претеча господњи (уредник Радомир 
Никчевић), Светигора, Цетиње, Митрополија црногорско – приморска, 2008.
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био њи хов из раз за хвал но сти ме сту ко је их је са чу ва ло од тур ских зу лу ма. 
У на ро ду је жи ва је и при ча да су Тур ци у вре ме Срп ско-тур ског ра та 1876 – 
1878. го ди не ду би ли бор ка ко би из ње га ко ри сти ли луч за осве тље ње, и у јед-
ном тре нут ку од те ак тив но сти по лу де ли. Без об зи ра да ли је ова при ча тач на, 
у бо ру и да нас по сто ји уду бље ње ко је пред ста вља сим бо лич ну ме мо ри ју на 
Срп ско-тур ски рат и бор бу за осло бо ђе ње. Иако у тој при ли ци ни је срп ски 
на род био тај ко ји је ус пео да по бе ди Тур ке соп стве ним на по ри ма, при ро да 
се по ка за ла као са ве зни ца у бор би про тив не при ја те ља. 

Да се овом бо ру и да нас при пи су ју чу до твор на свој ства све до чи слу чај 
же не ко ја је 2004. го ди не у уду бље њу др ве та пре по зна ла „лик све тог Јо ва на 
Кр сти те ља са фре ске из ма на сти ра Со по ћа ни“.41

Ова кво др во као то пос хри шћан ске цр кве у XIX ве ку има ло је спо ме нич ки 
ка рак тер, што је зна чи ло ме мо ри за ци ју као основ ну ка рак те ри сти ку при род-
них да то сти. Без об зи ра што не ма кон крет них из во ра о де ша ва њи ма на овом 
про сто ру, на род но пре да ње је об ли ко ва ло ло кал ну исто ри ју, а сход но ње ним 
то ко ви ма и сим бо лич на ме мо ри јал на ме ста. Ста ри бор ко ји до ми ни ра па но ра-
мом ма на сти ра пред ста вља део кор пу са слич них та ча ка срп ских са крал них це-
ли на. Ста бла су се мо гла са ди ти у име од и гра них до га ђа ја и зна ме ни тих љу ди 
или су мо гла до би ти на кнад но учи та ну ме мо ри ју оно га че му су „све до чи ла“.42 

Др во је у по пу лар ној по бо жно сти и на род ној ре ли ги ји мо гло има ти и 
учи та ну нат при род ну моћ. Та ко се че сто у срп ским се ли ма сре ћу „за пи си“ и 
„се но ви та“ др ва, за ко ја се ве ро ва ло да до но се не сре ћу оном ко по ку ша да их 
по се че.43 У се лу Ву ча, на око 7 км од Ле по са ви ћа, на ла зе се оста ци ста ре цр кве 
са сто лет ним бре стом, та ко зва ним „за пи сом“, што је је дан од при ме ра ге о граф-
ски бли ских со ча нич ком, а ко ји иде у при лог те зи о по пу лар но сти ова кве вр сте 
очу ва ња се ћа ња.44 По пу лар ност др ве та у ре ли ги о зном кон тек сту до во ди се у 
ве зу са ве ро ва њем да др во ис по ља ва све тост. Та ко у ње го вом по што ва њу ни је 
при мар но пу ко обо жа ва ње др ве та већ по што ва ње „ма ни фе ста ци је све тог“.45

41 Исто.
42 О спомен – стаблима видети: Ненад Макуљевић, нав. дело, 306 – 308. Свакако 

најпознатији пример меморијалног дрвета представља Таковски грм. Видети: Мирослав 
Тимотијевић, „Престоничка урбана меморија и флексибилна национална географија: 
сађење младице Таковског грма у београдском Дворском парку“, Наслеђе, Завод за заштиту 
споменика културе, Београд, 10/2009, 11 – 40.

43 Душан Бандић, Народна религија Срба у 100 појмова, Нолит, Београд 1991, 52-57. О 
запису видети и: Марија Драгишић, Запис као предмет заштите непокретних културних 
добара, Саопштења, Републички завод за заштиту споменика културе, Београд, 41/2009. О 
култу дрвета видети: Веселин Чајкановић, Мит и религија у Срба, изабране студије (прир. 
Војислав Ђурић), Српска књижевна задруга, Београд 1973, 1 – 16.

44 Милан Ивановић, Црквени споменици XIII – XX век, у: Задужбине Косова, споменици 
и знамења српског народа, Призрен – Београд 1987, 419.

45 Мирча Елијаде, Свето и профано, Књижевна заједница Новог Сада, Нови Сад, 1986, 57.
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Из вор
У са крал ној то по гра фи ји Со ча ни це по ја вљу је се и во да у фор ми из во ра и 

по то ка. По ред оп штих хри шћан ских сим бо лич них ту ма че ња во де у кон тек сту 
про чи шће ња и об но ве,46 глав ни кључ за ту ма че ње ва жно сти во де у Со ча ни ци, 
пред ста вља на род но пре да ње. Исто вре ме но, во да се у со ча нич ком ма на сти-
ру мо же ту ма чи ти и на oоснову сво јих при пи са них ле ко ви тих свој ста ва, а 
по сред ством са зна ња о ве ли кој по пу лар но сти ле ко ви тих из во ра у срп ским 
цр ква ма и ма на сти ри ма.

За бе ле же но је у се ћа њи ма љу ди ко ји су ро ђе ни у вре ме из град ње хра ма 
да је у ње го вој не по сред ној бли зи ни по сто јао из вор „Го ги на во да“. Из вор 
је на зив до био као вид успо ме не на Цин ца ре ко ји су зи да ли цр кву. На ла зио 
се ју го и сточ но од хра ма, у бли зи ни по то ка. У вре ме пи са ња Ле то пи са цр кве 
со ча нич ке, че тр де се тих го ди на XX ве ка, ве ро ва ло се у ле ко ви та свој ства во де 
са овог из во ра. На во ди се да су ту че сто до ла зи ли „бо ле сни ци од обо ље ња 
очи ју“ ко ји су углав ном оздра вља ли.47 То би зна чи ло да је на род „Го ги ну во ду“ 
иден ти фи ко вао као та ко зва ну „ви до ву во ду“, ко јој се при пи си ва ло кон крет но 

46 Исти, 124.
47 Летопис, 2.
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те ра пиј ско свој ство.48 То је сва ка ко зна чи ло ве ли ку по пу лар ност овог све тог 
ме ста ме ђу ло кал ним ста нов ни штвом. Ве ли ке бу ји це за бе ле же не 1947. го ди не 
до ве ле су до не стан ка из во ра и ње го ве по ја ве на дру гом ме сту, у па шња ку, а 
1961. го ди не на то ме ме сту је по ста вље на бра на.49 

У Ле то пи су се по ми ње че сма по зна та под на зи вом Бог да но вац., ко ју је 
зи дао из ве сни Алем пи је из Цр на ца, ко ји је „дав ши тур ску ли ру“ омо гу ћио 
про би ја ње пу та од цр кве до обли жњег за се о ка Крш Ма ла, ко јем цр ква и при-
па да.50 Овај из вор ка рак те ри са ло је мо но лит ни ка ме ни по кло пац де ко ри сан 
ре љеф но об ли ко ва ним гла ва ма чо ве ка и ла ва.51 Из вор Бог да но вац је ка пи ти-
ран и во да је спро ве де на до ку ћа се ла Со ча ни це.52

Да нас се ту на ла зи че сма са јед но став ном ка ме ном пло чом и нат пи сом:

ОВАЈ ВО ДО ВОД ПО СТА ВЉЕН ЈЕ ЈУ БИ ЛАР НЕ СТО ГО ДИ ШЊИ-
ЦЕ 1962. Г. ДО БРО ВОЉ НИМ ПРИ ЛО ЗИ МА И РА ДОМ ВЕР НИХ, 
А ТРУ ДОМ СВЕ ШТЕ НИ КА МЛА ДЕ НА РА ДЕН КО ВИ ЋА ИЗ 
СО ЧА НИ ЦЕ.

Во да у ма на сти ру Со ча ни ца ни је би ла пред мет кул та ко ји је под ра зу ме вао 
свет ко ви не и да не пра зно ва ња ка кви су по зна ти у Ср би ји, на при мер у Хо мо љу 
или Шу ма ди ји.53Као чи ста из вор ска во да, она је до би ла ле ко ви та свој ства ко-
ја су до при но си ла по се та ма вер них. По зна ти су број ни при ме ри ма на сти ра у 
Ср би ји, а по себ но ши ром Ко со ва и Ме то хи је ко ји су у на род ној по бо жно сти 
због по сто ја ња из во ра ле ко ви те во де би ли по пу лар ни и као сво је вр сни цен три 
на род не ме ди ци не.54 

За кљу чак

У ви ше ве ков ним усло ви ма жи во та под Осман ском вла шћу по сто ја ла је 
кон стант на бри гу о цр ква ма и ма на сти ри ма као сре ди шти ма ду хов ног и кул-
тур ног жи во та на Ко со ву и Ме то хи ји, а што је, у за ви сно сти од еко ном ских 

48 Сребрица Кнежевић, „Етноантрополошко виђење воде у појмовима народне 
културе“, Гласник Етнографског музеја у Београду, Етнографски музеј, Београд, 2006/70, 319.

49 Исто
50 Летопис, 6.
51 Милан Ивановић, нав, дело, 528.
52 Благоје Павловић, нав. дело, 324.
53 Сребрица Кнежевић, нав. дело, 333. са наведеном литературом
54 Међу таквим манастирима чувени је пример Дечана, као и бројни други попут 

Девича. Видети нешто опширније у: Vida Stojančević, Srebrica Knežević, „Srpski manastiri 
kao centri kulta isceljenja“, Acta historica medicinae pharmaciae veterinae, Naučno društvo za 
istoriju zdravstvene kulture Jugoslavije, Veterinarski fakultet Beograd, 1966/1-2, 45 – 48.
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мо гућ но сти, ре зул ти ра ло об но ва ма и из град њом но вих хра мо ва. Цр ква ма на-
сти ра Со ча ни це при мер је та кве те жње за очу ва њем ду хов ног и исто вре ме но 
на ци о нал ног кон ти ну и те та. 

За бе ле же но је да су Ар ба на си 14. ок то бра 1941. го ди не спа ли ли ком плет-
ну Цр кве но-оп штин ску и па ро хиј ску ар хи ву, ко је су би ле сме ште не у ку ћи 
све ште ни ка Си ме о на Ви ри је ви ћа, ко ји је та да слу жио у хра му.55 Ве ро ват но 
се та да и гу би сва ки траг аутен тич ним бо го слу жбе ним књи га ма и ико на ма 
из XIX ве ка. Не до ста так ја сног умет нич ког све до чан ства о овом пе ри о ду у 
жи во ту цр кве, ба цио је све тло на ње ну уло гу у жи во ту ло кал не за јед ни це, 
исто вре ме но ука зу ју ћи и на мо де ле вер ског жи во та ко ји су је об ли ко ва ли. 

Са крал на то по гра фи ја овог ма на сти ра по ка зу је го то во све ва жни је то по се 
све тих це ли на ко је су се мо гле на ћи у пра во слав ним сре ди шти ма од сред њег 
ве ка. При су ство ста рог бо ра и из во ра у вре ме из град ње, од но сно об но ве цр-
кве од ли чан су при мер на род не по бо жно сти и ве ро ва ња ру рал ног срп ског 
ста нов ни шта ва на Ко со ву и Ме то хи ји. Овај ма на стир као спе ци фи чан са крал-
ни ен ти тет, мо же мо по сма тра ти и као сли ку ва жно сти на ро да као по кре тач ке 
сна ге у об ли ко ва њу ме мо ри је на кон крет но све то ме сто и об ли ко ва њу ње го ве 
све то сти истог. При че љу ди о ле ко ви то сти во де, као и чу ди ма ста рог бо ра и 
ико не Бо го ро ди це, ис по ста вља ју се као кључ ни фак тор у ства ра њу кул та све-
тог ме ста ко је вер ни ци по хо де увек из истих по бу да.

Упр кос не по сто ја њу кон крет ни јих исто риј ских по да та ка ко ји су усло ви-
ли ано ним ност овог све тог ме ста и спо ме ни ка кул ту ре у струч ној јав но сти, 
оно се по ка за ло као плод но тле за са гле дав ње раз ли чи тих ме ха ни за ма ко ји су 
об ли ко ва ли вер ски жи вот у XIX ве ку. 
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Ivana ŽENARJU

THE SACRAL TOPOGRAPHY OF THE SOČANICA 
MONASTERY

Summary

The sacral topography of the Sočanica monastery is presented in this paper. The 
monastery is located at the foot of the Kopaonik Mountain, in the municipality of 
Leposavić. The church of the monastery was restored in the XIX century, and despite the 
fact their old history had remained absolutely unknown, it remained out of the interest of 
scholars. In such historiography situation, traditional stories remained as the only means 
of its relevance recognition in the life either in XIX century or today. 

Specific elements of its sacral topography appeared to be the important factors for 
the popularity of this monastery within local community. Among the main elements 
which shaped up this monastery, besides the church as the basic element, hiding place 
under the altar, hundreds of years old pine, and the spring of healing water that used 
to be in the vicinity, are located. The key fact in exploring these elements is the motive 
of miracle that is related to all of them, and which usually refers to healing. In that way 
the Sočanica monastery proves to be a great example of folk piety and faith among the 
Serbian population in rural region of Kosovo and Metohija.

Key words: Kosovo and Metohia, monastery, church, tombstones, wood, source, piety. 

Рад је предат 13. априла 2011. године, а након позитивног мишљења рецензената одлуком 
одговорног уредника „Баштине“ одобрен за штампу.
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БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 30, 2011

Ива на АРИ ТО НО ВИЋ На уч на кри ти ка
Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на-Ле по са вић

(НЕ)СПРО ВО ЂЕ ЊЕ ЉУД СКИХ ПРА ВА 
И СЛО БО ДА У КОН ТЕК СТУ СА ВРЕ МЕ НИХ 

ДРУ ШТВЕ НИХ СУ КО БА НА КО СО ВУ 
И МЕ ТО ХИ ЈИ*

(Ср ђан Сло вић, Људ ска пра ва KEBS/OEBS 
и ко сов ска кри за, Ин сти тут за срп ску кул ту ру 

При шти на – Ле по са вић, 2010, 204 стр.)

Ап стракт: У ра ду је нај пре са де скрип тив ног, а по том кри тич ког ста но ви-
шта ука за но на зна чај про бле ма ти ке (не)спро во ђе ња људ ских пра ва и сло бо да 
ет нич ких ма њи на на Ко со ву и Ме то хи ји. Оно ва за пи са ње ра да је сте књи га Ср ђа на 
Сло ви ћа Људ ска пра ва KEBS/OEBS и ко сов ска кри за, у ко јој је аутор са те о риј ског 
аспек та са гле дао кон цепт људ ских пра ва и сло бо да, као и те шко ће њи хо ве при ме не 
у окви ру ман да та ми си је OEBS-а на Ко со ву и Ме то хи ји. Ис по ста вља се да на кон 
два на ест го ди на по сто ја ња ми си је до ла зи до озбиљ них кр ше ња људ ских пра ва и 
сло бо да ет нич ких ма њи на у по кра ји ни, при че му је OEBS у окви ру Ује ди ње них 
на ци ја је ди на ме ђу на род на ста ту сно не у трал на ор га ни за ци ја чи јим се пред став-
ни ци ма Ср би мо гу обра ти ти за по моћ у слу ча је ви ма кр ше ња људ ских пра ва.

Кључ не ре чи: људ ска пра ва и сло бо де, KEBS/OEBS, ин сти ту ци је, ор га ни за ци-
је, дру штве ни су ко би, Ко со во и Ме то хи ја.

У дру гој по ло ви ни ХХ и пр вој де це ни ји ХХI ве ка, ис тра жи ва ња људ ских 
пра ва и сло бо да и њи хо ва при ме на у кон крет ним дру штве ним кон тек сти ма, 
не рет ко су по ка зи ва ла тен ден ци ју кри ти ко ва ња со ци ја ли стич ких и пост со ци-
ја ли стич ких ре жи ма, од стра не по ли тич ких пред став ни ка За па да. До ла зи ло је 

УДК 000000000000

* Рад је на пи сан у окви ру про јек та Ма те ри јал на и ду хов на кул ту ра Ко со ва и Ме то хи је 
(Ев.бр. 178028), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је.
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и до пре на гла ша ва ња вред но сти нео ли бе рал не иде о ло ги је и оста лих нус про и-
зво да За пад них дру шта ва. Као по сле ди ца ова кве си ту а ци је, ис по ста вља се да 
о људ ским пра ви ма „сви све зна ју“. О то ме се учи у шко ла ма, чи та и слу ша у 
ме ди ји ма и то (пре)че сто без кри тич ке дис тан це из ме ђу нор ма тив ног и ре-
ал ног окви ра. Оп шта де кла ра ци ја о пра ви ма чо ве ка, из гла са на 10. де цем бра 
1948. го ди не у Ге не рал ној скуп шти ни Ује ди ње них на ци ја, је дан је од нај ва-
жни јих исто риј ских чи но ва ми ну лог ве ка. При зна ва ње људ ског до сто јан ства 
и вред но сти свих љу ди све та – без об зи ра на ет нич ку, вер ску, род ну или не ку 
дру гу при пад ност – у осно ви је ове де кла ра ци је. Уни вер зал ни ка рак тер људ-
ских пра ва, ме ђу тим, до ве ден је у пи та ње у мно гим др жа ва ма све та. (Днев но)
По ли тич ке ма ни пу ла ци је људ ским пра ви ма при сут не су у мно гим дру штви ма, 
чак и оним ко је се сма тра ју „ко лев ка ма спро во ђе ња“ људ ских пра ва.1

О то ме све до чи и књи га Ср ђа на Сло ви ћа Људ ска пра ва KEBS/OEBS и ко-
сов ска кри за, на ста ла као ре зул тат ис тра жи ва ња на Фа кул те ту по ли тич ких на у ка, 
у окви ру на уч но-ис тра жи вач ког про јек та на пред ме ту Ме то до ло ги ја по ли тич-
ких на у ка, и ви ше го ди шњег ис тра жи вач ког ис ку ства на Ко со ву и Ме то хи ји. 
Књи га са др жи че ти ри те мат ска по гла вља и анек се у ви ду из во да за кљу ча ка са 
нај ва жни јих са ста на ка КEBS/OEBS-a. Пр во по гла вље је ме то до ло шког ка рак-
те ра, где Сло вић ука зу је на те о риј ски и опе ра ци о нал ни ка рак тер људ ских пра ва 
и основ них сло бо да. Дру го по гла вље пре до ча ва чи та о ци ма ин сти ту ци о нал ни 
раз вој КEBS-а, ње го ву тран сфор ма ци ју у ОЕBS пред крај ХХ ве ка, као и ути цај 
ове ор га ни за ци је на раз вој и (не)по што ва ње људ ских пра ва и сло бо да. У тре ћем 
по гла вљу аутор по ја шња ва спе ци фич но сти дру штве но-по ли тич ке си ту а ци је на 
Ко со ву и Ме то хи ји у кон тек сту (не)спро во ђе ња људ ских пра ва. У че твр том по-
гла вљу на ве де ни су нај ва жни ји и пер ма нент ни про бле ми у оства ри ва њу пра ва 
ма њи на на те ри то ри ји ју жне по кра ји не. Ам би ци је ауто ра би ле су те о риј ског 
ка рак те ра, што и сам на гла ша ва. Ука зу ју ћи на нор ма тив не аспек те спро во ђе ња 
људ ских пра ва и сло бо да, ова мо но гра фи ја по при ма да ле ко се жни је праг ма тич не 
до ме те, тим пре што ци ље ви ис тра жи ва ња ни су са мо на уч ни, већ и дру штве ни. 
Раз лог је рас ко рак из ме ђу те о ри је и прак се, што је Сло вић на ро чи то на сто јао 
да при ка же у тре ћем и че твр том по гла вљу. 

У пр вом де лу књи ге те о риј ски је кон цеп ту а ли зо ван по јам људ ских пра ва и 
основ них сло бо да, бу ду ћи да је аутор сма трао да је за по че так сва ког ис тра жи ва-
ња, а у ци љу ис прав не фор му ла ци је про бле ма, пред ме та, ци ље ва ис тра жи ва ња и 
фор му ли са ња хи по те за нео п ход но стро го ме то до ло шки уте ме љи ти ис тра жи ва ње. 

1 NA TO oперација „Ми ло срд ни ан ђео“, спро ве де на над те ри то ри јом Ре пу бли ке Ср би је у 
пе ри о ду 24. март – 09. јун 1999. го ди не, у За пад ни ме ди ји ма при ка за на је као „за шти та“ људ ских 
пра ва ал бан ске ет нич ке ма њи не на Ко со ву и Ме то хи ји. Из гу бље ни жи во ти ци ви ла и по ру ше ни 
ци вил ни објек ти на те ри то ри ји чи та ве др жа ве, ме ђу тим, сма тра ју се „ко ла те рал ном ште том“. 
Сам при мер мо же ука за ти на флек си бил ност ту ма че ња тер ми на „људ ска пра ва и сло бо де“.
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Ка ко је ис тра жи ва ње за ми шље но као те о риј ско-опе ра ци о нал но, де фи ни сан је 
по јам пра ва чо ве ка у раз ли чи тим исто риј ским и дру штве ним уре ђе њи ма. Ука за-
но је и на зна чај пој ма сло бо де, као и устав ног окви ра ко ји гра ђа ни ма га ран ту је 
основ на пра ва и сло бо де. Ис по ста вља се да је на при ме ру Ср би је, фор мал но-
прав но од ре ђе ње пра ва и сло бо да кон крет ни је де фи ни са но тек уста вом из 1974. 
го ди не, где је на гла ше на нео п ход ност за оства ри ва ње со ли дар них ме ђу људ ских 
од но са.2 Ис ти че се и зна чај сло бо де ми сли, са ве сти, ве ро и спо ве сти, као и пра во 
на сло бо ду ме ди ја, оба ве ште ност, из бор но пра во, пра во на сло бо ду удру жи ва ња, 
пра во на рад, штрајк и слич но.3 Устав Ср би је из 2006. го ди не, та ко ђе уво ди но ва 
пра ва, у скла ду са са вре ме ним ме ђу на род ним стан дар ди ма.4 У ци љу спро во ђе ња 
пред ме та ис тра жи ва ња, нај пре су опе ра ци о на ли зо ва ни пој мо ви: су бјек ти пра ва 
(фи зич ко/прав но ли це), чи ни о ци ужи ва ња пра ва и сло бо да (по ли тич ки, еко ном-
ски, кул тур ни си стем и со ци јал на сфе ра), ин сти ту ци јал ни чи ни о ци ства ра ња и 
ужи ва ња пра ва и сло бо да (устав, за ко ни, суд ство, укуп но ста нов ни штво, из вр-
шна власт), ва нин сти ту ци јал ни чи ни о ци ства ра ња и ужи ва ња пра ва и сло бо да 
(пар тиј ски си стем, не фор мал не гру пе, ин те ре сне гру пе, гру пе за при ти сак), ду-
жно сти у оства ри ва њу пра ва и сло бо да, као и из во ри кр ше ња пра ва (по је дин ци, 
гру пе љу ди, ин сти ту ци је, тип вла да ви не).5 Опе ра ци о на ли за ци ја је спро ве де на 
у ци љу са гле да ва ња по што ва ња људ ских пра ва и сло бо да, на осно ву до ку ме на та 
из гла са них на ме ђу на род ним ску по ви ма, ман да том КЕBS/ОЕBS-а на Ко со ву и 
Ме то хи ји од 1998. го ди не до да нас, спо ра зу мом у Рам бу јеу, Ре зо лу ци јом УН-а 
1244, као и ре зул та ти ма ра да ом буд сма на на те ри то ри ји по кра ји не. 

У дру гом по гла вљу са гле да не су ак тив но сти КЕBS/ОЕBS-а, у све тлу оп штих 
и спе ци ја ли зо ва них кон фе рен ци ја и нор ма тив них ака та про ис те клих из кон фе-
рен ци ја. Аутор пру жа хро но ло шки увид у рад и раз вој нај пре КЕBS-а, ко ји је 
„био се ри ја ди пло мат ских кон фе рен ци ја и екс перт ских ску по ва на ко ји ма су 
људ ска пра ва углав ном би ла по вод бло ков ских су ко бља ва ња и иде о ло шких над-
му дри ва ња“6. У на сто ја њу да се ан та го ни стич ки дру штве но-по ли тич ки си стем 
при ка же у што не га тив ни јем све тлу, кон фе рен ци је чла ни ца ни су до во ди ле до уна-
пре ђе ња од но са, ни ти по што ва ња људ ских пра ва у скла ду са Де кла ра ци јом о пра-
ви ма чо ве ка. Та да шње рас пра ве о људ ским пра ви ма би ле су у ди рект ној ве зи са 
тре нут ном по зи ци јом во де ћих си ла на свет ској сце ни, ко ја је усло вља ва ла њи хо ву 

2 Уво ђе ње пра ва на са мо у пра вља ње оста ће упам ће но као те ко ви на уста ва со ци ја ли стич-
ке Ју го сла ви је, за сно ва на на ци љу ве ћег ин те гри те та рад ни ка.

3 Ср ђан Сло вић, Људ ска пра ва KEBS/OEBS и ко сов ска кри за, Ин сти тут за срп ску кул-
ту ру При шти на-Ле по са вић, 2010, 19.

4 Аутор на гла ша ва да је пра во на жи вот би ло за га ран то ва но гра ђа ни ма свих дру штве-
но-по ли тич ких уре ђе ња у ми ну лом и овом ве ку, али Устав Ср би је кон крет но пре ци зи ра 
ви до ве по сту па ња са ли ци ма у ка зне ном пра ву. 

5 Ср ђан Сло вић, нав. де ло, 21-26.
6 Исто, 29.
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(не)спрем ност на са рад њу. Си ту а ци ја се су штин ски ме ња у пост хлад но ра тов-
ском пе ри о ду, ка да до ла зи до уна пре ђе ња са рад ње чла ни ца ове ор га ни за ци је. 

Ис по ста вља се да је и по ред те шко ћа у ра ду, ин те гри тет КЕBS-а по твр ђен 
већ у до ба хлад ног ра та, ка да су др жа ве-чла ни це при сту па ле овој ор га ни за ци ји 
ис кљу чи во због оства ре ња соп стве них ци ље ва и ин те ре са, при че му су на сто-
ја ле да дру штве но-по ли тич ки си стем сво је зе мље при ка жу у нај бо љем све тлу у 
обла сти по што ва ња људ ских пра ва и сло бо да. Ус пев ши да одр жи кон ти ну и тет 
у по сто ја њу и ра ду, ин си сти ра ју ћи на ми ру, без бед но сти, са рад њи и људ ским 
пра ви ма, ова ор га ни за ци ја до би ла је ве ћи ме ђу на род ни кре ди би ли тет о че му 
све до че ње не ми си је ши ром све та. Ми си ја ма су, ме ђу тим, прет хо ди ли са ми ти 
и кон фе рен ци је на ко ји ма су утвр ђе на пра ви ла функ ци о ни са ња нај пре КЕBS-а 
(од Хел син ски ја 1975. го ди не до Па ри ског са ми та 1990. го ди не и Хел син шког 
са ми та 1992. го ди не), а ка сни је ОЕBS-а (Бу дим пе шта 1994. го ди не, Ли са бон 
1996. го ди не, Истам бул 1999. го ди не).7 

У тре ћем и че твр том по гла вљу ука за но је на спе ци фич не усло ве спро во-
ђе ња људ ских пра ва на Ко со ву и Ме то хи ји, под над ле жно шћу и да ље нај ве ће 
ми си је ОЕBS-а на све ту.8 По сле ди це дру штве них су ко ба на те ри то ри ји по кра-
ји не и да ље су ви дљи ве; не по ве ре ње, не га тив ни сте ре о ти пи и пред ра су де при-
пад ни ка ан та го ни стич ких ет нич ких гру па, та ко ђе. Спро во ђе ње људ ских пра ва 
оту да је те же из во дљи во у од но су на раз ви је ни је и мир но доп ске де ло ве све та. 
На осно ву зва нич них из ве шта ја пред став ни ка Европ ске уни је о За пад ном Бал-
ка ну, Ко со во и Ме то хи ја пер ма нент но се по ми ње као те ри то ри ја оп те ре ће на 
ни ским жи вот ним стан дар дом, ор га ни зо ва ним кри ми на лом и од су ством вла да-
ви не пра ва. Реч је о усло ви ма ко ји ве о ма не га тив но ути чу на спро во ђе ње људ-
ских пра ва и сло бо да. Ти ме је и рад ОEBS-а у не ким тре ну ци ма (био) оте жан, 
при че му не мо же мо го во ри ти о пот пу ној успе шно сти ми си је. То ме у при лог 
го во ри и ин сти ту ци ја ом буд сма на, ко ја је уве де на 2000. го ди не, UN MIK-овом 

7 Ука зу ју ћи на ва жност ове ме ђу на род не ор га ни за ци је и ње ног ан га жо ва ња на те ри-
то ри ји Ср би је, Сло вић по ми ње и до ме те Бе о град ског са ми та (1977), на кон ко јег су усле-
ди ли екс перт ски са стан ци др жа ва чла ни ца КЕBS-а, у обла сти ма мир ног ре ша ва ња спо ро ва 
(Мон тре 1978), при пре ми на уч ног фо ру ма (Бон 1978), са рад њи у обла сти Ме ди те ра на 
(Ва ле та 1979). 

8 Ми си ја ОЕBS-а на Ко со ву и Ме то хи ји, ко ја тра је од 1998. го ди не са сто ја ла се од при-
бли жно 1000 стра них и ло кал них рад ни ка. У овом тре нут ку она бро ји не што ви ше од 600 
за по сле них. Тре ба ре ћи да се од до ла ска EULEX ми си је, над ле жно сти ове две ор га ни за ци-
је у не ким сфе ра ма пре кла па ју, при че му је тре нут но из ве сни ја пер спек ти ва по то ње, а на 
ште ту ми си је ОЕBS-а ко ја ће се у бу дућ но сти сма њи ва ти. То ме на те ре ну у при лог го во ри 
чи ње ни ца да ал бан ске ло кал не вла сти от ка зу ју го сто прим ство пред став ни ци ма ОЕBS кан-
це ла ри ја, ко је се из град ских цен та ра (При шти не, Ко сов ске Ми тро ви це, Пе ћи, При зре на и 
Гњи ла на) пре ме шта ју у ад ми ни стра тив но ма ње зна чај не де ло ве гра до ва, ус ту па ју ћи про стор 
зна чај ни јим ме ђу на род ним или ло кал ним ор га ни за ци ја ма.
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уред бом 2000/38, „ко ја је ин сти ту ци ји да ла ман дат да ис тра жу је жал бе про тив 
UN MIK-а и ло кал не јав не упра ве“9. То ком 2006. го ди не но ва уред ба сту пи ла 
је на сна гу, при че му је ом буд сман до био ман дат да вр ши ис тра ге над жал ба ма 
про тив при вре ме них ко сов ских вла сти, али не и ме ђу на род них ин сти ту ци ја. 
Но ва уред ба под ра зу ме ва ла је и но ву ор га ни за ци о ну струк ту ру, при че му је 
ом буд сман по стао ста нов ник Ко со ва и Ме то хи је (Ал ба нац). 

Ом буд сман је по де фи ни ци ји не за ви сна ин си ти ту ци ја, ко ја има ман дат да 
ис тра жи при ја вље не слу ча је ве кр ше ња људ ских пра ва и зло у по тре бе слу жбе ног 
по ло жа ја од стра не јав них ин сти ту ци ја на Ко со ву. Ис по ста вља се, ме ђу тим, да 
су овла шће ња ове ин сти ту ци је и ме ђу ин сти ту ци о нал на са рад ња огра ни че ни, 
а фи нан сиј ска сред ства не до вољ на. Тре ба ре ћи да је уво ђе ње ове ин сти ту ци је 
до ве ло до из ве сних по бољ ша ња прак тич не спро во дљи во сти људ ских пра ва, али 
не и до пре стан ка њи хо вог кр ше ња. У све тлу па ра лел них ин сти ту ци ја тре ба 
прет по ста ви ти да мно ги при пад ни ци ма њи на и ни су оба ве ше те ни о по сто ја-
њу ова кве ин сти ту ци је, чи ме је број жал би ма њи од ствар но по сто је ћег бро ја 
слу ча је ва кр ше ња људ ских пра ва и сло бо да. То ме у при лог го во ри чи ње ни ца о 
при мо ра но сти Ср ба из ен кла ва на ко ри шће ње ко сов ских ре ги стар ских озна ка 
и лич них до ку ме на та, ка ко би оства ри ли сво је основ но пра во на сло бо ду кре-
та ња. У про тив ном, би ва ју из ло же ни не при јат но сти ма, као и мо гу ћој за пле ни 
во зи ла и та бли ца реч ју – дис кри ми на ци ји од стра не КPS по ли ца ја ца.10

Број ни су слу ча је ви кр ше ња људ ских пра ва не ал ба на ца, пре све га Ср ба на 
Ко со ву и Ме то хи ји и да нас, два на ест го ди на по окон ча њу дру штве них су ко ба 
и уво ђе ња ме ђу на род ног про тек то ра та. Ме ђу ет нич ко не по ве ре ње до дат но је 
про ду бље но на кон мар тов ских не ми ра 2004. го ди не, ка да је у два да на уби је но 
19 љу ди, за па ље но нај ма ње 550 (срп ских) ку ћа и 35 пра во слав них ма на сти ра и 
цр ка ва, а ви ше од 4100 љу ди про те ра но из сво јих до мо ва. На јед но стра но про-
гла ше ну не за ви сност по кра ји не од стра не ко сов ских Ал ба на ца, Ср би са се ве ра 
по кра ји не су ре а го ва ли иг но ри са њем та ко зва них ко сов ских ин сти ту ци ја, док 
се Ср би из оста лих де ло ва по кра ји не из да на у дан пре пу шта ју ин те гра ци ји у 
ин сти ту ци јал ни си стем не же ље не др жа ве, ко ју би мо гли да из бег ну ис кљу чи во 
на пу шта њем сво јих до мо ва. Не по ве ре ње, апа ти ја и ле тар ги ја су ре чи ко је нај-
јед но став ни је опи су ју сва ко днев ни жи вот Ср ба на Ко со ву и Ме то хи ји да нас. 

При су ство ми си је OEBS-a је сте зна чај но, али одр жи во спро во ђе ње људ-
ских пра ва Ср ба и оста лих ма њин ских ет нич ких гру па и да ље ни је ви дљи во, 
услед че га ви ђе ње да љег раз во ја и уло ге ОEBS-а на те ри то ри ји по кра ји не 
оста је ди ску та бил но. Ми си ја ОEBS-а на Ко со ву и Ме то хи ји још увек је ве ћа 
од остaлих ми си ја ове ор га ни за ци је ши ром све та. Oна, ме ђу тим, из да на у дан 

9 Ср ђан Сло вић, нав. де ло, 74.
10 О то ме ви ше ви де ти у: 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, Ба шти на, св. 29, 2010, 187-204. 
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по ста је ма ња од ми си је EULEX-a на ис тој те ри то ри ји.11 Мо же мо оче ки ва-
ти да ће у на ред них де сет го ди на број кан це ла ри ја и за по сле них у ОEBS-у 
би ти зна чај но сма њен, због че га по сто ји мо гућ ност сма ње ња ин ге рен ци ја 
и ауто ри те та ко је је ова ор га ни за ци ја има ла у прет ход них два на ест го ди на. 
При су ство и уло га ме ђу на род не за јед ни це, ме ђу тим, на те ро то ри ји Ко со ва и 
Ме то хи је и чи та вог За пад ног Бал ка на, оста је од су штин ског зна ча ја. „Ње на 
уло га и функ ци ја је вла да ви на пра ва на овим про сто ри ма; она би та ко ђе би ла 
фак тор при ти ска и при ну де у ис пу ње њу оба ве за бал кан ских зе ма ља, што би 
охра бри ло и пру жи ло по др шку у ус по ста вља њу ре ги о нал не са рад ње зе ма ља 
овог под руч ја“ – ка же Љу би во је Аћи мо вић.12 При ти сак ко ји он по ми ње на 
сва ко днев ном ни воу од ра жа ва се у ви ду лон ги ту ди нал них про ме на у жи во ти-
ма обич них љу ди, од ко јих се не рет ко мо гу чу ти ста во ви да си ту а ци ју ко нач но 
тре ба ре ши ти, при че му Ал бан ци ми сле на ин те гра ци ју Ср ба, а ови по то њи на 
ко нач но дис тан ци ра ње од ин сти ту ци ја ко је има ју ве зе са Ал бан ци ма.

Ср би се да нас на ла зе у кон тра дик тор ној дру штве ној по зи ци ји ка да је 
ОEBS у пи та њу. Од 1998. до 2008. го ди не они су са не по ве ре њем по сма тра-
ли рад пред став ни ка ОEBS-а, сма тра ју ћи да су њи хо ва људ ска пра ва и сло бо-
де угро же не још од та ко зва не Во ке ро ве ми си је (1998). На кон јед но стра ног 
про гла ше ња не за ви сно сти по кра ји не 2008. го ди не, ОEBS је као део ми си је 
Ује ди ње них на ци ја остао јед на од рет ких ста ту сно не у трал них ме ђу на род них 
ор га ни за ци ја.13 Од та да, Ал бан ци са не го до ва њем по сма тра ју рад ове ор га-
ни за ци је, сма тра ју ћи да она ра ди у ко рист Ср ба. За Ср бе ово за и ста и је сте 
је ди на пре о ста ла ме ђу на род на ор га ни за ци ја ко јој мо гу упу ти ти жал бе ка да је 
у пи та њу кр ше ње људ ских пра ва и сло бо да. Ди ску та бил но је, ме ђу тим, у ко јој 
ме ри су њи хо ве жал бе усли ше не и ре ше не. Оту да мо же мо прет по ста ви ти да 
ће се кључ не од лу ке у ве зи са Ко со вом и Ме то хи јом и да ље до но си ти из ван 
ОEBS-а, а да ће уло га ове ор га ни за ци је оста ти на ни воу ре ша ва ња су ко ба и 
кри за ма њег ин тен зи те та. 

Тре ба оче ки ва ти и то да ће ге о по ли тич ко те жи ште ОEBS-а и да ље би ти у 
зе мља ма пост со ци ја ли стич ке тран сфор ма ци је и зе мља ма у раз во ју, ка ко би ми-
си је до при не ле из град њи де мо крат ских ин сти ту ци ја, за шти те људ ских пра ва и 
упра вља ња кри за ма. „Упо ре до с овим оста ће као ва жна ком по нен та ак тив но сти 

11 За раз ли ку од ми си је ОEBS-а ко ја је ста ту сно не у трал на и ра ди у скла ду са ре зо лу-
ци јом Са ве та без бед но сти 1244, пред став ни ци ми си је EULEX-a сва ко днев но по ку ша ва ју 
да спро ве ду ин те гра ци ју Ср ба у та ко зва не ко сов ске ин ти ту ци је. По ли тич ки пред став ни ци 
Ср ба то ме се опи ру иг но ри са њем и за мр за ва њем са рад ње са пред став ни ци ма ове ме ђу на-
род не ор га ни за ци је. 

12 Љу би во је Аћи мо вић, „Бал кан и европ ска без бед ност“, Ме ђу на род ни про бле ми, вол. 
49, бр. 4, Бе о град, 1997, 383. 

13 Осим ОEBS-а, ста ту но не у трал не ор га ни за ци је су UN MIK, UNI CEF, UN HCR. 
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OEBS-a под руч је вој них аспе ка та без бед но сти у Евро пи и то, по ред већ тра ди-
ци о нал но OEBS-у свој стве них ме ра за ја ча ње по ве ре ња и без бед но сти, где су 
већ по стиг ну ти зна чај ни до ме ти (...), тре ба ло би оче ки ва ти и по сте пе ни раз вој 
пре го во ра у обла сти кон тро ле на о ру жа ња, од но сно раз о ру жа ња“.14 OEBS је у 
нор ма тив но-про грам ској сфе ри по крио по ли тич ку и вој ну без бед ност, људ ска 
пра ва, пре вен ци ју су ко ба, упра вља ње кри за ма и пост кон фликт ну ре ха би ли та-
ци ју. У ре ал ним дру штве но-по ли тич ким окол но сти ма, ме ђу тим, при ме на стан-
дар да и нор ми не рет ко оста је ма гло ви та. 

Ис по ста вља се да на Ко со ву и Ме то хи ји OEBS ви ше ни је до бро до шао од 
стра не ет нич ке ве ћи не. Не тре ба, ипак, оче ки ва ти пот пу но за тва ра ње ми си је 
OEBS-а на те ри то ри ји по кра ји не у на ред ном пе ри о ду, иако ова ор га ни за ци ја 
не ма при мар ну уло гу у очу ва њу ми ра и без бед но сти. Уко ли ко се ми си ја и бу де 
сма њи ва ла, OEBS ће оста ти зна ча јан чи ни лац у мо ни то ри са њу спро во ђе ња 
људ ских пра ва и сло бо да, при че му ће зва нич ни из ве шта ји ко је ова ор га ни за-
ци ја под но си ути ца ти на ста во ве Европ ске уни је пре ма при вре ме ним вла сти-
ма у При шти ни. OEBS на Ко со ву и Ме то хи ји у прет ход них два на ест го ди на 
ни је омо гу ћио ства ра ње одр жи вог ин сти ту ци о нал ног окви ра. То, ме ђу тим, 
не зна чи да је свр сис ход ни је уга си ти ми си ју. На по ре не тре ба усред сре ди ти 
на но ве ин сти ту ци је и но ва пра ви ла, већ на но ву стра те ги ју без бед но сти у 
(пост)кон фликт ном окви ру и истин ску по ли ти чу во љу за спро во ђе ње људ-
ских пра ва и сло бо да, у пр вом ре ду ма њи на. У том по гле ду OEBS мо же по-
мо ћи да Ко со во и Ме то хи ја по ста не без бед ни је и про спе ри тет ни је под руч је 
на европ ском кон ти нен ту. 

То ме у при лог го во ри и књи га Људ ска пра ва KEBS/OEBS и ко сов ска кри-
за, ко ја пред ста вља зна чај ну осно ву за бу ду ћа по ли ти ко ло шка и со ци о ло шка 
ис тра жи ва ња (не)спро во ђе ња људ ских пра ва и сло бо да на Ко со ву и Ме то-
хи ји. Аутор је чи та ву про бле ма ти ку оста вио отво ре ном, чи ме је чи та о ци ма 
пре пу стио да до но се вред но сни суд о људ ским пра ви ма и сло бо да ма уоп ште, 
као и по тен ци јал ним ви до ви ма њи хо вог спро во ђе ња на Ко со ву и Ме то хи ји у 
бу дућ но сти. Сто га књи гу мо же мо оце ни ти као кон ци зну ана ли зу фе но ме на 
људ ских пра ва и сло бо да, са чи јим спро во ђе њем ми си ја OEBS-а на Ко со ву и 
Ме то хи ји има по те шко ћа. 

Ср ђан Сло вић је свој до са да шњи те о риј ски рад усме ра вао на при ме ну Аро-
но ве те о ри је ме ђу на род них од но са на са вре ме но ко сов ско пи та ње. У том кон-
тек сту, ука зао је на пи та ња „си ле, мо ћи, на ци о нал ног ин тер са, без бед но сти, 
ра та, ми ра, ста ра те ги је и ме ђу на род но прав ног гле да ња на ко сов ско пи та ње“15. 

14 Љу би во је Аћи мо вић, „OEBS на по чет ку ХХI ве ка – ме сто, уло га и до ме ти“, Ме ђу на-
род ни про бле ми, вол. 52, бр. 3, Бе о град, 2000, 179.

15 Ви де ти: Сло вић Ср ђан, 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, 270.



340 Ивана Аритоновић

Оту да књи га Људ ска пра ва KEBS/OEBS и ко сов ска кри за пред ста вља над гра њу 
те о риј ског и ис тра жи вач ког ра да овог ауто ра, на чи је по ли ти ко ло шке ана ли зе 
у обла сти ме ђу на род них од но са и ко сов ске кри зе тре ба ра чу на ти и у бу дућ но-
сти. Људ ска пра ва и сло бо де, уло га ме ђу на род них ор га ни за ци ја, у пр вом ре ду 
OEBS-а, као и уло га ве ли ких си ла у пост хлад но ра тов ском пе ри о ду ре флек то ва-
на на про стор За пад ног Бал ка на, је су те ме ко је ће при вла чи ти па жњу дру штве-
них на уч ни ка и у бу дућ но сти. У скла ду са тим, ра до ви Ср ђа на Сло ви ћа мо гу 
по слу жи ти као до бра осно ва за на ред на ис тра жи ва ња на ову и слич не на уч но 
и дру штве но ак ту ел не те ме. 
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Co o per 2007: J. Co o per, Co un te ring Ter ro rism, Pro tec ting Hu man Rights, A Ma nual, OSCE/
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Си мић Пре драг, The OSCE and the Fe de ral Re pu blic of Yugo sla via, http://www.co re-ham burg.
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Iva na ARI TO NO VIĆ

(NON)RE SPEC TING OF HU MAN RIGHTS AND BA SIC 
FRE E DOMS IN CON TEXT OF CON TEM PO RARY 
SO CIAL CON FLICTS IN KO SO VO AND ME TO HIA

Sr đan Slo vić, Hu man Rights, CSCE/OSCE and Ko so vo Cri sis, 
In sti tu te for Ser bian Cul tu re Pri šti na-Le po sa vić, 

2010, 204 pa ges. 

Sum mary

In this work an emp ha sis of pro blems of (non)re spec ting hu man rights and fre-
e doms of et hni cal mi no ri ti es in Ko so vo and Me to hia, pri ma rily from de scrip ti ve and 
then cri tic po ints of vi ew. Fo un da tion for wri ting this work was a bo ok writ ten by Sr đan 
Slo vić, Hu man Rights, CSCE/OSCE and Ko so vo Cri sis, in which the aut hor the o re ti cally 
analyzed the con cept of hu man rights and fre e doms, as well as dif fi cul ti es re la ted to re-
spec ting tho se rights wit hin the mis sion of OSCE in Ko so vo and Me to hia. It turns out 
that, af ter twel ve years of Mis sion’s pre sen ce, the re are still so me fla grant vi o la ti ons of 
hu man rights and fre e doms of et hnic mi no ri ti es in the pro vin ce, that are furt her mo re 
je o par di zed by uni la te ral dec la ra tion of in de pen den ce of the pro vin ce and by work of 
in ter na ti o nal or ga ni za ti ons, such as EULEX, ICO and KFOR that as sist on a daily ba sis 
so-cal led Ko so vo in sti tu ti ons in ten den ci es to in te gra te Serbs in to in sti tu ti o nal system 
they do not want to ac cept. Hen ce OSCE co mes to sce ne as the only in ter na ti o nal or-
ga ni za tion with “sta tus ne u tral”, to who se re pre sen ta ti ves Serbs in Ko so vo can ad dress 
and ask for help in ca ses when the ir rights are vi o la ted. 

Key words: hu man rights and ba sic fre e doms, CSCE/OSCE, in sti tu ti ons, or ga ni za-
ti ons, so cial con flicts, Ko so vo and Me to hia.

Рад је пре дат 13. мар та 2011. 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.





БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 30, 2011

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 ита ли ком 
(кур зи вом) ис та ћи 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.

По сле ових по да та ка сле ди Ап стракт ко ји тре ба да са др жи од 100 до 
250 ре чи. 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. Иза 
ап страк та да ти Кључ не ре чи чи ји број не сме би ти ве ћи од 10. На кра ју ра да 
на пи са ти Ре зи ме (Sum mary) чи ја ду жи на мо же би ти 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 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 тре ба бол ди ра ти. 

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 на ли те ра ту ра. 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 
за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча (уред ни ка) збор ни ка, из да ва ча, ме сто 
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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 пот пу не по дат ке, сиг на ту ре и од го во ре 
на пи та ња 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, гра ђу и из во ре 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 се на во ди од 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.skp@gmail.
com ili in sti tut @dre nik.net.
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УПУТ СТВО РЕ ЦЕН ЗЕН ТИ МА

Глав ни за да так ре цен зен та је да до при не се по ди за њу ква ли те та ча со пи са. 
На пр вом ме сту тре ба на гла си ти да ре цен зент не сме би ти упо знат са иден-
ти те том ауто ра ра да и обр ну то, аутор не сме зна ти иден ти тет ре цен зен та. 
При ли ком до би ја ња ра да, сва ки ре цен зент има рок од 20 да на да ре дак ци ји 
до ста ви ура ђе ну ре цен зи ју. Ве о ма је ва жно да ре цен зент бу де све стан да је 
по сту пак ре цен зи је по вер љив, при че му се са др жај ре цен зи је не сме от кри ва-
ти тре ћој стра ни. Уко ли ко ре цен зент у би ло ком тре нут ку схва ти да по сто ји 
би ло ко ји вид кон фли ка та ин те ре са у ве зи са ра дом ко ји тре ба да ре цен зи ра, 
по треб но је да о то ме што пре оба ве сти ре дак ци ју. 

При ли ком ре цен зи је ру ко пи са ре цен зент тре ба да од го во ри на сле де ћа 
пи та ња: Да ли је аутор по ка зао у че му је ори ги нал ност члан ка? Да ли је аутор 
до вољ но оправ дао сво је тврд ње? Да ли је аутор струч но/на уч но уте ме љи вао 
сво је те зе? Да ли је рад ком пле тан пре ма Упут ству за ауто ре? Ко јој на уч ној 
обла сти рад при па да? За тим, ре цен зи ја тре ба да са др жи при мед бе о струч-
ном/на уч ном ква ли те ту ру ко пи са, али и су ге сти је за по бољ ша ње ру ко пи са, 
уко ли ко за то по сто ји по тре ба. 

На са мом кра ју ре цен зент тре ба да оце ни ко јој ка те го ри ји рад при па да 
(ори ги на лан на уч ни рад, пре глед ни рад, крат ко или прет ход но са оп ште ње, 
на уч на кри ти ка, од но сно по ле ми ка, освр ти и при ка зи) и да из не се сво је ми-
шље ње о то ме да ли ру ко пис тре ба да се при хва ти у са да шњем об ли ку, да се 
при хва ти уз су ге ри са не из ме не или да се не при хва ти због на ве де них раз ло га 
у ре цен зи ји.

* Ре цен зен ти овог бро ја ча со пи са: проф. др Ми ха и ло Шће па но вић, Фи ло ло шки фа кул-
тет у Бе о гра ду, проф. др Ар сен Ђу ро вић, Фи ло зоф ски фа кул тет у Бе о гра ду, проф. др Вла да 
Стан ко вић, Фи ло зоф ски фа кул тет у Бе о гра ду, Се ми нар за ви зан то ло ги ју, др Ми ле Ра кић, 
ви ши на уч ни са рад ник Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду,  др Бран ко На до ве за, 
на уч ни са вет ник Ин сти тут за са вре ме ну исто ри ју у Бе о гра ду,  проф. др Рад ми ло Пе тро вић, 
Фи ло зоф ски фа кул тет у Ко сов ској Ми тро ви ци, проф. др Сло бо дан Кер кез, Фи ло зоф ски фа-
кул тет у Ни шу, проф. др Сла ђа на Гор ги јев, Фи ло зоф ски фа кул тет у Ни шу, проф. др Ја вор ка 
Ма рин ко вић, Учи тељ ски фа кул тет у Вра њу, проф. др Сун чи ца Де нић, Учи тељ ски фа кул-
тет у Вра њу, доц. др Сне жа на Ба шча ре вић, Учи тељ ски фа кул тет Уни вер зи те та у Ко сов ској 
Ми тро ви ци, доц. др Вла дан Ви ри је вић, Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у Ко сов ској 
Ми тро ви ци, др Ср ђан Сло вић, на уч ни са рад ник Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на.
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