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БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 33, 2012

Ве ли бор ЛА ЗА РЕ ВИЋ*

ОД ЛИ КЕ СРП СКЕ ПО СЛЕ НИЧ КЕ ЛИ РИ КЕ 
ПРО ЛЕЋ НОГ И ЛЕТ ЊЕГ ЦИ КЛУ СА**

Ап стракт: По сле нич ке или мо бар ске пе сме слу жи ле су под сти цај но 
у рад ном про це су. Ма хом су би ле мо бар ске. Билo je за бав них и ша љи вих, 
али су из ра жа ва ле и љу бав на и по ро дич на осе ћа ња. Ју го и сточ на Ср би ја и 
Ко смет нај бо га ти ја су из во ри шта по сле нич ке ли ри ке у Ср би ји. Она је ма-
ло бе ле же на и не до вољ но про у че на па је то и био раз лог да јој по све ти мо 
овај рад.

Кључ не ре чи: Срп ске по сле нич ке пе сме: ко пач ке, орач ке, ко сач ке, же-
твар ске, пче лар ске, од ли ке, про ме не, тра ја ње.

Пла ни не и за би ти где жи ви срп ски жи ваљ оста ле су је ди не оазе на род не 
лир ске по е зи је кра јем ХХ и по чет ком ХХI ве ка. Где је ве ћа изо ло ва ност од 
гра да и са вре ме ног на чи на жи во та (ма те ри јал ног и ду хов ног), ту је и усме на 
по е зи ја очу ва ни ја. Та кав је слу чај и са по сле нич ким срп ским пе сма ма.

По сле нич ке пе сме про лећ ног и лет њег ци клу са че сто су, као и сам по-
сао, пре но ше не из про ле ћа у ле то (на при мер, ко пач ке и ко сач ке) те се 
пе ва ју и у про ле ће и у ле то. Све оне слу жи ле су под сти ца њу, улеп ша ва њу, 
уве се ља ва њу и олак ша ва њу рад ног про це са, али ни су рит мом и ме ло ди јом 
по дра жа ва ле рад њу (сем рет ких же твар ских) и ри там ра да ру ку. Мо жда је 
то га не ка да би ло, али се вре ме ном из гу би ло. Са чу ва но је и не ко ли ко ми то-
ло шких пе са ма по све ће них Ђер ма ну ра ди за шти те од ки ше и гра да, ка да је 
по сто ја ла опа сност за ле ти ну.

Аграр ни об ре ди и пе сме до ми нант ни су у зе мљо рад нич ким кра је ви ма 
око Ју жне Мо ра ве (врањ ски, ле ско вач ки и алек си нач ки крај), на Ко со ву 

УДК 821.163.41.09-14:398 ; 398.85(497.11)

* На уч ни са рад ник, Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на / Ле по са вић, dr.ve li bor.
la za re vic @gmail.com

** 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.



Велибор Лазаревић16

и Ме то хи ји, у По ни ша вљу, Ти мо ку, пи рот ском кра ју, кру ше вач ком По-
мо ра вљу, Шу ма ди ји, По мо ра вљу Ве ли ке Мо ра ве, Ре са ви, Мла ви и Сти гу, 
Вој во ди ни...

Та ко се у се ли ма у око ли ни Кња жев ца и За је ча ра „у то ку ра да раз ли ку је 
и до ба да на, па се пре под не пе ва пе сма Диг се, Рај ко, Са рај ти из го ре, пре ко 
да на се пе ва Јан ко ко си се но по пла ни не, а кад се сун це поч не кло ни ти за па ду 
пе ва се: По стој, слнце, ра но не за о ди.“1

У пла нин ским кра је ви ма на се ље ним ди нар ским и дру гим ста нов ни-
штвом над аграр ним, до ми нант ни ји су сто чар ски об ре ди и чо бан ске пе сме. 
Срп ска по сле нич ка ли ри ка про лећ ног и лет њег ци клу са бо га ти ја је и при-
сут ни ја (на ро чи то же твар ска) у ју жним де ло ви ма Ср би је (врањ ском, пи рот-
ском, ле ско вач ком и ни шком), па и у обла сти ма где су се се о ба ри из ових 
кра је ва на се ља ва ли (кру ше вач ко По мо ра вље, Ле вач, Тем нић) не го дру где. 
Уоче на је се о ба же твар ских пе са ма са рад ном сна гом из Ма ке до ни је у ју жну 
Ср би ју и дру где.2

У Лев чу, Тем ни ћу и кру ше вач ком По мо ра вљу су де ћи пре ма за пи си ма 
број не су ко пач ке пе сме, би ло их је и у Ко сов ском По мо ра вљу, ле ско вач ком 
и ужич ком кра ју, Бо сан ској и Книн ској Кра ји ни, а ве ро ват но и у дру гим кра-
је ви ма, али ни су за бе ле же не.

Ма ло бој ни за пи си ко пач ких и орач ких пе са ма на ста ли су углав ном у 
ју го и сточ ној Ср би ји, на Ко сме ту, Лев чу, Тем ни ћу и у кру ше вач ком По-
мо ра вљу, док су у оста лим кра је ви ма не знат не или их не ма. Без об зи ра на 
то, пре би се мо гло ре ћи да су по сто ја ле и у дру гим кра је ви ма, али да ни су 
за пи са не. 

Ко пач ке и орач ке пе сме обез вре ђе не су у прак си сре ди ном ХХ ве ка 
из о ста ја њем мла де жи из зе мљо рад нич ких по сло ва јер су све ви ше од ла-
зи ли у шко ле или на по сао у град те у се лу ни је би ло де во ја ка ко је би их 
пе ва ле. 

У пе сма ма ју га Ср би је, ко ји се ни је осло бо дио тур ског роп ства до 1878. 
го ди не и где су вла да ли фе у дал ни и чив чиј ски од но си, има ар гат ских (над ни-
чар ских) пе са ма као што их је би ло и на Ко со ву и Ме то хи ји ко ји су осло бо-
ђе ни од Ту ра ка 1912. го ди не. 

У ко пач ким пе сма ма про жи ма ју се и љу бав ни мо ти ви та ко да је за бе-
ле же но ма ло пе са ма са чи стим ко пач ким мо ти ви ма. Нај че шће се из ра жа ва 
бри га за дра го ко је је оти шло на ко па ње и ко је ће по ки сну ти. Има их ма хом у 
рав ни чар ским пре де ли ма где је пре о вла ђи ва ла зе мљо рад ња док их у пла нин-
ским па стир ским кра је ви ма не ма. 

1 Бо ри слав Пр ву ло вић, Про лећ не пе сме у се ли ма око Кња жев ца и За је ча ра, На род но ства-
ра ла штво – fol klor, св. 11, јул 1964, 818.

2 Мом чи ло Зла та но вић, Же те лач ка по е зи ја у врањ ској обла сти, Врањ ски гла сник, Вра ње, 
1969, 465.
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Орач ке пе сме су ма ло број не али су по умет нич ким вред но сти ма у вр ху 
по сле нич ке ли ри ке. Ис пе ва не су у сла ву ора ча хра ни те ља ко ји је за по чи њао 
хлеб ну бра зду. Пе ва ле су их де вој ке гле да ју ћи са стра не ка ко мом ци и од-
ра сли му шкар ци ору. Нај че шће су то би ле чо ба ни це. Ис пе ва ле су чу де сне 
сли ке о во ло ви ма као нат при род ним би ћи ма, о плу гу и ора ћим спра ва ма као 
ору ђи ма на чи ње ним од нај чу де сни јих и нај леп ших би ља ка. 

Ис пе ва не су ве ћи ном у де ве тер цу и де се тер цу.
Ко сач ке пе сме пе ва ли су му шкар ци ко са чи у вре ме пре да ха, а из ван тог 

рад ног про це са пе ва ле су де вој ке и же не са стра не као чо ба ни це – по сма-
тра чи. Би ло да су по мо ти ви ма за и ста ко сач ке пе сме или љу бав не, и ша љи ве, 
успе ва ле су да под стак ну ко са че у те гоб ном по слу и учи не га ла год ни јим и 
при јат ни јим за ду шу и за те ло. Њи ма су бли ске са ку пљач ке (са би ра лач ке и 
пла сти лач ке) пе сме ко је су пе ва не за вре ме са ку пља ња се на.

Ис пе ва не су углав ном у осмер цу и де се тер цу.
Же твар ске пе сме су за пе ва че и сав срп ски на род има ле, пр во бит но, 

пре све га функ ци о нал ну вред ност и уло гу, а умет нич ка је про из и ла зи ла из 
ње или се уз ди за ла спон та но из над функ ци о нал не вред но сти. Пра ве же-
твар ске пе сме има ле су и свој по сле нич ки кон текст. У по је ди ним кра је ви ма 
зна ло се кад је ко јим пе сма ма вре ме у рад ном про це су, на ро чи то у ју жној 
и за пад ној Ср би ји. Пе ва ло се о над жње ва њу, оп кла да ма мла дих, пре ва ра ма, 
во до но ша ма, ужи ни, љу ба ви и уда ји, де ци, роп ском и чив чиј ском ар га то ва-
њу,3 сун цу, ме се чи ни, Ђер ма ну...

„У па три јар хал ној за дру зи мно ги по сло ви су се оба вља ли уз уче шће ви-
ше рад ни ка, а прак ти ко ва не су и мо бе. За то су че сто ове пе сме усме ре не на 
под сти ца ње по сле ни ка: ‘На крај, на крај, мо ја сил на мо бо,/ на кра ју је во да 
и де вој ка, /во да лад на, а де вој ка мла да: /во ду пиј те, де вој ку љу би те’.“4 Же те-
лач ке пе сме су ве дре, али има и ша љи вих: „На вал мо бо ја и мо ја же на;/ же на 
спа ва, а ја во ду но сим“.5

Ет но му зи ко лог Ми о драг Ва си ље вић је при ме тио да су же те лач ке и 
свад бар ске пе сме слич не или исте, са мо кад се пе ва ју као же твар ске пе ва ју 
се же твар ским гла сом, а кад су свад бар ске – свад бар ским. „Же те лач ке пе-
сме ни су слу чај но слич не са свад бе ним или с пе сма ма на кра ва ју или кр ште њу. 

3 Же те лач ке пе сме ис точ не Ср би је су де лом по све ће не „по ет ском об ли ко ва њу роп-
ског жи во та се ља ка-ра је ти на-бе зе мља ша и ње го вог по ло жа ја у ко ји су га ста вља ле и 
из ра бљи ва ле екс пло а та тор ске, зе мљо по сед нич ке сна ге тур ских фе у да ла ца: ага, бе го ва, 
чи тлук-са хи би ја и њи хо вих на след ни ка, чор ба џи ја и бо га та ша у но ви јим дру штве ним 
усло ви ма.“ (Др Или ја Ни ко лић, Же те лач ке на род не пе сме ис точ не Ср би је и њи хо во ме-
сто у по е зи ји ју жних Сло ве на, Рад ХVI кон гре са Са ве за удру же ња фол кло ри ста Ју го сла-
ви је на Ига лу 1969. го ди не, Це ти ње, 1978, 198).

4 Вук Стеф. Ка ра џић, Срп ске на род не пје сме I, Про све та, Бе о град, 1975, 247.
5 Вук Стеф. Ка ра џић, Срп ске на род не пје сме I, 248.
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Жи то је род као што је род но во ро ђе но де те; жи то је опло ђе но се ме као и 
чо век; жи то је плод мај ке зе мље и Сун ца ко је нам да је жи вот и сна гу.“6

Као што ис ти че Вил хелм Ман харт (Vil helm Man hardt): „Сва ке го ди не 
ве ге та ци ја уми ре; сва ке го ди не ње на смрт про пра ће на је об на вља њем плод-
ног жи во та: док су пе ри о дич ни не ста нак и по ја вљи ва ње ве ге та тив ног жи во-
та за аграр ну ре ли ги ју смрт, не ста нак и вас кр сну ће агра р ног бо га.“7 И срп-
ска же твар ска пе сма би ла је са став ни део хлеб ног уми ра ња и ра ђа ња.

Же твар ске пе сме, бу ду ћи пре те жно мла да лач ке, јер су их пе ва ле де вој ке 
и же не, већ по сво јој на ме ни, има ле су ве дре и ве се ле ме ло ди је и са др жа је, 
али на ма хо ве и бри жне, еле гич не и сет не. Као та кве, оне од ра жа ва ју сву ра-
зно вр сност при ли ка ко ји ма су би ли из ло же ни же те о ци, а са мим тим и њи-
хо ве пе сме. 

Же твар ске пе сме су је зич ки и стил ски бо га ти је и мо тив ски ра зно вр сни-
је у зе мљо рад нич ком де лу ју жне Ср би је не го дру где, пре све га у ди нар ским, 
пла нин ским и брд ско-пла нин ским кра је ви ма или та мо где су се Ди нар ци 
пре се ља ва ли, јер су би ли при вр же ни ји сто чар ству.8

Же твар ски мо ти ви и је зик пе са ма раз ли ку ју се (као што се раз ли ку је и 
на чин жи во та, раз ми шља ња и ра да) од кра ја до кра ја: нпр. у ју жној Ср би ји 
(око ли на Пчи ње, Ле сков ца, Вра ња...) од оних у за пад ној Ср би ји (око ли на 
Ва ље ва, Пец ке и Љу бо ви је). Ге о граф ски уда ље ни кра је ви има ли су раз ли чит 
ре пер то ар по сле нич ких пе са ма.

Ве ћи на же твар ских пе са ма ис пе ва на је у де се тер цу и осмер цу, ре ђе у 
ше стер цу. Же твар ске пе сме до ча ра ва ју рад ну ат мос фе ру ко ју су ства ра ли 
мом ци и де вој ке. За то у њи ма има так ми чар ског ду ха, ве дри не и пре фи ње них 
на го ве шта ја је се њих уда ја же твар ки.

Же твар ске пе сме из у мр ле су кад и мо бе и же тва ср пом, пре те жно у дру-
гој по ло ви ни ХХ ве ка, не где пре не где по сле, за ви сно од бо гат ства и ре ље фа 
кра ја (пре у рав ни ца ма не го у брд ско-пла нин ским кра је ви ма). Углав ном, ова 
вр ста пе са ма по ти сну та је уво ђе њем ме ха ни за ци је у про цес же тве. 

Пче лар ске пе сме пе ва ли су му шкар ци или же не (у за ви сно сти од то га 
ко је пче ла рио). У сти хо ви ма су се уми ља то и мо ли тве но при зи ва ли ро је-
ви да се са бе ру и уђу у но ву ку ћу (ко шни цу, трм ку). Упо зо ра ва ни су да је 
до ста игре да бе же у но ву ку ћу јер на и ла зе ки ша, ве тар, ва тра... При па да ју 

6 Ми о драг А. Ва си ље вић, „На род не ме ло ди је ле ско вач ког кра ја“, По себ на из да ња 
CCCXXX, Му зи ко ло шки ин сти тут, књи га 11, СА НУ, Бе о град, 1960, 93-94. 

7 Đu ze pe Ko kja ra, Isto ri ja fol klo ra u Evro pi, II, Pro sve ta, Be o grad, 1985, 158.
8 Дра го слав Де вић је про це нио да „по ста њу очу ва но сти же твар ских пе са ма у Цр но реч-

ју (са мо три), ни је их ве ро ват но ни би ло мно го. Чи ње ни ца да су до се ље ни ци срп ског 
по ре кла (Ди нар ци, Ко сов ци) на се ли ли сто чар ски крај, ни је без зна ча ја за број са чу ва-
них пе са ма ко је пра те же тву. У До бру јев цу смо за пи са ли две.“ (Др Дра го слав Де вић, 
На род на му зи ка Цр но реч ја, у све тло сти ет но ге нет ских про це са, Бе о град, 1990, 31).
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јед ном од нај ар ха ич ни јих сло је ва по сле нич ке ли ри ке ко ји се одр жао до да-
нас. Ис пе ва не су у ше стер цу и сед мер цу.

Не ке „по сле нич ке пе сме су сна жно на то пље не еле мен ти ма љу бав не ли-
ри ке, али у њи ма има и еле ме на та по ро дич них пе са ма. Има слу ча је ва чак да 
су јед не исте пе сме раз ли чи ти за пи си ва чи свр ста ва ли у по сле нич ке, љу бав не 
или по ро дич не.“9 

Без об зи ра на праг ма тич ну свр ху при мар ну или се кун дар ну (пра те ћу – 
уз раз ли чи те зе мљо рад нич ке по сло ве), срп ска на род на по сле нич ка ли ри ка 
има и ства ра лач ку и умет нич ку вред ност, ко ја је на ста ла спон та но у зе мљо-
рад нич кој па три јар хал ној кул ту ри ко ју је ства ра ло и но си ло не пи сме но или 
по лу пи сме но се ља штво. 

„Пе сме ко је пра те рад и пе ва ју о ње му, вр ло су ста ре као вр ста, а на ста-
ја ле су по ја вом по је ди них ра до ва код љу ди. На њих су вид но ути ца ле еко-
ном ске и дру штве не при ли ке. Про ме на усло ва и на чи на ра да ути ца ла је на 
на ста нак и по сто ја ње пе са ма о ра ду и уз рад.“10

По сле нич ке пе сме за мр ле су сре ди ном ХХ ве ка ка да је по че ла да за ми ре 
и па три јар хал на кул ту ра и мо бар ски на чин ис по ма га ња и при вре ђи ва ња у 
ко јем је пе сма на ла зи ла из во ри ште и уто чи ште. Осим то га, ма ши не су за-
ме ни ле руч ни рад, а по је ди нац ко лек тив. Из ме ње ни об ли ци ко му ни ка ци је 
и ши ри кул тур но-исто риј ски кон текст ути ца ли су на сва ко дне ви цу се ла и 
са мим тим не ста ја ли су и усло ви ну жни за тра ја ње по сле нич ке ли ри ке.

Шко ло ва ни су се по сти де ли и зе мљо рад нич ког по сла и по сле нич ке пе-
сме те је та ко за у век пре ки нут при мо пре дај ни ла нац по сле нич ке пе сме, ко ја 
је оста ла са мо у пам ће њу ге не ра ци ја ро ђе них пре 1950. го ди не, и за пи си ма 
на род них умо тво ри на. 
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Ve li bor LA ZA RE VIĆ 

THE FE A TU RES OF SER bIAN LA bO UR LYRICS  
OF THE SPRING ANd SUm mER CYCLE

Sum mary

Labour songs by its text and melody served for the incentive giving, beautifi-
cation and facilitation of working process. Few of them had been recorded since 
there was less research interest for them which, therefore, left the consequences in 
folklore’s science. 

Irrespective of the fact they had pragmatic purpose – primarily or secondary 
one accompanying different farmer chores, Serbian folk labour lyrics has either cre-
ative or artistic value, which appeared spontaneously in farmer’s patriarchal culture 
being created and held by illiterate or semi-literate peasantry. 

Agrarian rituals and songs are dominant in farmer’s areas around the river of 
Juzna Morava (Vranjski, Leskovacki and Aleksinacki district), in Kosovo and Meto-
hia, in Ponisavlje, Timok, Pirotski district, Krusevacko Pomoravlje, Sumadija, Po-
moravlje of the river Velika Morava, Resava, Mlava, Stig, Vojvodina... 

In the larger part of Serbia little was it sung on the leaving to work, mostly dur-
ing pauses – in resting places and on the way back from chore, but it was recorded 
in the surrounding of Zajecar and Knjazevac a repertoire being sung in the morning, 
during the day and in the reveille had already been known.

In mountainous regions inhabited with Dinaric and other population cattle’s 
rituals and shepherd’s poems are more dominant. Serbian labour lyrics of the spring 
and summer cycle is more present (especially harvest’s one) in southern part of Ser-
bia (Vranjski, Pirotski, Leskovački and Niski), and in the areas where migrants from 
these areas were rather being settled (Krusevavcko Pomoravlje, Levac, Temnic) 
than in other places. The migration of harvest’s songs together with labour force 
from Macedonia to Southern Serbia and elsewhere was noticed.

A sudden extinction of labour lyrics was terminated in practice in the 60-ies of the 
twentieth century by larger introducing of mechanization into working processes in the 
village, and greater presence of radio and television with their new singing repertoire.

Key words: Serbian labour songs: digging’s, ploughing’s, mowing’s, harvest-
ing’s, apiarian, features, changes, duration...

Рад је пре дат 7. но вем бра 2012. го ди не, а на кон 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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Се на МИ ХА И ЛО ВИЋ МИ ЛО ШЕ ВИЋ*

СТЕ ФАН ДЕ ЧАН СКИ У ЦАМ БЛА КО ВОМ  
ЖИТИЈУИ СЛУЖБИ**

Ап стракт: Жи ти је Сте фа на Де чан ског Гри го ри ја Цам бла ка сво-
јом струк ту ром и са др жа јем пред ста вља за о крет ка мар ти ри ју у по гле ду 
жан ра све тов не би о гра фи је. Сте фа но ва фи гу ра му че ни ка по себ но се по-
ет ски раз ви ја бо га том ре то ри ком у дру гом ли те рар ном жан ру, Слу жби 
Сте фа ну Де чан ском. Рад ће, ба ве ћи се тек сто ло шком ана ли зом ових де ла, 
ис та ћи слич но сти и раз ли ке у из град њи ли ка, функ ци ју сти ла „пле те ни је 
сло вес“ и умет нич ки из раз ауто ра. По себ на па жња по све ти ће се од но-
су ин ди ви ду ал ног и оп штег у свр ху пре ци зни јег од ре ђе ња Цам бла ко вог 
књи жев ног ства ра ла штва у Ср би ји и ње го вог ме ста и зна ча ја у исто ри ји 
срп ске књи жев но сти.

Кључ не ре чи: Гри го ри је Цам блак, Сте фан Де чан ски, ро ман си ра на 
хри шћан ска би о гра фи ја, ре то ри ка, по е ти за ци ја.

Сред њо ве ков не срп ске књи жев не фор ме, сво јом те ма ти ком и сти лом, 
на сле ђе не су из ви зан тиј ске об ред не књи жев но сти. За раз ли ку од књи жев-
но сти дру гих сло вен ских на ро да, срп ска сред њо ве ков на књи жев ност по-
себ но је не го ва ла жа нр би о гра фи је. У на у ци1 се ис ти чу два ти па би о гра фи-
ја: пр ве се пи шу не по сред но по сле до га ђа ја, има ју циљ да про сла ве ју на ка 
(вла да ра или ар хи е пи ско па) и опи шу са вре ме ну исто ри ју, па се на зи ва ју 
вла дар ске или двор ске би о гра фи је, а оне ко је пи шу о до га ђа ји ма ко ји су 
дав но про шли, о ко ји ма је већ би ло пи са но је су мо на шке или ими та тив не 

* Ис тра жи вач-при прав ник, Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на / Ле по са вић, se na.
mi ha i lo vic @gmail.com

** 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.

1 Рад ми ла Ма рин ко вић, Све то род на го спо да срп ска, Дру штво за срп ски је зик и књи жев-
ност Ср би је, Бе о град, 2007, 231.

УДК 821.163.41.09-94 Цамблак Г. ;
271.222(497.11)-36:929

БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 33, 2012
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би о гра фи је. Циљ дру гих би о гра фи ја је сте ди дак тич ког ка рак те ра, ка кво 
је из ла га ње узор ног све ти тељ ског жи во та. Ова ква ти по ло ги ја са чи ње на је 
по сте пе ну за сту пље но сти исто ри је и ха ги о гра фи је у де ли ма, и мо же слу-
жи ти бо љој си сте ма ти за ци ји жан ра би о гра фи је у на шој сред њо ве ков ној 
књи жев но сти.

Жи ти је Сте фа на Де чан ског Гри го ри ја Цам бла ка пра ви је при мер ими-
та тив не би о гра фи је, су де ћи по по е ти за ци ји глав ног ју на ка. Сво јом нео-
бич ном лич но шћу, лу та лач ким ка рак те ром и иси ха стич ким усме ре њи ма, 
Цам блак је обо га тио књи жев ни жи вот у Ср би ји то га вре ме на, али је од и-
грао ва жну уло гу и у бу гар ској, ру ској и ру мун ској књи жев но сти. Жи ти-
је је ње го во нај о бим ни је и у естет ском сми слу нај у спе ли је де ло. Од свих 
на ших ста рих би о гра фи ја, оно је нај ви ше ха ги о граф ског ти па, са ма лим 
уде лом исто рич но сти и по ли тич ких тен ден ци ја. Не са мо због исто риј ске 
дис тан це (ше зде сет го ди на од ка но ни за ци је Де чан ског), већ, пре све га, 
због окол но сти у ко ји ма је на ста ло, али и лич них уве ре ња ауто ра, Жи ти је 
се раз ли ку је од де ла Цам бла ко вог прет ход ни ка, Да ни ло вог уче ни ка, код 
ко га је Сте фан при ка зан у пот пу но дру га чи јем све тлу. Пре ба цив ши сву 
кри ви цу на овог ју на ка, ано ним ни Да ни лов уче ник Де чан ског сли ка као 
гре шни ка ко ји је пра вед но и за слу же но стра дао због сво јих гре ха, јер се 
нај пре по бу нио про тив оца, а по том по ку шао да узур пи ра и Ду ша нов део 
те ри то ри је. Сте фа но ва по бу на про тив оца и ње го во осле пље ње опи са ни 
су у окви ру Ми лу ти но вог жи ти ја. 

Цам блак у свом де лу по ла зи упра во од ове епи зо де. Пот пу но су прот-
но те зи Да ни ло вог уче ни ка, Цам блак, сход но сво јим ми зо гин ским схва та-
њи ма ти пич ним за мо на ха иси ха сту тог вре ме на, сав те рет кри ви це сва љу је 
на Си мо ни ду, ко ја је не пра вед но оп ту жи ла Де чан ског за по бу ну про тив 
Ми лу ти на. Овај мо тив ма ће хе-пре љуб ни це по ка за ће се по вољ ним за уоб-
ли ча ва ње и мо ти ва ци ју драм ских де ла књи жев но сти XX ве ка, ка ква је дра-
ма Кра ље ва је сен Ми лу ти на Бо ји ћа.2 У Цам бла ко вом де лу, Си мо ни да је 
опи са на на на чин ти пи чан сред њо ве ков ним пи сци ма. У ка рак те ри за ци ји 
се пи сац слу жи би блиј ском на ра то ло ги јом и Си мо ни ду упо ре ђу је са Иса-
ком по до бром по ко ра ва њу и по слу шно сти, али уз ко мен тар у ко ме је она 
не по сред но до ве де на у ве зу са Евом: „О мо је су зе, што жен ска пре ва ра 
са вла да пра ро ди те ље ву у ра ју ве ли ку му дрост!“3 Ка ко је Ми лу тин већ био 
по што ван као ка но ни зо ван вла дар, Цам блак не уру ша ва ње гов углед и бра-
ни га из об ли ча ва ју ћи „жен ску са гла сност са ђа во лом“, али ипак под ле же 
ма лом уко ру, што је по слу шао њу.

2 Је ле на Па нић, „Мо тив ма ће хе-пре љуб ни це у Жи ти ју Сте фа на Де чан ског Гри го ри ја 
Цам бла ка и Кра ље вој је се ни Ми лу ти на Бо ји ћа“, Phi lo lo gia, бр. 4, 2006, 85-93.

3 Гри го ри је Цам блак, Књи жев ни рад у Ср би ји, Про све та, Срп ска књи жев на за дру га, Бе-
о град, 1989, 50.
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При ме ћу је се да не ма „ис кли зну ћа“ са оп шир ним ре ми ни сцен ци ја ма 
из Би бли је, већ се при по ве дач сво јим ко мен та ри ма не пре ста но вра ћа на 
са му на ра ци ју. Та ко се и ов де, где се Сте фан мо ли Бо гу да уми ло сти ви 
оца и по ми њу ста ро за вет не и исто риј ске лич но сти ко је су та ко ђе под ле гле 
жен ском лу кав ству (Со ло мон и Кон стан тин Ве ли ки), пре ки да на бра ја ње 
и вра ћа „реч на по вест“. 

Пр ви ана хро ни зам ко ји се у де лу ја вља је сте пре ме шта ње Сте фа но вог 
осле пље ња у Ов че по ље, уме сто у Ско пље. Узрок то га ту ма чи ви де у по сто-
ја њу хра ма и раз ви је ног кул та све тог Ни ко ле у овом ме сту, а ко је је нео п-
ход но због уло ге ко ја је све ти те љу до де ље на у Жи ти ју. На и ме, св. Ни ко ла 
се ју на ку ја вља три пу та: пр во ноћ на кон осле пље ња, за тим ка да му вра ћа 
вид и по тре ћи пут да му на ја ви смрт. У пр вом ја вља њу у сну, све ти тељ у 
ру ци др жи очи Де чан ског. Овај мо ме нат је „оки дач“ за ка сни је Сте фа но во 
др жа ње; ју нак не оча ја ва прог нан у Ца ри град Ан дро ни ку Па ле о ло гу, већ 
тр пи, ме та ни ше и за хва љу је Бо гу на сва ком усу ду. У ма на сти ру је нај рев но-
сни ји на слу жби, сво јом ми ло шћу је за слу же но оба сут ца ре вом љу ба вљу и 
по ка зу је се као од лу чу ју ћи са вет ник у раз ре ше њу про бле ма са акин ди нат-
ском је ре си. Сте фа нов ути цај у ре ша ва њу вер ских су ко ба у Ви зан ти ји још 
је дан је од ана хро ни за ма у Жи ти ју. Цам блак ју на ку до де љу је ве ли ку уло гу: 
„И та ко је Бог са ве том сво га угод ни ка [цар] очи стио зе мљу на ро да сво га, 
а цр ква је до би ла ве ли ко и не по ко ле би во уми ре ње, и сви грч ки скип три.“4 
Су коб из ме ђу Вар ла а ма и Гри го ри ја Па ла ме ко ји се де ша вао мно го по сле 
Сте фа но ве смр ти раз ре шен је по бе дом иси ха ста па ла ми ста. Ту ма чи се сла-
жу да је овај мо ме нат укљу чен у Жи ти је с ци љем да се што ин тен зив ни је 
осли ка „бо го дух но ве ни“ Сте фан, стра да лац, „нај и зван ред ни ји од дру го ва и 
бра ће“, а Цам блак ис так не ис прав ност сво јих иси ха стич ких те жњи. Мо жда 
се ком плет на ка рак те ри за ци ја ју на ка мо же обе ле жи ти јед ном ре че ни цом 
ви зан тиј ског ца ра: „Ве ли ки муж је ве лик у ра зу му, а на ро чи то мно го ви де-
ћим очи ма, иако су му те ле сне за тво ре не.“5 

Ан ти те за, па ра докс, сим бол, асо нан ца и али те ра ци ја са мо су не ка од 
је зич ко-стил ских сред ста ва ко ји ма при по ве дач обо га ћу је на ра ци ју и чи ни 
га, за јед но са Те о до си јем, а по ре чи ма Дам ња на Пе тро ви ћа, нај бо љим ар ти-
стом у срп ској сред њо ве ков ној књи жев но сти. Ан ти те за мно го ви де ће ду хов-
не очи – за тво ре не те ле сне очи по на вља ће се не ко ли ко пу та у Жи ти ју, али 
и Слу жби. 

За иси ха сту ка кав је Гри го ри је Цам блак, све тлост пред ста вља основ-
ни мо тив. Ка ко су очи као огле да ло ду ше и сим бол све тло сти ов де ли ше не 
те сво је функ ци је, Цам блак за ме њу је сим бол очи ју сим бо лом ли ца, ко је 

4 Гри го ри је Цам блак, нав. де ло, 56.
5 Исто. 
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код Де чан ског иси ја ва бла го дет. Ема на ци ја све тло сти као по твр да све то
сти до ла зи са Сте фа но вог ли ца ко је у Бо га гле да „ми сле ним очи ма“. Због 
до брог хри шћан ског вла да ња и не по ко ле би ве ве ре вид ће му би ти вра ћен 
по сле пет го ди на, на дан пра зно ва ња све тог Ни ко ле, ка да се по дру ги пут 
овај све ти тељ ја вља ју на ку. Сте фан то не от кри ва до да на ка да се по но-
во вра ћа на пре сто, већ се по вла чи у ти ши ну и „пре му дро уми шље ње“. 
На во ђе њем осо би не ти пич не за иси ха сте, у пот пу но сти је из ра жен ауто-
ров су бјек ти ви зам у сли ка њу глав ног ју на ка. Сво ја стре мље ња и на зо ре 
Цам блак ће по сред но или не по сред но укљу чи ва ти у при чу, чи ме ће да ти 
соп стве ни пе чат жан ру ка кво је вла дар ско жи ти је, на ро чи то ис ти ца њем и 
из јед на ча ва њем фи гу ре Сте фа на као му че ни ка, и за о кре том од жан ра ви-
те шког ро ма на (ко ме је те жио раз вој срп ске сред њо ве ков не би о гра фи је) 
ка жан ру мар ти ри ја. 

Од епи зо де са вра ћа њем ви да па све до кра ја, при ме ћу ју се на гла ше не 
ди дак тич ке на ме ре и че шћа упо тре ба па ра ле ла са лич но сти ма из Би бли је. 
„Но ви То вит“ ве ћи је по му че ни штву од Јо ва, јер из др жа ва сва стра да ња, 
а при нај ве ћој ту зи, ка да му уми ре нај мла ђи син, по ка зу је се као тр пе љив и 
љу ба зан. Сво јом љу ба вљу, бла го шћу и ра зу мом по сра мио је оца ко ји од ње га 
тра жи опро штај, и са ко јим се ми ри дир љи вим ре чи ма: „Оче, за по ве ђе но ти 
из вр шио си, јер ни је пре по доб но ни пра вед но да ко не по слу ша ка да Бог за-
по ве ди, по што ти ни си узрок ни мо ме ро ђе њу на свет, ка да он не би дао. За-
то смо, оче, – ре че – обо ји ца ду жни да бла го да ри мо оно ме ко ји је те бе хтео 
да спа се слу же њем цар ства, а ме не да удо сто ји ми ло сти гу бит ком ви да.“6 

Ми лу ти но ву смрт Цам блак сме шта у Бањ ску, иако је по Да ни ло вом 
збор ни ку краљ умро у свом дво ру у Не ро ди мљу, на Ко со ву, а убр зо ње го ве 
мо шти пре не те у Бу гар ску. Аутор то чи ни с те жњом да се до дат но сим бо ли-
зу је и са кра ли зу је све то ме сто ка кав је ма на стир Бањ ска, ко ја је Ми лу ти но ва 
за ду жби на. По сле оче ве смр ти, Де чан ски се вра ћа на пре сто, ски да по вез 
са очи ју (из њих са да иси ја ва по себ на све тлост) и до би ја по др шку вел мо жа, 
чи нов ни ка и вој ске.

Пре су ко ба са Кон стан ти ном, бра том по оцу ко ји са вој ском хо ће да му 
от ме пре сто, кру ни ше се у цр кви да би по твр дио уло гу вла да ра-кра ља као 
Бож јег иза сла ни ка на зе мљи. По ку ша ва да пи смом уми ло сти ви бра та: „Не 
бој се, јер ја сам Бо жи ји. Ви са ве ћа сте о ме ни зло, а Бог са ве ћа о ме ни до-
бро.“7 Ни је Ка ин бра то у би ца, већ Јо си фов друг бра то љу бац. Кон стан тин се 
оглу шу је о до бру во љу и су ко бља ва се са Сте фа ном. Нео п ход но је на гла си ти 
да је чин бор бе об у хва ћен са мо јед ном ре че ни цом: „И ка да су се су да ри ле 
обе стра не, би по бе ђен онај ко ји је по шао да чи ни не прав ду.“8

6 Гри го ри је Цам блак, нав. де ло, 62.
7 Исто, 63. 
8 Исто.
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Ка ко се не би на ру ши ла фи гу ра Сте фа на-му че ни ка ко ју Цам блак гра ди 
од са мог по чет ка Жи ти ја, за раз ли ку од опи са бор би у оста лим вла дар ским 
жи ти ји ма на ше сред њо ве ков не књи жев но сти, ов де је су коб при ка зан у јед-
ној је ди ној ре че ни ци, а исто риј ски Сте фан-рат ник пот пу но сме штен у дру ги 
план, чак по ти снут. То је би ла до бра при пре ма за да ље опи си ва ње под ви га 
ју на ка, ко је је пу но ви со ко пар не ре то ри ке, по е ти за ци је и по на вља ња, не би 
ли што на гла ше ни ја би ла ис кљу чи во ду хов на стра на лич но сти овог вла да ра, 
за ко ју се аутор опре де лио у гра ђе њу ли ка.

На су прот ши ре њу цар ства ко је је опи са но као „бо го у год но упра вља ње“, 
Де чан ски се по вла чи у „смер но му дро ва ње“, чи ме се по ка зао са вр ше ни јим 
од Со ло мо на, Ро во а ма, Аха ва и Ози је. Ср би ја под ње го вом вла шћу опи са на 
је као иде ал но ме сто, lo cus amo e nus, у ко јој вла дар си ја као сун це сво јом до-
бро на мер но шћу. 

Опи си ва ње при ро де око ма на сти ра Де ча ни, Сте фа но ве бу ду ће за ду-
жби не је, по ре чи ма Јо ва на Де ре ти ћа, нај по е тич ни је ме сто у на шој ста рој 
књи жев но сти.9 Због ове епи зо де Цам блак се сма тра нај ве ћим ар ти стом у 
срп ској сред њо ве ков ној књи жев но сти, за јед но са Те о до си јем, „пе сни ком 
све тло сти“. При по ве дач ис ти че са мо стал но Сте фа но во опре де ље ње за иде-
ал ни хво стан ски пре део, чи ме се по твр ђу је чу до Све тог Ни ко ле – вра ћа ње 
ви да, а са мим тим је и по ку шај оправ да ња за упра вља ње др жа вом (по ви зан-
тиј ској вла дар ској прак си, сле пи вла дар ни је мо гао да оста не на пре сто лу). 
То „кра сно“ ме сто ле жи на нај ви шим ме сти ма, опа са но је „мно го гра на тим 
и мно го плод ним“ др ве ћем, а ода свуд те ку нај сла ђе во де. На ро чи то је за ни-
мљи во ле ко ви то свој ство ко је при по ве дач до де љу је во ди: „Ту из ви ру ве ли ки 
из во ри и на па ја га би стра ре ка, чи ја во да пре уку са да је ве ли ко ру ме ни ло ли-
цу, а по сле уку са до бро рас по ло же ње те лу, та ко да се ни ко не мо же на си ти ти 
на сла де и во де.“10 Ту Де чан ски по ди же град с ви со ким ку ла ма и ће ли ја ма за 
мо на хе, у сре ди ни се на ла зи ве ле леп ни храм са сту бо ви ма, а спо ља је са ста-
вљен од цр ве ног и бе лог мра мо ра, са вр ше но из ва ја ног ка ме на. По Де ре ти ћу, 
ова кви опи си при ро де и ма на сти ра „пред ста вља ју оте ло тво ре ње исте оне 
све тло сти у ко јој Цам блак на ла зи нај ви ши из раз све то сти свог ју на ка и ан ти-
те зу све ту на си ља у ко јем он жи ви и од ко је га стра да“11. Не тре ба за бо ра ви ти 
да је сва де ла ко ја је на пи сао у Ср би ји Цам блак ства рао са по зи ци је игу ма на 
у ма на сти ру Де ча ни, те су ове из ван ред не ре че ни це све до чан ство ути ска о 
ме сту у ко ме бо ра ви, али и о зе мљи ко ја му је пру жи ла уто чи ште. 

Да је Ср би ју осе ћао сво јом до мо ви ном, по твр ђу је се и у епи зо ди бит-
ке на Вел бу жду, где се Сте фан су ко бља ва са бу гар ским ца рем Ми хај лом. 

9 Јо ван Де ре тић, Исто ри ја срп ске књи жев но сти, Про све та, Бе о град, 2004, 184-185.
10 Гри го ри је Цам блак, нав. де ло, 66.
11 Ј. Де ре тић, нав. де ло, 184.
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Пи сац се пот пу но опре де лио за срп ску стра ну, окри вив ши бу гар ског вла-
да ра за рат. Као и на мно гим ме сти ма, и ов де је бит ка и су ро ва смрт про-
тив ни ка про ту ма че на Бож јом во љом и по мо ћи ко ју је „по бе ди тељ“ Сте фан 
усрд ном мо ли твом из не дрио. 

На ста вља ју ћи тра ди ци ју сред њо ве ков них пи са ца ка да је реч о на ја ви 
смр ти пра вед ни ка и ње го вом уми ра њу, Цам блак по тре ћи пут уво ди лик 
Све тог Ни ко ле Мир ли киј ског ко ји ју на ку са оп шта ва да се при пре ми за ско-
ро уми ра ње. Вест о ско ром пре се ље њу у цар ство веч ног жи во та при мље на 
је са ра до шћу иси ха ста, без стра ха. Оту да је и стра да ње и по гу бље ње ко је је 
сти гло од нај ро ђе ни јег, од си на Ду ша на, до че ка но са тр пље њем и без по бу-
не. Онај ко ји је му че нич ки жи вео, му че нич ки је и умро, уда вљен у Зве ча ну, 
чи ме аутор по тен ци ра све ти тељ ску при ро ду Де чан ског.

У на у ци се ду го рас пра вља ло о раз ло зи ма по сто ја ња пот пу но су прот-
ста вље них жи ти ја. До шло се до за кључ ка да су оба од јек вре ме на у ко ме су 
на ста ла: Жи ти је Да ни ло вог уче ни ка пи са но је за вре ме вла да ви не Ца ра Ду-
ша на, а дру го се дам де сет го ди на по сле, на кон ка но ни за ци је Сте фа на Де чан-
ског. Сма тра ло се да ни је би ло мо гу ће оста ви ти на ро ду сли ку све ца ко ји ра-
за ра др жа ву су прот ста вља ју ћи се оцу и си ну, сли ку гре шног чо ве ка и ло шег 
узо ра. Јел ка Ре ђеп на во ди да су но ве дру штве не и исто риј ске при ли ке ко је 
на ста ју у зе мљи по сле Ду ша но вог про гла ше ња за ца ра и по ста вља ње па три-
јар ха до ве ле до од лу че ња срп ске цр кве од грч ке и ана те ме, што се Ду ша ну 
узи ма ло за ве ли ки грех и до при не ло не га тив ном ста ву срп ске цр кве пре ма 
ње му. Оту да он ни је про гла шен за све ца, а вре ме ном ће се у исто ри о гра фи ји 
тај грех по ми ња ти као раз лог про па сти срп ског цар ства.12 

За Цам бла ка је краљ Сте фан жр тва мр жње, без у мља и по хле пе, зло-
срећ ник ко ји је цео жи вот не ду жан па тио. „Ва и сти ну Сте фан по ка за де ла 
до стој на ве ре, а ве ру укра си де ли ма, а де ла ве ром за пе ча ти, а та де ла су ово: 
ве ра, на да, љу бав, не зло би је, про сто та, ми ло сти ња, кре пост, ду го тр пље ње, 
пра во су ђе, бри га за си ро те и удо ви це, под виг за по бо жност и што је нај ви-
ше: смер ност. Јер ову при ло жив ши оста лим до брим де ли ма као не ка кри ла, 
до сти же вре ме на над свет ска, на ста њу ју ћи се као ве ли ко му че ник са му че ни-
ци ма.“13 На овај на чин ком пле ти ра на је сли ка жи вог Сте фа на, вла да ра ко ји 
је у Цам бла ко вом Жи ти ју при ка зан ис кљу чи во у све тлу пра во вер но сти и 
ми ло ср ђа, без ве ли ког освр та ња на ствар не исто риј ске чи ње ни це и де ша ва-
ња, чи ме се отво рио про стор за пра ву на ме ну пи са ња де ла. 

По ка зав ши се као ис ку сан пи сац и по зна ва лац фор ме жи ти ја, он по сле 
при че о смр ти го во ри о чу ди ма све ти те ља на кон упо ко је ња, где се у нај-
ве ћој ме ри огле да ди дак тич ка и мо рал на вред ност и функ ци ја овог жан ра. 

12 Јел ка Ре ђеп, „О гре ху и ка зни бо жи јој као жан ров ским осо бе но сти ма“, Збор ник Ма ти-
це срп ске за књи жев ност и је зик, вол. 50, бр. 1-2, 2002, 50-51. 

13 Гри го ри је Цам блак, нав. де ло, 74. 
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Ње го во не тру ле жно, све ти тељ ско те ло ис це љу је убо ге бо ле сне и за шти та је 
ма на сти ра и са бра ће од зло чи на ца. 

Де ре тић, по ред ре ли ги о зне и мо рал не, ис ти че и со ци јал ну под ло гу Цам-
бла ко ве кри ти ке зла у све ту: „Он пр ви уво ди у књи жев ност ли ко ве гра бљи ве 
вла сте ле, сли ка вој не на ме сни ке ко ји не ми ло срд но тла че под вла шће не, (…), 
оштро из об ли ча ва зло чи не вла да ра.“14 Два чу да Сте фа на Де чан ског опи са-
на су го то во на ту ра ли стич ки, де таљ но и жи во: ти чу се дво ји це узур па то ра 
ма на сти ра и зло ста вља ча мо на ха, Иво ја и Јун ца. И је дан и дру ги су во љом 
све ти те ља су ро во ка жње ни – пр во ме за би ја „два ве ли ка гво жђа“ у гр ло, од 
че га је убр зо у му ка ма умро, а дру го ме те ло тру ли се дам не де ља и ра не се 
отва ра ју упра во на ме сти ма где га је у сну уда рио Сте фан. Цам блак опо ми-
ње оне ко ји се бо ре са Бо гом и же ле да угра бе цр кве не ства ри да то не чи не.

На кра ју се, још јед ним стал ним ме стом – по зи вом на про сла вља ње све-
ти те ља, ње го ве „све о све ће не успо ме не“ и по што ва ње вр ли не, по твр ђу је 
жан ров ска осо бе ност жи ти ја, а пи сац ста вља у дру ги план и успе шност де ла 
оправ да ва Бож јом во љом.

Због сво је ком по зи ци је и сти ла Жи ти је Сте фа на Де чан ског до би ло је 
по се бан зна чај у исто ри ји ста ре срп ске књи жев но сти, док је дру га чи ја ствар 
са Слу жбом Сте фа ну Де чан ском, де лом пи са ним са прак тич ном на ме ном, 
усло вље но фор мом и у окви ри ма стан дард не ви зан тиј ске хим но гра фи је. 
Она (Слу жба) спа да у оп шир не слу жбе са тек стом за ма лу и ве ли ку ве чер-
њу, са си нак сар ским (про ло шким) жи ти јем. Овај спе ци фи чан бо го слу жбе-
ни текст ис та као је у пр ви план Сте фа нов бо го у год ни жи вот и за слу ге за 
хри шћан ство, из о ста вио чи та ве епи зо де из жи во та или ис та као не ке ко јих у 
Жи ти ју не ма, а чи ме је пи сац же лео да по твр ди пра во вер ност ју на ка. Ка да је 
о про ло шком жи ти ју реч, за ка зну осле пље њем Сте фа на Де чан ског ни ко ни-
је био оп ту жен, већ се са мо кон ста ту је да је био окле ве тан да си лом хо ће да 
от ме цар ство. Та ко ђе, пи сац је Сте фа ну до де лио исту уло гу у за бра ни акин-
ди нат ске је ре си, ни ти Ми лу ти на на па да за вар вар ски по сту пак пре ма си ну.15

Слу жба Сте фа ну Де чан ском је пре све га за ни мљи ва због по е тич но сти, је-
зи ка и сти ла. Цам блак се слу жи ле о нин ским ри ма ма, асо нан цом, али те ра ци-
јом, дво стру ким епи те ти ма и по на вља њи ма, и по то ме ово де ло спа да, као по-
ет ско оства ре ње, у нај леп ше тек сто ве у свом жан ру. Без об зи ра на уче ста лост 
фра зи ра ња, сâмо на бра ја ње нај че шће ко ри шће них син таг ми упо тре бље них за 
опи си ва ње Сте фа на го во ри о бо гат ству је зи ка и ар ти зму. Де чан ски је: „од го-
ни тељ не ча шћа“, „не по ко ле бљив стуб свом ота ча ству“, „Хри стов уче ник не ла-
жни“; „бо го са зна ња кра со та, сми ре но у мља ви со та“, „гор до сти низ ло жи тељ“, 
„Јо сиф дру ги у на па сти ма, Да вид дру ги у кро то сти ма, Со ло мон у пре му дро сти,  

14 Ј. Де ре тић, нав. де ло, 183.
15 Дам њан Пе тро вић, у: Књи жев ни рад у Ср би ји, 32-36. 
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Или ја у рев но сти“, „нај по у зда ни ји чу вар Хри сто вих за по ве сти“, „зве зда не за ла-
зна и мно го све тла“, „Сте фан ве ли ко и ме ни ти“, „све то га ко ре на још све ти ја гра-
на“, „ру жа бла го во на“, „све тло злат на грив на цр кве“, „не ве шта стве на све тлост“…

Жан ров ска усло вље ност у ка рак те ри за ци ји ли ка јед но је од ва жних обе-
леж ја сред њо ве ков не књи жев но сти, и по сма тра се ка ко из син хро ниј ске, 
та ко и ди ја хро ниј ске пер спек ти ве. Уло га сред њо ве ков них књи жев них де ла 
у мо мен ту на ста ја ња ве зи ва ла се за мо рал ну, ре ли ги о зну, до не кле и исто риј-
ску функ ци ју, а у по то њим ак ту е ли за ци ја ма би ла по вод за ис тра жи ва ња је зи-
ка, умет нич ког из ра за, ства ра лач ке (пи шче ве) има ги на ци је и исто риј ску, тј. 
чи ње нич ну ве ро до стој ност.

Су прот ста вља ју ћи се ми шље њу Љи ха чо ва у ту ма че њу Ска за ниа о рас-
про стран не ии хри сть ян ства на Ру си и По хва ле кне зу Вла ди ми ру, Рад ми ла 
Ма рин ко вић пред ла же ди фе рен ци ја ци ју у по ет ском ту ма че њу ли ка на осно-
ву на чи на из ла га ња де ла. Код де ла ко ја су на ме ње на усме ном са оп шта ва њу, 
као што је слу чај са Сло вом, „при ме њу је се бо га та ре то ри ка ко ја лик раз ви ја 
по ет ски, али ње го ву су шти ну не ме ња. Кад се на ме њу је по је ди нач ном чи-
та њу, као Ска за ни је, на ра ци ја се раз ви ја да би се на ве ле све рас по ло жи ве 
чи ње ни це, те се ства ра ши ро ка исто риј ска сли ка са по е ти зо ва ним ли ком у 
сто же ру, он се обо га ћу је чи ње нич ки, али не гу би сво је основ но од ре ђе ње.“16 
По е ти за ци ја је по чи ња ла од ре ђи ва њем оп штег ти па ко ме при па да лик, па ра-
ле лом са би блиј ском или исто риј ском лич но шћу. 

Уко ли ко се раз мо три ова по де ла у од но су на Цам бла ко ве спи се о Сте-
фа ну Де чан ском, до би ће се ста бил на кон струк ци ја са про та го ни стом – му-
че ни ком, вла да ром без пре тен зи ја на ово зе маљ ске ства ри, све ти те љем без 
све ште нич ке одо ре, али са вр ше ни јег од мно го број них би блиј ских лич но сти. 

Број ни ана хро ни зми у де ли ма о ко ји ма је реч при мер су по и гра ва ња са 
исто риј ским чи ње ни ца ма у свр ху по тен ци ра них осо би на ли ка, а раз ви је на 
ре то ри ка и ускла ђе ност ком по зи ци је на чин ње го ве по е ти за ци је. Оту да се, 
по ред свих раз ли ка, мо же го во ри ти о си ме три ји сли ка ња глав ног ју на ка, чи-
ји је лик обо га ћен раз ли чи тим ва ри јан та ма тог из ла га ња.

Сте фан Де чан ски Гри го ри ја Цам бла ка по то ме је нај по е ти зо ва ни ји лик 
у ста рој срп ској књи жев но сти, чи ме је не за о би ла зна ве ли ка и зна чај на пи-
шче ва уло га у до пу ни мо за и ка све то род не ло зе.

Ли те ра ту ра

Де ре тић 2004: Јо ван Де ре тић, Исто ри ја срп ске књи жев но сти, Про све та, Бе о град. 
Ма рин ко вић 2007: Рад ми ла Ма рин ко вић, Све то род на го спо да срп ска, Дру штво за 

срп ски је зик и књи жев ност Ср би је, Бе о град.

16 Рад ми ла Ма рин ко вић, нав. де ло, 221.



Стефан Дечански у Цамблаковом Житију и Служби 31

Мак си мо вић 2000: Во ји слав Мак си мо вић, Ста ри срп ски пи сци, Срп ско про свјет но 
и кул тур но дру штво „Про свје та“ Ср би ње, Фи ло зоф ски фа кул тет Срп ско Са-
ра је во – Па ле.

Па нић 2006: Је ле на Па нић, „Мо тив ма ће хе-пре љуб ни це у Жи ти ју Сте фа на Де чан-
ског Гри го ри ја Цам бла ка и Кра ље вој је се ни Ми лу ти на Бо ји ћа“, Phi lo lo gia, бр. 4.

Ре ђеп 2002: Јел ка Ре ђеп, „О гре ху и ка зни бо жи јој као жан ров ским осо бе но сти ма“, 
Збор ник Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик, вол. 50, бр. 1-2.

Три фу но вић 1972: Ђор ђе Три фу но вић, Ста ра књи жев ност, Но лит, Бе о град.
Цам блак 1989: Гри го ри је Цам блак, Књи жев ни рад у Ср би ји, Про све та, Срп ска књи-

жев на за дру га, Бе о град.



Сена Михаиловић Милошевић32

Se na MI HA I LO VIĆ MI LO ŠE VIĆ 

STE FAN dE CAN SKI IN CAm bLAK’S LI VES  
ANd SER VI CE

Sum mary 

Writings on Stefan Decanski by Grigorije Camblak, as per the author’s view, 
were assessed as the most poetic oeuvres of the Serbian medieval literature. By its 
poetic images, numerous rhetorical parts and wealth either at semantic or at mor-
phological level, Lives and Service to Stefan Decanski confirmed the artist Camblak 
as the glorifier of light and the writer of subtle sound. His Stefan Decanski, contrary 
to the tradition, from sinner and usurper became the biggest martyr among saints, 
isihast and miracle worker. He was presented as triple martyr: he is suffering from 
his father, king of Milutin, Brother Konstantin, and son Dusan. The qualification 
like this conditioned a turning point at genre’s level from biography to martyrium, 
where the topos of sin and God’s punishment has great importance. Each act or 
deed of Stefan Decanski is measured in the relationship toward the other, and his 
conspicuous figure of the victim became a cause for dramatization of some oeuvres 
of the contemporary Serbian literature. 

Key words: Grigorije Camblak, Stefan Decanski, fictionalized Christian biogra-
phy, rhetoric, and poetization.

Рад је пре дат 17. ок то бра 2012. го ди не, а на кон 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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ГРЕХ СО ЛИП СИ ЗМА: ПРА ВО СЛАВ НО  
УЧЕ ЊЕ О ГРЕ ХУ И ПСИ ХО ЛО ШКЕ  

ТЕ О РИ ЈЕ НАР ЦИ ЗМА**

Ап стракт: Нар ци стич ка кул ту ра ко ју су де фи ни са ли со ци о ло зи по-
чев од ше зде се тих го ди на про шлог ве ка, те свој ства нар ци стич ког по ре-
ме ћа ја лич но сти, на ко ја је ука за ла селф-пси хо ло ги ја, раз ма тра ју се на фо-
ну пра во слав ног уче ња о гре ху. Ука зу је се на срод но сти ових, по мно го 
че му уда ље них си сте ма ми шље ња. Нар ци стич ки по ре ме ћај лич но сти по-
сма тран је ов де као оли че ње пој ма гре ха, ко ји је пра во слав на фи ло зо фи-
ја по и сто ве ти ла са зло у по тре бом сло бод не во ље, од но сно зла као „гре ха 
ин ви ду а ци је“. Ако пси хо ло шка ли те ра ту ра го во ри о ауто ре фе рен ци јал но-
сти ко ја до ми ни ра умом нар ци стич ке лич но сти, и ње ној не спо соб но сти 
да во ли, пра во слав на фи ло зо фи ја ис ти че исту цр ту, пре по зна ју ћи у њој не 
пси хо ло шко свој ство, већ ме та фи зич ко бо го от пад ни штво. 

Кључ не ре чи: пра во слав на фи ло зо фи ја, нар ци стич ки по ре ме ћај лич-
но сти, нар ци стич ка кул ту ра, грех, со лип си зам, љу бав, ези стен ци ја ли стич-
ка пси хо ло ги ја, Ан ти христ, ра зум.

Ма ло је та ко уда ље них си сте ма ми шље ња, а ипак у зна чај ном сло ју ори-
јен ти са них на исти про блем (људ ске ду ше) као што су пра во слав на фи ло-
зо фи ја1 и пси хо ло ги ја, од но сно пси хи ја три ја. Пра во слав на фи ло зо фи ја 

* Ви ши на уч ни са рад ник, ван ред ни про фе сор, Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на 
/ Ле по са вић, ja ca.a@e u net.rs

** 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 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 Без ам би ци је да на овом ме сту – јер би то пре ва зи шло и ци ље ве и обим овог тек ста 
– утвр ђу је мо кон фе си о на ле раз ли ке у хри шћан ству, го во ри мо о пра во слав ној ду хов-
но сти пре све га због пој ма лич но сти (ипо ста си) ко ји је пре суд но ва жан за на шу те му, 
а сва ка ко и за то што пра во слав ној ду хов но сти при па да цен трал но ме сто у на шем до-
са да шњем про у ча ва њу хри шћан ства. 

УДК 615.851:271.2-183.5 ; 159.964.2:271.2-1 ; 
271.2-423.5

БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 33, 2012
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про тив на је ма те ри ја ли стич кој ори јен та ци ји пси хо ло ги је, ко ја ре ду ку је сам 
по јам ду ше „на ни во све сти и пси хич ког жи во та“2; пси хо ло ги ја пак као ра-
ци о нал на на у ка на пу шта он то ло шку чо ве ко ву од ре ђе ност и од нос пре ма 
тран сцен дент ном, а чо ве ко ве про бле ме са гле да ва у од но су на ранe тра у ме, 
те на чин функ ци о ни са ња у дру штве ном окру же њу. За пра во слав ну ду хов-
ност Фројд је осни вач бо го бо рач ке пси хо а на ли зе3, а на сли чан на чин про це-
њу је и Јун га, већ због ње го вог окре та ња гно сти ци зму, ути ца ја ко ји је овај 
вр шио на ње го ву те о ри ју, као и ин те ре со ва ња за ал хе ми ју. Пра во слав ној 
ду хов но сти, пре ма ко јој је зло бо лест ду ше, јер је сло бо дан из бор сва ког 
би ћа, на ро чи то је не при хва тљив Јун гов мо рал ни ре ла ти ви зам, ко ји је пре-
по зна ла у тзв. ин те гри са њу ар хе ти па Сен ке у све сни део лич но сти, ну жном 
сег мен ту про це са ин ди ви ду а ци је, ко ји је Јунг сма трао кру ци јал ним чо ве ко-
вим ци љем. Оста вља мо по стра ни чи ње ни цу да је Јунг на пи та ње о бо жи јем 
по сто ја њу од го ва рао тврд њом да се он и не пи та, већ зна, као и о при ро ди 
Бо га у ко јег се ве ру је, јер то да ле ко пре ва зи ла зи про стор овог тек ста. За 
наш циљ ва жно је ис та ћи да је не спор но да су Све ти оци би ли ве ли ки пси-
хо ло зи, да пси хо ло ги ја као на у ка по твр ђу је њи хо ве уви де у људ ску лич ност4, 
као што се и ег зи стен ци ја ли стич ка фи ло зо фи ја, од но сно пси хо ло ги ја5, пре 
све га ко ри шће њем пси хо ло шких пој мо ва са он то ло шким зна че њем, при-
бли жа ва ре ли ги о зно сти. 

На срод ност са мог про це са пси хо те ра пи је и „па стир ског ду хов ног ле-
че ња“ ука зу је и пра во слав на ли те ра ту ра: „По у зда но се мо же по твр ди ти да 
је пси хо те ра пи ја упи ла у се бе и мно го по зај ми ла од па стир ства и ду хов ног 
ле че ња (на рав стве ни/мо рал ни ути цај реч ју, скри ве ност су сре та, искре-
ност и ужи вља ва ње у про бле ме бо ле сни ка, нео п ход ни са ве ти, мо рал на по-
др шка и дру ги об ли ци; у по чет ку је рад пси хо те ра пе у та умно го ме под се ћао 
на све ште ни ков рад, из у зев бо го слу же ња и Све тих Тај ни), са мо у све ту.“6 

2 Све то о тач ко уче ње о ис це ље њу ду ше: те ра пи ја ду ше по Све тим Оци ма: (му та ци је ду ше 
са вре ме ног чо ве ка), при ре ди ли Јо ван Ср буљ и Вла ди мир Ди ми три је вић, Све ти го ра, 
Це ти ње, 2001, 17.

3 Исто, 105.
4 По зна то је да је Ер нест Креч мер, на при мер, ука зи вао на то да је пра во слав но уче ње 

нај ду бље од ра зи ло пси хич ке про це се људ ске ду ше. 
5 Ег зи стен ци ја ли стич ка пси хо ло ги ја је сво га ра ног прет ход ни ка има ла у Кјер ке го ру, па 

чак и Ни чеу. Карл Ја сперс и Пол Ти лих та ко ђе пи шу у ду ху иде ја ег зи стен ци ја ли стич ке 
пси хо ло ги је, ма да у до слов ном сми слу пред став ни ке ег зи стен ци ја ли стич ке пси хо ло-
ги је чи не ауто ри ко ји ни су фор ми ра ли за јед нич ку гру пу, ни ти има ли јед ног из ра зи-
тог пред став ни ка (Lud wig Bin swan ger, Me dard Boss, Jan Hen drik Van den Berg, F. J. 
Buyten dijk, итд.). Ви ди: Exi sten ce: a New Di men sion in Psychi a try and Psycho logy, ed. by 
Rol lo May et. al, New York, Ba sic Bo ok, 1958. Rol lo May: The Di sco very of Be ing, New 
York, W. W. Nor ton & Com pany, 1994. 

6 Све то о тач ко уче ње о ис це ље њу ду ше,13.
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Та ко зва на све то о тач ка те ра пи ја уте ме ље на је на те ра пи ји ду ше по Све тим 
оци ма, тј. на ре ли ги о зно-фи ло зоф ском све то о тач ком на сле ђу и под ра зу ме-
ва „пси хо те ра пи ју ду хов ном кул ту ром“7. Област ко ју ов де са мо по ми ње мо у 
ства ри је огро ман про стор ко ји омо гу ћа ва упо ре ђи ва ње и про у ча ва ње. Ми 
ће мо, ме ђу тим, осве тли ти са мо је дан про блем: пре кла па ње ста во ва из ме-
ђу оно га што пра во слав на ду хов ност на зи ва гре хом, а пси хо ло шке те о ри је 
нар ци стич ким по ре ме ћа јем лич но сти, те по ка за ти срод ност ових фе но ме на. 

Ако хри шћан ство ука зу је на не моћ и ду хов ну ра сла бље ност на шег вре-
ме на (исти на, син таг ма на ше вре ме од но си се на вре ме ни ту тем по рал ност 
чо ве чан ства од пра ро ди тељ ског гре ха), а сту ди је кул ту ре, као и пси хо ло ги ја, 
ука зу ју на до дат но убр за ње жи во та и из ра зи ту пло шност чо ве ка са вре ме ног 
до ба, ипак се, ма да узро ке сме шта ју на дру го ме сто, опа жа ња о ду ху вре ме на, 
свој стви ма чо ве ка на шег до ба, кул ту ре ко ју та кав чо век об ли ку је у ве ли кој 
ме ри по кла па ју. Дру гим ре чи ма, ако нас со ци о ло ги ја кул ту ре8 од ше зде се-
тих го ди на про шлог ве ка су о ча ва са пој мом нар ци стич ке кул ту ре, тј. са уви-
ђа њем да је нар ци стич ки по је ди нац по стао ју нак на шег до ба, а пси хи ја три ја 
нај пре ка сних ше зде се тих уво ди ди јаг но зу нар ци стич ки по ре ме ћај лич но сти, 
да би се да нас, пре све га у Аме ри ци, ја ви ле и су ге сти је да га из но мен кла ту ре 
бо ле сти по ре ме ћа ја лич но сти тре ба ис пи са ти, он да је ја сно и ко ли ка је рас-
про ста ње ност те по ја ве.

Та ко је пси хи ја три ја рас по ла га ла и тер ми ном анк си о зност ис кљу чи во 
као симп то мом по ре ме ћа ја, е да би га по том увр сти ла и у ред нор мал ног 
људ ског по на ша ња и нор мал них ста ња: анк си о зност као део симп то ма то-
ло ги је пси хо за и не у ро за, и са дру ге стра не, нор мал на анк си о зност, као при-
ро дан од го вор на не при род не окол но сти по сто ја ња. За што су те окол но сти 
не при род не, хри шћан ство и со ци о ло ги ја кул ту ре, од но сно пси хо ло ги ја и 
пси хи ја три ја има ју раз ли чи те од го во ре, што је у скла ду са њи хо вим ба зич-
ним раз ли ка ма. Нор мал но је, на и ме, оно што је ши ро ко ра спро стра ње но, 
што под ра зу ме ва да би у дру штву са чи ње ном од анк си о зних је дин ки не нор-
мал но би ло би ти не анк си о зан. Ме ђу тим, ре ли ги ја са свим екс пли цит но упо-
зо ра ва да су нор мал но и не нор мал но не срећ но иза бра ни из ра зи већ и сто га 
што су уте ме ље ни на кван ти те ту а не на ква ли те ту. „На ста ће јед ном вре ме и 
љу ди ће по ста ти лу ди. Угле дав ши чо ве ка ко га ни је за хва ти ло лу ди ло, ус та ће 
про тив ње га, го во ре ћи: Ти си луд, за то што ни си сли чан на ма.“9 Се ти ће мо 
се ов де Хам ва ше вих ре чи да нор ма лан чо век на шег вре ме на не по сто ји, али и 
хри шћан ске ес ха то ло ги је ко ја го во ри о вре ме ну Ан ти хри ста. У пси хи ја три ји 
се пак ја вља сум ња: ако је по ре ме ћај ши ро ко рас про стра њен да ли га то још 

7 Исто, 9.
8 Ви ди: Кри сто фер Лаш, Нар ци стич ка кул ту ра: аме рич ки жи вот у до ба сма ње них оче ки-

ва ња, На при јед, За греб, 1986.
9 Све то о тач ко уче ње о ис це ље њу ду ше, 167.
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увек свр ста ва у по ре ме ћа је. Пси хо ло ги ја/пси хи ја три ја у том сми слу – од го-
ва ра ју ћи на енорм ну ра ши ре ност по ја ве по вла че њем ди јаг но зе – по ка зу је 
сла бост сво је ме то до ло ги је.

Вла ди мир Со ло вјов оли че ње Ан ти хри ста ви ди у чо ве ку ко ји је „ве ро вао, 
али во лео је је ди но са мо га се бе.“10 Ве ра ко ја не об у хва та ср це (ду шев но чо-
ве ко во сре ди ште, из ко јег и по ти че истин ска мо ли тва), пре ма пра во слав ној 
ду хов но сти, ап со лут но ни је мо гу ћа, јер у том слу ча ју на је зи ку би ва оно што 
се у ср цу не на ла зи, чо век по ста је ли це мер и фа ри сеј. „Ве ро вао је у Бо га, али 
у ду би ни ду ше он је не ка ко не све сно и не хо ти це да вао пр вен ство се би.“11 Та-
кав је чо век, пре ма Со ло вјо ву, под ло жан злој си ли, „ако га она са мо на од-
го ва ра ју ћи на чин пот ку пи (…) пу тем без гра нич ног са мо љу бља.“12 У том је 
осе ћа њу, ка ко пре до ча ва Со ло вјов, кли ца вас по ста ве Ан ти хри ста, и де ша ва 
се још ве ће хла ђе ње ср ца13. О охла ђе ном ср цу чо ве ка це ре брал ца го во ри и 
пси хи ја три ја: о чо ве ку ко ме је не при сту па чан дру ги, јер је стал но у од но су 
ис кљу чи во са са мим со бом, јер је сва ки ње гов та ко зва ни увид у дру гог за пра-
во пу ка про јек ци ја. Пре ма пра во слав ној ду хов но сти, чо век се не мо же спа сти 
сам, не го ис кљу чи во кроз љу бав14, пре ма Ни ко ла ју Фјо до ро ву, ко ји је из ре као 
зах тев за спа се њем свих, те ти ме и усло вио спа се ње по је дин ца ста њем ду хо ва 
у све ту, и Бог и ђа во нам се от кри ва ју кроз дру гог чо ве ка. То ме у су срет иде 
кул ту ро ло шки увид у тзв. пост мо дер ног су бјек та, за гле да ног у се бе, и пси хи-
ја триј ски о нар ци стич ком по ре ме ћа ју лич но сти ко ји је у на шем до бу по стао 
епи де миј ски. Су де ћи по то ме, већ жи ви мо у вре ме ну Ан ти хри ста – охла ђе ног 
и са мо у сред сре ђе ног су бјек та пост мо дер не кул ту ре. Бе ла Хам ваш, иако је 
раз ли ко вао хри шћан ство као ба шти ну и хри шћан ство као ре ли ги ју, од но сно, 
нај кра ће ре че но, из вор но је ван ђе о ско и исто риј ско хри шћан ство, очи то ва-
ње ан ти хри стов ске ег зи стен ци је ви део је у фа ри сеј ству, жи вот ном устрој ству 
ко је по чи ва на, за на шу са вре ме ност ти пич ној, али и ина че на чи ну чо ве ко вог 
по сто ја ња бли ској стра те ги ји „са мо за шти те сти ца ња гла са, угле да, има ња, мо-
ћи, ка ко би чо век са чу вао сво ју со ци јал ну те жи ну“15, јер се жи ви агре сив ном 
све тов ном ам би ци јом: „Чо век хо ће оно што ни је мо гу ће, исто вре ме но би ти 
по бед ник у жи во ту и људ ски исти нит.“16 „Ан ти хри стов ска ег зи стен ци ја је фа-
ри сеј (кле ри ка лац) ко ји у прак си при ме ње но ква ре ње бив ства со фи стич ки 
бра ни мо ра лом и ре ли ги јом и за ко ном и пра вом.“17

10 Вла ди мир Со ло вјов, Крат ка по вест о ан три хри сту, Бри мо, Бе о град, 2002, 12.
11 Исто.
12 Исто, 13. 
13 „Он осе ти ка ко оштра ле де на стру ја уђе у ње га и ис пу ни му сво би ће“ (Исто, 14).
14 По сла ни ца Ко рин ћа ни ма, 13: 1-4.
15 Бе ла Хам ваш: Хри шћан ство: sci en tia sac ra II, Де ре та, Бе о град, 1999, 129.
16 Исто.
17 Исто, 178.
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Со ло вјов Ан ти хри ста ви ди у чо ве ку „са свим из у зет ног, не при род ног 
са мо љу бља и са мо по у зда ња“, ко ме не до ста је „истин ске про сто те, искре но-
сти и ср дач но сти“18. Он ука зу је на то да је сум њи ва исти на због ко је чо-
век ни је при си љен да пре вла да ва сво је ја, јер омо гу ћа ва са мо оп ста ја ње у 
вла сти тој јед но стра но сти. С дру ге стра не, нар цис ни ка да ни је истин ски 
иза зван, јер је уча у рен у се би, без мо гућ но сти раз во ја – сав ње гов на пор 
се ис цр пљу је у одр жа ва њу сли ке у ту ђим очи ма, док је иза зов мо гућ са мо 
из ну тра, и ве зан је за пси хо ло шко кре та ње и са мо пре ва зи ла же ње. Са тог је 
ста но ви шта нар ци стич ка лич ност при вид, ко ји оп сто ја ва за хва љу ју ћи дру-
ги ма, ис кљу чи во у со ци јал ној рав ни. „Јер да би не ко био при мљен“, пи ше 
Со ло вјов, ми сле ћи упра во на чо ве ко во при хва та ње у дру штве ном окру же-
њу, „тре ба да бу де при ја тан.“19 Је ди ни од нос ко ји нар ци стич ка лич ност по-
зна је је сте ма ни пу ла ци ја – ма ни пу ла ци ја дру гим чо ве ком, па и ма ни пу ла ци-
ја ту ђом нар ци со ид но шћу; нар цис ни ка да не ри зи ку је да на пра ви про дор у 
се бе, док је пра ви иза зов оно што зах те ва са мо пре ва зи ла же ње. Озна чен као 
зом би, нар цис при па да све ту мр твих20 о ко ји ма је го во рио Христ. Пра во-
слав на ду хов ност зах те ва је дин ство чи на, во ље и ре чи, она – сле де ћи Хри-
сто ву па ра диг му – зах те ва ап со лут ну тран спа рент ност. Ду жност је сва ког 
чо ве ка, пи сао је Кјер ке гор, да има при ја те ља, да се дру го ме от кри је.21 „Јер 
се свет у сво јој це ло куп но сти отва ра“, пи ше Бе ла Хам ваш, „са мо оно ме и у 
оној ме ри у ко ме је и уко ли ко је чвр сто је дин ство ми сао-реч-чин.“22 Нар цис 
то ви ше ни је у ста њу, он је ма ска, стран и са мо ме се би. У игри скри ва ња, 
ко ја се од ви ја под на зи вом дру штве ни жи вот са вре ме ног чо ве ка, до га ђа се 
обрт, те су оспо ље ни они де ло ви жи во та „ко ји тре ба да бу ду скри ве ни чак и 
за са мо Ја (та кав је по нај пре пол), а оно што тре ба да бу де отво ре но – отво-
ре ност ду ше, тј. искре ност, не по сред ност, мо ти ви по сту па ка, упра во се то 
и са кри ва у ду би не уну тра шњо сти, чи не ћи лич ност за тво ре ном“: „Из о па че-
ни чо век (…) по ка зу је на лич је ду ше а кри је њен лик.“23

По јам лич но сти (ипо ста си) у пра во сла вљу, „фор му ли сан је на осно ву 
хри шћан ског От кри ве ња од стра не ка па до киј ских учи те ља, све ти те ља Ва-
си ли ја Ве ли ког, Гри го ри ја Бо го сло ва и Гри го ри ја из Ни се“24 и под ра зу ме ва 
„оно што увек оста је ван гра ни ца би ло ко јег пси хо-со мат ског и со ци јал ног 

18 Крат ка по вест о ан три хри сту, 18.
19 Исто, 20.
20 „А Исус ре че ње му: хај де за мном, а оста ви не ка мр тви уко па ва ју сво је мр тва це.“ (Је-

ван ђе ље по Ма те ју, 8: 22)
21 Ви ди: С. Кјер ке гор, Днев ник за вод ни ка, Све то ви, Но ви Сад, 1999. 
22 Хри шћан ство, 122. 
23 П. А. Фло рен ски, Стуб и твр ђа ва исти не: оглед о пра во слав ној те о ди це ји у два на ест 

пи са ма, књи га пр ва, пре ве ли Ло гос, Ант, Бе о град, 1997, 132. 
24 Све то о тач ко уче ње о ис це ље њу ду ше, 243. 
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кон тек ста.“25 Пси хо ло ги ја, с дру ге стра не, лич ност по и сто ве ћу је са ин ди ви-
ду ал ном ег зи стен ци јом: „По јам об у хва та скуп свих пси хо ло шких обе леж ја 
ко ја да ју од ре ђе ну це ли ну, ва же ћу са мо за од ре ђе ног по је дин ца и из у зет ну 
у од но су на све дру ге.“26 Ме ђу тим, пси хо ло ги ја ука зу је и на не мо гућ ност да 
се фор ми ра де фи ни тив на сли ка о лич но сти, ко ја се „упра во због сво је је дин-
стве но сти и не по но вљи во сти, не мо же пот пу но и ко нач но са зна ти од дру-
гих, као ни од са ме лич но сти“27 На то на ро чи то упо зо ра ва ег зи стен ци ја ли-
стич ка пси хо ло ги ја, ука зу ју ћи на не моћ пси хо ло шких те о ри ја да до пру до 
це ли не лич но сти28. И ма да пси хо ло ги ја го во ри о по ре ме ћа ји ма лич но сти, у 
ши ро ком оп се гу об у хва та ју ћи раз ли чи те по ре ме ћа је по на ша ња и не при ла-
го ђе но сти, што је раз у ме ва ње не за ми сли во пра во слав ној ду хов но сти, ипак, 
го во ре ћи о нар ци стич ком по ре ме ћа ју, oна ука зу је на ми нус при су ство лич-
но сти, ко ја је у овом слу ча ју све де на на ма ску – тач ни је, на низ ма ски ко је 
осо ба упо тре бља ва пре ма при ли ка ма и ци ље ви ма. На ства ра ње ма ски ко је 
„по ти ску ју основ но је згро лич но сти и па ра зи ти ра ју на ње му“29, упо зо рио је 
о. Алек сан дар Јељ ча ни нов, пи шу ћи о ка рак те ри сти ка ма ду ше са вре ме ног 
ци ви ли зо ва ног чо ве ка. Оба ве шта ва ју ћи нас да нар цис, огле да ју ћи се у ту-
ђим очи ма, гу би и осе ћа ње вла сти тог је згра, пси хи ја три ја им пли цит но по-
ка зу је да је за осе ћа ње лич но сти по треб но ви ше од одво је не ег зи стен ци је. 
И ма да, по себ но селф-пси хо ло ги ја го во ри о са мо ре а ли за ци ји, а пра во слав на 
ду хов ност о ус хо ђе њу ка Хри сту, а ови су про це си са свим раз ли чи ти, упра во 
из чи ње ни це да је нар цис са мо при вид осо бе, пси хо ло шка ли те ра ту ра за кљу-
чу је да је реч о па то ло шком ла жо ву. Бу ду ћи да ла жљи вост не про из и ла зи из 
да ва ња ис ка за за ко је осо ба зна да не од го ва ра ју не ка квој исти ни, већ из са ме 
особ но сти ко ја је по и сто ве ће на са ма ском и ли ше на ду би не, ов де се, очи то, 
и им пли цит но, узи ма у об зир он то ло шки кри те ри јум. Ако су нар ци си екс-
пер ти ла жо ви, а пра во слав на фи ло зо фи ја по чет ком свих за ла сма тра ла жну 
по ми сао30, он да се и ди јаг но сти ко ва њем ли ца ствар но сти ус по ста вља ве за 
из ме ђу ова два раз ли чи та си сте ма ми шље ња. Бу ду ћи да лаж „не да је сна гу 
де лу ко ме слу жи“31, а да је до ми нант на лич ност на ше са вре ме но сти нар ци-
со ид ни ла жов, он да је, из ме ђу оста лог, и та кво ста ње од го вор но и за оно о 
че му је пи сао још Кјер ке гор (о не до стат ку чо ве ко ве сна ге, стра сти и оба ве-
зе пре ма де лат но сти ко ју оба вља), а што се ак ту а ли зу је и у на шем вре ме ну. 

25 Све то о тач ко уче ње о ис це ље њу ду ше, 244.
26 Дра ган Кр стић, Пси хо ло шки реч ник, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 292.
27 Исто, 293.
28 Тhe Di sco very of Be ing, 89.
29 Све то о тач ко уче ње о ис це ље њу ду ше, 214.
30 Исто, 80.
31 Иг ња ти је Бр јан ча ни нов, Ен ци ко пе ди ја пра во слав ног ду хов ног жи во та, Бе о град, 2008, 

191.
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Из ме ђу мо дер ног нар ци са (за пра во мо дер но је са мо уоча ва ње да је по ја ва у 
на шем до бу по ста ла го то во по шаст, јер је пр ви опис Нар ци са са др жан још 
у Ови ди је вом ми ту, као што је уоча ва но да је нар ци зам по је ди них епо ха био 
ин тен зив ни ји од не ких дру гих), па то ло шког ла жо ва ко ји се ко ри сти ма ни-
пу ла ци јом и за во ђе њем дру гог, те му ни ко, па ни он сам се би не мо же би ти 
бли жњи, и Хам ва ше вог фа ри се ја, ко јег не ма без со фи сти ке и ко ји је вир ту оз 
ла жи, а ко ји је по сле ди ца не пси хо ло шких свој ста ва већ це лу куп но сти де гра-
ди ра ног бив ства, сто ји знак јед на ко сти. 

Раз ли ко ва ње исти ни то сти и искре но сти осве тлио је П. Фло рен ски кроз 
про блем ве ро до стој но сти: „Зна ње, ко је пре све га не до ста је чо ве чан ству, је-
сте по зна ва ње усло ва ве ро до стој но сти.“ Дру гим ре чи ма, то зна чи „пре по-
зна ва ње лич ног обе леж ја исти не, опа жа ње у исти ни не ка квог обе леж ја, ко је 
је раз ли ку је од не и сти не“32, што се сво ди на про на ла же ње по у зда них кри те-
ри ју ма. У том сми слу он ука зу је на нео др жи вост за ко на иден ти те та, од но-
сно на ру ша ва ње фак тич ке до ми на ци је за ко на иден ти те та (ко ји је по сто је-
ћа нор ма ра зу ма) истин ском ин ту и ци јом: „Сва ко А, ис кљу чу ју ћи све дру ге 
еле мен те, ис кљу че но је од стра не свих њих; јер ако сва ко од њих за А је сте 
са мо не-А, он да и А су прот ста вља ју ћи се не-А је сте са мо не-не-А. С тач ке 
гле ди шта за ко на иден ти те та, чи та во би ће, же ле ћи да се афир ми ше, у ства ри 
се је ди но по ни шта ва, пре тва ра ју ћи се у скуп оних еле ме на та од ко јих сва ки 
је сте цен тар од ри ца ња, и, при том, ис кљу чи во од ри ца ња; та ко је це ло куп но 
би ће не пре кид но од ри ца ње, јед но ве ли ко: „Не“. За кон иден ти те та је сте дух 
смр ти, пра зни не и ни шта ви ла.“33 Упра во је по бе да над за ко ном иден ти те та 
пред у слов раз во ја лич но сти, тог вр хун ца стре мље ња и са мо и зград ње. За кон 
иден ти те та Фло рен ски про це њу је као „крик об на же ног его и зма (…) бу ду-
ћи да та мо где не ма раз ли ке не мо же би ти ни ује ди ња ва ња. (…) Из ван се бе Ја 
мр зи сва ко Ја, бу ду ћи да је за ње га оно – не-Ја, и, мр зе ћи, те жи да га ис кљу чи 
из сфе ре би ћа (…) Ја се по ка зу је као мр тва пу стош ’ов де’ и ‘са да’“.34 Су прот-
ста вља ју ћи се ра зу му, и ми сле ћи ти ме на тех нич ки ра зум („Ђа во-Ме фи сто, 
тај Чи сти Ра зум и је сте Чи ста Ба нал ност“35), јер му су че ља ва, као об у хват ни-
ји по јам, ум, Фло рен ски ра зум про гла ша ва не при ја те љем жи во та. Ина че је 
ука зи ва ње на не до вољ ност ра зу ма јер се њи ме мо же до сег ну ти са мо ло гич ка 
стра на по сто је ћег, али не и оно што је циљ лич но сног оп ште ња – са мо то по-
сто ја ње „у ње го вој не по сред ној, по је ди нач ној и су бјек тив ној ствар но сти“36, 
пра во слав ној ду хов но сти кон се квент но. Уоста лом, све ти оци су ис ти ца ли 
зна чај ср ца, сма тра ју ћи га ба ро ме тром „ко ји по ка зу је по ве ћа ње или сма ње ње 

32 Стуб и твр ђа ва исти не, 18.
33 Исто, 21. 
34 Исто, 22. 
35 Исто, 131. 
36 Вла ди мир Со ло вјов, Пре да ва ња о бо го чо ве чан ству, Ло гос, Бе о град, 1996, 96.
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ду хов ног жи во та“37, те су упра во гу би так кул ту ре ср ца сма тра ли узро ком 
због ко јег сам жи вот на ли ку је на смрт. Ако се жи ви са мо ра зу мом, ду хов ни 
жи вот по ста је не мо гућ, а упра во је на ше вре ме ра зум из ди гло на пи је де стал, 
бу ду ћи да се ни из да ле ка тех нич ки ра зум на ше га до ба не мо же по и сто ве ти 
са ра зу мом про све ће но сти ко ји, ма да од ба цу је тран сцен ден тал но, ни је ис-
кљу чи вао ин ту и ци ју, увид, по е тич ку пер цеп ци ју, од но сно мно го то га што 
зо ве мо ира ци о нал ним38. 

Ка ко од нос пре ма љу ба ви у до број ме ри от кри ва по глед на свет, а пси-
хо ло ги ја и фи ло зо фи ја уте ме ље на на пра во слав ној ду хов но сти де ле за кључ ке 
о из гу бље ном сми слу љу ба ви у са вре ме ном све ту, он да је, у скла ду са та квим 
уви дом, и њи хо ва ди јаг но стич ка сли ка ствар но сти умно го ме по ду дар на. 
Пси хо ло ги ја, по др жа на со ци ло ги јом кул ту ре, ука зу је на чи ње ни цу да чо век 
кон зу ми ра дру гог чо ве ка, експлoатишући га као сред ство за ис пу ње ње вла-
сти тих по тре ба, а нар ци стич ка је дин ка ни је у ста њу ни да пој ми ствар ност 
дру гог, ко јег и ви ди као пло шног и дво ди мен зи о нал ног. Пра во слав на ду хов-
ност упо зо ра ва на чо ве ков гу би так осе ћа ња „при род ног је дин ства са це лим 
чо ве чан ством“, што је, ка ко ту ма чи, ре зул тат гре хо па да: „Сва ко до жи вља ва 
сво ју ин ди ви ду ал ну при ро ду као не за ви сну од оста лих“39. Дру гим ре чи ма, 
пра во слав на ду хов ност гу би так сми сла и зна че ња љу ба ви пре ци зно осло вља-
ва као „на ру ша ва ње за ко на о жр тве ној љу ба ви“, ука зу ју ћи да је оно што се 
сме на зва ти Љу ба вљу не раз двој но од Хри сто вог за ве шта ња. „Пра вил на љу-
бав пре ма бли жњем са сто ји се у ис пу ња ва њу је ван ђел ских за по ве сти у од но-
су на ње га, а ни ка ко у ис пу ња ва њу прох те ва бли жњег…“40 „Истин ска љу бав 
је из ла зак из ем пи риј ског и пре ла зак у но ву ствар ност.“41 „Пра сли ка сва ке 
љу ба ви је жр тва на Гол го ти: са мог се бе да ти без остат ка.“42 Нар ци стич ка 
лич ност, с дру ге стра не, пот пу но је ли ше на ем па ти је, те не мо же ни да оства-
ри од нос љу ба ви, ко јег без ка па ци те та за ем па тиј ско про о се ћа ње бли жњег 
не мо же ни би ти. Нар ци су је дру ги по тре бан као нар ци стич ка по др шка, као 
онај у чи јим ће очи ма по твр ђи ва ти са мо га се бе – бу ду ћи нео се тљив, не мо-
же се иден ти фи ко ва ти са дру гим, а свој селф про из во ди из ре ак ци ја дру гих. 
За то и до спе ва са мо до ими џа, а упа дљи ва ег зи стен ци ја сме ни ла је аутен тич-
ну, чи ји се ма њак огле да у че стим кри за ма, кон вер зи ја ма, тран сфор ма ци ја ма. 
Нар цис је не спо со бан да бу де кон зи стен тан и ко хе рен тан43, на ме сту ем па ти је 

37 Све то о тач ко уче ње о ис це ље њу ду ше, 29.
38 The Di sco very of Be ing, 85.
39 Све то о тач ко уче ње о ис це ље њу ду ше, 244. 
40 Ен ци кло пе ди ја пра во слав ног ду хов ног жи во та, 559.
41 Стуб и твр ђа ва исти не, 67.
42 Хри шћан ство, 144.
43 Ви ди: Sam Vak nin, Ma lig nant Self-Lo ve, Pra gue-Sko pje, A Nar cis sus Pu bli ca tins Im print, 

2007.
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на ла зи се ми ми кри ја, те, не спо со бан за ин тим ност – а упра во је гу би так 
ка па ци те та да се бу де ин ти ман осно ва са вре ме ног оту ђе ња44 – мо но по ли-
ше ту ђе жи во те, и на сто ји да оства ри до ми на ци ју. Огле да ју ћи се у дру гом, 
ко ји за ње га не по сто ји као Лич ност, Нар цис не ће по твр ди ти сво ју он то-
ло шку бит ност, већ ис кљу чи во при вид вла сти те ег зи стен ци је. Или, ка ко 
то је згро ви то из ра жа ва Па вле Фло рен ски: „ни ко ме ни је ‘ТИ’ онај за ко га 
ни ко ни је ‘ТИ’.“45 „Не љу бав се ис по ља ва у уму као лу ди ло, у мо ра лу као 
зло чин, у те ле сном жи во ту као бо лест. Не љу бав је исто што и квар ност 
бив ства. – Љу бав је ме ра бив ства.“46 Уоста лом, глав на вред ност ко ју ис ти че 
пра во сла вље је сте лич но сно оп ште ње47, на ко ме по чи ва истин ски су срет са 
дру гим чо ве ком. Ка ко је ма ни пу ла ци ја на чин ко му ни ка ци је нар ци стич ког 
дру штва, ко ја је до би ла ви со ко ме сто у си сте му вред но сти, лич но сно оп-
ште ње све де но је на људ ске ен кла ве. Или, ка ко је то још ра ди кал ни је ви део 
Бе ла Хам ваш, све ти ња се ис кљу чи во на ла зи у људ ској је дин ки48. У скла ду с 
тим, пра во сла вље и ис ти че пре те жност уну тра шњег, лич ног ис ку ства над 
спо ља шњим, или, пре зиц ни је, ис ти че да све је сте, и тре ба ло би да бу де, 
уну тра шњи до жи вљај. Оно што нас ни је до та кло у са мој на шој су шти ни, 
пре ма че му се не од но си мо као це ло ви та би ћа, истин ски не по сто ји. С дру-
ге стра не, по ста вља се пи та ње шта још мо же да до так не чо ве ка огре злог 
у свом тзв. те ле сном ста њу, од но сно по и сто ве ће ног са па лом при ро дом, 
ли ше ног Ду ше и Ду ха, од но сно чо ве ка, ка ко то на зи ва Бе ла Хам ваш, де-
гра ди ра ног бив ства. О гу бит ку чо ве ко ве спо соб но сти да уоп ште осе ћа, 
те из гу бље ном за до вољ ству по сто ја ња, што за по сле ди цу има тра же ње 
све ја чих сти му лан са, па и ин тен зи те та емо тив них од но са ко ји пру жа за-
ви сност, го во ре без ма ло све ху ма ни стич ки ори јен ти са не на у ке. Пси хи ја-
три ја ука зу је на чо ве ко ву са мо у сред сре ђе ност, из ко је про ис хо ди ши ро ка 
ле пе за псе у до љу ба ви ко ја ис пу ња ва жи вот чо ве чан ства, што се по ду да ра са 
за кључ ци ма пра во слав не ли те ра ту ре: „И ту љу бав, ис пу ње ну ли це мер јем, 
лу кав ством и об ма ном... пре но се они ма ко ји су им по треб ни за њи хо во 
зе маљ ско, те ле сно на пре до ва ње.“49 Ако пра во сла вље опе ри ше пој мом ду-
хов но сти, пси хо ло ги ја опе ри ше пој мом зре ло сти – од су ство ду хов но сти/
зре ло сти до во ди до не ми ра у ду ша ма, из о па че не љу ба ви ко ја је „мр жња 

44 The Di sco very of Be ing, 119. 
45 Стуб и твр ђа ва исти не, 159.
46 Хри шћан ство, 142.
47 Све то о тач ко уче ње о ис це ље њу ду ше, 235.
48 „Став у би ћу исти не не зна чи да је чо век без остат ка по стао исти нит, не го да оно што 

ми сли и чи ни, они ми сли и го во ри и чи ни из сво га би ћа ко је је про све тље но и про чи-
шће но исти ном и без об зи ра на по сле ди це. (…) то да нас ни је мо гу ће у за јед ни ци не го 
са мо по је ди нач но и лич но (…).“ (Хри шћан ство, 198)

49 Ен ци кло пе ди ја пра во слав ног ду хов ног жи во та, 559.
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при кри ве на ма ском љу ба ви“50, од но сно из о па че но са мо љу бље. Дру гим ре-
чи ма, ко ли ко пра во слав на ду хов ност ука зу је на по шаст са мо љу бља („из-
о па че не љу ба ви пре ма се би“51), ко ја је жа ло сна са мо об ма на („са мо љу бив 
чо век по гу бљу је се бе“), то ли ко и пси хо ло шка ли те ра ту ра, пре све га она 
окре ну та про бле му нар ци зма, скре ће па жњу на нар ци сов крх ки селф, ко ји 
је на лич је ње го ве гран ди о зне пред ста ве о се би: упр кос са мо и сти ца њу, ста-
њу са мо о бо жа ва ња, ка да се „ак це нат чи та вог жи во та пре но си на се бе“52, 
нар цис ни је ка дар за ствар ну љу бав пре ма се би; ис под ње го ве гран ди о зно-
сти сто ји осе ћа ње пра зни не и не а у тен тич но сти, а вла сти то осе ћа ње без-
вред но сти ре гу ли ше кон зу ма ци јом ту ђе по др шке. Пут под ви га за ме њен је 
по тре бом за ду шев ним ком фо ром. Ка ко пре ма дру штву окре ћу свој ла жни 
селф, ко ји је гра ђен го ди на ма ла га ња и са мо об ма њи ва ња, нар ци си не во ле 
се бе, јер је ма ло исти ни тог сел фа ко ји мо гу да во ле. Ка ри ка ту ра љу бав ног 
од но са пре ма дру гом, ко ји, ка ко пра во слав на ду хов ност ис ти че, ни је мо гућ 
без са мо о гра ни ча ва ња, ка да се дру гом да је ме сто у се би, је сте тзв. сел фо-
бје кат53: ка да се дру ги до жи вља ва као део се бе, али му се при том од у зи ма 
сва ка је дин стве ност и иден ти тет; уме сто из ла же ња из се бе ка дру гом, дру-
ги се ап сор бу је и као лич ност по ни шта ва. Не љу бав је очи глед на у са мом 
на чи ну нар ци со вог по сто ја ња: Нар цис је осо ба ис цр пље на вла сти тим од су-
ством.54 Ма да нар цис ми сли са мо о се би, тра ги ко мич ност ње го вог по ло-
жа ја огле да се у то ме што он – у не мо гућ но сти да за у зме гле ди ште из ван 
се бе – ни се бе не мо же уисти ну са гле да ти.

Љу бав ни је ни шта дру го до обич но го ли ца ње ду ше, уко ли ко „ни ку да ни-
ко га ме та фи зич ки не из во ди, ако она ни ко га ни са ким не сје ди њу је ре ал но, 
ако ни је он то ло шка већ са мо пси хо ло шка“: „За пси хо ло шко ту ма че ње љу бав 
је исто што и жуд ња.“55 Ка ко је љу бав схва ће на у објек тив но-ме та фи зич ком 
сми слу, она под ра зу ме ва над-ло гич ко пре вла да ва ње „го лог са мо и ден ти те та 
„Ја-Ја“ и из ла же ње из се бе; и то се де ша ва при ли ком ис ти ца ња у дру гог, при-
ли ком ули ва ња у дру гог сна ге Бо жи је, ко ја рас ки да око ве огра ни че не људ-
ске са мо сти.“56 „Сва ко Ја је не-ја, тј. Ти, на осно ву од ри ца ња од се бе ра ди 

50 Ен ци кло пе ди ја пра во слав ног ду хов ног жи во та, 559.
51 Исто.
52 Све то о тач ко уче ње о ис це ље њу ду ше, 57.
53 О сел фо бјек ту го во ри осни вач пси хо ло ги је сел фа и про у ча ва лац нар ци стич ког по ре-

ме ћа ја лич но сти Хајнц Ко хут (в. He inz Ko hut, The Analysis of Self, New York, In ter na ti o-
nal Uni ver si ti es Press, 1971). По ред ње га, мо жда и је дан од нај зна чај ни јих пси хи ја та ра 
по све ће них овом по ре ме ћа ју, је сте Ото Кер нберг, ко ји је и увео тер мин па то ло шки 
нар ци зам (в. Ot to Ker nberg, Bor der li ne Con di ti ons and Pat ho lo gi cal Nar cis sism, New York: 
Ja son Aron son, 1975)

54 Sam Vak nin, Ma lig nant Self-Lo ve, Pra gue-Sko pje, A Nar cis sus Pu bli ca tins Im print, 2007. 
55 Стуб и твр ђа ва исти не, 58. 
56 Исто, 68.
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дру гог, и – Ја, на осно ву од ри ца ња дру гог ја од се бе ра ди пр вог.“57 Са мо-
у зно ше ње, гор дост, не из ла же ње из се бе, то је ко рен сва ког гре ха, као што 
је, ка ко ис ти че Со ло вјов, и ко рен дру штве не не прав де у его и зму58, јер на 
кон цу сни жа ва чи тав ранг би ћа и ње го вог по сто ја ња. „Грех је оно што од Ја 
скри ва чи та ву ре ал ност, јер ви де ти ре ал ност – то упра во и зна чи иза ћи из 
се бе и пре не ти сво је Ја у не-Ја, у дру го, у оно ви дљи во – тј. за во ле ти.“59 И 
ег зи стен ци ја ли стич ка пси хо ло ги ја, осла ња ју ћи се на Кјер ке го ров по јам ре-
ла ци о не исти не, ин си сти ра на од но су зна ња и љу ба ви: Ро ло Меј ука зу је да 
је не са мо у Ста ром за ве ту Адам по знао Еву, или Аврам по знао Са ру, где је 
исти гла гол озна ча вао са зна ва ње и во ље ње, већ упо зо ра ва да су та ко ста ја ле 
ства ри у ен гле ском је зи ку 16. и 17. ве ка60. Оно што је Кјер ке гор на звао ре-
ла ци о ном исти ном, јер је го во рио о са зна њу уну тар су бјек тив но сти, П. Фло-
рен ски на зи ва по ве зи ва њем ума и би ћа, сма тра ју ћи да је сва ко са зна ње не 
са мо гно се о ло шки већ и он то ло шки чин: „Спо зна ја је ре а лан из ла зак оно га 
ко ји спо зна је из се бе, или, што је исто, ре а лан ула зак оно га што се спо зна је 
у оно га ко ји спо зна је – ре ал но сје ди ња ва ње оно га ко ји спо зна је и оно га што 
се спо зна је.“61 За то и за кљу чу је да је спо зна ја „жи ви ду хов ни од нос лич но сти, 
од ко јих сва ка сва кој слу жи и као обје кат и као су бје кат. У су шти ни мо же се 
спо зна ти са мо лич ност и са мо је лич ност мо же спо зна ти.“62

Ана лог но ука зи ва њу пра во слав не ли те ра ту ре на пре власт тзв. спо ља шњег 
чо ве ка, су прот ста вља ју ћи му уну тра шњег, ко ме је са мо ћа, у из ве сној ме ри, 
ну жност63, а окре та ње дру ги ма ру ко во ђе но по тре бом да обо га ти вла сти-
ти свет, сто ји пси хо ло шки увид у пре власт нар ци стич ког чо ве ка, ко ји, баш 
за то што сам по се би не ма ни ка квог зна че ња, не мо же под не ти са мо ћу, те 
стал но тра жи дру штво дру гих, ко ји ма се по пу ња ва не под но шљи ва пра зни на 
по сто ја ња. Из то га и про из и ла зе ма трикс-жи во ти, естрад не жи вот не ори-
јен та ци је, или у бла жој фор ми оно о че му је Кјер ке гор пи сао као о есте тич-
кој ег зи стен ци ји64, а ре ли ги ја као о по све ћи ва њу ду ше су јет ним, про ла зним 
и про па дљи вим за ба ва ма (Блез Па скал је екс пли ци рао да ве ћи на чо ве ко вих 
про бле ма про из и ла зи из не мо гућ но сти да оста не сам у со би). Пра во слав ни 

57 Исто, 69.
58 Пре да ва ња о бо го чо ве чан ству, 13.
59 Стуб и твр ђа ва исти не, 130.
60 The Di sco very of Be ing, 93. 
61 Стуб и твр ђа ва исти не, 55.
62 Исто.
63 Све то о тач ко уче ње о ис це ље њу ду ше, 223.
64 „Да кле, што се лич ност ви ше по ја вљу је у не ја сном апа тич ном рас по ло же њу, уто ли ко 

је ин ди ви дуа ви ше у тре нут ку, и то је још јед ном нај при клад ни ји из раз есте тич ке ег-
зи стен ци је: она је у тре нут ку.“ (С. Кјер ке гор: Или – или, Гра фос, Бе о град, 1989, 589) 
„Али ма ко ли ко раз ли ке у окви ру есте ти ке би ле ве ли ке, сви ста ди ју ми су ипак су штин-
ски исти у то ме да дух ни је од ре ђен као дух, не го је не по сред но од ре ђен.“ (Исто, 545)
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је иде ал чо ве ка „дух ис пу њен скру ше но шћу и сми ре њем“65. На су прот ли цу, 
у пра во сла вљу, сто ји идол. Нар ци стич ки чо век, не ма ју ћи лич ност, упра во 
оли ча ва су прот ни пол пра во слав ног иде а ла, бу ду ћи да је за идо ла по ста вио 
са мо га се бе, свој гран ди о зни селф. 

Дру гим ре чи ма, ако по ђе мо од по и сто ве ћи ва ња пој ма гре ха, ка ко то чи-
ни пра во слав на ли те ра ту ра, са зло у по тре бом сло бод не во ље, его и стич ним 
са мо љу бљем, од но сно де фи ни са ња зла као „гре ха ин ви ду а ци је“, до спе ва мо 
до тзв. нар ци стич ког по ре ме ћа ја лич но сти као њи хо вог оли че ња. Још је До-
сто јев ски у Злим ду си ма те ма ти зо вао по јам Чо ве ко бо га на су прот Бо го чо-
ве ку, име ну ју ћи нар ци зам као ста ње чо ве ко ве бо го от па ло сти. Украт ко, оно 
што пси хо ло шке те о ри је на зи ва ју чо ве ко вом ауто ре фе рен ци јал но шћу и со-
лип си зи мом, а опи су ју са свим у скла ду са уви ди ма пра во слав не фи ло зо фи је, 
ова је име но ва ла гре хом. 

Ако је у са вре ме но сти очи та пре власт Нар ци са, тог це ре брал ца ли ше-
ног емап ти је и мо гућ но сти ствар ног су сре та са дру гим, он да то од го ва ра си-
ту а ци ји ко ју је ла пи дар но оцр тао Јо ван Зла то у сти: „Те ла је мно го, а љу ди је 
ма ло.“66 Бу ду ћи да је пра во слав на ду хов ност мно го пре, на рав но, са дру га чи-
јег аспек та, осве тли ла его и зам као те ме љан про блем чо ве чан ства, по ста вља 
се пи та ње да ли су пси хо ло шке те о ри је нар ци зма про из вод тек ре ла тив не 
ствар но сти, је ди не ко је „мо дер ни чо век и у жи во ту и зна њу до пу шта“67, а 
то зна чи ствар но сти по је ди нач них, изо ло ва них фа ка та. Пер спек ти ва мо дер-
не, се ку лар не на у ке „грех ту ма чи као пси хо па то ло шку по ја ву“ и ве ру је да се 
„чи ње ни ца гре ха мо же раз у ме ти из при ро де и да се у ве ћи ни слу ча је ва мо же 
укло ни ти без тра га.“68 По сле ди ца је са гле да ва ње нар ци зма као по ре ме ћа ја 
по је ди нач них лич но сти, а не по ре ме ћа ја, на чо ве ко вом де гра ди ра ном бив-
ству за сно ва ног, це ло куп ног устрој ства све та. 
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Ja smi na AH ME TA GIĆ 

THE SIN OF SO LIP SISm: ORT HO dOx LE AR NING  
ON SIN ANd PSYCHO LO GI CAL THE O RI ES  

OF NAR CIS SISm 

Sum mary 

The Orthodox learning on personality and sin, and psychological theories of 
narcissism are surprisingly congruent bearing in mind the fact they belong to the 
far away system of thinking. Materialistically oriented and rationally founded psy-
chology/psychiatry from one hand and ontologically oriented Christian philosophy 
from the other, are sharing the perceptions on the spirit of time, soul characteris-
tics of contemporary civilized man, culture which such man shapes, or the image of 
contemporarity itself, although the causes of this diagnosis search and find at other 
sides: psychological theories are to find the causes in environmental factors, experi-
enced early trauma, and orthodox learning in sin-prone human nature. Nevertheless, 
psychology as a science confirms the insights into human personality made by Holy 
Fathers, and existentialistic philosophy, or psychology, first of all by the use of psy-
chological concepts with ontologic significance, is approaching toward religiousness.

Culturogical insight into the so called post-modern subject gazing at itself, and 
from psychiatric point of view on the narcissistic disturbance of personality, which 
became in our era the epidemic one, are going to meet those descriptions which 
had been given by Christian eschatology talking on Antichrist. Psychology and or-
thodox philosophy are sharing the conclusions on the lost sense of love in contem-
porary world, as much as their diagnostic image of the reality is congruent: egoism, 
lost capacity for intimacy, conspicuous existence which replaced the authentic one, 
losing of the core of personality being recovered with masks, losing of heart culture, 
and wide spectrum of pseudo love fulfilling the humanity life. In one word, con-
temporary world which is, as per psychiatric diagnoses, dominated by narcissistic 
personality, is the world of zombies, or the dead ones Christ was talking about.

Key words: Orthodox philosophy, narcissistic disturbance of personality, nar-
cissistic culture, sin, solipsism, love, existentialistic psychology, Antichrist, reason.

Рад је пре дат 18. ок то бра 2012. го ди не, а на кон 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.



Сун чи ца ДЕ НИЋ*

ИСТО РИЈ СКОДО КУ МЕН ТАР НА ПРО ЗА  
КУМАНОВОПРЕИЗАВРЕМЕРАТА1912.

ГОДИНЕ ЈА НИ ЋИ ЈА ПО ПО ВИ ЋА** 

Ап стракт: Де ло Ја ни ћи ја По по ви ћа1 пре по зна је се као је дин ствен 
глас с по чет ка 20-ог ве ка, чи ји је циљ да ре ал но при ка же свет Ста ро ср би-
ја на ца и Ко со ва ца, са свим де та љи ма дру шве не зби ље; те шко вре ме под 
тур ском оку па ци јом, као и под те ре том ал ба ни зма на Ко со ву. На гла ше-
на осо би на По по ви ће вог де ла је у при ка зи ва њу жи во та Ср ба под при ти-
ском му сли ма на, Ал ба на ца, пре све га. Има и при ча из усме ног пре да ња 
или лич но све до че ње до га ђа ја Ја ни ћи ја По по ви ћа. Са ове дис тан це бит но 
је се ћа ње на Ку ма нов ску бит ку (1912), о ко јој Ја ни ћи је По по вић, као све-
док и уче сник, пи ше. У пи та њу је фак то граф ска, исто риј ско-до ку мен тар-
на про за ко јом По по вић осве тља ва ста ње не ми ра и стреп ње. Ово де ло на 
нај а у тен тич ни ји на чин оста вља пе чат вре ме на роп ства, стра да ња оп штег 
и лич ног, бор бе за осло бо ђе њем, али и да на ка да је до че ка на сло бо да.

Кључ не ре чи: књи жев но де ло, Ко со во, Ју жна Ср би ја, фак то граф ка 
про за, исто рич ност, Ку ма нов ска бит ка.

* Ре дов ни про фе сор, Учи тељ ски фа кул тет у Вра њу, sun ci ca de nic @gmail.com
** 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.
1 Ја ни ћи је Н. По по вић ро ђен је 1883. го ди не у Гра ча ни ци, у по зна тој по ро ди ци По по ви-

ћа. Основ ну шко лу учио је у Гра ча ни ци код зна ме ни тог учи те ља Јо си фа По по ви ћа, свог 
ро ђа ка. Гим на зи ју је учио у При шти ни, Би то љу и Ско пљу. Ра дио је као учи тељ у Зла та ру 
код Бру са, у Ку че ви шту, Ве ле су, Но вом Се лу крај Бу ја нов ца, Ку ма но ву и При шти ни. Био 
је вр ло ак ти ван на мно гим по љи ма кул тур ног и дру штве ног жи во та. На до јен на род ним 
ства ра ла штвом од нај ра ни је мла до сти, са ку пљао је на род не умо тво ри не, оста вив ши ве ли-
ку гра ђу. Ја ни ћи је По по вић још као млад учи тељ ак тив но пи ше и об ја вљу је у ли сто ви ма 
и ча со пи си ма, нај пре у Ца ри град ском гла сни ку, Срп ском Ко со ву, Но вој Ср би ји, Ју жном пре-
гле ду, На шем Ју гу и дру гим. Пи сао је но ви нар ску про зу, ме мо ар ску и на уч но-по пу лар ну, а 
нај зна чај ни ји је као при по ве дач, оста вив ши зна тан број при по ве да ка, као и ро ман Љу бав 
јед ног учи те ља и учи те љи це, ру ко пис, 1947. Зна чај на је ње го ва књи га Жи вот Ср ба на Ко-
со ву 1812-1912, об ја вље на у Књи жев ним но ви на ма, у Бе о гра ду, 1987. го ди не, као и књи га, 
ак ту ел на за да на шње вре ме, Ку ма но во пре и за вре ме ра та 1912. го ди не.

УДК 821.163.41.09-94 Поповић Ј.

БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 33, 2012
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Основ ну ка рак те ри сти ку при по вед не струк ту ре ства ра ла штва Ја ни ћи-
ја По по ви ћа, а што при па да најк њи жев ни јем ње го вом де лу, чи ни, у ве ли кој 
ме ри, фак то граф ско об ли ко ва на на ра ци ја, те жња да се ре ал но при ка же свет 
Ста ро ср би ја на ца и Ко со ва ца, са свим де та љи ма дру шве не зби ље, на гла ше-
но вре ме под тур ском оку па ци јом, као и под те ре том ал ба ни зма на Ко со ву. 
Осим то га, очи глед на је тен ден ци ја ка ро ма неск ном, чак и ка да је у пи та њу 
фак то граф ска, исто риј ско-до ку мен тар на про за по ме ну те књи ге Ку ма но во 
пре и за вре ме ра та 1912. го ди не. 

Књи га Ку ма но во пре и за вре ме ра та 1912. го ди не об ја вље на је 1913. го-
ди не у Бе о гра ду, у штам па ри ји К. Гре го ри ћа и Дру га, у Ко смај ској ули ци 
бр. 22. Пот пи са на је од ауто ра Ја ни ћи ја По по ви ћа, учи те ља из Ку ма но ва, а 
по све ће на је Се ни ма из ги ну лих вој ни ка при за у зе ћу Ку ма но ва. Сам по че так 
књи ге на го ве шта ва драм ску рад њу и ат мос фе ру уочи ра та. Не из ве сност ко ја 
је вла да ла код ме шта на о мо гу ћем из би ја њу ра та, осе ћа ла се у оп штем мо-
бил ном ста њу у Ку ма но ву тих да на, за ко је По по вић на во ди кон крет не да ту-
ме: од 18. сеп тем бра до 6. ок то бра.

То је вре ме ка да у Ку ма но ву, ка ко ка же, „ни ко га ме сто ни је др жа ло“. Ста ње 
у Ку ма но ву нај бо ље се ви ди из „пр ве ру ке“, што је и нај вред ни је све до че ње то га 
вре ме на. „Чи нов ни ци на пу сти ли кан це ла ри је, за на тли је пре ста ли да ра де, тр гов-
ци и не ми сле на тр го ви ну, већ свак иде од ду ћа на до ду ћа на и са мо се ша пу ће: 
ово ће би ти ова ко, оно – она ко, и час по час се освр те око се бе да ви де да их ко 
од Ту ра ка не при слу шку је. А ми учи те љи? Де цу смо рас пу сти ли на 10 да на услед 
’шар ла ха’, ко ји је ста лан гост у Ку ма но ву (...) Стра не но ви не су већ пре ста ле да 
до ла зе. Из уну тра шњо сти Тур ске до би ја мо Вар дар и бу гар ско Пра во. Њих чи-
та мо са нај ве ћим ин те ре со ва њем. Али, на жа лост, из њих се ни је да ла раз у ме ти 
пра ва си ту а ци ја. Би ли смо при мо ра ни да чи та мо из ме ђу ре до ва и на га ђа мо.“2

Аутор, осо би том дра ма ти ком, уво ди чи та о ца у ат мос фе ру апо ка лип се. 
Он на во ди да се сва ким да ном све ви ше пре но сио гнев на Хри шћа не ко је су 
од во ди ли на раз го вор, тзв. „ин тер вју“. То је уочи мо би ли за ци је ви дан при-
ти сак на Хри шћа не ко је, ка ко ка же По по вић, „крв нич ки гле да ју и чи ни се 
да ће их сва ког ча са про гу та ти“. Он ка же да се на дан об ја ве мо би ли за ци је 
„кроз це ло Ку ма но во са мо је че буб ње ви и зур ле. Ру ља нај о др па ни јих чап-
ку на-зли ко ва ца, са на кри вље ним фе со ви ма над оком, ре вол ве ри ма и но же-
ви ма у по ја су, уз лу па ње буб ње ва кр ста ре по свим хри шћан ским ули ца ма. 
(...) Бо же мој, ка ко ли су крв нич ки из гле да ли?... Свак им се с пу та скла њао.“3

По по вић пи ше да је пр ва вој ска ко ја је сти гла у Ку ма но во тих да на би-
ла са ста вље на од ме шта на, Ту ра ка и Ар на у та из окол них се ла. У њој је би ло 
ста ра ца ко ји су те шко хо да ли и де це од 13-14 го ди на, на о ру жа них „до зу ба“. 

2 Ја ни ћи је По по вић, Ку ма но во пре и за вре ме ра та 1912. го ди не, Штам па ри ја К. Гре го ри ћа 
и Дру га, Бе о град, 1913, 3.

3 Исто, 11.
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По сле ове вој ске, ни за ле су се јед на за дру гом раз не фор ма ци је. Ка сар не 
су би ле пре пу не, као што су би ле пу не и све ка фа не. Сву да око ва ро ши ра-
за пе ти су би ли бе ли ша то ри, а по бр ди ма око Ку ма но ва ко па ни су шан че ви. 
Чар ши ја је би ла пре пла вље на на о ру жа ним и раз ја ре ним вој ни ци ма, од ко јих 
ни је мо гло да се про ђе. 

Пи сац на во ди не во ље ко је су се до га ђа ле углед ним гра ђа ни ма Ку ма но-
ва, апо те ка ри ма, бан ка ри ма, тр гов ци ма, све ште ни ци ма, учи те љи ма, ме ђу ко-
ји ма је био и сам аутор, пи сац-учи тељ. Од тур ске де це ни је се мо гло ули цом 
про ћи, ка ко пи ше По по вић, „да не опсу ју крст, ве ру, мај ку, и ако не про ђеш 
мир но по ред ка ме но ва ња, про ра ди и нож. Зло чи на је би ло пре пу но.“4

У чар ши ји се на слу ћи ва ло да ће се не што ве ли ко де си ти; ма сов но се ку-
по ва ло бра шно, др ва, и оста ле по треп шти не. „Нек има др ва и хле ба, па ка ко 
Бог да, од сва ко га се мо гло чу ти; ка ко од Тур чи на, та ко и Хри шћа на. Али, 
ипак са из ве сном раз ли ком. Јер Тур чин и Ар на у тин ово ка жу са из гу бље ном 
по след њом на дом, а сва ки Хри шћа нин – с ве ром да ће са овим крат ким и по-
след њим стра хом огре ја ти трај но брат ско сун це сло бо де...“5

Хри шћа ни су са ра до шћу че ка ли дан об ја ве ра та, што ће се до го ди ти већ 
6. ок то бра. По по вић опи су је ста ње при пре ма ња за рат. Основ но сте ци ште 
углед них Ку ма нов ча на би ла је апо те ка Или је Ву ко ти ћа. Ту се са зна ва ло о 
све му што се де ша ва у са мом Ку ма но ву, и ван ње га. Из ве сни Тур чин, Шу-
кр-ефен ди ја, ро дом из При шти не, ка зи вао је, ка ко су тур ске но ви не пи са ле, 
„да су Ар на у ти код Бу ја нов ца упа ли у Ср би ју и при чи ни ли ве ли ку ште ту. То 
исто и још ви ше би ло је и код Пре пол ца. (...) За Ср би ју, пак, го во ра ше да ће 
је за у ста ви ти и са ми Ар на у ти.“ 

По по вић опи су је хап ше ње свих ви ђе ни јих љу ди из Ку ма но ва, ко ји ма 
је и он при кљу чен. Ту по ми ње про ту Сто ја на Сте ји ћа, упра ви те ља шко-
ле Мар ка Це ри ћа, учи те ље: Га вру Пе ја то ви ћа, Јо ва на Гро ше ви ћа, За ри ју 
Ђор ђе ви ћа, Јор да на По по ви ћа... Та кви по зи ви на ин фор ма тив ни раз го вор 
пре тва ра ли су се у хап ше ња, а не на отва ра ње шко ла, на при мер. Бла гим и 
ме ким гла сом, при ли ком то бо жњег при је ма, обра ћао им се ју зба ша Ме мет, 
ро дом из Ца ри гра да, ка ко би ат мос фе ри дао, де лом, гра ђан ски тон: „Ви, го-
спо до, зна те (јер смо то те ла лом об ја ви ли) да је Цр на Го ра на шој ца ре ви ни 
об ја ви ла рат. Да нас су то учи ни ле и оста ле бал кан ске ’др жа ви це’: Ср би ја, 
Бу гар ска и Грч ка. Вре ме је, да кле, кри тич но. Наш му ха ме дан ски на род је 
прост, су ров и фа на тик. За ње га је сва ки не му сли ман – бес пра ван ћа у рин. 
И, он да, на рав но, ни је се чу ди ти што су фа на ти ци су ро ви и не чо веч ни пре-
ма сва ком Хри шћа ни ну. (...) А ка ко сте ви, го спо до, пр ви љу ди у Ку ма но-
ву, то би у том слу ча ју – ви ше но си гур но – овај зао удес пр во вас за де сио. 

4 Исто.
5 Исто.
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Али ми, ото ман ски др жав ни ци, не сме мо до зво ли ти да се и јед ном на шем 
по да ни ку – ма ко је ве ре он био – учи ни ка кво зло, ма то би ло и у ра ту. За-
то, ра ди бо ље си гур но сти, ви ће те би ти под на шим окри љем и ми ће мо вас 
чу ва ти...“6 Ја сно је да се при јем код кај ма ка ма од ви јао у истом то ну и ци љу. 
Још на пр вом по гле ду, ка ко ка же аутор, ви де ли смо зве ра у чо ве чи јем об-
ли ку. „Он је пра ви тип нај ве ћег ар на ут ског зли ков ца: су во њав, ви сок, очи ју 
крв нич ких... Ро дом је из Ву чи тр на; зо ве се Ре џеп.“7

По по вић, као у пост мо дер ни стич ким тек сто ви ма да је ски цу ап са не у 
Ку ма но ву, њен пре сек, рас по ред про сто ри ја, ко јих је би ло три на ест. Ап са на 
се на ла зи ла у тур ској ма ха ли, бли зу ка сар не и шан че ва, у ко ји ма ври ју ко цр ви 
аске ри. Ту су сви Хри шћа ни би ли јед но: не ма Бу га раш – Ср бо ма нин! Дра-
го цен је за исто ри о гра фи ју спи сак по је ди на име на ко ја Ја ни ћи је По по вић 
по ми ње.8 Ат мос фе ра у за тво ру би ла је из ван до сто јан ства чо ве ка. На ма лом 
су про сто ру за тво ре ни сви они ко ји ни су при па да ли Тур ци ма и Ар на у ти ма, 
ин те лек ту ал ци, до бри до ма ћи ни, углед ни тр гов ци и за на тли је; они ко ји су 
пред ста вља ли би ло ка кву опа сност за Тур ке. Би ло је и оних ко ји су, пот пу но 
бе за зле ни и ван ово га кру га ухап ше ни, по пут Јор да на, по ља ка из Ку ма но ва, 
ко ји на пи та ње мно гих от ку да је он ов де, од го ва рао: „Бо јив се од мо ју го ле-
ми њу, за тој!“ Та ко ђе, би ло је мно го и се ља ка из окол них се ла. Је дан од нај-
бо га ти јих Ку ма нов ча на, Трај ко Ре ле вић, скло нив ши се из Ско пља, за вр шио 
је са сво јим су гра ђа ни ма у за тво ру. „И та мо као и ов де“, го во рио је, „хап се 
учи те ље и пр ве љу де. А ја, бо жем, од ап са не да по бег нем, те у ап са ну до ђох.“

Као до бар на ра тор, Ја ни ћи је По по вић, по ред оп ште сли ке па кла, уно-
сио је и из ве сне ко мич не си ту а ци је. На во дио је раз не те ме њи хо вих раз го-
во ра, од еспе ран та до хр ка ња. Из ве сни Јо сиф Ка лај џи ски, ко ји је, та ко ђе, из 
Ско пља до шао у Ку ма но во, па ухап шен, био је при ну ђен да им при по ве да 
све шта је ви део и шта се из ван за тво ра де ша ва. Он им је све до чио да у Ско-
пљу има мно го ухап ше них, „али ги сад пре би ра ју; по ви ше пу шћа ју, а по мал-
ко др же. Не ће ни нас ово ли ко да чу ва ју: ће не из бе рев ка ко кру шке.“9

6 Ја ни ћи је По по вић, Ку ма но во пре и за вре ме ра та 1912. го ди не, Штам па ри ја К. Гре го ри ћа 
и Дру га, Бе о град, 1913, 23.

7 Исто, 26.
8 Иван Пет ков, Трип ко До нев, Иван Трај ко вић, Ан дон То шев, Или ја Та сић, Ан ђел 

Пра ко дол ски, Ар са До де вић, Се ра фим Сер че, Ми лан Се ки ран, За не Шнај дер, Ћи ро 
Ма но вић, То де Со пот ски, Ла за Ата нац ко вић, Стој ко и Је фрем бра ћа Со лар ци, Гли-
гор Ку ка – Грк, Ан тон Куч ка рев ски, Алек сан дар Кра тов ски, Да вид Ак сић, Ко ле и То-
дор бра ћа Гре бе на ро вић, До не Шти пљан ски, Ла зар Ата на сов, Се ра фим Бо жи ло вић 
– Сер че, Ар са Па у но вић – Пљу кан ка, Ђор ђе Ко пе, Јо ван Гро ше вић, Ту ше Се ки рар, 
Иван Трај ко вић, Јор дан Сач ко вић, На це Ка ран фи ло вић, До не Гра ди шки, За не Дим-
ко вић, Пе труш Ан ђел ко вић, Ми хај ло Бај лов ски, Јор дан Че ро бен ски, поп Ан дон Дам-
ња но вић, Ђор ђе Ка ра ма но вић, Ха џи За фир, Трај ко Ан че вић, Или ја Та сић...

9 Ја ни ћи је По по вић, нав. де ло, 52.
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Раз не су иде је има ли Ку ма нов ча ни ка ко да се осло бо де там ни це, али је 
пре ваг ну ла она о под ми ћи ва њу. То ће се и оства ри ти пред крај ро би је са чу-
ва ри ма Ка са мом и Сел ма ном, ко ји ма ће се хри шћа ни по до ла ску сло бо де и 
оду жи ти. (Је дан од њих је по том про ме нио ве ру и име, звао се Вла ди слав, и 
оже нио се Срп ки њом).

Вест да је срп ска вој ска за у зе ла Би ља чу, да су Тур ци по бе гли из Пре-
ше ва (по у би ја ју ћи, нај пре, све за тво ре ни ке у Пре ше ву, ко је су пре ва ром 
за тво ри ли као у Ку ма но ву)10, до че ка на је са на дом да је бли зу не ко ре ше ње. 
Ту на ду су по твр ди ли гром ки пуц њи то по ва ко је су са ве ли ком ра до шћу до-
че ка ли сви. „Ин стинк тив но по у ста ја смо на но ге“, пи ше По по вић, „по че смо 
да се кр сти мо и Бо гу мо ли мо да Срп ско Оруж је по бе ди свог не при ја те ља... 
Да мо ли тва бу де све ча ни ја, поп Ан дон узе мо ли тве ник (ко ји је са со бом 
но сио) и по че по лу гла сно чи та ти, а ми све ча но сто ји мо и кр сти мо се са 
су зним очи ма од нео пи са не ра до сти, што ће се на Ку ма но ву – мо жда кроз 
је дан сат ви ти по бе до но сна срп ска за ста ва но се ћи пе тве ков ним ро бо ви ма 
сун це сло бо де!“11

Ни ко од за тво ре ни ка ни је осе ћао глад, ни жеђ, ни ти страх за свој жи-
вот. Њи хо ве су ми сли би ле на бо ји шту. Код знат ног бро ја пре се осе ћа ла 
без бри жност, не ка вр ста опу ште но сти и ве ре у до бар ис ход, но без на ђе и 
сум ња. Иако без хра не (јер су фу ру не би ле ан га жо ва не за вој ску) и огре ва, 
пре на тр па ни у ап са ни, ве ћи део је спа вао у дво ри шту, на го лој кал др ми, но ве 
за тво рен ке су до во ди ли из ча са у час. Пи сац ка же да се Тур ци ни су за у ста ви-
ли са мо на Ку ма но ву, већ је до бар део био и из окол них ме ста; На го ри ча на, 
Ра дов ни це... Али, као што све до чи пи сац, со ли да ри са ли су се, би ли су као 
јед но, јер је же ља за сло бо дом би ла ја ча од сва ког по је ди нач ног стра да ња.

Пр ви срп ски вој ник ко ји је ски нуо око ве до нео је њи ма дво стру ку сло-
бо ду: сло бо ду од за тво ра и сло бо ду од роп ства.

Књи га Ку ма но во пре и за вре ме ра та 1912. го ди не пред ста вља дра го цен 
до ку мент о том те шком и слав ном вре ме ну. Вред ни ја ви ше као све до чан ство 

10 По по вић на во ди ка зи ва ње пре бе глих мла ди ћа из Гњи ла на ко ји су из пре шев ског 
до спе ли до ку ма нов ског за тво ра. „Ме ђу ови ма по гу бље ним био је учи тељ Пе тар 
Ла зић, ро дом из Ско пља, а са слу жбом у се лу Та ба нов цу. Вред но је на по ме ну ти и 
два бра та, Јо ва на и Сто ја на Кр џа ли ја, из се ла Осла ра, бли зу Бу ја нов ца. Сто јан је 
Тур ци ма био трн у оку. Пљач ка ли га увек; га ђа ли га из пу шке, не ко ли ко пу та, уби ше 
му и кћер, сад и ње га до че па ше. Ње га су нај по сле уби ли, да би ви део сву гро зо ту и 
му ке. Кад су хте ли Јо ва на да уби ју, он је на ко ле на мо лио, а Сто јан му јет ко до вик-
не: Што се пси ма мо лиш? Оста ви не ка не изе ду, али ће и Ср би ја њи но цар ство и гла ве 
да изе де.!... Ове ре чи при ча ју два деч ка ко ја су би ла у за тво ру и на ме сту где су их 
по у би ја ли, а ко ји су Бож јим про ви ђе њем срећ но ис пред но жа и пло ту на по бе гли. 
– По што је на ша вој ска про шла, ови су на ђе ни и по гре бе ни. Сто ја ну су но ге би ле 
од ра не“ (Ј. По по вић, Исто, 60).

11 Исто, 64.
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но као пра ва умет нич ка про за, књи га осве тља ва тре нут ке око Ку ма нов ске 
бит ке из са мо га „цен тра“, обо га ће на и из ве сним ет ноп си хо ло шким де та љи-
ма, вред ном ат мос фе ром со ли дар но сти и за јед ни штва. У при ча њу Ја ни ћи-
ја По по ви ћа че сто се осе ћа дух пра вог на род ног чо ве ка – Ју жно ср би јан ца, 
ко ји је спре ман на стр пље ње, на му дро ре ше ње, без ве ће пла хо ви то сти, као 
што је спре ман на ху мор, ка ко би ко мич ном ат мос фе ром убла жио да не у за-
тво ру, или, још ви ше, да не ду бо ког роп ства.

Јед на од при мар них ка рак те ри сти ка ове књи ге је сте на ра ци ја, до след но 
и ши ро ко при по ве да ње ко је пре тва ра у жи ве сли ке исто риј ски тре ну так – 
ат мос фе ру мо би ли за ци је, али и са мо осло бо ђе ње. У жи ву сли ку ов де се не 
пре тва ра са мо тај мо ме нат око Ку ма нов ске бит ке, већ се чи та ва пе тве ков на 
исто ри ја све ла на тре нут ке ка тар зич ног ус хи ће ња не моћ ног жи вља у ма лој 
ва ро ши ци на крај њем ју гу срп ства и сло вен ства. На ра ци ја ауто ра – ју на ка 
де ла, ни је хро но ло шка у ши рем сми слу. Рад ња је у књи зи сме ште на у не ко ли-
ко да на, али се пре но си на чи тав пе ри од роп ства под Тур ци ма. Ова књи га не 
пре тен ду је да бу де исто риј ски ро ман, али је мно штво ро ма неск них де та ља 
опле ме њу је, та ко да је дра го це на за до ку мен тар ну, исто риј ску, књи жев но-
умет нич ку про зу.

По сред ни штвом из ме ђу оног и овог вре ме на, из ме ђу ове и оне ствар-
но сти и ам би јен та, без об зи ра на су бјек тив ност при по ве да ча, Ја ни ћи-
је По по вић успе ва да оства ри ве ли ки за да так. Иво Ан дрић у Про кле тој 
авли ји, о слич ној вр сти при ча ња уна зад, ре као је сле де ће: „Јер, шта би смо 
ми зна ли о ту ђим ду ша ма и ми сли ма, о дру гим љу ди ма, па, пре ма то ме, и о 
се би, о дру гим сре ди на ма и пре де ли ма ко је ни смо ни кад ви де ли ни ти ће-
мо има ти при ли ке да их ви ди мо, да не ма та квих љу ди ко ји има ју по тре бу 
да усме но или пи сме но ка зу ју оно што су ви де ли и чу ли, и што су с тим у 
ве зи до жи ве ли или ми сли ли? Ма ло, вр ло ма ло. А што су њи хо ва ка зи ва-
ња не са вр ше на, обо је на лич ним стра сти ма и по тре ба ма, или чак не тач на, 
за то има мо ра зум и ис ку ство и мо же мо да их про су ђу је мо и упо ре ђу је мо 
јед не са дру ги ма, да их при ма мо и од ба цу је мо, де ли мич но или у це ло сти. 
Та ко не што до људ ске исти не оста не увек за оне ко ји стр пљи во слу ша ју 
или чи та ју.“12

По и сто ве ћи ва ње на ра то ра-пи сца са књи жев ним ју на ком, тј. са исто-
риј ским (еп ским) ју на ком, мо ти ви са но је опре де ље њем тзв. „по зи тив не 
жр тве“ и те жњом да се иден ти фи ку је са њом. Тај тзв. ко сов ски син дром све те 
жр тве у ве ли кој је ме ри ак ту е лан у де лу Ја ни ћи ја По по ви ћа што је, де лом, 
усло вље но по зна ва њем при ли ка и жи во том на Ко со ву, у Ста рој и Ју жној 
Ср би ји. По тој аутен тич ној, ин ди ви ду а ли стич кој сли ци при ли ком опи си-
ва ња љу ди и до га ђа ја, вид на је од ре ђе на те жња пи сца ка ро ман ти чар ском, 

12 Иво Ан дрић, Про кле та авли ја, Про све та-Но лит-За вод за уџ бе ни ке и на став на сред-
ства, Бе о град, 1981, 55-56.
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чак и иде а ли стич ком то ну при ли ком ка рак те ри за ци је не му сли ман ског жи-
вља и то га вре ме на на ју гу Ср би је.

У сво јој ет ноп си хо ло шкој сту ди ји Пр кос и инат, аутор Бо јан Јо ва-
но вић, пи шу ћи о фе но ме ну жр тве и жр тво ва ња, на во ди да жр тва оцр та ва 
ре ал ност у ко јој је ње го ва ам би ва лент на по ла ри за ци ја ак ту ел на. „Иако се 
жр твом ре гу ли сао од нос пре ма ви шим ен ти те ти ма, жр тве ни по ступ ци оли-
ча ва ју из ве сне етич ке прин ци пе и од ре ђу ју од нос ме ђу љу ди ма, али про ме-
на со цио-кул тур ног кон тек ста ути че и на зна че ње до та да шњих жр та ва.“13 У 
оп штој сли ци овог све до че ња и по на ша ња љу ди пре и за вре ме осло бо ђе ња 
о ко јем пи ше Ја ни ћи је По по вић, вид на је та го то во об ред на ди мен зи ја жр-
тве и жр тво ва ња.

У књи зи о Ку ма но ву По по вић се при кла ња ло кал ном је зи ку, аутен тич-
ном ам би јен ту и љу ди ма о ко ји ма го во ри, оп штем ју жњач ком мен та ли те ту, 
што не ма „ши ро ку“ при чу. Ње го ва на ра ци ја јед ним је де лом објек тив на – 
та мо где са мо кон ста ту је. Ма да, у це ло сти се из те на ра ци је осе ћа из у зет но 
су бјек ти ван тон. И, мо жда, због ви ђе них и же ље них за па жа ња и кон ста та-
ци ја, ова књи га, као и њен са др жај, при бли жа ва се оној оштри ци иде о ло шког 
опре де ље ња, да на шњим је зи ком ре че но: по ли тич ког опре де ље ња. По то ме 
би она, ако се са мо та ко ви ди и ту ма чи, би ла јед но смер на. Али, не! По по-
вић ов де не кон стру и ше до га ђа је и ка рак те ре! Пре но си их она кве ка кви је су, 
без аутор ских упли та ња, те су они она кви ка кве их у Ку ма но ву зна ју. Они 
су ствар ни и њи ма се ве ру је. Они ни су ла жни. Ни су ни ство ре ни ауто ро вом 
ма штом или фик ци јом. Због то га се све што ов де има но ту исто риј ског мо же 
при пи са ти њи ма. То је тзв. „исто ри ја у љу ди ма“, ка ко о Ан дри ће вим љу ди ма 
и исто рич но сти у њи ма пи ше Ра до ван Са мар џић.14

По том ин ди ви ду а ли стич ком то ну при ли ком опи си ва ња ли ко ва и до-
га ђа ја, мо же се ре ћи да од ре ђе не те жње пи шче ве да ју ро ман ти чар ску, чак 
иде а ли стич ку сли ку не му сли ман ског жи вља то га вре ме на у Ста рој и Ју жној 
Ср би ји. Де лом и Ко со ву. 

Са мит ским об ри си ма жр тве, али и осве те, ме ша се дав на, а увек при-
сут на иде ја о на ци о нал ном пре по ро ду, ко ја би, у јед ну ру ку, зна чи ла ви-
ђе ње Ко со ва као Бож јег цар ства, као оп штег на ци о нал ног је згра. То са-
мо о пи си ва ње (си стем ско озна ча ва ње са мо свој но сти, по Лот ма ну) че сто 
ста вља основ ну иде ју (осе ћа ње, на ци ју) у са ми цен тар. У том сми слу, у 
слич ном се ми о тич ком кљу чу, Со фи ја М. Ко шни чар пи ше да се „мо же до-
ста по у зда но за кљу чи ти да ли те рар ни текст (или онај ко ји пре тен ду је да 
бу де то, прим. С. Д.) у ко ме се, по ме ну том ана ли зом, ја сно за па жа ју се ми-
ос фер не осо бе но сти не ког се ми ос фер ног је згра – нео спор но пру жа ју по-
дат ке не са мо о аутен тич но сти кул ту ра ко је у ма лом ре кон стру и шу, већ на 

13 Бо јан Јо ва но вић, Пр кос и инат, За вод за уџ бе ни ке, Бе о град, 2008, 152.
14 Ра до ван Са мар џић, Ан дрић и исто ри ја, за ду жби на Иве Ан дри ћа, Бе о град, 1981, 499. 



Сунчица Денић54

пла ну умет нич ке ре цеп ци је де лу ју жи вот но, су ге стив но и исти ни то, упра-
во због то га што су ар те факт ни из раз од го ва ра ју ћих кул ту ра као нај ве ћих 
се ми ос фер них це ли на.“15

Ве ру је мо да је, с об зи ром на овај уса мље нич ки глас из бал кан ског па кла 
по чет ком 20-ог ве ка Ја ни ћи ја По по ви ћа, опи сом зби ва ња у Ку ма но ву и на 
Ко со ву „сми сле на ли ни ја исто ри је уз ла зног ти па“16, а да је ова кав труд ауто-
ра „људ ско, ису ви ше људ ско“. 
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Sun či ca DE NIĆ

dO CU mEN TARY HI STORY PRO SE KUMANOVO
BEFOREANDDURINGTHEWAR1912

bY JA NI CI JE PO PO VIC

Sum mary 

In his books, Life of Serbs in Kosovo 1812-1912, and Kumanovo before and dur-
ing the war, 1912 Janicije tends to present the life of Old Serbians and Kosovarians 
authentically including all the details concerning social circumstances at the time, 
stressing the period during the Turk’s occupation, as well as the burden of albinism 
they experienced in Kosovo. As for factographic and historical documentary prose 
of the book Kumanovo before and during the war 1912, there is a particularly trans-
parent tendency towards the Romanesque. Throughout the atmosphere of restless-
ness and apprehension, and the description of the most significant moments depict-
ing the difficult life of Serbs in Kumanovo, it seems that this book has evoked the 
times of slavery, freedom fight, but also the day that the freedom was won in the 
most authentic way. 

Key words: Serbs in Kosovo, Serbs in Kumanovo, historical documentary prose, 
restlessness and apprehension, difficult life, Turk’s occupation.

Рад је пре дат 16. ок то бра 2012. го ди не, а на кон 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.





Ја сми на ВУ ЧЕ ТИЋ*

КО СТИ ЋЕВ ПО ВРА ТАК У БУ ДУЋ НОСТ**

Ап стракт: Ин спи ра ци ју за на ста нак овог огле да аутор ка је на шла у чу-
де сној ак ту ел но сти Ко сти ће ве по е зи је и ро ман ти чар ских иде ја ко је су (ма да 
је ро ман ти зам као књи жев ни по крет одав но не стао са књи жев но у мет нич ке 
сце не), пре жи ве ле и ре ак ту а ли зо ва не у на ше вре ме у ви ду нео ро ман ти чар-
ских тен ден ци ја и еска ла ци је на ци о нал них осе ћа ња. По ла зе ћи од бри љант не 
сту ди је Ста ни сла ва Ви на ве ра о Ла зи Ко сти ћу, под на зи вом За но си и пр ко си 
Ла зе Ко сти ћа, ко ју Ви на вер отва ра ре ми ни сцен ци јом на за чет ни ка исто ри о-
гра фи је у Ср ба, Јо ва на Ра ји ћа, и ње го во схва та ње Ми нер ве, бо ги ње уче но сти 
и му дро сти у ста рих Ри мља на, аутор ка овог ра да по ку ша ва на при ме ру Ко сти-
ће ве по е зи је да са гле да у ко јој је ме ри Пе сник усво јио Ми нер вин на ук, а на 
при ме ру са вре ме них де ша ва ња, у ко јој ме ри смо то као на ци ја, учи ни ли ми?

Кључ не ре чи: Ла за Ко стић, Јо ван Ра јић, Ста ни слав Ви на вер, Ми нер ва, 
учи те љи ца жи во та, исто ри ја ко ја се по на вља, ро ман ти зам, нео ро ман ти зам, 
ро до љу би ва по е зи ја.

1. На ис пи ту код Ми нер ве

„Да Ви зна те што ја знам,
да Ви зна те што ја пам тим,
Ви ни ка да не би сте же ле ли
да по ста не те срп ски пе сник.“

Из пи сма Ла зе Ко сти ћа  
Ста ни сла ву Ви на ве ру

Бри љант ну сту ди ју о ко виљ ском ге ни ју и на шем зна ме ни том пе сни ку 
Ла зи Ко сти ћу под на зи вом За но си и пр ко си Ла зе Ко сти ћа Ста ни слав Ви-
на вер отва ра се ћа њем на Јо ва на Ра ји ћа, ко га са Ко сти ћем не по ве зу је са мо 

УДК 821.163.41.09-1 Костић Л.

БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 33, 2012

* Ис тра жи вач-при прав ник, Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на / Ле по са вић, 
ja smi na_vu ce tic@yahoo.com

** 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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Ко виљ, род но ме сто пр во га, и про стор на ко ме је ар хи ман дри то вао дру ги. 
Оно што им је та ко ђе за јед нич ко је сте и ду бо ки на клон бо ги њи Ми нер ви, 
бо ги њи му дро сти и уче но сти у ста рих Ри мља на, у ко ју је Ра јић ве ро вао „као 
у ’у чи те љи цу жи во та’. А ко ме је та из ре ка би ла по треб ни ја но Ср би ма! Он је 
сма трао да Ср би тре ба да из ву ку из ве сна оче вид на на ра во у че ни ја из не при-
стра сне исто ри је, ко ју је он хтео да им да, на осно ву пра вих из во ра. Ју жни 
Сло ве ни – ми слио је Ра јић – би ли су до са да сла би уче ни ци Ми нер ве, бо ги ње 
му дро сти и уче но сти. Оту да и по ти чу њи хо ва нај ве ћа зла“1.Из то га раз ло га 
је и са чи нио де ло под на зи вом Исто ри ја ра зних сла вен ских на ро дов на и па че 
Бол гар, Хор ва тов и Сер бов, ко ја се сма тра ка ме ном те мељ цем уче не исто ри-
о гра фи је у мо дер ном европ ском ду ху у Ср ба2. На пи сао ју је ка ко би сво ју не-
про све ће ну па ству, ома ло ва жа ва ну у стра ним из во ри ма, на у чио да се слу жи 
исто риј ским ис ку ством, ка ко би из тми не за бо ра ва из ву као оно што се та мо 
кри ло, за бо ра вље но. Та ко пи ше Ста ни слав Ви на вер. Су де ћи по ње го вим ре-
чи ма, Ра јић ју је пи сао кр вљу и са пу но жу чи, мо ти ви сан мно го број ним исто-
риј ским за блу да ма Ср ба, крат ким пам ће њем и де ти њом на ив но шћу сво јих 
су на род ни ка. И ли це мер но шћу стра на ца, ко ји су „ома ло ва жа ва ли Срп ство, 
по ни жа ва ли га, исме ја ва ли и псо ва ли. Ни су би ли објек тив ни“3. 

Не ка ко па ра лел но са по ја вом Ра ји ће ве во лу ми но зне Исто ри је у на ро ду 
за ма јац до би ја јед но дру го се ћа ње на исто ри ју. У пи та њу је еп ска по тка Срп-
ства, ва зда при сут на, кру ни са на еп ским на род ним пе сма ма, ко је су у то до ба, 
по сред ством ве ли ких умо ва као што је Ге те, на и шле на ди вље ње За па да, а 
не са мо ма ти це у ко јој су по ни кле. Био је то де вет на е сти век, вре ме ра ђа ња 
но ве осе ћај но сти, на ци о нал не све сти, ин те ре со ва ња за све што је на род но и 
аутох то но и иде ја о осло бо ђе њу и ује ди ње њу Ју жних Сло ве на. Иако, по пут 
мно гих дру гих умет ни ка и ви зи о на ра да ле ко ис пред сво га вре ме на, или, дру-
га чи је ре че но, све вре мен, Ла за Ко стић је био и че до сво га до ба, одан иде а ли-
ма вре ме на ко јем је при па дао. У ср цу је, на ро чи то у мла дим сво јим да ни ма, 
но сио иде ју о об но ви Срп ства и био ве ран ви ли на ци о нал ног пе сни штва, 
за штит ни ци срп ске ли ре, а свој реч ник бо га тио и ин спи ра ци ју за на ста нак 
ка лам бу ра и ко сти ћев ски ин то ни ра них и пре по зна тљи вих ко ва ни ца на ла зио 
у Ву ко вом Рјеч ни ку. Ми нер ва, ме ђу тим, ни је би ла за штит ни ца и пред став-
ни ца на род них пре да ња. Не ми ме тич ко по сво јој при ро ди, на род но се ћа ње 
ни је пре тен до ва ло на ве ро до стој ност и ни је има ло пу но то га за јед нич ког 
са исто риј ском на у ком, ко ја ће се на по ре до са об но вом на ци о нал ног осе-
ћа ња раз ви ја ти, а ко ја ће те жи ти да бу де ег закт на и ба зи ра ти сво ја твр ђе ња 
на про вер љи вим и по у зда ним исто риј ским из во ри ма. О на род ној вер зи ји  

1 Ста ни слав Ви на вер, За но си и пр ко си Ла зе Ко сти ћа, Фо рум, Но ви Сад, 1963, 15.
2 Ра ди вој Ра дић, Ср би пре Ада ма и по сле ње га, исто ри ја јед не зло у по тре бе: сло во про тив 

„но во ро ман ти ча ра“, Сту бо ви кул ту ре, Бе о град, 2005, 43.
3 Ста ни слав Ви на вер, нав. де ло, 15.
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срп ске исто ри је, ка ко Ра дић твр ди, ни сам Ра јић ни је имао по вољ но ми шље ње4. 
Ко стић се пак, као и ва зда у жи во ту, по пи та њу од но са пре ма Срп ству по ка зао 
као ho mo du plex, чо век ко ји је пре ко сва ке ме ре во лео и бра нио свој род, што 
га ни је ни ка ко мо гло спре чи ти да исти тај род не ми ло срд но кри ти ку је у сво јим 
де ли ма, јер он „[...] ни је са мо во лео исти ну – сви је ми во ли мо; он ју је и го во-
рио, и го во рио је са си ли ном ко ја је за пре па шћи ва ла [...]“5. Он је, као и мно ги 
ње го ви су на род ни ци и са вре ме ни ци, био „се тва Ра ји ће ва“6, от при ли ке у јед на-
кој ме ри у ко јој је био за до јен ли ром на род не по е зи је. Као Пе сник био је склон 
по е ти за ци ји ствар но сти, али као еру ди та и по ли гло та ван ред ног обра зо ва ња, 
исту ту ствар ност и сво је не ка да шње за но се знао је да про се је кроз си то кри ти-
ци зма и фак то гра фи је. Ипак, оно што у на род ном се ћа њу Ми нер ви ни је би ло 
по во љи би ла је иде а ли за ци ја не спор но бли ста ве про шло сти срп ско га ро да ко-
ју ни је тре ба ло улеп ша ва ти, ни ти је пред ста вља ти зна чај ни јом но што је би ла. 
Осим то га, за оно што је у њој би ло не слав но ни је тре ба ло тра жи ти крив ца. Ви-
на вер, ме ђу тим, упо зо ра ва на чи ње ни цу „од нео бич ног зна ча ја: срп ски је на род 
жи вео под мит ском кле твом про ти ву из дај ни ка. За про паст на Ко со ву, срп ски 
на род ба цио је кроз уста ца ра Ла за ра про клет ство сва ко ме ко не до ђе на бој на 
Ко со во. Од сво је пак лич не стра не, на род ни пе вач про клео је и Ву ка Бран ко ви-
ћа, ко ји је, до ду ше, до шао на Ко со во, али ни је на Ко со ву и остао. То дво стру ко 
ко сов ско про клет ство (ко не до ђе, и ко не оста не) об ја шња ва мно ге ства ри у 
срп ској по ли ти ци, бар об ја шња ва њи хо ву стра сност, го ро пад ност! Жуч, бес... 
На Ко со во тре ба до ћи, на Ко со ву тре ба оста ти. А сва ка срп ска стран ка – у то ку 
да љег исто риј ског раз вит ка – има сво је иде је о сва ком но вом Ко со ву. [...] Сва-
ки ви ди Ко со во он де где се ње му чи ни да је опет на ста ло“7. Срп ски се на род, да-
кле, у Ко сти ће во до ба, али не са мо та да, на ла зи на сре до кра ћи из ме ђу две под-
јед на ко ве ли ке опа сно сти: да услед крх ко сти пам ће ња и не до вољ не уче но сти 
на ив но ве ру је обе ћа њи ма ко ја до ла зе спо ља, па да се по сле раз о ча ра и крив ца 
тра жи у дру го ме, или да, у те шким исто риј ским окол но сти ма, при бе га ва иде а-
ли за ци ји вла сти те про шло сти, тра же ћи оправ да ња за по ср ну ће на ци је у мо ти ву 
из дај ства, ко је ће се та ко сна жно уре за ти у мен тал ни тран скрипт Ср ба, да ће не 
јед ном би ти из го вор за ме ђу соб но про га ња ње и ис тре бље ње су на род ни ка, али 
не са мо то: за тра же ње крив ца за по сто је ћу си ту а ци ју сву где, до у се би са мом. 
У оба слу ча ја је очи глед но да на ро ду не до ста је са мо свест и је дин ство. Све се то 
очи то ва ло и у Ко сти ће вом ства ра ла штву. Ис ку ше ња кроз ко ја је про ла зио као 
чо век би ла су ку шња и за ње го во пе сни штво: у мла до сти ва тре ни за го вор ник 
бор бе за осло бо ђе ње и по ет ски пер ја ник сла во пе ва Срп ству пре тва ра се то ком 
вре ме на у ре зиг ни ра ног по е ту обе све ће них иде а ла о ко ји ма пе ва не без жал ца  

4 Ра ди вој Ра дић, нав. де ло, 44.
5 Ми лан Ка ша нин, Суд би не и љу ди: огле ди о срп ским пи сци ма, Про све та, Бе о град, 1968, 79.
6 Ста ни слав Ви на вер, нав. де ло, 17.
7 Исто, 19.
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у ср цу. Он ви ше не ма илу зи ја, ни гле де спољ њег, стра ног све та, ни по пи та њу 
сво јих су на род ни ка. Ме ра за но са са ко јим је не ка да пе вао о сло бо ди би ла је ме ра 
ње го вог по то њег огор че ња. То не тре ба да чу ди, ако се има у ви ду ти тан ска стра-
стве ност Ко сти ћа ко ја се на шла на ис ку ше њу пред те ко ви на ма вре ме на ко јем је 
при па дао и ње го вом лич ном исто ри јом. 

Упра во то, је дан до га ђај из Ко сти ће ве ди пло мат ске би о гра фи је и фраг-
мент из Ви на ве ро ве књи ге у ко ме је по ме ну ти до га ђај опи сан би ли су оки дач 
за на ста нак ово га ра да, због њи хо ве не ве ро ват не ак ту ел но сти, због за па њу-
ју ће по ду дар но сти до га ђа ја, због исто ри је ко ја, ба рем на на шем под не бљу, 
има тен ден ци ју да се не пре кид но по на вља, и због нас, ко ји из те исто ри је 
и про шло сти на шег на ро да и на ро да ко ји на се ља ва ју ове те ре не ни шта не 
учи мо. Ср би не пре кид но па да ју на Ми нер ви ном ис пи ту. За што је то та ко? 
Пре не го што пре ђе мо на по ста вља ње пи та ња, ко ја је, по ет ски уоб ли че на, на 
ову те му по ста вљао Ко стић (јер, ка ко је не ко ре као, књи жев ност не да је од-
го во ре, она по ста вља пи та ња), на ве шће мо по ме ну ти исе чак из Ко сти ће вог 
жи во та и мо но гра фи је За но си и пр ко си Ла зе Ко сти ћа:

„На Бер лин ском кон гре су, где је Ла за Ко стић био се кре тар Ри сти ћев, 
и где се ре ша ва ло о на шем оп стан ку, о на шем би ти или не би ти, – Ри стић је 
мо рао да оста не у нај бо љем слу ча ју ’у пред со бљу’. У са му бал ску дво ра ну Рађ-
ви ло ве па ла те (где се одр жа ва ла Бер лин ска кон фе рен ци ја, под пред сед ни-
штвом Би змар ко вим) наш ми ни стар спољ них по сло ва, наш де ле гат ни сту пио 
ни је – а још ма ње ње гов се кре тар, др Ла за Ко стић. У њој су ве ли ки и моћ ни 
ово га све та др жа ли ви со ко пар не и звуч не го во ре и про си па ли бо ле сно би-
сер је оту жних и отр ца них фра за: о европ ској кул ту ри и о ман да ту европ ске 
чо веч но сти и о осве шта ним пра ви ма го ле мих, док ма ле и нај ма ње, чи је се то 
ко же ти че, ни су ни при ми ли у свој све тли скуп (бар да им ви де пле сни ко-
рак – јер је тре ба ло да ти ма ли игра ју по свир ци оних ве ли ких). Ма ли су би ли 
не при клад ни за бли ста ви свет ски бал! Не ка игра ју по сво јим за ви чај ним бу-
џа ци ма сво је пи пи рев ке и ко ко ње шта! И не ка бу ду так тич ни: не ка се до бро 
др же так та! Са мо да не по гре ше у так ту: од у век су од нас тра жи ли да бу де мо 
бла го при стој ни; такт пре све га, ни по што да не ис пад не мо из так та!“8.

На ри мејк ове драм ски ин то ни ра не сце не из Ко сти ће ве ди пло мат ске би о-
гра фи је ко ју опи су је Ви на вер ни смо мо ра ли ду го да че ка мо: по ла ве ка од Ви на-
ве ро вог ци нич ног и ожу че ног под се ћа ња, а око 130 го ди на од са мог до га ђа ја, 
од и гра ло се сле де ће: на кон сул та ци ја ма Са ве та без бед но сти УН, чи ји је Ср би ја 
– тре ба ли то на гла си ти – је дан од осни ва ча, 30. ју ла 2011. Ву ку Је ре ми ћу, та-
да шњем ми ни стру спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је, при су ство ни је до зво-
ље но. Пре ма на во ди ма на ших ме ди ја, ми ни стар Је ре мић је два и по са та се део 
„ис пред вра та са ле у ко јој се во ди ла же сто ка рас пра ва ме ђу пред став ни ци ма 

8 Ста ни слав Ви на вер, нав. де ло, 17.
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два бло ка – јед ног ко ји су пред во ди ле Ру си ја и Ки на и ко ји је по др жа вао зах тев 
Ср би је и дру гог ко ји су пред ста вља ле САД и Ве ли ка Бри та ни ја. Оста ле зе мље 
су се при кла ња ле час јед ној, час дру гој стра ни“9. Тач ку на ди ску си ју ста ви ла 
је Не мач ка, ста вља њем ве та на Је ре ми ћев го вор, ко ји је, а о че му би дру гом, 
тре ба ло да бу де из ло жен на те му си ту а ци је на се ве ру Ко со ва, ра ди че га су кон-
сул та ци је и са зва не. Слу чај ко ме ди јант? Ni hil no ve sub so le, учи нас ста ра ла тин-
ска по сло ви ца. Бор хес је то ре као на дру га чи ји на чин: „Не ма ни чег ста рог под 
сун цем. Све је но во, али се до га ђа на веч ни на чин“. 

Ка ко са да про роч ки зву че Ви на ве ро ве ре чи! Чи ни се да оне тре ба да ука-
жу упра во на тај веч ни на чин, на уни вер зал ну па ра диг му де ша ва ња по ко јој 
функ ци о ни ше дру штво и свет у ко јем жи ви мо. То је сми сао Ми нер ви ног уче-
ња, увид у бор хе сов ски веч ни на чин на ко ји се ак ту е ли зу је оно што сва ка ге-
не ра ци ја сма тра сво јом са да шњо шћу. Зна чај то га за оп ста нак на ци је и здрав 
пси хич ки жи вот ње них при пад ни ка са гле да ва ли су и на гла ша ва ли с вре ме на на 
вре ме про зор љи ви по је дин ци. Ме ђу тим, ни они ни су увек ла ко и од са мог по-
чет ка про ни ца ли у ко ло плет исто риј ских де ша ва ња. Кат ка да су пре ла зи ли дуг 
пут од вар љи вих мла дић ких илу зи ја и за но са до отре жња ва ју ћих фа ка та ко ји ма 
их је ис ку ство по у ча ва ло. Упра во та кав је био Ко сти ћев жи вот ни и по ет ски 
пут, ко ји ће мо, са ак цен том на Ми нер вин на ук, по ку ша ти да украт ко са гле да-
мо освр том на би ра не сти хо ве из ње го ве пе снич ке за о став шти не. 

2. Из ме ђу Сци ле и Ха риб де хва ло спе ва  
Срп ству и осу де дру гих

За оду ше вље ње Ла зе Ко сти ћа на ци о нал ним на сле ђем и ин спи ра ци ју 
ко ју је на ла зио у на род ном ства ра ла штву и на род ном срп ском је зи ку за слу-
жан је ње гов на став ник Јо ван Ђор ђе вић. Су де ћи по по дат ку ко ји на ла зи мо 
у ли те ра ту ри о Ко сти ћу, ка да је овај у сла ву по ме ну тог про фе со ра, по во дом 
ње го вог имен да на, ис пе вао „пе сми цу по што ван ку“10 на не мач ком је зи ку, 
овај му од го во ри сле де ће: „Ле по је – ре че – из у ча ва ти стра не је зи ке, али је 
сра мо та и гре хо та за бо ра вља ти и за пу шта ти свој ро ђе ни, свој ма тер њи је зик. 
Па ми пре по ру чи да чи там Ву ко ву збир ку Срп ских на род них пје са ма и да се 
ве жбам у пи са њу сво га је зи ка. Та ко ја и учи ним. Не мач ких сти хо ва оста вим 
се са свим, или го то во са свим, а ла тим се срп ских“11.

На тај на чин ће син шај ка шког ка пе та на Пе тра Ко сти ћа, по то њи раз-
ба ру ше ни по е та по ни као на вој нич ком и рат нич ком тлу Шај ка шке, чвр сте 

9 http://www.blic.rs/Ve sti/Po li ti ka/268729/Je re mic-u-hod ni ku-ce kao-od lu ku-Sa ve ta-bez-
bed no sti

10 Ра ди вој Си мо но вић, Успо ме на на др Ла зу Ко сти ћа, Књи жев на за јед ни ца Но вог Са да – 
На род на би бли о те ка „Кар ло Би је лиц ки“, Но ви Сад – Сом бор, 1986, 50.

11 Ла за Ко стић, Књи га о Зма ју, Про све та, Бе о град, 1984, 34.
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те ме ље сво га ства ра ла штва на ћи у срп ској ли ри. Ка сни је ње го во ан га жо ва ње 
у ра ду Ује ди ње не омла ди не срп ске12(чи ји је је дан од осни ва ча и нај и зра зи-
ти јих пред став ни ка) са мо ће пот пи ри ти пла мен ро до љу би вих осе ћа ња и до 
ег зал та ци је до ве сти ње го ву те жњу за сло бо дом.

О њој ће, као о им пе ра ти ву чи та вог срп ског ро да, са ис кљу чи во шћу и 
стра шћу свој стве ном ње го вој ти тан ској при ро ди, али и ду ху вре ме на, пе ва-
ти у по е ми Пре љуб ни ца. Сле де ћи сти хо ви пред ста вља ју глас ко ји се хај ду ку 
у го ри при ви ђа уочи усну ћа, од го вор го рин на ње го ве ми сли пу не че жње за 
су пру гом и си ном, ко ји га че ка ју на до му:

Ка мо та ко, ка мо, дру же,
ка мо ти се ми сли пру же?
Зар ти ми слиш, по ред ме не,
да још мо жеш имат же не?
Са мо ме не смеш да љу биш
све док вр хом ђор де пла ве
свом на ро ду зип ку сла ве,
се би ра ку не из ду биш!

Ја вас љу бим све јед на ко,
сва ког жар ко, сва ког ја ко,
ко се го де венчô са мном
кр вљу вре лом, смр ћу там ном,
бој ним кли ком и опе лом,
ко је са мном ду шом, те лом,
ја се да јем са мо це лом;
али дру ге ја не тр пим –
ил’ ме ни је ме ђу Ср бим’!

12 За пред став ни ке Ује ди ње не омла ди не срп ске Дра ги ша Жив ко вић твр ди сле де ће: „У 
обла сти иде о ло ги је они су, и по ред то га што су у на у ци би ли по зи ти ви сти и дар ви-
ни сти, би ли за на ци о нал ну иде а ли за ци ју и за култ про шло сти. Они су за об на вља ње 
јед ног но вог срп ског цар ства, за на ци о нал ну са мо свој ност, за еман ци па ци ју од свих 
стра них ути ца ја, за на шу на ци о нал ну, срп ску ети ку, пра во, умет ност, па чак и ре ли ги ју. 
У јед ном свом пре да ва њу 1867. го ди не у Но вом Са ду (Осно ва за срп ску ди ви ну ко ме-
ди ју, „Ма ти ца“, 1867), баш Ла за Ко стић ве ли да на ша на род на по е зи ја тре ба да за ме ни 
цр кву и ре ли ги ју и да уме сто кул та Бо го ро ди це тре ба усво ји ти култ мај ке Је вро си ме. 
Они чу ве ни сти хо ви из на род не пе сме Урош и Мр њав че ви ћи – ’Не мој, си не, го во ри ти 
кри во...’ сре ћу се на сва ком ко ра ку, ци ти ра ју се на ску по ви ма и збо ро ви ма, у ча со пи-
си ма и ли сто ви ма, у на уч ним рас пра ва ма и умет нич ким при по вет ка ма, и они тре ба да 
по слу же као нај бо љи до каз ви со ке мо рал не све сти срп ског на ро да. Оту да ће на род на 
по е зи ја и на ци о нал на про шлост пред ста вља ти две глав не и основ не идеј не вред но сти 
из ко јих су љу ди ше зде се тих и се дам де се тих го ди на про шлог ве ка цр пи ли сво ја уве ре-
ња, на че ла и стре мље ња. (Дра ги ша Жив ко вић, пред го вор у књи зи: Ла за Ко стић, Пе сме 
и дра ме, Но во по ко ље ње, Бе о град, 1951)
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Та ко шап ће, та ко збо ри
су хи ли стак на врх го ри:
са ја во ра ил’ са ду ба
њим хај ду ку збо ри љу ба,
вер на љу ба свег му ро да,
та ко збо ри с њим сло бо да.

И у пе сми „Ра ње ник“ ла мен ти ра ће над из гу бље ном сло бо дом:

Сло бо ду ми ду ша во ли,
по тур че ну срп ску ви лу –
хај! ала ме ср це бо ли
у ра на ма и у ми љу!
Ча шу во де са мо, ро де!
Је зе ро ми кр ви оде!

У пр вој фа зи Ко сти ће вог ства ра ла штва, за раз ли ку од љу бав не ли ри ке, 
ко ја је идеј но и из ра жај но бле да, сва си ли на ње го вог тем пе ра мен та ис по ља-
ва се у ро до љу би вим пе сма ма и по е ма ма. Пе ва ће че сто он 

о див ном јед ном пле ме ну бед ном,
уве лој сла ви ро да јед но га,
пле ме на мо га, ро да срп ско га.13

Сла ви ће Ко стић ле по ту на ших же на, не про пу шта ју ћи при ли ку да ис-
так не осно ве на ко ји ма по чи ва њи хо ва ду хов на ле по та – на на ци о нал ном на-
сле ђу усме не по е зи је:

Срп ки ња је мо ја ди ка,
срп ски се по на ша,
срп ске ду ше, срп ска ли ка,
ви лин ско га ста са.

Срп ски јој је осмех бај ни,
срп ски шкри пи зу би,
срп ски во ли, срп ски гр ли,
срп ски зна да љу би.

Срп ки ња је по по гле ду,
ре чи и уз ди ху,
и ср це јој жи во ку ца –
по на род ном сти ху.

13 У пи та њу је пе сма „По след ња ру жа“. У: Ла за Ко стић, Пе сме. Са бра на де ла, При ре дио 
Вла ди мир Ото вић, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 1989, 196.
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Не рет ко је Ко стић упо тре бља вао але го риј ске сли ке ка ко би до ча рао 
не ку иде ју: у пе сми „Срем и Бач ка“ упра во је на тај на чин, кроз пер со ни-
фи ко ва ну, осу је ће ну љу бав ових ре ги о на, ис по ље на жал због раз дво је но сти 
срп ског жи вља, ко ји је не ка да жи вео у гра ни ца ма јед не др жа ве, а са да је 
ра се љен у две ца ре ви не, чи ју ме ђу пред ста вља Ду нав. По мо ћу исте стил-
ске фи гу ре Ко стић у пе сми „Раз го вор с уву че ном срп ском за ста вом у ма ђи-
стра ту но во сад ском“ ево ци ра исто ри ју срп ско га на ро да од све тлих вре ме-
на Ду ша но вог цар ства, пре ко ње го ве про па сти, све до ту роб не ствар но сти 
сво га вре ме на у ко јем Ср би на се ља ва ју две ца ре ви не, а ни у јед ној им ни је 
до бро. Пр кос са ко јим Ко стић по зи ва на от пор по твр ђу је ње го ву про ме-
теј ску при ро ду. Упра во о Про ме те ју, том до бро тво ру чо ве чан ства, у два 
на вра та је пе вао. Као мо то за „Ја дран ског Про ме те ја“ Ко стић узи ма стих 
из Ес хи ло вог Ве за ног Про ме те ја, ко ји гла си: „Јер осим Ди ва ни ко ни је сло-
бо дан“. И ов де има мо по сла са але го риј ском сли ком ко јом Ја дран ски Про-
ме теј пред ста вља по ро бље не бал кан ске на ро де, а орао ко ји му кљу је ср це 
(ср це, не џи ге ри цу!) је сте „беч ка ве ле моћ“. Свој усуд Ја дран ски Про ме теј 
на ди ла зи пр ко сним сме хом, за шта у фу сно ти уз пе сму на ла зи мо сле де ћи 
на пис: „По до пи си ма аустриј ских не мач ких но ви на са уста нич ког бо ји шта, 
до ви ки ва ли би се уста ни ци гро хот ним сме хом. Ве ле да је стра шно би ло слу-
ша ти тај смех“14.

Ла мент над суд би ном пра во слав них фру шко гор ских ма на сти ра, ко је 
Пе сник на зи ва „тан тал ским ро дом“ и ко ји у те шким исто риј ским усло ви ма 
про па да ју, Пе сник ис по ља ва у пе сми „У Сре му“. Као и у прет ход ној пе сми, 
и ов де је але го риј ска сли ка по слу жи ла да се ис по љи Ко сти ћев од нос пре ма 
ду хов ној, од но сно ма те ри јал ној ба шти ни, на шим ма на сти ри ма. По ро бље-
ност и не мо гућ ност да се њи ма сло бод но упра вља од ре ђу ју њен тан тал ски 
ка рак тер, а уру ша ва ње овог на род ног до бра Пе сник у су ма тра и стич ком ду ху 
Цр њан ског кон тра сти ра пре ма не так ну тој ле по ти Фру шке го ре, чи ја ре љеф-
на бла гост и уме ре ност од ре ђу ју и њен ка рак тер: она на све људ ске хи ро ве и 
екс трем не по ступ ке гле да са раз у ме ва њем и не до дир љи во шћу, и сме ши се, 
са мо се сме ши. По мир љи вост и тр пе љи вост свој стве на Мај ци при ро ди, ни је, 
на жа лост, уро ђе на и чо ве ку, ње ном че ду. Јет ко и фру стри ра но Ко стић у пе-
сми „На ше“ по зи ва на од бра ну иден ти те та, ду хов не и ма те ри јал не имо ви не 
Ср ба. Кат кад му у иш че ки ва њу ду го жу ђе не сло бо де не до ста је стр пље ња, 
као у пе сми „1863“:

И опет јед на го ди на,
и опет је дан рок,
и још ће мо жда сто ти на,
и не ће да ти Бог!

14 Ла за Ко стић, Пе сме. Са бра на де ла, 291. 
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Та да ће се, не мо ћан да сво јом пе смом спа се срп ски род, обра ти ти за по-
моћ све том Јо ва ну Да ма ски ну, зна ме ни том бо го сло ву, јед ном од нај ве ћих 
цр кве них пе сни ка, да по сре ду је из ме ђу срп ског на ро да и Бо га: 

Бо гу зе фи ра, Бо гу олу ја,
го спо ду сфе ра звуч но га мâ,
Бо гу сла ву ја и Бо гу гу ја,
го спо ду тут ња гро мо ви ма:
ти, кле тво зем не ома не,
ти, пе смо неб них сно ва,
од нес’ му, све ти Јо ва не,
и гла се на ших бо ла!15

У дру гој пе сми по све ће ној ово ме све цу, под на зи вом „Пе вач ка ’им на“, 
Ко стић мо ли све тог Јо ва на Да ма ски на да учи ни чу до и вас кр сне по ср ну ло 
Срп ство:

Гла со ва пев че, Јо ва не,
свој храм об но ви свет,
об но ви пе сме по то ње,
у слу си ма нек по то не
не сно сив очи глед!

Упр кос све оп штем по ср ну ћу Срп ства, још увек по сто ји на да у ње го во 
зе маљ ско спа се ње. У Ко сти ће во до ба, на да је по ла га на у Цр ну Го ру, по след-
њи ба сти он сло бо де на ро да на Бал ка ну. Ве ра у моћ цр но гор ског на ро да да 
се од у пре за во је ва чу и осве ти се за стра да ње брат ског срп ског на ро да ис хо-
ди ште је пе сме „Ду жде се же ни“. У тој сво јој чу ве ној пе сми Пе сник ће ожа-
ли ти бо ро ве сло вен ских го ра, ко ји ће би ти по се че ни за рад из град ње цр кве 
Све те Мај ке од спа са (San ta Ma ria del la Sa lu te), ко јој је у сво јој пе сми по зни-
ци и по ка јан ки Ко стић за ве штао веч ност. Је ди ну узда ни цу ка да је у пи та њу 
об но ва по ср ну лог Срп ства, као што је ре че но, Ко стић ви ди у Цр ној Го ри. 
Он се у по ме ну тој пе сми пи та:

Ал’ има л’ сла ве ро ђе ном ро бу?
У пре га лач ком, чи ло ме до бу
сло бо да са мо сра мо ту пе ре,
сло бо да де ла, сло ва и ве ре;
њо ме је са мо крв про ли ве на
ју нач ке бра ће бла го сло ве на,

15 У пи та њу је пе сма „Пе вач ка ’им на Јо ва ну Да ма ски ну“.
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њо ме се ста ре ви да ју ра не,
њом ће и ро бу сун це да гра не,
њо ме се дав на осве та све ти,
њо ме се рâ вне кр шне вр ле ти
до род на по ља, до си ња мо ра,
њо ме се ди чи сла ва нам ско ра,
Цр на ни Го ра.

На чвр сту сим би о зу би ћа пе сни ка и би ћа на ро да ко ја из би ја из до са да 
на ве де них сти хо ва, Ко стић екс пли цит но упу ћу је у сту ди ји Ге те и ње го ва на-
род на сви јест: 

„Но ако је ја сно да сва ком на ро ду ва ља да су ми ли ње го ви ве ли ки пје-
сни ци, да ва ља да их ци је ни и ње гу је, већ ако је тај на род сам се би мио; 
још је при лич ни је, још је при род ни је и ра зу мљи ви је да је и пје сни ку мио 
они на род из ко га је по ни као, да му је ми ла она жи ва зе мља у ко ју је пу-
стио нај ду бље и нај та ње ко ри је не сво је ду ше, ко ја му да је на те ко ри је не 
све сво је вр ли не ода бра не и про ци је ђе не да их он раз ви је у див не цвје то-
ве на ра дост и ди во ту све га жи во га сви је та. Као што би нам би ло чуд но, 
не ми ло и мр ско ви дје ти гдје год на род, ко ји не би ма рио за свог нај от мје-
ни јег пје сни ка; још би нам би ло чуд ни је, још не ми ли је кад би смо ви дје ли 
ве ли ког пје сни ка, ко ји не би по што вао сво га на ро да, ко ји не би са сво јим 
на ро дом – и ту го вао и ра до вао се, ко ме би би ло све исто, а жи вио тај на-
род сво ји јем на род ни јем жи во том, а уги нуо и пре то пио се у дру ги“16.

Оно за шта се екс пли цит но за ла гао у сво јим есе ји ма и сту ди ја ма, Ко стић 
је све до чио ка ко сво јим жи во том, та ко и сво јим пе сма ма: у пе сми „Ра јо, ту жна 
ра јо...“ он пе ва:

Ра јо, ту жна ра јо, кад се те бе се тим,
не бих да ти пе вам, већ бих да те све тим.

Из по ме ну те те сне сим би о зе са на род ним би ћем мо жда и из ви ре го то-
во про роч ки дар Ла зе Ко сти ћа. За при мер ће мо узе ти сти хо ве из пе сме „II. 
Ко со во“:

Стој би но див на, стој би но срп ска,
ср да шце мо је, до ме мој!
До ма ћи ни се из те бе се ле,
одо ма ће не ра до сти бе ле,

16 Ла за Ко стић, „Ге те и ње го ва на род на сви јест“. У књи зи: О књи жев но сти. Ме мо а ри. 
При ре дио др Пре драг Па ла ве стра. Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 1991, 100-101.
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а цр ни ја ди се ле се у те
и во де ту ге, цр не им љу бе,
ту ђин ке љу те.
Ра до сти бе ле, али да зна те
да ми се не ће те вра ти ти ви ше,
не би вам се та ко си ја ла ли ца
му ње ви тим осве тље на ма че ви ма,
не би вам та ко ви те шки вран ци
бе сно по ска ки ва ли:
ал’ ид’те са мо, иди те, сјај те,
по след њи пут је, си но ви, знај те!

Но стал ги ја за срп ском по стој би ном, Ста рим Ра сом, ево ци ра ње све тлог 
и слав ног вре ме на ца ра Ду ша на, јед на ко слав не и не срећ не Ко сов ске бит ке, 
ње них уче сни ка, мит ских и ре ал них ли ко ва, те мо ти ви гу са ла, ви ла, мит ских 
би ћа (као, на при мер, Ме се ца, као сим бо ла исла ма) стал на су ме ста ро до љу-
би вих Ко сти ће вих пе са ма. Уну тар њих је, уз мно го број не ва ри ја ци је, мо гу ће 
за па зи ти сле де ћи обра зац, од но сно схе му по ко јој Пе сник из ла же по ет ску 
иде ју: ла мен ти ра ње над срећ ним вре ме ни ма Ду ша но вог цар ства, се ћа ње на 
Ко сов ски бој, су о ча ва ње са ту роб ном ствар но шћу. И гу сле, као ин стру мент 
ко ји је оку пљао при пад ни ке брат ства и пле ме на, и уз ко је се ис пе ва ла еп ска 
пе сма, ба шти ник на род ног се ћа ња и сим бол от по ра, не за о би ла зан су мо тив 
по ме ну те пе снич ке вр сте. О ам би ва лент ном Пе сни ко вом од но су пре ма ја во-
ру, од ко га су са чи ње не, као и пре ма са мим гу сла ма, го во ре сле де ћи сти хо ви:

Ој, ја во ре! Ој, да во ре!
Све тли си не чар не го ре,
хла до ви ти мој од мо ре!
Ал’ си мио, ал’ си сла дак
кад ра за стреш там ни хла дак
од го ди не до го ди не
на си но ве сло бо ди не,
за точ ни ке си ро ти ње,
бра ни о це сла бо ти ње,
кад ра ши риш све тле ру ке
на де ти ће, на хај ду ке.
Ал’ сред сан ка кад те ле па
крв ник сва ли да те це па,
кад оста виш ка мен го лац
не да Тур ком бу деш сто лац,
већ да ро бљу бу деш ко лац:
Ох, ја во ре! Ој, да во ре!
Све тли си не чар не го ре!
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Де це сво је ср до мо ре!
Ала си ми мр зак, мо ре –
Ал’ кад ти се се тим ћер ке,
те ши тељ ке, сла во бер ке,
обај ни це те шких му ка,
одај ни це тај них бру ка,
по кај ни це гре шних за ла,
очај ни це, – ох! гу са ла, –
он да, по бро, он да: хва ла!17

Ка ко су го ди не про ла зи ле, је ња вао је и мла да лач ки Ко сти ћев на ци о нал-
ни ен ту зи ја зам, под те ре том го ди на и ис ку ства ко је оне до но се, а ње гов пр-
ко сни ре во лу ци о нар ни тон усту пи ће ме сто ре зиг на ци ји. „Још ше зде се тих 
го ди на, ка да је био на вр хун цу сво је пе снич ке сла ве и ка да је он сам жи вео 
у за но су ве ли ког омла дин ског на ци о нал ног оду ше вље ња, он за па жа и не ке 
мрач не стра не на ци о нал ног по кре та Омла ди не: грам зи вост, тр ку за ка ри-
је ром, ис ко ри шћа ва ње омла дин ске три би не за сти ца ње лич не по пу лар но-
сти, бо ле сне ам би ци је и лич ну не тр пе љи вост, и ње го ва ли ра, сва ус треп та ла 
у сла ву срп ског ро до љу бља и на ци о нал ног по но са, ода је и ове по лу ша љи ве 
– по лу јет ке то но ве:

Омла ди но, ди ко ста ра!
Омла ди но, ја де млад!
Ка мо оног ста рог жа ра?
Ка мо онај ру ши град?“18

У по то њој, на сло вље ној „Омла ди на на збо ру“, ње гов је тон мир ни ји, 
сет ни ји, објек тив ни ји. Пе снич ки по зив укљу чу је у се бе по зи ци ју уче сни ка, 
али и са у че сни ка (оног, Бор хе со вог са у че сни ка!), и не при стра сног по сма-
тра ча. За ди вљу ју ће ди рек тан и бес ком про ми сан, оштар на је зи ку, сво је нај-
ја че оруж је ово га пу та је упе рио про тив про фи те ра у вла сти том на ро ду. У 
увод ном де лу пе сме, по глед на мла дост и њен не ис ква ре ни иде а ли зам се ћа 
га вла сти те ве ре у ре во лу ци ју и сми сао жр тве, и он се оку пље ној омла ди ни 
обра ћа са се том:

Чуд не ми ми сли на ди мљу гру ди
гле да јућ умом ску пље не вас;
иза сна те шка кô да се бу ди
оба мро не ки пре жа љен глас.

17 „Пре љуб ни ца“. У: Ла за Ко стић, Пе сме. Са бра на де ла, 311-312.
18 Ви де ти у: Дра ги ша Жив ко вић, пред го вор у књи зи: Ла за Ко стић, Пе сме и дра ме, Но во 

по ко ље ње, Бе о град, 1951.
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У на став ку, се та усту па ме сто оштри јем, осу ђу ју ћем то ну због обе све-
ће них иде а ла и ухле бље ња по је ди на ца на ра чун бор бе у ко јој су жр тво ва не 
чи та ве ге не ра ци је, па се пи та:

да ли су жи вет има ли ком?
да ли су би ли са мо бу да ле
жр тву јућ се бе на тра шку свом?

У слич ном то ну ис пе ва на је и пе сма „Дон Ки хо ту“:

Кад се по сле ду ге но ћи
ја ве зра ци но ве зо ре,
те по ми слим сад ће до ћи
сло бо да на на ше го ре,
да ће хте ти, ко ће мо ћи,
ди ћи на род Бо гу го ре,
те ће би ти је дан, сре ћан,
не ће би ти Са ве, Дри не,
и опет се те бе се ћам,
бу да ли не Са ве дри не!

Ал’ кад ви дим па ме та ре
где с’ кла ња ју шу пљој си ли;
кад ју на ке ви дим ста ре
где их скот ска на слад гњи ли,
те сад оно па ле, жа ре,
чем’ су би ли бор ци чи ли;
да же лу цу ни је смет ње,
мач от па шу са бе дри не: –
та ке сли ке ни су вред не
бу да ли не Са ве дри не.

Дек ден ци ја у ко јој се дру штво на шло и су но врат мо ра ла, Ко сти ћа су мо-
ти ви са ли да са гор чи ном у пе сми „Ој, Ава ло...“ за ва пи: Бла го мр тву, те шко 
жи ву! и Те шко вид ну, бла го сл’је пу!

Чи ни се, ипак, да ће епи лог исто риј ских де ша ва ња у ко ји ма је Ко-
стић уче ство вао и о ко ји ма је пе вао и ко нач ну „пре су ду“ до не ти сле де ћи 
сти хо ви:

Док на ту зе мљу ови сто ји кам,
нај цр њи враг је Ср бин се би сам!19

19 „Про лог за Гор ски ви је нац“ У: Ла за Ко стић, Пе сме. Са бра на де ла, 404.
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У сво јој при ја тељ ски и за штит нич ки ин то ни ра ној књи зи Успо ме на на др 
Ла зу Ко сти ћа др Ра ди вој Си мо но вић, лич ни ле кар и при ја тељ Пе сни ков жа ли 
што „Ла за ни је до жи вио осло бо ђе ње Ко со ва и Ма ке до ни је 1913. и што ни-
је сво јим очи ма гле дао ка ко је скик ну ла ’Беч ка ве ле моћ’ и ка ко се Ја дран ски 
Про ме теј 1918. осло бо дио па му ви ше дво гла вац дво лич ник и дво кљу нац не 
мо же ни шта да на у ди“20, јер је сма трао да би Ко стић спо кој ни ји оти шао са 
ово га све та.

На кон по врат ка из Цр не Го ре, Ко стић је по чео да се ли сво је за но се са 
по ља ро до љу бља на по ље љу ба ви и по тра ге за Ани мом, оте ло вље ном у ли ку 
Лен ке Дун ђер ске. Био је Ко стић све стан и пре то га да при па да јед ном дру-
гом све ту, о че му у Ср бу (От по здрав Љ. П. Не на до ви ћу) пи ше:

Бла го на ма, Ср бо, ве љу ти опе та,
на ше цар ство ни је од овог сви је та.

Из зем них сфе ра по при шта и бо ји шта, трај но обе ле жен су сре том са 
Лен ком Дун ђер ски ви нуо се у сфе ре сна, за раз ли ку од дру гог јед ног пе-
сни ка срп ског ро ман ти зма, јед на ко за бри ну тог за суд би ну ро да. У пи та њу 
је Ђу ра Јак шић. Као што је ре че но, Ко стић је оти шао у зе мљу сно ва, ода-
кле нас је да ро вао сво јом из мир ни цом, по кај ни цом и по зни цом, ла бу до вом 
пе смом „San ta Ma ria del la Sa lu te“. Јак шић је бо ле стан оти шао на дрин ско 
бо ји ште, на кон че га је вр ло бр зо, у пе тој де це ни ји жи во та, пре ра но пре ми-
нуо. У есе ју о Ђу ри Јак ши ћу, Иси до ра Се ку лић ево ци ра се ћа ње на Ге теа и 
ње го ву тврд њу да се жи вље ње учи. Она, пи шу ћи са пу но то пли не и ем па ти је 
пре ма Пе сни ку, сма тра да се нај ве ћи тра ги зам ње гов огле да у то ме што ни је 
на у чио жи ве ти.

Да ли је Ко стић Ла за на у чио жи ве ти? Ако би је дан аспект то га на у ка би-
ло при хва та ње по у ка ко ји ма нас да ру је Ми нер ва, он да је сте.

Оно што се као по тка кроз овај оглед про вла чи је сте на ше пи та ње: је смо 
ли ми, као на ци ја, при хва ти ли њен на ук? Екс пли ка ци ја све га што нам се као 
на ци ји до га ђа и по вла че ње до дат них па ра ле ла са Ко сти ће вим вре ме ном и 
ис ку ством чи не се из ли шним. И од го вор се чи ни су ви шним.

Ка рак те ри сти ка исто ри је да се по на вља, ако је ве ро ва ти фло ску ла ма 
и из ре ка ма, пред ста вља је као ко ли ко по зи тив ну, јер по је дин цу и на ци о ну 
пру жа мо гућ ност да оно што је гре шио ис пра ви, то ли ко и не га тив ну те-
ко ви ну, јер га др жи на стал ном ис ку ше њу да згре ши и на ред ни пут. Ти ме 
ус кра ћу је се би мо гућ ност да бу де сре ћан, јер је „сре ћа че жња за по на вља-
њем“ (Ми лан Кун де ра), а ка ко мо же да бу де сре ћан онај ко стал но из но ва 
пра ви исте гре шке?

20 Ра ди вој Си мо но вић, Успо ме на на др Ла зу Ко сти ћа, 53.
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Ja smi na VU ČE TIĆ

KO STIC’S bACK TO THE FU TU RE

Sum mary 

The in spi ra tion for this es say ap pe a ran ce the aut hor fo und in ama zing ac tu a lity 
of Ko stić’s po e try, and ro man tic ide as which we re sur vi ved and re-ac tu a li zed in our 
ti me in the form of neo-Ro man ti cism and esca la tion of na ti o nal fe e lings (alt ho ugh 
ro man ti cism as li te rary mo ve ment di sap pe a red from li te rary-ar ti stic sce ne long ti me 
ago). Star ting from the bril li ant study of Sta ni slav Vi na ver on La za Ko stic na med 
Fa sci na ting and De fi es, which Vi na ver opens by re mi ni scen ce on the ini ti a tor of hi-
sto ri o graphy of Serbs, Jo van Ra jic, and his com pre hen sion of Mi ner va, the God dess 
of le ar ning and wis dom with the Old Ro mans, the aut hor of this pa per tri es to per-
ce i ve in what me a su re the Wri ter adop ted Mi ner va’s doc tri ne fol lo wing the exam ple 
of Ko stić’s po e try, but at the exam ple of con tem po rary hap pe nings, in what me a su-
re we had do ne it as a na tion?

Key words: La za Ko stić, Jo van Ra jic, Sta ni slav Vi na ver, Mi ner va, te ac her of li fe, 
hi story which is re pe a ted, ro man ti cism, neo ro man ti cism, pa tri o tic po e try.

Рад је пре дат 15. но вем бра 2012. го ди не, а на кон ми шље ња ре цен зе на та од лу ком 
од го вор ног уред ни ка „Ба шти не“ одо брен за штам пу.



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

ПА НО РА МА КАО МО ДЕЛ ОБ ЛИ КО ВА ЊА 
СТВАР НО СТИ

(Ан дри ће ва па но ра ма у до жи вља ју  
Ву ка Фи ли по ви ћа)**

Ап стракт: Схва та ње па но ра ме као мо де ла об ли ко ва ња ствар но сти 
(а ко је по ти че од уче ња ру ских фор ма ли ста, пре свих Шклов ског), Фи ли-
по вић је нај пре те о риј ски уте ме љио у огле ду „Књи жев но де ло и ауто би о-
гра фи ја“, а за тим је прак тич но при ме нио на књи жев но де ло Ива Ан дри ћа 
(у при по ве ци „Па но ра ма“, али и „Про зор“, „На оба ли“, „Ку ла“, „У за ва ди 
са све том“, „Књи га“ и по себ но у ли ку Ћор ка на из ро ма на На Дри ни ћу при-
ја). У ње му су су бли ми ра ни сви зна чењ ски аспек ти па но ра ме као аутен-
тич ног ан дри ћев ског до жи вља ја све та.

У сли ка ма па но ра ме и оним ко је је се ћа ње на њу про бу ди ло из пи шче-
вих де чач ких да на, Фи ли по вић је тра гао за пул са ци јом су шти не ис ку ства 
из ко га се раз ви јао умет нич ки свет Ан дри ће вих де ла. 

Кључ не ре чи: Иво Ан дрић, Вук Фи ли по вић, па но ра ма, сли ке, до жи-
вљај све та, де тињ ство, умет нич ки до жи вљај, ствар ност. 

Ван Гог је го во рио ка ко се у жи во ту, као и у сли кар ству, мо же би ти без 
Бо га, али не мо же без оно га што је ве ће од ње га, што чи ни жи вот – а то је 
ства ра лач ка моћ. „Тре ба сли ка ти“, го во рио је Пи ка со. Ства ра лач ки им пулс 
био је им пе ра тив и за Ива Ан дри ћа: „Тре ба ства ра ти“. Иден тич но ста но ви-
ште за сту пао је и про фе сор при штин ског Уни вер зи те та из дру ге по ло ви не 

УДК 821.163.41.09-3 Андрић И. ;
821.163.41.09 Филиповић В.

БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 33, 2012

* Ис тра жи вач-са рад ник, Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на / Ле по са вић, mjmi-
haj lo vic @gmail.com

** 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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20. ве ка, Вук Фи ли по вић (1930-1990), о чи јем је по ли ва лент ном умет нич ком 
из ра зу пи са но мно го пу та1. Ства ра лач ку кре а тив ност и ду хов ну ра до зна лост 
Фи ли по вић је ре а ли зо вао у пет мо но гра фи ја о ис так ну тим срп ским пи сци-
ма, не ко ли ко књи га сту ди ја и огле да о до ма ћим и стра ним пи сци ма и пе сни-
ци ма, два ро ма на, три дра ме, али и у мно го број ним цр те жи ма и сли ка ма. 

За Ву ка Фи ли по ви ћа умет ност је би ла на чин до жи вља ја и об ли ко ва ња 
ствар но сти. Фо кус ње го вог ин те ре со ва ња и де ло ва ња би ла је пре све га књи-
жев на умет ност, реч као кон сти ту тив ни еле мент ства ра ња све та књи жев ног 
де ла. Упра во ова син таг ма чи ни на слов ње го ве пр ве књи жев но на уч не сту-
ди је2. Ме ђу тим, Фи ли по ви ће ва из ра зи та умет нич ка цр та и уро ђе на скло-
ност ка ли ков ном из ра зу да ла је спе ци фи чан тон ње го вом књи жев ном де-
лу, пре по зна тљив у ње го вој де фи ни ци ји књи жев но сти као „умет но сти ко ја 
сли ка ре чи ма“3. Нај ја сни ју пред ста ву Фи ли по ви ће вог до жи вља ја умет но сти 
и књи жев но сти дао је је дан од нај бо љих по зна ва ла ца ње го вог де ла, Ра до-
мир Ива но вић, де фи ни шу ћи је као „при род ни са вез умет но сти и на у ке“. Он 
сма тра да је Фи ли по ви ћу као умет ни ку бли зак еидет ски на чин ми шље ња (у 
сли ка ма), а као на уч ни ку ло гич ко-дис кур зив ни (у пој мо ви ма). За раз ли ку од 
ве ћи не књи жев них кри ти ча ра, он у сво јим мо но гра фи ја ма и књи га ма сту ди-
ја и огле да на сто ји не са мо да при бли жи ова два на чи на ми шље ња, већ и да 
их сје ди ни4. За то Фи ли по ви ће ва кри ти чар ска оства ре ња ка рак те ри ше ар ти-
стич ко са жи вља ва ње са умет нич ким де лом, при че му ин ту и ци ја има ве ли ки 
зна чај. „На уч на ин ту и ци ја“ као об лик са зна ња Фи ли по ви ћу је на ро чи то по-
ста ла бли ска пре ко ру ских фор ма ли ста, пре свих Вик то ра Шклов ског, чи јој 
је по е ти ци по све тио чи та ву сту ди ју. При хва та ју ћи мно га по е тич ка на че ла 
фор ма ли стич ке ори јен та ци је, Фи ли по вић је усво јио и де фи ни ци ју Шклов-
ског да се „ин ту и ци ја ја вља као ин стру мент са зна ња“. 

Об је ди њу ју ћи умет нич ки књи жев ни и ли ков ни из раз са на уч ном лу цид-
но шћу и кри ти чар ском скеп сом, Фи ли по вић се на шао на пра гу Ан дри ће ве 
ин те грал не ви зи је све та, не пре ста не те жње ка лич ном и оп штем са вр шен ству. 
По е тич ке и есте тич ке срод но сти Ан дри ћа и Фи ли по ви ћа мо гу ће је пре по зна-
ти нај пре у до жи вља ју умет но сти и умет нич ког де ла, у од но су пре ма књи жев-
ној кри ти ци и кри ти ча ри ма, у од но су пре ма чи та о цу, ствар но сти и исто ри ји. 

1 Збор ник ра до ва Жи вот и де ло Ву ка Фи ли по ви ћа (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, Ле по са вић – Ко сов ска Ми тро-
ви ца, 2000), мо но гра фи ја Ми ло ша Ђор ђе ви ћа, 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). У ор га ни за ци ји Фи ло зоф ског фа кул-
те та из Ко сов ске Ми тро ви це 26-27. сеп тем бра ове го ди не у Ко сов ској Ми тро ви ци и 
Гра ча ни ци одр жан је на уч ни скуп: Де ло Ву ка Фи ли по ви ћа.

2 У све ту књи жев ног де ла, Је дин ство, При шти на, 1966.
3 Вук Фи ли по вић, Свет књи жев ног де ла, Је дин ство, При шти на, 1975, 14.
4 Ра до мир Ива но вић, „При род ни са вез умет но сти и на у ке (Фи ли по ви ће ве мо но гра фи је 

о срп ским пи сци ма)“, Жи вот и де ло Ву ка Фи ли по ви ћа, 27-46.
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За на ша раз ма тра ња по себ но је зна чај но Фи ли по ви ће во раз у ме ва ње пи шче ве 
ауто би о гра фи је из ко је се про ји ци ра свет де тињ ства. Свет де тињ ства у кри-
ти чар ском опу су Ву ка Фи ли по ви ћа јед на је од по е тич ких су шти на на ко ји ма 
је гра дио свој је дин стве ни ин тер пре та циј ски мо дел ту ма че ња књи жев ног де-
ла. По твр ду то га на ла зи мо и у ње го вој екс пли цит ној и у им пли цит ној по е ти-
ци. Ме ђу тим, свет де тињ ства се из ре ал но сти све та пре та че у свет књи жев ног 
де ла кроз при зму па но ра ме, ко ја је из вор ни ан дри ћев ски мо дел об ли ко ва ња 
ствар но сти. О то ме је Ан дрић нај ек спли цит ни је го во рио у при по ве ци „Па но-
ра ма“, али се ње не ре флек си је очи ту ју у чи та вом кру гу при по ве да ка о де тињ-
ству („Ку ла“, „Про зор“, „Ми ла и Пре лац“, „На оба ли“, „У за ва ди са све том“, 
„Де ца“, „Књи га“)5, као и у по је ди ним дра ма тич ним епи зо да ма из ро ма на На 
Дри ни ћу при ја (епи зо да са Ћор ка ном). 

Фи ли по ви ће во ин те ре со ва ње за па но ра му, чи ји је нај не по сред ни ји 
књи жев ни из раз про на шао у Ан дри ће вом де лу, ве ро ват но по ти че из уче ња 
Шклов ског, ко ји је сма трао да па но ра ма омо гу ћа ва да се иза ђе из ауто ма-
ти зма про стог опа жа ња. Сво је по и ма ње па но ра ме као мо де ла об ли ко ва ња 
ствар но сти Фи ли по вић је уте ме љио нај пре на по љу те о риј ског про у ча ва ња 
књи жев но сти, у огле ду „Књи жев но де ло и ауто би о гра фи ја“, да би ка сни је 
ње го ву прак тич ну при ме ну про на шао код Ан дри ћа, чи је је ства ра ла штво 
ана ли тич ки са гле дао у мо но гра фи ји Де ло Ива Ан дри ћа. Иако је оглед на пи-
сан тач но де це ни ју пре об ја вљи ва ња мо но гра фи је о Ан дри ћу (1965), сти че 
се ути сак да је на пи сан под ути ца јем Ан дри ће ве по е ти ке и есте ти ке, или као 
да је пи сан да се екс пли цит но при ме ни на ње го во ства ра ла штво.

Го во ре ћи о од но су пи шче ве ауто би о гра фи је и ње го вог де ла, Фи ли по-
вић пи ше да „свет књи жев ног де ла ни је исто ве тан са би о гра фи јом ње го вог 
ауто ра“ и да „ин те грал ни умет нич ки свет на ста је под усло вом да не бу де 
огра ни чен на ре про дук ци ју чи ње ни ца жи во та“6. У том про це су на стан ка све-
та књи жев ног де ла ко ји тре ба да над ра сте ствар ност и би о граф ске чи ње ни-
це, нај ва жни ју уло гу има пи шче ва ма шта, уно ше ње ви зи је бес ко нач ног у ре а-
ли тет ко нач ног. При мар ни ства ра лач ки зна чај ма ште, али пре све га се ћа ња, 
Фи ли по вић је про на шао код Ан дри ћа, на чи је се ре чи екс пли цит но по зи ва:

„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.“ 

(...)

5 Ове при по вет ке об ја вље не су у збир ци Де ца (Са бра на де ла Иве Ан дри ћа, књи га де ве та, 
Про све та – Бе о град, Мла дост – За греб, Свје тлост – Са ра је во, Др жав на за ло жба Сло-
ве ни је – Љу бља на, Бе о град, 1965). Сви ци та ти у ра ду на ве де ни су пре ма овом из да њу.

6 Вук Фи ли по вић, Свет књи жев ног де ла, Је дин ство, При шти на, 1975, 75.
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„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 град ске ми сли 
о бо гат ству и ле по ти ство ре ног све та. Јер, ис под свих дру мо ва зе мље 
стал но је те кла са мо за ме не ви дљи ва и осет на оштра ви ше град ска ста-
за, од да на ка да сам је на пу стио па до да нас. У ства ри, по њој сам ја од-
ме ра вао свој ко рак и по де ша вао ход. Це лог ве ка ме ни је на пу шта ла.“7

Та па но ра ма ви ше град ске ста зе, ко ја је, чвр сто уко ре ње на у пи шче во се-
ћа ње, кр чи ла све да ље пу те ве и ста зе ко је је пи сац гра дио на свом ства ра лач-
ком пу ту, од шкри ну ла је Фи ли по ви ћу но ва вра та у ту ма че ње Ан дри ће ве про зе. 
Сли ке па но ра ме од ко јих је, као од мо ти ва ци о ног је згра, Фи ли по вић кре нуо у 
от кри ва ње Ан дри ће вих по е тич ких су шти на, има ју дво стру ко по ре кло:

1) Пр ве су про из и шле из пи шче вог се ћа ња на сли ке из раз ли чи тих 
де ло ва све та ко је је про из во ди ла кар не вал ска спра ва зва на па но ра ма 
(се ћа ње на овај до га ђај Ан дрић је опи сао у исто и ме ној при по ве ци и 
од ње тре ба кре ну ти у са гле да ва њу па но ра ме као мо де ла об ли ко ва ња 
ствар но сти).

2) Дру ге су, под стак ну те се ћа њем на ову нео бич ну спра ву, по-
кре ну ле у пи сцу чи тав ко лаж сли ка ње го вог де тињ ства из ви ше град-
ске сре ди не (ко је су се по том утка ле у све по ре ње го вих ро ма на и 
при по ве да ка).

Иако Фи ли по ви ће ва мо но гра фи ја о Ан дри ћу тек за вр шним по гла вљем 
на сло вље ним као „Па но ра ма све та“ за о кру жу је ње го ву кри ти чар ску пер-
спек ти ву, упра во ово обим но по гла вље да је од го вор на пи та ње: за што је Вук 
Фи ли по вић иза брао баш па но ра му као мо дел об ли ко ва ња Ан дри ће ве књи-
жев не ствар но сти? О то ме је Фи ли по вић за пи сао: „Па но ра ма је, у ства ри, 
не ки ста ри ме ха ни зам са сли ка ма ко је при ка зу ју да ле ке и не ви ђе не пре де ле 
и гра до ве све та, све оно што нео до љи во при вла чи ма шту, осло ба ђа те ско бе 
и оста вља умет ни ка пред ства ра лач ким пи та њи ма о сми слу и су шти ни на шег 
по сто ја ња“8. Па но ра ма је, да кле, по кре ну ла у пи сцу ства ра лач ки им пулс, 
кре а тив ну енер ги ју ко ју ће уло жи ти у са зна ва ње су шти не све та, а ко ја ће ка-
сни је до би ти свој књи жев ни из раз:

„Кад већ го то во ниг де у све ту ни је би ло та квих за ба ва, ма ла ста-
рин ска па но ра ма ра ди ла је у јед ном чо ве ку. Ја сам сво ју па но ра му све та 

7 Иво Ан дрић, Ста зе, ли ца, пре де ли, Са бра на де ла Иве Ан дри ћа, књи га де се та, Про све та 
– Бе о град, Мла дост – За греб, Свје тлост – Са ра је во, Др жав на за ло жба Сло ве ни је – Љу-
бља на, Бе о град, 1963, 9-10.

8 Вук Фи ли по вић, Де ло Ива Ан дри ћа, Је дин ство, При шти на, 1976, 220.
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но сио у се би. У ра зно до ба да на и но ћи, на ра зним ме сти ма, де ша ва ло 
ми се да се од јед ном на ђем на ни ском се ди шту без на сло на, а пре да 
мном би ста ле спо ро да про ми чу сли ке све та у не ис црп ној ра зно ли ко-
сти и бес крај ним ни зо ви ма. У бу ци круп них или бе зна чај них жи вот них 
до га ђа ја, ко јих је би ло мно го, као и у ти ши на ма мо јих са мо ћа, ко јих је 
би ло су ви ше, с вре ме на на вре ме ја ви ло би се оно ста ро, тан ко зу ја ње 
јед но став ног ме ха ни зма ко ји те сли ке окре ће.

Ту су и да ље жи ве ли пре де ли и ли ко ви из оне ма ле са ра јав ске па-
но ра ме у ко јој сам пр ви пут осе тио не у га си ву љу бав за ши ро ки свет.“9

Овај де таљ из пи шче вог де тињ ства го во ри исто вре ме но о ве ли ком 
уде лу ауто би о граф ског у књи жев ној де лат но сти Ан дри ће вој, јер то ни је 
са мо но стал гич на ре ми ни сцен ци ја на да ле ку про шлост, већ ини ци ја ци ја 
умет нич ког ства ра ла штва („љу бав за ши ро ки свет“). За то се Ан дри ће ве ме-
ди та ци је, у ко ји ма он ука зу је на „при мар ни и не ис црп ни удео па но ра ме“, 
мо гу узе ти као по ла зна тач ка за раз у ме ва ње ње го вог ства ра лач ког чи на. За 
Фи ли по ви ћа је па но ра ма ме та фо ра се ћа ња, ефек тив на ка ме ра се ћа ња из 
ко је ће на ста ти нај ве ћа Ан дри ће ва умет нич ка оства ре ња, из ме ђу оста лих 
и ви ше град ски мост у ро ма ну На Дри ни ћу при ја. Она раз ви ја спо соб ност 
оштрог опа жа ња или „по ја ча ног осе ћа ња ства ри“ (Шклов ски). Оно што 
Фи ли по вић не успе ва да од го нет не је сте пи та ње: да ли ју нак „Па но ра ме“ 
ве ру је у са вр шен ство при зо ра и на чи на жи во та на по крет ним фо то гра фи-
ја ма, или је „све стан да су те сли ке сиг на ли ње го ве ма ште и бек ства из ре ал-
ног све та?“10 У сва ком слу ча ју, Фи ли по вић кон ста ту је да је од при мар ног 
зна ча ја то што се „им пре сив на чар сли ка у про ти ца њу спа ја с ње го вом (пи-
шче вом, прим. ауто ра) пу сто лов ном ма штом“11, што би зна чи ло да од го ва-
ра ци ље ви ма оне бо дле ров ске „при нуд не иде а ли за ци је“ ду ха ко ји се бра ни 
од ру жне, гро теск не ствар но сти:

„Све што је до тле зна чи ло мој ствар ни жи вот, то ну ло је у не по сто-
ја ње. А све што сам чи тао у ро ма ни ма или же лео и гра дио у ма шти, све 
се мо гло по ве за ти са овим сли ка ма. Мо је вид но по ље, а са њим и це ла 
свест, би ло је пот пу но ис пу ње но зе мља ма и гра до ви ма ко ји су пре да 
мном кли зи ли и у ко ји ма сам се гу био. Ти ши на је би ла све ча на и пот пу-
на, са мо је с вре ме на на вре ме фи ни де чач ки слух мо гао да ухва ти слаб 
шум, је два чуј ну шкри пу ме ха ни зма ко ји по кре ће цео апа рат па но ра ме. 
Али то је ме ни до ла зи ло као да ле ка му зи ка сфе ра, ко ја ну жно пра ти ход 
зе мље и ње них пре де ла кроз ва си о ну.“12

9 Иво Ан дрић, Де ца, 138.
10 Вук Фи ли по вић, Де ло Ива Ан дри ћа, 225.
11 Исто.
12 Иво Ан дрић, Де ца, 120.
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Па но ра ма све та де тињ ства „ра ди“ у мно гим Ан дри ће вим ли ко ви ма. 
Фи ли по вић пре по зна је за го нет ну ду хов ну срод ност пи сца и ма штом из-
гра ђе ног све та де ча ка из при по ве да ка „Про зор“, „Књи га“, „Па но ра ма“, „На 
оба ли“, али и не до са ња ног све та Ћор ка но вог. Ко ли ко је пи сац био фа сци-
ни ран ве ли чи ном и сна гом мо ста као гра ђе ви не, све стан у исто вре ме тро-
шно сти и про ла зно сти све га, исто то ли ко је де чак из на ве де них при по ве да ка 
био оп чи њен све тло шћу из ло га са књи га ма, све тло шћу за ла ска сун ца или по-
крет них ме ха нич ких сли ка, ту жан и не сре ћан у исти мах због не по врат но сти 
све га, због не до сти жног сна о ле по ти и ши ри ни све та. Све тле ћи из лог са 
књи га ма или чу де сне по крет не сли ке бу ди ле су у де ча ку жеђ за от кри ва њем 
ле по та све та („не у га слу љу бав за ши ро ки свет“) и же љу да се по бег не у јед ну 
но ву ствар ност. Оне су не ка вр ста ду шев не од бра не од ствар но сти у ко јој 
се на ла зи: „То ни је ви ше био оби чан град ски из лог са књи га ма не го ва си-
он ска све тлост, део не ког са зве жђа ко ме сам те жио са сил ном же љом, али 
са бол ним са зна њем да ми је не до сти жно“. У при по ве ци „Про зор“ свој ча-
роб ни свет па но ра ме де чак су прот ста вља дог мат ском по рет ку и хлад но ћи 
по ро дич ног окру же ња. Жи вот у дру гој ствар но сти оли чен је у „бо је ви ма“ 
ко је де чак Ла зар во ди са вр шња ци ма у при по ве ци „Ку ла“. Два ја сно ди фе-
рен ци ра на све та или две ре ал но сти иден тич не су ра зли ци из ме ђу све та ко ју 
чи не „ча роб не“ сли ке из кар не вал ске спра ве и сли ка из „обич ног“ жи во та у 
„Па но ра ми“: „На јед ној стра ни ва рош са гра ђа ни ма и чар ши јом, са шко лом, 
ку ћом и по ро ди цом, а на дру гој – ку ла. Цео жи вот оног пр вог све та био је 
ње му и ње го вим дру го ви ма до са дан, из гле дао не ва жан и не ства ран, а пра ви, 
глав ни, истин ски свет – би ла је ку ла са игром и до жи вља ји ма ко је са мо игра 
да је, и са мо у де тињ ству, у до ба кад се жи ви жи во том сво јих же ља и та ко до-
жи вља ва све што се же ли.“13

У сли ка ма ко је ства ра па но ра ма и оним ко је је се ћа ње на њу про бу ди ло 
из пи шче вих де чач ких да на, Фи ли по вић је тра гао за пул са ци јом су шти не ис-
ку ства из ко га се раз ви јао умет нич ки свет Ан дри ће вих де ла: „Ста ри за бав-
ни ме ха ни зам са сли ка ма, ко ји је прет хо дио фил му на са мом по чет ку на шег 
ве ка, по ста ће екс пре сив на ка ме ра јед ног тво рач ког сен зи би ли те та, оштрог 
опа жа ња и ви зу ел ног про ни ца ња у тај ну ства ри без ко је не ма умет нич ког де-
ла“14. На тој „тај ни ства ри“ по чи ва умет ност ства ра ња Ан дри ће вог де ла и 
вред ност Фи ли по ви ће вог кри ти чар ског са гле да ва ња при пи са ће мо упра во 
ње го вој спо соб но сти да у па но ра ми пре по зна Ан дри ћев ства ра лач ки код, 
умет нич ки мо дел об ли ко ва ња жи вот не ствар но сти. 

У јед ном Ан дри ће вом ли ку, не де ча ку, већ зре лом чо ве ку, нај ја сни је ра ди 
па но ра ма све та де тињ ства – у ли ку Ћор ка на из ро ма на На Дри ни ћу при ја. 

13 Иво Ан дрић, 10. 
14 Вук Фи ли по вић, Де ло Ива Ан дри ћа, 221. 
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У ње му су су бли ми ра ни сви зна чењ ски аспек ти па но ра ме као аутен тич ног 
ан дри ћев ског до жи вља ја све та. У сли ци Ћор ка на, нео бич ног чо ве ка, чу да-
ка и бож ја ка, ко ји је де свој ко мад со му на и ма шта о не ком дру гом све ту 
у ко ме је пре о бра жен и осло бо ђен, са др жан је „тра у мат ски са др жај ис ку-
ства и пр вих ко ра ка са зна ња“, сма тра Фи ли по вић, али је упра во тај са др жај 
под сти цао „раз вој ни лук чи та ве јед не ан дри ћев ске фи ло зо фи је и по е ти ке 
мо сто ва и не и мар ства“15. Ћор ка но ва игра по иви ци за ле ђе ног мо ста пред-
ста вља Ан дри ће ву „игру за жи вот“, иден тич ну Аски ној игри из але го риј ске 
при че „Аска и вук“. Игра за жи вот об је ди њу је у се би и де ча ко ву те жњу за 
не до са ња ним, да ле ким све то ви ма и пи шчев умет нич ки по сту пак ко јим је 
же лео да до стиг не „сан о ви шем скла ду и са вр шен ству“, чи ме се по твр ђу је 
Фи ли по ви ће во ин си сти ра ње на зна чај ном ауто би о граф ском уде лу у Ан дри-
ће вом де лу. Ан дрић је ду бо ко у се би, сма тра кри ти чар, на без број на чи на 
пре жи вео ту исту нео бич ну Ћор ка но ву игру и она је ауто про јек ци ја пи-
шче вог ду ха. Де чак ко ји по сма тра Ћор ка но ву игру је онај исти де чак ко ји 
за чу ђе но и оп чи ње но гле да у по крет не сли ке па но ра ме, из че га про из и ла зи 
за кљу чак да је ова игра (епи зо да из пет на е стог по гла вља ро ма на) са мо јед-
на од фа сци нант них сли ка из ме ха нич ке спра ве ко ја је оку пи ра ла де ча ко ву 
ма шту и ута ба ла пут ње го вом ра до зна лом ко ра ку у ши ро ки свет. За то је на-
во ди мо у це ло сти:

„Сво јим опа сним по ло жа јем Ћор кан се од јед ном из дво јио и сад 
је као не ко џи нов ско чу до ви ште ви со ко из над њих. Пр ви ко ра ци су 
опре зни и тро ми. Ње го ве те шке кон ду ре сва ки час се окли зну по пло-
ча ма пре ву че ним по ле ди цом. Чи ни се да но ге бе же ис под ње га, да га 
ду би на под њим нео до љи во при вла чи, да се мо ра оти сну ти и па сти, да 
већ па да. Али тај нео бич ни по ло жај и бли зи на ве ли ке опа сно сти да ва ли 
су му но ву сна гу и до тле не по зна те мо ћи. Бо ре ћи се да одр жи рав но-
те жу, све је жи вље по ска ки вао и све се ви ше ло мио у па су и у ко ле ни-
ма. Уме сто да ко ра ча, он је, ни сам не зна ка ко, по чео да игра, сит но, 
без бри жно, као да је на ши ро кој зе ле ној по ља ни а не на уском ће на ру 
и по ле ди ци. И од јед ном је по стао лак и вешт, као што чо век би ва по-
не кад у сно ви ма. Ње го во зде па сто и из ну ре но те ло са да је без те жи-
не. Пи ја ни Ћор кан је по и гра вао и леб део над про ва ли јом као кри лат. 
Осе ћао је ка ко из ње го вог те ла, за јед но са му зи ком по ко јој игра, те че 
ве се ла сна га ко ја да је си гур ност и рав но те жу. Игра га је но си ла куд га 
ход не би ни кад по нео. И не по ми шља ју ћи ви ше на опа сност и мо гућ-
ност па да, цуп као је с но ге на но гу и пе вао, ра ши ре них ру ку као да се 
сам пра ти уз шар ки ју...

У том из у зет ном и опа сном по ло жа ју, уз ви шен из над свих, он ни-
је ви ше онај ве сел ник Ћор кан из чар ши је и ме ха не; ни је то под њим 

15 Исто, 28.
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кли за ва и уска ка ме на огра да по зна тог мо ста на ко ме је хи ља ду пу та 
жва као свој со мун, и ми сле ћи о слат кој смр ти у та ла си ма, за спао у хла-
до ви ни на ка пи ји. Не, то је да ле ко и нео ствар љи во пу то ва ње о ко ме му 
сва ке ве че ри у ме ха ни го во ре, са гру бим за дир ки ва њем и под сме хом, 
и на ко је је сад, ево, нај по сле, кре нуо. То је она све тла же ље на ста за 
ве ли ких под ви га, а та мо на да ле ком ње ном кра ју, та мо је цар ски град 
Бру са са истин ским бо гат ством и за ко ни тим на сле ђем, а та мо је не где 
и сун це ко је је же лео, и ле па Па ша са му шким де те том, ње го ва же на са 
ње го вим си ном.“

Па жљи вом чи та о цу не мо же про ма ћи ана ло ги ја ко ју је мо гу ће ус по ста-
ви ти из ме ђу за чу ђе ног де ча ка ко ји оп чи ње но по сма тра нео бич не и да ле ке 
пре де ле у „Па но ра ми“ и де ча ка ко ји са зеб њом и стра хо по што ва њем по сма-
тра Ћор ка но ву опа сну игру. Пер спек ти ва ко ју об ли ку је де ча ков до жи вљај 
по сма тра них „ста за, ли ца и пре де ла“ у знат ној ме ри је ан ти ци пи ра ла све бу-
ду ће са др жа је ко је је пи сац угра дио у свет сво јих књи жев них де ла. Она је 
до при не ла да се „ства ри ви де на нов на чин“ (Шклов ски), да се над ра сту чи-
ње ни це жи во та и до стиг не „сан о ви шем скла ду и са вр шен ству“; да се у хар-
мо ни чан од нос до ве ду „ства ра лач ка му дрост“ и „фи на ли тет ка ле по ме“, ка ко 
је го во рио Етјен Су рио. Упра во се у то ме мо же пре по зна ти и Ан дри ће ва 
те жња ка ин те грал ном са гле да ва њу умет но сти и на у ке, ка је дин ству те о ри је 
и прак се, на че му је ин си сти рао и Вук Фи ли по вић. Па но ра ма је Фи ли по ви ћу 
по слу жи ла да ства ра ла штво Ива Ан дри ћа, иако мно го пу та ис пи ти ва но и ту-
ма че но, са гле да на нов на чин, под врг не га јед ном но вом чи та њу у ко ме зна-
ча јан еле мент чи ни ауто би о граф ски аспект. Она је пут да се свет до жи ви на 
нов, ма штом на до гра ђен и опле ме њен на чин, и та ко пер ци пи ран мо де лу је у 
но ву књи жев ну ствар ност. По твр ду за то на ла зи мо у са мим Фи ли по ви ће вим 
ре чи ма: „Па но ра ма је си но ним кре а тив ног бек ства ко је је уче шће у дра ми 
жи во та, уну тра шњи глас умет ни ка у пе пе лу и све ми ру ју на ка умет нич ког де-
ла. Она је ва си он ска све тлост у раз ва ли на ма и бе ди. Бес крај на ве дри на игре 
на иви ци по но ра, на пу ту но вог са зна ња.“16
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Ma ri ja JEF TI MI JE VIĆ-MI HAJ LO VIĆ 

PA NO RA mA AS THE mO dEL  
OF RE A LITY SHA PING 

(An dric’s Pa no ra ma in the Ex pe ri en ce  
of Vuk Fi li po vic)

Sum mary

The interest of Vuk Filipovic for panorama as a specific way of perception and 
shaping of literary reality originates from Russian formalists, and primarily from 
Viktor Sklovski, whose learning was largely accepted by him, and to which he dedi-
cated a comprehensive study. 

He had firstly spoken on panorama in the field of conceptual level of study in 
the essay „Literary Oeuvre and Autobiography“ (in the book The World of Literary 
oeuvre), and subsequently recognized it and practically applied it at the creativity 
of Ivo Andric (in the short stories „Panorama“, „Window“, „Mila and the Spinner“, 
„Book“, „At the Coast“, „Tower“, and especially in the character of Corkan from 
the novel Bridge on the Drina) in the monograph study of The Oeuvre of Ivo Andric. 
Although this theoric essay had appeared a decade before the monograph study 
of Andric, the one gets the impression it appeared under the strong influence of 
Andric’s aesthetics, and many conclusions referred to his creativity. The issue of 
autobiography share in literary creativity takes up a special place in it, or the issue 
of images of childhood transfer into the world of literary oeuvre. Such „modelling 
of literary reality“, as per Filipovic’s view, was enabled by means of panorama which 
the boy (writer) had taken in his memory. The images of panorama, from which as 
from the motivation nucleus Filipovic set off in the reveal of Andric’s poetic essenc-
es, have got double sourcing: The first one was derived from the writer’s memory at 
the images from different parts of the world being produced by the carnival device 
called Panorama (memory to this event Andric described in the same short story, 
and we should start from it in the consideration of panorama as the model of reality 
shaping). The second one is, spurred by the memory on this unusual phenomenon, 
had put in motion the whole collage of images of his childhood from Visegrad’s 
milieu in writer (which subsequently inserted themselves in all pores of his novels 
and short stories). 

Panorama served to Filipovic to perceive the creativity of Ivo Andric in a new 
way, although having been interpreted and researched many times, and undergo it 
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to a new reading where an important element is made by autobiographic aspect. It is 
the road to experience the world in a new manner upgraded and refined by imagina-
tion, and perceived like that is being modelled into a new literary reality. 

Key words: Ivo Andric, Vuk Filipovic, panorama, images, experience of the 
world, childhood, artistic experience, reality.

Рад је пре дат 15. ок то бра 2012. го ди не, а на кон ми шље ња ре цен зе на та од лу ком 
од го вор ног уред ни ка „Ба шти не“ одо брен за штам пу.





Мир ја на БЕ ЧЕЈ СКИ*

„ДИ ЈА ЛОГ СА ОЦЕМ“  
ИЛИ „ПА РА ДОК САЛ НИ–ИЗАМ“1

(Мо дер ни зам и пост мо дер ни зам)**

Ап стракт: Из обим не есте тич ке и књи жев но те о риј ске ли те ра ту ре о 
од но су пост мо дер ни зма и мо дер ни зма аутор из два ја не ко ли ко пре гле да ко-
ји на сто је да овај про блем са гле да ју објек ти ви стич ки, при ка зу ју ћи њи хо ве и 
до бре и ло ше стра не и спор не тач ке те о ре ти ча ра око де фи ни ци је, оп се га и 
зна че ња ова два пој ма: да ли је пост мо дер ни зам са мо на ста вак мо дер ни зма, 
или је то но ва кул тур на и књи жев на па ра диг ма; да ли је то пе ри о ди за циј ски 
по јам, ко ји у књи жев ној упо тре би тре ба да има дру га чи ју тер ми но ло шку 
озна ку – пост мо дер на, или је то „об лик дис кур са“ – кри ти чар ски по сту пак. 

Циљ ра да је екс пли цит но из два ја ње нај бит ни јих раз ли ка из ме ђу пост-
мо дер ни зма и мо дер ни зма, ко је би у при ме ње ној рав ни мо гле да ти од го-
вор да ли, тач ни је ко ли ко, кон крет но де ло или књи жев ни опус јед ног пи сца 
при па да мо дер ни зму, од но сно пост мо дер ни зму. У том кон тек сту аутор у 
на ред ном ра ду на ја вљу је ана ли тич ки при ступ Пе шча ни ку Да ни ла Ки ша.

Кључ не ре чи: мо дер ни зам, пост мо дер ни зам, „ве ли ке на ра ци је“, про-
ти ву реч ност, ко ег зи стен ци ја, раз ли ке, по сти сто ри зам, ме та је зик, са мо ре-
флек си ја, па ро ди ја. 

Спор о де фи ни ци ји мо дер ни зма и пост мо дер ни зма тра је већ не ко ли-
ко де це ни ја и још увек ни је по стиг ну та са гла сност о нај ва жни јим ди стинк-
тив ним осо би на ма ових фе но ме на, оп се гу пој ма, вре мен ском тра ја њу  

* Ис тра жи вач-са рад ник, Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на / Ле по са вић, be cej-
ski@ptt.rs 

** 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.

1 Овај оглед за ми шљен је као пр ви, те о риј ски део сту ди је „Пе шча ник Да ни ла Ки ша у 
кон тек сту са вре ме них есте тич ких и по е тич ких про у ча ва ња“, док ће дру ги (при ме ње на 
ра ван ро ма на), би ти об ја вљен у на ред ном бро ју Ба шти не.
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БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 33, 2012
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(ако их схва ти мо пе ри о ди за ци о но), чак ни о глав ним пред став ни ци ма у те-
о ри ји и прак си. Око то га и да ље ло ме ко пља јед на ко књи жев ни те о ре ти-
ча ри и есте ти ча ри, со ци о ло зи, дру штве ни те о ре ти ча ри и дру ги ми сли о ци. 
При сва ком озбиљ ни јем про у ча ва њу пост мо дер ни зма ис тра жи вач се нај пре 
су о ча ва са не пре глед ном (по ле мич ком) гра ђом о овом пред ме ту, и то на 
свим по љи ма – од фи ло зо фи је, пре ко умет но сти (по чев од ар хи тек ту ре, из 
ко је је струк ту рал ни мо дел пост мо дер ни зма из ве ден и ко ја га је име но ва-
ла), со ци о ло ги је кул ту ре, све до иде о ло ги је и по ли ти ке. Рас пра ве по чи њу 
већ око „пост по зи ци је“, ко ја ука зу је на ње го ву су штин ску и про тив реч ну 
за ви сност и не за ви сност од мо дер ни зма, баш као што и дру ге „нео“ и „по-
си стич ке“ ини ци ја ти ве, па ра диг ме или дис кур си сво је зна че ње оства ру ју 
у ме ђу соб ном од но су с оним што им вре мен ски прет хо ди и што их чи ни 
мо гу ћим. Оту да по ти че при мед ба про тив ни ка да пост мо дер ни зам жи ви од 
мо дер ни зма. „Он не озна ча ва ни јед но ста ван и ра ди ка лан рас кид са мо дер-
ни змом, ни пра во ли ниј ски кон ти ну и тет: он је и јед но и дру го, и ни јед но 
ни дру го. То је слу чај у естет ском, фи ло зоф ском или иде о ло шком сми слу”, 
ис ти че Лин да Ха чи он.2 

По што и сâм осврт на исто ри јат и би бли о гра фи ју по ме ну тог про бле ма 
да ле ко пре ва зи ла зи окви ре на ших ам би ци ја и по тре ба, при ну ђе ни смо да се 
др жи мо кључ них ста во ва и нај и стак ну ти јих те о ре ти ча ра ка ко би смо њи хо ву 
по сто ја ност ис пи та ли у кон крет ној ана ли зи Пе шча ни ка. „На че ло еко но мич-
но сти“ на ла же нам да ко ри сти мо и се кун дар ну ли те ра ту ру, тј. пре гле де ко ји 
нам се чи не ин фор ма тив ним и објек ти ви стич ким, да кле, при хва тљи вим, и 
ко ји су пи са ни у тре нут ку ка да је пост мо дер ни зам већ по ста вио сво ја глав на 
пи та ња (ве ћи на пост мо дер ни стич ких ми сли ла ца и умет ни ка 80-их фор ми-
ра на је 60-их). Опре де ли ли смо се за ка пи тал но де ло Л. Ха чи он, По е ти ка 
пост мо дер ни зма (1996), јер на сто ји да са по ле ми ке скре не па жњу на по е ти-
ку, тач ни је, на тач ке по ду да ра ња те о ри је и прак се пост мо дер ни зма и да ука-
же на ње гов сло жен од нос пре ма мо дер ни зму; сâм аутор ис ти че да „по е ти ка 
не би тре ба ла по пи та њу исто ри је да тра жи ме сто из ме ђу те о ри је и прак се“, 
већ уну тар њих.3 Дру ги из бор нам је већ по ме ну ти са жет исто риј ски при каз 
Д. Жу ни ћа „Мо дер на и пост мо дер на“, јер на ве о ма ма лом про сто ру, с есте-
тич ког аспек та пред ста вља глав не тач ке спо ра, ра ди кал не и ма ње ра ди кал не 
ак те ре по ле ми ке, као и „не у трал не“ ту ма че. Узе ли смо у об зир и књи гу С. 
Вла див-Гло вер Пост мо дер ни зам од Ки ша до да нас (2003), јер се ње на кон-
крет на и ми ну ци о зна ана ли за за сни ва на те мељ ним, до бро об ја шње ним са-
вре ме ним те о риј ским и есте тич ким раз ма тра њи ма овог про бле ма; по том, 
да по ме не мо но ви је сту ди је, на шу па жњу при ву кле су Пост мо дер ни стич ка 

2 По е ти ка пост мо дер ни зма: исто ри ја, те о ри ја, фик ци ја, Све то ви, Но ви Сад, 1996, 40.
3 Исто, 39.
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те о ри ја књи жев но сти Нај ал Лу си (1999)4 и Постструк ту ра ли зам: са свим 
кра так увод Ке трин Бел си (2010)5, итд.

Иако на сто ји да се др жи да ље од по ле ми ке, Ха чи он упу ћу је оштру кри ти-
ку оним кле вет ни ци ма пост мо дер ни зма (Џеј мсо ну, Иглто ну и Њу ма ну) ко ји 
услед „де скрип тив ног те о ре ти са ња“ и по ле мич ких уоп шта ва ња оста вља ју не-
ја сним на шта се од но си ква ли фи ка тив „пост мо дер ни стич ки“, „иако ни смо у 
сум њи у по гле ду ње го ве не по жељ но сти“. Кри ти ку ју ћи сва ку од осам та ча ка у 
ко ји ма Иглтон по сма тра пост мо дер ни зам у члан ку „Ка пи та ли зам, мо дер ни-
зам и пост мо дер ни зам” (1985) – од го вор на текст Ф. Џеј мсо на „Пост мо дер-
ни зам, или кул тур на ло ги ка ка сног ка пи та ли зма” (1984) из по зна те по ле ми ке 
из ме ђу Ли о та ра, Ха бер ма са и Рор ти ја – нај ве ћом за блу дом сма тра то што од-
нос пост мо дер ни зам – мо дер ни зам по сма тра као скуп би нар них опо зи ци ја, 
чи ме по ри че и са му про ти ву реч ну при ро ду пост мо дер ни зма.6

Про блем још ви ше усло жња ва чи ње ни ца да су и при ста ли це од би ле да 
пре ци зно де фи ни шу сво је схва та ње тог тер ми на. Ја сно је са мо да он ну жно 
под ра зу ме ва од нос пре ма мо дер ни зму. Ка да је у пи та њу при ро да по ве за но-
сти по ме ну те две ини ци ја ти ве, Ха чи он из два ја две до ми нант не стру је ми-
шље ња: јед на по и ма пост мо дер ни зам као ра ди кал ни пре кид с мо дер ни змом, 
док га дру га ви ди као про ду же так и на гла ша ва ње од ре ђе них ка рак те ри сти ка 
мо дер ни зма. Њи хо ве по ле ми ке от кри ле су да је пост мо дер ни зам „про бле-
ма ти зу ју ћа си ла у на шој кул ту ри”; ако „про бле ма ти зо ва ње” схва ти мо у фу-
ко ов ском сми слу про из во ђе ња дис кур са, он да је не сум њи во пост мо дер ни зам 
ство рио соп стве ну про бле ма ти ку (те ме и при сту пе).7

Лик Фе ри раз ли ку је ви ше зна че ња пост мо дер ни зма: вр ху нац мо дер ни-
зма (што би био екви ва лент за тзв. „ви со ки мо дер ни зам“), опо зит мо дер ном 
ан ти тра ди ци о на ли зму, пре ва зи ла же ње мо дер ни зма; Ал брехт Вер мер сма-
тра да је то са мо „ра ди ка ли зо ва на мо дер на“; Бурк харт Шмит дво ји пост мо-
дер ни зам као у се бе за тво ре ну иде о ло ги ју од пост мо дер ни те та – ши ро ко 
рас про стра ње них пост мо дер них фе но ме на. Слич но, Зо ран Ми лу ти но вић 
пра ви раз ли ку из ме ђу пој мо ва пост мо дер ни зам (стил ска умет нич ка фор-
ма ци ја од пе де се тих го ди на XX ве ка, ко ју чи не ра зно вр сни по кре ти и фор-
ма ци је: нео ван гард ни по кре ти, хи пер ре а ли зам, бо ди-арт, фран цу ски но ви 
ро ман, књи жев ност ме та фик ци је, ла ти но а ме рич ки фан та стич ни ре а ли зам, 
итд.) и пост мо дер на (ис кљу чи во књи жев но и сто риј ски по јам за пе ри од од 
кра ја ше зде се тих XX ве ка до да нас)8 и из два ја бит не од ли ке пост мо дер ни зма 

4 Све то ви, Но ви Сад, 1999.
5 Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2010.
6 Л. Ха чи он, нав. де ло, 17, 41-44.
7 Исто, 93.
8 Док јед ни те о ре ти ча ри сма тра ју пост мо дер ни зам ис кљу чи во кул тур ном по ја вом 

(Скот Лаш), дру ги у ње му ви де дру штве но-исто риј ски фе но мен (Јир ген Ха бер мас, 
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у (књи жев ној) умет но сти. Пост мо дер ни зам ви ше не ис ти че бор бе ну и  
кри тич ку уло гу умет но сти у дру штву: есте ти за ци ју све та за ме њу је прин цип 
ауто но ми је умет но сти и естет ски до жи вљај, те сло бод на игра има ги на ци је; 
„се ман ти за ци ја умет но сти“ по но во по ти ску је фор му;9 тра ди ци ји се вра ћа с 
иро ниј ском ре фе рен цом; ре а фир ми шу се сред ства, ма те ри ја ли и тех ни ке 
ко ји су у мо дер ни зму сма тра ни пе ри фер ним; „пот пу на рас по ло жи вост ма-
те ри ја ла, по сту па ка и об ли ка, вра ћа ње ма ње вред них жан ро ва и пре зре них 
сред ста ва (за плет, ка рак те ри за ци ја), па ра фра стич ка об ра да на сле ђе них мо-
ти ва и фа бу ла, иро ни ја, па ро ди ја, па лимп сест и па стиш, па ра фра за, ци тат и 
апо криф, ак ти ви ра ње мо гућ но сти ко је пру жа ма сов на кул ту ра, по што ва ње 
тра ди ци о нал них кон вен ци ја и њи хо ва те о риј ска де струк ци ја, на гла ша ва ње 

Фре дрик Џеј мсон, Жан Фран соа Ли о тар). Ви ди: Дра ган Жу нић, „Мо дер на и пост мо-
дер на“, Со ци о ло ги ја умет но сти, Уни вер зи тет у Ни шу – Фи ло зоф ски фа кул тет, Ниш, 
1995, 357-373. 

 Док З. Ми лу ти но вић ис ти че да је пост мо дер ни зам из раз за скуп ра зно вр сних сти ло ва, 
а пост мо дер на пе ри о ди за циј ски по јам књи жев не исто ри је (Не га тив на и по зи тив на 
по е ти ка, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 1992, 71), до ма ћи реч ни ци књи жев них тер ми на 
до ма ћих ауто ра усва ја ју са мо тер мин пост мо дер ни зам, су прот но Ми лу ти но ви ће вој 
ди стинк ци ји. (Зо ран Кон стан ти но вић, „Пост мо дер ни зам“, у: Реч ник књи жев них тер-
ми на, ур. Дра ги ша Жив ко вић, Бе о град, Ин сти тут за књи жев ност и умет ност – Но-
лит, 1992, 628-630; Та ња По по вић, Реч ник књи жев них тер ми на, Ло гос арт: Еди ци ја, 
Бе о град, 2010, 557-559). У но ви јим књи жев но те о риј ским и књи жев но кри тич ким сту-
ди ја ма на ла зи мо и схва та ње пост мо дер ни зма као об ли ка дис кур са (Сло бо дан ка Вла-
див-Гло вер, Пост мо дер ни зам од Ки ша до да нас, Про све та, Бе о град, 2003, 7-9) – што 
на чел но чи ни нео др жи вим и Ми лу ти но ви ћев став и „под се ћа ње“ Са ве Да мја но ва „да 
је пост мо дер ни зам као сво је вр сни пе ри о ди за циј ски тер мин за књи жев ност по след њих 
де це ни ја XX ве ка углав ном при хва ћен у европ ској и аме рич кој на у ци о књи жев но сти“ 
(Шта то бе ше срп ска пост мо дер на? Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2012, 8) – али и пе-
ри о ди за циј ско схва та ње пост мо дер ни зма (на при мер, Ке трин Бел си, Постструк ту-
ра ли зам: са свим кра так увод, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2010, 13-14), што по др жа ва 
ову из ја ву Да мја но ва.

9 Пре би смо ре кли да се ра ди о се ман ти за ци ји сâме фор ме; исти на је да по но во вла да 
ин те ре со ва ње за оно што би се тра ди ци о нал ном тер ми но ло ги јом мо гло озна чи ти као 
„ма те ри ја“, али пост мо дер ни зам на ста вља и ра ди ка ли зу је фор мал но-струк ту рал на ис-
тра жи ва ња за по че та у мо дер ни зму. Упра во је Киш био пи сац ко ји је по стао пре по зна-
тљив по раз ви ја њу кул та фор ме и се ман ти за ци ји фор ме: „За о ку пља ме веч ни про блем 
Фор ме, ко ја би мо гла мо жда да учи ни не што да се тај суд бин ски и суд бо но сни по раз 
учи ни ма ње бол ним и ма ње бе сми сле ним, Фор ме ко ја би мо гла мо жда да дâ нов са др жај 
на шој та шти ни, Фор ме ко ја би мо гла да учи ни не мо гу ће: да из не се Де ло из ван до ма-
ша ја мра ка и та шти не, да га пре ба ци пре ко Ле те. Сто га бих же лео у сво јим бу ду ћим 
књи га ма – ако и са му иде ју Де ла не по је де рђа са зна ња та шти не – да из ра зим (из раз из 
ва ше ан ке те ми се не сви ђа) ве ли чи ну људ ског по ра за, ко је му пи сац по ку ша ва да су-
прот ста ви свој соп стве ни мит, сво ју соп стве ну Фор му, свој соп стве ни, ин ди ви ду ал ни 
глас, уса мље нич ки, мо жда без од зи ва и од је ка, али бо лан и пре по зна тљив.” (Д. Киш, 
Ho mo po e ti cus, Про све та, Бе о град, 2006, 72-73; Кур зив М. Б.)
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хер ме не у тич ког зна ча ја жан ров ских оче ки ва ња, ис ти ца ње уло ге чи та о ца ко-
ја по ста је са став ни део аутор ског тек ста – украт ко, све оно због че га се пост-
мо дер ни зам на зи ва књи жев но шћу из књи жев но сти“.10

Не ки по бор ни ци пост мо дер ни зма ис ти чу да је то но ва епо ха, но ви дис-
курс, јед на од број них па ра диг ми пост ка пи та ли стич ког дру штва, на ста ла 
из кри тич ког од но са пре ма уто пиј ским иде ја ма мо дер ни зма (сло бо ди, уму, 
ра ци о нал но сти), чи ја је ра ди ка ли за ци ја у прак си про из ве ла два јед на ко по-
губ на то та ли тар на ре жи ма, фа ши зам и ста љи ни зам, са истим ис хо ди штем: 
кон цен тра ци о ним ло го ри ма. Под вла че ћи да то ни је је дин стве на кон цеп ци-
ја, већ ви ше раз ли чи тих те о риј ских ста но ви шта оку пље них око не ких бли-
ских иде ја, Ма у ри цио Фе ра рис као глав ни за јед нич ки став пост мо дер ни ста 
из два ја су прот ста вља ње дис кур су про све ти тељ ства и иде а ли зма, од но сно 
„‘пре ста нак оду ше вље ња уни вер зал но шћу и прак тич но шћу фи ло зо фи је’“. 
Он раз ли ку је че ти ри ти па ре цеп ци је пост мо дер не у за ви сно сти од кул тур-
ног кон тек ста: 1. фран цу ски пост-струк ту ра ли зам (Ли о тар и Де ри да); 2. Ха-
бер ма со ву кри тич ку те о ри ју, 3) аме рич ки нео праг ма ти зам (Рор ти и Фиш), 
4) ‘сла бо ми шље ње’ (Ва ти мо, сле де ћи Хај де ге ра и Га да ме ра).11

Жан-Фран соа Ли о тар, је дан од глав них по бор ни ка и ве ро ват но нај за-
слу жни ји за ши ре ње пој ма пост мо дер ни зам, ис ти че да је по стин ду стри ја ли-
зам са мо део гло бал не по ја ве пост мо дер ни зма. По сле пре о бра жа ја у 19. ве ку 
на сту пи ло је „пост мо дер но ста ње“ (на слов ње го ве књи ге из 1979)12 – што је 
си но ним за кул ту ру по стин ду стриј ских, ин фор ма тич ких дру штве них за јед-
ни ца; док је мо дер на про кла мо ва ла „ве ли ке на ра ци је“, тј. ве ли ке уто пиј ске и 
иде о ло шке „при че“, од но сно про јек те ко је осва ру ју ја ки ра зум ни су бјек ти са 
на чел ном иде јом про гре сив ног раз во ја, ху ма ни зма, етич но сти, „ди ја лек ти ке 
Ду ха“, пост мо дер ни зам сум ња у „ве ли ке на ра ци је“, укљу чу ју ћи и уни вер зал-
но зна ње, „исти ну“.13 Пост мо дер ни зам на пу шта ве ли ку аван гард ну иде ју о 
об је ди ње њу умет нич ке и ре во лу ци о нар не ак ци је у ци љу пре о бра жа ја дру-
штва. Он сум ња у све уни вер зал не по кре те и ве ли ке про јек те – би ле то умет-
нич ке или по ли тич ке ре во лу ци је. 

Са вре ме ни ар хи тек та и те о ре ти чар ар хи тек ту ре Па о ло Пор то ге зи сма-
тра да пост мо дер ни зам не по ри че мо дер ни зам, већ да га „сло бод но ин тер-
пре ти ра“, „‘кри тич ки раз ма тра и ње го ве успе хе и ње го ве гре шке’ “; то је по 
ње му ну жан ‘ди ја лог са оцем’ ко ји је „пао на ис пи ту“ због дог мат ског ре дук-
ци о ни зма – не мо ћи да се но си са иро ни јом и дво сми сле но шћу (ко је је и сâм 
афир ми сао), те по ри ца ња вред но сти про шло сти.14

10 З. Ми лу ти но вић, нав. де ло, 71-75.
11 Пре ма: Д. Жу нић, нав. де ло, 360 (нап. бр. 53).
12 Ж. Ли о тар, Пост мо дер но ста ње, Брат ство-је дин ство, Но ви Сад, 1988.
13 Исто, 359.
14 Л. Ха чи он, нав. де ло, 62.
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Жу нић на гла ша ва да про тив ни ци пост мо дер ни зам сма тра ју по мод-
ном „пра зном кон струк ци јом“, са мо јед ном од фа за мо дер не, још јед ним од 
број них мут них и дво сми сле них „по си стич ких“ пој мо ва, у чи јем је сре ди шту 
„смрт ума“ (Ал брехт Вел мер), тј. свест о кра ју исто риј ског про јек та европ-
ског про све ти тељ ства мо дер ни зма. За ни мљи во је схва та ње Та тар кје ви ча, по 
ко ме је пост мо дер ни зам пре лаз аван гар де из ста ња по бу не „у ста ње све оп-
ште при хва ће но сти и ве ли ке, до бро пла ће не по тра жње“: „‘Ако ће мо мо дер-
ни змом на зи ва ти бор бе ну аван гар ду, мо же се ре ћи да је по сле ра то ва по че ло 
раз до бље пост мо дер ни зма’“. Пе тер Бир гер ис ти че да су ван под руч ја ар хи-
тек ту ре „кључ на ме ста“ пост мо дер не не ја сна, те пи та ња по сто ја ња пост мо-
дер не као но ве кул тур не па ра диг ме оста ју отво ре на. Бир гер је у пра ву ка да 
ка же да се то на ро чи то од но си на књи жев ност, где по ме ну те про ме не ни су 
не што са свим но во у од но су на мо дер ну.15

Је дан од нај ве ћих кри ти ча ра, Јир ген Ха бер мас, од би ја да при хва ти чак и 
тер мин „пост мо дер ни зам“. Он ис ти че да је „есте тич ки мо дер ни зам“ је дан од 
број них еле ме на та оп штег про јек та кул тур ног мо дер ни зма, те да је у од но-
су на пост-аван гар ду то са мо ши ри фе но мен. Ме ђу тим, при зна је да се очи-
глед не про ме не у прак си ма ни фе сту ју као оспо ра ва ње и пре ко ра чи ва ње ду ха 
мо дер не. Ха бер мас не де ман ту је глав ни пост мо дер ни стич ки ар гу мент – да 
се по ка за ла бе сми сле ном на да про све ти те ља да ће за јед но са тех но ло шким 
на прет ком умет но сти и на у ке оства ри ти про грес мо ра ла и прав де. Уме сто 
то га, до шло је до пар це ли за ци је „су шта стве ног ума“ – до све ве ћег раз два ја ња 
и оса мо ста љи ва ња на у ке, умет но сти и мо ра ла (сфе ра ко је су до мо дер ни-
зма чи ни ле је дин ство), као и до њи хо вог одва ја ња од сва ко днев ног жи во та 
– што је глав ни узрок још нео ства ре ног про јек та мо дер не. Ха бер мас се тог 
про јек та не од ри че. У пр вом од се ри је пре да ва ња под на сло вом „Мо дер на 
– не до вр ше ни про јект“ (1980), ода кле је про и за шла и исто и ме на књи га, он 
на сто ји да кроз кри ти ку пост мо дер не оправ да фи ло зоф ски дис курс мо дер-
не. У свом по ле мич ком од го во ру Ли о тар на па да Ха бер ма со во уве ре ње да се 
дис кур си спо зна је, ети ке и по ли ти ке мо гу по но во при бли жи ти и ује ди ни-
ти пу тем естет ског ис ку ства; пост мо дер ни сти ис пи ту ју и је дин стве ни циљ 
исто ри је и је дин стве ни су бјект, јер уто пи стич ки ка рак тер ве ли ких ху ма ни-
стич ких иде ја, са ње го вим коб ним по сле ди ца ма у ви ду то та ли тар них ре жи ма 
– већ је јед ном ис ке зио сво је ли це (и на лич је): „‘Ску по смо пла ти ли че жњу 
за цје ли ном и за јед ним, за из ми ре њем пој ма и осје тил но сти, за тран спа рент-
ним и ко му ни ка тив ним ис ку ством.’“ На пу шта ње иде о ло шких ис кљу чи во сти 
оста је кључ ни мо рал ни (и по зи ти ван) став пост мо дер ни ста.16

Ли о тар и Ха бер мас ини ци ра ли су по ле ми ку у ко ју се укљу чио ве ли ки број 
те о ре ти ча ра. Та ко се по ме ну ти про блем про ши рио са под руч ја ар хи тек ту ре и 

15 Д. Жу нић, нав. де ло, 358-364.
16 Исто, 362.
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књи жев но сти, по ста ју ћи пред мет уни вер зал них дру штве но-те о риј ских и кул-
ту ро ло шких рас пра ва. С тим у ве зи, Жу нић за па жа да, упр кос то ме што те за 
на ко јој је за сно ва на чи та ва по ле ми ка – да је пост мо дер на кул тур ни екви ва-
лент пост ка пи та ли стич ког дру штва – де лу је те о риј ски при хва тљи ва, она по-
ста је нео др жи ва на при ме ру пост мо дер ни ста у ју жно сло вен ским др жа ва ма, 
где је на сце ни био су коб раз ли чи то сти, а не ти пич на пост мо дер на јук ста по-
зи ци ја – ко ег зи стен ци ја раз ли чи то сти. Пост мо дер на ни је опо зит и про сто 
пре вла да ва ње мо дер не; свој од нос пре ма мо дер ном она ус по ста вља на на че лу 
раз ли ке и уну тра шњег пре и спи ти ва ња. За то пост мо дер на ни је де струк ци ја мо-
дер не, већ де ри ди јан ска де кон струк ци ја, под вла чи Жу нић.17

Ђа ни Ва ти мо, ко ји се сла же с Ли о та ром да је „ин фор ма тич ност“ нај бо-
љи кри те ри јум за раз ли ко ва ње мо дер не и пост мо дер не, скре ће па жњу да 
и за го вор ни ци и про тив ни ци као бит ну од ли ку пост мо дер ног до ба ис ти чу 
и од су ство „ве ли ких на ра ци ја“ и „крај исто ри је“. Постструк ту ра ли стич ка 
те о ри ја ус пе ла је да под ри је те о ри ју о ли не ар ном раз во ју исто ри је кул ту-
ре: „Са гла сно Хе ге ло вој иде ји о кра ју Исто ри је (као На прет ка) и сту па ња 
на сце ну Ап со лут ног Зна ња (ко је се пре во ди у хе ге мо ни ју озна чи те ља), 
тек сто ви кул ту ре се по ста вља ју у син хро ниј ско по ље, при че му сва кул ту ра 
по ста је огром на ри зни ца ‘до ку ме на та’ ко ји бу квал но мо ра ју би ти ‘из не ти 
на ви де ло’ или осве тље ни. Осве тља ва ње тек сто ва кул ту ре јед на ко је ‘скро-
зи ра њу’ X-зра ци ма. Рент ге нов апа рат у овом слу ча ју пред ста вља дру ги 
текст. По јед но ста вље но ре че но, осве тља ва ње јед ног тек ста дру гим је оно 
што тво ри ‘кри тич ку’ прак су постструк ту ра ли зма или ‘де кон струк ци ју’. 
Дру го име овог по ступ ка је сте ‘ар хе о ло ги ја’.“ Ана ли тич ки ме то ди пост мо-
дер ни зма при зна ју са мо ствар ност дис кур са: не ги ра ју (ти по ло шки) исто-
ри ци зам (hi sto ricsm), а при хва та ју исто рич ност (hi sto ri city) у Фу ко о вом 
сми слу – као „ге не а ло ги ју“ или „ар хе о ло ги ју“. По Фу коу, исто ри ја је про-
ме ни ла свој од нос пре ма до ку мен ту, пре у сме рив ши па жњу са утвр ђи ва ња 
аутен тич но сти и ре кон струк ци је до га ђа ја на рад на ње му „из ну тра“; она 
га са да де ли, сре ђу је и ди стри бу и ше, утвр ђу је ре ле вант ност у ци љу де фи-
ни са ња ни зо ва, ре ла ци ја.18 Ар хе о ло ги ја је из раз ко ји озна ча ва пост мо дер ни 
мо дел зна ња, осо би ну но ве, пост мо дер не фор ме исто ри је, ко ја се са да са-
гле да ва као јед на при ча ме ђу дру ги ма. Постструк ту ра ли зам се ба ви овом 
вр стом „ар хе о ло шког“ ис тра жи ва ња: де кон струк тив ним ме то ди ма пре о-
бли ку је чи та ву (за пад ну) ци ви ли за ци ју у Ма лар ме о ву „Јед ну књи гу“, ко ју 
ће пи са ти и Киш. 

По сти сто ри зам на пу шта мо дер ни стич ко схва та ње исто ри је као „исто-
ри је спа се ња“, про и за шло из ста ва о про гре сив ној при ро ди исто риј ског 

17 Исто, 370. и 360.
18 Вла див-Гло вер, нав. де ло, 19-20. и 23.



Мирјана Бечејски92

раз во ја и на уч ног зна ња, схва та ње о ли не ар ном и је дин стве ном исто риј ском 
раз во ју, и осло ба ђа се од мо дер ног су бјек ти ви зма пу тем хер ме не у тич ке све-
сти. Ва ти мо сма тра да се про блем мо же пре вла да ти хај де ге ров ско-ни че ов-
ским пој мо ви ма „успо ме не“ на мо дер ну (кри тич ким при хва та њем, тран-
сфор ма ци јом, про ду бљи ва њем мо дер не од стра не пост мо дер не); оту да 
пост мо дер на кул ту ра ве ли ки зна чај при да је се ћа њу.

Ха чи он под вла чи да Фре дрик Џеј мсон, је дан од нај буч ни јих про тив-
ни ка пост мо дер ни зма, на пост мо дер ни зам у умет но сти гле да као на ицр-
пљи ва ње бит них мо ме на та ви со ке мо дер не (што не ва жи за ар хи тек ту ру, 
где је пост мо дер ни зам ра ди кал но су прот ста вља ње мо дер ни зму); он сма-
тра да пост мо дер ни зам ни је стил ме ђу дру гим сти ло ви ма, већ „‘кул тур на 
до ми нан та ло ги ке ка сног ка пи та ли зма’“, ко ја пре ва зи ла зи кул тур ни ас-
пект и ну жно под ра зу ме ва и по ли тич ко-иде о ло шко од ре ђе ње пре ма ка-
пи та ли зму, пе ри о ди за ци о ни по јам „чи ја је функ ци ја да до ве де у уза ја ман 
од нос но ве фор мал не од ли ке кул ту ре и раз вој но вог ти па дру штве ног жи-
во та и но вог еко ном ског по рет ка”.19 Као глав не од ли ке пост мо дер ни зма 
из два ја „но ву плит кост“, тј. по вр шност, ко ја про из и ла зи из пост мо дер ног 
„оспо ра ва ња свих ду бин ских те о риј ских мо де ла“.20 Оста ле ка рак те ри сти-
ке су: рас па да ње су бјек та, сла бље ње афе ка та, гу бље ње стил ских осо бе но-
сти, кри за тем по рал но сти као ди рект на по сле ди ца сла бље ња по ве сно сти: 
ка те го ри ју вре ме на, до ми нант ну у мо дер ном, за ме њу је ка те го ри ја про-
сто ра, а син хро ни ја ди ја хро ни ју. Жу нић на во ди је дан од ње го вих кључ них 
ста во ва – да је „‘исти на пост мо дер ни зма’“ „свет ски про стор мул ти на ци-
о нал ног ка пи та ла’“ и да би та „‘но ва по ли тич ка умет ност’“ мо ра ла да ре а-
фир ми ше пе да го шку, са знај ну и ди дак тич ку функ ци ју умет но сти, што је 
мо дер ни зам за бо ра вио.21

Жу нић ука зу је на број не при ме ре „не у трал них“ или ма ње ра ди кал но 
ори јен ти са них те о ре ти ча ра ко ји су ре а го ва ли на те жњу пост мо дер ни ста 
да про гла се крај мо дер ни зма, али и на твр до гла во од ри ца ње ле ги ти ми те-
та пост мо дер ни зму од стра не мо дер ни ста. Та ко Пе цолд за го ва ра по зи ци ју 
„ди ја лек тич ке тран сфор ма ци је мо дер не“; Ма у ри цио Фе ра рис ис ти че да је 
пост мо дер ни зам па ра зит мо дер ни зма, као њен ци тат, али и обр ну то („‘Што 
би пи сао Ха бер мас без Де ри де?’“). Фи ли бер то Ме на, у осно ви по бор ник 

19 Нав. де ло, 73.
20 Че сто је та „но ва плит кост“ при пи си ва на са мо књи жев но сти, од но сно умет но сти. Нај-

ал Лу си сма тра да „ако је пост мо дер ни зам за и ста са вре ме ни, он да не мо же са мо књи-
жев ност би ти оно за шта се да нас под ра зу ме ва да му не до ста је ду би на. По ли ти ка, на 
при мер, ни је ни шта ма ње ‘нео сно ва на’ у сво јим прет по став ка ма, и ни шта ма ње ка дра 
да кон тро ли ше раз ли ку из ме ђу на ме ра и по сле ди ца“ (Пост мо дер ни стич ка те о ри ја 
књи жев но сти, Све то ви, Но ви Сад, 1999, 10).

21 Нав. де ло, 365.
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мо дер ни зма, сма тра да основ не те о риј ске по став ке пост мо дер ни зма ни су 
ни шта дру го до ва ри ја ци је, мо ди фи ка ци је, ре фор ме, кри тич ка пре и спи ти-
ва ња и тран скрип ци је мо дер ни зма. Мо дер ни зам и пост мо дер ни зам нај ви-
ше се раз ли ку ју у то ме што пр ви на сто ји да оства ри ве ли ку иде ју про ме не 
дру штве них си сте ма кроз ак ци ју ин ди ви ду ал ног ства ра лач ког су бјек та, док 
дру ги овај про је кат про гла ша ва уто пи јом (јер естет ска ко му ни ка ци ја по ста-
ла је ма сов на ко му ни ка ци ја); док је мо дер ни зам ра ди кал ни про јект, пост мо-
дер ни зам је ужи ва лач ко ста ње, али из ме ђу њих не ма дра ма тич ног пре ки да, 
већ ме ђу соб ног про жи ма ња.22 Ме на се за ла же за кри тич ко пре и спи ти ва ње 
мо дер ни зма са све шћу о ну жној тран сфор ма ци ји мо дер ног су бјек та, али ни 
он не од у ста је од „ве ли ког про јек та“. По што је у пост мо дер ни зму не у мет-
нич ка прак са пре у зе ла за да так дру штве них про ме на ко ји је не ка да при па-
дао аван гар ди, то „но ви су бјект не мо ра ви ше би ти ја ки и пу ни су бјект ко ји 
има он то ло шку и тран сцен ден тал ну ле ги тим ност, већ но во про на ђе ни ‘сла би 
су бјект’ (Ва ти мо), ‘ко ји при зна је да је из гу био вла сти ту пу но ћу и вла сти ти 
цен тра ли тет, но ко ји не ће да се од рек не се бе као су бјек та, иако зна – и ту се 
на ла зи мо гућ ност да бу де да нас – иако зна да се мо же ре кон стру и са ти са мо 
на осно ву при вре ме них, про ви зор них, ефе мер них рав но те жа’. То, ко нач но, 
зна чи да се не мо же оспо ри ти ни са ма иде ја мо дер ног про јек та, ма кар се он, 
сход но омек ша ва њу чи та ве по став ке, пре тво рио у ‘ме ки про јект’ (Аки ле Бо-
ни то Оли ва).“23 По ку ша ва ју ћи да де фи ни ше „тран са ван гар ду“, Оли ва за кљу-
чу је да се она раз ли ку је од зе мље до зе мље: „из гле да да ‘при су ство про шло-
сти’ за ви си од ло кал не и кул тур но-спе ци фич не при ро де сва ке про шло сти“. 
По ме рен је цен тар, на сце ну сту па де цен тра ли за ци ја и „екс-цен трич но“  

22 Ве ћи на те о ре ти ча ра, на че лу са Џеј мсо ном, сла же се да пост мо дер ни зам обе ле жа ва ју 
по сле ди це раз би ја ња бур жо а ске хе ге мо ни је, од но сно кул тур ног ели ти зма и раз вој ма-
сов не кул ту ре. Пост мо дер ни стич ку те жњу да пре мо сти пра зни ну из ме ђу елит не и по-
пу лар не кул ту ре, Ха чи он из два ја као још је дан пост мо дер ни па ра докс (нав. де ло, 45), 
док је Ма рио Пер ни о ла (Есте ти ка два де се тог ве ка, Све то ви, Но ви Сад, 2005, 195-
202.) на зи ва „ко му ни ка тив но шћу“ пост мо дер не умет но сти. Та ко по је ди на вр хун ска 
оства ре ња књи жев не умет но сти илу стру ју на из глед не мо гу ће про жи ма ње ових еле ме-
на та; на при мер, Име ру же Ум бер та Ека. Код нас то од лич но илу стру је де ло Д. Ки ша: 
с јед не стра не, он се за ла же за кул тур ни ели ти зам (као строг кри ти чар и ри го ро зан 
са мо кри ти чар, што по твр ђу ју број не стра ни це од лич ног од ба че ног тек ста, ко ји се чу ва 
у ру ко пи сној за о став шти ни СА НУ); с дру ге стра не, ако обра ти мо па жњу на при по ве-
дач ке тех ни ке, ви де ће мо да је у осно ви Пе шча ни ка и Гроб ни це за Бо ри са Да ви до ви ча 
де тек тив ска при ча, док је Пе шча ник по зај мио тех ни ку ка дри ра ња из фил ма, ме ди ја 
на ме ње ног ма сов ној кул ту ри, што је по ве за но с ду бин ском тран сфор ма ци јом пер цеп-
ци је: „фо то апа рат и филм ска ка ме ра хва та ју сли ке ко је из ми чу при род ном оку, ко је 
је сад при ну ђе но да се иден ти фи ку је с тех но ло шком на пра вом“ и ства ра се „ве штач ка 
осе ћај ност“ (М. Пер ни о ла, нав. де ло, 234-235). Киш се, да кле, про ти вио уни фор ми за-
ци ји ма сов не кул ту ре, а не ње ним сред стви ма. 

23 Д. Жу нић, нав. де ло, 1995, 368-370. Кур зив М. Б. 
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(у кла си и ра си, по лу и опре де ље њу), под вла чи се ло кал но и ре ги о нал но, 
на су прот ма сов ној кул ту ри и ма клу а нов ском „гло бал ном се лу“24 (у ко ме је, 
ка ко је Киш до бро пред ви део, „Гу тен бер го ву га лак си ју“ сме ни ла „Геј тсо ва 
га лак си ја“)25: кул ту ра је по ста ла кул ту ре. Ихаб Ха сан, је дан од нај зна чај ни-
јих те о ре ти ча ра пост мо дер ни зма, ис ти че ње гов опо зит ни ка рак тер: „пост-
мо дер ни зам је про цес ства ра ња про из во да; он је од су ство уну тар при су ства, 
он је ра су тост ко јој тре ба цен три ра ње да би би ло ра су то; он је иди о лект 
ко ји же ли да бу де, али зна да не мо же би ти, ве ли ки кôд; ње го ва има нен ци ја 
по ри че ипак жу ђе ну тран сцен ден ци ју. Дру гим ре чи ма, пост мо дер ни зам се 
слу жи ло ги ком ‘и/и’, а не ‘или/или’.“ 

Ме ђу тим, и по бор ни ци мо дер ни зма упо тре бља ва ју слич не би нар не 
тер ми не, при ме ћу је Ха чи он. Она сма тра да пост мо дер ни зам ни је „си но ним 
за са вре ме но“, ни ти је ин тер на ци о нал ни кул тур ни фе но мен (при мар но је 
европ ски и аме рич ки), већ кул тур на ак тив ност ко ја обе ле жа ва ве ћи ну са вре-
ме них умет нич ких фор ми и стру ја ми шље ња. Из ме ђу мо дер ни зма и пост мо-
дер ни зма не по сто ји пре кид. Њи хов је од нос за сно ван на на че ли ма по сле ди-
це, за ви сно сти, раз ли ке, оспо ра ва ња, про бле ма ти зо ва ња. Мо дер на кул ту ра је 
пост мо дер ни змом иза зва на из ну тра, али не и не ги ра на, јер „оно што хо ћу да 
зо вем пост мо дер ни змом у осно ви је про тив реч но, од луч но исто риј ско и не-
из бе жно по ли тич ко“. Она до ка зу је да и пост мо дер ни зам, као и мо дер ни зам, 
не са мо да за др жа ва сво је број не про ти ву реч но сти, већ их то ли ко ис ти че, да 
оне по ста ју ње го ве од ре ђу ју ће ка рак те ри сти ке. У ро ма неск ном жан ру ову 
про ти ву реч ност оли ча ва „исто ри о граф ска ме та фик ци ја“: сва де ла ко ја сма-
тра мо пост мо дер ни стич ким ду бо ко су са мо ре флек сив на и па ро диј ска, а ипак 
по ку ша ва ју да се уко ре не у исто риј ском све ту. Про ти ву реч но сти са мо ре-
флек сив но – исто риј ско по сто ја ле су и ра ни је; но ви на њи хо ве пост мо дер не 
вер зи је је стал на иро ни ја ко ја пра ти кон текст и њи хов оп се сив ни по вра так 
са да шњо сти.26 

По у че но не га тив ним ис ку ством мо дер ни зма, пост мо дер ни зам на мер но 
од би ја да ди ја лек тич ки раз ре ши су прот но сти. Он оспо ра ва упра во то та ли-
зу ју ће „ве ли ке на ра ци је” на ше кул ту ре, ка ко Ли о тар на зи ва на че ла тзв. ли бе-
рал но-ху ма ни стич ке иде о ло ги је, ко је се слу же ди ја лек тич ком ла ки ров ком: 
пред ста ве о аутор ској ори ги нал но сти (аутор ству), о по сто ја ним естет ским 
вред но сти ма (за то стал но по ста вља пи та ња, али ну ди увек са мо при вре ме-
не од го во ре), о раз дво је но сти естет ског, еко ном ског и по ли тич ког (пост-
мо дер ни зам до ка зу је да је под ло га свих кул тур них прак си иде о ло шка и да 

24 Ви ди: Л. Ха чи он, нав. де ло, 31.
25 „Јер, уве рен сам, Гу тен бер го ва се га лак си ја над на шим не бом по ла ко га си, ско ро ви-

дљи ва го лим оком на зве зда ном не бу, а да се до нас ње но зра че ње још ни је че сти то ни 
про би ло” (Д. Киш, нав. де ло, 206-207).

26 Ви ди: Л. Ха чи он, нав. де ло, 92, 17-18, 82. и 9. Кур зив М. Б.



„Дијалог са оцем“ или „парадоксални -изам“ (Модернизам и постмодернизам) 95

она ути че на њи хо ву про из вод њу зна че ња). Да кле, пост мо дер ни зам под ри ва 
пред ста ве о аутен тич но сти, ори ги нал но сти, при су ству, пу но ћи.27 

Про ти ву реч ну при ро ду пост мо дер ни зма мо жда нај бо ље пред ста вља ју 
нај ве ћи те о риј ски па ра док си, ко ји су ма ње очи глед ни, али ду бо ко уко ре ње-
ни у ње го ву осно ву: „бар тов ски ан ти-ауто ри зу ју ћи ауто ри тет“, фу ко ов ска 
„ан ти то та ли зу ју ћа епи сте мо ло шка то та ли за ци ја“, „ли о та ров ско ве ли ко на-
ра ти ви зо ва ње на ше сум ње у ве ли ке на ра ци је“; „Они су ти пич но па ра док сал-
ни, они су мај стор ско по ри ца ње мај стор ства, ко хе зив ни на па ди на ко хе зи ју, 
есен ци ја ли зо ва ни иза зо ви су шти ни, а то ка рак те ри ше пост мо дер ну те о ри-
ју.“28 Та кву при ро ду пост мо дер ни зма об у хва ти ла је На де жда Ча чи но вић-
Пу хов ски из ра зом „па ра док сал ни -изам“ – ако су фикс -изам схва ти мо и као 
на гла ша ва ње про це са.29

Ха чи он ис ти че да „по сто ји ду га исто ри ја та квих скеп тич ких оп са да по-
зи ти ви зма и ху ма ни зма, та ко да да на шња пе ша ди ја те о ри је – Фу ко, Де ри-
да, Ха бер мас, Ва ти мо, Бо дри јар – сле ди тра го ве Ни чеа, Хај де ге ра, Марк са, 
Фрој да и дру гих у њи хо вом по ку ша ју да оспо ре ем пи риј ске, ра ци о на ли стич-
ке и ху ма ни стич ке прет по став ке на ших кул тур них си сте ма, као и си сте ма 
на у ке”; на при мер, „ра но Фу ко о во пре и спи ти ва ње исто ри је иде ја у окви ру 
‘ар хе о ло ги је’”; „Де ри ди но ра ди кал но оспо ра ва ње кар те зи јан ског и пла тон-
ског по гле да на ум као си стем за тво ре них ми шље ња”; „сла бо ми шље ње” Ђа-
ни ја Ва ти ма. Ха чи он чак и Ха бер ма са свр ста ва у ову гру пу, јер упр кос сво јој 
же љи „да де лу је уну тар ‘про све ти тељ ске’ ра ци о нал но сти, он ипак успе ва да 
га кри ти ку је. Ли о тар је то на пао као још је дан вид то та ли зу ју ће на ра ци је”, 
док Џеј мсон „твр ди да су обо ји ца ар гу мен те за сно ва ли на раз ли чи тим, али 
под јед на ко сна жним, ле ги ти ми за ци ја ма ‘на ра тив них ар хе ти па’”.30

Мо дер ни зам та ко ђе у свом окри љу не гу је упа дљи ве про ти ву реч но сти 
(ко је Те ри Иглтон сма тра по зи тив ним): ели ти стич ку по тре бу за по рет ком 
и ре во лу ци о нар ну ино ва ци ју фор ме; анар хи стич ку те жњу за уни ште њем по-
сто је ћих си сте ма и по ли тич ку ви зи ју иде ал ног по рет ка; каф ки јан ску и бе-
ке тов ску по тре бу за пи са њем и свест о бе зна чај но сти пи са ња, итд. Да кле, 
прем да пост мо дер ни зам оспо ра ва не ке аспек те мо дер ни зма, за јед нич ки су 

27 Ха чи он пре ви ђа да, ка да је Фу ко (1972) „за па зио“ да су, за јед но са пој мо ви ма су бјек-
тив не све сти, до ве де ни у пи та ње и пе ри од, те ма, ори ги нал ност, тра ди ци о нал на пред-
ста ва о пер спек ти ви, све зна ју ћем при по ве да чу и ка да су „Фу ко и оста ли су ге ри са ли, са 
оспо ра ва њем је дин стве ног су бјек та по ве за на је оп шти ја упи та ност над сва ким то та ли-
зу ју ћим и хо мо ге ни зу ју ћим си сте мом“ (нав. де ло, 30), Пе шча ник је већ уве ли ко са ку-
пљао „ло во ри ке“. То, је, ме ђу тим, по сле ди ца при пад но сти „ма лим“ је зич ким и кул тур-
ним за јед ни ца ма, што је про блем кул ту ро ло шке при ро де ко ји овом при ли ком не ће мо 
да ље раз ви ја ти.

28 Исто, 14. и 44.
29 Ви ди: Д. Жу нић, нав. де ло, 368. 
30 Л. Ха чи он, нав. де ло, 22.
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им: са мо ре флек сив ност, иро ниј ска дво сми сле ност, оспо ра ва ње кла сич ног 
ре а ли стич ког пред ста вља ња, фраг мен та ци ја, ин те ре со ва ње за исто ри ју, ве-
ра да су иза зо ви и упи та ност по зи тив не вред но сти.

Пост мо дер ни зам, ка ко и сам тер мин де мон стри ра, има не га ти ви стич-
ку ре то ри ку (дис кон ти ну и тет, дис ло ка ци ја, де цен три ра ње, де кон струк ци-
ја, ан ти то та ли за ци ја и сл.), по мо ћу ко је уте ло вљу је упра во оно што те жи да 
оспо ри (по чев од ин сти ту ци ја: ме ди ја, уни вер зи те та, му зе ја, по зо ри шта): 
„Бу ду ћи да је про тив ре чан и да де лу је упра во уну тар оног си сте ма ко јег по-
ку ша ва да сру ши, пост мо дер ни зам ни слу чај но не мо же би ти по сма тран као 
но ва па ра диг ма (чак ни де ли мич но, у сми слу ко ји овом из ра зу при да је Кун 
/Kuhn/)“; он не за ме њу је ли бе рал ни ху ма ни зам, јер афир ми ше „раз ли ке” 
ко је, за раз ли ку од хо мо ге не „дру го сти”, не ма ју од го ва ра ју ће су прот но сти 
и сто га су увек не стал не и ви ше стру ке; он од би ја да ус по ста ви би ло ка кве 
уни вер зал но сти у ви ду при влач них си сте ма „ве ли ких на ра ци ја”. Ту ле жи још 
је дан па ра докс: ве ћи на пост мо дер них те о ре ти ча ра (Рор ти, Бо дри јар, Фу ко, 
Ли о тар и др.) схва та да је сва ко зна ње ну жно по ве за но с не ком ме та на ра ци-
јом, од но сно „исти ном“, али су та ко ђе све сни да не ма при род но „ве ли ких“ 
на ра ци ја, јер су све хи је рар хи је на ши про из во ди. У том сми слу Стен ли Фиш 
упо зо ра ва „‘Мо ра те зна ти да исти на ни је као што из гле да и да исти на мо ра 
да вас оста ви сло бод ним’.“31

Пост мо дер ни стич ка игра на мар ги на ма жан ра на ро чи то је ин те ре-
сант на у пре пли та њу и ста па њу дис кур са те о ри је (фи ло зо фи је) и књи-
жев не прак се. Те о дор Зи ол ков ски (1969) за па зио је да „’се не мо же мо 
са мо за до вољ но са кри ти иза ар би трар них зи до ва са мо стал них ди сци пли-
на: по е ти ка не из бе жно усту па пред оп штом есте ти ком’“.32 Све сна соп-
стве них огра ни че ња, (пост)мо дер на ли те ра ту ра по ста је исто вре ме но и 
кри ти ка, јер у свој дис курс укљу чу је раз ми шља ња о са мој се би, по ста је 
ме та је зик, ка ко је то пред ви ђао Ро лан Барт (1972). Стал ну пра те ћу са мо-
свест о ста ту су лич ног дис кур са (тзв. на кло ност пре ма „се бе-пи са њу“) у 
де ли ма Де ри де и Бар та (а по ја ви ће се и код Ека и Ки ша, по себ но у Ча су 
ана то ми је)33, Ро за линд Кра ус на зи ва „па ра ли те рар ним“; њи ма се оспо-
ра ва кон цепт „умет нич ког де ла“ и одво је ност тог кон цеп та од зва нич не, 
ака дем ске кри ти ке.34

Пост мо дер ни зам оспо ра ва мо дер ни стич ко не ги ра ње или ожи вља ва ње 
про шло сти у име бу дућ но сти: „Он не су ге ри ше тра га ње за тран сцен ден тал ним 

31 Л. Ха чи он, нав. де ло, 16-21. и 32.
32 Исто, 26-27.
33 „[...], ма да они вр ло рет ко по ста ју те о ре ти ча ри или апо ло ге те соп стве них де ла као ne-

ve a ux ro man ci ers (од Роб Гри јеа до Ри кар дуа)“, ис ти че Ха чи он (нав. де ло, 35). Час ана-
то ми је је упра во та кав ре дак при мер.

34 Л. Ха чи он, нав. де ло, 29-32.
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ван вре мен ским зна че њем, већ пре по нов но вред но ва ње про шло сти и ди ја лог 
са њом у све тло сти са да шњо сти.” Пост мо дер ни зам сма тра да исто ри ја мо же 
по сто ја ти са мо као текст (Барт) што не зна чи да по ри че по сто ја ње исто ри је, 
већ ис ти че да јој мо же мо при сту пи ти са мо по сред ством тек ста.35

Ис тра жу ју ћи пост мо дер ни зам и ње го ву ве зу с мо дер ни змом у европ-
ској, по себ но сло вен ској про зи, дра ми и фил му, Сло бо дан ка Вла див-Гло вер 
из во ди за кљу чак да мо дер ни зам и пост мо дер ни зам пред ста вља ју па ра диг ма-
ти чан кон ти ну и тет и да „при па да ју јед ној кул тур ној па ра диг ми“, на ја вље ној 
још код Фри дри ха Ни чеа. Она се огле да у за јед нич ком мо де лу пер цеп ци је, у 
чи јем је те ме љу струк ту ра је зи ка и ло ги ка озна чи те ља. Тек сто ви пост мо дер-
ни зма сто га пред ста вља ју од бра ну мо дер ни зма, а из ме ђу њих се ус по ста вља 
ве ли ки ди ја лог.36

Вла див-Гло вер сма тра да пост мо дер ни зам ни је је дан од пе ри о да у 
исто риј ком раз во ју европ ске кул ту ре, већ но ви на чин чи та ња и ства ра ња 
тек сто ва, „ег зе гет ски по сту пак“ ко ји се мо же при ме ни ти и на нај ста ри је 
ци ви ли за циј ске тек сто ве; да кле, ши ро ко схва ћен ме тод, или „но ви мо дел 
дис кур са“. Ме ђу тим, као кри ти чар ски по сту пак из ра стао из по себ ног раз у-
ме ва ња је зи ка и струк ту ре зна ка, пост мо дер ни зам има са мо не ко ли ко де це-
ни ја; он је „пра у ну че се ми о тич ке ми сли шко ле праг ма ти зма“ (Ч. С. Пер са, 
В. Џеј мса и Џ. Дју и ја), „уну че струк ту рал не лин гви сти ке“ (Ф. де Со си ра) 
и „де те струк ту рал не ан тро по ло ги је“ (К. Ле ви-Стро са). Пост мо дер ни зам 
је уни вер зал на кул тур на па ра диг ма ко ју чи не хе те ро ге ни тек сто ви, раз ли-
чи ти јед на ко вред ни дис кур си об је ди ње ни „оп штим мо де лом пер цеп ци је и 
кон стру и са ња ствар но сти ко ји је про из вео и још увек про из во ди ‘дух’ (Хе-
ге лов Ge ist) за пад ног чо ве ка“. Под „за пад ни“ пост мо дер ни мо дел дис кур са 
она под во ди све тек сто ве ко ји од го ва ра ју „оп штем схва та њу ствар но сти као 
дис кур са (ре чи), ко ји је у зна ку чи сте раз ли ке а ко ја се мо же пред ста ви ти 
као ‘од сут ност’ или ‘не до ста так’“.37

Вла див-Гло вер сма тра да идеј на ко хе рент ност пост мо дер ни зма ле жи у 
но вој не ми ме тич ној фе но ме но ло ги ји при ка за, у ко јој се пер цеп ци ја схва та као 
се ми о тич ки про цес. Фе но ме но ло ги ја при ка за зна чи да је це ло куп на кул ту ра 

35 Ви ди: Л. Ха чи он, 37-43.
36 О „ве ли кој ци тат ној по ле ми ци“ (ВЦП) и „ве ли ком ци тат ном ди ја ло гу“ (ВЦД), као 

обе леж ји ма два ти па кул ту ре пи ше Ду брав ка Ора ић То лић у књи зи Те о ри ја ци тат-
но сти (Гра фич ки за вод Хр ват ске, За греб, 1990). Ин те ре сант но је да и она го во ри о 
спољ ним узро ци ма сло ма аван гар де, тј. о на сил но пре ки ну том „ве ли ком про јек ту“ мо-
дер ни зма у зе мља ма Ис точ не Евро пе. Вла див-Гло вер сма тра да је у тим зе мља ма пост-
мо дер ни зам кул тур ни фе но мен пост ко му ни зма, ко ји пра ви „оп ти ми сти чан за о крет из 
хо мо ге ног си сте ма иде о ло шког ми шље ња у хе те ро ге ну ствар ност је зи ка и мно го стру-
кост дис кур са“ и да је ње гов циљ – сло бо да (нав. де ло, 7-9). А шта је то не го јед на од 
глав них иде ја „ве ли ког про јек та“ мо дер ни зма?

37 С. Вла див-Гло вер, нав. де ло, 20-23.
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си му ла крум, а сва ки ру ко пис па лимп сест: не по сто ји ори ги нал, већ са мо ко-
пи је ко пи ја и сва ки је текст са мо још је дан слој ру ко пи са.38 Ме ђу тим, сва ки 
су бјект до би ја пра во гла са, пра во на сво ју је дин стве ну, су бјек тив ну ин тер-
пре та ци ју, јер „у из ве сном сми слу, оно што фи ло зо фи ја не мо же да ис ка же 
мо же се ис ка за ти књи жев но шћу, или из ве сном иде јом књи жев ног“, ис ти че 
Н. Лу си.39 Ту је по ре кло Ки шо ве (по)ети ке.40

У но вој фе но ме но ло ги ји при ка за објект је увек вир ту е лан, од су тан, по-
ве зан с не све сним и ње го вим про дук ти ма – ко ји су Дру го су бјек та. Из тог 
Дру гог, пред ста вље ног као „објект“ ко ји де цен три ра или из ме шта су бјект, а 
ко ји по ста је оми ље на те ма мо дер ни зма (нај че шће као двој ник), из ро дио се 
„нул ти су бјект“ пост мо дер ни зма. Ме ђу тим, објект као про стор ни, а не вре-
мен ски знак, увек је и „при су тан“ (као двој ност, тј. при каз). Вла див-Гло вер 
ис ти че да ово схва та ње ни је но ви на (још су над ре а ли сти, тра гом сим бо ли-
ста, за оно „не при ка зи во“, за „од сут ност“, уста но ви ли ме та фо ре про сто ра – 
пра зни на и ти ши на) и по зи ва се на број не про у ча ва о це овог про бле ма – од 
Фрој да и Хе ге ла до Ла ка на.41 Од сут ност, од сут но ис ку ство се пру стов ски, 
кроз на ра ци ју, мо же пре тво ри ти у но ву „при сут ност“ као вир ту ел ну ре ал-
ност је зи ка/ло го са, тј. пи са ња. Од сут ност-при сут ност је струк ту ра „чи сте 
раз ли ке“: „Ја ко је се кон сти ту и ше као раз ли ка и кроз раз ли ку, осла ња се ис-
кљу чи во на од сут ност – на из гу бље ни објект или не мо гу ће ‘ствар но’ – као 
свој те мељ и по др шку.“ Фрој дов по јам Не све сног Ла кан пре во ди из пси хо а-
на ли зе у струк ту ра ли зам и лин гви сти ку, од ста тич ног ка ди на мич ном струк-
ту рал ном мо де лу. (Реч је о ве о ма сло же ној L she mi, ко ју овом при ли ком 
не ће мо ре кон стру и са ти). Пре ко пој ма Дру гог и Ла кан де фи ни ше „ја“ као су-
бјект је зи ка; по сле ди ца су бјек то вог ула ска у је зик и кул ту ру, тј. сим бо лич ни 
по ре дак, је сте ње гов „рас цеп“ или „удва ја ње“. L shemа пра ти тај рас цеп. Су-
бјект по сто ји је ди но пу тем „оту ђе но сти“ – са мо у ре ла ци ји са Дру гим и са 

38 Бор хес је не ги рао по сто ја ње пла ги ја та већ и са мом чи ње ни цом да је не ги рао аутор ство 
(у сми слу ори ги нал ног де ла); за ње га је пи са ње по нов но ис пи си ва ње, још је дан слој на 
па лимп се сту; за то је и сма трао су ви шним ис пи си ва ње мно го број них стра ни ца ко је већ 
по сто је. Уме сто то га ис пи си вао је, ка ко сам твр ди, њи хов са же так, ко мен тар. У при чи 
„Асте ри о но ва ку ћа“ (Алеф) сто ји да се књи жев ност пре и по сле тог но вог ис пи си ва ња 
раз ли ку је „не то ли ко због са мог тек ста ко ли ко због на чи на на ко ји је он про чи тан“, 
што је у у осно ви струк ту ра ли стич ко и се ми о тич ко на че ло.

39 Н. Лу си, нав. де ло, 413. Кри ти ку ју ћи Ха бер ма сов од нос пре ма пост мо дер ни зму, она 
ис ти че да по сто је „до бри раз ло зи за кри ти ко ва ње пост мо дер ни зма; али све док се та 
кри ти ка не спро ве де у име ра зу ма, она не ма дру гог из бо ра до да бу де про тив ети ке“. 
Она сма тра да је „пи та ње ‘тек ста’“ нео дво ји во од „пи та ња ети ке“ и да је „упра во по-
вра так ра зу ма, а не смрт књи жев но сти (и са њом, ко лапс ци ви ли за ци је), оно до че га 
пост мо дер ни стич ка књи жев на те о ри ја у бу дућ но сти још мо же до ве сти“ (422. и 424). 

40 С. Вла див-Гло вер, нав. де ло, 7-9.
41 Нав. де ло, 27-28. (нап. 20-26) и 15-18.
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„не где дру где“ од се бе, а нај зна чај ни ји мо ме нат у ње го вом кон сти ту и са њу 
је сте – иден ти фи ка ци ја с објек том. Ла ка нов ски „рас це пље ни су бјект“ не ги-
ра кар те зи јан ско схва та ње су бјек та као co gi to-а. Ње го ва је це ло ви тост пре-
ки ну та је зи ком – Не све сним струк ту ри са ним као је зик, чи ја је дру га стра на 
„ру па“ или „пра зни на“. 

Ако по сто ји де ло ко је ту пра зни ну иде ал но илу стру је, он да је то Ки шов 
Пе шча ник, ко ји бес крај ном игром при по ве да ња чи ни на лич је де ри ди јан ске 
бес крај не игре зна че ња42 и до во ди у пи та ње број не „Ве ли ке на ра ци је“ чо ве-
чан ства, али их се сâмо не од ри че. Ли о тар је за то с пра вом кон ста то вао: 
„Умет ник или пи сац пост мо дер не у по ло жа ју је фи ло зо фа: текст ко ји пи ше, 
де ло ко је ства ра, ни су во ђе ни већ ус по ста вље ним пра ви ли ма, па се о њи ма 
не мо же су ди ти на осно ву јед ног од ре ђе ног су да, од но сно да се на тај текст, 
на то де ло при ме не по зна те ка те го ри је. Та пра ви ла и те ка те го ри је су оно за 
чим са мо де ло тра га.“43 
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Mir ja na BE ČEJ SKI 

„dI A LOG wITH THE FAT HER  
„OR „PA RA dO xAL –IsM“44

(mo der nism and Postmo der nism)

Sum mary

Having relied on several capital oeuvres, and on some overviews of small-scale 
endeavouring to approach this problem in objective manner – aesthetic, literary-
historical and cult urological (sociological) studies/treaties on the relationship 
between modernism and postmodernism, definition, distinctive features, range of 
concepts and temporal duration (with theorist who see them as periodization con-
cepts) – we are looking at the main points of the dispute and distinctive features 
of the mentioned phenomena. The objective is not to be only polemics itself, but 
the creation of theoric context for one specific problem examining: is it possible to 
determine, based on separate features, some oeuvre of a writer is to be modernistic 
or post-modernistic one, or which appears to be paradoxal – both of them? The 
second case means the contestation to post-modernism of new literary (cultural) 
paradigm, and its comprehension as the radicalised continuity of modernism espe-
cially regarding creative and critical techniques.

In order to clarify this problem we will try to give the contribution by observ-
ing the Freestone in the context of (post) modernistic, contemporary aesthetic and 
poetic studies. That study will be published in the next issue of Baština.

Key words: modernism, post-modernism, „great narrations”, contradiction, co-
existence, differences, post-historism, metalanguage, self-reflection, parody. 

Рад је пре дат 1. но вем бра 2012. го ди не, а на кон 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.

44 This es say was de sig ned as the first the o re tic part of the study “Fre e sto ne of Da ni lo Kiš in 
the Con text of Con tem po rary Aest he tic and Po e tic Stu di es”, whi le the se cond one, as the 
ap plied re vi ew of the no vel, will be pu blis hed in the se cond is sue of Ba šti na. 





Да ни је ла ПЕ ТРО ВИЋ*

ЈЕ ДАН АСПЕКТ КРИ ТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ 
РО ЛА НА БАР ТА: ПУТ ОД СТРУК ТУ РА ЛИ ЗМА 

КА ПОСТСТРУК ТУ РА ЛИ ЗМУ

Ап стракт: У кри тич кој де лат но сти Ро ла на Бар та ја сно се уоча ва ју две 
у не ку ру ку опреч не тен ден ци је, струк ту ра ли стич ка и постструк ту ра ли стич-
ка. По мо ћу хро но ло шког при ка за ње го вих ра до ва аутор ука зу је на раз ло ге 
ко ји су до ве ли до по сте пе ног од ба ци ва ња струк ту рал ног ме то да и ње го ве 
за ме не но вим на чи ни ма са гле да ва ња књи жев но сти. Тај Бар тов пре лаз од 
струк ту ра ли зма постструк ту ра ли зму мо же се сма тра ти па ра диг ма тич ним и 
го то во ка рак те ри стич ним обра сцем, ко ји у ма ло ме од сли ка ва про ме не ко је 
су у по след њим де це ни ја ма два де се тог ве ка за хва ти ле на у ку о књи жев но сти. 

Кључ не ре чи: струк ту ра, књи жев на кри ти ка, на у ка о књи жев но сти, 
зна че ње, вред но ва ње, сло бод на игра, Текст, хе до ни стич ка есте ти ка. 

Увод

Две нај зна чај ни је стру је ми шље ња ко је се ја вља ју у два де се том ве ку и 
ко је су ути ца ле на раз вој број них ху ма ни стич ких на у ка, по пут ан тро по ло-
ги је, пси хо ло ги је, на у ке о књи жев но сти, па и на раз вој са ме умет но сти и 
фи ло зоф ске ми сли о њој, је су струк ту ра ли зам и постструк ту ра ли зам. У де-
лу Ро ла на Бар та обе ове стру је за сту пље не су у ма ње-ви ше јед на кој ме ри. 
Ра ни ра до ви овог ауто ра, они на ста ли углав ном до 1966. го ди не, пи са ни су 
под ја ким ути ца јем струк ту ра ли зма, док у ње го вим ка сни јим ра до вим до ла зи 
до тзв. „постструк ту ра ли стич ког за о кре та“1. Од струк ту ра ли стич ког ме то да 
и „сна о на уч но сти“,2 по ре чи ма са мог Бар та, раз вој ње го ве ми сли во дио је 

* Док то рант на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Ни шу, Од сек за фи ло ло ги ју, da ni je la pe tro vi@
g ma li.com 

1 Ана Бу жињ ски и Ми ха ел Па вел Мар лов ски, Књи жев не те о ри је XX ве ка, Слу жбе ни гла-
сник, Бе о град, 2009, 334.

2 Исто, 319.
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ка за сни ва њу јед не по себ не „хе до ни стич ке есте ти ке“,3 чи ју област про у ча-
ва ња пред ста вља Текст су прот ста вљен де лу схва ће ном у кла сич ном сми слу. 
Тај но ви, услов но ре че но, мо дел про у ча ва ња књи жев но сти, ко ји у сво јим 
ка сни јим ра до ви ма пред ла же Барт, мо же се сма тра ти ре пре зен та тив ним за 
постструк ту ра ли зам. 

У на сто ја њу да пра ти мо раз вој не ета пе ко је се ја вља ју у Бар то вом од но-
су пре ма књи жев но сти, ана ли зи ра ће мо не ке од кључ них ста во ва из сле де ћих 
Бар то вих есе ја: „Струк ту ра ли стич ка де лат ност“ (1963), „Шта је кри ти ка“ 
(1963), „Књи жев ност и зна че ње“ (1963), „Кри ти ка и исти на“ (1966), „Увод 
у струк ту рал ну ана ли зу при ча“ (1966), „Смрт ауто ра“ (1968) и „Од де ла до 
Тек ста“ (1971). Ука за ће мо на раз ло ге за што се је струк ту рал на ме то да по ка-
за ла не а де кват ном на по љу на у ке о књи жев но сти, на еле мен те ко ји у окви ру 
са мог струк ту ра ли зма во де ње го вом уру ша ва њу. Тру ди ће мо се да кри тич ки 
са гле да мо ре ше ња ко ја нам ну ди постструк ту ра ли стич ка ми сао, кон крет но 
ми сао Ро ла на Бар та, у по ку ша ју да се из бо ри са апо ри ја ма струк ту ра ли зма. 
По што се ње го ви ра ни ра до ви ве зу ју за по ку шај при ме не струк ту рал не ме-
то де из вор но на ста ле у лин гви сти ци при про у ча ва њу књи жев но сти, чи ни 
нам се нео п ход ним да се на по чет ку освр не мо на из вор ну за ми сао Фер ди-
нан да де Со си ра, ко ји се сма тра твор цем овог мо де ла про у ча ва ња.

Пред но сти и ма не струк ту рал ног ме то да

За сни ва ње струк ту рал не лин гви сти ке по чет ком два де се тог ве ка има ло 
је ве ли ки зна чај не са мо за лин гви стич ка ис тра жи ва ња, већ и за број не ху ма-
ни стич ке на у ке ко је су се у то вре ме још увек бо ри ле за кре ди би ли тет на уч-
ног, по пут ан тро по ло ги је, на у ке о књи жев но сти и де ли мич но пси хо ло ги је. 
Све ове на у ке су ра до при хва ти ле на уч ни ме тод раз ра ђен од стра не Фер ди-
нан да де Со си ра, ко ји им је ну дио од го ва ра ју ћу на уч ну апа ра ту ру и мо гућ-
ност ре ла тив не ста би ли за ци је пред ме та про у ча ва ња. 

Кључ струк ту ра ли стич ког по ступ ка био је де Со си ров пре ла зак са суп-
стан ци је на функ ци ју, од но сно са зна че ња на од нос. Је зик као си стем зна ко ва 
(lan gue), одво јен од го во ра (lan gu a ge) и ре чи (pa ro le), по ста је глав ни пред-
мет лин гви сти ке као на у ке. За раз ли ку од го во ра ко ји је хе те ро ген, је зик као 
си стем ка рак те ри ше хо мо ге ност, над ин ди ви ду ал ност и кон вен ци о нал на 
при ро да. Си стем је зи ка са сто ји се од од но са ме ђу је зич ким зна ци ма чи ја је 
при ро да дво слој на. Је зич ки знак, ко ји као основ на је ди ни ца си сте ма би ва 
одво јен од ре фе рен та на ко ји се од но си, са сто ји се из два де ла, од ко јих су 
оба пси хич ке чи ње ни це – из озна ке и озна че ног, то јест пој ма (sig ni fié) и озна ке 

3 Ро лан Барт, „Од дје ла до Тек ста“, у: Су вре ме не књи жев не те о ри је, при ре дио Ми ро слав 
Бе кер, Све у чи ли шна на кла да Ли бер, За греб, 1986, 186.
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пој ма (sig ni fi cant). Ве за из ме ђу ова два де ла је зич ког зна ка је про из вољ на. Из 
ова ко по ста вље ног про бле ма де Со сир ну жно за кљу чу је да „у је зи ку по сто је 
са мо раз ли ке без по зи тив них тер ми на'“, од но сно да је „ка за но дру гим ре чи-
ма, је зик фор ма, а не суп стан ца“4. Пре ма то ме, оно што на зи ва мо зна че њем, 
по сто ји је ди но као про из вод сло же не „игре лин гви стич ких опо зи ци ја“.5

Де фи ни шу ћи пред мет лин гви сти ке, Фер ди нанд де Со сир обез бе ђу је 
лин гви сти ци као на у ци при вид ме то до ло шке објек тив но сти, на лик оном 
ко ји по се ду ју при род не на у ке. Ме ђу тим, да би ова кав је зич ки си стем мо гао 
да га ран ту је би ло ка кву ста бил ност еле ме на та ко ји чи не ње го ву струк ту ру, 
би ло је нео п ход но за у ста ви ти пер ма нент ну игру раз ли ка ко ја се од ви ја ме ђу 
њи ма. Нај лак ши на чин да се за у ста ви „игра лин гви стич ких опо зи ци ја“ био 
би из два ја ње си сте ма из оп штег кул тур ног и исто риј ског кон тек ста. Ти ме 
би си стем остао за тво рен у се бе, без мо гућ но сти упли ва но вих еле ме на-
та ко ји ну жно во де ре струк ту и ра њу од но са ко ји вла да ју ме ђу еле мен ти ма 
струк ту ре и исто вре ме ном ре струк ту и ра њу са ме струк ту ре. Ме ђу тим, иако 
над ин ди ви ду а лан, је зич ки си стем је ну жно дру штве но усло вљен, за ви сан од 
про ме на ко је пра те кре та ње дру штве ног си сте ма, та ко да овај на из глед нај-
лак ши на чин би ва од ба чен. По што опе ри ше над ин ди ви ду ал ним ка те го ри-
ја ма, јер је зич ки си стем је си стем у ко ји сва ка ин ди ви дуа, са мим ро ђе њем 
и усва ја њем је зи ка за јед ни це у ко јој жи ви би ва ба че на, ре ше ње не мо же да 
пру жи ни ве зи ва ње зна че ња за су бје кат, ин стан цу ван си сте ма ко ја би сво јим 
апри ор ним уви дом обез бе ђи ва ла стро гу цен три ра ност струк ту ре. Жр тво ва-
њем су бјек та, тог по Хај де ге ру „нај ве ћег на си ља ме та фи зи ке'“,6 Фер ди нанд 
де Со сир из бе га ва опа сно сти ко је са со бом но си из град ња иде а ли стич ког 
си сте ма на лик Кан то вом. Укро ти ти игру зна че ња, ујар ми ти је у ред, мо гу-
ће је та ко ђе и из град њом си сте ма над кон струк ци јом ме та пра ви ла ко јим 
би би ле ре гу ли са не све мо гу ће ал тер на ци је што за хва та ју си стем је зич ких 
опо зи ци ја. Ме ђу тим, сви си сте ми су под ло жни ис тој бо ле сти: не мо гућ но-
сти де кон тек сту ли за ци је. По зи ва ње на ме та пра ви ла по вла чи ло би ну жност 
кон струк ци је но вог си сте ма, ко ји би опе ри сао на ни воу ме та ме та пра ви ла, и 
та ко у не до глед.

Оста вив ши по стра ни ста зе сво јих прет ход ни ка ко је су се за вр ша ва ле 
нео п ход но шћу јед ног цир ку лар ног на чи на ми шље ња, де Со сир на ла зи ре-
ше ње у из два ја њу две ју рав ни је зич ког си сте ма, рав ни ди ја хро ни је и рав ни 
син хро ни је. Ра ван син хро ни је би трeбало да лин гви сти ци обез бе ди мо гућ-
ност уви да у је дан ста би лан си стем, по што би ти ме у по љу пред ме та на у ке 

4 Фер ди нанд де Со сир, Курс оп ште лин гви сти ке, Из да вач ка књи жни ца Зо ра на Сто ја но-
ви ћа, Срем ски Кар лов ци; Но ви Сад, 1996, 126.

5 Исто.
6 Мар тин Хај де гер, Крај фи ло зо фи је и за да ћа ми шље ња: рас пра ве и члан ци, На при јед, За-

греб, 1996.
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би ле за у ста вље не све не кон тро ли са не про ме не про у зро ко ва не „де ло ва њем 
фак то ра вре ме на“.7Исто вре ме но, ра ван син хро ни је је тре ба ло да обез бе ди 
од го ва ра ју ће ре ше ње јед ном озбиљ ном про бле му са ко јим се Фер ди нанд де 
Со сир су срео на рав ни ди ја хро ни је – са про бле мом обез бе ђи ва ња ди ја хро-
ниј ског иден ти те та не ког еле мен та струк ту ре. Без ре ше ња тог про бле ма би-
ло би не мо гу ће го во ри ти ка ко о иден ти те ту не ке је зич ке је ди ни це уоп ште, 
та ко и о мо гућ но сти да она про ме ни об лик, а да при том оп ста не као по себ-
на је ди ни ца. У јед ном фор мал ном си сте му, ко ји опе ри ше на ни воу раз ли ка, 
са мо и ден ти тет еле ме на та си сте ма би ва кон стант но раз гра ђи ван мо гућ но-
шћу број них ин тер по ла ци ја ко је се ја вља ју на ни воу слу ча ја. На при ме ру 
фран цу ске ре чи chaud, чи ји иден ти тет, по сре до ван број ним је зич ким ва ри-
ја ци ја ма, оста је пре по зна тљив у ла тин ском об ли ку ре чи ca li dum, де Со сир 
да је сле де ће об ја шње ње: „... ди ја хро ниј ски иден ти тет две ју та ко раз ли чи тих 
ре чи као ca li dum и chaud зна чи јед но став но да је пре лаз од јед не ре чи до дру-
ге на чи њен кроз низ син хро ниј ских иден ти те та у оно ме што смо на зва ли 
pa ro le, без ика квог ки да ња – уза стоп ним фо нет ским пре о бра жа ји ма – ве зе 
ко ја их спа ја“.8 У на сто ја њу да обез бе ди иден ти тет је ди ни ца ма си сте ма, де 
Со сир мо ра да ра чу на са ите ра бил ном при ро дом је зич ког зна ка, од но сно 
мо гућ но шћу ње го вог нео гра ни че ног по на вља ња у окви ру да тих кон вен ци ја 
ка ко би се омо гу ћи ла се ман тич ка ин ва ри јант ност.9 Ме ђу тим, као што смо то 
већ ви де ли, по зи ва ње на кон текст, ра чу на ње са мо гућ но шћу ста бил них кон-
вен ци ја, исто вре ме но отва ра по ље кон тек ста у не до глед. Због не мо гућ но сти 
из ра ња ња из вре ме на, сва ки по зив на из град њу си сте ма из ван, ко ји би сво јом 
не про мен љи во шћу, или мо жда уре ђе ном про мен љи во шћу, га ран то вао ста-
бил ност зна че ња, во ди из град њи но вог ме та си сте ма и то је про цес ко ји се 
не да за у ста ви ти. 

Ви ди мо да се пи та ње иден ти те та ов де ја вља као сво је вр сни от пор по ку-
ша ју фор ма ли за ци је лин гви сти ке. При ме ти мо да у по ку ша ју да се из бо ри са 
свим опа сно сти ма ко је но си са со бом пи та ње иден ти те та, де Со сир у свој 
над ин ди ви ду ал ни си стем је зи ка уво ди јед но ин ди ви ду ал но на че ло. Иден ти-
тет је ди ни це чу ва реч, од но сно, оно што је де Со сир на звао pa ro le, а што 
пред ста вља „ин ди ви ду ал ни акт во ље и ума“.10 Па ра док сал но, ста бил ност си-
сте ма би ва по ве ре на оно ме што је сам де Со сир у од но су на је зик као си стем 
на звао „не бит но и, ма ње или ви ше, слу чај но“.11 Опи ра ње иден ти те та да бу де 
из ве ден из фор мал но за сно ва ног си сте ма, ну жно во ди ми сао де Со си ра ка 

7 Фер ди нанд де Со сир, нав де ло, 181.
8 Исто.
9 Оп шир ни је о то ме у де лу: Вла ди мир Та сић, Ма те ма ти ка и ко ре ни пост мо дер ног ми-

шље ња, Све то ви, Но ви Сад, 2002.
10 Фер ди нанд де Со сир, нав. де ло, 38.
11 Исто.
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не хо тич ном ко ке то ва њу са ин стан ца ма као што су кон текст и су бјек тив ност. 
Ти ме се је дан ред и ко хе рент ност, ко ји се ја вља ју као услов по сто ја ња струк-
ту ра ли стич ки схва ће ног је зи ка као си сте ма, у крај њим кон се квен ца ма под-
ре ђу ју јед ној ло ги ци слу ча ја, од су ства пра ви ла и ха о тич но сти. Ста бил ност 
си сте ма струк ту рал не лин гви сти ке би ва кон стант но раз гра ђи ва на од стра не 
са мог си сте ма. 

Сте рук ту рал ни си стем де Со си ра, као што смо ви де ли, од са мог тре нут-
ка сво га на стан ка би ва за хва ћен број ним про ти ву реч но сти ма. По сма тра ње 
је зи ка као ауто ном не струк ту ре био је нео п хо дан по тез у ци љу под вр га ва ња 
пред ме та ме то до ло шкој ана ли зи. Исто вре ме но, сам по јам струк ту ре но сио 
је у се би еле мен те ко ји су во ди ли ње го вој пер ма нент ној де ста би ли за ци ји. 
Пут ка по струк ту ра ли зму ишао је од по ку ша ја да се по зи ва њем на ин стан цу 
из ван, нај че шће у ви ду ка квог ме та пра ви ла, об у зда сло бод на игра струк ту-
ре, до ра ди кал ног од би ја ња сва ког пра ви ла и сла вље ња сло бод не игре per se. 
На су прот ап со лут но за тво ре ном, по ста вља се ап со лут но отво ре но ко је би ва 
ем фа тич но афир ми са но у де ли ма пост мо дер них ауто ра. Ли о та ре ва из ја ва: 
„Рат це ли ни, ра ђај мо за не-при ка зи во, ак ти ви рај мо раз ли ке, спа си мо част 
име на“12, са мо је је дан од при ме ра ко ји илу стру је пост мо дер но ве ли ча ње 
отво ре них си сте ма. Те жњу ка ме то дич но сти и го то во ма те ма ти за ци ји је зи-
ка и књи жев но сти, у пост мо дер ној епо хи сме ни ће нео б у зда на игра раз ли ке, 
по зив на отво ре ност, не под ло жност пра ви ли ма и ацен трич ност. 

Струк ту рал но за сни ва ње лин гви сти ке или би ло ко је дру ге ху ма ни стич-
ке на у ке, у се би је , као што смо већ на по ме ну ли, но си ло раз гра ђу ју ће еле-
мен те. Сам по јам је зич ког зна ка, на при мер, опи рао се ста бил ном улан ча-
ва њу у си стем. При ро да је зич ког зна ка је та ква да се он са сто ји из два де ла: 
озна ке (аку стич ке сли ке) и озна че ног (мен тал ног кон цеп та). Од нос ко ји вла-
да ме ђу еле мен ти ма је зич ког зна ка је кон вен ци о на лан, што зна чи да не по-
сто ји ни ка ква фик сна, услов на ве за ме ђу њи ма. По што је знак је ди ни ца је зи-
ка као си сте ма, он не под ле же ни ка квом ин ди ви ду ал ном на че лу. Да кле, оног 
тре нут ка ка да знак сту пи у од нос са оста лим еле мен ти ма је зич ког си сте ма, 
ста бил ност еле ме на та ко ји га чи не би ва до ве де на у пи та ње, јер не по сто ји 
ни ка ква ин стан ца из над ко ја би га ран то ва ла по сто ја ност ве зе. 

Клод Ле ви-Строс, је дан од нај за слу жни јих за афир ми са ње струк ту рал-
ног ме то да на по љу ди сци пли на ра зних дру штве них на у ка, том про бле му 
при сту па на сле де ћи на чин: по што не мо же да по рек не чи ње ни цу да је је-
зич ки знак про из во љан, а исто вре ме но не мо же ни да је ап со лут но при хва-
ти, јер у том слу ча ју је зич ки знак не би мо гао да по слу жи као пред мет на у ке,  

12 Жан-Фран соа Ли о тард, „Од го вор на пи та ње: Што је пост мо дер на?“, у: Пост мо дер на: 
Но ва епо ха или за блу да, (уред ни ци: Иван Ку ва чић и Гво зден Фре го), На при јед, За-
греб, 1988, 243.
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он из на ла зи ре ше ње у тврд њи да је је зич ки знак про из во љан a pri o ri, али да 
ни је про из во љан a po ste ri o ri. Уоча ва мо ну жност мо ди фи ка ци је основ них 
прет по став ки де Со си ра ка ко би се ста би ли зо вао си стем и ка ко би, ка ко то 
на јед ном ме сту ка же Жак Де ри да, „уз ту си гур ност те ско ба мо гла би ти са-
вла да на“.13 Да кле, Ле ви-Строс до зво ља ва мо гућ ност да је по ла зна при ро да 
зна ка про из вољ на, али од тре нут ка ка да он уђе у си стем јед не је зич ке за јед-
ни це, од нос из ме ђу озна ке и озна че ног би ва фик си ран. На ме ће се пи та ње 
шта је то што обез бе ђу је ову фик са ци ју. Да ни је она ствар уго во ра, дру штве-
ног кон сен зу са? Ме ђу тим, оног тре нут ка кад се по зо ве не ис тан цу из над, 
мо жда у ви ду ка квог дру штве ног над су бјек та, Ле ви-Строс на пу шта фор мал-
ни ме тод. За сно ва ти ка кву на у ку фор мал но зна чи на пу сти ти су бјек тив ни 
прин цип. По ста вља ње про бле ма у ка те го ри ја ма a pri or nog и a po ste ri or nog 
пред ста вља упра во уво ђе ње су бјек тив ног прин ци па, ма кар и на ма ла вра та.

Авет14 си сте ма де Со си ра, ко ја се као и сва ка авет опи ре сво ђе њу на 
фик сно, би ло ка квој дис јунк тив ној ло ги ци или ди ја лек тич ком пре ва зи ла же-
њу, оста ће то и за постструк ту ра ли сте ко ји ће у по ступ ку одва ја ња од струк-
ту ра ли зма оти ћи у дру гу крај ност. Ва жни је ета пе то га пу та на сто ја ће мо да 
по ка же мо по сред ством сли ка ња ства ра лач ког пу та ауто ра ко га је кри тич ка 
ли те ра ту ра већ по де ли ла на ра ног и ка сног. 

Кри тич ка де лат ност Ро ла на Бар та

При ме на струк ту рал ног мо де ла лин гви сти ке на тлу про у ча ва ња књи-
жев но сти има ла је нај ви ше од је ка код пред став ни ка фран цу ске Но ве кри-
ти ке. Не по сред ни им пулс за на ста нак ове, на зо ви мо је та ко, кри тич ке шко-
ле, чи ни ла је ре ак ци ја на до та да шње при сту пе у про у ча ва њу књи жев но сти у 
Фран цу ској. По бор ни ци ег зи стен ци ја ла не стру је ми шље ња са сво јим зах те-
вом за ан га жо ва ном књи жев но шћу и ра ни ји по бор ни ци кри тич ког мо де ла 
Сент-Бе ва и Ипо ли та Те на у сво јим при сту пи ма де лу, од ла зи ли су ван де ла 
тра га ју ћи за спе ци фич ним жи вот ним, исто риј ским да та ма ко је би тре ба ло 
иш чи та ти из сва ког кон крет ног књи жев ног де ла. Те но ва из ја ва да је де ло са-
мо љу шту ра иза ко је се кри је чо век и да је пра ви за да так књи жев не кри ти ке 
упра во да до пре до тог чо ве ка, нај бо ље илу стру је та ква кри тич ка на сто ја ња. 
Књи жев ност као пред мет та кве кри ти ке сво ди ла се на функ ци ју тран спа-
рент но сти, огле да ла жи вот не ре ал но сти. Вра ти ти књи жев но сти ауто но ми ју, 

13 Жак Де ри да, „Струк ту ра, знак и игра у об ра ди људ ских зна но сти“, у: Су вре ме не књи-
жев не те о ри је, при ре дио Ми ро слав Бе кер, Све у чи ли шна на кла да Ли бер, За греб, 
1986, 196.

14 Алу зи ја на на слов књи ге Жа ка Де ри де Марк со ве са бла сти, Слу жбе ни гла сник СЦГ, 
Бе о град, 2004.
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до зво ли ти да јед но књи жев но де ло по ста не са мо до во љан пред мет про у ча ва-
ња, био је акт на лик ро ман ти чар ском ак ту ап со лу ти за ци је књи жев но сти ко га 
су пред став ни ци фран цу ске но ве кри ти ке спро ве ли уз по моћ лин гви стич-
ког мо де ла и по сред ством уче ња ру ске фор мал не шко ле чи ја су до стиг ну ћа 
на тлу про у ча ва ња књи жев но сти до фран цу ских но во кри ти ча ра до спе ла са 
за ка шње њем, нај ви ше за хва љу ју ћи ра ду Ро ма на Ја коб со на. Иако фран цу ска 
но ва кри ти ка ни је пред ста вља ла кри тич ку шко лу у сми слу за сту па ња јед ног 
ко хе рент ног ми шље ња, те жи шна тач ка њи хо вог ра да би ла је свест о са мо-
свој но сти и са мо свр хо ви то сти књи жев но сти и сва ког кон крет ног књи жев-
ног де ла чи ја се вред ност да са гле да ти са мо уну тар књи жев но сти схва ће не 
као си стем.

Из да на шње пер спек ти ве се као кључ на фи гу ра фран цу ске Но ве кри-
ти ке из два ја Ро лан Барт, ми сли лац ко ји ће сво јим аутен тич ним ра дом пре-
ма ши ти окви ре ко је по ста вља по зи ва ње на би ло ка кву до ми нант ну стру ју 
ми шље ња. Из бо га тог опу са овог ауто ра, ко ји се, из ме ђу оста лог, сма тра за-
чет ни ком ди сци пли на као што су се ми о ти ка и на ра то ло ги ја, ми ће мо на сто-
ја ти да пра ти мо јед но кре та ње ко је је во ди ло постструк ту ра ли зму до зво лив-
ши, при том, мо гућ ност да ствар лач ки пут овог ауто ра фи гу ри ра на ни воу 
ме то ни ми је.

Ра ни рад Ро ла на Бар та ве зу је се за по ку шај афир ма ци је струк ту рал ног 
ме то да на тлу про у ча ва ња књи жев но сти. Већ смо ви де ли да је ова кав мо дел 
по ред не су мљи вих пред но сти но сио са со бом и низ зам ки. Књи жев ност, ко-
ја се са да са гле да ва као си стем зна ко ва по ста је пред мет књи жев не кри ти ке 
ко ју Барт де фи ни ше као ме та је зик, а кри тич ку де лат ност као стро го фор мал-
ну чи ји циљ ни је от кри ва ње зна че ња или сми сла, већ са мо ва ља но сти, „баш 
као што ло гич ка јед на чи на ис пи ту је ва ља ност не ког ми шље ња не ула зе ћи у 
исти ну ар гу ме на та ко је оно по кре ће“15. За да так кри ти ке не са сто ји се, да кле, 
у от кри ва њу исти не, већ у ства ра њу јед ног је зи ка ко јим ће кри ти чар мо ћи да 
у нај ве ћој мо гу ћој ме ри „ин те гри ше“16 је зик сва ког кон крет ног књи жев ног 
де ла. Са мим тим, кри тич ко из ла га ње по ста је та у то ло шко, али та у то ло шко 
у јед ном спе ци фич ном сми слу јер је крај њи циљ сва ке струк ту ра ли стич ке 
де лат но сти ства ра ра ње си му ла кру ма пред ме та ко ји се ис пи ту је. У при сту пу 
де лу ак тив ност кри ти ча ра од ви ја се у два прав ца: у раз ла га њу и на нов ном 
скла па њу и упра во из ме ђу та два чи на кри тич ке де лат но сти на ста је си му-
ла крум ко ји ни је обич на ко пи ја, већ „оп шта сми сле ност“, „ин те лект до дат 
пред ме ту, а то до да ва ње има ан тро по ло шку вред ност, у том сми слу што је 
оно сам чо век, ње го ва исто ри ја, ње гов исто риј ски по ло жај, ње го ва сло бо да 
и сам от пор ко ји при ро да пру жа ње го вом ду ху”.17

15 Ро лан Барт, Књи жев ност, ми то ло ги ја, се ми о ло ги ја, Но лит, Бе о град 1979, 165.
16 Исто.
17 Исто, 153.
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У прин ци пу, крај њи иде ал сва ке струк ту ра ли стич ке де лат но сти би ло 
је ства ра ње ко нач ног бро ја обра за ца ко јим ће би ти об у хва ћен бес ко на-
чан број ра зних књи жев них ма ни фе ста ци ја. Том иде а лу не ће одо ле ти ни 
сам Ро лан Барт ко ји ће у свом есе ју „Увод у струк ту рал ну ана ли зу при-
ча“ у крај њим кон се квен ца ма на сто ја ти да је дан ха ос под ре ди јед ном ре ду. 
По чет на ди ле ма ко јом по чи ње есеј, а ко ја се огле да у пи та њу да ли при чу 
тре ба сма тра ти са мо „јед ним бр бља њем“, или тре ба до зво ли ти мо гућ ност 
да она по се ду је „из ве сну струк ту ру при сту пач ну ана ли зи, не ку по сто ја-
ност ко ју тр ба до ве сти до очи глед но сти“18, раз ре ша ва се кон струк ци јом 
обра сца ко јим ће би ти об у хва ће но бес ко нач но ша ре ни ло при ча. По сту пак 
ства ра ња овог обра сца је, по узо ру на лин гви сти ку, де дук ти ван, од но сно, 
те о ри ја ко ја би на сто ја ла да ухва ти и кла си фи ку је при че мо ра ла би на по-
чет ку би ти под ре ђе на јед ном мо де лу „ко ји ће је снаб де ти основ ним пој мо-
ви ма и прин ци пи ма“19, а ко ји ће по пре по ру ци са мог Ро ла на Бар та би ти 
пре у зет из лин гви сти ке. 

Оста вив ши по стра ни чи ње ни цу да сва ко по зи ва ње на ме тод во ди на сил-
ном под ре ђи ва њу пред ме та ана ли зе том истом ме то ду20, од но сно a pri or noj 
кон струк ци ји ко јој се пред мет пот чи ња ва, на сто ја ће мо да уочи мо пре пре ке 
на ко је је ми сао Ро ла на Бар та на и ла зи ла при ова квом при сту пу де лу. Ра на 
ар гу мен та ци ја Рол на Бар та ко ја је на сто ја ла би ти објек тив на и на уч на, свој 
кре ди би ли тет на уч ног по ку ша ва ла је обез бе ди ти по зи вањм на ло ги ку и ма-
те ма ти ку, од но сно из град њом јед ног фор мал ног си сте ма. Ме ђу тим, при ова-
квом при сту пу књи жев но сти јед но огром но по ље оста ја ло је ван си сте ма и 
ван мо ћи кри тич ког уви да. То је по ље зна че ња, од но сно ре фе рент не мо ћи 
јед ног књи жев ног де ла. По што се „сми сао'' де ла не да иш чи та ти из од но са, 
он не мо же да по ста не пед мет кри тич ке ана ли зе. Зна че ње и сми сао се, као 
што смо ви де ли, не мо гу ста би ли зо ва ти у си стем и за то их је по треб но про те-
ра ти из си сте ма, или, по што је то не мо гу ће, учи ни ти мар ги нал ним за си стем. 
Ро лан Барт то по сти же на тај на чин што ис ти че да је књи жев ност је зик ко ји 
је ауто ре фе рен ци ја лан и да је сход но то ме, иако де ло ни ка да ни је без сми сла, 
ње гов сми сао „ус кра ћен'', од но сно, да иако се оно „чи та о цу до и ста ука зу је 
као не при кри вен си стем зна че ња“, оно му „из ми че као озна че ни пред мет''21, 
кон крет ни је, свет књи жев но сти је „је дан уз бу дљи во озна чу ју ћи, али ко нач но 

18 Ро лан Барт, „Увод у струк ту рал ну ана ли зу при ча“, Ле то пис Ма ти це срп ске, Но ви Сад, 
књ. 407, св. 1 (ја ну ар), 57.

19 Исто, 58.
20 Уп. Мар тин Хај де гер: „Зна но сти по зна ју пут к зна њу под име ном – ме то да. Она, осо-

би то у но во вје ков ној су вре ме ној зна но сти, ни је ни ка кав пу ки ин стру мент у слу жби 
зна но сти. Ме то да је са ма те зна но сти узе ла у сво ју слу жбу (Мар тин Хај де гер, Крај 
фи ло зо фи је и за да ћа ми шље ња: рас пра ве и члан ци, На при јед, За греб, 1996, 361) “.

21 Ро лан Барт, Књи жев ност, ми то ло ги ја и се ми о ло ги ја, Но лит, Бе о град, 1979, 166.
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ни ка да озна че ни свет''22. По пут ми сли Кло да Ле ви-Стро са, и ми сао Ро ла на 
Бар та уда ра у зид је зич ког зна ка. Па ра док сал но, да би се са чу вао си стем, ру-
ши се сам те мељ си сте ма, од но сно по јам је зич ког зна ка. По што књи жев ност 
као је зич ки знак мо же да оп ста не је ди но на ни воу озна чи те ља, двој ност при-
ро де је зич ког зна ка се ап со лут но под ри ва. Тек на кон ова квог (не хо тич ног 
мо жда) рас ки да са пој мом је зич ког зна ка, Барт мо же да за кљу чи да би ће књи-
жев но сти „ни је у ње ној по ру ци, већ у си сте му''23. Тех ни ка ус кра ћи ва ња сми-
сла ко ју Барт сма тра ин хе рент ном са мом је зи ку књи жев но сти, у ства ри по-
ста је ме тод струк ту ра ли ста ко јим се мар ги на ли зу је зна чај оног што се опи ре 
си сте му. При ме ти мо још и то да Барт го во ри о ус кра ћи ва њу сми сла. Гла гол 
ус кра ти ти, чи је се зна че ње кре ће на ре ла ци ји гла го ла од у зе ти, не да ти, но си 
са со бом не га тив ну ко но та тив ну обо је ност. Оно што се код ра ног Бар та ја-
вља као ус кра ће но у ње го вој ка сни јој ар гу мен та ци ји би ће афир ми са но као 
ви ше сми сле ност, као да ва ње ви шка зна че ња. Од гла го ла ус кра ти ти до гла го ла 
(обил но) да ва ти, про из во ди ти ви шак, кре ће се је дан огра нак пу та ко ји во ди 
од струк ту ра ли зма постструк ту ра ли зму.

При ме ти мо, за тре ну так, и то да је мар ги на ли за ци ја про бле ма зна че-
ња во ди ла, са јед не стра не, и до про бле ма вред но ва ња де ла ко ји се ни је дао 
об ја сни ти са мо по зи ва њем на си стем. Уко ли ко се при о ри тет пру жи од но-
су, струк ту ри, из са мог од но са не по сто ји мо гућ ност раз гра ни ча ва ња де ла 
„ви со ке'' књи жев но сти од де ла „ни ске'' књи жев ност. Исто вре ме но све сти 
књи жев ност на је зик, зна чи из бри са ти гра ни цу из ме ђу по ља књи жев но сти 
и свих оста лих дру штве них на у ка ко је се ма ни фе сту ју по сред ством је зи ка. 
Да би књи жев ност са чу ва ла соп стве ни оде ље ни иден ти тет би ло би ну жно 
по ка за ти у че му се је зик књи жев но сти бит но раз ли ку је од свих оста лих упо-
тре ба је зи ка, а то струк ту рал на ми сао сво јом апа ра ту ром по зајм ље ном из 
лин гви сти ке ни је мо гла. Пи та ње иден ти те та се обич но ве зу је за прет по став-
ку о по сто ја њу не че га што мо же мо на зва ти есен ци јом, спе ци фич ном суп-
стан ци јом не ког пред ме та. Ме ђу тим, као што смо ви де ли, по ста вља њем од-
но са пре са мих ства ри, пред мет лин гви сти ке као на у ке по ста је фор ма, а не 
суп стан ца. Ти ме мо жда мо же да се об ја сни и тен ден ци ја Ро ла на Бар та да као 
при лог сво јој ар гу мен та ци ји на во ди из тек сто ва као што је на при мер „Голд-
фин гер'' ко ји се тра ди ци о нал но сма тра ју де ли ма та ко зва не „ни ске'' књи жев-
но сти. Струк ту рал на ми сао је, као што смо то ви ше пу та ис та кли, по чи ва ла 
на уве ре њу да по сто ји ауто ном но по ље књи жев но сти. По сма тра ти књи жев-
ност као си стем зна чи прет по ста ви ти да се област књи жев но сти мо же раз-
гра ни чи ти од оста лих обла сти, да јој је мо гу ће по ста ви ти ма ка ко флу ид не 
гра ни це. Исто вре ме но, струк ту ра ли стич ка де лат ност је во ди ла уру шав ва њу 
тих гра ни ца услед не до стат ка кри те ри ју ма ко ји би је по ста ви ли и одр жа ли. 

22 Исто, 179.
23 Исто, 166.
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Већ смо ра ни је уви де ли да би та кви кри те ри ју ми мо ра ли би ти по ста вље ни 
је ди но ван си сте ма, чи ме би струк ту рал на ми сао, у крај њој кон се квен ци, би-
ла ухва ће на у зам ку су бјек ти ви зма. По сле ди ца при ме не лин гви стич ког мо-
де ла на тлу про у ча ва ња књи жев но сти ну жно је во ди ла про це су ни ве ла ци је, 
фу зи ји, по сма тра њу књи жев но сти као са мо још јед ном од мно го број них тек-
сто ва кул ту ре. Да кле, онај ро ман ти чар ски, по чет ни гест вра ћа ња књи жев но-
сти зна че ња по зи ва њем на ње ну ауто но ми ју, на кон што је об ра ђен струк ту-
ра ли стич ки, вра ћа се као по сту пак ни ве ла ци је, од у зи ма ња зна че ња. 

О мо гућ но сти вред но ва ња Ро лан Барт је де таљ ни је го во рио у де лу 
„Књи жев ност и зна че ње'' у ко ме је исто вре ме но дао де таљ ни је об ја шње ње 
оно ме што на зи ва „тех ни ком ус кра ћи ва ња сми сла''24. По што је тех ни ку од-
ре дио као би ће књи жев но сти, а ње но на ста ја ње об ја снио на ме ром пи сца да 
„умно жи зна че ња'', а да их при том, „не ис пу ни и не за тво ри''25, из то га он 
кон се квент но из вла чи ме ри ла за вред но ва ње јед ног де ла. У скла ду са тим 
„ме ри ло вред но сти по ста је од ва жност са ко јом се при хва та устрој ство књи-
жев но сти: 'рђа ва' књи жев ност при бе га ва мир ној са ве сти пу них сми сло ва, 
док је 'до бра' књи жев ност, на про тив, она ко ја се отво ре но су прот ста вља ис-
ку ше њи ма сми сла''26. 

Оног тре нут ка ка да се су срео са про бле мом зна че ња Ро лан Барт је био 
при си љен да мо ди фи ку је по ла зне ста во ве струк ту ра ли зма. Су о ча ва ње са овим 
про бле мом те кло је од фа зе не ги ра ња и мар ги на ли за ци је до фа зе у ко јој плу ра-
ли тет сми сло ва би ва при хва ћен у тој ме ри да се он сма тра јед ним од нај ва жни-
јих кри те ри ју ма у про це су вред но ва ња књи жев них тек сто ва. При хва та ње чи-
ње ни це да се зна че ње не да об у хва ти ти ста бил ном струк ту ром, да оно ну жно 
во ди ње ном уру ша ва њу, де цен три ра њу, отва ра њу, зах те ва ло је пре и спи ти ва ње 
уло ге књи жев не кри ти ке. Ра ни је је, ви де ли смо, Барт кри ти ку де фи ни сао као 
ме та је зик, као стро го фор мал ну де лат ност чи ји је за да так да кре и ра је зик ко-
јим ће би ти ин те гри сан је зик кон крет ног књи жев ног де ла. Кри тич ка де лат-
ност је би ла, по ре чи ма са мог Бар та, про цес до да ва ња ло го са пред ме ту. Ова ко 
по вла шћен по ло жај кри ти ке, на стао из по ве ре ња да тог на уч ном ме то ду, зах-
те вао је, на кон све га, ну жност ре ви зи је. Барт је овај нео п ход ни про цес ре фор-
му ла ци је кри тич ке функ ци је до жи вео као кри зу ко ја не за хва та са мо про блем 
на нов ног од ре ђи ва ња ме ста и уло ге књи жев не кри ти ке, већ до во ди у пи та ње 
„све што је у ве зи с је зи ком''27. Пра ви узрок кри зе о ко јој Барт го во ри је је зик, 
ко ји по ста је про блем оног тре нут ка ка да се схва ти да ње го ва функ ци ја ни је 
ап со лут но пред ста вљач ка, већ у мно го ме кре а тор ска, кон струк циј ска. Ауто-
ре фе рен ци јал ност ко ју је Барт сма трао ка рак те ри сти ком је зи ка књи жев но сти, 

24 Ро лан Барт, Књи жев ност, ми то ло ги ја и се ми о ло ги ја, Но лит, Бе о град, 1979, 179.
25 Исто.
26 Исто, 181.
27 Исто.
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у крај њим кон се квен ца ма, мо же да се сма тра осо би ном је зи ка уоп ште. Мо гли 
би смо ре ћи да је зик по ста је про блем оног тре нут ка кад ње го во зна че ње по ку-
ша да се ап со лу ти зу је или нео гра ни че но ре ла ти ви зу је. 

На кон што је у есе ју „Кри ти ка и исти на'' кон ста то вао при су ство кри зе 
ко ја се огле да у све ве ћој ни ве ла ци ји два чи на пи са ња – кри тич ког и пе снич-
ког, Барт при сту па по ку ша ју ре де фи ни са ња по ло жа ја кри ти ке у од но су на 
књи жев ност. Оно што је прет ход но гур ну то на мар ги не си сте ма, са да би-
ва до ве де но у пр ви план. Плу рал ност зна че ња, сим бо лич на при ро да је зи ка 
књи жев но сти и је зи ка уоп ште, би ва ју афир ми са ни као чи ње ни ца до стој на 
кри тич ке па жње по зи ва њем на сред њо ве ков ну тра ди ци ју28 у при сту пу тек-
сту ко ја је до зво ља ва ла по сто ја ње ви ше зна чењ ских сло је ва у де лу29. По што 
је ти ме по ка зао да отво ре на струк ту ра де ла ни је чи ње ни ца но ви јег да ту ма, 
по што је пој му плу рал но сти сми сла дао ле ги ти ми тет по зи ва њем на јед ну 
ра ни ју тра ди ци ју, јед но ра ни је ис ку ство са књи жев ним тек стом, он на сто ји 
да, у скла ду са том чи ње ни цом, ус по ста ви но ви мо дус по сто ја ња књи жев не 
кри ти ке. Отво ре на струк ту ра де ла опи ре се би ло ка квом по ку ша ју ин те гра-
ци је, ко ји је Барт ра ни је ви део као јед ну од функ ци ја је зи ка кри ти ке. На уч-
ни ме тод ко ји пре тен ду је да со бом об у хва ти свој пред мет ов де се по ка зу је 
као не мо ћан. Текст „Кри ти ка и исти на'' је сав у зна ку јед ног кре та ња, јед не 
осци ла ци је чи је су две тач ке отво ре ност де ла на ни воу зна че ња и но стал гич-
но од би ја ње да се жр тву је јед на ме то до ло ги ја ко ја ра чу на са ста бил ном, за-
тво ре ном струк ту ром. Са мим тим, ка ко би по ми рио те две чи ње ни це, Барт 
пред ла же по сто ја ње две ју ди сци пли на ко је би за пред мет има ле је зик књи-
жев но сти: на у ку о књи жев но сти и књи жев ну кри ти ку. На у ци о књи жев но-
сти Барт но стал гич но оста вља мо гућ ност да у при сту пу де лу по ла же пра во 
на лин гви стич ки мо дел. Њен за да так би се огле дао у то ме да она бу де све о-
бу хват ни је зик чи ји ће пред мет би ти не је дан сми сао, већ „са ма плу рал ност 
сми сло ва''30, од но сно са ма мо гућ ност да де ло ви ше зна чи. Њој је та ко ђе оста-
вље на мо гућ ност да тра га за фор ма ма не би ли из од но са иш чи та ла оно што 
Барт на зи ва „пра зним сми слом''31, од но сно фор мал ном пре ди спо зи ци јом 
сми сле не по ли морф но сти де ла. Исто вре ме но, по што на у ка о књи жев но сти 
мо ра, да би са чу ва ла свој објек тив ни ка рак тер, да ра чу на је ди но са са мим, 
де кон тек сту а ли зо ва ним тек стом, из то га про ис хо ди по зив на сим бо лич но 

28 Исто та ко у есе ју „Смрт ауто ра“, ка ко би оправ дао сво је ста во ве, Барт се по зи ва на 
прет ход ну књи жев ну тра ди ци ју за кљу чу ју ћи да је „аутор мо дер на по ја ва, про из вод на-
шег дру штва ко је је, из ра ста ју ћи из сред њег ве ка, с ен гле ским ем пи ри змом, фран цу-
ским ра ци о на ли змом и особ ном вје ром ре фор ма ци је, от кри ло пре стиж по је дин ца или, 
ка ко се то пле ме ни ти је ка же 'људ ске је дин ке' (Барт 1985, 177) “.

29 Де ло је мо гло има ти: до слов ни, але го риј ски, мо рал ни и ана го гиј ски сми сао.
30 Нав де ло, 200.
31 Исто, 201.
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умор ство ауто ра. Овај акт смр ти ауто ра, ко ји ће Барт де таљ ни је про мо ви са-
ти у исто и ме ном есе ју, мно ги су до жи ве ли као ра ди кал ни окрет постструк-
ту ра ли зму. Ме ђу тим, у ње му ва ља ви де ти са мо до сво јих крај њих по сле ди ца 
до ве де но на сто ја ње струк ту ра ли ста ка ста би ли за ци ји струк ту ре ста би ли за-
ци јом кон тек ста. Осло бо див ши кри тич ку, и уоп ште на уч ну, де лат ност на-
ив не по тра ге за ин тен ци јом ауто ра ко ја се сма тра ла је ди но ле ги тим ном у 
да ва њу сми сла де лу, Барт јој исто вре ме но отва ра јед но де кон тек сту ал ли зо-
ва но по ље тек ста. Ре ла тив ни зна чај кри ти ке, ко ја је о де лу мо гла да го во-
ри тек на кон ствар не смр ти ауто ра, јер док је он жив он је ди но и мо же „с 
пра вом да за сту па сми сао свог де ла''32, са да се објек ти ви ра. Ме ђу тим, та мо 
где се за тва ра мо гућ ност ауто ра, отва ра се мо гућ ност пи са ња, текст по ста је 
„мул ти ди мен зи о нал ни про стор на ко јем се ра зно вр сност пи са ња, од ко јих 
ни јед но ни је из вор но, ми је ша и су ко бља ва''33. Да би књи жев ност до би ла ста-
тус пред ме та ова ко схва ће не на у ке, је зик књи жев но сти мо ра да се отрг не 
од ауто ра ко ји увек на во ди на ми сао о по ре клу, од но сно он мо ра да по при-
ми ка рак тер мит ског. Уки да њем зна ча ја ауто ра и ње го ве ин тен ци је за раз у-
ме ва ње де ла, Барт ну жно по ве ћа ва зна чај чи та о ца ко ји по ста је сво је вр сна 
жи жна тач ка у ко јој се пре ла ма ју мно го стру ка пи са ња из ве де на „из ра зних 
кул ту ра''34 ко ја са чи ња ва ју књи жев ни текст35 . Про ме на од но са пре ма је зи-
ку књи жев но сти во ди ла је про ме ни од но са пре ма ме сту кри ти ке у од но су 
на текст. Док је на у ци о књи жев но сти, као што смо већ ви де ли, оста вље на 
мо гућ ност да лин гви стич ким ме то да ма при сту пи де лу у ци љу про на ла же ња 
ка квих струк тур них за ко на ко јим би би ла об ја шње на при мар на мо гућ ност 
де ла да бу де по ли сми сле но, до тле је кри ти ци, као сво је вр сном чи ну чи та-
ња, оста вље на мо гућ ност да бу де „из ла га ње ко је се на вла сти ту од го вор ност 
од лу чу је да од ре ди по се бан сми сао де ла''36. Ме ђу тим, за раз ли ку од обич ног 
чи та ња, кри ти ка је „до ди ри ва ње тек ста пи са њем''37. По ла ко кри тич ка де лат-
ност по ста је де лат ност пи са ња. Из ме ђу два чи на пи са ња ја вља се од сто ја ње 

32 Нав де ло, 201.
33 Ро лан Барт, „Од дје ла до Тек ста“, у: Са вре ме не књи жев не те о ри је (при ре дио: Ми ро-

слав Бе кер), Све у чи ли шна на кла да Ли бер, За греб, 1986, 178.
34 Исто.
35 Бар то ва кон цеп ци ја тек ста ко ји је са став љљен од мно го стру ких пи са ња умно го ме под-

се ћа на кон цеп ци ју М. Бах ти на о ди ја ло шком, по ли фо ниј ском ка рак те ру је зи ка ро-
ма на, с том раз ли ком што Бах тин до зво ља ва по сто ја ње ин тен ци о нал них ис ка за ауто-
ра ко ји у ро ма ну би ва ју пре ло мље ни у су сре ту са број ним је зи ци ма кул ту ре. Та ко ђе, 
Бах ти нов ски тер мин ди ја ло ги за ци је, ор ке стра ци је гла со ва, Барт за ме њу је мно штвом 
пи са ња што од го ва ра пост мо дер ној ва ло ри за ци ји тек ста на су прот го во ру. Го вор са 
со бом обич но но си иде ју о по ре клу, из ве сно сти зна че ња. Тер ми но ло шка раз ли ка по-
ста је ну жна ка ко би се још ви ше под ву кла ауто но ми ја тек ста у од но су на ауто ра. 

36 Ро лан Барт, Књи жев ност, ми то ло ги ја, се ми о ло ги ја, Ни лит, Бе о град, 1979, 200.
37 Исто, 218.
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ко је кри ти чар има у од но су пре ма де лу и ко је пру жа мо гућ ност по сто ја ња 
иро ни је ко ја је по Бар ту са мо „пи та ње ко је је зик по ста вља је зи ку''38. Иро ни-
ја за ко ју се Барт за ла же је ба рок на иро ни ја ко ја „је зи ку да је ма ха, уме сто да 
га спу та ва''39. По сле дич но, од нос кри ти ке пре ма исти ни се ме ња. Она ви ше 
ни је де лат ност чи ји је циљ тра га ње за исти ном. Као чин пи са ња кри ти ка са-
ма по ста је исти на.

Есеј „Кри ти ка и исти на’’ на стао је као ре ак ци ја на оп ту жбе ко је је фран-
цу ским но во кри ти ча ри ма упу тио Реј монд Пи кард, про фе сор фран цу ске 
књи жев но сти на Сор бо ни, сво јим пам фле том ,,Но ва кри ти ка или но ва пре-
ва ра’’. Ме ђу тим, у ње му тре ба чи та ти пре на пу шта ње ста во ва фран цу ских 
но во кри ти ча ра, не го њи хо ву од бра ну и афир ми са ње. Исто та ко, у овом есе ју 
не тре ба ви де ти, ка ко се то обич но чи ни, сво је вр сни ма ни фест кри тич ких 
на че ла са мог Ро ла на Бар та јер ће ста во ви ко ји се на ла зе у ње му вр ло бр зо 
би ти пре ва зи ђе ни. У опу су са мог Бар та овај есеј се на ла зи на ме ђи. Ње га ка-
рак те ри ше ко ле ба ње из ме ђу при зна ва ња ва жно сти сми са о ном оби љу тек ста 
и струк ту рал не ме то де ко ја оста је не по мир љи ва са зна чењ ским сло је ви ма 
де ла и ко је се Барт не ра до од ри че. У по ку ша ју да пре ва зи ђе па ра докс ко ји 
на ме ће сам по јам струк ту ре, Барт ће се све ви ше уда а ља ва ти од сво јих ра ни-
јих по став ки по ко ји ма би кри ти ка би ла ана ли тич ко-син те тич ка ме та ак тив-
ност ко јом се обез бе ђу је нео п ход на на уч на дис тан ца у од но су на пред мет 
ис пи ти ва ња. Оног тре нут ка ка да Барт при хва ти чи ње ни цу да „у је зи ку по-
сто ји па ра док сал ни по јам струк ту ре: су став ко ји не ма ни за тво ре но сти ни 
сре ди шта''40, оно што се у овом есе ју још увек ја вља на ни воу на зна ке би ће 
до ве де но до сво јих крај њих мо гућ но сти. Кри ти ка по ста је отво ре на, кре а-
тив на де лат ност ко ја по пут тан ген те са мо до ди ру је књи жев ни текст да би 
се по том одво ји ла од ње га сле ђе њем соп стве не ло ги ке од ре ђе не чи ном пи-
са ња. Исто вре ме но, ап со лу ти за ци ја пи са ња до ве шће до ре ва ло ри за ци је од-
но са из ме ђу кри ти ке и књи жев но сти. Кри ти ка ви ше ни је стро га, ри гид на, 
на уч на де лат ност. Оно што се ра ни је сма тра ло ре зер ви са ним за по ље књи-
жев но сти: кре а тив ност, ви ше сми сле ност, има ги на ци ја... по ста ће атри бу ти 
ап со лут но при мен љи ви и на књи жев ну кри ти ку. По што де ле исто под руч је 
тек ста (схва ће ног у бар тов ском сми слу) на че ла раз ли ко ва ња из ме ђу ова два 
чи на пи са ња би ва ју по ла ко бри са на.

По че так Бар то вог ра да ве зу је се за по ку шај сле ђе ња и при ме не ме то да 
струк ту рал не лин гви сти ке. Но ка ко се по јам струк ту ре, по диг ну те на ни-
во фор мал них од но са, опи рао би ло ка квом по ку ша ју на сил ног пот чи ња ва-
ња ме то ду, и ка ко се „сло бод на игра’’ еле ме на та ни је да ла укро ти ти чак ни 

38 Исто, 211.
39 Исто, 212.
40 Ро лан Барт, „Од дје ла до Тек ста“, у: Са вре ме не књи жев не те о ри је (при ре дио: Ми ро-

слав Бе кер), Све у чи ли шна на кла да Ли бер, За греб, 1986, 183.
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ак том син хро ног за мр за ва ња, ни ти се мо гла за у ста ви ти чи ном цен три ра-
ња и хи је рар хи за ци је, Бар ту не пре о ста је ни шта дру го до да на пу сти сво-
је по чет не ста во ве ко ји ра чу на ју са ста бил ним пред ме том про у ча ва ња и да 
на кон то га, ап со лу ти зу је отво ре ност и ацен трич ност струк ту ре. Про ме на 
Бар то вих кри тич ких ста во ва и ме то да јед но став но је од ра жа ва ла про ме ну у 
схва та њу пред ме та про у ча ва ња. Је зик, уко ли ко се кри ти ка схва ти као је зик, 
ко ји по ку ша ва да об у хва ти је дан ток, јед но кре та ње, мо ра и сам да по при ми 
ка рак те ри сти ке тог кре та ња.

Као што смо то већ ра ни је на по ме ну ли, пут је во дио од за тво ре ног, ста бил-
ног де ла ка отво ре ном (тек сту), од на у ке ка ек ста тич ном афир ми са њу не на уч-
них прин ци па. Крај њу тач ку тог кре та ња нај бо ље илу стру ју Бар то ви ста во ви 
ис ка за ни у ње го вом не што по зни јем есе ју ко ји но си ка рак те ри сти чан на слов 
„Од де ла до Тек ста''. Есеј по чи ње ис ка зом ко ји на го ве шта ва по тре бу за но вим 
пред ме том про у ча ва ња до ко га би се до шло „по ма ком или обр та њем ра ни јих 
ка те го ри ја''41. То но во „ме то до ло шко под руч је''42 по ста је Текст. У се дам та ча ка 
Барт на сто ји да из ло жи основ не ка рак те ри сти ке ко је по при ма ово но во по ље 
ме то до ло шког ис тра жи ва ња. По ње му, Текст ка рак те ри ше пре све га, ње го ва 
ап со лут на про дук тив ност, он је сав у на ста ја њу и за то мо же би ти схва ћен „са мо 
у де лат но сти про из вод ње''43. Као та кав, он не мо же под ле ћи ни ка квом за ко ну 
хи је рар хи за ци је ко ји би на ме тао раз ли ко ва ње из ме ђу оно га што се обич но на-
зи ва до бром књи жев но шћу и де ла ко ја то ни су. То са со бом по вла чи и не мо гућ-
ност жан ров ске кла си фи ка ци је, јер под руч је Тек ста не сме би ти од ре ђе но би ло 
ка квом гра ни цом. Ег зи стен ци ја Тек ста се од ви ја не на ни воу озна че ног, већ на 
ни воу озна чу ју ћег. Од ре ђу ју ћи Текст као „дје ло схва ће но, за па же но и при хва ће-
но у сво јој ин те грал ној сим бо лич кој при ро ди''44, Барт раз ли ку из ме ђу де ла и Тек-
ста ви ди ви ше као ме то до ло шку, не го као чи ње нич ну. Она се по ње му на не ки 
на чин ја вља као ре зул тат при сту па пред ме ту. Ме ђу оста лим ка рак те ри сти ка ма 
Тек ста Барт на во ди то да је он плу ра лан, ин тер тек сту а лан, да се „мо же чи та ти 
без упи са оца“45 чи ме се од у ста је од на ив не по тра ге за по ре клом, да он на сто ји 
да уки не „уда ље ност из ме ђу пи са ња и чи та ња''46 и као по след ње и мо жда нај ва-
жни је ја вља се по ку шај од ре ђе ња ди сци пли не ко ја би као пред мет има ла ова ко 
схва ће ни Текст. По ре чи ма са мог Ро ла на Бар та би ло ка кав „раз го вор о Тек сту 
не би смео би ти ни шта до ли текст, ис тра жи ва ње, тек стов на де лат ност“47.

41 Ро лан Барт, „Од дје ла до Тек ста“, у: Са вре ме не књи жев не те о ри је (при ре дио: Ми ро-
слав Бе кер), Све у чи ли шна на кла да Ли бер, За греб, 1986, 182.

42 Исто.
43 Исто.
44 Исто, 183.
45 Исто, 185.
46 Исто.
47 Исто, 186.
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У афир ма ци ји ова ко схва ће ног но вог пред ме та про у ча ва ња Барт по ла-
зи од опо зи ци је пре ма де лу. Иако смо ра ни је на по ме ну ли да је ова раз ли ка 
ви ше ствар ме то до ло ги је и при сту па, ипак по сто ји још је дан рез ко ји би-
ва по ста вљен из ме ђу де ла и Тек ста. Го во ре ћи о мо гу ћој прак си са тек стом 
Барт пред ла же је дан хе до ни стич ки при ступ, јер је Текст „ве зан за ужи ва-
ње“48. По што је основ ни од нос пре ма Тек сту ра ван за до вољ ства, Барт мо ра 
да по ка же спе ци фич ност тог за до вољ ства у од но су на за до вољ ство ко је на-
ста је из су сре та са де лом. Ње го ва ар гу мен та ци ја је сле де ћа: „Сва ка ко по сто-
ји ра дост де ла (од ре ђе них де ла); осје ћам за до вољ ство кад чи там и на но во 
чи там Пру ста, Фло бе ра, Бал за ка, па чак – за што не – Алек сан дра Ди му. Но 
то за до вољ ство, без об зи ра ка ко сна жно, и ка да је без ика квих пред ра су да, 
оста је дје ло мич но (ако не по сто ји не ки из ним ни кри тич ки на пор) за до вољ-
ство по тро шње; јер ако мо гу чи та ти ове ауто ре, знам та ко ђер да их не мо гу 
на но во пи са ти (да је да нас не мо гу ће пи са ти 'на тај на чин') и то зна ње, већ 
са мо при лич но де пре сив но – до вољ но је да ме одво ји од про из вод ње тих дје-
ла, у тре нут ку ка да њи хо ва уда ље ност до ка зу је мој мо дер ни зам''49. 

Де ла се не мо гу на но во пи са ти, не мо гу ући у ин тер тек сту ал ну игру ин-
хе рент ну тек сту, јер је по пут Де Со си ро ве струк ту ре и Бар тов Текст за у ста-
вљен на рав ни син хро ни је. Текст је про стор „гдје је зи ци ко ла ју''50, али ко ла ју 
са мо на ни воу са да шњег тре нут ка. Фак тор вре ме на се по ка зу је као је дан од 
ди фе рен ци ра ју ћих ре зо ва из ме ђу де ла и Тек ста. По зи ва ње на син хро ни ју је 
би ла ме то до ло шка ну жност у си сте му струк ту рал не лин гви сти ке Фер ди нан да 
де Со си ра. Ста би ли за ци ја струк ту ре нај лак ше се по сти же ње ним за у ста вља-
њем у вре ме ну, иако се, исто вре ме но, ова кав акт за у ста вља ња струк ту ре увек 
ја вља као стран ње ној су шти ни. Иако Барт на пу шта ме то до ло ги ју струк ту-
рал не лин гви сти ке све стан да не по сто ји мо гућ ност ап со лут ног ме та је зи ка, 
ег закт ног, на уч ног уви да у пред мет, у ње го вој кон цеп ци ји Тек ста и да ље се 
мо гу чи та ти тра го ви де со си ров ског при сту па је зич ком си сте му. Бар то вом 
тек сту не до ста је вре мен ска ди мен зи ја, ме та фо ра мре же ко јом се он слу жи 
ка ко би пред ста вио ши ре ње Тек ста за хва та са мо про стор но про те за ње. Тек 
ће Жак Де ри да сво јим тер ми ном diférans у ра ван тек ста уне ти и вре мен ску 
осу у сми слу не са мо син хро ног, већ и ди ја хро ног од ла га ња зна че ња.

На јед ном дру гом ме сту, у сво јој, на зо ви мо је та ко, фик ци ја ли зо ва ној 
ауто би о гра фи ји иде ја „Ро лан Барт по Ро ла ну Бар ту'' Барт ће да ти на црт јед ног 
дис кур са ко ји би тре ба ло да бу де аде ква тан за рад са тек стом јер се не ис ка зу је 
у име „За ко на и/или Исти не''51. Тај дис курс Барт на зи ва ерот ским „јер он има 

48 Исто.
49 Исто, 185.
50 Исто, 184.
51 Ро лан Барт, Ро лан Барт по Ро ла ну Бар ту, Све то ви /Но ви Сад – Под го ри ца/ Ок то их, 

1992, 98.



Данијела Петровић118

не што са на сла дом'', а са мим тим и естет ским под усло вом да „се пред ви ди да 
та ста ра ка те го ри ја ма ло по ма ло пре тр пи јед но ла ко по ви ја ње ко је ће је уда-
љи ти од на зад ног, иде а ли стич ког са др жа ја и при бли жи ти те лу и од сту па њу''52. 

За кљу чак

Ства ра лач ку де лат ност Ро ла на Бар та ка рак те ри ше из ра зи та хе те ро ге-
ност ка ко у од но су на при ме ње ну ме то до ло ги ју, та ко и у од но су на пред мет 
про у ча ва ња. Овај аутор ба вио се је са јед на ком озбиљ но шћу ка ко књи жев-
но шћу и ми том, та ко и мо дом. Још јед на ње го ва ка рак те ри сти ка је, ка ко 
нам се чи ни, и не стал ност. Он ла ко на пу шта сво је ста во ве и ла ко се од ри че 
сво јих прет ход них иде ја. На при мер, 1966. у осмом бро ју ча со пи са Com mu-
ni ca ti ons би ће об ја вљен Бар тов есеј „Увод у струк ту рал ну ана ли зу при ча''. 
За хва љу ју ћи овом де лу Барт ће би ти сма тран ро до на чел ни ком јед не но ве 
ди сци пли не ко ја се ба ви тек стом: на ра то ло ги је. Ме ђу тим, ве о ма бр зо и без 
об зи ра на то што се на ра то ло ги ја као ди сци пли на по ка за ла из ра зи то успе-
шном, Барт ће на пу сти ти ста во ве из не се не у том свом есе ју. Из бо га тог 
опу са овог ства ра о ца ми смо из дво ји ли са мо она де ла ко ја за пред мет има ју 
би ло књи жев ност, би ло књи жев ну кри ти ку. На сто ја ли смо да по ка же мо ка-
ко се по сте пе но ме ња ла Бар то ва ми сао и ње гов од нос пре ма књи жев но сти. 
Што се ви ше уда ља вао од сво јих струк ту ра ли стич ких по че та ка и лин гви-
стич ког мо де ла Барт се је све ви ше при бли жа вао књи жев но сти. Ње гов ми-
са о ни рад кре тао се „од на у ке до књи жев но сти'' да се по слу жи мо ка рак те-
ри стич ним на зи вом још јед ног Бар то вог есе ја. Про блем је у то ме што су се 
у том про це су из гу би ле све оне ди сци пли не ко је би да пре тен ду ју да се ба ве 
књи жев но шћу. Њи ма не пре о ста је ни шта дру го до да се или окре ну на у ци 
или да се из јед на че са књи жев но шћу. У Бар то вом ми са о ном си сте му не ма 
мо гућ но сти ме ђу про сто ра. 

Про блем ко ји се ја вља у Бар то вом ми са о ном си сте му, чи ни нам се по-
ста је ка рак те ри сти чан за сам постструк ту ра ли зам. Ка рак те ри сти чан по сту-
пак мно гих постструк ту ра ли ста се обич но огле да у по ступ ку за ме не, обр та-
ња вред но сти. Ме ђу тим, ти ме се они, ако нам је до пу ште но да та ко ка же но, 
и да ље кре ћу по ис тој ду жи ме ња ју ћи са мо ва ло ри зо ва не тач ке, не на пу шта-
ју ћи, при том, дис јунк тив ну ло ги ку ка рак те ри стич ну за струк ту ра ли зам. Да-
нас се, у књи жев ној те о ри ји, постструк ту ра ли зам сма тра са мо јед ним за о-
кре том чи ји су на чи ни при сту пу тек сту вр ло бр зо пре ва зи ђе ни и за ме ње ни 
ви ше праг ма тич ким те о ри ја ма ко је не по ста вља ју пи та ње о то ме шта је књи-
жев ност, већ ка ко она де лу је.

52 Ро лан Барт, Ро лан Барт по Ро ла ну Бар ту, Све то ви /Но ви Сад – Под го ри ца/ Ок то их, 
1992, 99.
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Da ni je la PE TRO VIĆ 

AN ASPECT OF RO LANd bART CRI TI CAL  
AC TI VITY: THE ROAd FROm STRUC TU RA LISm  

TO wARd POSTSTRUC TU RA LISm 

Sum mary

Roland Bart, one of the most important French thinkers of the twentieth 
century, commenced his critical activity in the period of the rule of structuralism. 
Structural method, originally appeared in linguistics, acted as flexible and scientific 
tool which had been borrowed and used by numerous humanistic sciences such 
as antropology, psychology, and history during their own studies. Bart intended in 
his early oeuvres to adapt and implement this method during the literature study. 
Nevertheless, such way of literature comprehension seemed to be a rigid and vio-
lent one regarding the study subject itself. Very soon, faced with numerous aporias 
woven into the fundaments of structuralism themselves, and inability to give an 
appropriate response to some important questions such as the ones of the impor-
tance and value of the oeuvre from the position of structuralism, Bart leaves struc-
tural method by turning increasingly to the one known in the science of literature 
as post-structuralism. The inability to settle numerous problems this author faced 
with during the attempt at comprehension of literature as autonomous system con-
ditioned only by mutual relationships of elements led to the urgent redefinition of 
initial positions. By throwing out the scientific method Bart will endeavour to affirm 
one more liberal approach to literature in his latter oeuvres whose main principle is 
the pleasure appearing in the relation toward to Text. The moving from structural-
ism toward post-structuralism present in the thinking system of Bart is almost given 
the value of paradigm. A wider moving which will lead to the dominance of post-
structuralism in social sciences is being reflected in it.

Key words: structure, literary critics, science of literature, meaning, evaluation, 
free game, Text, hedonistic aesthetics. 

Рад је пре дат 1. но вем бра 2012. го ди не, а на кон 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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Дра га на ЈА ЊИЋ*

ДРУ ГИ ВА ТИ КАН СКИ КОН ЦИЛ И ОСВРТ 
КА ТО ЛИЧ КИХ ТЕ О ЛО ГА НА ЦИ ЉЕ ВЕ  
И ЗА ДАТ КЕ ОСТВА РЕ НЕ НА ПО ЧЕТ КУ  

21. ВЕ КА**

Ап стракт: Са зи ва ње Дру гог Ва ти кан ског кон ци ла иза зва ло је бур-
ну по ле ми ку ме ђу пра во слав ним те о ло зи ма. Од не ги ра ња и по до зре ња 
у од но су на ци ље ве и на ме ре ње го вог са зи ва ња на по чет ку, у ста во ви ма 
пра во слав них те о ло га, пре све га грч ких и јед ног де ла ру ских те о ло га у ди-
ја спо ри, за па жао се по зи ти ван раз вој ста во ва и ми шље ња у то ку тра ја ња 
Кон ци ла па чак се и не ке иде је и ста во ви при хва та ју.

Кључ не ре чи: Кон цил, екли си о ло ги ја, пра во слав ни, је дин ство, еку ме-
ни зам, ре ак ци је.

На те му ре а ли за ци је и оства ре них за кљу ча ка и упут ста ва Дру гог Ва ти-
кан ског кон ци ла че тр де сет го ди на по сле ње го вог са зи ва ња, еми нент ни ка-
то лич ки те о ло зи на по чет ку тре ћег ми ле ни ју ма, да ли су осврт и је дан све-
у ку пан за кљу чак на утвр ђе не кон сти ту ци је Ва ти ка на II у од но су на те ме 
раз ма тра не на ње му. Јед на од те ма ко ја за вре ђу је па жњу од но си се на ре ак-
ци је пра во слав них на са зи ва ње Дру гог Ва ти кан ског кон ци ла. 

У апо стол ском пи сму па пе Јо ва на Па вла II Ter tio Mil le nio Adve ni en te из 
1994. го ди не, упу ће ном епи ско па ту, кле ру и вер ни ци ма за при пре му ју би ле-
ја 2000. го ди не, Ка то лич ка цр ква по зва на је да се оба ве же да у пот пу но сти 
оства ри ци ље ве и за дат ке Дру гог Ва ти кан ског кон ци ла. Ула зак у тре ћи ми-
ле ни јум тре бао је да бу де, ка ко се ис ти че, „као по вра так Дру гом Ва ти кан-
ском кон ци лу, тј. ње го вом ис пу ње њу”1.

* На уч ни са рад ник, Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на / Ле по са вић, dra gja njic@
yubc.net

** 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 на у ке и про све те Ре пу-
бли ке Ср би је.

1 Jean M. Lu sti ger, „Pre sen ta tion”, VI II, de la Let tre apo sto li que, Le Ju bilé de l’an 2000, Cerf, 1994.
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БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 33, 2012



Драгана Јањић124

Да би се оце нио рад Дру гог Ва ти кан ског кон ци ла и оства ре ње ње го вих 
ци ље ва, у по гле ду еку мен ског ди ја ло га, за за пад не те о ло ге нео п ход но је би ло 
да осе те пулс и дру гих цр кве них не ка то лич ких вер ских за јед ни ца. У освр ту 
на ре ак ци је пра во слав них те о ло га на са зи ва ње Дру гог Ва ти кан ског кон ци ла, 
ка то лич ки те о ло зи да ли су је дан свој су ма рум. По њи ма, то је био „је дан пси-
хо ло шки и мо рал ни по трес”, са уни о ни стич ком тен ден ци јом. С дру ге стра-
не, за ка то лич ке те о ло ге, пра во слав ни ни су би ли спрем ни за сли чан са бор, с 
обра зло же њем да је ве ли ки део пра во слав них зе ма ља био под ко му ни стич ким 
ре жи мом, а да иако су пра во слав ни по се до ва ли ве ли ке те о ло ге, он је број ча-
но огра ни чен, и ме ђу њи ма ни је по сто ја ла стал на и те шња ко ор ди на ци ја.

Ка то лич ки те о ло зи, да ју ћи је дан осврт на гле ди ште пра во слав них по пи-
та њу са зи ва ња са бо ра, као и оштрих кри ти ка на пре тен зи је Ка то лич ке цр кве 
да бу ду ћи рим ски кон цил бу де еку мен ски, ука зу ју на ста во ве пра во слав них 
по том пи та њу, али са од ре ђе ном но том су пер и ор но сти на њи хо ве кри ти ке. 
Из ла жу ћи ми шље ња пра во слав них те о ло га, Гр ка и Ру са у ди ја спо ри, ко ји су 
мо гли сло бод но да го во ре, и ба зи ра ју ћи се углав ном на њи хо вим ми шље њи-
ма, ка да је реч о Дру гом Ва ти кан ском кон ци лу, из не та су сле де ћа раз ми шља-
ња пра во слав них, са од ре ђе ним тен ден ци о зним на ме ра ма, ко је се из при ло-
же них ста во ва мо гу на слу ти ти.

Са ес ха то ло шке тач ке гле ди шта, пра во слав ни те о ло зи сма тра ју да се је-
дан са бор не мо же на зва ти еку мен ским, без ак тив ног уче шћа Ис точ не цр-
кве, већ да је реч о јед ном оп штем са бо ру ла тин ске цр кве, или пак да је дан 
са бор ни је еку мен ски ако не успе да из ло жи уче ње ко је је ис по ве да но и де-
фи ни са но на се дам Ва се љен ских са бо ра, а чи ја је док три на са чу ва на у свој 
сво јој чи сто ћи и це ло сти, од стра не Пра во слав не цр кве. Та ко ђе, за пра во-
слав не ни је до ста да се са зо ве је дан еку мен ски кон цил, ко ји је ауто мат ски 
сам по се би та кав, иако цр ква ко ја га са зи ва има пре тен зи је да бу де ка то-
лич ка (са бор на), већ се по ста вља пи та ње ка ко се мо же го во ри ти о је дин ству 
ка да је дру га стра на од сут на2.

Још оштри ју кри ти ку пра во слав них због са зи ва ња Дру гог Ва ти кан ског 
кон ци ла, ис ка зан је у ста ву да са зи ва ње овог Кон ци ла по ка зу је још је дан пут 
до ми на ци ју Па пе. Због то га се пре по ру чу је Ва ти ка ну да ово га пу та са слу ша 
и пра во слав не и не до зво ли да се пре пу сти те а трал ним по кре ти ма ко ји су 
ли ше ни ре ал не осно ве, и про па ганд ним об ја ва ма ко је не ко ри сте већ ште те 
све том узро ку је дин ства Цр кве. Да би се да ла јед на објек тив на оце на Дру гог 
Ва ти кан ског кон ци ла по треб но је пре ма Афа на сје ву, да се има у ви ду је дан 
дру га чи ји кри те ри јум ко ји су по ста ви ли не ки пра во слав ни те о ло зи, а ко ји 

2 Ni cos Nis si o tis, „Is the (Se cond) Va ti can Co un cil re ally ecu me ni cal?” The Ecu me ni cal Re-
vi ew, Ge ne va, 16, 1964, 357-377. Pa vel Le sko vec, „Il Con ci lio Va ti ca no II e le vie dell’uni-
o ne nel pen si e ro dei te o lo gi or to dos si”, La Civilttà Cat to li ca, 2, 1961, 566. Chri so sto mos 
Kon stan ti ni dis, „Con ci lio ecu me ni co di Ro ma e noi”, Ort ho do xia, 34, 1959, 386-389. 
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се од но си на ње го во при хва та ње од стра не це ло куп не Цр кве тј. да ни је ње-
го ва еку ме нич ност, већ по ду дар ност са бо ра у исти ни оно што чи ни ње го ве 
од лу ке оба ве зу ју ћим и за не ри мо ка то ли ке. По ла зе ћи од овог кри те ри ју ма, 
Ма јен дорф за кљу чу је да се исти на мо же об ја ви ти та ко ђе и у јед ном но вом 
ва се љен ском са бо ру, ко ји ће оку пи ти не са мо Пра во слав не цр кве, већ и за-
пад не хри шћа не, ме ђу тим, по ње му, цео про блем се за пра во слав не на ла зи 
у основ ном пи та њу да ли ће Кон цил ко ји је са звао па па Јо ван XXI II би ти не 
са мо еку мен ски, – не го онај пра ви? Да би је дан ак ту ел ни кон цил био еку мен-
ски и пра ви по треб но је уче шће свих хри шћан ских кон фе си ја, а пре све га 
нео п ход но је да ка то ли ци ура де ре ви зи ју це ло куп не ево лу ци је по сто ја ња Ка-
то лич ке цр кве од IX до XX ве ка. А за ово се сма тра ло да по сто ји ма ла ве ро-
ват но ћа да ће би ти ура ђе но3.

Ре ак ци је пра во слав них од мах по отва ра њу Кон ци ла, а као ре ак ци ја на 
ен ци кли ку Јо ва на Па вла XXI II Ad Pe tri Cat he dram ко ја тре ти ра и про блем 
је дин ства цр ка ва, из дво ји ла су се од ре ђе на гле ди шта пра во слав них те о ло га. 
За го ва ра ју ћи иде ју при во ђе ња кра ју јед ног по ле мич ког др жа ња у од но су на 
Рим, из два ја се јед на ли бе рал ни ја стру ја уну тар пра во слав них те о ло га. Та ко 
је за њих об ја ва отва ра ња Дру гог Ва ти кан ског кон ци ла био при ли ка да се от-
поч не са ди ја ло гом. Алек сан дар Шме ман од по чет ка са сим па ти јом по здра-
вља отва ра ње Ва ти кан ског Дру гог кон ци ла и за па жа да је до шао тре ну так, да 
ка то ли ци зам ре фор му ли ше сво је уче ње на на чин ко ји би се при ла го дио тра-
ди ци ји и по стао при хва тљи ви ји за пра во слав не. Грч ки те о лог Амил кар Али-
ви са тос ишао је и ко рак да ље, по здра вља ју ћи овај до га ђај отва ра ња Кон ци ла 
и ње го ве на ме ре да тре ти ра про блем цр кве ног је дин ства, ука зу ју ћи на мо-
гућ ност пре ва зи ла же ња и по нов ног при бли жа ва ња две цр кве, та ко што про-
блем Ве ли ког рас ко ла и док три нар них раз ми мо и ла же ња по ста вља у исто-
риј ском кон тек сту мно го пре 1054. го ди не. При том, на сто је ћи да ука же да 
је из ме ђу две тра ди ци је по сто ја ла свест да су би ле ује ди ње не за хва љу ју ћи 
јед ном са по сто ја њу па ци фич ком ко ји је то ле ри сао раз ли чи то сти на на чин 
ин кул ту ра ци је цр кве них ин сти ту ци ја. Што се ти че дог мат ских про бле ма, он 
сма тра да они ни су не пре мо сти ви, чак ни фа мо зне Фи ли о кве ко је су то ли ко 
дра ма ти зо ва не од стра не пра во слав них4.

3 Ioan nis Kar mi ris, Ek kli sia, 36, 1959, 342. Ni ko lai Afa nas si ev, „Qu’est-se qu’un Cin ci le 
oecuméni que”, Le Mes sa ger ort ho do xe, 6, 1959, Opi ni ons ort ho do xes sur le proc hain con ci le 
ro main 13-17. Jon Meyen dorff, 14. Yan nis Spi te ris, „Le Chi e se or to dos se”, Il Con ci lio Va ti-
ca no II, Mi la no, 2000. 

4 Ha mil ka re Ali vi sa tos, „The pro po sed Ecu me ni cal co un cil and re u nion”, The Ecu me ni cal 
Re vi ew, Ge ne va, 12, 1959, 1-10. Id., „Sen ti ment d’un Théolo gie ot ho do xe sur le rap ports 
avec l’Égli se cat ho li que. La Dec la ra tion du Va ti can en vue de la conféren ce de Ve ni se”, 
Vers l’unité chre ti en ne, 8, 1959, 76-78. Ale xan der Schme mann, „Ro me, the Ecu me ni cal 
Co un cil and the Ort ho do xe Church”, St. Vla di mir’s Se mi nary Qu ar terly, New York City 3, 
1959, 2-5.
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За ни мљи во је опа жа ње ка то лич ке стра не о уче шћу пра во слав них те о-
ло га као по сма тра ча, али не у свој ству па сив них по сма тра ча, већ о њи хо вом 
ак тив ном уче шћу и ути ца ју у из ра ди од ре ђе них кон цил ских тек сто ва. 

Је дан од њих био је Афа на сјев, је дан од осни ва ча ев ха ри стиј ске ес ха то-
ло ги је, ко ји је као по сма трач на Кон ци лу, ка ко се сма тра, ути цао на из ра ду 
чла на 26 Lu men Gen ti um, где се од ра жа ва ње го ва ев ха ри стиј ска екли си о ло ги-
ја. Та ко ђе, Афа на сје ва ми сао ути ца ла је и на дру ге са бор ске тек сто ве као на 
члан 7 Lu men Gen ti um или члан 11. Dec re to sull’uf fi cio pa sto ra le dei ve sco vi nel la 
Chi e sa и на члан 15, де кре та Uni ta tis Re din te gra tio5. Уче шће на Кон ци лу узео 
је и Ев до ки мов, и то ка да се је ди ску то ва ло о цр кви и све ту, да ју ћи од ре ђе на 
за па жа ња о сна зи пре о бра же ња Све то га Ду ха, што ће оста ви ти тра го ве у 
мно гим де ло ви ма Ga u di um et Spes. Та ко Ев до ки мов сво је уче шће на из ра ди 
не ких кон цил ских од лу ка ви ди не као по сма трач већ као је дан ко ји је уве-
ден уну тар са мих ре до ва, узи ма ју ћи удео и из ла жу ћи вла сти то ми шље ње у 
скло пу рад не гру пе или ко ми си је, има ју ћи ду бо ки осе ћај да је све док јед ног 
истин ског исто риј ског до га ђа ја6. 

По ред на ве де них те о ло га ко ји су уче ство ва ли у из ра ди кон цил ских 
до ку ме на та, тре ба по ме ну ти и ин тер вен ци ју грч ког те о ло га Ни си о ти са и 
Шме ма на у то ку пи са ња до ку мен та Lu men Gen ti um. Њи хо ва при мед ба у пи-
са ној фор ми да у до ку мен ту не ма по ме на о Ду ху Све том ка да се је го во ри ло 
о Цр кви, би ла је при хва ће на и увр ште на у два тек ста ко ја го во ре о ути ца ју 
Ду ха Све то га на Цр кву, али пре у зе ти и пот пи са ни као до при нос јед ног ка-
то лич ког би ску па7.

Уче шће у ра ду Кон ци ла имао је и вр ло це ње ни и већ по ме ну ти грч ки те о-
лог Јо ван Кар ми рис, ко ји је бур но ре а го вао на са зи ва ње Дру гог Ва ти кан ског 
кон ци ла. То ком тра ја ња Кон ци ла уоча ва се про ме на у ње го вом пред ход ном 
из ла га њу. На и ме, не са мо да је уче ство вао већ је дру гу, тре ћу и че твр ту се си ју 
Кон ци ла, на ко јој је уче ство вао и имао од ре ђе не ин тер вен ци је, са ку пио у је-
дан том и об ја вио у зва нич ном гла си лу Све тог Си но да, „Екле сиа”8.

За ни мљив је осврт на ре ак ци је пра во слав них Гр ка у зва нич ном гла си лу 
Грч ке цр кве „Екле сиа”, чи ји ко мен та ри на рад Кон ци ла, ука зу ју на при мет ни 
обрт ста во ва и гле ди шта цр кве них пра во слав них кру го ва. Та ко се у бро ју 7, 

5 Em ma nuel Lan ne, „L’Égli se lo ca le et l’Égli se uni ver sal le”, Ire ni kon, 43, Che va tog ne, 1970, 
486. Bru no For te, La Chi e sa nell’Euca ri stia:per un’ec cli si o lo gia euca ri sti ca al la lu ce del Va ti-
ca no II, Na po li, 1988, 51-52.

6 B. Schult ze, „Ec cli si o lo gia uni ver sa le o euca ri sti ca?”, 14. P. Ev do ki mov, La santità nel la tra-
di zi o ne del la Chi e sa or to dos sa, Fos sa no, 1972, 12. Id., „Qu el qu es réfle xi ons d’un ob ser va te-
ur ort ho do xe au Con ci le du Va ti can”, La Vie Spi ri tu el le, 115, 1966, 74-75.

7 Ni cos Nis si o tis, „Di la ta zi o ni ecu me nic he del Con ci lio Va ti ca no II”, Synchro na Bi ma ta, 
Ate ne, 61, 1987, 6-7.

8 Ek kli sia, 39, 1962, 149. Yan nis Spi te ris, „Le Chi e se or to dos se”, 390.
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Екле си је од 1962, по зи ва ју пра во слав ни да се мо ле за успех Кон ци ла, јер циљ 
мо ли тве је да про све тли уче сни ке Кон ци ла, да би од ба ци ли дог му о при ма ту 
и пап ској не по гре ши во сти и да при хва те уче ње пр вих се дам са бо ра без до-
да та ка и без ума ње ња. Већ у де цем бру 1962. не по зна ти ко мен та тор у Екле-
си ји, ко мен та ри ше ка ко је си гу ран да је Ва ти кан ски кон цил од ба цио дог-
ма те Ва ти ка на I, у на ди да ће ове про ме не до ве сти до отва ра ња ди ја ло га са 
пра во слав ни ма. Овај цр кве ни гла сник иде још ко рак да ље и у бро ју 2 од 15. 
ја ну а ра 1963. да је ко мен тар оп ти ми стич ких пред ви ђа ња да у ра до ви ма пр ве 
кон цил ске се си је пре о вла ђу је по зи ци ја оних ко ји оце њу ју уло гу епи ско па та 
и са бор но сти, што ука зу је на ино ва тив не стру је уну тар ри мо ка то лич ке стру-
је бли ске оним пра во слав ним9. 

С дру ге стра не, од ре ђе но од сту па ње у ра ду Кон ци ла са до ла ском но вог 
па пе Па вла VI, ко ји је хтео да до ве де у ред про гре сив не еле мен те на Кон ци-
лу, оце њен је у гла си лу Екле сиа као ко рак на зад, ма да у су шти ни ат мос фе-
ра и рад Дру гог Ва ти кан ског кон ци ла у пра во слав ној штам пи, оце њен је од 
стра не Кар ми ри са као сло бо да и па ре сиа у из ла га њу ми шље ња кон цил ских 
уче сни ка, тј. да је Ка то лич ка цр ква би ла раз ли чи та од оно га што су о њој 
ми сли ли10. 

За вр ше так Кон ци ла до нео је но ве ре ак ци је пра во слав них ко је кроз при-
зму ка то лич ке јав но сти по ка зу ју ра ди кал ну про ме ну по пи та њу ва жно сти и 
зна ча ја Дру гог Ва ти кан ског кон ци ла. За грч ког ми тро по ли та Пан те лејм но-
на Ро до пу ло са ко ји је био по сма трач на Кон ци лу, де ло Дру гог Ва ти кан ског 
кон ци ла из вр ши ло је и вр ши до да нас ве ли ки ути цај на жи вот Цр кве ка то-
лич ке, али и на це ло хри шћан ство11. Али ви са тос сма тра да је че твр та се си ја 
Кон ци ла, нај ва жни ја у еку мен ском по гле ду, ис ка зу је ди вље ње пре ма Ка то-
лич кој рим ској цр кви и ње ној ре ше но сти да по ста не еку мен ска, ре ал но отва-
ра ју ћи но ве смер ни це пре ма по нов ној об но ви, ре ор га ни зо ва њу и на пу шта-
њу ста рих по зи ци ја12. 

Грч ки те о лог Ма цу кас ми шље ња је да је ка то лич ки Кон цил по пр ви пут 
са зван да би се би по ја снио, а и све ту, сво ју ве ру на пу ту ка пре о бра ће њу. Ова 
об но ва би ла је во ђе на ја ком и увер љи вом бо го слов ском хри сто ло ги јом и 
пнев ма то ло ги јом, оста ју ћи за ди вљен пред па ре си јом ко ју су по ка зи ва ли уче-
сни ци Кон ци ла при ли ком сво јих ин тер вен ци ја у то ку са бор ских за се да ња, 
бу ду ћи да је био убе ђен да пап ство су зби ја сло бо ду епи ско па13. Хва ле и ди-
вље ња пун је и Ев до ки мов ко ји је био фа сци ни ран сло бо дом ду ха ка то лич ких 

9 Ek kli sia, 39, 1962, 563. Ek kli sia, 41, 1963, 42, 525.
10 ibi dem, 40, 1963, 93-94.
11 Yan nis Spi te ris, „Le Chi e se or to dos se”, 392.
12 ibid., 392. 
13 Ni ko las Mat so u kas, „La sig ni fi ca tion théolo gi que et hi sto ri que du de u xi ème con ci le du Va-

ti can”, Proc he Ori ent Chrétien, 16, 1966, 326-337.
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епи ско па на Кон ци лу, ко ји су по ла зе ћи од лич них ис ку ста ва у сво јим зе мља-
ма, отво ре но гле да ли пре ма све ту, тра же ћи у сво јим струк ту ра ма но ве усло ве 
ка ко би се от по чео пра ви еку мен ски ди ја лог, без да оче ку ју се дру ги вра те 
у ње но кри ло14. Ни си о тис на кон два де сет го ди на од Кон ци ла, сма тра да на 
осно ву тре ти ра них те ма ко је су се ти ца ле свих хри шћа на, мо же се ре ћи да се 
мо же го во ри ти о еку мен ском Кон ци лу, у од но су на ра зно вр сност ин те ре са и 
лич но сти ко је су ди рект но или ин ди рект но уче ство ва ле, по твр ђу ју ћи да је: 
„Дру ги Ва ти кан ски кон цил био за и ста Са бор це лог све та, и це лог хри шћан-
ства”. Он до да је да упр кос кри ти ка ма ко је се чу ју про тив Ва ти ка на II, од стра-
не не ких чла но ва Свет ског Са ве за Цр ка ва, јер су оче ки ва ли при зна ње сво јих 
цр ка ва од стра не Кон ци ла, или пак да се ни је ни шта про ме ни ло по пи та њу 
пап ског при ма та као и од би ја ње Ка то лич ке цр кве да при сту пи Свет ском Са-
ве зу Цр ка ва, ис ти че да ни је би ло не ког про гре са и за кљу чу је да ове чи ње ни це 
не би тре ба ло да за тру ју на ше од но се и не до пу сте да се са гле да на ко ји на чин 
се је од ви јао Кон цил и ко ји су би ли за кључ ци за пра во слав не на еку мен ском 
по љу. За Ни си о ти са са по сто ја ње две ју опо нент них стру ја у кри лу Кон ци ла, 
про гре сив не и кон зер ва тив не, ви ди као јед ну ди на мич ну ди ја лек ти ку ко ја је 
да ла мо гућ ност Ка то лич кој цр кви да учи ни ве ли ке ко ра ке без су ви шних по-
тре са и тра у ма, а да не ис кљу чи ни јед но из сво јег те ла15.

Lu men Gen ti um би ла је пред мет мно гих пра во слав них те о ло га. Реч је о 
кон цил ском тек сту ду го оче ки ва ног од стра не пра во слав них. Пра во слав-
ни ма је овај текст по ка зао да тзв. „Ва ти кан ска дог ма”, тј. об ја ва о Пап ској 
не по гре ши во сти ex se se et non ex con sen su Ec cle si ae, би ла је ин кор по ри ра на у 
дог мат ској кон сти ту ци ји о Цр кви, та ко да су пра во слав ни би ли раз о ча ра ни 
и пре ма за пад ним те о ло зи ма ни су би ли спо соб ни да при хва те сво екли си о-
ло шко бо гат ство овог до ку мен та. За Ев до ки мо ва III кон сти ту ци ја о Цр кви 
оста вља пра во слав не збу ње ним, јер де фи ни ци ја о Пап ској не по гре ши во сти 
је по но во ис так ну та, тј. зах те ва ла је „искре но при ста ја ње на твр ђе ње” Вр-
хов ног Пон ти фек са „и ка да не го во ри ex cat he dra”. За Ев до ки мо ва, реч је о 
јед ној ди хо то ми ји из ме ђу две вла сти, ма без ре ци про ци те та, што у пре во ду 
зна чи, са мо Па па и епи ско пат са Па пом, тј. за пра во слав не то би зна чи ло под 
Па пом16. Ни си о тис, до но си објек тив ни ји и не што ве дри ји тон у од но су на 
ову кон сти ту ци ју у Lu men Gеntium, ко ји ка же да пра во слав ни тре ба да схва те 
да су се у Lu men Gen ti um-у ује ди ни ле две ду ше ка то ли ци зма, она тра ди ци о-
нал на и она отво ре ни ја за би блиј ску и па три стич ку те о ло ги ју. За Ни си о ти са, 
„ко ег зи стен ци ја из ме ђу Пап ског при ма та и са бор но сти ко сти ту и ше из ме ђу 

14 Poul Ev do ki mov, „Qu el qu es réfle xi ons d’un ob ser va te ur ort ho do xe au Con ci le du Va ti-
can”, 75.

15 Ni cos Nis si o tis, „Di la ta zi o ni ecu me nic he del Con ci lio Va ti ca no II”, 7-9.
16 Poul Ev do ki mov, „Qu el qu es réfle xi ons d’un ob ser va te ur ort ho do xe au Con ci le du Va ti-

can”, 85-86.
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оста лог јед но ду пло па ра лел но на сле ђи ва ње: јед но ко је иде од Хри ста Пе тру 
и од ових Па пи. Јед на иде пре ма Хри сту и два на е сто ри ци апо сто ла и од ових 
епи ско пи ма. За пра во слав не, ка ко ис ти че ово двој но на сле ђи ва ње, је не схва-
тљи во, ме ђу тим, мо же би ти схва ће но са мо уну тар мен та ли те та и ду хов но сти 
о при ма ту ка то лич ком, где мо гу вр ло до бро да ко ег зи сти ра ју ди ја лек тич ки 
пап ски при ма ти и епи скоп ска са бор ност, без да се због ово га има ути сак ки-
да ња уну тар цр кве ка ко се до га ђа због пра во слав ног сен зи би ли те та”17.
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THE SE CONd VA TI CAN CO UN CIL ANd  
THE OVER VI Ew OF CAT HO LIC THE O LO GI ANS  

ON THE Ob JEC TI VES ANd TASKS AC HI E VEd AT THE 
bE GIN NING OF THE TwENTY FIRST CEN TURY 

Sum mary

The convening of the Second Vatican Council brought about a tumultuous 
polemics among orthodox theologians. From the denying to the suspicion regard-
ing the objectives and intentions of its convening in the beginning, in the attitudes 
of orthodox theologians, first of all, the Greek ones and one part of the Russian ones 
in diaspora, a positive development of attitudes and thinking during the duration of 
the council was noticed, even some ideas and attitudes were accepted.

It is raised the question from which reasons or better to say convictions, the 
Orthodox theologians and observers at the Council are changing their positions on 
the themes treated at the Second Vatican’s Council, taking part in council’s sessions 
or some other documents elaborations. It remains also overt due to which reason 
council participants advocate or promote the idea of catholicity and unity, where 
it explicitly emphasises or determines the position of the Autocephalous Ortho-
dox Churches in the relation with the Universal Catholic Church by subordinating 
them to the Pope?

Key words: Council, ecclesiology, orthodox, unity, ecumenism, reactions.

Рад је пре дат 29. ок то бра 2012. го ди не, а на кон 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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mИЛАН СТО ЈА ДИ НО ВИЋ И КО СО ВО** 

Ап стракт: Ми лан Сто ја ди но вић је Ко со во, као са став ни део срп-
ског про сто ра, имао у свом де ло кру гу то ком свет ског ра та 1915. и у ор га-
ни за ци ји сво је вла да ју ће стран ке ЈРЗ у пе ри о ду вла сти 1935-1939. го ди не.

Кључ не ре чи: Ми лан Сто ја ди но вић, Ко со во, Ме то хи ја, ба но ви не, Ср-
би ја, Ал ба ни ја, ЈРЗ.

Ми лан Сто ја ди но вић (1888-1961) се про бле мом Ко со ва ба вио као пред-
сед ник вла де Кра ље ви не Ју го сла ви је (1935-1939) пре ко сво је Ју го сло вен ске 
ра ди кал не за јед ни це и дру гим при ли ка ма, при ват ним и про фе си о нал ним.

На по чет ку свет ског ра та 1914. М. Сто ја ди но вић је био чи нов ник у Ми-
ни стар ству фи нан си ја, а по ег зо ду су кра јем 1915. за јед но са вла дом и вој-
ском по шао је пре ко Ко со ва у ал бан ску гол го ту. То опи су је у сво јим ме мо а-
ри ма Ни рат, ни пакт и у гла ва ма 14. под на зи вом „Ег зо дус“, 15. „Без ку ће и 
ку ћи шта“ и 16. „Жи вот у Ска дру“ где по себ но опи су је свој бо ра вак у Ко сов-
ској Ми тро ви ци и Пе ћи: 

„Пећ је, по мно го број но сти Ар на у та, пот се ћа ла на Ко сов ску Ми-
тро ви цу, са мо што се при ме ћи вао при ли чан број цр но гор ских ка пи ца, 
цр но-цр ве них са по зла ће ним сло ви ма „Н.I.“(Ни ко ла I). Сем то га, нас 
Ср би ја на ца би ло је мно го ма ње, по што се Вла да и ве ли ки део гра ђан-
ског ста нов ни штва, упу тио ка Ја дран ском Мо ру, дру гим пу тем, ју жно 
од Пе ћи, пре ко При зре на у прав цу Ска дра или Дра ча.“

Та ко је Сто ја ди но вић у ме мо а ри ма опи сао Пећ. Пре жи вео је ал бан-
ску гол го ту за јед но са срп ском вла дом, ди на сти јом, де лом вој ске и на ро да. 

УДК 32:929 Стојадиновић М.(093.2) ;
329(497.1)"1935/1939"(093.2)

БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 33, 2012

* На уч ни са вет ник, Ин сти тут за са вре ме ну исто ри ју Бе о град, inis@ptt.rs
** Рад је на пи сан у окви ру про јек та Тра ди ци ја и тран сфор ма ци ја – исто риј ско на сле ђе и 

на ци о нал ни иден ти те ти у Ср би ји у 20. ве ку (ев. бр. 47019), 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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Пи ше да је у Ска дар до шао ме ђу пр ви ма, а на пу стио га ме ђу по след њи ма. М. 
Сто ја ди но вић ис ти че да је у ме сти ма на оба ли Ја дран ског мо ра вла дао „ред 
и мир“, ис ти чу ћи за слу гу цр но гор ских вла сти за тај ред и мир. Ипак ис ти че:

„Чим је био по чео свет ски рат у Ал ба ни ји бук ну ше по бу не, пр во 
на ју гу, а за тим бр зо за хва ти ше це лу зе мљу. Краљ Wi ed био је по звао 
за ми ни стра вој ног Есад-па шу, не гда шњег хра брог тур ског бра ни о ца 
Ска дра про тив Цр но го ра ца 1912. али ни он ни је мо гао да ус по ста ви 
мир. Краљ он да, 3. сеп тем бра 1914. по бе же из зе мље на јед ној ита ли-
јан ској ла ђи. У Ал ба ни ју по че ше да до ла зе раз не оку па ци о не вој ске за-
пад них са ве зни ка. У вре ме ка да смо ми пре шли ал бан ску те ри то ри ју, 
кра јем 1915, ја чи од ре ди ита ли јан ске вој ске би ли су оку пи ра ли Ва ло ну 
и ју жни део Ал ба ни је. Цр но гор ци су, ме ђу тим, ка ко по ме нух, за вла да-
ли Ска дром, на ко ји су они од у век по ла га ли сво је на ци о нал не пре тен-
зи је. Есад-па ша био је до не кле го спо дар у сред њој Ал ба ни ји и Дра чу, 
али је ко о пе ри рао са срп ском Вла дом, од ко је је по свој при ли ци до би-
јао из ве сну фи нан сиј ску по моћ.“1 

У ме мо а ри ма про бле мом Ал ба ни је, а са мим тим и Ко со ва, ба вио се још 
у де лу 17. „О по де ли Ал ба ни је“. Аспи ра ци је Ита ли је на Бал кан, по себ но на 
Ал ба ни ју, би ле су ја сне. Вер сај ски си стем у Евро пи био је у рас па ду! Сто га је 
Сто ја ди но вић, као пред сед ник вла де, хтео обез бе ди ти ин те рес Ју го сла ви је. 
По себ но је то би ло ак ту ел но у пре го во ри ма и раз го во ри ма са гро фом Ћа-
ном. Ис ти цао се про блем се ве ра Ал ба ни је и гра да Ска дра:

„Ова ма ла те ри то ри ја, ме ђу тим, има ла је вр ло ве ли ки зна чај за 
Ју го сла ви ју, од но сно на ро чи то за Ср би ју. Ве ков ни сан срп ског на-
ро да био је из лаз на Ја дран, од Бе о гра да на Ко тор, је ди но ве ће при-
ста ни ште на Ју жном Ја дра ну. Ме ђу тим, те рен ске те шко ће про ла за те 
же ле зни це кроз Цр ну Го ру, би ле су, за на ше при ли ке не са вла дљи ве. 
Же ле знич ка пру га би ла је већ до шла до Пе ћи, алу ту се ис пре чи ле 
ви со ке пла ни не ко је би се мо гле оби ћи са мо пре ко ал бан ске те ри то-
ри је, дуж цр но гор ске гра ни це, до San Gi o van ni di Me dua, где би био 
је дан њен тер ми нус, а дру ги у Бо ки Ко тор ској. На тра су ја дран ске 
пру ге пр ви ми је скре нуо па жњу Ни ко ла Па шић. Он је во лео да отво-
ри ге о граф ску кар ту Бал ка на и да ми у сло бод ним тре ну ци ма ука же 
на сла га ли шта руд ног бо гат ства, на гра ни це срп ског жи вља у свим 
де ло ви ма Бал ка на, чак та мо око Фло ри не у Грч кој, у прав цу Со фи је у 
Бу гар ској, око Те ми шва ра у Ру му ни ји, око Бу дим пе ште у Ма ђар ској 
и око Ска дра на Бо ја ни.“2

1 Ми лан Сто ја ди но вић, Ни рат, ни пакт, Ри је ка, 1970, 100.
2 Исто, 514.
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Од 1931. и Ок тро и са ног уста ва Ко со во је по де ље но на три ба но ви не 
(Вар дар ска – се дам сре зо ва, Зет ска – шест и Мо рав ска, два сре за). 

ЈРЗ се на Ко со ву ор га ни зо ва ла пр во у Пе ћи где је 5. сеп тем бра 1935. 
ор га ни зо ван Пр ви ме сни од бор. Кључ не лич но сти би ли су адво кат Си мон 
Ка жић, за тим Се лим Са дик, Љу бо мир Ла ло вић, Му ла Му ста фа Има мо вић, 
ле кар Ран ко Ме де ни ца и зла тар Зеи Чи љак.

Од луч ни је ор га ни зо ва ње ЈРЗ на Ко со ву по че ло је по сле рас ко ла ЦО 
НРС Аце Ста но је ви ћа са ЈРЗ. 

Пр ви сре ски од бор фор ми ран је 26. ја ну а ра 1936. го ди не у При зре ну у 
Шар пла нин ском сре зу, на че лу са по сла ни ком Ха џи Љу бом Па тр но ги ћем. 
Ипак, до ма ја 1936. ЈРЗ се у пот пу но сти ор га ни зо ва ла са мо у три сре за: у 
Пећ ком, у Ђа ко вач ком и Под рим ском, и ту укуп но у 27 оп шти на. У Пе ћи 
је МО ЈРЗ во дио по сла ник Ве ли мир Јо јић, а сре ски од бор је во дио Ми ро 
Про тић и зе мљо рад ник Ука Са хит. У Ђа ко ву ЈРЗ је во дио по сла ник Ми ло је 
Со кић и Су леј ман Цр но гла вић, пред сед ник МО. Под рим ски СО ЈРЗ је во-
дио по сла ник Му ста фа Дур гу то вић.

У Ис то ку је ор га ни зо ва на са мо оп шти на Ђу ра ко вац; ЈРЗ је во дио Лу ка 
Ми лој ко вић. У К. Ми тро ви ци ЈРЗ је ор га ни зо вао То дор Ми ха и ло вић, по-
сла ник Кр сто Чо ла ко вић је во дио ЈРЗ у Ср би ци. У Ву чи тр ну Ше риф Бе ћи-
ро вић – Во ца, а Лап ски срез (По ду је во) је во дио по сла ник Ра ди во је Уро ше-
вић. Он је пре у зео Гра ча нич ки срез уме сто Ха ми да Ефен ди ћа. У ари лу и ма ју 
1936. се фор ми ра ју сре ски од ре ди у Гњи ла ну, Го ри и Не ро ди му.3

Ба но вин ски од бор ЈРЗ за Зет ску ба но ви ну ор га ни зо ван је на Це ти њу 
10. ма ја 1936. Стран ка је ор га ни зо ва на у свих шест сре зо ва Ме то хи је са ма-
ње или ви ше успе ха, а на че лу су ста ја ли по сла ни ци по пут Т. Ми ха и ло ви ћа, 
ко ји је по стао и пред сед ник Ба но вин ског од бо ра ЈРЗ за Зе ту, као и Ве ли мир 
Кур су лић. Је ди но је у Пе ћи ЈРЗ во дио пен зи о нер М. Про тић. 

Сто ја ди но ви ћа је о кон сти ту и са њу ЈРЗ на Ко со ву оба ве шта вао Ду шан 
Триф ко вић, шеф кан це ла ри је ЈРЗ, ис ти чу ћи про блем па ра лел них ор га ни за-
ци ја (пи смо од 15. ју ла 1936), као на при мер у Ис то ку. 

Та ко се, на при мер, у пи сму ба на Мо рав ске ба но ви не Мар ка Но ва ко ви-
ћа ис ти чу при ли ке у Ву чи трн ском и Лап ском сре зу (пи смо од 11. ју ла 1936). 
Ту се ис ти чу ме ђу на ци о нал ни, вер ски про бле ми и слич но.

У При шти ни је 15. ок то бра 1936. пред оп штин ске из бо ре одр жан скуп 
при ста ли ца ЈРЗ. Ис так ну то је да је 2. ок то бра М. Сто ја ди но вић при мио ко-
сов ску де ле га ци ју и обе ћао низ про је ка та на Ко со ву (згра да гим на зи је у 
При шти ни, пру га При шти на-По ду је во-Кур шу мли ја, во до вод у При шти ни, 
пут При шти на-Ле ба не, ре гу ла ци ја то ка ре ке Сит ни це). Пред сед ник МО 
При шти на по стао је Ми лан Гла ви нић. Послaник Жив ко По по вић био је 

3 Ви де ти: Са мо у пра ва, бр. 40, 6. април 1936.
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ак ти ван у Гњи ла ну. Сто ја ди но вић је крат ко то ком ле та 1936. по се тио Ко-
со во где му је у По ду је ву за хва ље но на из град њи же ле зни це. 

Све ак тив но сти су би ле под ре ђе не оп штин ским из бо ри ма, о че му све-
до чи и сед ни ца СО ЈРЗ за Гра ча ни цу одр жа на у При шти ни 29. ок то бра 
1936. го ди не. Ис так нут је чи тав низ ло кал них про бле ма, од ко јих је нај ва-
жни ји не до ста так са о бра ћај не, ин фра струк тур не мре же, пу те ва и пру га, као 
и низ дру гих про бле ма ло кал ног ка рак те ра:

„Оп штин ски из бо ри су на под руч ју Ко сме та оба вље ни у пе ри о ду од сеп-
тем бра до де цем бра 1936. и по стиг ну ти ре зул та ти ишли су у при лог вла да ју ћој 
стран ци. У по је ди ним сре зо ви ма је ди но је ЈРЗ има ла ис так ну те кан ди дат ске 
ли сте, и са мим тим, од не ла по бе де у свим оп шти на ма. Али, и ре зул та ти ко је је 
стран ка М. Сто ја ди но ви ћа по сти гла у сре зо ви ма где су и опо зи ци о не стран ке 
има ле по ста вље не ли сте, би ли су по ра жа ва ју ћи за „Је ре зи не“ по ли тич ке су пар-
ни ке, па, та ко, кан ди да ти са ли сти Удру же не опо зи ци је ни су ус пе ли да по бе-
де ни у јед ној оп шти ни. На и ме, ЈРЗ је од укуп но 92 оп шти не по бе ди ла у 86, 
од но сно у 93,47% (у јед ној оп шти ни из бо ри су би ли пре ки ну ти). При то ме, 
сто по стот ни успех ЈРЗ је за бе ле жи ла у осам сре зо ва, а нај ло ши ји ре зул тат по-
стиг нут је у не ро дим ском сре зу у ко ме су три оп шти не, од укуп но де вет, пре-
шле у ру ке опо зи ци је. Од опо зи ци о них ли ста нај ви ше „успе ха“ су за бе ле жи ле 
ли сте Ју го сло вен ске на ци о нал не стран ке (ЈНС), као и „гра ђан ске“ ли сте, са по 
две осво је не оп шти не, док је „нео пре де ље на“ ли ста осво ји ла јед ну оп шти ну.

Ре зул та те оп штин ских из бо ра на Ко сме ту при ка зу је и сле де ћа та бе ла: 4

Срез Број 
општина

Добијене општине

ЈРЗ УО ЈНС „Грађанска 
листа“

„Неопредељена  
листа“

вучитрнски  9  9 – – – –
лапски  9  9 – – – –
митровички  7  7 – – – –
источки  5  4 – – – –
пећки  7  7 – – – –
ђаковички  7  7 – – – –
подримски 12 12 – – – –
неродимски  9  6 – – 2 1
гњилански 17 15 – 2 – –
горски  3  3 – – – –
шарпланински  7  7 – – – –
УКУПНО 92 86 0 2 2 1

4 Дра ган Те шић, ЈРЗ у Ср би ји 1935-1939, Бе о град, 1997, 265.
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По сле оп штин ских из бо ра ор га ни за ци ја ЈРЗ на Ко со ву су о чи ла се са 
мно го про бле ма. Та ко у пи сму Т. Ми ха и ло ви ћа ми ни стру Ду ша ну Ле ти ци, 
ко је је до спе ло и у ру ке М. Сто ја ди но ви ћа, ис ти че се да по је ди ни чла но ви 
ЈРЗ и да ље ра де за НРС или Џе ми јет, да су не ис кре ни или ка ри је ри сти, па 
та ко по себ но ис ти че сре ског на чел ни ка Ми лу ти на Тер зи ћа као оли че ње ло-
шег ра да. Ис ти че се да су се мно ги не при ја те љи уба ци ли у ре до ве ЈРЗ, где се 
по себ но ис ти че ста ње у Зве ча ну и К. Ми тро ви ци. 

Том ста ву се су прот ста вио бан Зет ске ба но ви не Пе тар Ива ни ше вић, ис-
ти чу ћи ста во ве Т. Ми ха и ло ви ћа као су бјек тив не. О то ме је пи сао М. Сто ја-
ди но ви ћу 29. де цем бра 1936. 

Ми ни стар по љо при вре де С. Стан ко вић ис ти цао је у пи сму од 25. ју на 
1937. ло ше ста ње ЈРЗ у Не ро дим ском сре зу и Уро шев цу. 

Кон кор дат ска кри за ни је про шла не за па же но на Ко со ву. Ми ло је Со кић 
је ис кљу чен из клу ба по сла ни ка ЈРЗ, ина че пред сед ник СО ЈРЗ у Ђа ко ви ци, 
јер је у го во ру кри ти ко вао на ме ру вла де да усво ји кон кор дат. Бан Вар дар-
ске ба но ви не у пи сму М. Сто ја ди но ви ћу од 9. ав гу ста 1937. ис ти че: „Јед но 
вре ме пре из гла са ва ња Кон кор да та, при ме ће на је по тај на кам па ња из ве сних 
све ште ни ка, не свих, про тив Кон кор да та“, али, „овај рад све штен ства ни је 
имао ши рег пу бли ци те та, ни ти је узи мао ве ће раз ме ре“. Ма ло ко је у Вар-
дар ској ба но ви ни и на Ко со ву раз у мео сми сао Кон кор да та и став вла де М. 
Сто ја ди но ви ћа:

„Ина че у ши ро ким ма са ма по се ли ма, где су љу ди у ово вре ме го-
ди не за у зе ти пољ ским ра до ви ма, ни је би ло ве ли ког ин те ре со ва ња за 
Кон кор дат. Из ве сне су се не и сти не ши ри ле ме ђу пра во слав ним нео ба-
ве ште ним ста нов ни штвом, ка ко ће се мо ра ти пре ћи у ка то ли чан ство, 
али те су за блу де већ раз би ве не. Са да је и по ва ро ши ма и гра до ви ма 
пи та ње Кон кор да та по ла ко до шло у за бо рав из у зев спо ра дич них слу-
ча је ва, где су не ки опо зи ци о ни еле мен ти или не ки опо зи ци о но на стро-
је ни све ште ни ци по ку ша ли да уне су уз бу ђе ње или не го до ва ње ме ђу 
ма се, али то им ни је ус пе ло, јер власт сву да де лу је по мир љи во об ја шња-
ва ју ћи пра во ста ње ства ри.“5

Спо ра зум срп ске и хр ват ске опо зи ци је ок то бра 1937, осу ђен је на збо-
ро ви ма у При шти ни, Ву чи тр ну, При зре ну, По ду је ву, Гњи ла ну и Пе ћи. 

За упра жње но ме сто се на то ра у из бо ри ма ја ну а ра 1938. пред ло жен је од 
стра не ба на П. Ива ни ше ви ћа Се фе дин Мах мут бе го вић, по себ но због ло ших 
при ли ка у Пе ћи и ан та го ни зма Ср ба и Цр но го ра ца с Ар на у ти ма, и као про-
тив те жа ак ци ја ма Фе рат Дра ге. Али ка сни је тај пред лог ни је про шао јер се 

5 Ар хив Ју го сла ви је, Фонд Ми ла на Сто ја ди но ви ћа, 37-51-124.
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про це ни ло да се по ли ти ка пре ма Ко со ву, ко ју во де М. Сто ја ди но вић и ЈРЗ, 
мо же успе шно во ди ти и без С. Мах мут бе го ви ћа. 

Ми ни стар До бри во је Сто шо вић је ав гу ста 1938. по се тио Ко со во и 6. 
ав гу ста по слао пи смо М. Сто ја ди но ви ћу у ко ме ана ли зи ра ста ње и рад ЈРЗ 
у Ис то ку и Ђа ко ви ци. Сто шо вић кри ти ку је не ак тив ност Л. Ми ју шко ви ћа. 
Пре ма из ве шта ју, у Ђа ко ви ци је ло ше ра дио М. Со кић, ко ји је во дио „про-
бе гов ску и ар на ут ску по ли ти ку“ и да је „на се ље ни ке“ (ми сли се, ко ло ни сте) 
свих пет хи ља да“ окре нуо про тив се бе.

„Пре ма Сто ши ће вим по да ци ма, ко је је из нео у на став ку из ве шта-
ја, у 7 оп шти на ђа ко вич ког сре за, са око 12.000 би ра ча, би ло је 4.780 
чла но ва ЈРЗ, а на че лу СО ЈРЗ се на ла зио Су леј ман бег Цр но гла вић, 
ина че пред сед ник ђа ко вич ке оп шти не и чо век ко ји је Со ки ћа ис кљу-
чио из ЈРЗ. Сто шо вић је, ка ко на во ди, по са слу ша њу Со ки ће вог од бо-
ра и на се ље ни ка „са ве то вао да не пра ве двој не ор га ни за ци је, већ да се 
и на се ље ни ци ма до зво ли ула зак у Стран ку“, и био је, на кра ју, ми шље-
ња да у овом сре зу „не ће би ти те шко ћа, јер ће сви ак цеп ти ра ти кан ди-
да та ко га Ви од ре ди те, прем да Цр но гла вић ис ти че по тре бу да кан ди-
дат за бу ду ће из бо ре бу де ме шта нин (што зна чи – Ар на у тин). Пре ма 
то ме из гле да ми да ће се за овај срез мо ра ти на ћи не ки кан ди дат из Бе-
о гра да. Се фе дин ми сли да су Цр но гла ви ћи за и ста са да про тив Со ки ћа 
али у сва ком слу ча ју он ка же да ће 1/3 Ар на у та мо ћи да при ве де на шем 
кан ди да ту. Ина че, си ту а ци ја у Ме то хи ји је вр ло до бра, а на ро чи то се 
осе ћа ак тив ност на се ље ни ка ко ји су сви ли стом за Ј.Р.З., с об зи ром на 
огром не по мо ћи и па жњу ко ја им је ука за на од Ва ше стра не – што они 
ис ти чу сву да и у сва кој при ли ци“, за вр шио је свој из ве штај ми ни стар 
Сто шо вић.6

За М. Сто ја ди но ви ћа лич но, ње го ву вла ду и стран ку, ЈРЗ, су би ли нај ва-
жни ји оп шти пар ла мен тар ни из бо ри ко ји су се спре ма ли за сам крај 1938. 
го ди не. 

Услед оп штег ста ња у зе мљи, за бра не по ли тич ких стра на ка на на ци о нал-
ној осно ви и спе ци фич ног ста ња на Ко со ву, ти из бо ри су би ли вр ло бит ни за 
М. Сто ја ди но ви ћа и ЈРЗ. Тре ба ло је по но ви ти успех пар ла мен тар них из бо ра 
1935, иако су би ли вр ло не ја сни за гла са че, из бо ри спрем ни за крај 1938. су 
би ли за ли сте, али су се на зи ра ли ја сни пар тиј ски обра сци. 

„То ком 1938. го ди не, у скла ду са на ред ба ма вођ ства ЈРЗ да се при-
сту пи да љој ор га ни за ци ји од бо ра по ме сти ма где стран ка ни је би ла ор га-
ни зо ва на, за тим, да се по ве ћа ју ак тив но сти већ по сто је ћих ор га ни за ци ја 
ЈРЗ, као и да се из вр ше ре ор га ни за ци је по је ди них од бо ра, на Ко сме ту је 

6 Дра ган Те шић, ЈРЗ у Ср би ји 1935-1939, 269.
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од ју на до ок то бра 1938. одр жан ве ћи број кон фе рен ци ја, збо ро ва, као и 
осни вач ких и из бор них скуп шти на ме сних и сре ских од бо ра. У ју ну ре ор-
га ни зо ван је ме сни од бор у се лу Не ро ди мљу код Уро шев ца (не ро дим ски 
срез), а за пред сед ни ка је иза бран Р. Да јић. Но ви ме сни од бо ри су обра-
зо ва ни у се лу Ко ли ћу (лап ски срез), као и у При шти ни, на че лу са на род-
ним по сла ни ком М. Гла ви ни ћем. Истог ме се ца иза бран је но ви сре ски 
од бор у При шти ни, а за пред сед ни ка је иза бран опет М. Гла ви нић. Са 
збо ро ви ма по ме сти ма шар пла нин ског сре за на род ни по сла ник Ха џи-Љу-
ба Па тр но гић по чео је још ма ја 1938. На род ни по сла ник Ра ди во је Ми ло-
ше вић је то ком ма ја и ју на одр жао ве ћи број збо ро ва и кон фе рен ци ја по 
лап ском сре зу. Жив ко Пет ко вић је у гњи лан ском сре зу од 1. до 13. ју на 
одр жао кон фе рен ци је у се дам се ла, а пла ни рао је да то ком истог ме се ца 
по се ти и свих 17 оп шти на. М. Гла ви нић је био ак ти ван у це лом гра ча нич-
ком сре зу, М. Дур гу то вић у под рим ском сре зу, а ми ни стар Д. Сто шо вић 
у пећ ком сре зу.“7

На Ко со ву су од ок то бра 1938. по че ле пред из бор не аги та ци је ЈРЗ. Одр-
жан је ве ли ки број кон фе рен ци ја и збо ро ва. 

Вер ски ути цај из Бо сне на Ко со во и лич ност Фе рад Бег Дра га, би ли су 
два бит на про бле ма и ве о ма про тив нич ка де ло ва њу ЈРЗ на Ко со сву.

„Са гле ди шта на ше уну тар ње по ли ти ке и по ли ти ке пар ти је Ј.Р.З. не сум-
њи во је ва жно: не до зво ли ти ни у ком ви ду, па ни у вер ском, ути цај бо сан-
ских му сли ма на. Ути цај вер ски је увек пре те ча ути ца ји ма по ли тич ким. Од-
но сно, овај ути цај се с пла ном овим ре дом и спро во ди.

Вер ско-по ли тич ки ути цај из Бо сне по чео је с пла ном спро во ди ти пу тем 
уста ва му сли ман ске за јед ни це, и да ље се пу тем дру гих ути ца ја про ду жу је.

За ово вре ме, ка ко сам ов де, по сма трао сам овај ути цај и до ла зим до уве-
ре ња: да онај здра ви на ци о нал ни и др жа во твор ни ути цај из Бо сне и не по-
сто ји. Или бар, и ако деј ству је, он ов де не успе ва. Ов де се осе ћа ју са мо рђа ви 
ре зул та ти тог ути ца ја. Осе ћа ју се аги та ци је бо сан ских му сли ма на хр ват ски 
ори јен ти са них. Ако би се до зво ли ло, да се овај ути цај не сме та но спро во ди, 
ство рио би се ве ро ват но са мо по во љан те рен за спро во ђе ње по ли ти ке из 
За гре ба.

Фе рад Бег Дра га је по зна та лич ност из ра ни је уну тар ње по ли ти ке. Он 
је ра ни је био во ђа џе ми је та, а да нас је не сум њи во прет став ник на ци о на ли-
стич ке стру је ме ђу на шим Ар на у ти ма и прет став ник пар тиј ске опо зи ци је 
да на шњег ре жи ма ме ђу њи ма. По ра зним из ве шта ји ма ко је има мо са ви ше 
стра на, а на ро чи то из из ве шта ја Ми ни стар ства спољ них по сло ва, Стр. Пов. 
Бр. 499 од 6-III – ове го ди не и т.д. ни је ис кљу че но, да је он прет став ник и 
ире ден ти стич ког по кре та код нас.

7 Ви де ти: Са мо у пра ва, бр. 671, 701, 1938.
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У сва ком слу ча ју Фе рад Бег Дра га прет ста вља је дан ауто ри тет код му-
сли ма на у Ју жној Ср би ји и о ње му би као та квом тре ба ло по ве сти озбиљ но 
ра чу на.

Ја сам при ли ком оп штин ских, и са да при ли ком ових из бо ра вер ске за јед-
ни це, во дио ак ци ју су зби ја ња њи хо вог ути ца ја и одва ја ња му сли ман ских ма-
са од ње га. Ре зул тат је био по во љан. Му сли ман ски свет, уви ђа ју ћи да ње го ва 
по ли ти ка не во ди ни чем до бром за њих, већ их са мо из ла же ра зним не зго да-
ма, по чео га је на пу шта ти и ори јен ти са ти се пре ма др жав ној по ли ти ци Ј.Р.З.

Сам он био је се по ву као до пре не ко ли ко да на. Био је од у стао од на-
ме ре да се и кан ди ду је. Ме ђу тим од пре не ко ли ко да на ње го ва ак тив ност 
по ста ла је ја ча, и он је шта ви ше пре два да на по твр дио и сво ју ли сту у из бор-
ном окру гу Ко сов ска Ми тро ви ца (Зет ске ба но ви не).“8

У ана ли зи из бор них окру га Вар дар ске ба но ви не на Ко со ву, у јед ном пи-
сму сто ји сле де ће: 

„IV. ИЗ БОР НИ ОКРУГ ПРИ ШТИН СКИ:
У ово ме окру гу по твр ђе не су ли сте: 
1. Кан ди дат ска ли ста на ко јој је но си лац Агу ше вић Иљаз из При-

шти не. Ова ли ста је по ин тим ном рас по ло же њу бли ска Фе рад Бег Дра-
ги и сма тра се опо зи ци о ном.

2. Кан ди дат ска ли ста на ко јој је но си лац Еми но вић Са ид Ах мед из 
Ско пља. Ово је ли ста пар ти је Ј.Р.З.

3. Кан ди дат ска ли ста на ко јој је но си лац Аби то вић Му ста фа Абид 
из При шти не. Ова ли ста сма тра се да при па да та ко ђе Ј.Р.З. Под ути ца-
јем на ших љу ди и мо ме на сто ја ва њу, но си лац је од ове ли сте од у стао, 
те она не ће би ти ни ис так ну та.

У овом окру гу из бор на бор ба је ва жна и од ути ца ја на на шу по ли-
ти ку.

V. ИЗ БОР НИ ОКРУГ ПРИ ЗРЕН СКИ:
Овај округ при зрен ски са ста вљен је од три сре за Вар дар ске ба но-

ви не (при зрен ски, гор ски и под гор ски) и че ти ри сре за Зет ске ба но ви-
не (ђа ко вич ки, пећ ски, под рим ски и ис точ ки). Ја сам во дио ра чу на о 
це ло куп ном из бор ном ра ду у це лом окру гу. У овом окру гу ис так ну те 
су две ли сте:

1. Кан ди дат ска ли ста на ко јој је но си лац Фев зи ја Ха џи Хам зић, на-
иб из Ско пља. Ово је ли ста пар ти је Ј.Р.З.

2. Кан ди дат ска ли ста на ко јој је но си лац Ха фуз Аб ду лах, му де риз 
из При зре на. Ова ли ста сма тра се опо зи ци о ном и ако не ма на ро чи то 
не ко пар тиј ско обе леж је. Ни је ис кљу че но да њу ин тим но про те жи ра 
Фе рад Бег Дра га.“9

8 АЈ, 37-51-96.
9 АЈ, 37-51-98.
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Вид не су бит не раз ли ке Вар дар ског и Зет ског де ла Ко со ва, то јест, Ко-
со ва и Ме то хи је. У Ме то хи ји сви кан ди да ти су би ли чла но ви ЈРЗ, од че га 
су де сет би ли Ср би и Цр но гор ци, а пет Ал бан ци и му сли ма ни. Иза бра но је 
шест по сла ни ка, по тро ји ца Ср ба и му сли ма на. У Ђа ко ви ци је иза бран др 
Љу ба По по вић из Бе о гра да, Ми ро Про тић у Пе ћи, адво кат Мом чи ло Јан-
ко вић у К. Ми тро ви ци; Му ста фа Дур гу то вић из Ора хов ца у Под рим ском 
сре зу, Асим Љо жа, имам из Ђа ко ви це у Дре нич ком сре зу, Адем Мар му ла-
ко вић, пред сед ник оп шти не зло ко чин ске из Ду шев ни це у сре зу Ис ток. ЈРЗ 
је до би ла 70 од сто гла со ва укуп ног бро ја би ра ча. То ме је до при не ла до бра 
ор га ни за ци ја ЈРЗ на Ко со ву, рад ме сних и сре ских од бо ра и при до би ја ње 
нај у глед ни јих Ал ба на ца. Не што ло ши ји успех је био у Пе ћи (84 од сто гла-
со ва), а у оста лим де ло ви ма Ме то хи је пре ко 90 од сто (у Под рим ском сре зу 
99,34 од сто гла со ва).

Ипак, број би ра ча је ма њи не го на из бо ри ма 1935. го ди не. Ли ста М. 
Сто ја ди но ви ћа до би ла је се дам од сто ма ње гла со ва не го Јев ти ће ва 1935. 
Нај ве ћи успех и Јев тић и Сто ја ди но вић има ли су у Дре но вач ком сре зу. У 
сре зо ви ма у Мо рав ској ба но ви ни иза шло је са мо 62 од сто би ра ча, 18 од сто 
ма ње не го 1935. У Ву чи тр ну је би ло ис под 50 од сто. Сви вла ди ни кан ди да-
ти су би ли из ЈРЗ. Ли ста М. Сто ја ди но ви ћа је до би ла у Ву чи тр ну 94,56 од-
сто гла со ва, у Лап ском сре зу 89,76 од сто гла со ва (укуп но у оба сре за 91,77 
од сто гла со ва). Кан ди да ти ли сте В. Ма че ка су у оба сре за до би ли са мо 941 
глас. Кан ди дат је био Адам При би ће вић.

„И у ’ко сов ском’ де лу Вар дар ске ба но ви не вла ди на ли ста је убе дљи во 
по бе ди ла, осво јив ши 94,04% пре да тих гла со ва. При то ме, у 6 од 7 сре зо ва 
про це нат је био ве ћи од 90% – у гор ском, 98,98%, у гњи лан ском 98,76%, а 
у гра ча нич ком 96,73% гла со ва. Из шест сре зо ва за на род не по сла ни ке су 
иза бра ни чла но ви ЈРЗ др Ми лан Гла ви нић у гра ча нич ком, Жив ко По по вић, 
учи тељ из Гњи ла на у гњи лан ском, Или јаз Х.Џ. Агу ше вић, рен ти јер из При-
шти не у не ро дим ском, др Вла ди мир Ко стић, ле кар из Ско пља у под гор ском 
и Зеј нел-бег И. Стра ци мир, рен ти јер из Ско пља у ка ча нич ком сре зу. Из 
гор ског сре за у На род ну скуп шти ну је оти шао Да мјан Тр бу сић, књи жар из 
При зре на, члан Ју го сло вен ске на род не стран ке Све ти сла ва Хо ђе ре. Опо зи-
ци о на ли ста је до би ла све га 5,91% гла со ва, а и то са мо ’за хва љу ју ћи’ гла со-
ви ма да тим кан ди да ти ма ДС ко ји су има ли ис так ну те кан ди да ту ре у свих 7 
сре зо ва. Кан ди да ти СЗ су има ли дво ји цу, а ЈНС јед ног кан ди да та, док НРС 
ни је има ла кан ди да те у овом де лу Ко сме та.“10

Као и 1935. го ди не, вла ди на ли ста 1938. од не ла је по бе ду на Ко со ву. 
Опо зи ци ја је оп ту жи ла М. Сто ја ди но ви ћа и ЈРЗ за „из бор ни те рор“ и ма-
ни пу ли са ње си ро ма шним ста нов ни штвом, вер ским ли де ри ма, бе го ви ма и 

10 Дра ган Те шић, нав. де ло, 271.
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ути цај ним Ал бан ци ма и му сли ма ни ма. Не мо же се не ги ра ти при су ство то га, 
али то ни је би ло пре суд но за убе дљи ву по бе ду ли сте М. Сто ја ди но ви ћа и 
ЈРЗ над ли стом В. Ма че ка и Удру же не опо зи ци је на Ко со ву 1938. го ди не, 
11. де цем бра. 

Би ло је жал би и са дру ге стра не. Та ко у јед ном пи сму М. Сто ја ди-
но ви ћу од из ве сног Ми ло са ва Чу ро ви ћа од 24. но вем бра 1938, из ме ђу 
оста лог сто ји да Ал бан ци на че лу са Ф. Дра гом „су про не ли вест да ће у 
Ко со во да пле би сци том до ве ду ал бан ску вла ду и да ће Ср бе са Ко со ва 
исе ли ти.“11

За тим, мно го се при ча ло о ути ца ју из Ал ба ни је, пре но су оруж ја на 
Ко со во из Ал ба ни је. У ра зним пи сми ма М. Сто ја ди но ви ћу, вла ди и вр-
ху ЈРЗ, на во ди се и де нун ци ра чи тав низ име на Ал ба на ца по ве за них са 
се па ра ти стич ким те жња ма. Та ко их у јед ном пи сму на зи ва ју „ал бан ски 
ку ри ри“:

„Ал бан ска про па ган да стал но се про во ди по мо ћу ве за ко је одр-
жа ва ју из ме ђу Ал ба ни је и ар на ут ског жи вља код нас на ро чи ти ку ри ри 
ра зних про фе си ја и го ди на, па чак и же не. Нај по год ни ји тре нут ци ка да 
ти ку ри ри мо гу нај лак ше де ло ва ти, то су пи јач ни да ни, ка да они до ла зе 
из по гра нич них ме ста из Ал ба ни је снаб де ве ни об ја ва ма у При зрен и 
Ђа ко ви цу. Пи јач ни се да ни одр жа ва ју је дан пут не дељ но и они прет ста-
вља ју бер зу сва ке вр сте ку по ви не и про да је, са ста нак ве ли ке ма се ар-
на ут ског жи вља и из да љих кра је ва, а на ро чи то са Ко со ва, не ми нов ну 
из ме ну ми сли ко ја се при ли ком тр го ви не оба вља, јед ном ре чи ови су 
па зар ни да ни бер за усме не про па ган де ко ја се пре но си са јед ног чо ве-
ка на дру гог, из јед ног кра ја у дру ги, по чи њу ћи са по гра нич ним кра је-
ви ма па све да ље, ду бо ко у на шу зе мљу.“12

Ли ста М. Сто ја ди но ви ћа је на Ко со ву до би ла нај ве ћи број гла со ва у од-
но су на дру ге де ло ве Ср би је. Од 15 по сла ни ка са мо је је дан Хо ђе рин бор-
баш и де вет Ср ба и пет му сли ма на и Ал ба на ца (у сре зо ви ма Под рим ском, 
Дре нич ком, Ис то ку, Не ро дим ском и Ка ча нич ком). 

Опо зи ци ја је има ла ма ло успе ха у Пе ћи, Лап ском и Не ро дим ском сре-
зу. НРС А. Ста но је ви ћа има ла је три кан ди да та ко ји су на Ко со ву до би ли 
укуп но 268 гла со ва. Зе мљо рад ни ци Ј. Јо ва но ви ћа Пи жо на има ли су са мо два 
кан ди да та и 300 гла со ва. Ма ло ви ше успе ха има ла је ЈНС, а Де мо крат ска 
стран ка има ла је кан ди да те у 13 сре зо ва и до би ла је 5474 гла са, или 75 од сто 
опо зи ци о них гла со ва, за хва љу ју ћи тра ди ци ји.13

11 АЈ, 37-53-51.
12 АЈ, 37-53-54.
13 Ви де ти: По ли ти ка, 13. де цем бар 1938.
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Ра чу на то по сре зо ви ма, од нос из бор них ре зул та та на Ко со ву и Ме то хи-
ји био је сле де ћи:14

СРЕЗ Гласало Листа  
М. Стојадиновића % Листа  

В. Мачека % Листа  
Д. Љотића %

Ђаковички 10.735 9.734 90,67 996 9,28 5 0,05
Подримски 9.268 9.207 99,34 61 0,66 0 –
Пећки 9.356 7.868 84,09 1.487 15,89 1 0,02
Митровички 7.287 6.903 94,74 274 3,76 110 1,50
Дренички 7.547 4.511 99,20 36 0,80 0 –
Источки 6.389 5.958 93,25 431 6,75 0 –
Вучитрнски 4.567 4.321 94,65 242 5,30 2 0,05
Лапски 6.869 6.166 89,76 699 10,18 4 0,06
Горски 2.030 2.009 98,97 21 1,03 0 –
Грачанички 10.798 10.445 96,73 347 3,21 6 0,06
Неродимски 7.680 6.460 84,11 1.220 15,89 0 –
Шарпланински 8.594 7.794 90,69 799 9,30 1 0,01
Гњилански 17.302 16.915 97,76 376 2,18 11 0,06
Качанички 2.515 2.411 95,86 104 4,14 0 –
Подгорски 3.705 3.461 93,41 243 6,56 1 0,03
УКУПНО 111.640 104.163 93,30 7.336 6,57 141 0,13

Ин те ре сан тан је про тест Фе хи ма Спа ха, ро ђе ног бра та М. Спа ха. Он је 
19. де цем бра упу тио про тест ми ни стру уну тра шњих де ла Ан то ну Ко ро шцу, 
по во дом до га ђа ја у оп шти ни Го љуб ској у сре зу Ву чи трн. Ал бан ци су хте ли 
Ше ри фа Во цу, а на чел ник и ко ман дант по ли ци је Ми ло ша Сре те но ви ћа. До-
шло је до су ко ба, где је би ло мр твих и ра ње них. Та да је ин тер ве ни сао и Ко-
ста Пе ћа нац са сво јим чет ни ци ма. Вер ски ли дер ИВЗ Ф. Спа хо је тра жио да 
се тај слу чај, као и дру ги слу ча је ви, ис пи та ју, а крив ци ка зне. Ту се ви ди не-
је дин ство и у ре до ви ма ЈМО. Пи смо Ф. Спа хе је од би је но као нео сно ва но.

Би ло је и ан ти вла ди не про па ган де ко ја се по са др жи ни мо же при пи са ти 
се па ра ти сти ма, цр но гор ским и ал бан ским, за тим ко му ни сти ма. Ре то ри ка им 
је би ла у то вре ме вр ло слич на, че сто го то во иден тич на. Та ко у јед ном лет-
ку ко ји је 1938. го ди не кру жио Ко со вом, али и у Ма ке до ни ји и Цр ној Го ри, 
сто ји сле де ћа са др жи на, про тив вла де и лич но М. Сто ја ди но ви ћа: 

„Ар на у ти ма и на се ље ни ци ма Ме то хи је

Од 1918. го ди не Ар на у ти су у Ју го сла ви ји из ло же ни уби ја њу, па ље-
њу чи та вих се ла, про га ња ње са зе мље, оти ма њу ку ћа, има ња, се о ских и 
пле мен ских ис па ша и шу ма. Ар на у ти ма је за бра ње на упо тре ба ма тер њег 

14 Ви де ти: Д. Те шић, нав. де ло, 272.
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је зи ка, уни шта ва ју се на род ни оби ча ји. Уза све до шла је пљач ка зе ле на-
ша, зе ле на шких ба на ка, као и пљач ке у об ли ку ра зних на ме та и ку лу ка. 
Ср би јан ска гоз по да на че лу са ре ак ци о нар ном вла дом Сто ја ди но вић-
Ко ро шец-Спа хо свим си ла ма ра ди на уни ште њу ар на ут ског жи вља, као 
што су то чи ни ле све ра ни је не на род не вла де, те на тај на чин у мје сто 
обе ћа них сло бо да ка би нет Ј.Р.З. про ду жу је са те ро ром и ма сов ним уби-
ја њем на род них бо ра ца.

На све пљач ке и на сил нич ке уда ре Ар на у ти су да ва ли ју нач ки от-
пор. Иако стал но сла ма ни и на го ње ни кун да ци ма и ба јо не ти ма да под-
у пи ру вла де сво јих не при ја те ља они су жи ла во на ста ви ли са от по ром. 
Ср би јан ска гоз по да, да би оса ка ти ла бор бу по ро бље них Ар на у та и 
Цр но го ра ца, пре се ли ла је цр но гор ску си ро ти њу на зе мље ко је је од-
у зе ла ар на ут ској си ро ти њи, док су ма на стир ска, ва куф ска, бе гов ска и 
чи тлуч ка има ња оста ла не так ну та. Та ко је успи је ва ла да за во ди цр но-
гор ске и ар на ут ске се ља ке да би над њи ма лак ше вла да ла. 

Али бор ба и жр тве у ба ран ској оп шти ни по ка за ле су да бор ба Ар-
на у та ни је сло мље на и да Ар на у ти и Цр но гор ци пре ко за јед нич ких 
жр та ва уви ђа ју, да је про тив за јед нич ког зло тво ра спас у за јед нич кој 
бор би. За по че та бор ба за сло бо ду и де мо кра ти ју, за тај но гла са ње, за 
сло бо ду збо ра и до го во ра, за пра ва по ро бље них на ро да, оси гу ра ће 
Ар на у ти ма пра во на сво ју зе мљу, ар на ут ској и оста лој си ро ти њи пра-
во на бес плат но на се ље ње на чи тлу ци ма, пра во на на род ни је зик, на 
шко ле и оп штин ске са мо у пра ве, на сло бо ду вје ро и спо ве сти и оби ча ја. 
Том за јед нич ком бор бом Цр но гор ци и оста ли на се ље ни ци од глад них 
све за них пан ду ра, по мо ћу ко јих су ср би јан ски вла сто др шци хтје ли да 
уни ште Ар на у те, по ста ће сло бод ни се ља ци, ко ји не ће до зво ли ти да се 
то бо же ра ди њих пљач ка ју и они Ар на у ти, не го да се на се ља ва ње и по-
дје ла чи тлу ка и ма на стир ских има ња ура ди она ко ка ко је у ин те ре су и 
Ар на у та и на се ље ни ка.

Жи вје ла сло га ар на ут ских и цр но гор ских се ља ка!
Жи вје ла сло бо да!
До ље на сил ни ци и уби це!
До ље не на род на Ј.Р.З. вла да!
Сла ва му че ни ци ма па лим у на род ној бор би!
 На пред на омла ди на Ме то хи је и Ко со ва.
 На пред на омла ди на сви ју на ро да Ју го сла ви је.“15

Власт М. Сто ја ди но ви ћа и рад ЈРЗ на Ко со ву 1935-1938. се од ви јао 
у спе ци фич ним де мо граф ским и ге о по ли тич ким усло ви ма. Упр кос то-
ме, мо же се ре ћи да је власт има ла по ли тич ког и при вред ног успе ха на  
Ко со ву.

15 АЈ, 37-53-338.
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Bran ko NA DO VE ZA

mI LAN STO JA dI NO VIC ANd KO SO VO 

Sum mary

Milan Stojadinovic stayed in Kosovo and Albania in 1915 and 1916, as a refu-
gee together with Serbian government. As the president of the Government of the 
Kingdom of Yugoslavia, and the leader of the party of YRZ he approached Kosovo 
as a specific political, economic, and cultural problem of the Serbian and Yugoslav 
area and the state. That was successful and confirmed at local and parliamentary 
elections in 1936 and 1938. The key problem in the government and YRZ action in 
Kosovo during the rule of M. Stojadinovic was the coaxing of Albanian leaders, and 
suppression of separatist aspirations and religious intolerance. 

Key words: Milan Stojadinovic, Kosovo, Metohia, banovina, Serbia, Albania, YRZ. 

Рад је пре дат 12. ок то бра 2012. го ди не, а на кон 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.



Иван М. БЕ ЦИЋ*

ПРИ ВАТ НИ НОВ ЧА НИ ЗА ВО ДИ  
У УРО ШЕВ ЦУ**

Ап стракт: Фи нан сиј ско удру жи ва ње хри шћан ског жи вља на вер ској 
осно ви при есна фи ма да ти ра још од кра ја XVI II и по чет ка XIX ве ка. У пр-
вој де це ни ји XX ве ка срп ски за на тлиј ски и тр го вач ки слој на ла зио се у 
фи нан сиј ски те шкој си ту а ци ји због не мо гућ но сти да се од у пре стра ној 
кон ку рен ци ји. Да би се очу вао за на тлиј ско-тр го вач ки ста леж на Ко со ву 
и Ме то хи ји, као за точ ник срп ске ми сли у осман ској им пе ри ји, при бе гло 
се осни ва њу нов ча них фон до ва под окри љем Срп ске пра во слав не цр кве. 
Осло бо ђе њем и ула ском Ста ре Ср би је у са став Кра ље ви не Ср би је, по том 
Ју го сла ви је, ови фон до ви пре ра сли су у пра ве нов ча не за во де. У ра ду је, на 
осно ву ар хив ске гра ђе, ана ли зи ран рад ба на ка у Уро шев цу.

Кључ не ре чи: Уро ше вач ка бан ка, Уро ше вач ка при вред на бан ка, ес-
конт ме ни ца, ди ви ден да, зе мљо рад нич ки ду го ви.

Све до се дам де се тих го ди на XIX ве ка хри шћан ско град ско ста нов ни штво 
ни је има ло по тре бе за кре ди ти ма ве ћег оби ма. Уко ли ко је и по сто ја ла по тре ба, 
по је дин ци су до сред ста ва мо гли до ћи по прин ци пу уза јам ног по зајм љи ва ња на 
крат ке ро ко ве, ко је је вр ше но без ика кве на док на де. Си ту а ци ја се про ме ни ла 
по сле осло бо ди лач ких ра то ва Ср би је 1876–1878. го ди не, ка да је услед при ли ка 
срп ско град ско ста нов ни штво (тр гов ци и за на тли је) по че ло да оси ро ма шу је и 
да се за ду жу је, што је има ло за по сле ди цу по ја ву зе ле на штва у го то во не ве ро-
ват ним раз ме ра ма. Ка ма та на по зајм ље ни но вац кре та ла се од 150-200%,1 па 
је у тим тре ну ци ма зе ле на штво до би ло још пе жо ра тив ни ји на зив, ка и ша ре ње.

* На уч ни са рад ник, Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на / Ле по са вић, be cic89@
gmail.com

** 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.

1 Мил. Р. Га ври ло вић, При вре да Ју жне Ср би је, Ско пље, 1933, 137.
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У та квим при ли ка ма срп ско град ско ста нов ни штво по че ло је еко ном ски 
да про па да што је угро зи ло и срп ске на ци о нал не ин те ре се. Си ту а ци ја је до-
дат но би ла по гор ша на ти ме да се по ред већ кон стант них пљач ка шких ак ци ја 
ал бан ских гру па све ја че осе ћа ла де лат ност бу гар ског ег зар ха та. У по чет ку се 
она ин тен зив но за па жа ла ис точ но од Шар пла ни не, да би се кра јем ве ка ути цај 
ег зар ха та по чео ши ри ти и на под руч је Ко со ва. Ак ци ја се осе ћа ла не са мо у вер-
ско-по ли тич ком по гле ду, већ и у еко ном ском, бу ду ћи да је би ла упра вље на и ка 
до во ђе њу у ма те ри јал ну за ви сност срп ског жи вља од ег зар ха та и ње го вих љу ди, 
чи ме је при пре ман те рен за ин тен зив ни ју бу га ри за ци ју. По ја чан тур ски зу лум, 
као и ак ци је Ал ба на ца и Бу га ра ин тен зи ви ра ле су про цес исе ља ва ња Ср ба, што 
ни је про шло не за па же но, па је у пи сму пред сед ни ка срп ске вла де др Вла да на 
Ђор ђе ви ћа упу ће ног Сто ја ну Но ва ко ви ћу 1899. го ди не, на ве де но да је у по-
след њих два де сет го ди на из Ко сов ског ви ла је та у Ср би ју пре шло 60.000 љу ди.2 

Због све га на ве де ног, срп ска вла да по ку ша ла је да од Пор те до би је 
овла шће ње за рад срп ских са мо стал них нов ча них за во да, а уло гу ор га ни за-
то ра по ве ри ла је Бе о град ској за дру зи. У ту свр ху по ве ри ла јој је 1897. су му 
од 500.000 ди на ра и за да так да у Ско пљу и Би то љу осну је срп ске бан ке са 
ка пи та лом од 80.000 до 100.000 ди на ра (3.340-4.170 тур ских ли ра).3 Ова за-
ми сао ни је за жи ве ла, бу ду ћи да Пор та ни је одо бри ла зах тев срп ске вла де. 
По сле ди ца овог не у спе ха по срп ске се ља ке са Ко со ва би ла је та да су би ли 
при ну ђе ни да се по ред град ских зе ле на ша за ду жу ју и код Ја ње ва ца, уз ка ма ту 
од 60 и ви ше про це на та, што је кон стант но по гор ша ва ло њи хов по ло жај.4

Осни ва ње нов ча ног за во да би ло је оте жа но и ти ме да је зах те ва ло ве ли-
ке ма те ри јал не из дат ке, јер је би ло по треб но спе ци јал но одо бре ње сул та на, 
а но си ло је у се би и бо ја зан да би тур ске вла сти мо гле јед ној та квој уста но ви 
при пи са ти по ли тич ки ка рак тер, те кон фи ско ва ти имо ви ну, а ње го ве осни ва-
че ли ши ти сло бо де. Ре ше ње је про на ђе но у из ве сној ауто но ми ји пра во слав не 
цр кве и у то ме што је би ла под за шти том из ве сних при ја тељ ских кон зу ла та. 
Да би се из бе гло сум њи че ње тур ских вла сти при сту пи ло се осни ва њу уста-
но ва ко је су има ле ка рак тер цр кве них фон до ва. Пр ва та ква уста но ва био је 
„Фонд цр кве Све тог Ђор ђа”, осно ван у При зре ну 1901. го ди не, да би се уста-
но ве овог ти па по ја ви ле у на ред ним го ди на ма у свим ве ћим ме сти ма Ста ре 
Ср би је. Фон до ви су осни ва ни по угле ду на ак ци о нар ска дру штва у Кра ље-
ви ни Ср би ји и ис пу ња ва ли зах те ве срп ског за ко на о уста но ва ма овог ти па.5

2 Ми ха и ло Вој во дић, „Ср би ја и Ср би на Ко со ву и Ме то хи ји од Бер лин ског кон гре са до 
Бал кан ских ра то ва”, у: Ко со во и Ме то хи ја, про шлост, са да шњост, бу дућ ност, (уред-
ник: Ко ста Ми ха и ло вић), Бе о град, 2007, 89.

3 Исто ри ја срп ског на ро да, VI-1, Бе о град, 1994, 308.
4 Ца ри град ски гла сник, 12. март 1904.
5 Ускла ђе ност са срп ским за ко ном ишла је до тан чи на, па је чак и број осни ва ча био пре ма 

срп ским про пи си ма, где је члан 6 про пи си вао да је за осни ва ње ак ци о нар ског дру штва 
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Про ла зак же ле знич ке пру ге кроз Фе ри зо вић (Уро ше вац) био је до га ђај 
од зна ча ја за ову ва рош, али ис по ста ви ло се, исто вре ме но је зна чио ве ли ки 
удар на срп ско по сло ва ње у овом ме сту. На и ме, од ка да је „пр ви воз про шао 
кроз ову ва ро ши цу”, до шло је до пра ве на је зде Цин ца ра, чи ме је срп ски тр-
го вач ки ста леж до био озбиљ ног так ма ца. Уз већ тра ди ци о нал ну окрет ност, 
Цин ца ри су у по сло ва њу при ме њи ва ли и ме то де ко је су се сма тра ле не до зво-
ље ним. Ра ди осва ја ња тр го ви не ишли су са ро бом из рад њи по не ро дим ским 
се ли ма и пре ма па ри те ту ко ји би утвр ди ли, вр ши ли роб ну раз ме ну са се ља-
ци ма. Пад тр го вин ског обр та на гнао је ви ђе ни је Ср бе у Уро шев цу да по ђу 
пу тем При зре на и 1909. го ди не осну ју „Фонд цр кве Све тог ца ра Уро ша”.6 
Осни ва чи фон да би ли су: Са ва и Мар ко Си на ди но вић, Ду шан Лу кић, Ми та 
Ни ко лић, Цве ја Пар лић, Спи ра Слав ко вић, Мар ко Де спо то вић, Гли го ри је 
В. Де спо то вић, Ри ста Га лић и про та Ан то ни је Ник шић.7 Ак ци о нар ски ка-
пи тал из но сио је 324.000 гро ша, по де ље них на 200 ак ци ја од по 162 гро ша. 
Упла та ак ци ја вр ше на је у не дељ ним ра та ма од по не ко ли ко гро ша, а упла та 
је ишла до ста лак ше не го у При зре ну, по што је по слов ни свет сте као по ве-
ре ње у овај тип уста но ва.8 Ова чи ње ни ца го во ри да су чла но ви упра ве фон да 
сва ка ко би ли ве о ма до ми шља ти јер је по сло ва ње фон да би ло тај но и чи ње ни 
су ве ли ки на по ри да тур ске вла сти не са зна ју ни шта.

Обрт ни ка пи тал ко јим је фонд рас по ла гао био је ускла ђен са од но сом 
тур ског гро ша пре ма ди на ру и пре ра чу нат у ди на ре из но сио је 60.000 (2.000 
ак ци ја од по 30 ди на ра). Ко ли чи на рас по ло жи вог нов ца очи то ни је би ла до-
вољ на за по тре бе ста нов ни штва ва ро ши, па је упра ва фон да по чет ком 1914. 
го ди не упу ти ла мол бу Ми ни стар ству на род не при вре де да га пре тво ри у 
Уро ше вач ку бан ку и до пу сти по ве ћа ње вред но сти ак ци ја на 50 ди на ра, чи ме 

нео п ход но нај ма ње де сет ли ца ко ја пуновaжно мо гу рас по ла га ти сво јом имо ви ном. Ова-
кав при ступ у мно го ме је олак шао пре струк ту ри ра ње фон до ва у нов ча не за во де по сле 
осло бо ђе ња Ста ре Ср би је у Бал кан ским ра то ви ма. („За кон о ак ци о нар ским дру штви ма”, 
у: Тр го вач ки за ко ник и сте ци шни по сту пак Кра ље ви не Ср би је, про ту ма че ни од лу ка ма оп-
ште сед ни це и оде ље ња ка са ци о ног су да, (уред ник: Гој ко Ни ке тић), Бе о град, 1914, CCVI).

6 М. Р. Га ври ло вић је у ра ду Раз ви так бан кар ства и при вре де у Ју жној Ср би ји (Ско пље, 
1931, 14), на вео да је Фонд Св. ца ра Уро ша осно ван 1907. Овај по да так ка сни је су 
пре у зе ли Ми лан Че ме ри кић, „Тр го ви на, за нат ство, ин ду стри ја, кре дит не уста но ве од 
1875 до 1937 го ди не”, 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, (уред ник: Алек са Јо ва но вић, Ско пље, 1937, 698), као и Ђор ђе Ми кић, ко-
ји је об ра дио по ли тич ка, кул тур на и при вред на стре мље ња у Исто ри ји срп ског на ро да 
(VI-1, 321). Да је Фонд осно ван 1909. ви ди се из Ар хи ва Ју го сла ви је, фонд ми ни стар-
ства тр го ви не и ин ду стри је, фонд 65, ф. 1444, ај. 2428, (у да љем тек сту АЈ, 65-1444-
2428), Из ме не и до пу не пра ви ла Уро ше вач ке бан ке пре ма од лу ци ак ци о на ра од 8. ма ја 
1921. и Пра ви ла Уро ше вач ке бан ке (Бе о град, 1914, 3).

7 АЈ, 65-1444-2428, Из ме не и до пу не пра ви ла Уро ше вач ке бан ке пре ма од лу ци ак ци о на-
ра од 8. ма ја 1921.

8 М. Р. Га ври ло вић, Раз ви так бан кар ства и при вре де у Ју жној Ср би ји, 14.



Иван М. Бецић148

би глав ни ца бан ке би ла уве ћа на на 100.000 ди на ра. По сле одо бре ња, пред-
ви ђе но по ве ћа ње је упла ће но, а глав ни ца Уро ше вач ке бан ке је пре ма про пи-
си ма мо гла би ти до дат но уве ћа на на 200.000 ди на ра.9 По ве ћа ње бан чи не 
глав ни це зна чи ло је и ши ре ње кру га ак ци о на ра ван Уро шев ца. Та ко су се 
ме ђу ак ци о на ри ма на шли и ме шта ни Драј ков ца, Стој ко ви ћа, Шти мља, Го то-
ву ше, Гач ка, Ко си на (Му жи ча на), Би ти ње, Ка ча ни ка и Не ро ди мља.

Услед из би ја ња Пр вог свет ског ра та и оку па ци је, бан ка се на шла у не-
мо гу ћим усло ви ма за по сло ва ње, па је свој рад за по че ла у 1920. го ди ни и то 
ви ше фик тив но не го ли ствар но. То ком ра та, нај ве ћи део бан чи них ак ци ја 
не при ја тељ је кон фи ско вао и уни штио, док је део био из гу бљен, а ка ко бан ка 
ни је има ла спи сак са бро је ви ма ак ци ја, ни је би ло мо гу ће тач но утвр ди ти ко 
је све имао и са ко ли ко ак ци ја је рас по ла гао у мо мен ту пре ки да ра да бан ке. 
Ова не во ља пре бро ђе на је та ко што су, по упут ству Ми ни стар ства тр го ви не 
и ин ду стри је, са ми ак ци о на ри тра жи ли уве ре ња о ак ци ја ма од над ле жних 
су до ва. Осим књи ге ак ци о на ра, у ра ту је стра да ла и ком плет на ар хи ва фон-
да, а тру дом упра ве, оста ла до ку мен та ци ја је са чу ва на. Ма те ри јал на ште та 
бан ке огле да ла се и у то ме што она ни је ви ше рас по ла га ла ни на ме шта јем 
ни кан це ла риј ским ма те ри ја лом, бу ду ћи да је оку па тор све од нео.10 До дат-
ни про блем да се кре не са по сло ва њем био је у струч ном осо бљу, по што се 
ве ли ки број му шке по пу ла ци је и да ље на ла зио у уни фор ми. За то се упра ва 
бан ке обра ти ла ко ман ди Шу ма диј ске ди ви зи је у Кра гу јев цу да се књи го во ђа 
Дра го љуб Ка тић от пу сти из вој ске и за у зме сво је ме сто у бан ци.11

Окол но сти су ути ца ле да се пр ви збор ак ци о на ра одр жи тек 8. ма ја 1921. 
го ди не, а по зив на збор упу ћен је три не де ље ра ни је.12 Сал до Уро ше вач ке бан ке 
по сле ра та по ка зи вао је да је она по се до ва ла не по крет ну имов-ину у вред но сти 
од 300.000 ди на ра, што је би ло ви ше не го што је она пла ће на, док се на штед њи 
на ла зи ла су ма од 375.000 ди на ра, што је ука зи ва ло по ве ре ње ште ди ша пре ма 
овој нов ча ној уста но ви. Део сред ста ва на штед њу био је исе ље нич ког по ре кла, 
а бан ка је ве ли ку за хвал ност ис ка зи ва ла Ми ла ну Сто ши ћу из Ин ди ја но по ли са, 
ко ји је још од осни ва ња фон да био аги лан у САД-у да исе ље ни ци из уро ше вач-
ког кра ја ша љу но вац ро ђа ци ма у до мо ви ни пре ко Уро ше вач ке бан ке.13

9 АЈ, 65-1444-2428, Мол ба Уро ше вач ке бан ке Ми ни стар ству тр го ви не и ин ду стри је од 
23. ок то бра 1920.

10 Рат на ште та срп ским бан ка ма у Пр вом свет ском ра ту про це ње на је на 100 ми ли о на 
злат них фра на ка. По го то во су по стра да ли нов ча ни за во ди ко ји су се на ла зи ли у бу гар-
ској оку па ци о ној зо ни, бу ду ћи да су бу гар ски вој ни ци од но си ли бу квал но сву имо ви-
ну. (Ма ри-Жа нин Ча лић, „Со ци јал на исто ри ја Ср би је 1815-1941“, Ус по ре ни на пре дак 
у ин ду стри ја ли за ци ји, Бе о град, 2004, 203).

11 АЈ, 65-1444-2428, Те ле грам упра ве Уро ше вач ке бан ке.
12 Слу жбе не но ви не Кра љев ства СХС, 15. април 1920, бр. 84, 3.
13 АЈ, 65-1444-2428, Из ве штај Управ ног од бо ра Уро ше вач ке бан ке о ра ду у 1920. го ди ни 

под не сен ре дов ном збо ру ак ци о на ра на дан 8. ма ја 1921.
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По сло ва ње у по сле рат ним при ли ка ма ве о ма се раз ли ко ва ло од пред рат-
ног. Не до вољ на ко ли чи на по љо при вред них ар ти ка ла и не до ста так про из во-
да мир но доп ске ко њунк ту ре ути ца ли су да су це не про из во да би ле из у зет но 
ви со ке. На го ми ла ва ње па пир них нов ча ни ца раз ли чи тих зе ма ља и пад њи хо-
ве вред но сти, јер су че сто би ле без ре ал не под ло ге, и со ци јал но-по ли тич-
ка не си гур ност ни су ства ра ле по год но тле за ра ни је прак ти ко ва не на чи не 
по сло ва ња. Ипак, за нов ча не за во де то је би ла при ли ка да се бр зо раз ви ју, 
јер у же љи да се на док на ди из гу бље но, као и ши рок ди ја па зон по тро шач ких 
по тре ба, из и ски ва ле су ве ли ку по тре бу за кре ди ти ма, што је иза зва ло на ва-
ли це на шал те ре ба на ка. Уро ше вач ка бан ка је пре ра та мо гла у пот пу но сти 
да за до во љи по тре бе при вред ни ка, док је у но вим окол но сти ма по сто је ћи 
ка пи тал био не до во љан. По тре ба из град ње и снаб де ва ња тр жи шта ар ти кли-
ма пру жа ле су при ли ку да се чи сто тр го вач ким по сло ви ма оства ри ве ли ка 
до бит. Ка ко је нај ве ћи број осни ва ча бан ке или њи хо вих на след ни ка при-
па дао баш тр го вач ком кру гу (сви чла но ви Управ ног од бо ра осим Ми ла на 
Ник ши ћа, ко ји је био учи тељ, а ка сни је школ ски над зор ник) и тај по сао им 
ни је био стран, по пут мно гих нов ча них за во да и Уро ше вач ка бан ка упло ви ла 
је у не бан кар ске во де. Од ма ја 1920. го ди не узе ла је у за куп сре ску ве ле про-
да ју ду ва на, што је до не ло ви сок про фит, та ко да је бан ка од за ра де мо гла да 
при ба ви сав нео п хо дан ма те ри јал за да ље не сме та но по сло ва ње и за вр ши 
пр ву по сле рат ну го ди ну са за ра дом од 80.289,34 ди на ра. На пред лог пр вог 
по сле рат ног Управ ног од бо ра ко ји су чи ни ли: Ла зар Слав ко вић, пред сед-
ник; Мар ко Си на ди но вић; Гли го ри је Де спо то вић; Ду шан Лу кић и Ми лан 
Га лић, 70.000 ди на ра пре ба че но је у ре зер вни фонд, док је оста так пре не сен 
у до бит за сле де ћу го ди ну.14 Овај по сту пак имао је за циљ да се по зи ци је бан-
ке оси гу ра ју, а фи нан сиј ска моћ по ве ћа, па сто га ни су де ље не ни тан ти је ме 
чла но ви ма Управ ног и над зор ног од бо ра.

Но ви усло ви по сло ва ња из и ски ва ли су по тре бу про ме не од ре ђе них чла-
но ва бан чи них пра ви ла. Пред рат не глав ни це из но си ле су вред ност у зла ту, 
што је у по сле рат ном пе ри о ду ве ли ке ин фла ци је би ло нео ства ри во. Ин фла-
ци ја је ути ца ла и на то да се ви си на днев ни ца осо бљу бан ке удво стру чи, али 
и да се су ме ко је су ште ди ше же ле ле да по диг ну уве ћа ју, а вре ме по треб но 
за њи хо ву ис пла ту скра ти.15 Не ста нак ис пла те у зла ту ства рао је про бле ме 

14 Исто.
15 Уочи ра та чла ном 25 утвр ђе но је да бан ка ште ди ша ма ис пла ћу је уло ге: до 200 ди на ра 

од мах, до 500 по сле 3 да на, до 1.000 по сле 6 да на, до 2.000 по сле 10 да на. За уло ге ве ће 
од 2.000 ди на ра рок ис пла те од ре ђи вао је Управ ни од бор. Већ на пр вом збо ру ак ци о-
на ра од лу че но је да се уло зи до 500 ди на ра ис пла ћу ју од мах, до 1.000 за 2 да на, до 2.500 
до 4 да на, до 5.000 до 8 да на, док је Управ ни од бор од ре ђи вао тем по ис пла те за уло ге 
из над 5.000 ди на ра. (АЈ, 65-1444-2428, Из ме не и до пу не пра ви ла Уро ше вач ке бан ке 
пре ма од лу ци ак ци о на ра од 8. ма ја 1921.)
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бан ка ма, бу ду ћи да су пред рат ни ко ми тен ти, све сни раз ли ке у вред но сти, 
же ле ли да им се уло же ни но вац у зла ту вра ти у ме та лу, а не у па пи ру. И Уро-
ше вач ка бан ка има ла је та кав про блем са јед ним ште ди шом, бу ду ћи да је раз-
ли ка у ре ал ној вред но сти би ла ви ше стру ка.16 Не за до вољ ство ула га ча би ло 
је оправ да но, јер се др жа ва шти ти ла по сле уки да ња злат не под ло ге ди на ра 
ажи јом тј. од ре ђе ним про цен том до дат ка ко ји је на до ме шта вао раз ли ку у 
вред но сти, док гра ђа ни ма ни је при зна ва ла то пра во. У тре нут ку ка да је упу-
тио жал бу ми ни стар ству, др жа ва је ажи ју већ за ра чу на ва ла на 100%, да би 
два ме се ца ка сни је она већ из но си ла 300%.17

У пр вој по ло ви ни 1921. го ди не бан ка је у пот пу но сти об но ви ла свој 
рад и от по че ла да из да је зај мо ве при вред ни ци ма. Ак ци о на ри бан ке би ли 
су све сни да њи хо ва уста но ва не рас по ла же по треб ном ко ли чи ном ка пи-
та ла и да се он мо ра по сте пе но по ве ћа ти. За то је до шло до но вих из ме на и 
до пу на у бан чи ним пра ви ли ма и ак ци о на ри су до би ли рок од пет не де ља 
да до пла те по 50 ди на ра на ак ци ју, чи ме је ка пи тал био уве ћан на 200.000 
ди на ра. При том је до шло и до про ме не вред но сти ак ци ја, та ко да се у 
оп ти ца ју по ја ви ло 2.000 ак ци ја од по 100 ди на ра, уме сто ста рих ко је су 
вре де ле по 50 ди на ра.18

У 1922. го ди ни до шло је и до пр ве по де ле ди ви ден де ак ци о на ри ма, а нај-
ви ше при хо да од бан кар ских по сло ва до но сио је есконт ме ни ца, док је осет-
на за ра да до ла зи ла и од тр го ви не ро бом и при хо ди ма са бан чи ног има ња. 
Да је Уро ше вач ка бан ка сте кла до бру ре пу та ци ју у свом кра ју ви ди се и из 
то га што су се осим фи зич ких, као ак ци о на ри по ја ви ла и прав на ли ца. Та ко 
се ме ђу ак ци о на ри ма мо гу на ћи и „Фонд Све тог Сте фа на Пр во вен ча ног“ из 
Не ро ди мља и уро ше вач ка Цр ква све тог ца ра Уро ша, чи ји је но вац у ак ци је 
уло жио ту тор има ња Ан ђел ко Ста мен ко вић.19 Бан чин де ло круг по сло ва свео 
се ско ро ис кљу чи во на есконт крат ко роч них ме ни ца, бу ду ћи да је но сио нај-
ма ње ри зи ка, ма да је од не по крет но сти за ра ди ла 15.200 ди на ра. Да би до шла 

16 Урош Пет ко вић из Дво ра на упу тио је жал бу Ми ни стар ству тр го ви не и ин ду стри је јер 
је 28. ма ја 1915. го ди не уло жио 2.000 ди на ра у зла ту, док му је бан ка га ран то ва ла по-
вра ћај нов ца у но ми нал ној вред но сти у па пи ру. (АЈ, 65-1444-2428, Жал ба Уро ша Пет-
ко ви ћа од 27. апри ла 1921.)

17 Ivan M. Be cić, Fi nan sij ska po li ti ka Kra lje vi ne SHS 1918-1923, Be o grad, 2003, 86.
18 У по ме ну тој ли те ра ту ри вла да ло је ми шље ње да је Уро ше вач ка бан ка до из би ја ња ра та 

има ла упла ће ни ка пи тал од 200.000 ди на ра. Ово ми шље ње би ло је за сту пље но јер је 
бан ка 1914. го ди не у сво јим пра ви ли ма пред ви де ла из да ва ње 4.000 ак ци ја од по 50 ди-
на ра. Ме ђу тим, у ствар но сти је би ло упла ће но са мо 2.000 ак ци ја, па су из тог раз ло га 
ак ци о на ри 1922. го ди не до пла ти ли још по 50 ди на ра по ак ци ји, чи ме је бан чин ка пи тал 
за и ста из но сио 200.000 ди на ра. (АЈ, 65-1444-2428, Из ме не и до пу не пра ви ла Уро ше-
вач ке бан ке усво је не на збо ру ак ци о на ра одр жа ног на дан 12. мар та 1922.)

19 АЈ, 65-1444-2428, Спи сак при ја вље них за III ре дов ни збор ак ци о на ра Уро ше вач ке бан-
ке одр жа ног на дан 25. фе бру а ра 1923.
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до нов ца и про ши ри ла по сло ва ње, бан ка је про да ла има ње ко је је би ло у ње-
ном по се ду за 108.058 ди на ра чи ме је по ве ћа на ње на со лид ност.20

Ин фла тор ни пе ри од ко ји је тра јао до по чет ка 1923. го ди не био је по-
го дан за по сло ва ње ба на ка, ма да су нај ве ћу за ра ду до но си ли тр го вач ки по-
сло ви. Вре ме про спе ри те та за нов ча не за во де от по че ло је за у ста вља њем па-
да вред но сти до ма ће ва лу те и тра ја ло је то ком ње ног ја ча ња до 1925. Иако 
је по сле те го ди не на стао пе ри од стаг на ци је, бан ке су углав ном по зи тив но 
по сло ва ле. Ка рак те ри сти ка бан кар ства у це лом ис точ ном де лу др жа ве би-
ла је та да је по сто ја ло мно го нов ча них за во да са не ве ли ким ка пи та лом, а 
хро ни чан не до ста так ка пи та ла осе ћао се и у Уро ше вач кој бан ци. Да не би у 
пре ве ли кој ме ри ри зи ко ва ли но вац ште ди ша, бу ду ћи да је бан ка има ла ве-
ли ку су му уло га у од но су на соп стве ни ка пи тал, чла но ви Управ ног од бо ра 
пред ло жи ли су по ве ћа ње глав ни це на 1 ми ли он ди на ра. Ди на ми ка је би ла 
од ре ђе на та ко да се 200.000 ди на ра упла ти од мах, а да се оста так до ми ли он 
ди на ра упла ти до кра ја 1924. го ди не. Ис пу ње ње за цр та ног по ве ћа ња бан чи-
ног ка пи та ла би ло је олак ша но про да јом не по крет ног има ња, али и ти ме што 
је ре зер вни фонд бан ке са 203.094,09 ди на ра пре ма шио ви си ну глав ни це и 
по пред ло гу Управ ног од бо ра унет у њу, а ак ци о на ри ма су из да те ак ци је у 
вред но сти оних ко је су по се до ва ли.21

То ком 1923. го ди не из ве стан број бан чи них кли је на та ку по вао је има ња 
и сто га по ди зао сво је уло ге из ба на ка. То је био сво је вр стан тест за бан ку и 
ка ко је она сво јим ула га чи ма ис пла ћи ва ла но вац на вре ме, сте кла је још ве-
ће по ве ре ње гра ђа на. Уро ше вач ка бан ка је сво јим ште ди ша ма у овој го ди ни 
по ве ћа ла пла ћа ње ка ма те са 6% на 8%, што го во ри о же љи да се по ве ћа су ма 
нов ца ко ју би бан ка мо гла да упо тре би за кре ди ти ра ње кли је на та. У бан чи ним 
до ку мен ти ма ниг де се екс пли цит но не на во ди про це нат уз ко ји је бан ка да ва-
ла есконт, али је по тре ба за кре ди ти ма у 1923. би ла ве ли ка и ак тив на ка мат на 
сто па за бе ле жи ла је на гли скок и кре та ла се из ме ђу 20% и 24%. У на ред ној го-
ди ни за бе ле жен је вр ху нац ка мат не кри зе, па је у њој обич на ка ма та до сти гла 
24%, а по не где је она из но си ла и пре ко 30%.22 Ова ква си ту а ци ја на тр жи шту 
по го до ва ла је бан ка ма и оне су све у овим го ди на ма бе ле жи ле ви со ке за ра де.

По тре ба ва жни јих нов ча них за во да се вер но од Ка ча ни ка да на Скоп ској 
про дукт ној бер зи има ју свог глав ног по сред ни ка ути ца ла је да се у Ско пљу 
1923. осну је бан ка Ста ра Ср би ја, са ка пи та лом од 5 ми ли о на ди на ра. У ње-
ном осни ва њу уче ство ва ле су: При зрен ска, Пећ ка, При штин ска, Уро ше вач-
ка, Ву чи трн ска, Ју жно-срп ска бан ка из Ко сов ске Ми тро ви це и Гњи лан ска 

20 АЈ, 65-1444-2428, Из ве штај Управ ног од бо ра Уро ше вач ке бан ке из Уро шев ца, под не-
сен III ре дов ном збо ру ак ци о на ра на дан 25. фе бру а ра 1923.

21 Исто.
22 Но вак По по вић, Ду шан Ми шић, На ша до ма ћа при вре да, фак то ри, ста ње, уна пре ђе ње, 

Бе о град, 1929, 60-61.
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при вред на бан ка.23 До дат ни ин те рес огле дао се у то ме што је Уро ше вац нај-
ви ше по слов них ве за одр жа вао упра во са Ско пљем, а Уро ше вач ка бан ка као 
осни вач и ак ци о нар уче ство ва ла је са 120 ак ци ја од по 1.000 ди на ра и има ла 
јед ног чла на у Управ ном од бо ру.24

По сло ва ње бан ке у 1924. го ди ни би ло је успе шно, али до бит ни је би ла 
аде кват на оства ре ном оби му по сло ва. Про блем са ко јим су се нов ча ни за во-
ди су сре та ли у то вре ме би ли су из у зет но ви со ки по ре зи на до бит, по што у 
по тра зи за пре ко по треб ним нов цем др жа ва ни је пре за ла од дра стич них ме-
ра. На ро чи то су ви со ке по ре зе и при ре зе на ме та ле са мо у прав не уста но ве, оп-
шти не и окру зи, а до ве ли ких про бле ма до ла зи ло је сто га што су они на пла ћи-
ва ни пре ма за ра ди од прет ход не го ди не, па је до по де ле ди ви ден де мо гло до ћи 
са мо уко ли ко је за ра да у те ку ћој пре ма ши ва ла за ра ду у прет ход ној го ди ни. 
Уро ше вач ка бан ка би ла је оп те ре ће на у овој го ди ни са 62.260 ди на ра по ре за и 
при ре за, што је из но си ло 75% од до би ти.25 Ве ли ки про це нат за ра де ко ји је мо-
рао би ти упла ћен за из ми ре ње по ре за ути цао је да Управ ни од бор да пред лог 
да се оста так од 50.000 ди на ра не по де ли, већ до ти ра ре зер вном фон ду и том 
при ли ком је пр ви пут не јед но гла сно из гла сан не ки пред лог бан чи не упра ве.

Без об зи ра на стал но по ве ћа ње бан чи не глав ни це, уро ше вач ки крај 
имао је по тре бу за знат но ве ћом ко ли чи ном кре ди та. То је ути ца ло да се 
1924. го ди не обра зу је још је дан за вод у ва ро ши, ко ји је по нео име Уро ше-
вач ка при вред на бан ка. Ини ци ја ти ву за по кре та ње за во да пред у зе ли су по-
ло ви ном прет ход не го ди не: Ла зар Слав ко вић и Рај ко Ба кић, ин ду стри јал-
ци; Гли го ри је Де спо то вић, Са ва Чич ка рић, Ста но је Ви лић, Алим Уме ро вић, 
Ми лош Ми лен ко вић, То дор Де спо то вић, Или јаз Бе ћи ро вић, Си ма Па вло-
вић, сви тр гов ци; Алек са и Ста ја По по вић, учи те љи; До бри во је Бо шко вић, 
ко лар и Ари тон Мар ко вић, ко вач. Пред ви ђе ни ка пи тал бан ке био је 1 ми ли-
он ди на ра, по де љен у 5.000 ак ци ја од по 200 ди на ра.

У мол би упу ће ној Ми ни стар ству тр го ви не и ин ду стри је осни ва чи су на ве-
ли као сво је мо ти ве за осни ва ње бан ке то што се Уро ше вац као ва рош раз вио 
у при вред ном по гле ду, бу ду ћи да је уто вар на и ис то вар на ста ни ца за При зрен, 
Ђа ко ви цу и Гњи ла не и да се у кра ју осе ћа по тре ба за но вим нов ча ним за во дом. 

23 М. Че ме ри кић, нав. де ло, 721-722.
24 АЈ, 65-1444-2428, Из ве штај управ ног од бо ра Уро ше вач ке бан ке из Уро шев ца, под не-

сен IV ре дов ном збо ру ак ци о на ра на дан 16. мар та 1924.
25 АЈ, 65-1444-2428, Из ве штај управ ног од бо ра Уро ше вач ке бан ке из Уро шев ца, под не-

сен V ре дов ном збо ру ак ци о на ра на дан 29. мар та 1925. Код по је ди них нов ча них за во-
да на чин на пла те и ви си на од ре ђе ног по ре за иза зи ва ли су још дра стич ни је про бле ме. 
При ме ра ра ди, Срп ска ште ди о ни ца у Да ру ва ру је у 1923. го ди ни при ка за ла чи сту до бит 
од 63.000 ди на ра. По рез на до бит од ре ђен је са 30.000 ди на ра (47,6%), али ка да су то-
ме до да ти оп штин ски по ре зи, уку пан по рез из но сио је 100.000 ди на ра, од но сно пре ко 
150% чи сте до би ти. (Сте но граф ске бе ле шке На род не скуп шти не Ср ба, Хр ва та и Сло ве-
на ца, Ре до ван са зив за 1926/27, књ. VI, из ла га ње Мех ме да Спа ха, Бе о град 1927, 5).
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Уз то, по сто јао је ве ли ки број еми гра на та у САД ко ји су сла ли но вац сво јој род-
би ни, али је он за вр ша вао у Ско пљу и њи ме су се ко ри сти ли ра зни спе ку лан ти 
ко ји ни су има ли ни чег за јед нич ког са уро ше вач ким кра јем и бан ка је же ле ла да 
се са по себ ном па жњом по све ти упра во при ку пља њу тих уште ђе ви на.26 Осни-
вач ки од бор сту пио је у кон такт са од ре ђе ним бро јем углед ни јих љу ди ко ји су 
при ста ли да уло же но вац на штед њу чим за вод от поч не са ра дом, а до ми нан тан 
број тр го ва ца у осни вач ком од бо ру ути цао је да се за бан чи ну згра ду из нај ми 
згра да у цен тру ко ја је има ла че ти ри ма га ци на у свом са ста ву, чи ме је оста вља на 
мо гућ ност за ба вље ње по сло ви ма са ро бом.Бан ка је от по че ла са ра дом 2. ја ну-
а ра 1924. и без об зи ра на по те шко ће ко је су се ја вља ле око упла те глав ни це, 
до кра ја го ди не упла ћен је го то во цео пред ви ђе ни ка пи тал. Осим ескон то ва ња 
ме ни ца на три ме се ца, бан ка се ба ви ла по сре до ва њем и ко ми си о ним по сло ви-
ма и оства ри ла до бит ко ја је по слу жи ла да се бан ка опре ми на ме шта јем и по-
треб ним ма те ри ја лом, а осим ре дов них одва ја ња за тан ти је ме чла но ви ма упра-
ве бан ке, 15% до би ти одво је но је у уста но вље ни фонд за по ве ћа ње глав ни це. 
Оста так до би ти од 23.543,70 ди на ра до ти ран је ре зер вном фон ду.27

Ак ци о на ри за во да би ли су из Уро шев ца, Ста рог Се ла, Не ро ди мља, При-
зре на, Шти мља, Лет ни це, Би ба и При шти не, а њи хо ва на ци о нал но-вер ска 
струк ту ра осет но се раз ли ко ва ла од ак ци о на ра Уро ше вач ке бан ке. То је ра зу-
мљи во, с об зи ром да се пр ви нов ча ни за вод у Уро шев цу раз вио из фон да ко-
ји је био при ме сној пра во слав ној цр кви, па се као не срп ски жи ваљ по ми њу 
као ак ци о на ри са мо Алим Уме ро вић и Ху се јин Гро здо вић. У слу ча ју Уро ше-
вач ке при вред не бан ке си ту а ци ја је би ла пот пу но дру га чи ја и од 211 ак ци о-
на ра ко ји су по ло жи ли сво је ак ци је за осни вач ки збор одр жан 30. но вем бра 
1923. го ди не, њих 56 би ло је му сли ман ске ве ро и спо ве сти, а је дан ак ци о нар 
је био Грк.28 За ни мљи во да је Алим Уме ро вић осим што је био ак ци о нар Уро-
ше вач ке бан ке, био и члан Управ ног од бо ра Уро ше вач ке при вред не бан ке и са 
180 ак ци ја био је дан од во де ћих ак ци о на ра. Нај ви ше ак ци ја у но во о сно ва ној 
бан ци има ли су пред сед ник Управ ног од бо ра Ла зар Стан ко вић, ко ји је са 
бра том То до ром укуп но имао 430 ак ци ја, ко ли ко су има ла и бра ћа Гли го ри-
је и Ди ми три је Де спо то вић.

Иако је мо гућ ност по ди за ња кре ди та осни ва њем но вог нов ча ног за во да 
по ра сла, у Уро шев цу се и да ље осе ћа ла по тре ба за ка пи та лом. Аграр на кри-
за ко ја је по че ла 1925. го ди не и за стој у пла сма ну по љо при вред них про из во-
да упу ћи ва ли су све ве ћи број по љо при вред ни ка на за ду жи ва ње код ба на ка. 

26 АЈ, 65-1444-2428, Мол ба осни вач ког од бо ра Уро ше вач ке при вред не бан ке Ми ни стар-
ству тр го ви не и ин ду стри је од 30. апри ла 1923.

27 АЈ, 65-1444-2428, Из ве штај управ ног од бо ра Уро ше вач ке при вред не бан ке под нет на 
збо ру ак ци о на ра на дан 29. мар та 1925.

28 АЈ, 65-1444-2428, Спи сак де по но ва них при зна ни ца за збор ак ци о на ра од 30. но вем бра 
1923.
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Би ли су то тре ну ци ка да су не а грар ни при вред ни ци по ка зи ва ли сла бо ин те-
ре со ва ње за кре ди те код ба на ка, па су глав ни ко ри сни ци кре ди та по ста ли зе-
мљо рад ни ци. Не са вре ме на про из вод ња, си тан по сед и тра ди ци о нал но га је ње 
од ре ђе них кул ту ра а не оних ко је су би ле тра же не на тр жи шту, пред ста вља ли 
су глав ни узрок да је до ма ћин ство на сит ном се љач ком по се ду про из во ди ло 
ко ли чи не ро бе до вољ не углав ном за би о ло шки оп ста нак по ро ди це. Аграр на 
кри за ути ца ла је да се се ља штво за ду жу је код ба на ка под ве о ма не по вољ ним 
усло ви ма и за па да ло је у пра во ду жнич ко роп ство. Бан ке, ме ђу њи ма и уро ше-
вач ке, ко ри сти ле су си стем за ду жи ва ња пу тем ме ни ца на 3 ме се ца. То је зна-
чи ло да су ме ни це по сле ис те ка ро ка мо ра ле би ти ме ња не, уз об ра чун ка ма те и 
оста лих тро шко ва. Ка ко се ља штво ни је има ло стал не при хо де, већ су они би ли 
у је сен, ја сно да је ње му от пла та на го ди шњој ка ма ти би ла пу но по вољ ни ја. 
Ме ђу тим, у оску ди ци по вољ них кре ди та по љо при вред ни ци су би ли при ну ђе-
ни да при ста ју на све усло ве, што су бан ке оби ла то ко ри сти ле. Уро ше вач ке 
бан ке омо гу ћа ва ле су и дру ги вид за ду жи ва ња, а он се од но сио на по ла га ње 
хи по те ке. Опре зност у по сло ва њу огле да се у то ме што су зај мо ви да ва ни што 
ве ћем бро ју ли ца, та ко да ли квид ност ба на ка ни је до ла зи ла у пи та ње. Од лу чу-
ју ћи чи ни лац при до де ли кре ди та би ла је лич на вред ност ко ми тен та. Управ ни 
од бо ри су на осно ву про це не ва лид но сти имо ви не и кре ди би ли те та ко ми тен-
та од лу чи ва ли ко ме ће до де ли ти кре дит. У пе ри о ду до 1931. го ди не ни је би ло 
мно го слу ча је ва да се на пла та по тра жи ва ња вр ши суд ским пу тем, што го во ри 
о до бром из бо ру ко ми те на та, али и о пе ри о ду ка да за ду же ња гра ђа на још увек 
ни су до сти гла ви си ну ко ја је би ла не под но шљи ва за вра ћа ње, ни ти се број пре-
за ду же них гра ђа на при бли жа вао кри тич ној тач ки да се до во ди ла у пи та ње би-
о ло шка ег зи стен ци ја ду жни ка.29 

Са дру ге стра не, Уро ше вац се те го ди не на шао у осо бе ној си ту а ци ји, 
бу ду ћи да је до шло до про да је има ња Ту ра ка ко ји су се у ве ли ком бро ју исе-
ли ли исте го ди не у Тур ску.30 То је ути ца ло да су по је ди ни ула га чи по ди за ли 
но вац са штед ње, ра ди ку по ви не има ња, та ко да при лив нов ца од ште ди ша 
ни је био као ра ни јих го ди на. Уро ше вач ка бан ка узе ла је је дан ве ћи кре дит од 
На род не бан ке, на чи је је ко ри шће ње има ла пра во још од 1912. го ди не као 
та да шњи угле дан фонд, а у 1926. го ди ни ко ри сти ла је и кре дит од 200.000 
ди на ра код Др жав не хи по те кар не бан ке. Ову мо гућ ност При вред на бан ка 
као но ви за вод ни је мо гла има ти у пр ве две го ди не по сто ја ња, али је ус пе ла 

29 При ме ра ра ди, у 1926. го ди ни Уро ше вач ка при вред на бан ка има ла је са мо је дан слу-
чај суд ске на пла те сво јих по тра жи ва ња. (АЈ, 65-1444-2428, Из ве штај управ ног од бо ра 
Уро ше вач ке при вред не бан ке под нет на III ре дов ном збо ру ак ци о на ра на дан 27. фе-
бру а ра 1927).

30 Тур ци су чи ни ли тре ћу по бро ју по пу ла ци ју у Уро шев цу. У 1921. го ди ни од 3.534 ста-
нов ни ка, Ал ба на ца је би ло 1.425, а Ср ба 1.415. (Де фи ни тив ни ре зул та ти по пи са ста-
нов ни штва од 31. ја ну а ра 1921. год, Са ра је во, 1932, 98).
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да узме кре дит од 300.000 ди на ра код Из во зне и кре дит не бан ке у Ско пљу. 
Мо гућ ност да до ђе до по вољ них кре ди та код др жав них фи нан сиј ских уста-
но ва При вред на бан ка ко ри сти ла је од 1926. го ди не, а по треб ну ко ли чи ну 
ка пи та ла обез бе ђи ва ла је до дат ним кре ди том код бан ке Ста ра Ср би ја.31

Ви со ки јав ни на ме ти сма њи ва ли су за ра ду ак ци о на ри ма, па су по је ди ни 
за мо ља ва ли уста но ву у ко јој су би ли су вла сни ци да се сма њи ка ма та на зај мо ве 
ко је бан ка да је сво јим ак ци о на ри ма. Управ ни од бор Уро ше вач ке бан ке иза шао 
је у су срет сво јим ак ци о на ри ма по овом пи та њу. При вред на бан ка ни је се огра-
ни чи ла у свом по сло ва њу са мо на есконт ме ни ца, већ се упу сти ла и у тр го ви ну 
не крет ни на ма. Упра ва је од лу чи ла да од Ја хје Бај ра мо ви ћа ку пи зе мљи ште ве-
ли чи не 3,5 хек та ра, ко је би ис пар це ли са ла и ка сни је про да ва ла као пла це ве за 
град њу. Зе мљи ште се на ла зи ло на Се ња ку, где је ре гу ла ци о ним пла ном би ло 
пла ни ра но ши ре ње ва ро ши. Вред ност ове ин ве сти ци је би ла је 75.000 ди на ра, 
на шта је тре ба ло до да ти тро шко ве пре но са и та пи ја. Про цес пре но са зе мљи-
шта у по сед бан ке до вр шен је фе бру а ра 1927. па је до кра ја 1926. го ди не Бај ра-
мо ви ћу би ло ис пла ће но 17.000 ди на ра, док је оста так ре гу ли сан у го ди ни пре-
но са. Про да ја пла це ва от по че ла је у 1928. го ди ни, а но ва ин ве сти ци ја би ла је 
ку по ви на јед не згра де са пла цем од Да не Мар ко ви ћа, ка фе џи је из Ли пља на, са 
ци љим да бан ка по диг не сво ју згра ду у ули ци Кра ља Алек сан дра, на бро ју 82.32

Ка рак те ри сти ка по сло ва ња уро ше вач ких ба на ка до тре нут ка ка да је ју го-
сло вен ско бан кар ство за хва ти ла кри за би ло је да су оне успе шно по сло ва ле 
и као и ве ћи на нов ча них за во да у зе мљи, ба ви ле се кре ди ти ра њем зе мљо рад-
ни ка. Још од из би ја ња аграр не кри зе се ља штво је би ло при ну ђе но да се за ду-
жу је по не по вољ ним усло ви ма, а сла бе же тве 1927. и 1928. и осред ња же тва 
1929. го ди не го ди не са мо су по спе ши ле тај про цес, по што је це на жи та би ла 
не сра змер на пре ма це ни ар ти ка ла ко ји су би ли нео п ход ни зе мљо рад ни ци ма. 
Ви ђе ње Управ ног од бо ра При вред не бан ке у мно го ме осли ка ва ста ње у ко ме 
се на ла зи ла по љо при вре да ис точ ног де ла др жа ве. Са ве то ва ли су ра ци о нал ну 
об ра ду зе мље и по ве ћа ње про из вод ње. Би ло је нео п ход но да се на ба ви ква ли-
тет ни је се ме пше ни це, „По ти ско” и по бољ ша ка кво ћа сточ ног фон да до во ђе-
њем при плод них гр ла па сту ва и би ко ва по де сних за ме сне при ли ке. Ка ко је у 
уро ше вач ком кра ју жи тар ство би ло је ди ни из вор при хо да, нео п ход но је би ло 
обо га ти ти по ну ду аграр них про из во да на тр жи шту. У том ци љу са ве то ва ли су 
по спе ши ва ње раз во ја во ћар ства, пче лар ства и жи ви нар ства, а нео п ход но је би ло  
и по бољ ша ње ко му ни ка ци ја са се лом. Да би се ља штво има ло мо гућ но сти да 

31 АЈ, 65-1444-2428, Из ве штај управ ног од бо ра Уро ше вач ке бан ке под нет на VI ре дов-
ном збо ру ак ци о на ра на дан 28. фе бру а ра 1926. и Из ве штај управ ног од бо ра Уро ше-
вач ке при вред не бан ке под нет на III ре дов ном збо ру ак ци о на ра на дан 27. фе бру а ра 
1927.

32 АЈ, 65-1444-2428, Из ве штај управ ног од бо ра Уро ше вач ке при вред не бан ке под нет на 
V ре дов ном збо ру ак ци о на ра на дан 3. ма ја 1929.
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не што за ра ди и из ван се зо не, тре ба ло је по мо ћи осни ва ње пред у зе ћа за ин те ре-
со ва них за ру дар ство и чак уве сти јав не ра до ве. Не же ле ћи да при ди ку је на чи-
ну рас по ре да сред ста ва у др жав ном бу џе ту, бан ка је из не ла кон ста та ци ју да је 
власт по све ћи ва ла ве ли ку па жњу про свет ном и кул тур ном по ди за њу се ла, али 
да је се о ска еко но ми ја за слу жи ва ла мно го ви ше од уло же ног.33

Та бе ла 1. Глав не по зи ци је Уро ше вач ке бан ке (у ди на ри ма)34

Година Капитал Есконт  
меница

Улози  
на штедњу

Добит  
за поделу

Дивиденда  
у %

1921. 100.000 638.552,85 703.420,32  24.000 24
1922. 200.000 1.034.009 807.442,49  15.000   7,5
1923. 860.000 1.362.059 1.171.090,25  80.000 10
1924. 1.000.000 1.924.214 1.315.017,60 – –
1925. 1.000.000 2.338.988 1.474.131,35 100.000 10
1926. 1.000.000 3.087.805 2.136.764,54 100.000 10
1927. 1.000.000 3.580.030 2.324.025,30 120.000 12
1928. 1.000.000 2.979.995 2.659.358,55 110.000 11

Та бе ла 2. Глав не по зи ци је Уро ше вач ке при вред не бан ке (у ди на ри ма)35

Година Капитал Есконт  
меница

Улози на 
штедњу

Добит за 
поделу

Дивиденда 
у %

1924. 967.480 1.424.000 397.767,67 – –
1925. 1.000.000 1.822.274,50 429.418,51 100.000 10
1926. 1.000.000 1.944.325 431.227,96  60.000  6
1927. 1.000.000 2.781.000 612.728,28  50.000  5
1928. 1.000.000 2.628.910 709.939,12  50.000  5
1929. 1.000.000 2.299.910 626.298,47 100.000 10
1930. 1.000.000 2.397.610 745.373,40 100.000 10

Свет ска еко ном ска кри за из би ла је кра хом бер зе у Њу јор ку 1929. го-
ди не. У Евро пи се осе ти ла то ком 1930. по што је до шло до по вла че ња аме-
рич ких кре ди та, ко ји су пр вен стве но би ли крат ко роч ни. Као аграр на зе мља 
у ко јој је од ин ду стри је по сто ја ла са мо си ро вин ска ба за или се ис ко ри шћа-
ва ла до ни воа про из во да, Ју го сла ви ја се ни је од мах на шла на уда ру кри зе.36 

33 АЈ, 65-14442428, Из ве штај управ ног од бо ра Уро ше вач ке при вред не бан ке под нет на 
VII ре дов ном збо ру ак ци о на ра на дан 15. мар та 1931.

34 АЈ, 65-1444-2428, Ра чу ни до би та ка и гу би та ка Уро ше вач ке бан ке 1921-1928 и Com pass, 
Ju go sla wi en, Wi en, 1932, 403.

35 АЈ, 65-1444-2428, Ра чу ни до би та ка и гу би та ка Уро ше вач ке при вред не бан ке 1924-1930.
36 Smi lja na Đu ro vić, Dr žav na in ter ven ci ja u in du stri ji Ju go sla vi je (1918–1941), Be o grad, 1986, 104.
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Ме ђу тим, од по чет ка 1931. го ди не нов ча ни за во ди има ли су про бле ме са 
пла си ра њем нов ца у но ве зај мо ве, јер су се при вред ни ци и по ред сни же них 
ка ма та не ра до од лу чи ва ли на но ве по сло ве, ра ди ни ских за ра да. Пад хар ти ја 
од вред но сти, кри за по ве ре ња, не до ста так нов ца, ко га је у оп ти ца ју би ло три 
пу та ма ње од евен ту ал них уло га ула га ча и ште ди ша, при ну ди ли су бан ке на 
тра же ње от пла та по већ по сто је ћим зај мо ви ма, док се на да ва ње но вих ни је 
ни по ми шља ло. Пад це на не крет ни на и по крет но сти учи нио је да су бан ке 
од јед ном оста ле на не си гур ним под ло га ма. Да би ста би ли зо ва ла вред ност 
ди на ра На род на бан ка је из вр ши ла знат ну ре стрик ци ју кре ди та, што је иза-
зва ло от ка зе истих и сме њи ва ње ве ли ких нов ча них за во да ма њим, што је за 
по сле ди цу има ло па ни ку ула га ча и њи хо ву на ва лу на шал те ре. На ро чи то у 
по след њем тро ме сеч ју 1931. бан кар ство је ушло у опа сну фа зу кри зе по ве-
ре ња, јер је то ком сеп тем бра и ок то бра до шло до пра ве на ва ле на шал те ре и 
по ди за ње уло га.

У сре ди шту ду бо ких по ре ме ћа ја иза зва них нај ра зор ни јом до та да шњом 
кри зом у све ту на ла зи ла се по љо при вре да. Аграр на кри за има ла је сна жно 
по сле дич но деј ство на дру ге гра не при вре де, по го то во у зе мља ма у ко ји ма 
је, по пут Ју го сла ви је, би ла при сут на аграр на пре на се ље ност. Ка та стро фа лан 
пад це на жи та ри ца и оста лих по љо при вред них про из во да 1931. и 1932. го-
ди не до вео је пре за ду же но се ља штво до иви це про па сти. Пре ма јед ној ан-
ке ти ко ју је спро ве ла При ви ле го ва на аграр на бан ка у 1932. го ди ни, тре ћи на 
се љач ких га здин ста ва у Ју го сла ви ји би ла је за ду же на. У 1931. њи хов при ход 
од по љо при вре де био је 2,5 ми ли јар ди ди на ра, док је дуг до спео за на пла ту 
из но сио 1,25 ми ли јар ди ди на ра, од че га је 800 ми ли о на би ло на из нос ка ма-
те, а 450 ми ли о на на от пла ту глав ни це.37 Ве ли ку оте жа ва ју ћу окол ност чи-
нио је и стра хо ви ти пад це на по љо при вред них про из во да, јер „у вре ме ка да 
се ко ри стио кре ди ти ма, жи то је би ло 300 ди на ра за квин тал, а сад кад је тре-
ба ло да вра ти за јам, пше ни ца је па ла на 100, а ку ку руз на 80 ди на ра”.38 У та-
квим окол но сти ма био је угро жен есен ци јал ни слој ста нов ни штва др жа ве и 
она се по ста ра ла да га за шти ти до но ше њем За ко на о за шти ти зе мљо рад ни ка 
19. апри ла 1932. го ди не, ко јим је уве ден мо ра то ри јум на ис пла ту се љач ких 
ду го ва. Иако је за ко ном пред ви ђе но да се и нов ча ни за во ди ко ји ма је угро-
же на ли квид ност мо гу за шти ти ти њи ме, у прак си је то зна чи ло па ра ли са ње 
ра да ба на ка. Мо ра то ри јум, ко ји је у по чет ку уве ден на 90 да на и про пи сао да 
се зе мљо рад ни ци до го во ре о на чи ну пла ћа ња ду га са по ве ри о ци ма, за нов-
ча не за во де зна чио је пре ста нак ра да у бан кар ском ду ху, па је нај ве ћи број 
њих пре шао у ста ње ли кви да ци је до та да шњих по сло ва, по че му је 1932. го-
ди на по ста ла нај те жа за по сло ва ње ба на ка. Мо ра то ри јум на от пла ту ду го ва 

37 Dra ga na Gnja to vić, „Pri vi le go va na agrar na ban ka u ulo zi li kvi da ci o ne ban ke”, u: Ban kar-
stvo, br. 9-10, Be o grad, 2011, 16.

38 Mi lan M. Sto ja di no vić, Ni rat ni pakt, Ju go sla vi ja iz me đu dva ra ta, Ri je ka, 1970, 495.
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кон стант но је про ду жа ван, а тен ден ци ја На род не бан ке и Ми ни стар ства тр-
го ви не и ин ду стри је да се ка мат на сто па мак си ми зи ра огра ни ча ва ла је мо-
гућ ност за ра де ко ја је мо гла би ти по стиг ну та на осно ву тр жи шних кре та ња. 
Пред став ни ци нов ча них за во да у Вар дар ској ба но ви ни одр жа ли су за јед нич-
ку сед ни цу у Ско пљу 27. де цем бра 1933. го ди не и упу ти ли ре зо лу ци ју ми ни-
стру тр го ви не и ин ду стри је про тив до но ше ња за ко на и уред би о ре гу ли са њу 
кре дит них од но са. До од лу ке о мак си ми зи ра њу ка ма та је ипак до шло и од лу-
че но је да ка мат на сто па на по зајм ље не су ме не мо же пре ћи 12,5% го ди шње, 
а ка ма та на нов ча не уло ге 6,5% го ди шње.39 Кон стант но про ду жа ва ње мо ра-
то ри ју ма би ло је аго ни ја за нов ча не за во де, јер им је ка пи тал био за ро бљен, 
а евен ту ал но по бољ ша ње ста ња у по љо при вре ди ни је би ло на ви ди ку. Пре ма 
про це ни При ви ле го ва не аграр не бан ке при ход у нов цу од по љо при вре де, по 
од бит ку по тро шње у на ту ри, мо гао је 1934. го ди не да из но си 1.451 ди нар по 
ку ћи, тј. ме сеч но 121 ди нар, од но сно 4 ди на ра днев но, што зна чи да би на 
јед ног чла на се о ске по ро ди це до ла зи ла су ма ис под јед ног ди на ра.40

Вла де су од ла га ле ко нач но ре ше ње „се љач ког пи та ња” што је зе мљо рад-
ни ци ма по го до ва ло јер су би ли осло бо ђе ни оба ве зе да пла ћа ју за ду же ња, али 
их је ус кра ћи ва ло за сва ки но ви кре дит. У ко штац са про бле мом ухва ти ла се 
вла да Ми ла на Сто ја ди но ви ћа ко ја је Уред бом о ли кви да ци ји зе мљо рад нич-
ких ду го ва од 25. сеп тем бра 1936. про пи са ла да се зе мљо рад ни ци ма от пи ше 
50% ду го ва ња, да се ка ма та на пре о ста ла ду го ва ња сма њи на 4,5%, а рок за 
њи хо ву от пла ту про ду жи на два на ест го ди на. За нов ча не за во де ово је зна-
чи ло от пи си ва ње че твр ти не зе мљо рад нич ких ду го ва, а на пла та остат ка на 
тај на чин што ће При ви ле го ва на аграр на бан ка њи ма на док на ди ти 50% от-
пи са них по тра жи ва ња у ро ку од 14 го ди на, а 25% у ро ку од 20 го ди на. За 
одо бре ну вред ност на док на де нов ча ни за во ди до би ли су бо но ве са ка ма том 
од 3% го ди шње.41

Нај ве ћи број при ват них нов ча них за во да ни је ус пео да се опо ра ви од 
спро ве де них ме ра и пре ко при ме ра Уро ше вач ке бан ке мо же се са гле да ти 
аго ни ја при ват ног бан кар ства у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји. Раз вој си ту а ци је и 
стал но про ду жа ва ње мо ра то ри ју ма ука зи ва ло је да се нор мал но по сло ва ње 
не мо же на ста ви ти и Ко ста Кур тић је на збо ру ак ци о на ра одр жа ног 1. апри-
ла 1934. го ди не дао пред лог да бан чи на упра ва са гле да си ту а ци ју и по по тре-
би за тра жи за шти ту. Уро ше вач ка бан ка упу ти ла је Ми ни стар ству тр го ви не и 
ин ду стри је мол бу за за шти ту 14. фе бру а ра 1936. го ди не. Као раз лог за свој 
по сту пак на ве ла је да ни је у мо гућ но сти да на пла ти по тра жи ва ња по ме ни-
ца ма што зе мљо рад ни ка, што оних ко ми те на та ко ји ни су при па да ли за шти-
ће ном сло ју, али су ко ри сти ли си ту а ци ју и ни су пла ћа ли до спе ле оба ве зе.

39 АЈ, Цен трал ни прес би ро, 38-575-742, Вар дар, 2. ја ну ар 1934.
40 Ni ko la Vu čo, Agrar na kri za u Ju go sla vi ji 1930-1934, Be o grad, 1968, 197.
41 D. Gnja to vić, nav. de lo, 14-18.
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У тре нут ку по кре та ња про це са за за шти ту бан чи но ста ње би ло је по зи-
тив но, јер је ак ти ва из но си ла 3.478.000, док су бан чи не оба ве зе би ле у ви си-
ни од 2.286.000. Су ма ду жни ка по ме ни ца ма би ла је 2.543.000, рас по ло жи ва 
го то ви на 18.000, ре зер вни фонд 243.000, а бан ка је по се до ва ла и хар ти је од 
вред но сти у ви си ни од 268.500 ди на ра. Бан ка је ду го ва ла 1.858.000 ди на-
ра по штед ним уло зи ма, По штан ској ште ди о ни ци у Ско пљу 57.060 ди на ра, 
бан ци Ста ра Ср би ја 77.425 ди на ра, што је са ду гом ак ци о на ри ма из но си ло 
2.286.000 ди на ра.42

Нов ча ни за вод по се до вао је сле де ће не по крет но сти:
– згра ду у чи јем се при зе мљу на ла зи ла бан ка са два оде ље ња, рад њу са 

два оде ље ња, два ма га зи на и спрат, у вред но сти од 180.000 ди на ра;
– две згра де са га ра жом, 4 ма га ци на, ви но гра дом и ба штом у вред но сти 

од 199.500 ди на ра;
– две при зем не згра де у вред но сти од 50.000 ди на ра;
– јед ну при зем ну згра ду у вред но сти од 19.100 ди на ра;
– спрат ну и при зем ну згра ду у вред но сти од 31.000 ди на ра;
– ли ва ду и ба шту у вред но сти од 43.200 ди на ра,
– као и по крет ну имо ви ну у по ме ну тим гра ђе ви на ма у вред но сти од 

44.295 ди на ра.43

Осим не на пла ти во сти зе мљо рад нич ких ме ни ца до про бле ма у ра ду бан-
ке до ла зи ло је и при ли ком тем па ис пла те штед них уло га. За вод је по след њи 
улог при мио ав гу ста 1932. го ди не и од та да их ни је ви ше при мао. Ште ди ше 
су по ку ша ва ле да по диг ну свој но вац на сва ки мо гу ћи на чин, а ни су пре за-
ли ни од жал би и ту жби над ле жном су ду. Слу чај бан ке са ула га чем Ђор ђем 
Па вле то ви ћем, зе мљо рад ни ком из Дво ра на, мо же по слу жи ти као при мер 
да су про бле ми штед ње, осим крај ње озбиљ но сти, по при ма ли и тра ги ко ми-
чан ка рак тер и зна ли ду го да по тра ју. По ме ну ти ште ди ша имао је улог од 
100.000 ди на ра и тра жио да их по диг не по зи ва ју ћи се на те шку ма те ри јал ну 
си ту а ци ју. За то је зах те вао по кре та ње сте ча ја бан ке код су да у При шти ни, 
јер би у том слу ча ју бан чи на имо ви на би ла про да та, а из сте чај не ма се би се 
на ми ри ва ле ште ди ше. Па вле то вић је био све стан да је по кре та ње сте чај ног 
по ступ ка за за вод под за шти том не мо гућ, али сма трао је да се и за ште ди ше 
мо ра на ћи не ко ре ше ње, по што је Управ ни од бор бан ке „на пу нио џе по ве”. 
На по сту пак Па вле то ви ћа жа ли ла се бан ка, бу ду ћи да су ње ни пред став ни-
ци би ли по зва ни на са слу ша ње код су да. Бан ка је ту жи те љу по ну ди ла не-
крет ни не у вред но сти уло га, али је он зах те вао ис пла ту у нов цу. Ка ко спор 
ни је пре ста јао, пред став ни ци бан ке за тра жи ли су ин тер вен ци ју ми ни стар-
ства тр го ви не и ин ду стри је, а у сво ју ко рист при ло жи ли сле де ће „до ка зе”. 

42 АЈ, 65-1444-2428, Ста ње Уро ше вач ке бан ке на дан 1. ја ну а ра 1936.
43 АЈ, 65-1444-2428, Про то кол про це не имо ви не Уро ше вач ке бан ке ра ђен на дан 28. фе-

бру а ра 1936.



Иван М. Бецић160

На осно ву упла та нов ца на штед њу и ис пла та ка ма та за пе ри од од 1921. 
го ди не од ка да је Па вле то вић по стао њи хов ко ми тент, бан чи на упра ва је 
из ра чу на ла да је он по ди гао „свој” но вац, а да је су ма на ра чу ну, у ства ри 
ка ма та, те да не ма раз ло га да се то ли ко жа ли.44 Же ља да се што пре до ђе до 
нов ца увла чи ла је бан чи ну упра ву у кр ше ње за ко на. На из ве стан број жал би 
6. апри ла 1940. го ди не ин спек ци ју о ра ду бан ке из вр шио је на чел ник оде-
ље ња за бан кар ство и оси гу ра ње и утвр дио да је то ком про те клих го ди на 
вр ше на ис пла та од ре ђе ним ула га чи ма ми мо рас по ре да и про тив но чла ну 20 
Уред бе о за шти ти нов ча них за во да и њи хо вих по ве ри о ца.

Бан ка је сво јим по ве ри о ци ма до 3. апри ла 1940. го ди не ис пла ти ла:
– у 1936. го ди ни – 72.692,68 ди на ра;
– у 1937. го ди ни – 38.565 ди на ра;
– у 1938. го ди ни – 168.647,25 ди на ра и
– у 1939. го ди ни – 224.352,35 ди на ра.45

Нео бја вље ни из во ри

Ар хив Ју го сла ви је, фонд Ми ни стар ства тр го ви не и ин ду стри је.
Ар хив Ју го сла ви је, фонд Цен трал ног прес би роа.

Об ја вље ни из во ри

Де фи ни тив ни ре зул та ти по пи са ста нов ни штва од 31. ја ну а ра 1921. год, Са ра је во, 
1932.

Пра ви ла Уро ше вач ке бан ке, Бе о град, 1914.
Сте но граф ске бе ле шке На род не скуп шти не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, Ре до ван 

са зив за 1926/27, књ. VI, Бе о град, 1927.
Тр го вач ки за ко ник и сте ци шни по сту пак Кра ље ви не Ср би је, про ту ма че ни од лу-

ка ма оп ште сед ни це и оде ље ња ка са ци о ног су да, (уред ник: Гој ко Ни ке тић), 
Бе о град, 1914.

Com pass, Ju go sla wi en, Wi en, 1932.

Штам па

Слу жбе не но ви не Кра љев ства СХС, 1920.
Ца ри град ски гла сник, 1904.

44 АЈ, 65-1444-2428, Жал ба Ђор ђа Па вле то ви ћа од 20. ју на 1936. и Мол ба Уро ше вач ке 
бан ке Ми ни стар ству тр го ви не и ин ду стри је од 25. апри ла 1936.

45 АЈ, 65-1444-2428, Из ве штај Уро ше вач ке бан ке ми ни стар ству тр го ви не од 3. апри ла 
1940.
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Ivan M. BE CIĆ

PRIVATE bANK INSTITUTES IN UROSEVAC

Summary

During the interwar period in Urosevac there were two financial institutes. 
One of them, Bank of Urosevac, founded in 1909 in the period of Ottoman rule, 
operated secretly under the name of the Holy Tsar Uros Church Fund. The Bank 
normalized its business in 1920 because of the World War I. Although the bank sub-
stantially increased its capital and working capital, in Urosevac there was still a need 
for financial resources. Therefore, in 1924 another financial institution was estab-
lished, named The Economic Bank of Urosevac. After the war, the clients of these 
institutions were merchants and craftsmen, but the agrarian crisis in 1925 made 
common farmers more and more as the beneficiaries of loans. In the following five 
years they became the dominant institution clients, as they were in a position to 
have to accept the conditions that the bank offered them. The most widespread 
form of banking was a discounting bill with short expire date, but they dealt with 
real estate and goods, as experienced traders were the dominant shareholders.

Due to the World Economic Crisis and introducing the moratorium on repay-
ment farmers’ debts, the banks of Urosevac were not able to continue their own 
business normally. On the contrary of the twenties and the period of successful 
business, in the following decade those banks shared the fate of the most monetary 
institutions in Yugoslavia, and they became the victims of the protection of farmers 
from the state.

Key words: Bank of Urosevac, The Economic Bank of Urosevac, a discounting 
bill, dividend, farmers’ debts.

Рад је пре дат 13. ав гу ста 2012. го ди не, а на кон ми шље ња ре цен зе на та од лу ком 
од го вор ног уред ни ка „Ба шти не“ одо брен за штам пу.



Ве сна ЗАР КО ВИЋ*

НА ПАД АР БА НА СА НА КО СОВ СКУ  
МИ ТРО ВИ ЦУ 1903. ГО ДИ НЕ**

Ап стракт: Нај зна чај ни је по сле ди це афе ре у Ибар ском Ко ла ши ну 
би ле су отва ра ње ру ског кон зу ла та у Ко сов ској Ми тро ви ци и при ти сак 
ве ли ких си ла, пре све га Ру си је и Аустро у гар ске, у ци љу по кре та ња ре фор-
ми ко ји ма би се по пра вио по ло жај хри шћан ског ста нов ни штва у Осман-
ском цар ству. Сул тан је, очи глед но за те чен ло шим ста њем, до зво лио отва-
ра ње кон зу ла та и по кре та ње ре фор ми. Ме ђу тим, то до во ди до сна жне 
ре ак ци је Ар ба на са ко ји се про ти ве уво ђе њу но ви на. Њи хо ва ре ак ци ја је 
мар та 1903. го ди не до ве ла до на па да на Ко сов ску Ми тро ви цу и ра ња ва ња 
ру ског кон зу ла Гри го ри ја Шчер би не, ко ји је ка сни је умро. У ра ду аутор 
да је при каз си ту а ци је ко ја је до ве ла до на па да, сам на пад на Ко сов ску Ми-
тро ви цу и да ље од ви ја ње су ко ба.

Кључ не ре чи: Ко сов ска Ми тро ви ца, на пад, Шчер би на, Ар ба на си, 
ре фор ме.

Ко сов ска Ми тро ви ца је би ла ва жно ге о граф ско и при вред но чво ри ште, 
чи ји је зна чај кра јем XIX и по чет ком XX ве ка све ви ше ра стао. Град се на-
ла зио на обо ду Ко со ва по ља, на пре ла зу рав ни це у бре жуљ ке и пла ни не, на 
ме сту где Ибар пра ви оштар за о крет. Ге о граф ски по ло жај на раз ме ђи две 
сре ди не ода вао је ути сак гра ни це из ме ђу две те ри то ри је. Иако ста тус по-
гра нич не ва ро ши зва нич но ни ка да ни је има ла, та кав епи тет ју је пра тио кроз 
исто ри ју. Ко сов ска Ми тро ви ца је не ка да одва ја ла Ву чи трн ски од Бо сан ског 
сан џа ка, а у окви ру Бо сан ског ви ла је та оста ла је све до 1878. го ди не, па су је 
мно ги пу то пи сци ко ји су про ла зи ли овим кра је ви ма ис ти ца ли као гра ни цу  

УДК 94:323.22(=18)(497.115)"1903" ;
327(470:560)"1903"

БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 33, 2012

* Ис тра жи вач-са рад ник, Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на/Ле по са вић, bo zar@ptt.rs
** 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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из ме ђу Ру ме ли је и Бо сне.1 Из град њом же ле знич ке пру ге Со лун – Ко сов-
ска Ми тро ви ца та кво ми шље ње је још ви ше по ја ча но, не без раз ло га: ту се 
за вр ша ва ла пру га и по чи ња ли су пу те ви у ра зним прав ци ма. Пу те ви из ра-
зних обла сти сли ва ли су се у град до но се ћи број но ста нов ни штво: од ра-
зно ра зних тр го ва ца, пре ко др жав них чи нов ни ка, до си ро ти ње. Сви они су 
у Ко сов ској Ми тро ви ци тра жи ли и на ла зи ли за до во ље ње сво јих по тре ба. 
Ве ли ки број оних ко ји су ов де на шли ухле бље ње би ли су му ха џи ри, у нај ве-
ћем бро ју из Бо сне, ко ји су по че ли да при сти жу од мах на кон Бер лин ског 
кон гре са, али се та кав тренд на ста вио све до осло бо ђе ња гра да и чи та ве 
обла сти. Ве ли ки при лив до вео је до то га да је број ста нов ни ка Ми тро ви це 
ра стао бр же не го у дру гим ко сов ским гра до ви ма. И док је са мо две де це ни-
је ра ни је Ми тро ви ца има ла 400 до 450 ку ћа, по чет ком XX ве ка она је има ла 
око 1300 ку ћа и бли зу 7000 ста нов ни ка.2 Пр во бит на ва рош се на ла зи ла на 
де сној оба ли Ибра, али је при ли вом ста нов ни штва по че ла да се ши ри, па је 
по чет ком XX ве ка има ла ве ли ку ко ло ни ју бо сан ских му ха џи ра, ко ја је на ле-
вој оба ли Ибра бро ја ла 130 ку ћа.

Стра те шки зна чај гра да по рас тао је на кон оку па ци је Бо сне од стра не 
Аустро у гар ске, ка ко за ову др жа ву, та ко и за Осман ско цар ство. Обе др-
жа ве по ла га ле су пра во на овај град, а за то је кри ва не ка да шња при пад ност 
Ми тро ви це Бо сан ском ви ла је ту и уго во ра са Бер лин ског кон гре са ко ји је 
чла ном 25 да вао пра во Аустро у гар ској да оку пи ра те ри то ри ју све „до иза 
Ми тро ви це“ (Au del la de Mi tro vit sa).3 Раз ли чи то ту ма че ње ове фор му ла ци-
је оста вља ло је пи та ње Ми тро ви це отво ре ним. Због ово га, и уоп ште ге-
о стра те шког по ло жа ја, тур ска др жа ва је у Ко сов ској Ми тро ви ци др жа ла 
зна чај не вој не сна ге, ко је су ту до брим де лом би ле ста ци о ни ра не још пре 
срп ско-тур ских ра то ва 1876-1878. го ди не. У то вре ме Ми тро ви ца је би ла 
нај зна чај ни ји вој ни цен тар од То пли це до Ув ца.4 По чет ком XX ве ка у њој 
је би ло се ди ште ди ви зи је са око 3000 вој ни ка пот по мог ну тих ар ти ље риј-
ским од ре дом.5

По ли тич ке при ли ке у Ко сов ској Ми тро ви ци од сли ка ва ле су тре нут ну по-
ли тич ку си ту а ци ју у Ко сов ском ви ла је ту, у нај го рој ва ри јан ти. Због стра те шки  

1 К. Н. Ко стић, На ши но ви гра до ви на ју гу, Бе о град, 1922, 59-60. Гра нич ни ка мен из ме ђу 
Бо сне и Ру ме ли је на ла зио се у бли зи ни (ста ре) же ле знич ке ста ни це, у ата ру се ла Ма ло 
Сви ња ре. На том ме сту су пут ни ци при но си ли жр тву (кур бан) за срећ но окон ча но 
пу то ва ње (А. Уро ше вић, „Ко сов ска Ми тро ви ца“, у: О Ко со ву, При шти на – Гњи ла не, 
2001, 323.

2 Б. Ну шић, Ко со во, опис зе мље и на ро да, При шти на, 2007, 230.
3 Ср би ја 1878. До ку мен ти, при ре ди ли М. Вој во дић, Д. Р. Жи во ји но вић, А. Ми тро вић, 

Р. Са мар џић, Бе о град, 1978, 565. (Уго вор скло пљен у Бер ли ну 13. ју ла)
4 Т. П. Стан ко вић, Пут не бе ле шке по Ста рој Ср би ји 1871-1898, Бе о град, 1910, 164. 
5 М. Ја го дић, Срп ско-ал бан ски од но си у Ко сов ском ви ла је ту (1878-1912), Бе о град, 

2009, 76.
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ва жног по ло жа ја за ути цај у овом гра ду над ме та ле су сe за ин те ре со ва не 
стра не. По ред Тур ске, за ути цај се ак тив но бо ри Аустро у гар ска, чи ји аген ти 
сва ко днев но при сти жу Ко сов ском же ле зни цом. У на ме ри да про ши ри свој 
ути цај из оку пи ра не Бо сне, Аустри ја тра жи при ста ли це ме ђу ар ба на шким 
ста нов ни штвом, ко је јој у по чет ку због ње не уло ге у Бо сни ни је на кло ње но. 
Аустри ја то на сто ји да от кло ни про па ган дом да Ар ба на си ма не пре ти опа-
сност од ње, већ од Ср би је и Ср ба. Под сти чу ћи Ар ба на се на зу лу ме про тив 
Ср ба Аустри ја на сто ји да про те ра пра во слав но ста нов ни штво из ових пре-
де ла ко је јој пред ста вља смет њу ши ре њу на ју го и сток. Ср би су би ли на ди-
рект ном пу ту пла ни ра не из град ње же ле знич ке пру ге од Ув ца до Ми тро ви це, 
због че га ра зним ак ци ја ма на сто ји да их исе ли. Као ре зул тат та кве ак ци је и 
про па ган де ја вља се та ко зва на афе ра у Ибар ском Ко ла ши ну 1901-1902. го-
ди не то ком ко је су ба ши бо зуч ке че те под ко ман дом Исе Бо ље тин ца, али и 
Сеј ди Са ке, Фер хад-бе га Али дра ги ћа и дру гих, уз ло ги стич ку по др шку тур-
ских вој них од ре да, а под из го во ром да тра же оруж је пре не то из Ср би је, из-
вр ши ли пре ме та чи ну се ла у око ли ни Ко сов ске Ми тро ви це.6 Ме ђу соб не сва-
ђе и су ко би ар ба на шких пр ва ка ни су их оме ле да сва ко за свој ра чун пљач ка 
и чи ни зу лу ме над ста нов ни штвом ко је се ни је бра ни ло. Нај ве ћа по сле ди ца 
то га би ло је укљу чи ва ње Ру си је у зби ва ња на те ре ну. За до га ђа је и по гром 
срп ског ста нов ни штва са зна ло се и у Евро пи што је ре зул ти ра ло отва ра њем 
ру ског кон зу ла та у Ко сов ској Ми тро ви ци и по кре та њем Ре форм не ак ци је. 
Ово, ме ђу тим, ни је ишло јед но став но. За пла ше ни прет ња ма Исе Бо ље тин-
ца и не за ин те ре со ва но шћу Тур ске да спро ве де пре у зе те оба ве зе, Ар ба на-
си ни су до зво ља ва ли да се отво ри кон зу лат у Ми тро ви ци, по ве зу ју ћи га са 
на го ве ште ним ре фор ма ма. Ми тров ча ни су озбиљ но схва та ли ове прет ње, 
а на то их је упо зо ра ва ла тра гич на суд би на њи хо вог су гра ђа ни на Ђор ђа 
Стер ђе ви ћа ко ји је уби јен 1901. го ди не са мо због ве за са ру ским кон зу лом 
Ма шко вом, ко ји је те го ди не бо ра вио у Ми тро ви ци ис тра жу ју ћи до га ђа је у 
Ибар ском Ко ла ши ну.7 Ру ска вла да је од лу ку о отва ра њу кон зу ла та усво ји ла 
7. ма ја 1902. го ди не,8 а за њом и Пор та, али је до до ла ска кон зу ла Шчер би не 
у Ми тро ви цу про шло осам ме се ци. На и ме, Шчер би на је тек по од ла ску Исе 
Бо ље тин ца у Ца ри град ус пео да уђе у Ко сов ску Ми тро ви цу по чет ком ја ну-
а ра 1903. го ди не.9

6 В. Зар ко вић, Афе ра у Ибар ском Ко ла ши ну 1901-1902. го ди не, При шти на-Ле по са вић 
2008.

7 В. Се ку лић, „Уби ство Ђор ђа Стер ђе ви ћа (ет нич ко чи шће ње и не моћ ди пло ма ти је)“, 
у: Ба шти на, св. 18, При шти на-Ле по са вић, 2005, 259-272.

8 С. Мар ти но вић, „Ру си ја и срп ско-ал бан ски од но си у пе ри о ду 1881-1902. го ди не“, 
у: Обе леж ја, год. XV, бр. 1, При шти на, 1985, 172.

9 М. Вој во дић, „Ак ци ја Ср би је на оства ре њу ре фор ми у Европ ској Тур ској у пр вој по ло-
ви ни 1903. го ди не (1791-1918), огле ди и рас пра ве“, у: Иза зо ви срп ске спољ не по ли ти ке, 
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Ње гов до ла зак у Ко сов ску Ми тро ви цу по кло пио се са ан ти ре форм ним 
ску по ви ма Ар ба на са ко ји су у то вре ме одр жа ва ли код Луч ког мо ста у Пећ-
кој ка зи, у се лу За ји ћу код При зре на, у Ла у ши у Дре ни ци, у Ис то ку и дру гим 
ме сти ма.10 На овим ску по ви ма „ве зи ва на је бе са“ про тив уво ђе ња ре фор ми 
ко је су под ра зу ме ва ле из јед на ча ва ња са хри шћа ни ма у по гле ду при сут но сти 
у жан дар ме ри ји, као и да ва ња пред но сти све тов ним у од но су на ше ри јат ске 
су до ве и оби чај но пра во. Иако је дин ство по овим пи та њи ма ни је по стиг ну-
то, јер су се по је ди ни гла ва ри за ла га ли за спро во ђе ње сул та но вих од лу ка, 
не ми ри су се ши ри ли одр жа ва њем но вих ску по ва.

Оштри ца тих не ми ра усме ри ла се пре ма Ко сов ској Ми тро ви ци, ко ја 
је ме ђу Ар ба на си ма по ста ла си но ним за ре фор ме, а пр ви ко рак у њи хо вом 
спро во ђе њу био је отва ра ње ру ског кон зу ла та и до ла зак кон зу ла Шчер би не. 
Ста нов ни штво Ми тро ви це на ла зи ло се из ме ђу сул та но ве од лу ке о отва ра њу 
кон зу ла та и спро во ђе њу ре фор ми и по бу на Ар ба на са. По бу на је под сти ца на 
до брим де лом и од Аустро у гар ске ко ја је на до ла зак ру ског кон зу ла гле да ла 
као на свој не у спех, па је и од Пор те тра жи ла, кад већ ни је ус пе ла да спре чи 
име но ва ње, од ла га ње ње го вог до ла ска „док у Ца ри гра ду не до би је ег зе ква ту-
ру за аустриј ског кон зу ла у Ми тро ви ци“.11 Ста нов ни штво, ка ко срп ско, та-
ко и ар ба на шко и тур ско, би ло је из ло же но ра зним при ти сци ма, ко ји су се 
ма ни фе сто ва ли број ним и сва ко днев ним оку пља њи ма Ар ба на са. Ка ко су и 
јед на и дру га стра на ис тра ја ва ле у сво јим пла но ви ма, Ар ба на си су са град-
ским Тур ци ма осми сли ли план ко јим је тре ба ло убе ди ти сул та на да по ву че 
сво је од лу ке. На и ме, сма тра ли су да град ско ста нов ни штво не сме да се од у-
пре пла но ви ма др жа ве, али за то мо же се о ско, због че га ће гра ђа ни Ми тро ви-
це при вид но за др жа ти не у тра лан став, а се о ско ста нов ни штво ће се бу ни ти. 
По овом пла ну, оног тре нут ка ка да ру ски кон зул бу де до шао у Ми тро ви цу, 
Ар ба на си из Ми тро вич ке, Пећ ке и Но во па зар ске ка зе до ћи ће у град с обра-
зло же њем да про те сту ју про тив уве де них на ме та за оруж је. Та да ће при вид но 
на ср ну ти на ми тро вич ке Тур ке, ко ји би те ле гра мом оба ве сти ли Ца ри град да 
их Ар ба на си на па да ју за то што до зво ља ва ју отва ра ње ру ског кон зу ла та. За-
мо ли ће Ца ри град да по ву че ову од лу ку, јер ако се то не де си, они ви ше ов де 
не мо гу жи ве ти, већ се мо ра ју се ли ти. Овај до го вор ве зан је бе сом и у скла ду 
с њим сва ког да на су на же ле знич ку ста ни цу до ла зи ли од ре ђе ни љу ди ко ји 

Бе о град, 2007, 307; В. Зар ко вић, „Ру ске ди пло ма те на уда ру атен та то ра у Ко сов ском и 
Би тољ ском ви ла је ту по чет ком XX ве ка“, у: Ба шти на, св. 32, При шти на – Ле по са вић, 
2012, 133.

10 М. Ја го дић, Срп ско-ал бан ски од но си у Ко сов ском ви ла је ту (1878-1912), 76; В. Сто јан-
че вић, „Дру штве но-по ли тич ке при ли ке ме ђу Ар ба на си ма у Ко сов ском ви ла је ту на по-
чет ку XX ве ка и ар ба на шки от пор про тив тур ских ре фо ра ма 1902/1903. го ди не“, у: 
Ср би и Ар ба на си 1804-1912, Но ви Сад, 1994, 224-233.

11 В. Ћо ро вић, Ди пло мат ска пре пи ска Кра ље ви не Ср би је, Бе о град, 1933, 359.
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су мо три ли да слу чај но не до ђу ру ски кон зул и ње го ве ства ри.12 У си ту а ци ји 
та квих пре ви ра ња сти гао је Шчер би на, а не ми ри су се на ста ви ли и пре не ли 
и на дру ге обла сти. Но ви под сти цај ар ба на шким не ми ри ма био је фе бру а ра 
1903. го ди не ка да су Ру си ја и Аустро у гар ска као опу но мо ће ни це ве ли ких си-
ла пре да ле Тур ци ма план ре фор ми, што је иза зва ло да ља оку пља ња ши ром 
Ко сов ског ви ла је та.13 У Но вом Па за ру је фе бру а ра 1903. го ди не одр жан скуп 
му сли ман ских гла ва ра ко ји је ор га ни зо вао Ив зо Муј чи но вић. По сто ја ла је 
на ме ра да се упу ти зах тев за ко ор ди ни ра ним про те стом у осам на ест ва ро ши 
Ко сов ског ви ла је та, али ни је по стиг нут до го вор.14

Ве ће оку пља ње Ар ба на са би ло је у Дре ни ци, где је и сул та но ва вој ска 
рет ко за ла зи ла. Ве за на је бе са про тив уво ђе ња ре фор ми и за про те ри ва ње ру-
ског кон зу ла из Ми тро ви це. Ар ба на си су по ку ша ли да оства ре до го во ре ко ји 
су по сти гли на овом ску пу. Упу ти ли су се у прав цу Ву чи тр на у на ме ри да из-
ло же сво је зах те ве. Гру па од око хи ља ду Ар ба на са до шла је пред Ву чи трн и не 
на и ла зе ћи ни на ка кав от пор ма лог вој ног од ре да упа ла у сам град зах те ва ју ћи 
пре да ју је да на ест зап ти ја. У том на па ду ју ри ша ли су на ху ћу мат; кај ма кам им 
је на бе су пре дао зап ти је ко је су од ве ли за При шти ну. Док је ва рош би ла за-
тво ре на, тур ски пр ва ци су се са кри ли, по је ди ни ви ђе ни ји Ср би, по пут Жив-
ка Фр ту ни ћа би ли мал тре ти ра ни и ту че ни. Ар ба на си су пре ти ли на па дом на 
Ми тро ви цу и, ка сни је на При шти ну, ис ти чу ћи не за до вољ ство због на ја вљи-
ва них ре фор ми и зах те ва ју ћи укла ња ње ру ског кон зу ла из Ми тро ви це.15

Ско ро сви Ар ба на си из ву чи трн ске и не што ма ло из при штин ске и ми-
тро вич ке ка зе ко ји су из вр ши ли на пад на Ву чи трн, охра бре ни по стиг ну тим 
успе хом, кре ну ли су исте но ћи на Ми тро ви цу. У том по хо ду уче ство ва ло их 
је око 2000-3000. Пре Ми тро ви це по де ли ли су се у две гру пе: јед ни су се 
ута бо ри ли до са ме ва ро ши, с де сне стра не мо ста на Сит ни ци, да кле на ис-
точ ној стра ни, пре ма са мој ка сар ни; дру ги су се за др жа ли ју го и сточ но од 
ва ро ши, пре ко бр да, у до ли ни се ла Сви ња ра. За њи хов до ла зак ми тро вич ка 
власт је са зна ла но ћу из ме ђу 16. и 17. мар та. Ују тру је за ступ ник ко ман дан та 
из вео осам то по ва на бр до код ка сар не и упе рио их на Ар ба на се на Сит ни-
ци, док су че ти ри то па би ла по ста вље на на бр ду за пад но од же ле знич ке ста-
ни це, про тив Ар ба на са уло го ре них код се ла Сви ња ра.

Због гла со ва ко ји су се ши ри ли о по кре ту Ар ба на са из Но вог Па за ра на 
Ми тро ви цу, јед но оде ље ње вој ске ста ци о ни ра ло се на два бр да код Зве ча-
на, на се вер ној стра ни од ва ро ши, ис под пу та ко ји је во дио за Но ви Па зар.  

12 Б. Пе ру ни чић, Зу лу ми ага и бе го ва у Ко сов ском ви ла је ту, Бе о град, 1989, 276.
13 М. 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, Но ви Сад, 2000, 54.
14 М. Ја го дић, Срп ско-ал бан ски од но си у Ко сов ском ви ла је ту (1878-1912), 75.
15 АС МИД ППО 1903, Р 12, С. Ј. Авра мо вић – вла ди у Бе о гра ду, При шти на 17. март 

1903. (те ле грам)
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Исто вре ме но је ме ђу Ср би ма за вла да ла па ни ка јер се го во ри ло да вој ска не ма 
на ред бу да пу ца и да ће Ар ба на се про пу сти ти у ва рош, где би их до че ка ли ми-
тро вич ки Тур ци, спрем ни да на пад ну, из вр ше по кољ и про те ра ју ру ског кон зу ла.

Про тив Ар ба на са и њи хо вог од би ја ња да при хва те од лу ке сул та на се већ 
не ко вре ме бо рио Шем си-па ша, ко ји се у том тре нут ку на ла зио у При зре ну, 
а ко ман дант гра да ко ји му је био пот чи њен, пу ков ник Са ит-беј16 је имао на-
ред бу из Ца ри гра да да отво ри ва тру у слу ча ју да Ар ба на си по ку ша ју да уђу 
у ва рош. Ру ски кон зул у Ми тро ви ци, Шчер би на, је на сто јао да ту на ред бу 
пре и на чи, та ко да се на Ар ба на се од мах пу ца, ка ко би се за пла ши ли и од на-
па да од у ста ли. Иако је Са ит-беј хтео да оспе то пов ску паљ бу на Ар ба на се, 
Шчер би на је ус пео сво јим раз ло зи ма да успо ри на пад, сма тра ју ћи да би се 
то ком но ћи оку пи ли у ве ћем бро ју. На кон оби ла ска ар ба на шког ло го ри шта 
код Сит ни це, Шчер би на се од мах вра тио на по зи ци ју где су би ли то по ви и 
на ре дио да на пад на њих от поч не. По под не, по сле три са та, от по че ла је паљ-
ба из то по ва, на кон че га је у су коб ушла и пе ша ди ја на о ру жа на ма у зер ка ма. 
На пр ви то пов ски пу цањ ми тро вич ка чар ши ја је би ла за тво ре на. То пов ска 
паљ ба је не пре кид но тра ја ла два са та, а ре ђа пуц ња ва се про ду жа ва ла још то-
ли ко. Ар ба на си су се на пр ву то пов ску паљ бу по ву кли ду бо ко у шу му, пу ца ли 
од сту па ју ћи и не пру жа ју ћи ни ка кав озби љан от пор тру па ма. Истог да на, 
уве че, до не то је у град 12 мр твих, 8 за ро бље них и 2 ра ње на. Број по ги ну лих 
је био да ле ко ве ћи; пре ма не ким на во ди ма уби је них је би ло 317.17

Упла ше ни Ср би су, из стра ха да ће из Пећ ке на хи је и Но вог Па за ра сти-
ћи још Ар ба на са, за тра жи ли уто чи ште у ру ском кон зу ла ту. Шчер би на је, 
пре зи ру ћи све опа сно сти и не во де ћи ра чу на да је цео по крет упе рен про-
тив ње га, хра бро и, са мо уз прат њу га ва за, до ла зио до ар ба на шких по зи ци ја. 
Нај ве ћа то пов ска паљ ба је би ла под ње го вим над зо ром. Хра бро др жа ње ру-
ског кон зу ла по ди гло је мо рал код Ср ба, а код ми тро вич ких Ту ра ка иза зва ло 
огор че ње и не го до ва ње што ни су но ћу на па ли Ми тро ви цу.18 

Од лу чан да ис тра је на свом по ло жа ју и у од бра ни гра да, Шчер би на је 
из ла зио на по ло жа је по сма тра ју ћи бор бу. У сво јим де пе ша ма упу ће ним Ма-
шко ву у Ско пљу хва лио је ко рект но др жа ње Са ит-бе га, пу ков ни ка ко ји је 
ко ман до вао вој ском. Ина че, Са ит-бег је ра ни је био вој ни ко ман дант и му те-
са риф у Пе ћи, али је по ту жби ру ског кон зу ла из Ско пља пре ме штен због не-
ак тив но сти при ли ком на па да на јед ног ру ског ка лу ђе ра не да ле ко од Пе ћи.19 

16 У ар хив ским до ку мен ти ма ово име се сре ће у два об ли ка као Са ид и као Са ит. Ра ди се 
о ис тој лич но сти, а ми ће мо ра ди јед но о бра зно сти ко ри сти ти Са ит.

17 АС МИД ППО 1903, Р 12, Пов. № 76, С. Ј. Авра мо вић – Си ми Ло за ни ћу, При шти на 
19. март 1903.

18 Исто.
19 АС МИД ППО 1903, Р 12, ПП Бр. 435, М. Кур то вић – ми ни стар ству ино стра них де ла 

у Бе о гра ду, Ско пље 18. март 1903.



Напад Арбанаса на Косовску Митровицу 1903. године 169

Шчер би на је по ред сла ња де пе ша у Ско пље о до га ђа ји ма у Ми тро ви ци 
и око ли ни из ве шта вао ру ског по сла ни ка у Ца ри гра ду, Зи но вје ва. На осно-
ву тих из ве шта ја и тврд њи ге не ра ла Кал ни на, ру ског вој ног аген та, сма тра-
ло се да је гар ни зон у Ми тро ви ци бро јао је око 3000 љу ди. Сул та но ви по-
ве ре ни ци су по ку ша ва ли да при во ле Ар ба на се на уво ђе ње ре фор ми, ко ји 
су од про те ста ре чи ма пре шли на оруж је. На њи хо во по на ша ње и ор га ни-
зо ва ње ука зи вао је са мом сул та ну и Зи но вјев, ис ти чу ћи да су то по сле ди-
це оду го вла че ња са уво ђе њем ре фор ми. На тај на чин Ар ба на си су ула зи ли 
у отво ре ну бор бу про тив цен трал них вла сти, ко је су тре ба ле да пре ду зму 
енер гич ни је ме ре и има ле ве ће пра во да по крет спре че оруж јем. Та квог ми-
шље ња је био и ве ли ки ве зир Фе рид па ша, и сам Ар ба нас. Он је кри ти ко вао 
сул та на да је пре ви ше по пу стљив пре ма ње го вим су на род ни ци ма, сма трао 
је да тре ба ухап си ти и про те ра ти не ко ли ко сто ти на гла ва ра и Ар ба на си би 
се уми ри ли.20 Ме ђу тим, сул тан је, окру жен гар дом ко ју су са чи ња ва ли Ар-
ба на си стра хо вао од пред у зи ма ња оштри јих ме ра. Због ар ба на шког по кре-
та ко ји је ства рао све ве ће бри ге у Јил ди зу и на Пор ти на ре ђе но је би ло 
да јед на ди ви зи ја од 16 ба та љо на кре не из Ана до ли је у европ ске ви ла је те 
Осман ског цар ства.21

Иако је по сто ја ла сум ња да ће сул тан упо тре би ти си лу про тив Ар ба на-
са, од лу ка је до не та у по след њем тре нут ку ка да је ве ли ка опа сност за пре ти ла 
Ми тро ви ци. На и ме, чим је у Ца ри град сти гао из ве штај о за у зе ћу Ву чи тр на 
од стра не Ар ба на са, ве ли ки ве зир је од сул та на зах те вао до зво лу за упо тре бу 
вој не си ле. За оштри је ме ре про тив Ар ба на са за ла гао се и ру ски по сла ник 
у Ца ри гра ду, Зи но вјев. За хва љу ју ћи том ан га жо ва њу Хил ми-па ши, ге не рал-
ном ин спек то ру, би ле су упу ће не де пе ше у ко ји ма се на ре ђу је упо тре ба си ле 
за да љи по ход про тив Ар ба на са. Исто вре ме но, ве ли ки ве зир је на ме ра вао да 
по хва та ар ба на шке пр ва ке и про те ра у Ди јар бе кир и око хи ља ду ви ђе ни јих 
по бу ње ни ка упу ти у раз не уда ље не ко ман де.22 

На кон су ко ба са тур ском вој ском код Ми тро ви це 17. мар та по ра же ни 
Ар ба на си су се по ву кли ка Дре ни ци, у се ла Љу шту и Ла у шу, пре но ћи ли код 
при ја те ља и раз и шли сво јим ку ћа ма. Огор че ни због пре тр пље ног по ра за, 
ши ри ли су гла со ве о по нов ном оку пља њу са Ар ба на си ма из пећ ке и ђа ко-
вич ке на хи је, на па ду на При шти ну, а по не ки ма и опет на Ми тро ви цу. Би ли 
су из не на ђе ни од лу ком Са ит-бе ја да то по ви ма пу ца на њих и оче ки ва ли не-
сме тан ула зак у Ми тро ви цу, као што су ушли у Ву чи трн. На ме ра ва ли су да 
из Ми тро ви це про те ра ју по ли ци ју, др жав не чи нов ни ке, хри шћа не зап ти је, 

20 М. Ја го дић, Срп ско-ал бан ски од но си у Ко сов ском ви ла је ту (1878-1912), 75.
21 АС МИД ППО 1903, Р 12, Пов. № 302, С. Гру јић – Си ми Ло за ни ћу, Ца ри град 19. 

март 1903.
22 АС МИД ППО 1903, Р 12, Пов. № 311, С. Гру јић – Си ми Ло за ни ћу, Ца ри град 19. 

март 1903. 
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а Шчер би ну мир но ис пра те до во за. Си ту а ци ја се из Ми тро ви це пре не ла и 
у дру ге де ло ве Ко сов ског ви ла је та. Скоп ски Тур ци ко ји су се та ко ђе јав но 
про ти ви ли уво ђе њу ре фор ми, због по ра за у Ми тро ви ци би ли су у стра ху од 
ра та. Од че ти ри иза сла ни ка ко ји су би ли упу ће ни у Ми тро ви цу, дво ји ца су 
се вра ти ла у Ско пље, је дан се за др жао у Ми тро ви ци, а је дан у При шти ни. 

За бри ну та због све ло ши је си ту а ци је у се ве ро за пад ном де лу Ко сов ског 
ви ла је та, Пор та је упу ти ла но ве вој не сна ге. Та ко је 19. мар та у Ско пље 
сти гло и од мах за Ми тро ви цу упу ће но по себ ним во зом 16 ва го на у ко ји ма 
је би ло око 800 вој ни ка из Би то ља и Ра де на и 9 ва го на му ни ци је, ша то ра, 
вој ног при бо ра, офи цир ских и то вар них ко ња. Истог да на, из Ја њи не је у 
Ско пље сти гао је дан ба та љон вој ни ка са 4 ва го на му ни ци је и при бо ра ко ји 
су би ли упу ће ни у прав цу Ми тро ви це. Су тра дан, 20. мар та је из Со лу на у 
Ско пље при сти гао још је дан ба та љон вој ни ка ко ји је по слат на Ко со во. По 
ре чи ма не ких офи ци ра, овај ба та љон је тре ба ло упу ти ти у При шти ну или 
Фе ри зо вић. Вој ска је има ла на ре ђе ње да упо тре би си лу и пу ца ако се Ар-
ба на си, пот по мог ну ти од сво јих па ша у Јил ди зу и аустро у гар ских аге на та, 
бу ду про ти ви ли ре фор ма ма и остан ку ру ског кон зу ла.23Оно што се за па жа 
и што је ка рак те ри стич но у овом по кре ту Ар ба на са је и чи ње ни ца да иза 
ње га до брим де лом сто ји Аустро у гар ска, не са мо при ча ма већ и нов цем. 
На то нам ука зу је и пу то ва ње Бе ћи ра, ку ри ра аустро у гар ског кон зу ла та у 
Ско пљу, ко ји је при ли ком упу ћи ва ња вој ске у Ми тро ви цу и сам от пу то вао 
во зом. Уме ша ност Аустро у гар ске у ар ба на шки на пад на Ву чи трн и Ми тро-
ви цу уви ђа ли су и са ми Тур ци, док су ка то ли ци упор но по ри ца ли ре чи ма: 
„Ла ко је Тур ци ма уми ри ти кра је ве ју жно од Ша ра, али не ка уми ре оне кра-
је ве (ар на ут ске) ако мо гу!!!“24 Од ла зе ћи че сто из Ско пља у Ми тро ви цу, 
Бе ћир је, ча шћа ва ју ћи Ар ба на се тро шио но вац у же љи да от кри је њи хо ве 
на ме ре и по др жа вао их да ис тра ју у сво јим пла но ви ма ре чи ма: „Ако умре 
Шчер би на, ни је то ни шта, цар ће пла ти ти оште ту 8.000 ли ра, а Ру си ја не-
ће да ра ту је због смр ти јед ног кон зу ла, јер за рат и ни је спрем на“.25 По ред 
Бе ћи ра Ми тро ви цу је че сто по се ћи вао и фра тар дон Ни ко ла, по ве ре ник 
аустро у гар ског кон зу ла у Ско пљу Бо ху ми ла Па ре. Аустро у гар ски аген ти су 
ши ри ли и ве сти да ће Аустро у гар ска за у зе ти се ве ро за пад не де ло ве Ко сов-
ског ви ла је та, да ће њи хо ва вој ска про ћи кроз Ср би ју, мо жда је и за у зе ти и 
да за то има одо бре ње ру ског ца ра.26

23 АС МИД ППО, 1903, Р 12, ПП Бр. 447, М. Кур то вић – ми ни стар ству ино стра них де ла 
у Бе о гра ду, Ско пље 21. март 1903.

24 АС МИД ППО, 1903, Р 12, ПП Бр. 435, М. Кур то вић – ми ни стар ству ино стра них де ла 
у Бе о гра ду, Ско пље 18. март 1903.

25 АС МИД ППО, 1903, Р 12, ПП Бр. 447, М. Кур то вић – ми ни стар ству ино стра них де ла 
у Бе о гра ду, Ско пље 21. март 1903.

26 Исто.
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По ред аустро у гар ске, ме ђу Ар ба на си ма се све ви ше опа жа ла и про па-
ган да из Ита ли је. Не ки Ха сан ефен ди ја, ста ри му де рис нај ве ће те ки је у Ђа-
ко ви ци, ко ји је ужи вао код Ар ба на са ве ли ко по што ва ње, че сто је до би јао 
пи сма из Ита ли је у ко ји ма су хва ље ни за до бро др жа ње и пру жа ње от по-
ра про тив ре фор ми. Агент Ср би је Ћи ћа рић је слу шао од јед ног пра ти о ца 
Ри за-бе га Ђа ков ца да се Ита ли ја за ла же за из ја ву и же љу Ар ба на са да при-
пад ну њој. Не ки су Ар ба на си на ме ра ва ли да у слу ча ју не сла га ња са Пор том 
и ње ним зах те ви ма за ре фор ма ма за тра же за шти ту стра них си ла и осну ју 
не ку вр сту ре пу бли ке. Ве ћи на је би ла за аустро у гар ски про тек то рат, дру ги 
за ита ли јан ски и тре ћи, ко ји су би ли нај но ви ја стру ја, за ен гле ски.27 Го то во 
исто вре ме но, на дру гој стра ни, у Ца ри гра ду, ен гле ски по сла ник је у сва кој 
при ли ци ис ти цао да су пред ло же не ре фор ме не до вољ не, кри ти ко вао већ 
пред ло же не, ис ти чу ћи но ве пред ло ге и пот пу ни је ме ре. Ово не за до вољ ство 
Ен гле ске по ти ца ло је од де таљ не нео ба ве ште но сти и ста вља ња у дру ги план 
од стра не Ру си је и Аустро у гар ске.28

Ру си ја је, у на ме ри да за шти ти хри шћан ско ста нов ни штво у Осман ском 
де лу цар ства, у скла ду са сво јим мо гућ но сти ма, ак тив но уче ство ва ла ка ко на 
по љу ди пло ма ти је, та ко и на са мом те ре ну. У ци љу што објек тив ни јег са гле-
да ва ња си ту а ци је и пру жа ња пу не по др шке и по мо ћи срп ском ста нов ни штву 
отво ре ни су би ли ру ски кон зу ла ти у При зре ну, Ми тро ви ци и Ска дру.29 На-
ро чи то је за срп ски на род од ве ли ког зна ча ја би ло отва ра ње ру ског кон зу ла та 
у Ми тро ви ци. На и ме, на та кав ко рак Ру си ја се од лу чи ла за хва љу ју ћи ан га-
жо ва њу срп ске ди пло ма ти је, у пр вом ре ду Сто ја на Но ва ко ви ћа ко ји је у то 
вре ме био по сла ник Ср би је у Пе тро гра ду. Но ва ко вић је, уви ђа ју ћи да срп ско 
ста нов ни штво по ста је све из ло же ни је ар ба на шким на па ди ма по сле ко јих се, 
на пу шта ју ћи сво ја има ња, не рет ко исе ља ва из Ста ре Ср би је ре шио да кроз 
ре ка пи ту ла ци ју до га ђа ја за ин те ре су је Ру си ју за отва ра ње кон зу ла та у Ми-
тро ви ци.30 По сле број них апе ла и мол би срп ских ди пло ма та и нео д луч но сти 
ру ске вла де, пре све га ру ског ми ни стра фи нан си ја г. Ви теа, ре ше но је да се 
отво ри ру ски кон зу лат у Ми тро ви ци.31 Иако је од лу ка о отва ра њу кон зу ла та 
по сто ја ла, он ни је од мах отво рен. За ње го во отва ра ње, по ред нео д луч но сти 

27 АС МИД ППО, 1903, Р 12, ПП Бр 467, М. Кур то вић – ми ни стар ству ино стра них де ла 
у Бе о гра ду, Ско пље 24. март 1903.

28 АС МИД ППО 1903, Р 12, Пов. № 57. М. Ј. Ми ли ће вић – Си ми Ло за ни ћу, Бер лин 9. 
март 1903.

29 С. Не дељ ко вић, „Ак тив но сти ру ских кон зу ла у Ста рој Ср би ји кра јем XIX и по чет ком 
XX ве ка“, у: Ба шти на, св. 12, При шти на – Ле по са вић, 2001, 165.

30 В. Се ку лић, „Отва ра ње ру ског кон зу ла та у Ко сов ској Ми тро ви ци“, у: Ба шти на, св. 19, 
При шти на – Ле по са вић, 2005, 145-146.

31 М. Вој во дић, „Фи нан си је Ср би је и на о ру жа ње вој ске – два нај зна чај ни ја пи та ња из 
про гра ма вла де Сто ја на Но ва ко ви ћа (1895-1896)“, у: Пу те ви срп ске ди пло ма ти је, 
Clio, Бе о град, 1999, 79-90.
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ми ни стра фи нан си ја, по сто ја ли су и дру ги раз ло зи, пре све га спо рост тур-
ских вла сти и не го до ва ње Аустро у гар ске ко ја је у то ме ви де ла глав ну пре пре-
ку сво јој екс пан зи о ни стич кој по ли ти ци и да љем ши ре њу на југ.32 

Чвр сто ре шен да за шти ти срп ско ста нов ни шво, и ако не спре чи бар да 
убла жи по крет Ар ба на са ко ји је по ста јао све из ра же ни ји, Шчер би на је, не 
во де ћи ра чу на о сво јој без бед но сти оби ла зио по ло жа је Ар ба на са. При ли ком 
оби ла ска по ло жа ја, на ме сту где су они пре тр пе ли ве ли ки по раз у на па ду на 
Ми тро ви цу, ко ји је ре зул ти рао ве ли ким бро јем и по ги ну лих, Шчер би на је био 
те шко ра њен. Ње га је том при ли ком, по ре чи ма Зи но вје ва, осим лич не прат ње 
пра тио је дан ви ши офи цир и је дан по ли циј ски чи нов ник са не ко ли ко зап ти ја.33 
На кон ра ња ва ња ру ског кон зу ла из Ско пља је у Ми тро ви цу упу ћен нај бо љи хи-
рург др Жак-па ша, ко ји је ле чио и Ха физ па шу, ко сов ског ва ли ју.34 У на ме ри да 
по мог не ра ње ном кон зу лу срп ска вла да је из Бе о гра да упу ти ла углед ног ле ка ра 
др Су бо ти ћа.35 Упр кос ан га жо ва њу нај у глед ни јих ле ка ра из Бе о гра да, Со лу на и 
Ца ри гра да Шчер би на је под ле гао ра на ма у но ћи из ме ђу 27. и 28. мар та.36

Атен та тор ко ји је пу цао на ру ског кон зу ла Шчер би ну звао се Ибра хим, 
Ар ба нас из Гњи лан ске ка зе. Сво је по ступ ке прав дао је же љом за осве том 
бра та ко ји је по ги нуо при ли ком на па да на Ми тро ви цу.37 Атен та тор ко ји је 
био пр во осу ђен на пет на ест го ди на ро би је ни је од слу жио ка зну јер је ка-
сни је по ми ло ван од стра не ру ског ца ра.38

По крет Ар ба на са про тив ре фор ми ко ји се ма ни фе сто вао на па дом на 
Ми тро ви цу и уби ством ру ског кон зу ла ус по рио је и го то во за у ста вио рад 
Пор те на из во ђе њу ре фор ми. Сул тан је уме сто да го ни и ка жња ва по чи ни-
о це, упу тио де ле га ци ју са ста вље ну од хо џа и дер ви ша да са њи ма пре го ва ра 
и да их по кло ни ма и бак ши ши ма при до би је. Чак је и ен гле ски ам ба са дор го-
во рио да је де ле га ци ја по не ла до ста нов ца и вред них по кло на јер је сул тан 
ра чу нао да ће га то ма ње ко шта ти не го ору жа на вој на си ла.39 

32 Д. Т. Ба та ко вић, „Анар хи ја и ге но цид над Ср би ма 1897-1912“, у: Ко со во и Ме то хи ја у 
срп ској исто ри ји, Бе о град, 1989, 264.

33 АС МИД ППО, 1903, Р 12, Пов. № 312, С. Гру јић – Си ми Ло за ни ћу, Ца ри град 19. 
март 1903. 

34 АС МИД ППО, 1903, Р 12, ПП Бр. 438, М. Кур то вић – ми ни стру ино стра них де ла, 
Ско пље 18. март 1903.

35 АС МИД ППО, 1903, Р 12, Пов. бр. 445, М. Кур то вић – Си ми Ло за ни ћу, Ско пље 20. 
март 1903.

36 Ца ри град ски гла сник, бр. 14, пе так 4. април 1903.
37 АС МИД ППО, 1903, Р 12, Пов. № 312, С. Гру јић – Си ми Ло за ни ћу, Ца ри град 19. 

март 1903; За ду жби не Ко со ва. Спо ме ни ци и зна ме ња срп ског на ро да, Епар хи ја ра шко-
при зрен ска, Бо го слов ски фа кул тет, При зрен – Бе о град, 1987, 669.

38 М. Ник шић, „Ста ње у Тур ској на Ко со ву и Ме то хи ји за вре ме по след ње де це ни је њи-
хо ве вла да ви не“, у: Са вре ме ни ци о Ко со ву и Ме то хи ји 1852-1912, Бе о град, 1988, 371.

39 АС МИД ППО, 1903, Р 12, Пов. № 348, С. Гру јић – Си ми Ло за ни ћу, Ца ри град 25. 
март 1903.
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У ме ђу вре ме ну је Ар ба на си ма упу ћен рас пис од стра не Хил ми-па ше, 
ге не рал ног ин спек то ра, ко ји их је по зи вао на по слу шност и по кор ност.40 
Сул тан је об ја вио ира ду ко јом се по зи ва ју ви ђе ни ји ар ба на шки пр ва ци у Ца-
ри град. За хва љу ју ћи ира ди, 17. мар та 1903. го ди не, у Ца ри град је от пу то-
вао Бај рам Цур из Ђа ко ви це, ар ба на шки пр вак и ко ман дант жан дар ме ри је 
у При шти ни. На осно ву исте ира де по зван је и Ри за-бег Ђа ко вац, сул та нов 
пу ков ник и ађу тант, а аустриј ски пла те жник. Уз прат њу де вет до зу ба на о ру-
жа них Ар ба на са до пу то вао је у Ско пље, ода кле је тре ба ло да кре не у Ца ри-
град.41 Ме ђу тим, Ри за-бег ни је од мах кре нуо пут Ца ри гра да, ње го вом дво-
у мље њу до при нео је аустро у гар ски кон зул у Ско пљу Па ра ко ји је, по ње му, 
тре ба ло да по слу жи у под стре ки ва њу Ар ба на са на не ре де. У том ци љу га је 
че сто по се ћи вао Па рин по ве ре ник Алек са Бо го са вље вић – Ке шељ. Бај рам 
Цур је, за раз ли ку од Ри за-бе га, од мах от пу то вао у Ца ри град, али се за др жао 
са мо 24 са та и на кон при мље них упут ста ва на дво ру да ути че на сми ри ва ње 
Ар ба на са вра тио на зад. Из Ца ри гра да је са истим ци љем упу ћен у Ми тро ви-
цу и Та јир-бег Ска дра нин, ту фек џи ја сул та нов.42 

Сул тан је из Ца ри гра да по слао ко ми си ју са за дат ком да Ар ба на си-
ма ука же на по сле ди це са ко ји ма би се су о чи ли у слу ча ју да се не по ко ре 
цар ској вла сти. Ко ми си ја је би ла са ста вље на од пет све ште них ли ца ви со-
ког по ло жа ја. Ме ђу њи ма је био и чу ве ни све ште ник Ју суф Зи ја ефен ди ја. 
По ред ње га био је и ца рев ађу тант ди ви зиј ски ге не рал Са дик са сво јим 
ађу тан том.43 Ко ми си ја је сти гла у При шти ну у на ме ри да са ве ту је Ар ба-
на се на по слу шност и по кор ност.44 Иако се го во ри ло да ће сул та но ви 
иза сла ни ци от пу то ва ти у Пећ, они су се упу ти ли у Ми тро ви цу. Истим 
во зом кре нуо је кон зул Ср би је у При шти ни Си ма Авра мо вић са не ко ли-
ко по ве ре ни ка.45 

Не ко ли ко сто ти на Ар ба на са огор че них због по ги би је ве ли ког бро ја 
сво јих при ста ли ца и не у спе лог по хо да на Ми тро ви цу оку пи ло се 24. мар та у 
се лу Пан ти на, иш че ку ју ћи да им се при дру же исто ми шље ни ци из пећ ке на-
хи је. Ко ми си ја је по зва ла тро ји цу њи хо вих кре на (гла ва ра): Ах ме та Де ли ју 
из Пре ка за у Дре ни ци, Сеј ди Са ку из Су ши це и још јед ног из пећ ке на хи је, 

40 АС МИД ППО, 1903, Р 12, без да ту ма. (пре вод)
41 АС МИД ППО, 1903, Р 12, ПП Бр. 447, М. Кур то вић – ми ни стар ству ино стра них де ла 

у Бе о гра ду, Ско пље 21. март 1903.
42 АС МИД ППО, 1903, Р 12, ПП Бр. 467, М. Кур то вић – ми ни стар ству ино стра них де ла 

у Бе о гра ду, Ско пље 24. март 1903.
43 АС МИД ППО, 1903, Р 12, бр. 42, М. Кур то вић – ми ни стар ству ино стра них де ла, Ри-

сто вац 23. март 1903. (те ле грам) 
44 АС МИД ППО, 1903, Р 12, без бро ја, ши фро ва ни те ле грам, С. Ј. Авра мо вић – ми ни-

стар ству ино стра них де ла у Бе о гра ду, При шти на 24. март 1903. 
45 АС МИД ППО, 1903, Р 12, без бро ја, На стас На ста си је вић – ми ни стар ству ино стра-

них де ла у Бе о гра ду, При шти на 24. март 1903. (ши фро ва ни те ле грам) 
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за мо ли ла их да се ра зи ђу и у сво је име по ша љу 15 по ве ре ни ка у Пећ са ко ји-
ма би у сул та но во име пре го ва ра ли.46 

Уви ђа ју ћи да се по крет ме ђу Ар ба на си ма не сти ша ва и не на слу ћу је ис-
ход пре го во ра, у Фе ри зо вић је би ло упу ће но осам ба та љо на пе ша ди је, сме-
ште них под ша то ри ма ко ји су тре ба ли да, у слу ча ју ши ре ња по кре та, ре а гу-
ју. Из Фе ри зо ви ћа, ко ји се на ла зио на сре до кра ћи пу те ва ко ји су во ди ли за 
При шти ну, Ми тро ви цу, При зрен и Пећ пе ша ди ја се упу ћи ва ла да ље.47 Вој-
ска је из Фе ри зо ви ћа оти шла за При зрен, а ње но ме сто је би ло по пу ње но 
но вим сна га ма. Је дан део Ар ба на са је по пу стио, у Љу ми и јед ном де лу Пе ћи 
при ста ли су на ре фор ме, док су се у дру гом де лу Пе ћи и Ђа ко ви ци и да ље 
про ти ви ли ре фор ма ма.48 

За хва љу ју ћи не до вољ ном и не вољ ном ан га жо ва њу тур ске вла де, по ло-
жај срп ског на ро да у европ ском де лу Осман ског цар ства по ста јао је све 
те жи. Угро же на лич на и имо вин ска си гур ност хри шћа на на ве ла је Ру си ју и 
Аустро у гар ску да из вр ше при ти сак на Пор ту да об ја ви ре фор ме у со лун ском 
и ко сов ском ви ла је ту на осно ву ко јих би се ус по ста вио ред у тим кра је ви ма. 
Об ја вљи ва ње ре фор ми од стра не Пор те иза зва ло је ве ли ко не го до ва ње Ар-
ба на са ко ји су се че сто оку пља ли, про те сто ва ли и на кра ју кул ми ни ра ли чак 
и уби стви ма по је ди них Ср ба ко ји су за хва љу ју ћи тим ре фор ма ма сту па ли у 
др жав ну слу жбу. На Ко со ву и Ме то хи ји ре фор ме ни су ни за жи ве ле, а по ло-
жај срп ског на ро да остао је не по пра вљив.49 

На пад на Ко сов ску Ми тро ви цу по ка зао је пра во ста ње ства ри у Ко-
сов ском ви ла је ту и Осман ском цар ству. Не на вик ну ти на от пор њи хо-
вим зах те ви ма и од у зи ма њу при ви ле ги ја Ар ба на си су на про кла мо ва но 
уво ђе ње ре фор ми гле да ли као на још је дан ма не вар Пор те и Јил ди за да 
из бег не пре у зе те оба ве зе. Са мо та кво уве ре ње мо гло их је до ве сти у на-
пад на Ко сов ску Ми тро ви цу, град ко ји је бра ни ла ди ви зи ја и ко ји је био 
нај ја че вој но упо ри ште Осман ског цар ства од То пли це до Ув ца. На пад 
је од би јен ла ко, а за тим су усле ди ле да ље ак ци је вој ске, ко ја је без от по ра 
уми ри ла Ар ба на се ши ром ви ла је та. Ово је по ка за ло да је са мо нео д луч-
ност и не за ин те ре со ва ност тур ске др жа ве до ве ла до та квог по на ша ња 
Ар ба на са. 

46 АС МИД ППО, 1903, Р 12, Пов. № 96, С. Ј. Авра мо вић – Па влу Де ни ћу, за ступ ни ку 
ми ни стра ино стра них де ла у Бе о гра ду, При шти на 28. март 1903.

47 АС МИД ППО, 1903, Р 12, Пов. № 92, На стас На ста си је вић – Па влу Де ни ћу, за ступ-
ни ку ми ни стра ино стра них де ла у Бе о гра ду, При шти на 26. март 1903.

48 АС МИД ППО, 1903, Р 12, без бро ја, С. Ј. Авра мо вић – ми ни стар ству ино стра них де-
ла у Бе о гра ду, При шти на 13. април 1903. (ши фро ва ни те ле грам)

49 М. Ник шић, „Ста ње у Тур ској на Ко со ву и Ме то хи ји за вре ме по след ње де це ни је 
њи хо ве вла да ви не“, у: Са вре ме ни ци о Ко со ву и Ме то хи ји 1852-1912, Бе о град, 1988, 
373-374.
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Ци ти ра ни нео бја вље ни из во ри

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

Ци ти ра ни об ја вље ни из во ри
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Ve sna ZAR KO VIĆ

THE ATTACK OF THE ALbANIANS TO KOSOVSKA 
mITROVICA IN 1903

Sum mary 

The beginning of the twentieth century brought new crises in Osman’s Em-
pire. The most important, and at the early beginning of the century, affair in Ibar-
ski Kolašin, resulted in the consulate opening in Kosovska Mitrovica, and the at-
titude Turkey has to carry out the proclaimed reforms by which the position of 
Christian population would be improved largely. The reforms introduction was 
not to be a simple job since broad strata of the Osman’s society were against it, 
starting from beys, through officials until the Sultan himself. Albanians were to be 
the loudest opponents of the reforms, who had seen in them a policy of détente 
toward Serbs, loss of their privileges, and introduction of order in the state. Their 
opposition toward the reforms was influenced by the chiefs and Austria-Hungary 
as well, which was to find in such turmoil its interests, although officially it had 
advocated for reforms.

The reforms introduction coincided with the opening of Russian consulate in 
Kosovska Mitrovica. The arrival of the consul Grigorije Scerbina in January and 
submission of plan for reforms implementation in February 1903 led to many meet-
ings throughout Kosovo villayet. One of the greater meetings came about during 
March in 1903 in Laushi and other villages of Drenica. The Albanians, around a 
thousand of them, directly from this meeting headed toward Vučitrn, being bound 
by oath (besa) that they would resist reforms and exterminate Russian consul. Hav-
ing not been resisted they took the town and arrested eleven gendarmes. This fact, 
and previous knowledge that the Sultan was always giving in to demands, convinced 
them it would be like that in the future so that they set off to Kosovska Mitrovica. 
Nevertheless, having pressured by great powers Sultan this time decided to sup-
press the resistance by force. The attack to Mitrovica occurred on the 17th of March 
1903. The town was defended by the division comprised around three thousand 
people, and supported by the artillery. In the defence of the town Russian consul 
Scerbina took active part, who was afterwards accused of personal adjustment of 
sighting device on cannons. As per some allegations, during the attack 317 attackers 
were killed. This caused the bitterness with the Albanians, and the attackers with-
drew in the direction of Drenica and split up. Tomorrow, on the 18th of March one 
Turkish corporal shot at the consul Scerbina while visiting the Turkish military po-
sitions. This act was justified by the revenge for his killed cousin. 
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The attack to Kosovska Mitrovica in March 1903 showed a real condition in 
Osman’s Empire. The Albanians, non-accustomed to be opposed by the state, took 
the attack which should have prevented the reforms introductions and exterminate 
Russian consul. Having pressured by great powers Turkish state resisted and eas-
ily suppressed the attack, by which it showed it had been the main culprit for bad 
condition in the state. 

Key words: Kosovska Mitrovica, attack, Scerbina, Albanians, reforms.

Рад је пре дат 15. ок то бра 2012. го ди не, а на кон 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.



Ми лу тин ЖИВ КО ВИЋ*

ДО СИ ЈЕ „СМА КО ШКРИ ЈЕЉ“ – ПРИ ЛОГ 
ПРО У ЧА ВА ЊУ РА ДА УПРА ВЕ ДР ЖАВ НЕ  
БЕЗ БЕД НО СТИ НА ПРО СТО РУ ТУ ТИ НА  

И ОКО ЛИ НЕ НА КОН ДРУ ГОГ  
СВЕТ СКОГ РА ТА** 

Ап стракт: Де ло ва ње ју го сло вен ске слу жбе без бед но сти због свог зна-
ча ја за очу ва ње но во у спо ста вље ног дру штве ног по рет ка и не спор них кон-
тро вер зи ко је су пра ти ле њен рад и да нас при вла чи па жњу струч не јав но сти. 
Без би ло ка квих ам би ци ја да са иде о ло шког аспек та су ге ри ше евен ту ал не 
за кључ ке о оправ да но сти ме то да ра да Упра ве др жав не без бед но сти, овај рад 
об ра ђу је слу чај по тра ге ор га на Упра ве др жав не без бед но сти из Ту ти на за од-
мет ни ком Сма ком Шкри је љом, ко ја је тра ја ла ско ро две де це ни је по сле кра-
ја Дру гог свет ског ра та. С об зи ром на то да је рад пи сан на осно ву из вор не 
гра ђе из фон да Без бед но сно ин фор ма тив не аген ци је, ко ји се на ла зи у Ар хи ву 
Ср би је, ра зно вр сност ме то да и на чин ра да ју го сло вен ске слу жбе без бед но сти 
на на шим про сто ри ма, опи са ни на слу ча ју Сма ка Шкри је ља отва ра ју број на 
пи та ња од ко јих ће се по је ди ни од го во ри и за кључ ци на мет ну ти са ми од се бе. 

Кључ не ре чи: Сма ко Шкри јељ, по тра га, слу чај, од мет ник, УДБ, Ту тин, 
са рад ник, За греб, Шта вич ки срез.

Упра ва др жав не без бед но сти (УДБ)1 је би ла је дан од др жа во твор них те-
ме ља со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је и њен нај ја чи уни фи ка ци о ни фак тор. Ње но 
де ло ва ње је по себ но би ло из ра же но у об ра чу ну са иде о ло шким про тив ни ци ма 

* Ис тра жи вач-при прав ник, Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на / Ле по са вић, mziv-
ko vickv@gmail.com

** 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

1 На ста ла је 1946. го ди не, ка да је Ор га ни за ци ја за за шти ту на ро да (ОЗН) ре ор га ни зо-
ва на и по де ље на на вој ни (Кон тра о ба ве штај на слу жба) и ци вил ни од сек (УДБ). По-
сле Бри он ског пле ну ма 1966. го ди не, УДБ-а ме ња име у Слу жба др жав не без бед но сти 
(СДБ)... (прим. ауто ра) 

УДК 323.281(497.1)"1945/1965" ;
351.746.1(497.1)"194/196"

БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 33, 2012
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и од мет ни ци ма од но ве ко му ни стич ке вла сти у пр вим го ди на по сле Дру-
гог свет ског ра та, он да, у вре ме су ко ба са зе мља ма Ин фор мби роа, као и 
у ра ду на от кри ва њу и су зби ја њу „ан ти др жав них еле ме на та“ ме ђу еми-
гра ци јом. Пар ти ја је, та ко ђе, ко ри сти ла УДБ-у да би про жи ма ла и кон-
тро ли са ла дру штво у це ли ни. Ме ђу тим, ње не ме то де ра да су би ле крај ње 
кон тро верз не. Шпи ју ни ра ње, уце на, про гон, фи зич ко на си ље, па и ли кви-
ди ра ње гра ђа на, би ле су че ста по ја ва. Опи са но ста ње одр жа ва ло се све до 
ко ре ни тих ре фор ми у овој ин сти ту ци ји по сле Бри он ског пле ну ма 1966. 
го ди не. 

Ка ко је без бед но сна слу жба по себ но над гле да ла сре ди не где је ко ла бо-
ра ци ја у то ку ра та би ла ин тен зив на и где су иде о ло шки опо зит ни по кре ти 
би ли до ми нант ни, Шта вич ки срез (Ту тин), као по ли тич ки тра ди ци о нал но 
не ста бил но под руч је, где Пар ти ја ни је оства ри ла ве ћи ути цај за вре ме Дру-
гог свет ског ра та, био је под по ја ча ном кон тро лом УДБ-е. 

Слу чај по тра ге за Сма ком Шкри је љом – осу ђе ним од мет ни ком и ко ла-
бо ра ци о ни стом из Шта вич ког сре за, пред ста вља јед ну исто риј ску ми ни ја-
ту ру из ра да без бед но сне слу жбе, ко ја про бле ма ти зу је не ко ли ко аспе ка та 
функ ци о ни са ња ове слу жбе. Пр во – ко ли ко је био пре дан и ак ти ван рад 
УДБ-е на от кри ва њу и хап ше њу не при ја те ља ко му ни стич ког ре жи ма, од-
но сно др жа ве. Дру го – ко је су све ме то де аген ти тај не слу жбе ко ри сти ли у 
свом ра ду и тре ће – да ли су и у ко ли кој ме ри, де ло ва њем УДБ-е на ру ша ва на 
лич на и јав на пра ва гра ђа на? Осим то га, ука за ће мо и на из ве сне про бле ме 
уну тар са мих струк ту ра УДБ-е, пре све га ка да је у пи та њу са рад ња из ме ђу 
ор га ни за ци о них цен та ра слу жбе као што су Бе о град, Са ра је во или Ско пље, 
са ма њим огран ци ма у про вин ци ји, као што се то по себ но по ка за ло у слу ча-
ју Сма ко Шри јељ на про сто ру Ту ти на. По се бан сег мент на ше па жње усме-
рен је на про блем од но са УДБ-е и Пар ти је. Та ко ђе, ви де ће мо да ли је би ло 
оправ да них раз ло га за два де се то го ди шњу по тра гу за Сма ком Шкри је љом, 
или су чел ни љу ди УДБ-е, за сле пље ни иде о ло ги јом, без осно ва пре ви ше про-
ду жи ли тај про цес. 

Ко ла бо ра ци ја са оку па тор ским вла сти ма је на про сто ру Шта вич ког сре-
за узе ла ма ха на свим ни во и ма.2 Ал бан ско-му сли ман ски пр ва ци из сре за и 
са Ко со ва и Ме то хи је су уз по моћ ита ли јан ских, а он да и не мач ких оку па-
ци о них сна га, чвр сто др жа ли власт у сре зу то ком чи та вог ра та. Ути цај Ко-
му ни стич ке пар ти је Ју го сла ви је (КПЈ) је био не зна тан, све до осло бо ђе ња 

2 Шта вич ки срез је пре ма ста ти стич ким по да ци ма из 1931. го ди не об у хва тао про стор 
од 821 км² и чи ни ло га је 5 оп шти на са 83 се ла и за се о ка. Оп шти не су би ле: де ли међ-
ска, ибар ска, ра ду о вач ка, су во дол ска и ту тин ска. На овом про сто ру жи ве ло је 16.602 
ста нов ни ка, од че га су му сли ма ни чи ни ли око 90% ста нов ни штва. Ва рош Ту тин је при 
то ме има ла не ко ли ко сто ти на ста нов ни ка... Е. Му шо вић, Ту тин и око ли на, Бе о град, 
1984, 81-82. 
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овог кра ја но вем бра 1944. го ди не. Пр ве пар ти зан ске је ди ни це фор ми ра не 
су сре ди ном 1944. и то од стра не љу ди за ко је се ис по ста ви ло да су са ра ђи-
ва ли са оку па то ром.3 Због све га то га, у сре зу се по сле осло бо ђе ња по ја вио 
ве ли ки број од мет ни ка ко ји су се ор га ни зо ва ли у де се так ме ђу соб но по ве за-
них пљач ка шких бан ди. Ве ћин ско му сли ман ско ста нов ни штво4 у сре зу, ко је 
је са не по ве ре њем гле да ло на но ву власт је, због стра ха од осве те раз бој ни ка, 
пру жа ло ја ку по др шку од мет ни ци ма.5 

По чев од 1945. го ди не на те ри то ри ји Шта вич ког сре за би ло је око 200 
од мет ни ка, али се њи хов број вре ме ном сма њи вао.6 По след њи од мет ни ци 
ли кви ди ра ни су тек 1952. го ди не. У овом вре мен ском ин тер ва лу, од мет ни ци 
су из вр ши ли 66 де ла пљач ке, па ље ви не, от ми ца, пре би ја ња и уби ста ва над 
му сли ма ни ма и Ср би ма. Осим то га, че сти су би ли и на па ди на ор га не вла-
сти. Ка ко су бан ди ти из Шта вич ког сре за де ло ва ли и у су сед ним сре зо ви ма, 
по го то во у Сје нич ком, Де жев ском, Иван град ском (Бе ран ском) и Ис точ ком 
сре зу, број по чи ње них зло де ла био је мно го ве ћи. Ма да су по тра гу, ло ци ра-
ње, хап ше ње и ли кви ди ра ње од мет ни ка углав ном спро во ди ли ло кал ни ор га-
ни без бед но сне слу жбе, на не ким слу ча је ви ма су би ли ан га жо ва ни и аген ти 
из Бе о гра да. 

До 1952. го ди не, ве ћи на бан ди та са про сто ра Ту ти на и око ли не би ла 
је ухап ше на или ли кви ди ра на. Је дан део раз бој ни ка и рат них зло чи на ца ус-
пео је да пре бег не у ино стран ство (углав ном у Тур ску) ода кле је на раз не 
на чи не под ри вао ус по ста вља ње ко му ни стич ког ре жи ма у Ју го сла ви ји.7 Не-
ки су оста ли у сре зу или дру гим де ло ви ма Ју го сла ви је, скри ва ју ћи се под 
ла жним иден ти те том. За њи ма је служб да УДБ-е на ста ви ла да тра га. Је дан 
од тра же них био је и Сма ко Шкри јељ, ко ла бо ра ци о ни ста и од мет ник из 
око ли не Ту ти на.

3 Ар хив Ср би је (да ље АС), Без бед но сна ин фор ма тив на аген ци ја (да ље БИА), зб. 175, 
фас. 6, при лог 12; АС, БИА, зб. 175, фас. 4, при ло зи 6-7; М. Ћу ко вић, Сан џак у НОБ-у, 
Бе о град, 1962, 536. 

4 У Шта вич ком сре зу под тер ми ном „му сли ман ско ста нов ни штво“ под ра зу ме ва ју се нај-
број ни ји му сли ма ни сло вен ског по ре кла, ко ји се да нас на зи ва ју Бо шња ци ма. По ред 
њих, на овом про сто ру су жи ве ли Ал бан ци и не што Ту ра ка... (прим. ауто ра).

5 Због по ма га ња од мет ни ка у Шта вич ком сре зу је оп ту же но око 130 гра ђа на... АС, БИА, 
зб. 175, фас. 12, при ло зи 1-20.

6 Број од мет ни ка од вла сти, већ на ред не го ди не, сма њио се на 28, да би 1948. го ди не 
у ту тин ском кра ју би ло са мо 11 раз бој ни ка рас по ре ђе них у две ве ће бан де. Го ди не 
1949. би ло их је 5, а на по чет ку 1952. го ди не са мо 3. Нај по зна ти ји од мет ни ци са овог 
про сто ра би ли су: Би лал и Дер виш Дре ше вић, Сал ко Га не вић, Џе мо Бал тић, Па шо 
Хач ко вић, Ћа мил Ду ка ђи нац, Ху сни ја Џе ко вић, Со кол Зу кор лић итд... АС, БИА, зб. 
175, фас. 4, при ло зи 7, 9-12; Е. Му шо вић, нав.де ло, 88.

7 Нај по зна ти ји рат ни зло чин ци са овог про сто ра ко ји су по бе гли из Ју го сла ви је би ли су: 
Би лал Дре ше вић, Дер виш Дре ше вић, Бах ти јар Си на но вић, Абид и Па шо Бе ћи ро вић и 
др... АС, БИА, зб. 175, фас. 13, при ло зи 1, 6. 
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Сма ко Шкри јељ је ро ђен у се лу Руд ни ци у бли зи ни Ту ти на 1916. го ди не 
од оца Са ли ха и мај ке Па ше ме. Из во ри ка зу ју да је био ве о ма ин те ли гент-
на, спо соб на и ха ри зма тич на осо ба. Иако ни је ишао у шко лу, сам је на у чио 
да чи та и пи ше. То му је омо гу ћи ло да се за по сли као чи нов ник у По ре ској 
упра ви Шта вич ког сре за. Био је уче сник Април ског ра та као бо рац у Ко-
сов ској ди ви зи ји. По сле оку па ци је на ста вио је да ра ди у По ре ској упра ви у 
Ту ти ну. За са мо два ме се ца је на у чио ита ли јан ски је зик и ду го вре ме на био 
је ди на осо ба ко ја се мо гла спо ра зу ме ти са оку па то ри ма у Ту ти ну. Као ту мач 
по ве зао се са ло кал ним ита ли јан ским вла сти ма и код њих сте као из ве сно по-
ве ре ње8, нај ве ро ват ни је због то га што је, пре ма не ким из ве шта ји ма, са ра ђи-
вао са ита ли јан ском оба ве штај ном слу жбом. 

Услед опи са них окол но сти, Сма ко Шкри јељ је по стао ве о ма ути цај на 
лич ност у Шта вич ком сре зу. Ње гов по ло жај му је до нео фи нан сиј ску, од но-
сно ег зи стен ци јал ну си гур ност, ко ју је та да ужи вао ве о ма ма ли број љу ди у 
овим си ро ма шним кра је ви ма. Из др жа вао је не ко ли ко ро ђа ка из по ро ди ца 
Зе ћи ро вић, Ка ча пор и Шкри јељ, ко је су му се ка сни је оду жи ле скри ва ју ћи 
га од ко му ни стич ких вла сти. То ком 1942. го ди не по стао је на чел ник По ре-
ске упра ве, а кра јем исте је по ста вљен и за се кре та ра Ал бан ске фа ши стич ке 
пар ти је у Шта вич ком сре зу. Ме ђу тим, ни је се ду го за др жао на тој по зи ци ји. 
Од ја ну а ра до сеп тем бра 1943. ра ди у По ре ској упра ви гра да Пећ. По сле ка-
пи ту ла ци је Ита ли је ис ко ри стио је сво је ве зе са Аћи фом Ха џи ах ме то ви ћем 
Бљу том, нај моћ ни јом осо бом у Но вом Па за ру, и за по слио се у та мо шњој 
Сре ској упра ви.9 

Шкри јељ се у Но вом Па за ру за др жао до мар та или ју на 1944. го ди не 
ка да сту па у пар ти зан ске је дин це. Пр во бит но је био у Сан џач ком од ре ду. 
Ме ђу тим, због не ких ста рих раз ми ри ца до шао је у су коб са ко ман дан ти ма 
од ре да Азе мом Аго ви ћем и Фа и ком Бах ти ја ре ви ћем, па је но вем бра 1944. 
го ди не мо рао да про ме ни је ди ни цу и сту пио је у IX Цр но гор ску бри га ду.10 
Са њом је уче ство вао у бор ба ма за осло бо ђе ње Ро жа ја и Бе ра на и чак до био 
офи цир ски чин. 

То ком ве ли ке чист ке у пар ти зан ским је ди ни ца ма ко је су опе ри са ле на 
про сто ру Сан џа ка, спро ве де не у де цем бру 1944. го ди не, Сма ко Шкри јељ 
је ухап шен од стра не ор га на ОЗН-е у Бје лом По љу. У за тво ру је био крат-
ко вре ме, а он да је пу штен због не до стат ка до ка за. Пре ма из ја ва ма не ко ли-
ко све до ка, та да је Шкри је ље ва сна ла жљи вост по но во до шла до из ра жа ја. 
На и ме, он је то ком ислед нич ког про це са ис ко ри стио тре ну так не па жње 

8 АС, БИА, зб. 175, фас. 5, при ло зи 20-21, 35-36, 39, 93-95.
9 АС, БИА, зб. 175, фас. 5, при ло зи 26-27, 60.
10 По ме ну ти Ел маз Аго вић га је при ја вио ко ман ди ди ви зи је као ко ла бо ра ци о ни сту, а Фа-

ик Бах ти ја ре вић је хтео чак и да га уби је... АС, БИА, зб. 175, фас. 5, при ло зи 86-87.
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офи ци ра ОЗН-е и ус пео да не при ме ћен од њих, ис пе ча ти ра цео блок блан-
ко па пи ра пе ча ти ма ОЗН-е из Бје лог По ља.11 Шкри јељ је убр зо до знао да 
су га ко му ни стич ке вла сти у Шта вич ком сре зу оп ту жи ле за ко ла бо ра ци ју са 
оку па то ром и да су рас пи са ле по тер ни цу за њим. По што се ви ше ни је осе-
ћао си гур но у Ју го сло вен ској ар ми ји, он је кра јем 1944. го ди не, док је био 
ста ци о ни ран у Пље вљи ма, де зер ти рао из вој ске,12 на кон че га је кре нуо сво-
јој број ној род би ни ко ја је жи ве ла ши ром Шта вич ког сре за. По ме ну те блан-
ко на ред бе ко је је имао код се бе, омо гу ћи ле су му нео ме та но кре та ње кроз 
Сан џак. На пу ту до Шта вич ког сре за ви ђен је у Сје ни ци и обли жњем се лу 
Ду бо ву. Све до апри ла 1945. го ди не крио се у до ма ћин ству сво је ро ђе не се-
стре у се лу Ор љу, не да ле ко од Ту ти на, по сле че га се пре ба цио у Ри ба ри ће. 
У ме ђу вре ме ну је два пу та, у мар ту и ма ју 1945. го ди не, од ла зио за Но ви Па-
зар, а ви ђен је јед ном и у Ту ти ну,13 на кон че га му се гу би сва ки траг и од та да 
се он зва нич но сма тра за не ста ло ли це. Због то га су у ту тин ском кра ју по че-
ле да кру же раз не вер зи је о то ме шта се де си ло са њим. Не ке од тих вер зи ја 
су по при ми ле ка рак тер ле ген де.14

По тра га ло кал них ор га на УДБ-е за Сма ком Шкри је љом мо же се пра ти-
ти кроз три вре мен ске фа зе. Пр ва фа за се по кла па са пе ри о дом об ра чу на са 
од мет ни ци ма у Шта вич ком сре зу то ком 1945-1952. го ди не. Сле де ћа фа за је 
спро ве де на у дру гој по ло ви ни 50-тих (1955-1958), а тре ћа по чет ком 60-тих 
го ди на (1960-1965). 

Без бед но сна слу жба је у пр вим го ди на ма по сле ра та ма ло то га ура ди ла 
на про на ла же њу и хап ше њу Сма ка Шкри је ља. УДБ-а је би ла усред сре ђе на 
на не у тра ли са ње пре о ста лих од мет ни ка на овим про сто ри ма, а Шкри јељ 
је сма тран за јед ног од њих. Сто га за Шкри је љом ни је спро во ђе на по себ-
на по тра га. По ред то га, функ ци о ни са ње УДБ-е у Шта вич ком сре зу је би ло 
знат но оте жа но. На и ме, из био је су коб из ме ђу ове ин сти ту ци је и сре ског 
ру ко вод ства КПЈ, а оп шта по ли тич ка си ту а ци ја у сре зу је од стра не ви ших 
пар тиј ских ин стан ци оце ње на као „не за до во ља ва ју ћа“.15 Та ко ђе, уки да њем 
Шта вич ког сре за 1947. и ње го вим при па ја њем сре зу са цен тром у Но вом 

11 Пре ма дру гој вер зи ји, Сма ко Шкри јељ је у пар ти за ни ма до спео до функ ци је по ли тич-
ког ко ме са ра, па су му по ме ну ти пе ча ти би ли по ве ре ни на чу ва ње. По сто је и све до-
чан ства ко ја го во ре о то ме да је Шкри јељ при па дао је ди ни ца ма ОЗН-е, па да је та да 
зло у по тре био пе ча те од ре да... АС, БИА, зб. 175, фас. 5, при ло зи 33, 35, 39. 

12 АС, БИА, зб. 175, фас. 5, при лог 33.
13 АС, БИА, зб. 175, фас. 5, при ло зи 6, 22-23, 86-87, 88-90, 91, 94, 124-125.
14 Део му сли ман ског ста нов ни штва ко ји ни је при хва тао но ву др жа ву, на Сма ка Шкри је-

ља и ње го ву суд би ну гле дао је као на сим бол от по ра ко му ни стич кој вла сти. За ње га се 
при ча ло да је „ве ли ки ју нак ко ји је у бо ју убио мно ге пар ти за не“, а чак су га сма тра ли за 
„ва ли ју“ (све та лич ност у исла му)... АС, БИА, зб. 175, фас. 5, при лог 126. 

15 АС, БИА, зб. 61, Те ро ри стич ка ор га ни за ци ја „Мла ди му сли ма ни“ и му сли ман ске од-
мет нич ке гру пе у Ту ти ну (1950-52), фас. 9, при лог 35.
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Па за ру, Од сек УДБ-е за Ту тин и око ли ну је де гра ди ран на ни во опу но моћ-
ства, ко је је при по је но Од се ку за Но ви Па зар. То је сма њи ло опе ра тив ни 
ка па ци тет, па је ин тен зи тет де ло ва ња УДБ-е на овом сек то ру био огра ни чен 
не ко ли ко на ред них го ди на. 

Услед на ве де них окол но сти, раз ра да слу ча ја Сма ка Шкри је ља ни је од-
ма кла да ље од при ку пља ња не ко ли ко не про ве ре них и не по у зда них ин фор-
ма ци ја о ње го вом раз бој ни штву по сле ра та, до би је них од са рад ни ка са те ри-
то ри је Шта вич ког сре за.16 Пре ма јед ној од ин фор ма ци ја, Шкри јељ је 1946. 
из вр шио пљач ку не ких се ља ка не да ле ко од Ту ти на.17 Сум ња ло се и да је при-
сту пио не кој од ло кал них бан дит ских гру па. Исте го ди не до би је на је и ин-
фор ма ци ја да је Шкри јељ си гур но жив, те да се скри ва не где у сре зу. По сле 
то га све до 1951. УДБ-а ни је при ба ви ла ни је дан по да так о Шкри је љу, а он да 
се по ја ви ло не ко ли ко гла си на о то ме да је про ме нио иден ти тет и да се на ла-
зи не где у Ју го сло вен ској на род ној ар ми ји. Пре ма дру гим ин фор ма ци ја ма 
Шкри јељ је на пу стио срез и пре шао на те ри то ри ју Цр не Го ре, а би ло је и 
на га ђа ња да је пре бе гао у Ал ба ни ју. Уско ро је пр ви пут при ба вље на ин фор-
ма ци ја да је Сма ко Шкри јељ мр тав.18 Ме ђу тим, због на ве де них про бле ма, 
из о стао је аде ква тан ис тра жни план, па се Опу но моћ ство УДБ-е за Ту тин 
по сле 1951. на ду жи низ го ди на ни је по дроб ни је ба ви ло овим слу ча јем.

Сре ди ном 50-тих, тач ни је 1955. го ди не, ло кал ни ор га ни УДБ-е су се по-
но во за ин те ре со ва ли за Шкри је ља, по што је он по сле 1952. го ди не био нај-
по зна ти ји од мет ник са овог про сто ра о чи јој се суд би ни ни шта ни је зна ло. 
По што је за Шкри је љом би ла и да ље рас пи са на по тер ни ца, 17. ју ла 1955. 
го ди не по ја вио се из ве сни Ме џид Фе ро вић, обу ћар из Ко сов ске Ми тро ви-
це, ко ји је у свом ис ка зу УДБ-и га ран то вао да је у ма ју 1945. ви део Шкри је ља 
на са мр ти у вој ној бол ни ци у Ко сов ској Ми тро ви ци.19 Ова ин три гант на ин-
фор ма ци ја уско ро је усло ви ла по кре та ње да ле ко оп се жни је ак ци је усме ре не 
ка от кри ва њу Шкри је ља. По ме ну ти Фе ро вић ста вљен је под над зор, али и 
це ло куп на Шкри је љо ва род би на као по тен ци јал но сум њи ва.20 

16 У до ку мен та ци ји УДБ-е под тер ми ном „са рад ник“ се углав ном под ра зу ме ва ци вил но 
ли це ко је из не ког раз ло га вр ши шпи ју на жу за ње не по тре бе. Са рад ни ка је би ло мно го 
и они су мо гли би ти би ло ко, не за ви сно од про фе си је, пре би ва ли шта, ет нич ке или вер-
ске при пад но сти итд. Не ки гра ђа ни су би ли при мо ра ни да ра де за слу жбу УДБ-е, док 
су опет, не ки са мо и ни ци ја тив но сту па ли у кон такт са аген ти ма на да ју ћи се од ре ђе ним 
при ви ле гиј ма... (М.Ж.). 

17 АС, БИА, зб. 175, фас. 5, при лог 12.
18 АС, БИА, зб. 175, фас. 5, при ло зи 13-14.
19 АС, БИА, зб. 175, фас. 5, при лог 32.
20 Пре ма из ве шта ји ма аге на та, Шкри јељ је имао раз гра на ту мре жу при ја те ља и род би не 

ко ја је мо гла да га скри ва или по ма же. Ме ђу њи ма су по себ но ис так ну ти: ро ђе ни брат 
Ху сни ја са пре би ва ли штем у се лу Руд ни ци, Ра мо Зе ћи ро вић, ње гов брат од ро ђе не 
тет ке, ина че сто лар из Ту ти на, он да се стри ћи Фа ко, Ра мо, Ибиш и Ха збо Зе ћи ро вић, 



Досије „Смако Шкријељ“ – прилог проучавању рада управе државне безбедности... 185

По што ове ме ре ни су уро ди ле пло дом, у де цем бру 1957. го ди не аген-
ти су кон так ти ра ли Фе ро ви ћа ко ји је опет по твр дио да је Шкри јељ пре ми-
нуо 1945. у Ко сов ској Ми тро ви ци. Исто вре ме но, слу жбе ни ци УДБ-е су се о 
Шкри је љу рас пи ти ва ли и у ко сов ско-ми тро вач кој бол ни ци. Ме ђу тим, оба-
ве ште ни су да је тра же на вој на бол ни ца на пу сти ла град још 1946. го ди не и 
да је са со бом од не ла це ло куп ну ар хи ву.21 

Сум ња ју ћи да Фе ро вић ни је ре као све што зна, УДБ-а вр бу је јед ног од 
ње го вих бли ских при ја те ља Аси ма Ме ђе до ви ћа да у не фор мал ном раз го во-
ру, ко ри сте ћи Фе ро ви ће во по ве ре ње, пре ђе на суд би ну Сма ка Шкри је ља. 
Бу ду ћи да је Фе ро вић у то ку ра та имао из ве сне до ди ре са не мач ким оку па-
то ром, а да због то га ни је осу ђи ван, пре ма ис ка зу са рад ни ка био је ве о ма 
уз не ми рен јер му УДБ-а ни је ве ро ва ла. Жа лио се и да је већ ду го под ње ним 
при ти ском (пра ће ње, чи та ње по ште, при слу шки ва ње те ле фо на, прет ње, уце-
не и сл.) ко ји ви ше ни је мо гао под не ти. Ово га пу та он је из ја вио да ни је ви-
део Шкри је ља ка ко уми ре, већ да је то ка сни је чуо од за по сле них у бол ни ци. 
До дао је и да не зна где је Шкри јељ са хра њен.22 По сле овог са зна ња, слу жба 
УДБ-е је озна чи ла Фе ро ви ће ве ис ка зе као не си гур не и не про вер љи ве, те за-
кљу чи ла да Шкри јељ ни је мр тав и да не где у Ју го сла ви ји жи ви иле гал но, иако 
ни је има ла го то во ни ка кве ин фор ма ци је где би то мо гло би ти. Од лу че но је 
да се ис тра га ин тен зи ви ра и убр зо се отва ра по се бан до си је по све ћен ак ци ји 
про на ла же ња и хва та ња овог од мет ни ка.23 Од лу ка ор га на УДБ-е о на став ку 
по ступ ка, иако за то ни је би ло до вољ но ма те ри ја ла, пот пу но је ра зу мљи ва. 
Ова ин сти ту ци ја је би ла ду бо ко иде о ло ги зо ва на и по све ће на очу ва њу ко-
му ни стич ког др жав ног по рет ка у зе мљи, та ко да је мо ра ла по сва ку це ну да 
ра све тли слу чај овог при та је ног др жав ног не при ја те ља.24 

Пр во бит но се прет по ста вља ло да се Шкри јељ на ла зи не где у Ма ке до-
ни ји, по што је та мо имао број ну род би ну, од но сно јер је ода тле ла ко мо гао 
да пре ђе у Тур ску, где је већ би ла број на еми гра ци ја из ту тин ског кра ја. Рад 
на Шкри је ље вом слу ча ју та да је пре у зео агент Ми лош Ђор ђе вић, бу ду ћи 
шеф Од се ка УБД-е у Но вом Па за ру. Он је од мах зах те вао од огран ка УДБ-е 

ко ји су жи ве ли и ра ди ли у Ма ке до ни ји, зе то ви Ре и ко Ка ца и Зе но Ка ча пор из се ла Ор-
ља, бра та нац Фе риз Шкри јељ из Ти то вог Ве ле са, да ље Вла сти мир Ђин ђић, Шкри је љов 
при ја тељ из вре ме на док је бо ра вио у Но вом Па за ру, слу жбе ник из При шти не, по зна-
ник Шем су дин Ха дро вић, бив ши слу жбе ник УДБ-е из Ко сов ске Ми тро ви це и др... АС, 
БИА, зб. 175, фас. 5, при лог 16-17.

21 АС, БИА, зб. 175, фас. 5, при лог 48.
22 АС, БИА, зб. 175, фас. 5, при лог 58.
23 АС, БИА, зб. 175, фас. 5, при лог 50.
24 То ме иде у при лог да је Опу но моћ ство од ба ци ло и два оба ве ште ња ко је је при ку пи ло 

то ком 1957. и 1958. го ди не, о то ме да је Шкри је ља убио Фа ик Бах ти ја ре вић 1945, за 
ко јег је већ би ло до ка за но да је Шкри је љу пре тио смр ћу. Јед но од оба ве ште ња је да ла 
Шкри је љо ва нај бли жа род би на... АС, БИА, зб. 175, фас. 5, при ло зи 47, 50. 
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у Ско пљу да се под стрикт ну кон тро лу ста ве Шкри је ље ви ро ђа ци ко ји су 
жи ве ли у Ма ке до ни ји, се стри ћи Ра мо, Ибиш и Фа ко Зе ћи ро вић и бра та нац 
Фе риз Шкри јељ са сво јим по ро ди ца ма.25 С дру ге стра не, на ста вље на је по-
тра га на под руч ју ту тин ске оп шти не. То ком апри ла 1958. на ин фор ма тив ни 
раз го вор је по зван ро ђе ни се стрић Сма ка Шкри је ља, Џе мо Ка ча пор из се ла 
Ор ља, ина че члан Са ве за ко му ни ста Ју го сла ви је. По сле ве ли ког при ти ска, а 
мо жда и Ка ча по ро ве же ље за на пре до ва њем у Пар ти ји, он је при стао да са-
ра ђу је са тај ном слу жбом, али тек по сле обе ћа ња да ње го вом уја ку не пре ти 
смрт на ка зна или за тва ра ње на ве ћи број го ди на.26

Не ко ли ко да на ка сни је Ка ча пор је био по слат у Ма ке до ни ју на раз го вор 
са сво јим ро ђа ком Ра мом Зе ћи ро ви ћем, ко ји је већ уве ли ко био над гле дан. 
Ка ча пор ро ђа ку ни је смео ни шта да го во ри о сво јим кон так ти ма са УДБ-
ом, под прет њом кри вич ног го ње ња.27 Не сум ња ју ћи ни у шта, Зе ћи ро вић је 
свом ро ђа ку по ве рио да је Сма ко Шкри јељ си гур но жив и да се не где кри је, 
чак му је дао и име јед ног Шкри је ље вог ја та ка из 1945. го ди не, ко ји је убр зо 
ухап шен. Ипак, Ка ча по ру ни је по твр ђе но да ли се Шкри јељ на ла зи у Ма ке-
до ни ји.28 Не за до во љан ре зул та ти ма овог раз го во ра, агент Ђор ђе вић је већ 
у ма ју исте го ди не по но во при мо рао Ка ча по ра да оде у Ма ке до ни ју на но ви 
са ста нак са ро ђа ком. Ме ђу тим, ово га пу та је Зе ћи ро вић пот пу но из ме нио 
при чу, ве ро ват но због то га што је не што по сум њао. Са да је твр дио да ње гов 
ујак ни је у Ма ке до ни ји, јер је мр тав, а да је то са знао од свог ро ђе ног бра та 
Шеф ка, ко ји је та да жи вео у Са ра је ву.29 Ка ча пор је по на ре ђе њу слу жбе ни ка 
УДБ-е по ку шао и да са њи ме сту пи у кон такт, али је од би јен јер су ро ђа ци 
по ста ли ре зер ви са ни ји. 

По што се у Ко сов ској Ми тро ви ци ни је мо гло до ћи до но вих ин фор ма-
ци ја о евен ту ал ној смр ти Сма ка Шкри је ља, а ни је би ло ни до ка за да је у Ма-
ке до но ји, ис тра га је об у ста вље на на не ко вре ме, да би опе ра тив ни рад на 
овом слу ча ју био на ста вљен ју на 1960. го ди не. Та да је Опу но моћ ство УДБ-е 
за Ту тин до би ло са свим но во оба ве ште ње да се Сма ко Шкри јељ на ла зи у 
За гре бу. Ин фор ма ци ју је до нео са рад ник УДБ-е Бе го Зу кор лић из Ту ти на, 
ко ји је то ком свог бо рав ка у Истам бу лу раз го ва рао са из ве сним Фе хи мом 
Бал ка ном, осо бом ко ја је би ла у кан так ту са на вод ним бли ским при ја те љем 
Сма ка Шкри је ља – Сеј дом Хо том. Исти је био ро дом из Ту ти на и пре свог 

25 АС, БИА, зб. 175, фас. 5, при ло зи 53-54, 56.
26 АС, БИА, зб. 175, фас. 5, при лог 5.
27 Пре ма чл. 152 За ко на о кри вич ном по ступ ку, а у ве зи са чла ном 285 Кри вич ног за ко на, 

ни је дан од са рад ни ка, од но сно са слу ша ва них осо ба од стра не ор га на УДБ-е ни је смео 
ни ко ме да ода је те ме раз го во ра и функ ци ју ко ју је вр шио за тај ну слу жбу, под прет њом 
стро ге за кон ске ка зне... АС, БИА, зб. 175, фас. 5, при лог 123.

28 АС, БИА, зб. 175, фас. 5, при лог 55.
29 АС, БИА, зб. 175, фас. 5, при ло зи 19, 20-21, 58, 64.
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од ла ска из Ју го сла ви је 1958. го ди не, из гле да да је имао из ве сних кон та ка та 
са слу жбе ни ци ма УДБ-е. Ба вио се по слом ауто ме ха ни ча ра, а био је и члан 
СКЈ. Он је Фе хи му Бал ка ну по твр дио да је Сма ко Шкри јељ за и ста жив и 
да ста ну је под ла жним име ном у За гре бу, да има же ну и де цу, ко ји не зна ју 
за ње гов пра ви иден ти тет, те да је на по ло жа ју бли ском ди рек то ру у не ком 
за гре бач ком гра ђе вин ском пред у зе ћу.30 Чак је на вео да је јед ном био код 
Шкри је ља у кућ ној по се ти.31 

Ор га ни УДБ-е су од мах ре а го ва ли. Не ко ли ко да на по сле раз го во ра, 
са рад ни ку Бе гу Зу кор ли ћу је на ло же но да на пи ше пи смо свом по зна ни ку 
Фе хи му Бал ка ну и да од ње га из ву че тач ну адре су Сма ка Шкри је ља у За гре-
бу. Кра јем ју на 1960. го ди не сти гао је од го вор од Фе хи ма Бал ка на, али без 
тра же не адре се.32 Ипак, ин фор ма ци ја да је ло ци ран бли ски по зна ник Сма ка 
Шкри је ља и без об зи ра на то што се он на ла зио у Истам бу лу, би ла је до-
вољ на да се ис тра га још јед ном ин тен зи ви ра. Да на 28. ју на 1960. На чел ство 
УДБ-е у Кра ље ву оба ве сти ло је цен тра лу у Бе о гра ду да се по но во отва ра 
раз ра да слу ча ја Сма ка Шкри је ља, те да ће се у ту свр ху по пр ви пут осми-
сли ти оп ши ран план ис тра ге.33 По тра гу за Сма ком Шкри је љом пре у зео је 
агент Осман Ај ди но вић. Он је 10. ав гу ста на ре дио са рад ни ку Зу кор ли ћу да 
опет од сво је ве зе у Истам бу лу, од но сно Фе хи ма Бал ка на, пре ко пи сма тра-
жи адре су и име под ко јим се Шкри јељ скри вао у За гре бу. При то ме му је 
на ло жио да за мо ли Бал ка на да адре су Шкри је ља при ка же као адре су сво је 
де вој ке, ко ја би на вод но тре ба ло да бу де из За гре ба.34 

Док је че као на од го вор из Тур ске, Ај ди но вић је оти шао до Ко сов ске 
Ми тро ви це ка ко би по дроб но про ве рио ис ка зе о евен ту ал ној смр ти Сма ка 
Шкри је ља у овом гра ду 1945. го ди не. Та мо је са знао да је ар хи ва вој не бол-
ни це спа ље на 1955. го ди не, те да је на тај на чин не мо гу ће про ве ри ти да ли 
је Шкри јељ жив или мр тав. Та ко ђе, ни је дан од укуп но се дам рад ни ка ове 
здрав стве не уста но ве до ко јих се мо гло до ћи, ни је пам тио осо бу ко ја би од-
го ва ра ла опи су Сма ка Шкри је ља. По се бан про блем је био не до ста так би ло  
ка кве ње го ве фо то гра фи је. Опу но моћ ство УДБ-е је због то га об у ста ви ло  

30 АС, БИА, зб. 175, фас. 5, при ло зи 20-21.
31 АС, БИА, зб. 175, фас. 5, при лог 62.
32 АС, БИА, зб. 175, фас. 5, при лог 64.
33 План је за вр шен кра јем ју ла 1960. го ди не и са др жао је 10 та ча ка ко је су би ле ба за за 

на ста вак ис тра жног про це са. Овај план је уз ма ње из ме не, пра ћен све до 1965. го ди-
не. Из ме ђу оста лог, пред ви ђао је да се пре ко Фе хи ма Бал ка на до ђе до адре се Сма ка 
Шкри је ља, или да се ус по ста ви ди рект ни кон такт са Шкри је ље вим по зна ни ком Хот 
Сеј дом у Истам бу лу. Тра же но је и да се про ве ри још јед ном у Ко сов ској Ми тро ви ци 
да ли је Шкри јељ умро у вој ној бол ни ци 1945. го ди не, одо сно да се про на ђу Шкри је-
ље ви по зна ни ци из вре ме на ка да је жи вео у Но вом Па за ру и ис пи та да ли они не што 
зна ју о ње го вој суд би ни по сле ра та... АС, БИА, зб. 175, фас. 5, при лог 63.

34 АС, БИА, зб. 175, фас. 5, при лог 64. 
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ис тра гу по во дом на вод не Шкри је љо ве смр ти у Ко сов ској Ми тро ви ци.35 Ви ше 
сре ће ни је би ло ни са ве зом у Тур ској, јер Фе хим Бал кан опет ни је до ста вио  
тра же не по дат ке иако је ово га пу та дао из ве сне га ран ци је са рад ни ку Зу кор-
ли ћу да ће убр зо на ћи на чин ка ко да до ђе до њих. Сто га су ор га ни УДБ-е 
од лу чи ли да лич ним кон так том до ђу до из во ра ин фор ма ци ја о Шкри је љу, 
од но сно до Сеј да Хо та. 

Као што је већ на ве де но, Хот је 1958. го ди не на пу стио Ју го сла ви ју и то, 
ка ко из во ри ка зу ју, иле гал но, јер је био оп ту жен за фал си фи ко ва ње нов ца. 
Ка ко је ње го ва по ро ди ца (те шко бо ле сни отац, мај ка и брат), жи ве ла у Ма-
ке до ни ји, у се лу Стра хо јад ни ца не да ле ко од Ско пља, УДБ-а је пла ни ра ла да 
до Хо та до ђе пре ко ње го ве по ро ди це, ко ју је тре ба ло на пре ва ру убе ди ти да 
за тра жи га рант но пи смо од ло кал них вла сти за ње гов по вра так у зе мљу, по-
сле че га би био ухап шен.36 Са тим ци љем агент Осман Ај ди но вић је кра јем 
ав гу ста 1960. го ди не оти шао у Ма ке до ни ју да би сту пио у кон такт са по-
ро ди цом Сеј да Хо та. Иако је ус пео да про на ђе Хо то ву род би ну и да се под 
ла жним иден ти те том по ве же са њом, Ај ди но вић ипак ни је ус пео да оства ри 
за ми шље ни план. Хо то ва по ро ди ца је би ла пре ви ше сум њи ча ва, а На чел ство 
УДБ-е за Ско пље се и по ред Ај ди но ви ће ве мол бе, ни је у до вољ ној ме ри по-
све ти ло овом слу ча ју и ак ци ја је про па ла.37 

У ме ђу вре ме ну, по чет ком ав гу ста 1960. са рад ник УДБ-е из се ла Ор ља 
у око ли ни Ту ти на, Еш реф Зу кор лић је по све до чио да је још 1947. го ди не 
ви део Сма ка Шкри је ља у Ва зду хо плов ној шко ли мла ђих спе ци ја ли ста у Кра-
ље ву.38 Пре ма ње го вим ре чи ма, Шкри јељ се пред ста вљао као не ки по руч-
ник Иван, ро дом из Ба на та. Зу кор лић је на вео да је Шкри јељ био оми ље на 
лич ност у ка сар ни, те да су га по што ва ли и му сли ма ни и Ср би. По што су се 
по зна ва ли од ра ни је, пре по зна ли су је дан дру гог, али, пре ма ре чи ма са рад-
ни ка, ни су ус по ста ви ли ни ка кав кон такт. Убр зо је Зу кор лић за вр шио обу ку 
и вра тио се у род но ме сто и од та да ни шта ни је чуо о Шкри је љу.39 Све до чан-
ство да је Шкри јељ ви ђен у ЈНА про ши ри ло је ис тра гу УДБ-е на све вој не 
струк ту ре. Убр зо су се по ја ви ле гла си не са те ре на да је Шкри јељ ви ђен 1945. 

35 АС, БИА, зб. 175, фас. 5, при ло зи 70–72.
36 АС, БИА, зб. 175, фас. 5, при лог 75.
37 Ај ди но вић је са На чел ством УДБ-е у Ско пљу до го во рио да ако се од Хо то вих ни ко не 

по ја ви, оно пре у зме слу чај и во ди га у истом план ском кон тек сту. Ме ђу тим, Хо то ва 
по ро ди ца ни је ре а го ва ла, а ни аген ти из Ско пља из не по зна тих раз ло га, ни су на ста ви-
ли раз ра ду слу ча ја. Ај ди но вић је тек по сле не ко ли ко по зи ва у но вем бру 1960. го ди не 
до био од го вор из Ско пља да та мо шња УДБ-а ви ше ни шта не мо же да ура ди на по ме-
ну том слу ча ју... АС, БИА, зб. 175, фас. 5, при ло зи 77, 81.

38 Еш реф Зу кор лић је био ду го го ди шњи пред сед ник Ме сне за јед ни це Ор ље, члан Оп-
штин ског ко ми те та СКЈ, од бор ник Скуп шти не оп шти не Ту тин и шеф Ауто бу ске ста-
ни це у Ту ти ну... Х. Дер де мез, Ту тин ци по ло жа ја и ути ца ја, Ту тин, 2004, 138. 

39 АС, БИА, зб. 175, фас. 5, при лог 69
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у не ким је ди ни ца ма из Цр не Го ре, ко је су би ле ста ци о ни ра не у Ра шки.40 Ме-
ђу тим, агент Ај ди но вић је оце нио да овај траг не ма до вољ но осно ва да би 
се оп шир ни је ба вио њи ме и ак це нат ста вио на про ве ру ин фор ма ци ја да је 
окри вље ни у За гре бу.41

На том пла ну ис тра га је по че ла да да је из ве сне ре зул та те. Са рад ник 
УДБ-е Бе го Зу кор лић оба ве стио је по чет ком ок то бра 1960. го ди не аген-
та Ај ди но ви ћа да му се Фе хим Бал кан по ве рио да у де цем бру исте го ди не 
про ла зи кроз Бе о град на свом пу ту до Не мач ке. Ај ди но вић је од мах пре ко 
На чел ства у Кра ље ву за тра жио од цен тра ле УДБ-е у Бе о гра ду да Бал ка на 
оба ве зно за др жи ка да бу де про ла зио кроз Ју го сла ви ју, да би са њим оба вио 
ин фор ма тив ни раз го вор. Бал кан је 16. де цем бра 1960. го ди не био у Бе о-
гра ду, али ка ко га ни ко од аге на та ни је при вео, он је нео ме та но на ста вио 
сво је пу то ва ње. Осман Ај ди но вић, ко ји се тих да на на ла зио на струч ном 
уса вр ша ва њу у Зе му ну, био је ве о ма из нер ви ран због још јед ног слу ча ја не-
про фе си о на ли зма и не ко ле ги јал но сти (по сле про бле ма у са рад њи са УДБ-
ом у Ско пљу). Чак је тра жио да се слу чај из бри ше из опе ра тив ног пла на 
за на ред ну го ди ну, од но сно за тво ри, али је На чел ство у Кра ље ву од ба ци ло 
овај пред лог.42 

У фе бру а ру 1961. го ди не без бед но сна слу жба је по ку ша ла да у ди рект-
ном кон так ту до би је ин фор ма ци је о Шкри је љу од Сеј да Хо та. Ај ди но вић је 
по но во ис ко ри стио Шкри је ље вог се стри ћа Џе ма Ка ча по ра. Он је у до го во-
ру са слу жбе ни ци ма УДБ-е са ста вио пи смо за Сеј да Хо та у ко ме га мо ли да 
му до ста ви би ло ка кве ин фор ма ци је о ње го вом уја ку. Пи смо је у Истам бул 
од нео Ра мо Кур то вић, још је дан са рад ник УДБ-е из Ту ти на, ко ји је то ком 
не фор мал не по се те Сеј ду Хо ту пре шао на при чу о Сма ку Шкри је љу и та да 
му уру чио пи смо. Ме ђу тим, Хот је пред са рад ни ком про чи тао пи смо и крат-
ко од го во рио Ка ча по ру да не зна где му је ро ђак, да га по сле ра та ни је срео и 
да Хот ни ка да ни је био у За гре бу.43 Је ди на но ва ин фор ма ци ја ко ја је до би је-
на од ње га би ла да је Сма ко Шкри јељ ма ја 1945. го ди не оти шао у Ко сов ску 
Ми тро ви цу.44 Опу но моћ ство УДБ-е из Ту ти на је Хо тов ис каз оце ни ло као 
ла жан и за кљу чи ло да се ис тра га над њим мо ра на ста ви ти.

40 АС, БИА, зб. 175, фас. 5, при лог 93.
41 Не ко ли ко ме се ци ка сни је ис по ста ви ло се да је Ај ди но вић до бро про це нио си ту а ци ју. 

На и ме, 30. ма ја 1961. УДБ-а у Ту ти ну је до би ла не га ти ван од го вор од стра не ју го сло-
вен ског ва зду хо плов ства да је у Ва зду хо плов ној шко ли у Кра ље ву то ком 1946-1947. го-
ди не био из ве сни по руч ник Иван из Ба на та. Та ко ђе, ни је дан офи цир или под о фи цир 
се ни је се ћао осо бе ко ја је од го ва ра ла по да ци ма ко је је до би ла без бед но сна слу жба. 
По што је ар хи ва ва зду хо плов не шко ле за овај пе ри од би ла спа ље на, да ља ис тра га на 
овом тра гу је пре ки ну та... АС, БИА, зб. 175, фас. 5, при лог 105.

42 АС, БИА, зб. 175, фас. 5, при ло зи 82-85. 
43 АС, БИА, зб. 175, фас. 5, при лог 5.
44 АС, БИА, зб. 175, фас. 5, при лог 112.
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Исто вре ме но аген ти УДБ-е су у скла ду са опе ра тив ним пла ном ло ци-
ра ли осо бе ко је су би ле бли ске Сма ку Шкри је љу док је жи вео у Но вом Па-
за ру то ком 1943. и 1944. го ди не. То су би ли су ста нар Вла сти мир Ђин ђић 
и Шкри је љо ва та да шња де вој ка Жив ка Слав ко вић. Њих је ис пи тао Осман 
Ај ди но вић то ком фе бру а ра 1961. го ди не.45 Ђин ђић је ре као да је са Шкри је-
љом био ве о ма бли зак, те да се због то га не ко ли ко пу та рас пи ти вао за ње га 
по сле ра та, али без ре зул та та. Он је ипак аген ту дао јед ну ло шу фо то гра фи ју 
се бе и Шкри је ља, а за дру гу, бо љу, ре као му да се обра ти Жив ки Слав ко вић. 
Она је то ком раз го во ра при зна ла да је би ла у ве зи са Шкри је љом и да је он 
због ње два пу та до ла зио у Но ви Па зар 1945. го ди не, али да га од та да ни је 
ви де ла.46 Ре кла је да је фо то гра фи ју уни шти ла ка да се уда ла, а прет по ста ви-
ла је да би још јед ну мо гла да има ње на тет ка из Пе ћи, ко ја је ина че из да ва ла 
стан Шкри је љу и Ђин ђи ћу. Слав ко вић ка је би ла при мо ра на да не ко ли ко пу-
та за пар да на по зи ва сво ју ро ђа ку из Пе ћи, тра жи фо то гра фи ју и би ло ка кве 
дру ге ин фор ма ци је о Шкри је љу, на вод но за ње го ве ро ђа ке. Агент Ај ди но-
вић је сва ки пут био по ред ње. Су ге ри сао јој је ка ко да ра зним убе ђи ва њем 
и ла жи ма до би је сли ку, све док ни је ушла у кон фликт са род би ном. На кра ју 
се, ипак, ис по ста ви ло да по ме ну та фо то гра фи ја не по сто ји, те је УДБ-и оста-
ла је ди но она не ја сна ко ју је Ај ди но вић на ба вио од Вла сти ми ра Ђин ђи ћа.47 

У ма ју 1961. го ди не Фе хим Бал кан је при ли ком по врат ка из Не мач ке за-
др жан у Ју го сла ви ји и на Ај ди но ви ћев зах тев спро ве ден од стра не ор га на 
УДБ-е у Ту тин. Ај ди но вић га је по дроб но ис пи тао о ње го вом раз го во ру са 
Хо том и обе ћа њи ма да тих са рад ни ку Бе гу Зу кор ли ћу, али Бал кан опет ни је 
ре као ни шта о Шкри је љо вој адре си у За гре бу. На кра ју са слу ша ња Бал кан 
је до дао да Сеј до Хот ни је је ди ни ко ји има по дат ке о Шкри је љу, јер је ме ђу 
ту тин ском еми гра ци јом у Истам бу лу вла да ло оп ште убе ђе ње да је Шкри јељ 
жив и здрав у Ју го сла ви ји.48 Ме ђу тим, Ај ди но вић је по сле са стан ка по чео 
да сум ња у тврд ње ко је су сти за ле из Тур ске, па је же лео да их ко нач но про-
ве ри. За то је не ко ли ко да на ка сни је пре ко На чел ства у Кра ље ву за тра жио 
од УДБ-е у За гре бу да се укљу чи у по тра гу за Сма ком Шкри је љом. Да би 
се што пре до шло до ре зул та та, ко ле га ма из За гре ба је по слат до си је Сма ка 
Шкри је ља са ње го вом би о гра фи јом до 1945. го ди не, исто ри ја том по тра ге и 
је ди ном фо то гра фи јом.49 

Ор га ни УДБ-е у За гре бу су про фе си о нал но при сту пи ли ис тра зи, ко ја је 
тра ја ла се дам ме се ци. Сма ка Шкри је ља су аген ти тра жи ли у свим гра ђе вин-
ским фир ма ма у За гре бу, од но сно у осам на ест пред у зе ћа, по ку ша ли су да 

45 АС, БИА, зб. 175, фас. 5, при лог 88.
46 АС, БИА, зб. 175, фас. 5, при лог 89.
47 АС, БИА, зб. 175, фас. 5, при лог 90.
48 АС, БИА, зб. 175, фас. 5, при ло зи 65, 92.
49 АС, БИА, зб. 175, фас. 5, при ло зи 93–95.
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пре ма до би је ним по да ци ма о Шкри је љу, ње гов ла жни иден ти тет ло ци ра ју у 
ар хи ви Се кре та ри ја та уну тра шњих по сло ва у За гре бу, или да уз по моћ мре-
же са рад ни ка до би ју бли же ин фор ма ци је.50 Ме ђу тим, све је то би ло уза луд, 
јер це ло куп ни опе ра тив ни рад за ви ше од по ла го ди не ни је до нео ни ка кав 
на пре дак на слу ча ју Сма ка Шкри је ља. Као услов за на ста вак по тра ге, ор га ни 
УДБ-е из За гре ба тра жи ли су пре ци зни ја оба ве ште ња од Сеј да Хо та о то ме у 
ко јој ули ци жи ви Сма ко Шкри јељ, ка ко му се зо ву же на и де ца као и опис ку-
ће или згра де у ко јој је Шкри јељ жи вео. Чак су се рас пи ти ва ли за мо гућ ност 
да Хот лич но бу де до ве ден у За греб.51 

По што од Фе хи ма Бал ка на и да ље ни је би ло ин фор ма ци ја о Хо ту, Опу-
но моћ ство УДБ-е за Ту тин је још јед ном по ку ша ло да пре ко свог слу жбе ни-
ка Али је Ва ки ћа, ко ји је имао род би ну у ма ке дон ском се лу Стра хо јад ни ци, 
из деј ству је га рант но пи смо од Хо то ве по ро ди це. Ово га пу та агент Али ја Ва-
кић је оти шао лич но, ус по ста вио кон такт и по но во за ка зао са ста нак у Ско-
пљу ра ди до би ја ња га рант ног пи сма са Хо то вим бра том. Ипак, ре зул тат је 
био исти као и про шлог пу та. Бо је ћи се да Сеј до Хот не бу де ухап шен, ње го-
ва по ро ди ца је опет из бе гла „игру“ ко ју им је УДБ-а при пре ма ла.52 По сле још 
јед ног не у спе ха, про цес про на ла же ња Сма ка Шкри је ља је опет об у ста вљен.

Све до ок то бра 1962. го ди не по тра га ни је на ста вље на. Та да је УДБ-а 
ус пе ла да ор га ни зу је по се ту јед ног од сво јих по у зда них са рад ни ка сан џач-
кој еми гра ци ји у Тур ској. Са рад ник под ши фро ва ним име ном „Мо гош“53 
је у вре ме ну од 23 до 30. ок то бра 1962. го ди не бо ра вио у Тур ској и то у 
Истам бу лу, Ада па за ри ју и Ан ка ри.54 Ра ди кон тро ле Еле ско ви ћа, са њи ме 
је био по слат још је дан са рад ник УДБ-е Фа ик Бак то вић, ко ји му је уз то 
био и бли зак род. Еле ско вић, на рав но, ни је био оба ве штен о ан га жо ва њу 
свог ро ђа ка од стра не УДБ-е. Он је за јед но са Бак то ви ћем у Истам бу лу 
ус по ста вио лич ни кон такт са Сеј дом Хо том и чак два пу та раз го ва рао са 
њим. То ком не фор мал ног раз го во ра у ку ћи Сеј да Хо та, овај му је пре нео 
да је Шкри јељ жив и да се на ла зи у За гре бу под ла жним име ном Вла до. 
По ред то га, Еле ско вић се упо знао са из ве сним Ма не том Гра хов цем, још 
јед ним еми гран том са под руч ја бив шег Шта вич ког сре за ко ји се до се лио 
у Истам бул, ко ји му је, та ко ђе, га ран то вао да је Шкри јељ ни је мр тав, да је 
у За гре бу, да че сто пу ту је у Сло ве ни ју и ме ња адре су ста но ва ња да не би 
био ухва ћен.55 Са рад ник је по ку шао да про на ђе и Фе хи ма Бал ка на, али је 
он та да био ван Тур ске. Че стим са стан ци ма са еми гран ти ма из Сан џа ка, 

50 АС, БИА, зб. 175, фас. 5, при ло зи 108-109.
51 Исто.
52 АС, БИА, зб. 175, фас. 5, при лог 100. 
53 У ства ри се ра ди ло о Мах ни ту Еле ско ви ћу из Ри ба ри ћа (прим. ауто ра).
54 АС, БИА, зб. 175, фас. 5, при лог 115.
55 АС, БИА, зб. 175, фас. 5, при лог 116.
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Еле ско вић је иза звао по до зре ње тур ске по ли ци је, ко ја је по че ла да га го ни, 
те се у Ју го сла ви ју мо рао вра ти ти ра ни је не го што је пла ни рао.56 

По сле до би ја ња по да та ка при ку пље них од стра не са рад ни ка Еле ско ви-
ћа, оде ље ње УДБ-е у Ту ти ну из ра ди ло је кра јем ја ну а ра 1963. го ди не, но ви 
опе ра тив ни план, ко ји је ис тра гу тре ба ло да уве де у фи нал ну фа зу.57 Од мах се 
при сту пи ло ре а ли за ци ји пла на. Већ у фе бру а ру агент Осман Ај ди но вић је ус-
пео да ло ци ра јед ног од бли ских Шкри је ље вих при ја те ља из рат ног пе ри о да 
Изе та Гу син ца и да од ње га узме из ја ву. Гу си нац је био уве рен да је Шкри јељ 
жив, али ни је знао ни шта о ње го вом тре нут ном пре би ва ли шту. Прет по ста-
вио је да би Сма ко Шкри јељ мо гао би ти не где у Хр ват ској или Сло ве ни ји, где 
не ма пу но му сли ма на из ових кра је ва ко ји би га пре по зна ли. С дру ге стра не, 
Гу си нац је пре нео Ај ди но ви ћу да се о Шкри је љу у се ли ма где жи ви ње го ва 
род би на, од но сно Руд ни ци и Ор љу, ис пре да ју ле ген де, ко је га ве ли ча ју као 
хра брог бор ца и до брог чо ве ка ко ји се ни ка да не ће пре да ти ко му ни сти ма.58 
Ме ђу тим, но ви по да ци о Шкри је љу ни су до ве ли до на прет ка у ис тра зи УДБ-е 
у За гре бу. Ај ди но вић је по том из вр шио њи хо ву про ве ру и ис по ста ви ло се да 
су сум њи ви.59 Ис тра га је по ло ви ном 1963. го ди не за па ла у „ћор со как“ и ово га 
пу та пре ки ну та, јер ви ше ни је би ло мо гућ но сти за да љу раз ра ду.

Две го ди не ка сни је, фе бру а ра 1965. го ди не, ука за ла се нео че ки ва на при-
ли ка да слу чај по но во бу де ак ту е ли зо ван. На и ме, Цен тра ла УДБ-е из Бе о гра-
да ухап си ла је јед ног еми гран та из Истам бу ла, ко ји је на са слу ша њу, из ме-
ђу оста лог, по ме нуо Шкри је ља и дао из ве сну ве ро до стој ност ин фор ма ци ја 
Мах ни та Еле ско ви ћа, ко је су пре то га од ба че не.60 Агент Осман Ај ди но вић се 

56 АС, БИА, зб. 175, фас. 5, при ло зи 113–114.
57 Овај опе ра тив ни план је, ипак, био знат но „ужи“ од прет ход ног, јер су до 1963. го ди не 

сви тра го ви ко ји су во ди ли до Сма ка Шкри је ља би ли ис цр пље ни. Са да се раз ра да слу-
ча ја све ла на про ве ру ин фор ма ци ја ко је је Еле ско вић до нео из Тур ске, од но сно њи хо-
вог спро во ђе ња да би се ло ци рао Шкри јељ. Сто га је би ло пред ви ђе но да се у Ту ти ну 
и око ли ни про ве ри да ли по сто ји не ка осо ба ко ја је по зна ва ла Шкри је ља, а ко ја но си 
име Вла до, јер је мо гу ће да је Шкри јељ упо тре био тај иден ти тет. Тра же на је и осо ба 
ко ја се до бро се ћа Шкри је ље вог из гле да из вре ме на ра та и ко ја је вољ на да да ње гов 
лич ни опис за из ра ду ски це. Он да, да се УДБ-и у За гре бу по ша љу но ви по да ци и зах тев 
за на ста вак ис тра ге и на кра ју, да се још јед ном по ку ша да се до ђе до Сеј да Хо та пре ко 
ње го ве по ро ди це... АС, БИА, зб. 175, фас. 5, при лог 120.

58 АС, БИА, зб. 175, фас. 5, при ло зи 121, 124-125.
59 Ај ди но вић је оба вио раз го вор са Еле ско ви ће вим ро ђа ком Фа и ком Бак то ви ћем, ко ји га 

је пра тио на пу ту у Тур ску. Бак то вић је, ме ђу тим, до вео у пи та ње не ке де ло ве ис ка за 
ко је је о свом пу ту дао Еле ско вић, а из ме ђу оста лих и не ке де ло ве раз го во ра са Сеј дом 
Хо том. Бак то вић је у раз го во ру са аген том не ги рао да су Сеј до Хот, а ка сни је и Ма не 
Гра хо вац, уоп ште по ми ња ли Сма ка Шкри је ља... АС, БИА, зб. 175, фас. 5, при лог 122.

60 То ком ис ка за је ви ше пу та на гла ше но име еми гран та из Истам бу ла Ма не та Гра хов ца, 
ко га је и Еле ско вић на вео као осо бу ко ја му је пре не ла део ин фор ма ци ја о Шкри еј љу... 
АС, БИА, зб. 175, фас. 5, при лог 126. 
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по ко зна ко ји пут вра тио на слу чај Сма ка Шкри је ља. Ис тра гу је опет усме-
рио ка про на ла же њу Сеј да Хо та. У ав гу сту 1965. го ди не Ај ди но вић је ко нач-
но ус пео да до ђе до ње га. На жа лост, из во ри не ка зу ју ка ко му је то ус пе ло.61 
Углав ном, Сеј до Хот се вра тио у Ју го сла ви ју, по сле че га је при ве ден од стра-
не УДБ-е. Ај ди но вић га је са слу шао 22. ав гу ста 1965. го ди не у Но вом Па за-
ру. То ком раз го во ра, ко ји је тра јао не ко ли ко ча со ва, уз вер бал но и фи зич ко 
на си ље, Сеј до Хот је опо врг нуо све ин фо р ма ци је о Сма ку Шкри је љу, ко је 
су на вод но по ти ца ле од ње га. Он је не ги рао да уоп ште по зна је тра же ног 
Шкри је ља, да је био у За гре бу, а ка мо ли да се та мо ду же за др жа вао. Углав-
ном, по но во ни је дао ни је дан ко ри стан по да так о Сма ку Шкри је љу.62 Због 
то га је уско ро пу штен на сло бо ду.63

По сле то га Ај ди но вић је био при мо ран да од ба ци све до чан ства са рад-
ни ка Фе хи ма Бал ка на и Мах ни та Еле ско ви ћа ко је су до не ли из Тур ске, јер 
су од пр вог тре нут ка би ла кон тро верз на, а са да их је по био и Сеј до Хот.64 
По што су до 1965. го ди не по ме ну та све до чан ства би ла је ди ни пре о ста ли 
траг ко ји је во дио ка Шкри је љу, Ај ди но вић ни је имао дру гог из бо ра, већ да 
за тво ри слу чај. На ње го ву од лу ку не сум њи во су ути ца ле и чи ње ни це да ви-
ше ме сеч на ак ци ја тра же ња Шкри је ља у За гре бу ни је ус пе ла, да ни је ло ци-
ран у ЈНА, од но сно у Кра ље ву, Ра шки или Цр ној Го ри, ни ти у Ма ке до ни ји 
или Бо сни и Хер це го ви ни, те да ње го ва број на род би на ко ја је ин тен зив но 
над гле да на, већ го ди на ма ни је зна ла ни шта о ње му, ни ти им се Шкри јељ ја-
вљао. Ин фор ма ци ја о смр ти Сма ка Шкри је ља у Ко сов ској Ми тро ви ци 1945. 
го ди не при то ме ни је мо гла би ти у пот пу но сти про ве ре на пре не го што је 
на пу ште на. Ко нач но, за чи та во вре ме по сле рат не по тра ге за Сма ком Шкри-
је љом и по ред ве ли ке енер ги је и тро шко ва ко је је УДБ-а уло жи ла, ни је до-
би јен ни је дан по у здан по да так о ње му. Сто га је опе ра тив ни рад на слу ча ју 
Сма ка Шкри је ља пре ки нут сре ди ном 1965. го ди не.

Као што се у ра ду ви ди, ор га ни УДБ-е су би ли ве о ма по све ће ни раз от кри-
ва њу и не у тра ли са њу иде о ло шких не ис то ми шље ни ка у ци љу за шти те Пар ти-
је и др жа ве. То ком про це са по тра ге за Сма ком Шкри је љом по Ма ке до ни ји, 
Бо сни и Хер це го ви ни, Хр ват ској, Ср би ји и Тур ској, ко ји је тра јао ско ро две 
де це ни је, Опу но моћ ство УДБ-е је уло жи ло ве ли ку енер ги ју и ма те ри јал на 

61 Мо же са са мо прет по ста ви ти да је Сеј до ва по ро ди ца ко нач но при ста ла на са рад њу и 
на пи са ла га рант но пи смо јер ни је по сто ја ла дру га мо гућ ност да се Сејд но Хот вра ти у 
Ју го сла ви ју... (М. Ж.).

62 АС, БИА, зб. 175, фас. 5, при лог 127.
63 На овом ме сту се по ста вља пи та ње да ли је Ај ди но вић су прот ста вио Еле ско ви ћа и Хо-

та у ди рект ном раз го во ру, али из во ри не да ју по дат ке о то ме. Та ко ђе, из до ступ них 
из во ра не мо же се зна ти да ли га је СУП у Ту ти ну го нио због оп ту жбе за фал си фи ко-
ва ње... (М. Ж.).

64 АС, БИА, зб. 175, фас. 5, при лог 127.
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сред ства. При то ме су де таљ но у ви ше ме сеч ним па и ви ше го ди шњим опе ра-
тив ним ра дом на те ре ну, про ве ра ва не и нај по вр шни је гла си не ко је су при ба-
вља ли аген ти или са рад ни ци УДБ-е о Шкри је љу. 

Та ко ђе, очи глед но је да су аген ти тај не слу жбе при ли ком раз ра де слу ча-
ја Сма ка Шкри је ља, по го то во при ли ком при ку пља ња нео п ход них ин фор ма-
ци ја, гру бо угро жа ва ли пра ва гра ђа на. УДБ-а се ко ри сти ла шпи ју ни ра њем, 
пра ће њем и при слу шки ва њем гра ђа на, од но сно над гле да њем њи хо ве по ште. 
Не ка да је упо тре бља ва но вер бал но и фи зич ко на си ље. Тај на слу жба је, као 
што смо ви де ли, че сто на ме та ла гра ђа ни ма „са рад њу“, али је би ло слу ча је-
ва и да је гра ђа ни до бро вољ но при хва те оче ку ју ћи из ве сну до бит. Они су 
при мо ра ва ни да при ба вља ју по дат ке пу тем при слу шки ва ња и шпи ју ни ра ња 
дру гих гра ђа на, не ка да и нај бли же род би не. Без бед но сна слу жба их је сла ла 
и у ино стран ство на раз не за дат ке, где су би ли без ика кве фи зич ке за шти те. 
Рад са рад ни ка је стрикт но пра ћен од стра не аге на та УДБ-е, уз раз не не при-
јат но сти по њих. 

С дру ге стра не, у тек сту се мо гло при ме ти ти да са рад ња уну тар раз ли чи-
тих ин стан ци УДБ-е ни је увек нај бо ље функ ци о ни са ла. Пре све га, при ме ћу је 
се ло ша ко ор ди на ци ја ви ших ин стан ци (На чел ства у Ско пљу и Бе о гра ду) 
пре ма Опу но моћ ству у Ту ти ну, ка да је ово тра жи ло по моћ ра ди успе шног 
спро во ђе ња ис тра ге. Ви де ли смо да је по сто јао и су коб из ме ђу ло кал них ор-
га на УДБ-е и Пар ти је у Ту ти ну, због ко јег је по тра га за Шкри је љом за ста ла 
на не ко ли ко го ди на. 

У ра ду је ука за но и на чи ње ни цу да је УДБ-а због ви со ког сте пе на иде о-
ло ги за ци је и из ве сном оп сед ну то шћу ње них ка дро ва иде јом о „при та је ном 
не при ја те љу“ да ла слу ча ју Сма ка Шкри је ља пре ве ли ки зна чај. На и ме, Опу-
но моћ ство УДБ-е је до би ло не ко ли ко ин фор ма ци ја о Шкри је ље вој смр ти 
то ком пе ри о да 1955-1961. али их ни је ува жи ла, иако се на осно ву из не се ног 
у ра ду мо же осно ва но прет по ста ви ти да је Шкри јељ пре ми нуо по сле ра та, 
по себ но ако се има у ви ду ис каз глав ног из во ра Сеј да Хо та из Истам бу ла, 
ко ји је још 1961. го ди не на вео да не зна где је Шкри јељ. Ис тра га је на ста вље-
на и по сле не у спе шне по тра ге УДБ-е у За гре бу, чи ме су тро ше ни људ ски и 
ма те ри јал ни ре сур си и из гу бље но мно го вре ме на, ко је се мо гло ис ко ри сти-
ти у дру ге свр хе. 

И по ред ових кон ста та ци ја, мо же се за кљу чи ти да цео слу чај по тра ге за 
Сма ком Шкри је љом све до чи о то ме да је ју го сло вен ска УДБ-а би ла озбиљ на 
и до бро ор га ни зо ва на ин сти ту ци ја чи ји је рад био по све ћен очу ва њу др жа ве 
и ње ној за шти ти од по тен ци јал них не при ја те ља. Ме ђу тим, иде о ло шка по за-
ди на уну тра шње ор га ни за ци је УДБ-е, као и це ло куп ног си те ма ру ко во ђе ња 
и ко ман до ва ња уну тар ње, не дво сми сле но го во ре у при лог чи ње ни ци да је 
при о ри тет ње ног ра да био очу ва ње по сто је ћег ко му ни стич ког по рет ка по 
сва ку це ну.
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Из во ри 

Ар хив Ср би је, фонд Без бед но сно Ин фор ма тив не Аген ци је, збир ка 175, Му сли ман-
ске бан де. 

Ар хив Ср би је, фонд Без бед но сно Ин фор ма тив не Аген ци је, збир ка 61, Те ро ри-
стич ка ор га ни за ци ја „Мла ди му сли ма ни“ и му сли ман ске од мет нич ке гру пе у 
Ту ти ну (1950-52).
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Mi lu tin ŽIV KO VIĆ

THE dOSSIER „SmAKO SKRIJELJ“ 
– THE CONTRIbUTION TO THE STUdY OF THE 

STATE SECURITY AdmINISTRATION wORK  
IN THE AREA OF TUTIN ANd SURROUNdING  

AFTER THE SECONd wORLd wAR 

Summary

The activity of the Yugoslav Security Service due to its importance for the pres-
ervation of the newly established social set up, and evident controversies accompa-
nying its work, attracts the attention of professional public opinion. Without any 
ambition to suggest eventual conclusions on the justification of the Administration 
of State Security working method from ideological aspect, this paper treats the case 
of the bodies of the Administration of State Security from Tutin for the outlaw Sma-
ko Skrijelj, which lasted almost two decades after the Second World War. Bearing in 
mind the fact this paper was written pursuant to the original archive material from 
the fund of Security-informative Agency, which is to be found in the Archive of Ser-
bia, the versatility of method and way of working of the Yugoslav security service in 
our areas, being described following the case of Smako Skrijelj are raising numerous 
issues out of which some answers and conclusions will impose themselves.

Key words: Smako Skrijelj, search, case, outlaw, ASS, Tutin, associate, Zagreb, 
Stavicki district.

Рад је пре дат 1. но вем бра 2012. го ди не, а на кон 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.



Пе тар РИ СТА НО ВИЋ*

ДО БРИ ЦА ЋО СИЋ И ОТВА РА ЊЕ  
КО СОВ СКОГ ПИ ТА ЊА 1968. ГО ДИ НЕ** 

Ап стракт: Чла нак се ба ви ево лу ци јом ста во ва До бри це Ћо си ћа о 
на ци о нал ном пи та њу под ути ца јем ду бо ких про ме на у ју го сло вен ском 
дру штву то ком ше зде се тих го ди на и ње го вим исту па њем на сед ни ци ЦК 
СК Ср би је 1968. го ди не ка да је пр ви пут на јед ном по ли тич ком фо ру му 
вла да ју ће пар ти је отво ре но ко сов ско пи та ње.

Кључ не ре чи: До бри ца Ћо сић, Ко со во и Ме то хи ја, XIV сед ни ца ЦК СК 
Ср би је, ко сов ско пи та ње, Јо ван Мар ја но вић, устав не про ме не, Ал бан ци.

Те шко да по сто ји лич ност из но ви је исто ри је Ср би је о ко јој је из ре че-
но ви ше су прот ста вље них ста во ва и опреч них су до ва не го што је то слу чај 
са До бри цом Ћо си ћем. Је дан број ин те лек ту а ла ца, но ви на ра, по ли ти ча ра 
и јав них лич но сти Д. Ћо си ћу при пи су је из у зе тан ути цај, моћ да об ли ку је 
ста во ве срп ске ин те лек ту ла не ели те и пре суд но ути че на нај ва жни је фе но-
ме не срп ске по ли тич ке ствар но сти. За њих је он ан ти хе рој ју го сло вен ског 
и срп ског кра ха, „оп скур на лич ност”, иде о лог срп ског на ци о на ли зма и нај-
од го вор ни ји за ве ћи ну гре ша ка срп ске по ли ти ке у по след њој де це ни ји 20. 
ве ка.1 С дру ге стра не, ве ли ки је број и оних ко ји у Д. Ћо си ћу ви де бор ца 
про тив ве тре ња ча, пи сца и ин те лек ту ал ца ко ји је ди гао глас у од бра ни срп-
ских ин те ре са, по ра же ног у не рав но прав ној бор би про тив на зад них, ан-
ти срп ски на стро је них по ли ти ча ра ко му ни стич ког ко ва. При пад ни ци обе 

* Ис тра жи вач при прав ник, Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на / Ле по са вић, pe tar.
ri sta no vic @gmail.com

** 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.

1 Је дан од при ме ра ова квог и слич них ви ђе ња пред ста вља ју ста во ви исто ри чар ке и не ка-
да шњег се кре та ра ЦК СК Ср би је, Лат ни ке Пе ро вић. Сна га лич не од го вор но сти, Хел-
син шки од бор за људ ска пра ва, Бе о град, 2008.

УДК 323.1(=163.41)(497.115)"1968" ;  
32:929 Ћосић Д. ; 323(497.1)"195/196"

БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 33, 2012
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стру је на зи ва ју га „оцем на ци је”, са ди ја ме трал но су прот ста вље них по зи-
ци ја. За пр ве, овај на зив сим бо ли зу је ње го ву уло гу у „екс пло зи ји срп ског 
на ци о на ли зма”, док је за дру ге сим бол Ћи си ће ве бор бе за срп ске ин те ре се 
и бу ђе ње срп ског на ро да по сле ско ро пет де це ни ја ко му ни стич ког, ан ти-
срп ског ре жи ма. По пра ви лу, у ма си остра шће них ста во ва исти на оста је 
скри ве на. Зна чај Д. Ћо си ћа, као пи сца, по ли ти ча ра и др жав ни ка, нео п ход-
но је објек тив но оце ни ти, на осно ву до ступ них ре ле вант них из во ра. Ва-
жан пе ри од у ње го вом об ли ко ва њу као пи сца, по ли тич ког чи ни о ца и бор-
ца за срп ске на ци о нал не ин те ре се пред ста вља ју ше зде се те го ди не 20. ве ка. 
Та да је до шло до ду бо ких про ме на у ње го вим ста во ви ма. Го ди не 1968. Д. 
Ћо сић је за вр шио јед но по гла вље свог жи во та, и от по чео дру го. Нај ти ра-
жни ји пи сац и члан нај ви ших др жав них фо ру ма по стао је ди си дент, бо рац 
за де мо кра ти за ци ју дру штва и ре ша ва ње „ко сов ског пи та ња” у го ди на ма 
ка да је по ли тич ки врх не ги рао по сто ја ње истог. Због то га је нео п ход но 
про у чи ти ње го во де ло ва ње то ком ове де це ни је и раз у ме ти ка ко су до га ђа-
ји ути ца ли на ево лу ци ју ње го вих ста во ва.

Цен трал ни про блем ко ји је, у раз ли чи тим об ли ци ма, оп те ре ћи вао и до-
вео до сло ма Кра ље ви не Ју го сла ви је и со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је би ло је 
на ци о нал но пи та ње. Ју го сла ви ја је тре ба ло да бу де др жа ва у ко јој ће на ци о-
нал но пи та ње ју жно сло вен ских на ро да ко нач но би ти ре ше но. По ка за ло се 
да је ово ве ро ва ње би ло по гре шно и да је те жња за на ци о нал ним др жа ва ма 
на ро да Ју го сла ви је би ла ја ча од ње не ин те гра тив не мо ћи. До еска ла ци је је 
до шло кра јем 20. ве ка, де це ни ја ма на кон што је ве ћи на европ ских др жа ва 
ма ње или ви ше успе шно ре ши ла сво је на ци о нал но пи та ње, у вре ме ка да је 
Евро пом вла да ла иде ја гло бал не ин те гра ци је, за сно ва не на ин те ре су тр жи-
шта. Про блем срп ског на ци о нал ног пи та ња пр ви је зва нич но, на јед ном фо-
ру му вла да ју ћег Са ве за Ко му ни ста (СК), на пле ну му Цен трал ног Ко ми те та 
(ЦК) СК Ср би је 29. ма ја 1968. го ди не, по ста вио До бри ца Ћо сић. По ста вља 
се пи та ње мо ти ва ко ји су Ћо си ћа на то на ве ли, тре нут ка ко ји је ода брао као 
и по сле ди ца ко је је ње гов го вор иза звао. Од го вор је не мо гу ће да ти без ши ре 
сли ке про це са ко ји су ути ца ли на фор ми ра ње Ћо си ће вог ми шље ња и под-
ста кли га на де ло ва ње.

Овај за да так пред ис тра жи ва ча по ста вља мно ге иза зо ве. Пр ви, и сва ка-
ко нај ве ћи, је пи та ње из во ра. Нај ва жни ји из вор за пра ће ње ево лу ци је Ћо-
си ће вих ста во ва су ње го ве днев нич ке бе ле шке. Њи ма се, ме ђу тим, не сме 
ап со лут но ве ро ва ти, јер оне пред ста вља ју лич ни, тре нут ни до жи вљај по је ди-
них до га ђа ја, а по ста вља се и пи та ње њи хо ве аутен тич но сти, тј. евен ту ал ног 
при су ства „на кнад не па ме ти”. Ипак, у не до стат ку бо љих из во ра, мо ра им се 
по кло ни ти по ве ре ње, уз на по ме ну да на во ди из њих пред ста вља ју Ћо си ће во 
лич но ви ђе ње до га ђа ја, и циљ им је да илу стру ју про ме не у ње го вим раз ми-
шља њи ма, а не да да ју објек тив ну сли ку ју го сло вен ске ствар но сти.



Добрица Ћосић и отварање косовског питања 1968. године 199

Би о граф ски по да ци о Д. Ћо си ћу до бро су по зна ти.2 Те ма овог ра да не 
зах те ва њи хо во по нов но на во ђе ње. Ме ђу тим, по је ди не епи зо де из ње го вог 
ра ни јег жи во та мо гу да ба це до дат но све тло на ње го ву ак тив ност то ком 
ше зде се тих и за то их тре ба на ве сти. Раз ло ге за при сту па ње ко му ни стич-
кој пар ти ји Д. Ћо сић је об ја снио у раз го во ру са но ви на ром Сла во љу бом 
Ђу ки ћем. „То је би ло 1939. Тре ба зна ти то вре ме. Ни ко да нас не мо же да 
схва ти ко ли ко је би ло со ци јал но без на ђе, ко руп ци ја, по ква ре на власт. На-
ро чи то су се ља ци жи ве ли у ве ли кој бе ди, са ду го ви ма и не схва тљи во ни-
ском це ном по љо при вред них про из во да. Ко год је био у опо зи ци ји, био је 
њи хов... Рас ту ћи са де цом сво јих ком ши ја, са над ни ча ри ма и над ни чар ка ма, 
мно го ра ни је не ко азбу ци, при у чио сам се прав ди и не прав ди. По ре дак је 
из гу био сва ко по ве ре ње, а се ља ци су се сил но по ли ти зо ва ли. У ме ни се та да 
до го ди ла ве ли ка по де ла: прав да при па да се лу и се ља ци ма, а све не прав де су 
у ва ро ши ме ђу ка пу та ши ма. Сва ко ко је та да по ну дио пре врат, сва ко ко је 
ру шио по ре дак и обе ћа вао но ви, био сам му при ста ли ца. А срео сам мла де, 
обра зо ва не, ин те ли гент не љу де, сјај не по ли тич ке за вод ни ке, ко ји су ме учи-
ни ли ко му ни стом.”3

Ћо сић је ко му ни стич ком по кре ту при сту пио из иде а ла. Ова цр та лич но-
сти до ла зи ла је до из ра жа ја то ком чи та ве по ли тич ке ка ри је ре. Иде а ли и об-
ра чун са њи ма ути ца ли су на Ћо си ће ве ста во ве, об ли ко ва ли их и на во ди ли га 
на де ло ва ње. Спе ци фич ност пар ти зан ске бор бе у Ср би ји, ко ју Ћо сић то ком 
чи та вог ра та са сво јим Ра син ским пар ти зан ским од ре дом ни је на пу штао, до-
при не ла је да иде а ли ко ји су га на ве ли да при сту пе КП ско ро не про ме ње ни 
оп ста ну у ње му до кра ја ра та.4 Ин те ли ген тан мла дић, та лен то ван пи сац и 
при ме ран ко му ни ста имао је све тлу бу дућ ност у Пар ти ји.

Го ди не 1951. Ћо сић об ја вљу је свој пр ви ро ман Да ле ко је сун це. Аутен-
тич но, жи вот но де ло о бор би пар ти зан ског од ре да у Ср би ји раз ли ко ва ло се 
од број них књи жев но без вред них де ла на ста лих по угле ду на де ла со вјет ске 

2 Ен ци кло пе ди ја ср ског на ро да (уред ник Ра дош Љу шић), За вод за уџ бе ни ке, Бе о град, 
2008, 1163.

3 Сла во љуб Ђу кић, Чо век у свом вре ме ну – раз го во ри са До бри цом Ћо си ћем, Фи лип Ви-
шњић, Бе о град, 1989, 16.

4 Ћо сић се се ћа раз ли ке из ме ђу ср би јан ских пар ти за на и је ди ни ца ко је су у про ле ће 
1944. сти гле из Бо сне. Љу ди ње го вог од ре да та да су пр ви пут ви де ли да по сто ји штаб-
ска ку хи ња, да офи ци ри ја шу бо ље ко ње и има ју бо љу опре му, да у је ди ни ца ма вла да 
стро га хи је рар хи ја. Чак су и кри ти ко ва ни због „пар ти зан шти не”, не ра зу ме ва ња по тре-
ба но вог дру штва у ко ме је осво је на власт и она се са да мо ра ла из гра ђи ва ти по хи је рар-
хиј ском прин ци пу. У Ср би ји чак ни је био не го ван ни култ Ти та. За њих је он био ауто-
ри тет о ко ме се не го во ри, а не обо жа ва ни во ђа чи ји култ лич но сти се већ из гра ђи вао. 
Ко ме сар и ко ман дант од ре да и да ље су је ли по след њи, но си ли нај го ру обу ћу и оде ћу, 
не го вао се пар ти зан ски дух са по чет ка ра та. Ћо сић на во ди да су му пе сме о Ти ту и Пе-
ку Дап че ви ћу чак би ле и ру жне, вул гар не, да ни ка ко ни је раз у мео све то. Исто, 20.
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соц ре а ли стич ке књи жев но сти. У да ни ма еман ци па ци је од СССР-а, Ћо си ћев 
ро ман до че кан је са одо бра ва њем. Пи шче ву бу дућ ност да ле ко ви до је про-
ре кла Иси до ра Се ку лић вра ћа ју ћи му про чи тан ру ко пис с ре чи ма: „Ви сте, 
До бри це, јед на мач ка у џа ку, од вас сва шта мо же би ти”.5

Успех ро ма на пред ста вљао је пр ву ве ли ку пре крет ни цу у Ћо си ће вом 
жи во ту. Од то га вре ме на па ра лел но су де ло ва ли Ћо сић пи сац и Ћо сић по-
ли ти чар. Ћо сић пи сац по ста је пред вод ник но ве ге не ра ци је ко му ни стич ких 
ин те лек ту а ла ца, ста са ле у ра ту и пр вим по сле рат ним го ди на ма. У ве ли кој 
ме ри са мо о бра зо ван, Ћо сић је свој пут ин те лек ту ал ца и пи сца гра дио нај-
ви ше на осно ву уро ђе ног та лен та, уче ћи од дру гих ин те лек ту а ла ца са ко ји-
ма се дру жио и уче ству ју ћи у до га ђа ји ма ко је је сам об ли ко вао али ко ји су 
и ње га об ли ко ва ли.

У сво јим днев нич ким за бе ле шка ма Д. Ћо сић на по ми ње да је увек на пр-
вом ме сту био пи сац. Као пи сац од ла зи на Го ли оток 1952. го ди не да про-
ве ри гла си не о тор ту ри за тво ре ни ка. Че ти ри го ди не ка сни је пи ше „Се дам 
да на у Бу дим пе шти” из цен тра вр тло га ма ђар ске по бу не. Пи сац је и на „Га-
ле бу” са Јо си пом Бро зом Ти том, Јо ван ком Броз и ју го сло вен ским по ли тич-
ким вр хом на дво ме сеч ном пу то ва њу по се вер ној и сред њој Афри ци.6 За све 
то вре ме Ћо сић по ли ти чар се ди на са стан ци ма пар тиј ских фо ру ма и по сте-
пе но се пе ње на ле стви ци мо ћи. Из днев нич ких бе ле шки се ви ди да уоча ва 
мно ге ма лиг ни те те на ју го сло вен ском дру штве ном тки ву, ви ди сле пе ули це 
ко ји ма се кре ће ре во лу ци ја. Мно ге илу зи је су раз би је не. Ста сао као чо век и 
ин те лек ту а лац, Ћо сић по чи ње да ре ал но са гле да ва ју го сло вен ску ствар ност. 
Ипак, он и да ље оста је ко му ни ста, убе ђе ни марк си ста ко ји ви ди пре пре ке 
не из бе жне на со ци ја ли стич ком пу ту, али не и не пре ла зне. Исти они иде а ли 
ко ји су га на ве ли на при сту па ње ко му ни стич ком по кре ту и да ље су га во ди ли 
у по ли тич ком де ло ва њу.

У бе ле шка ма Д. Ћо си ћа ду го не ма ни по ме на про бле ма се па ра ти зма и 
на ци о на ли зма ко ји то ком ше зде се тих по ла ко по ста ју јед на од цен трал них 
те ма ње го вог ан га жо ва ња. Пр ви по мен је усле дио то ком кон гре са Са ве за 
Ко му ни ста Ју го сла ви је (СКЈ) у Љу бља ни 1958. го ди не. Иако ра ми шља ње 
за бе ле же но у днев ни ку пред ста вља са мо лич ни до жи вљај пи сца, од ве ли ког 
је зна ча ја за раз у ме ва ње ево лу ци је ње го вих ста во ва о на ци о нал ном пи та њу 
у Ју го сла ви ји. „Овај Кон грес је мо је зна чај но са зна ње Сло ве ни је. У Сло ве-
ни ји је до кри тич них, до вр ло кри тич них раз ме ра раз ви јен се па ра ти зам. Сви 
од ре да из ра жа ва ју пре зир пре ма ФНРЈ, пре ма Ср би ји, пре ма свим на ци ја ма 

5 Сла во љуб Ђу кић, нав. де ло, 6.
6 Бо ра вак на „Га ле бу” учи нио је да Ти то и дру ги по ли ти ча ри из ју го сло вен ског вр ха у 

Ћо си ће вим раз ми шља њи ма из гу бе оре ол не по гре ши во сти. Из бле де ла је иде а ли зо ва на 
сли ка ко ју је но сио из ра та. Тро ме сеч ни бо ра вак у њи хо вој бли зи ни, при су ство сва ђа-
ма, пре пир ка ма, су ко бу су је та, до нео је не ку вр сту отре жње ња.
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ко је им узи ма ју ‚ви шак на ци о нал ног до хот ка’, та ко го во ре. Ту је шо ви ни зам 
огром них раз ме ра. Пре зи ру срп ски је зик, ве ру ју да има ју нај бо га ти ју кул-
ту ру, осе ћа ју се угро же ним, опљач ка ним, пре ва ре ним. Та ко ми сле сви, од 
кел не ра до Бо ри са Крај ге ра; од со ба ри це до Јо си па Вид ма ра.”7 Пр ви пут 
у сво јим бе ле шка ма Ћо сић је ис ко ри стио ре чи се па ра ти зам и шо ви ни зам. 
На ци о на ли зам је још увек остао ба ук ко ји вре ба из ор ма ра, не по ме нут, че-
ка ју ћи но ву де це ни ју.

По чет ком ше зде се тих го ди на у СКЈ до ла зи до су ко ба две стру је са раз-
ли чи тим по гле дом на бу дућ ност ју го сло вен ске фе де ра ци је. Јав ност је ве ро-
ва ла у мо но лит ност пар ти је док су се иза ку ли са од и гра ва ла ду бо ка пре ви-
ра ња.8 Кри зу СКЈ по твр дио је и сам Јо сип Броз Ти то на тај ној про ши ре ној 
сед ни ци Из вр шног ко ми те та (ИК) ЦК СКЈ одр жа ној 14-16. мар та 1962. 
у До ба нов ци ма.9 То ком сед ни це, на ко јој су при су ство ва ли пред сед ни ци 
вла да свих ре пу бли ка и чел ни ци фе де ра ци је, ди ску то ва ло се о дру штве ним 
од но си ма и ста њу у СКЈ. Ј. Б. Ти то је од лу чио да по др жи рад нич ко са мо у-
пра вља ње, де цен тра ли за ци ју, при вред ну и дру штве ну ре фор му, али и ја ча ње 
уло ге Пар ти је у дру штву.10 Иако је Ти то по др жао сред њу ли ни ју по ка за ло 

7 До бри ца Ћо сић, Лич на исто ри ја јед ног до ба I, Вре ме ис ку ше ња 1951-1968, Слу жбе ни 
гла сник, Бе о град, 2009, 128.

8 У СКЈ до шло је до су ко ба из ме ђу два ви ђе ња бу дућ но сти ју го сло вен ске фе де ра ци је. 
За го во ни ци срод них ста во ва гру пи са ли су се у цен тра ли стич ку (кон зер ва тив ну) и кон-
фе де ра ли стич ку (ре форм ску) стру ју. Не фор мал не во ђе су прот ста вље них стру ја би ли 
су Алек сан дар Ран ко вић и Едвард Кар дељ. При ста ли це кон фе де ра ли стич ке стру је за-
го ва ра ле су ве ћу са мо стал ност ре пу бли ка и пра во на ро да на са мо о пре де ље ње што је 
во ди ло у кон фе де ра ли за ци ју Ју го сла ви је. Са дру ге стра не, при ста ли це цен тра ли стич-
ке стру је за ла га ле су се за огра ни че но са мо у пра вља ње, очу ва ње за јед нич ке др жа ве у 
фор ми цен тра ли зо ва не фе де ра ци је и во де ће ме сто Пар ти је у по ли тич ком жи во ту. 
(Љу бо драг Ди мић, Исто ри ја срп ске др жав но сти III, Ср би ја у Ју го сла ви ји, СА НУ, Но ви 
Сад, 2001, 371-372) По сто ја ње две стру је у нај у жем ру ко вод ству Пар ти је по ста ло је 
очи глед но на про ши ре ној сед ни ци ИК ЦК СКЈ 14-16. мар та 1962. го ди не у Бе о гра ду. 
Цен тра ли стич ка стру ја је ели ми ни са на па дом Алек сан дра Ран ко ви ћа на Бри он ском 
пле ну му 1966. го ди не.

9 По че так кра ја СФРЈ: сте но гра ми и дру ги пра те ћи до ку мен ти про ши ре не сед ни це Из вр-
шног ко ми те та ЦК СКЈ одр жа не 14-16. мар та 1962. го ди не (при ре дио Ми о драг Зе че-
вић), Ар хив Ју го сла ви је, Бе о град, 1998.

10 Сви сло ве нач ки и део хр ват ских по ли ти ча ра чвр сто су за го ва ра ли на ста вак раз во ја 
са мо у прав них од но са и при вред ну ре фор му, од но сно пут у кон фе де ра ли за ци ју Ју го-
сла ви је. На су прот њи ма, на цен тра ли стич ким по зи ци ја ма се на шло не ко ли ко срп ских 
ка дро ва. Они нај у ти цај ни ји, Пе тар Стам бо лић, Ми лош Ми нић и Јо ван Ве се ли нов по 
оби ча ју су за у зе ли сред ње по зи ци је, спрем ни да се при кло не по бед нич кој стру ји. Алек-
сан дар Ран ко вић је у свом из ла га њу ис та као бо ја зан за је дин ство СКЈ и зе мље, што га 
је свр ста ло на стра ну цен тра ли ста. Ду шан Би лан џић, „Рас кол у др жав но-пар тиј ско ме 
вр ху 60-тих го ди на 20. сто ље ћа – по че так рас па да Ју го сла ви је”, Ди ја лог по вје сни ча-
ра – исто ри ча ра. књ 8, За дар, 26-28. сеп тем бар 2003, при ре ди ли Ханс-Ге орг Флек, 
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се да је ду го роч но кон фе де ра ли стич ка стру ја од не ла по бе ду. Пред сто ја ло je 
да је по твр де об ра чу ном са пред став ни ци ма цен тра ли ста.

То ком пре ви ра ња иза са вр ше но мир них ку ли са СКЈ на стра ни ца ма 
штам пе од и гра ла се јед на до та да не за бе ле же на по ле ми ка. Во ђе на је из ме ђу 
До бри це Ћо си ћа и Ду ша на Пир јев ца на стра ни ца ма љу бљан ског ча со пи са 
На ша со доб ност и бе о град ског Де ла.11 По ле ми ка је зна чај на због ви ше фак-
то ра. Д. Пир је вец је био пред став ник сло ве нач ке ин те лек ту ал не ели те, члан 
Сло ве нач ке ака де ми је на у ка и умет но сти (Сло вен ска ака де ми ја зна ни сти 
ин умет но сти – СА ЗУ). Са дру ге стра не, Д. Ћо сић је био пред став ник но-
ве срп ске ин те ли ген ци је и члан ЦК СК Ср би је. Ста во ви ко је је у рас пра ви 
за сту пао Пир је вец, о ка рак те ру ју го сло вен ства, ин те гра ци ји, уло зи на ци-
је, про бле му на ци о на ли зам/уни та ри зам, би ли су идеј на под ло га за ста во ве 
кон фе де ра ли ста на сед ни ци ИК ЦК СКЈ. Д. Ћо сић је на сту пио са по зи ци је 
марк си сте, за ла жу ћи се за ју го сло вен ску ин те гра ци ју на свим по љи ма, уз по-
што ва ње по себ но сти и раз ли чи то сти. Иако у Ћо си ће вим ста во ви ма не ма ни 
при ме са уни та ри зма, ње го во за ла га ње за ин те гра ци ју Пир је вец је ис ко ри-
стио за на пад са упра во тих по зи ци ја. На па да ју ћи Д. Ћо си ћа као цен тра ли-
сту, Пир је вец је при кри вао соп стве ни на ци о на ли зам.

На зна чај по ле ми ке ути че и чи ње ни ца да је на по чет ку Ћо сић имао 
не фор мал ну Ти то ву по др шку али се овај ка сни је по ву као. По ле ми ка је за-
по че ла у де цем бру 1961, док њен крај па да у фе бру ар 1962. го ди не, не-
по сред но пре сед ни це ИК ЦК СКЈ. Раз вој до га ђа ја је по ка зао да је Ти то 
од лу чио да по др жи кон фе де ра ли сте, иако му је на по чет ку би ла бли жа по-
зи ци ја цен тра ли ста.

Због сво је ком плек сно сти по ле ми ка ов де не мо же би ти де таљ но при ка-
за на, ни ти је то нео п ход но. Ва жно је, ме ђу тим, ис та ћи основ не ста во ве До-
бри це Ћо си ћа по пи та њи ма ва жним за ге не зу ње го вих иде ја о на ци о нал ном 

Игор Гра хо вац, 33-55; Љу бо драг Ди мић, нав. де ло, 371-375; Бран ко Пе тра но вић, 
Исто ри ја Ју го сла ви је 1918-1988, III, Со ци ја ли стич ка Ју го сла ви ја 1945-1988, Но лит, 
Бе о град, 1988, 384-387.

11 По ле ми ка Д. Ћо си ћа и Д. Пир јев ца је већ об ра ђи ва на у по себ ном ра ду: Ла тин ка Пе ро-
вић, „Ка ко су се из ра жа ва ли раз ли чи ти по ли тич ки ин те ре си у Ју го сла ви ји? По ле ми ка 
из ме ђу До бри це Ћо си ћа и Ду ша на Пир јев ца 1961/1962. го ди не”, Ди ја лог по вје сни ча-
ра – исто ри ча ра. књ 9, 5-7. де цем бра 2003, при ре ди ли Ханс-Ге орг Флек, Иван Гра хо-
вац, 189-211. По вод за њу је био Ћо си ћев ин тер вју за гре бач ком Те ле гра му 20. ја ну а ра 
1961. го ди не на ко ји је Пир је вец од го во рио тек стом „Опро сти те/Из ви ни те, ка ко сте 
ре кли?” Усле ди ла је се ри ја тек сто ва то ком ко је су ак те ри из не ли сво је ви ђе ње иде ја др-
жа ве и на ци је, њи хо ве бу дућ но сти, про бле ма на ци о на ли зма и уни та ри зма. Д. Ћо сић је 
у де цем бру 1961. об ја вио текст „О са вре ме ном не са вре ме ном на ци о на ли зму” на ко ји 
је Д. Пир је вец од го врио тек стом „Сло вен ство, ју го сло вен ство и со ци ја лизм”. Усле дио 
је но ви Ћо си ћев од го вор „На ци ја, ин те гра ци ја, со ци ја ли зам” у фе бра ру 1962. ко јим је 
од лу чио да за тво ри по ле ми ку.
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пи та њу.12 У по ле ми ци Ћо сић сто ји на до след ном ста но ви шту марк си сте и 
ин тер на ци о на ли сте, за ко га је со ци ја ли зам пут ка уто пиј ској бу дућ но сти у 
ко ме ће др жа ва (а са мим тим и ре пу бли ке) по сте пе но од у мре ти, усту па ју ћи 
ме сто јед ном иде ал ном, ега ли та ри стич ком дру штву.13 За ње га је на ци ја исто-
риј ска по ја ва ко ја је са мо ета па ка ви шем сте пе ну ин те гра ци је, што со ци-
ја ли стич ко ју го сло вен ство пред ста вља. На ро ди Ју го сла ви је у ре во лу ци ји су 
иза бра ли да у њој жи ве, и те же бу дућ но сти „ко ја свим што се ства ра и што ће 
се ство ри ти је сте про цес со ци ја ли стич ке ин те гра ци је, ин те гра ци је ко ја ни је 
уни та ри зам, ко ја не са мо да ни по че му не про тив ре чи на ци о нал ним ин те-
ре си ма и на ци о нал ној са мо стал но сти сва ког ју го сло вен ског на ро да, већ их, 
на про тив, под сти че и афир ми ше.” Док Д. Пир јевц ве ру је да ће од у ми ра њем 
дру штве но-прав них ка те го ри ја све ви ше до ла зи ти до из ра жа ја еле мен тар ни-
ји об ли ци удру жи ва ња, под ко јим под ра зу ме ва ре пу бли ке и на ци је, Д. Ћо сић 
је уве рен да се удру жи ва ње не ће за у ста ви ти на ре пу блич ким гра ни ца ма, „ко-
је уоста лом и ни су на ци о нал не гра ни це”, већ ће се те ме љи ти на еко но ми ји, 
кул ту ри, тех ни ци.

Глав ни про блем ју го сло вен ске ствар но сти за Д. Ћо си ћа био је на ци-
о на ли зам.14 Као марк си ста ве ро вао је да ће на ци о на ли зам не ста ти ка да се 
ство ре усло ви за „ка ко ка же Ле њин, спа ја ње свих на ци ја у ви ше је дин ство”. 
Уве рен у бу дућ ност ју го сло вен ског со ци ја ли зма у днев ни ку бе ле жи: „Тек у 
вре ме ни ма те бу дућ но сти, у жи во ту те дру штве не прет по став ке, не ће по-
сто ја ти на ци о нал ни про бле ми, јер не ће објек тив но деј ство ва ти и по сто ја ти 
раз ло зи да љу ди раз ли чи те исто ри је, кул ту ре и је зи ка, ге о гра фи је и бо је не 
по ста ну бра ћа.” У ма ни ру до брог ко му ни сте не про пу шта на на по ме не да 
је „срп ски шо ви ни зам у ју го сло вен ским окви ри ма дру штве но нај о па сни ји 
об лик”. Обра зла жу ћи узро ке и опа сно сти срп ског на ци о на ли зма, Д. Ћо сић 
не го во ри по је ди нач но и о на ци о на ли зму дру гих ју го сло вен ских на ро да. 
Опа сност од ве ли ко др жа вља и цен тра ли зма при хва та, али сма тра да је мно-
го ма ња од опа сно сти на ци о на ли зма. Сма тра и да се пре те ра но ис ти ца ње 
опа сно сти од цен тра ли зма ко ри сти као дим на за ве са за оства ри ва ње на ци о-
на ли стич ких ци ље ва. Он ис ти че да се сва ко по ми ња ње ин те ре са ју го сло вен-
ске др жав не за јед ни це по и сто ве ћу је са „ве ли ко др жав ним цен тра ли змом”.15 

12 Сви ци та ти из Ћо си ће вих тек сто ва об ја вље них то ком по ле ми ке са Д. Пир јев цем пре-
у зе ти су из: До бри ца Ћо сић, Ак ци ја, Про све та, Бе о град, 1964.

13 „Др жа ва, то јест ре пу бли ка-др жа ва, као што је до бро по зна то ни ти је би ла ни ти је сте 
наш циљ; она је би ла и је сте сред ство за оства ре ње свих ви до ва дру штве не рав но прав-
но сти и кла сног осло бо ђе ња чо ве ко вог, за оства ре ње со ци ја ли стич ке ци ви ли за ци је.”

14 „Озбиљ но де лу је на ци о на ли стич ка сти хи ја и оних ко јих има ма ње и оних ко јих има ви ше."
15 „По след њих го ди на, сва ку иде ју и ак ци ју по ве зи ва ња и ускла ђи ва ња на ци о нал них ин те-

ре са са ин те ре си ма ју го сло вен ске со ци ја ли стич ке др жав не за јед ни це, сва ки зах тев по-
што ва ња де мо крат ске ди сци пли не пре ма са ве зним др жав ним ор га ни ма и ин сти ту ци ја ма, 
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„Ако и овом при ли ком Ду шан Пир јевц и љу ди ње го вих схва та ња стек ну ути-
сак да сам са мо у ве ре но узео реч да опет го во рим ‚пре све га о Ју го сла ви ји’, то 
не чи ним за то што но сим ве ли ко др жав ни би ро крат ски ком плекс, и ‚са ве зну’ 
ам би ци ју, већ за то што о со ци ја ли зму, сво јој на ци ји и сво јој на ци о нал ној 
кул ту ри не мо гу да раз ми шљам ван ју го сло вен ског окви ра.” За Д. Ћо си ћа 
ве ли ко др жав но ју го сло вен ство, дру го име за срп ску хе ге мо ни ју, по бе ђе но је 
у ре во лу ци ји. „Иза бор бе про тив ве ли ко др жав ног цен тра ли зма, у по след ње 
вре ме све че шће се кри је на ци о на ли зам и ре пу блич ки би ро кра ти зам; та ко 
се ан ти цен тра ли зам пре тва ра у де ма го ги ју на ци о на ли стич ких ма ло гра ђа на 
и де мо кра та.”

До бри ца Ћо сић је у по ле ми ци за сту пао чи сте ин тер на ци о на ли стич ке, 
марк си стич ке ста во ве. Он је убе ђе ни Ју го сло вен ко ји ве ру је у бу дућ ност 
со ци ја ли стич ког по рет ка и да љу ин те гра ци ју на свим по љи ма. Ста во ви Д. 
Пир јев ца и сло ве нач ких по ли ти ча ра на сед ни ци ИК ЦК СКЈ по ка за ли су 
да из Сло ве ни је по чи њу да до пи ру дру га чи ја ми шље ња. Под из го во ром са-
мо у пра вља ња ин си сти ра се на де цен тра ли за ци ји и по ве ћа њу над ле жно сти 
ре пу бли ка и по кра ји на, што је био ко рак ка кон фе де ра тив ном уре ђе њу. По-
ста вља се пи та ње: шта је до ве ло до ова квих ста во ва? Од го вор тре ба тра жи ти 
у по ло жа ју Ју го сла ви је по чет ком ше зде се тих и ста њу ње не при вре де.

Ше зде се те го ди не су пе ри од ка да се чи ни ло да се нај ве ћи иза зо ви на ла-
зе иза ју го сло вен ске др жа ве. Спољ но по ли тич ка си ту а ци ја је ко нач но би ла 
мир на. Сре ди ном пе де се тих трај но је от кло ње на опа сност да Ју го сла ви ја 
по ста не део со вјет ског ла ге ра. Ју го сла ви ја је успе шно ла ви ра ла на гра ни-
ца ма два су прот ста вље на бло ка, упо ре до гра де ћи но ви осло нац у др жа ва ма 
ство ре ним на раз ва ли на ма не ка да шњих ко ло ни јал них им пе ри ја. У овом пе-
ри о ду де фи ни са на је ју го сло вен ска по ли ти ка ми ро љу би ве ко ег зи стен ци је 
и ор га ни зо ван ван бло ков ски „Тре ћи свет”. Осно ви по кре та Не свр ста них 
ус по ста вље ни су на Бе о град ској кон фе рен ци ји 1961. го ди не да би сво је 
ин сти ту ци о нал но об ли ко ва ње по крет до жи вео у Лу са ки 1970. го ди не. За-
хва љу ју ћи спољ ној по ли ти ци ко ји је у нај ве ћој ме ри де фи ни сао сам Ти то, 
Ју го сла ви ја је ужи ва ла ве ли ки углед, не сра зме ран ње ној еко ном ској и вој-
ној сна зи. По сле де це ни је бор бе за очу ва ње са мо стал но сти и стал не спољ не 
прет ње, чи ни ло се да Ју го сла ви ја ула зи у мир ни је во де ко је ће омо гу ћи ти 
ре фор ме на уну тра шњем пла ну.

сва ку ме ру ко ја зах те ва ис пу ње ње ин тер на ци о на ли стич ке ду жно сти у окви ру фе де ра-
ци је, на ци о на ли стич ки ма ло гра ђа ни од мах афек тив но на пад ну: ‚То је ве ли ко др жав ни 
цен тра ли зам!’ Че сто се фе де ра ли зам ре во лу ци о нар ног дру штве но-по ли тич ког си сте ма 
по и сто ве ћу је са цен тра ли змом ве ли ко срп ске бур жо а зи је и њој ода них Ко ро ше ца и Спа-
ха, че сто се фе де ра ли зам под пе то кра ком не ће да раз ли ку је од цен тра ли зма дво гла вог 
ор ла, а Бе о град Са ве зне на род не скуп шти не и Цен трал ног ко ми те та Са ве за ко мун ста 
Ју го сла ви је од Бе о гра да кра љев ске пре сто ни це.”
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Афир ма ци ју Ју го сла ви је на спољ но по ли тич ком пла ну тре ба ло је да пра-
ти и уну тра шње уре ђе ње ко је је би ло из раз са мо стал ног пу та у из град њи 
со ци ја ли зма, та ко те шко од бра ње ног у су ко бу са Ста љи ном. У пр вој, по-
сле рат ној фа зи из град ње ју го сло вен ске др жа ве као и за вре ме су ко ба са ИБ 
цен тра ли зо ва но др жав но уре ђе ње је би ло нео п ход но. По пре стан ку спољ не 
опа сно сти фе де рал не је ди ни це су по че ле да зах те ва ју по ве ћа ње су ве ре ни-
те та. Ре ше ње је на ђе но у кон цеп ту дру штве ног са мо у пра вља ња ко је то ком 
ше зде се тих по ста је сво је вр сна ју го сло вен ска „ре ли ги ја”. Про та го ни сти раз-
во ја са мо у прав них од но са зах те ва ли су ре фор му фе де ра ци је и дру штве них 
од но са под фир мом бор бе про тив ета ти зма. Са мо у пра вља ње је по ста ло из-
го вор за спро во ђе ње су штин ских из ме на у по ли тич ком си сте му Ју го сла ви је. 
По че так је озна чен при вред ном ре фор мом16 и Уста вом из 1963. го ди не.17 
Про ме не на спољ ном и уну тра шњем пла ну до ве ле су до из ме ње ног од но са 
Сло ве ни је пре ма Ју го сла ви ји. Тај тренд је пра ти ла и Хр ват ска, с по чет ка ви-
ше кроз по др шку Сло ве ни ји не го кроз соп стве но екс по ни ра ње.

Од осни ва ња Кра ље ви не СХС по сто јао је јак ин те рес код сло ве нач ких 
по ли ти ча ра да Сло ве ни ја бу де део је дин стве не др жа ве ју жно сло вен ских на-
ро да. Ула зак у Кра ље ви ну СХС омо гу ћио је Сло вен ци ма да се на ђу на стра-
ни по бед ни ка и ко нач но осло бо де вла сти Бе ча. То ком ме ђу рат ног пе ри о да 
Ју го сла ви ја је шти ти ла Сло ве ни ју од агре сив них те ри то ри јал них пре тен зи ја 
Ита ли је и Не мач ког Рај ха. По за вр шет ку Дру гог свет ског ра та со ци ја ли стич-
ка Ју го сла ви ја је омо гу ћи ла да се ве ли ка ве ћи на ет нич ких Сло ве на ца на ђе у 
са ста ву Ре пу бли ке Сло ве ни је, ко ја по ста је ет нич ки нај чи сти ја ре пу бли ка. 

16 Под „при вред ном ре фор мом” под ра зу ме ва ле су се про ме не у при вред ном си сте му 
за по че те 1964. и на ста вље не ме ра ма из ју ла 1965. го ди не. Њи ма је озна чен по че так 
нај ду бљег пре о бра жа ја при вре де од уво ђе ња рад нич ког са мо у пра вља ња у Ју го сла ви ји. 
На ред не 1966. го ди не усво јен је пре то го ди шњи план при вред ног и дру штве ног раз во-
ја, ко ји је имао да раз ра ди при вред ну ре фор му. Б. Пе тра но вић, нав. де ло, 380.

17 Бран ко Пе тра но вић, Че до мир Штр бац, Исто ри ја со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је. Књ 1. Оп-
шти пре глед, Рад нич ка штам па, Бе о град, 1977, 178. Устав из 1963. по твр дио је са мо у-
пра вља ње као прин цип на ко ме се за сни ва ју дру штве ни и при вред ни од но си. Ре пу бли-
ке су до би ле ши ре пра во ор га ни за ци је. За раз ли ку од Устав ног за ко на из 1953. Го ди не, 
ко ји је про пи си вао на че ло да Са ве зни устав про пи су је оп шта на че ла за ор га ни за ци ју 
ре пу бли ка но ви Устав уки да то огра ни че ње. По ло жај ауто ном них по кра ји на ре гу ли сан 
је чла ном 112. ко јим је про пи са но да „Ауто ном на пра ва и ду жно сти и основ на на че ла 
ор га ни за ци је ауто ном них по кра ји на утвр ђу је устав ре пу бли ке”. У увод ном екс по зеу 
пред сед ник ко ми си је за устав на пи та ња Едвард Кар дељ на во ди: „Но ви устав ни је ста-
ти чан и те шко про мен љив до ку мент.” По твр ду да је Устав из 1963. го ди не био пре ла-
зни до ку мент ка кон фе де ра тив ном уре ђе њу, уве ден Уста вом из 1974. да је чи ње ни ца 
да је за де вет го ди на, ко ли ко је био ак ту е лан, на овај устав до не се но 42 аманд ма на. 
Ста бил ност и функ ци о ни са ње ин сти ту ци ја уве де них уста вом ни су оства ре ни на ду жи 
рок. Устав Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив не Ре пу бли ке Ју го сла ви је, Слу жбе ни лист СФРЈ, 
Бе о град, 1963.
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Је дин стве на др жа ва ус пе ла је да се од бра ни од со вјет ске прет ње и по зи ци о-
ни ра се на стра те шки по вољ ном по ло жа ју на ме ђи би по лар ног све та. Пре-
ста нак спољ не опа сно сти пре цр тао је бит ну став ку на спи ску сло ве нач ких 
раз ло га за оста нак у Ју го сла ви ји.

Дру га ва жна став ка пре цр та на је са по чет ком еко ном ске кри зе. Ју го-
сла ви ја је до та да би ла др жа ва са, уз Ја пан, нај ве ћом сто пом при вред ног 
ра ста на све ту. Ше зде се те су до не ле стаг на ци ју ра ста и прет њу ула ска у ре-
це си ју. По ста ло је ја сно да је при вре да у су шти ни при ми тив на, са ни ским 
сте пе ном про дук тив но сти, са ви со ким тро шко ви ма, усит ње на. Глав ни по-
ка за те љи кри зе би ли су стаг на ци ја при вред ног ра ста, сма ње ње бро ја за-
по сле них и по ве ћа на не за по сле ност. Због ста са ва ња број них по сле рат них 
ге не ра ци ја, ма со ван од лив рад не сна ге у ино стран ство, за по чет то ком пе-
де се тих, ви ше ни је мо гао да у до вољ ној ме ри рас те ре ти за о ста лу при вре ду. 
Већ 1968. при ти сак не за по сле но сти је био то ли ко јак да ни је мо гао да не 
иза зо ве по ли тич ке по ре ме ћа је.18 Раз ло га за оста нак Сло ве ни је у окви ри ма 
Ју го сла ви је би ло је све ма ње.

По др шку у зах те ви ма за ре фор му фе де ра ци је на кон фе де ра ли стич ким 
прин ци пи ма Сло вен ци су на шли у Хр ва ти ма. За њих је Ју го сла ви ја би ла пре-
ла зна ета па на пу ту ка ко нач ној из град њи са мо стал не на ци о на не др жа ве. 
Сла бље ње фе де ра ци је и по ве ћа ње над ле жно сти ре пу бли ка би ли су зна ча јан 
ко рак на пред на том пу ту. „Са вез” сло ве нач ких и хр ват ских по ли ти ча ра по-
стао је очи гле дан на сед ни ци ИК ЦК СКЈ ка да су за сту па ли ско ро исто вет не 
ста во ве. Од по чет ка ше зде се тих у јав но сти се чу ју гла со ви о нео п ход но сти 
ре фор ме при вред ног и дру штве ног си сте ма Ју го сла ви је. Сло ве нач ко ру ко-
вод ство све оштри је ди же глас про тив на чи на рас по де ле дру штве не аку му-
ла ци је и ви шка вред но сти, ути ца ја фе де ра ци је на при вре ду и фи нан си је... 
Во де ћи срп ски ка дро ви др жа ли су се ре зер ви са но, као и то ком сед ни це у 
До ба нов ци ма. Не ка да мо но лит ни дру штве но-по ли тич ки жи вот усту пио је 
ме сто „са мо у прав ном фе де ра ли зму”. Не ста ло је је дин стве не ју го сло вен ске 
иде о ло ги је. Све оштри је је до ла зи ла до из ра жа ја ју го сло вен ска про тив реч-
ност – цен тра ли зам угро жа ва са мо у пра вља ње и ву че у ста љи ни зам, док де-
цен тра ли за ци ја пре ти оп стан ку дру штве не за јед ни це.19

До бри ца Ћо сић се по сле по ле ми ке са Д. Пир јев цем на шао на ме ти 
пар тиј ске кри ти ке. У сво јим бе ле шка ма је за бе ле жио: „Пе тар Стам бо лић 

18 У 1967. го ди ни би ло је за 1% ма ње за по сле них не го у 1964. го ди ни. (Б. Пе тра но вић, 
Ч. Штр бац, нав. де ло, 183.) По ло ви ном 1968. око 400 000 Ју го сло ве на ра ди ло је ван 
зе мље, а у на ред ним го ди на ма од лив рад не сна ге у зе мље За пад не Евро пе се по ве ћао. 
По ред фи зич ких рад ни ка, пу тем еко ном ске еми гра ци је кре та ли су се и ви со ко ква ли-
фи ко ва ни рад ни ци и струч ња ци, шко ло ва ни у Ју го сла ви ји. Бран ко Пе тра но вић, нав. 
де ло, 381.

19 Љу бо драг Ди мић, нав. де ло, 362.
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и Ри ста Ан ту но вић, из у зет но так тич но, са ве ту ју ми да пре ста нем са јав ном 
ак тив но шћу. Про тив ме не је кре нуо би ро крат ски, ста љи ни стич ки гнев по-
ли тич ких функ ци о не ра сме там им, ме шам се у суд бин ска пи та ња дру штва, 
бри нем за бу дућ ност на ро да и ње не ре во лу ци је, а све то ни је мо је, већ њи-
хо во пра во и ком пе тен ци ја. Ста љи ни стич ка струк ту ра је до ми нант на у ру-
ко вод ству Пар ти је.”20 Од лу чио је да пре ђе пре ко њи хо вог са ве та. Свест о 
ја ча њу се па ра ти зма и на ци о на ли зма у Ју го сла ви ји код ње га је по ста ја ла све 
при сут ни ја, као и уве ре ност у лич ну од го вор ност за суд би ну срп ског на-
ро да. „Ви ше за ме не не ма сум ње: Кар дељ о ин те гра ци ји, о ју го сло вен ству, 
ми сли исто што и Пир јевц, исто што и Крај гер и Вил фан; исто што и сви 
Сло вен ци. Он им је дао иде о ло шку осно ву. Мо рам да из ве дем за кљу чак: ње-
го ва те о риј ска раз ра да и кон цеп ци ја на шег дру штве но по ли тич ког си сте ма 
– са мо у пра вља ња, ње го ва кон цеп ци ја де цен тра ли за ци је Ју го сла ви је, у ства-
ри пред ста вља ‚те о рет ско оства ре ње’ на ци о нал ног кон цеп та сло ве нач ке на-
ци је, у ци љу ства ра ња сло ве нач ке др жа ве. Он нас гу ра у кон фе де ра ли зам, 
он је раз о ча ран у Ср бе, он не во ли Ср бе; он је ис ко ри стио свој по ло жај, 
ауто ри тет и спо соб ност да ‚мир ним пу тем’, ево лу ци јом, оства ри исто риј ске 
ам би ци је и ци ље ве свог сло ве нач ког на ро да. Ње гов кон цепт ‚не по сред не 
де мо кра ти је’ је, у на ци о нал ном сми слу, кон цепт сло ве нач ке др жав не кон-
цеп ци је Ју го сла ви је – кон фе де ра ци је. Кар дељ је те о рет ски оправ дао и ус пео 
у име са мо у пра вља ња да дез ин те гри ше Ју го сла ви ју. Она ве ро ват но, бар за 
ове исто риј ске усло ве, ни је ре ал на др жав но прав на и дру штве на тво ре ви на. 
Сло ве ни ја, до след но се бич но, у су шти ни кла сич но его и стич ки, ко ри сти Ју-
го сла ви ју. [...] Сло ве нач ки на род има пра во да не ће са Ср би ма и Хр ва ти ма 
да жи ви у ис тој др жа ви; има пра во да иза бе ре на ро де за свој по ли тич ки са-
вез. Са мо, не ма пра во да его и стич ки ко ри сти Срп ску на ив ност и Ср би ју за 
си ро ви не и тр жи ште.”21 Са мо че ти ри го ди не на кон што је пр ви пут у свом 
днев ни ку за бе ле жио сум ње сло ве нач ких по ли ти ча ра у ода ност Ју го сла ви ји, 
Ћо сић бе ле жи ста во ве ко ји ће до кра ја осам де се тих по ста ти до ми нант ни у 
срп ској јав но сти. Сло ве нач ко ис ко ри шћа ва ње Ју го сла ви је и Ср би је за соп-
стве ни на пре дак и бо га ће ње у на ред ним го ди на ма су по ста ли јед но од оп-
штих ме ста свих ме ђу на ци о нал них и ме ђу ре пу блич ких спо ро ва.

У днев нич ким бе ле шка ма До бри це Ћо си ћа до ла зи до па у зе ду ге ви ше од 
две го ди не. Са но вим за пи си ма по че ће тек кра јем 1964. го ди не. Од го вор на пи-
та ње о ње го вим раз ми шља њи ма и ста во ви ма у овом пе ри о ду мо ра се по тра жи ти 
на дру гом ме сту. У том пе ри о ду Ћо сић ак тив но ра ди на ро ма ну-па ра бо ли ко ји 
из да је 1966. под на сло вом Бај ка.22 Ју нак ро ма на, симп то ма тич но на зван Чо век, 
бу ди се и схва та да је чи тав ње гов свет, чи тав жи вот, у ства ри са чи њен од пе пе ла. 

20 Д. Ћо сић, Лич на исто ри ја јед ног до ба I, Вре ме ис ку ше ња 1951-1968, 198.
21 Исто, 197.
22 Д. Ћо сић, Бај ка, Ото кар Кер шо ва ни, Ри је ка, 1977.
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Бо љу па ра ле лу са про ме на ма у Ћо си ће вим ста во ви ма те шко је на ћи. Схва тио је 
да су мно ги иде а ли, у ко је је без гра нич но ве ро вао, са чи ње ни од пе пе ла.23

Но ва ва жна епи зо да у ево лу ци ји од но са у Ју го сла ви ји био је Осми кон-
грес СКЈ одр жан од 7. до 13. де цем бра 1964. го ди не у До му син ди ка та у 
Бе о гра ду. Рад кон гре са обе ле жи ла је рас пра ва о на ци о нал ним од но си ма. 
Пр ви пут је, на кон ра та, про го во ре но о еко ном ским узро ци ма на ци о нал не 
рав но прав но сти и по ве за но сти „би ро крат ског цен тра ли зма” и „на ци о на ли-
зма”. Јо сип Броз је ис та као да „др жав ни цен тра ли зам” пред ста вља огра ни-
ча ва ју ћи фак тор еко ном ског и по ли тич ког раз во ја. Ка рак те ри стич но је да је 
од Осмог кон гре са за по че ло на во ђе ње на ци о нал не при пад но сти при ли ком 
из бо ра у ру ко во де ћа те ла.24 Чи та ње спи ска иза бра них у са став ЦК до не ло је 
из не на ђе ње за све при сут не. Уз име Јо си па Бро за пр ви пут је про чи та на од-
ред ни ца Хр ват. У штам па ним ме ди ји ма овај де таљ је из ме њен, па је Ти то во 
име и да ље оста ло без на ци о нал не од ред ни це. Би ло је то су мор но под се ћа ње 
да је Ти то јед на од рет ких спо на крх ког ју го сло вен ског је дин ства.

У ра ду кон гре са је уче ство вао и До бри ца Ћо сић, као члан ЦК СК Ср би-
је. У сво јим бе ле шка ма је за пи сао да „Осми кон грес СКЈ пред ста вља иде о ло-
шку пре крет ни цу у на ци о нал ној по ли ти ци Са ве за ко му ни ста, од но сно на ци-
о нал ној по ли ти ци ње го вог во ђе и на ци о нал них пар то крат ских оли гар хи ја.”25 
Ћо сић је био члан Ко ми си је за глав ну ре зо лу ци ју. На сед ни ци ко ми си је Ста-
не Кав чич је пред ло жио да у ре зо лу ци ју уђе став о на ци о нал ним еко но ми-
ја ма, као осно ву на ци о нал ног иден ти те та и на ци о нал них пра ва. Пред лог је 
по др жао Кр сте Цр ве но ков ски а ус про ти ви ли су се Ћо сић и Ха сан Бр кић из 
Бо сне и Хер це го ви не. Ми лош Ми нић, пред сед ник срп ске вла де, го во рио је 
у уви је ној фор ми, али се ста вио на стра ну Кра ја чи ћа и Цр ве но ков ског. Раз-
о ча ран, Ћо сић је на пу стио рад ко ми си је.26

На ци о на ли зам, до та да при су тан нај ви ше у иде ја ма по ли ти ча ра, сво је 
ме сто је све ви ше на ла зио и у ста во ви ма во де ћих ин те лек ту а ла ца. То ком 
ра да кон гре са Ћо сић је рас ки нуо при ја тељ ство са Ми ро сла вом Кр ле жом, 
увре ђен ње го вим ин си сти ра њем да је у Ја се нов цу по гу бље но 40-60 000 Ср ба 
и згра жа ва њем над „срсп ком гран до ма ни јом”.27 Ћо сић је на и шао на от пор 

23 „Мо же би ти са мо да сам пи шу ћи ‚Бај ку’ три го ди не бо ло вао и ми слио не ке бо ло ве и 
по ра зе на шег сви ре пог ве ка, ду бо ко уве рен да су то и ‚спе ци фич но на ши’ бо ло ви и по-
ра зи.” Ин тер вју ли сту Сту дент 19. но вем бра 1968. До бри ца Ћо сић, Ствар но и мо гу ће, 
Цан ка ри је ва за ло жба, Љу бља на – За греб, 1988, 50.

24 Бран ко Пе тра но вић, нав. де ло, 387.
25 Д. Ћо сић, Лич на исто ри ја јед ног до ба I, Вре ме ис ку ше ња 1951-1968, 209.
26 Исто, 264.
27 Ова кве по дат ке о бро ју срп ских жр та ва у Ја се нов цу пр ви је об ја вио Ин сти тут за исто-

ри ју хр ват ског рад нич ког по кре та на чи јем че лу је био Фра њо Туђ ман, бли зак Кр ле-
жин при ја тељ. Исто, 211.
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сво јим ста во ви ма и у углед ном ча со пи су Pra xis. Хр ват ски део ре дак ци је при-
стао је да се штам па ње гов ча ла нак „За јед но и дру га чи је или о ак ту ел но сти ма 
на ше са вре ме не кул ту ре”28 тек по сле ве ли ког ко ле ба ња, на на го вор Ћо си ће-
вих при ја те ља, фи ло зо фа Љу бе Та ди ћа и Ми хај ла Мар ко ви ћа.29

Убе ђе ни ин тер на ци о на ли ста, уве рен у ин те гра ци ју ју го сло вен ског дру-
штва и кул ту ре на те ме љи ма со ци ја ли зма, До бри ца Ћо сић је за са мо три 
го ди не ра ди кал но из ме нио сво је ста во ве. У Ју го сла ви ји ко ја се по сте пе но 
дез ин те гри ше, где дру ги на ро ди по би ја ју ко чи ће на сво јим бу ду ћим гра ни-
ца ма, срп ски на род се на ла зио по де љен, са сла бим по ли ти ча ри ма огре злим у 
опор ту ни зам. Ћо сић у сво јим днев нич ким бе ле шка ма на во ди да је сма трао 
за сво ју ду жност, као пи сца и као по ли ти ча ра, чла на ЦК СК Ср би је, да уста-
не у од бра ну срп ских ин те ре са. По ред Сло ве ни је, у ко јој је већ ду же вре ме 
отво ре но бу јао на ци о на ли зам, Ћо сић слич ну си ту а ци ју ви ди и у Хр ват ској. 
На ци о на ли зам ов де по при ма спе ци фич ну, ан ти срп ску, фор му, већ јед ном 
ис по ље ну то ком Дру гог свет ског ра та. „У Хр ват ској се раз го ре ва ју ве ли ко-
хр ват ски шо ви ни зам и ан ти срп ство. Ако му се на пред не и ре во лу ци о нар не 
сна ге Хр ват ске не су прот ста ве, уко ли ко већ ни је ка сно, Хр ват ска ће се сро-
за ти у Не за ви сну Др жа ву Хр ват ску. Јед на хр ват ска ре при за је на по мо лу. Да 
ли ће опет кла ти Ср бе, пи та ње је са мо ме ђу на род не кон сте ла ци је, сна ге и 
по ли тич ке зре ло сти Ср би је. Кр ле жа је па трон и ду хов ни отац са вре ме ног 
ве ли ко хр ват ства.”30 Кра јем фе бру а ра 1966. Ћо сић бе ле жи да је нео п ход но 
де ло ва ти на за шти ти срп ских ин те ре са. „Ср би ја мо ра да по ста ви сво је пи-
та ње, свој жи вот ни про блем, да ис ка же сво ју кон цеп ци ју бу дућ но сти. Она 
ова ко да ље не мо же.”31 „Срп ска на ци ја је при мо ра на да уђе у епо ху свог на-
ци о нал ног отре жње ња. Та ‚ве ли ка на ци ја’ по чи ње да схва та да је из и гра на 
и оста ла без свог по ли тич ког су бјек та. Срп ска на ци ја је у кри зи; она још 
ни је све сна ду би не и да ле ко се жно сти сво је кри зе и сво јих ју го сло вен ских 
по ра за.”32 Ипак, до Ћо си ће вог јав ног по зи ва да се за шти те срп ски ин те ре си 
про те кло је још две го ди не. У том пе ри о ду од и грао се још је дан до га ђај ко ји 
је дра ма тич но ути цао на рав но те жу по ли тич ких сна га, по ме ра ју ћи је на тас 
кон фе де ра ли ста.

До 1966. го ди не на ја вље не ре фор ме др жав ног си сте ма оста ле су мр тво 
сло во на па пи ру. При вред на ре фор ма је за по че та 1965. го ди не али по пи та-
њу про ме не по ли тич ког си сте ма ни је се би ло да ле ко од ма кло. Као ве ли ка 
смет ња кон фе де ра ли стич ком бло ку ста јао је се кре тар ЦК и пот пред сед ник 

28 Д. Ћо сић, „За јед но и дру га чи је или о ак ту ел но сти ма на ше са вре ме не кул ту ре“, Pra xis 
4/5, 1965, 519-534.

29 Д. Ћо сић, Лич на исто ри ја јед ног до ба I, Вре ме ис ку ше ња 1951-1968, 215.
30 Исто, 230.
31 Исто, 227.
32 Исто, 248.
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ре пу бли ке, Ср бин, Алек сан дар Ле ка Ран ко вић. По вод за об ра чун за Ран ко-
ви ћем би ла је ње го ва те жња за цен тра ли стич ким уре ђе њем и от пор кон фе-
де ра ли стич кој ини ци ја ти ви сло ве нач ких по ли ти ча ра. Е. Кар дељ је нај ве ћу 
смет њу ре фор ми фе де ра ци је по сво јој за ми сли ви део у Ср би ји. А. Ран ко вић 
је био „ја ки чо век Ср би је”, иако ни ка да ни је по тен ци рао сво је срп ско по ре-
кло. Ње го вим сме њи ва њем и сме ном дру гих ис так ну тих срп ских ка дро ва из 
ре до ва по ли ци је и вој ске је ди ни за ступ ни ци срп ских ин те ре са оста ли су по-
ли ти ча ри из ЦК СК Ср би је, до ка за ни као опор ту ни сти и лов ци на по ло жа је. 
Та ко ђе, А. Ран ко вић је ва жио за не фор мал но дру гог чо ве ка Пар ти је и че сто 
се у из ве шта ји ма стра них ме ди ја по ми њао као Ти тов на след ник. Ја сно је да 
је због то га био глав на смет ња пла но ви ма Е. Кар де ља и ње го вих по ли тич ких 
исто ми шље ни ка. Сме на А. Ран ко ви ћа би ла је за вр шни чин бор бе око ре фор-
ме фе де ра ци је, стра те ги је при вред ног раз во ја и тран сфор ма ци је пар ти је.33

У ма ни ру ста љи ни стич ких про це са об ра чун је био те мељ но при пре мљен 
а ис ход уна пред од ре ђен. Ран ко ви ћу је оста ло са мо да од и гра сво ју уло гу, ко ја 
се ума ло за вр ши ла коб но јер је за вре ме за се да ња пле ну ма пре жи вео ср ча ни 
удар. На Брин ском пле ну му 1966. го ди не А. Ран ко вић је због на вод не афе ре 
са при слу шки ва њем дао остав ку на све функ ци је.34 Ње го ва сме на је по слу жи ла 
да се за све гре шке и дис функ ци је у Ју го сла ви ји оп ту жи УД БА и ње не „де фор-
ма ци је”. Цен тра ли ста Алек сан дар Ран ко вић и УД БА по слу жи ли су као но ви 
из го вор за „да љи раз вој са мо у прав них од но са”, од но сно ре фор му фе де ра ци је.

Зва нич ни став пар ти је је био да об ра чун са „де фор ма ци ја ма СДБ” ни ка-
ко не сме да у јав но сти бу де при ка зан као об ра чун са срп ским ка дро ви ма.35 
Та кве за кључ ке је би ло те шко по би ти јер је нај ве ћи број сме ње них и пен зи о-
ни са них ка дро ва био из Ср би је.36 За До бри цу Ћо си ћа ни је би ло ди ле ме шта 

33 Љу бо драг Ди мић, нав. де ло, 383-385.
34 Че твр та сед ни ца ЦК СКЈ – Бри он ски пле нум: сте но граф ске бе ле шке са Че твр тог пле ну-

ма, матeријали Из вр шног ко ми те та ЦК СКЈ, из вод из сте но граф ских бе ле шки Ше сте 
сед ни це ЦК СК Ср би је, ре а го ва ња до ма ће и стра не јав но сти, пи сма и те ле гра ми, из ја ве и 
др, при ре дио Јо ван П. По по вић, Ар хив Ју го сла ви је, Прин тер Ко мерц, Бе о град, 1999.

35 До бри во је Бо би Ра до са вље вић на са стан ку са уред ни ци ма во де ћих ин фор ма тив них ме-
ди ја на во ди: „Углав ном се ра ди о срп ским ка дро ви ма ко ји има ју од ре ђе ни ути цај или 
ауто ри тет и тре ба ви ше стра но оце ни ти ства ри. Не сме се до зво ли ти да се у Пар ти ји 
ство ри ути сак да се вр ши об ра чун са срп ским ка дро ви ма, од но сно с об зи ром да су уче-
ство ва ли љу ди из Ср би је, да је то упе ре но про тив срп ских ка дро ва.” Тре ба спре чи ти да 
се „ма ло гра ђан шти на ве же за не ке ауто ри те те са те зом: да Ср би гу бе сво је љу де и не ће 
мо ћи да бра не сво је ин те ре се.” З. Ву ко вић, Од де фор ма ци ја СДБ до ма спо ка и ли бе ра ли-
зма: мо ји сте но граф ски за пи си 1966-1972. го ди не, На род на књи га, Бе о град, 1989, 21.

36 По ред Алек сан дра Ран ко ви ћа, то ком и на кон Бри он ског пле ну ма сме ње ни су и ис-
кљу че ни из по ли тич ког жи во та: Са ве зни се кре тар за уну тра шње по сло ве Све ти слав 
Сте фа но вић Ће ћа, ор га ни за цо ни се кре тар ЦК СК Ср би је Во јин Лу кић, се кре тар ре-
пу блич ког СУП-а Ср би је Жи во ти ја Са вић Ср ба (при ја тељ и ком ши ја До бри це Ћо си-
ћа), ге не рал Ми ло је Ми ло је вић и дру ги.
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Бри он ски пле нум пред ста вља. А. Ран ко вић је ели ми ни сан у ста љи ни стич ком 
ма ни ру, под оп ту жбом ко ја по но во по кре ће при чу о срп ској же љи за хе ге-
мо ни јом. Ср би ја је би ла по ли тич ки ком про ми то ва на а њен ста ри ком плекс, 
цен тра ли зам, још јед ном је по стао ак ту е лан. „Бри он ски пле нум и афе ра ка та-
стро фал но су се од ра зи ле на ме ђу на ци о нал не од но се. Ан ти срп ско рас по ло-
же ње ве ће је не го икад у по след њих не ко ли ко де це ни ја, Ср би ју су ком про-
ми то ва ли као жан дар ма на зад ња ка, др жа во бор ца. Ср би ја је дис кре ди то ва на 
као ре во лу ци о нар на, ства ра лач ка, кул тур на сна га у ју го сло вен ској за јед ни ци. 
Уби ја се са мо свест и до сто јан ство срп ске на ци је. Ње не во ђе, ста љи ни стич ки 
ман дра и ни, на сто је свим си ла ма и сред стви ма да уве ре свог бри он ског го спо-
да ра да су му по кор ни и по слу шни, па чи не и оно што он не ми сли да тре ба 
чи ни ти у дис кре ди то ва њу срп ског на ро да. У ства ри, ова ко му ни стич ка гар ни-
ту ра но си ста ри ком плекс срп ских по ли ти ча ра: др жа во твор ство.”37

За кључ ци Бри он ског пле ну ма из не ти су пред по ли тич ки ак тив Ср би је 
на VI пле ну му ЦК СК Ср би је 14-16. сеп тем бра 1966. го ди не.38 Сво је ути ске 
Ћо сић је за пи сао то ком но ћи, не по сред но на кон што је пле нум за вр шен. 
„Но ћас, у је дан по по но ћи, за вр шио се Пле нум ЦК Са ве за ко му ни ста Ср-
би је. Био је то суд ски про цес срп ској на ци ји, ко му ни стич ком по крет ку; био 
је то суд ски про цес и јед ном бра ку, при ја тељ ству, дру гар ству; био је то про-
цес ге не ра ци ји ко ја је из вр ши ла пар ти зан ску ре во лу ци ју...”39 ЦК Ср би је је 
јед но гла сно при хва тио пред лог Спа се ни је Ца не Ба бо вић да се А. Ран ко вић 
ис кљу чи из СКЈ. По опро ба ној ко му ни стич кој прак си, чла но ви ЦК Ср би је 
су би ли нај до след ни ји у оп ту жба ма и осу да ма на ра чун до ју че ра шњих дру-
го ва. На па де су пред во ди ли ка дро ви са Ко со ва и Ме то хи је. А. Ран ко вић и 
СДБ су оп ту жи ва ни за на си ље у по кра ји ни, про гон ал бан ске ин те ли ген ци је, 
пра ће ње и при слу шки ва ње, „дис кри ми на ци ју и бе за ко ње” и „дра сти чан вид 
шо ви ни стич ке прак се”... Ср би су са одо бра ва њем слу ша ли на па де Ве ли Де ве 
и Али Шу кри је. Ми јал ко То до ро вић је чак из ја вио да се „ди ви др жав нич-
кој му дро сти дру га Ве ли Де ве.” Д. Ћо сић је до га ђа је на пле ну му и на сту пе 
шип тар ских по ли ти ча ра јед но став но оце нио: „Ју че је Ср би ја, ње но по ли-
тич ко вођ ство, Ко со во и Ме то хи ју по ли тич ки пре да ло Ал ба ни ји.”40 Сво је 
по на ша ње на пле ну му Д. Ћо сић је опи сао као срам но, и ка је се због ње га.41 
Ћу тао је и ди зао ру ку по др жа ва ју ћи све из ре че но. Страх је учи нио да се  

37 До бри ца Ћо сић, Лич на исто ри ја јед ног до ба I, Вре ме ис ку ше ња 1951-1968, 252.
38 Ак тив ност Са ве за ко му ни ста Ср би је по сле Че твр те сед ни це ЦК СК Ју го сла ви је / Ше-

ста сед ни ца ЦК СК Ср би је, Сед ма си ла, Бе о град, 1966.
39 До бри ца Ћо сић, Лич на исто ри ја јед ног до ба I, Вре ме ис ку ше ња 1951-1968, 253.
40 Исто, 254.
41 „Искре но да ти ка жем, ду бо ко се сти дим тог свог ћу та ња, те сво је упла ше но сти по гро-

ма шком, бо ле сном ат мос фе ром тог пле ну ма, не ве ро ват ном шо ви ни стич ком агре си јом 
Ве ли Де ве и ње го вих исто ми шље ни ка, бу ји цом ла жи и кле ве та ко је су из го ва ра ли нај-
од го вор ни ји по ли тич ки љу ди Ср би је.” Сла во љуб Ђу кић, нав. де ло, 71.
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не су прот ста ви, иако на во ди да је ту би ло и стра ха за це па ње пар ти је и за 
ква ре ње „ве ли чан стве ног де ла ре во лу ци је”. Про шло је још ско ро две го ди не 
пре не го што је ску пио сна ге и од луч но сти да ис ту пи јав но го во ре ћи о по ло-
жа ју Ср би је и срп ског на ро да.

Д. Ћо сић у днев ни ку бе ле жи да су ан ти срп ска и ан ти ју го сло вен ска кли-
ма на кон Бри он ског пле ну ма по ста ле још из ра зи ти је. Сва исту па ња са ју го-
сло вен ског или срп ског ста но ви шта у дру гим ре пу бли ка ма су по че ла да се 
до че ку ју са крит ка ма, као за го ва ра ње уни та ри зма и цен тра ли зма. „При ли ке 
су све не по вољ ни је. Чи та во дру штво об у зи ма не за до вољ ство и раз о ча ре ње. 
Срп ски на род бо лу је по ли тич ки и мо рал ни рас пад ове не срећ не по ли тич ке 
тво ре ви не Ју го сла ви је, ко ју је он на ив но схва тао као нај по вољ ни ју и пра ву 
др жав ну фор му по ли тич ког су ве ре ни те та и на ци о нал ног је дин ства; уло жио 
је у ту др жа ву крв и зној, на де и за блу де, да би да нас у тој за јед нич кој др жа-
ви до жи вео ра за ра ње свог ет нич ког, кул тур ног, исто риј ског би ћа. Хр ва ти, 
Сло вен ци, Шип та ри, Ма ке дон ци, Ма ђа ри, од но сно њи хо ви ‚пред став ни-
ци’, те на ци о нал не би ро кра ти је, од но се се пре ма срп ском на ро ду као пре ма 
свом нај ве ћем, је ди ном не при ја те љу. За бо ра ви ло се све што је у до са да шњој 
исто ри ји срп ски на род учи нио и жр тво вао за осло бо ђе ње ју жно сло вен ских 
на ро да, за њи хов при вред ни, кул тур ни, по ли тич ки раст. Срп ски по ли ти ча-
ри сер вил но, се бич но, пол трон ски, упор но на ста вља ју да слу ша ју, сле де и 
оства ру ју ‚од лу ке’ Осмог кон гре са и Бри он ског пле ну ма и да се у пер со нал-
ним ком би на ци ја ма ме ђу соб но об ра чу на ва ју, раз ме шта ју, пре ме шта ју, по-
ста вља ју; да вла да ју до сво јих са хра на у Але ји ве ли ка на.“42

По чет ком де це ни је, Д. Ћо сић је 1961. го ди не у по ле ми ци са Д. Пир јев-
цем на сту пао као убе ђе ни ин тер на ци о на ли ста, уве рен у бу дућ ност ју го сло-
вен ске ин те гра ци је. Са мо пет го ди на ка сни је, кра јем 1966., све док је де гра-
да ци је и рас та ка ња Ју го сла ви је. Она је за ње га по ста ла „не срећ на по ли тич ка 
тво ре ви на” у ко јој су Ср би до жи ве ли „ра за ра ње свог ет нич ког, кул тур ног, 
исто риј ског би ћа”. Зна ко ве рас па да ња ју го сло вен ског тки ва ви део је на 
свим по љи ма, чак и у вој сци. Раз о ча ран, до шао је до за кључ ка да је је ди-
ни из лаз за по де ље ни срп ски на род у Ју го сла ви ји јав но по кре та ње срп ског 
на ци нал ног пи та ња. Но вем бра 1966. је за пи сао: „Ових да на ја вља се да ће 
два де сет од сто ре гру та слу жи ти ар ми ју у сво јим ре пу бли ка ма. За па ње ност 
и за кљу чак: де фак то се при зна је кон фе де ра ци ја Ју го сла ви је; на ла зи мо се на 
пу ту ства ра ња на ци о нал них вој ски. Ши ри се уве ре ње да је Ју го сла ви ја, као 
др жа ва, у не за др жи вом рас па ду. Ра сте свест, зах тев, уве ре ње – да је спас у 
кон сти ту и са њу срп ске на ци је и ње ној др жав но-по ли тич кој са мо стал но сти. 
Ју го сло вен ство је кра хи ра ло као по ли тич ка иде о ло ги ја. Ми слим да је ова 
ори јен та ци ја тра гич на.”43

42 До бри ца Ћо сић, Лич на исто ри ја јед ног до ба I, Вре ме ис ку ше ња 1951-1968, 277.
43 Исто, 258.
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Но ва по твр да гру пи са ња на на ци о нал ном осно ву би ла је „Де кла ра ци ја 
о на зи ву и по ло жа ју хр ват ског књи жев ног је зи ка”. Текст Де кла ра ци је об ја-
вљен је 17. мар та у за гре бач ком Те ле гра му. У Де кла ра ци ји је из ра же но не за-
до вољ ство по ло жа јем хр ват ског је зи ка у Ју го сла ви ји, оспо рен Но во сад ски 
до го вор44 и за тра же на рав но прав ност свих је зи ка у Ју го сла ви ји (сло ве нач-
ког, срп ског, хр ват ског и ма ке дон ског). По вод за до но ше ње Де кла ра ци је 
су „ожи вје ле тен ден ци је ета ти зма, уни та ри зма и хе ге мо ни зма. [...] и по ја ва 
кон цеп ци је о по тре би је дин стве ног ‚др жав ног је зи ка’, при че му је та уло га 
у прак си на ми је ње на срп ском књи жев ном је зи ку због до ми нант ног утје ца ја 
ад ми ни стра тив ног сре ди шта на ше др жав не за јед ни це.”45 Текст је пот пи са ло 
осам на ест нај у ти цај ни јих хр ват ских кул тур них и на уч них ин сти ту ци ја: Ма-
ти ца хр ват ска, Дру штво књи жев ни ка хр ват ске, Дру штво хр ват ских књи жев-
них пре во ди ла ца, Ин сти ту та за је зик ЈА ЗУ, Ин сти тут за хи сто ри ју рад нич-
ког по кре та, Хр ват ско фи ло ло шко дру штво...46

44 Но во сад ски до го вор је спо ра зум из ме ђу срп ских, хр ват ских и бо сан ско хер це го вач ких 
лин гви ста скло пљен 10. де цем бра 1954. го ди не ра ди уре ђе ња и стан дар ди за ци је за јед-
нич ког срп ско хр ват ског је зи ка. Уче сни ци ску па у Но вом Са ду до не ли су ре зо лу ци ју 
у де сет та ча ка, ко ју је пот пи са ло 25 пи са ца и лин гви ста, а њи ма се при дру жи ло још 
64 кул тур на и на уч на рад ни ка, ме ђу ко ји ма су би ли: Иво Ан дрић, Ми ро слав Кр ле жа, 
Алек сан дар Бе лић, Ми лош Ђу рић, Ма рин Фра ни че вић, Кре ши мир Ге ор ги је вић... На 
осно ву ових од лу ка из ра ђен је за јед нич ки пра во пис ко ји је 1960. Ма ти ца хр ват ска из-
да ла ије кав ски и ла ти ни цом под на сло вом „Пра во пис хр ват ско срп ског књи жев ног је-
зи ка с пра во пи сним реч ни ком”, а Ма ти ца срп ска екав ски и ћи ри ли цом под на сло вом 
„Пра во пис срп ско хр ват ског књи жев ног је зи ка са пра во пи сним реч ни ком”. Ен ци кло пе-
ди ја срп ског на ро да, 882.

45 „Де кла ра ци ја о на зи ву и по ло жа ју хр ват ског књи жев ног је зи ка”, Те ле грам, бр. 359, 17. 
март 1967, За греб, 1.

46 „Де кла ра ци ја о на зи ву и по ло жа ју хр ват ског књи жев ног је зи ка” је иза зва ла осу ду по ли-
ти ча ра и др жав них ме ди ја. О Де кла ра ци ји се рас пра вља ло у Хр ват ском са бо ру док је 
Вла ди мир Ба ка рић из ја вио да је она „не при ја тељ ска пре ма за јед ни ци и да на шњој фа зи 
ре во лу ци је". ЦК СК Хр ват ксе осу дио је Де кла ра ци ју као „по ли тич ки ре ак ци о нар ни 
акт усмје рен про тив брат ства и је дин ства”. Зва нич не ин стан це осу ди ле су Де кла ра ци-
ју као акт „лин гви стич ког на ци о на ли зма”, али се јед но вре ме фак тич ки при ме њи ва ла 
не на во ђе њем дво чла ног на зи ва хр ват ски или срп ски је зик, као и из ба ци ва њем ср би-
за ма, на ме та њем је зич ке ис кљу чи во сти (Бран ко Пе тра но вић, нав. де ло, 398-399). Део 
ауто ра и пот пи сни ка Де кла ра ци је ис кљу чен је из СК док су оста ли опо ме ну ти. Ми-
ро слав Кр ле жа је дао је остав ку на ме сто чла на ЦК СК Хр ват ске. Ме диј ски на па ди на 
Де кла ра ци ју и ка зне за по је дин це ни су ути ца ли да се став пот пи сни ка из ме ни. Ма ти ца 
хр ват ска се од ре кла Но во сад ског до го во ра и за јед нич ког пра во пи са. Пре ки нут је рад 
на за јед нич ком реч ни ку и ор га ни зо ва на из ра да но вог пра во пи са (Је зик, бр. 5, јун 1971. 
го ди не, За греб, 138). Исте го ди не Дру штво књи жев ни ка хр ват ске та ко ђе се од ре кло 
Но во сад ског до го во ра (Је зик, бр. 1, ок то бар 1971, За греб, 19). Го ди не 1971. у Лон-
до ну је у фо то тип ском из да њу об ја вљен „Хр ват ски пра во пис” ауто ра Стје па на Ба би-
ћа, Бо жи да ра Фин ке и Ми ла на Мо гу ша. Пра во пис ни је об ја вљен у Ју го сла ви ји и ни је 
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За Д. Ћо си ћа Де кла ра ци ја је би ла још јед на по твр да ње го вих ста во ва. 
„‚Де кла ра ци ја о хр ват ском књи жев ном је зи ку’ ко ја је иза зва ла ве ли ку по-
ли тич ку бу ку, пред ста вља ло ги чан след основ ног то ка ‚со ци ја ли стич ке, 
са мо у прав не Ју го сла ви је’, ло гич ну по сле ди цу ве ли ко хр ват ске хе ге мо ни је, 
ко ја у по след њих не ко ли ко го ди на нај сна жни је ка рак те ри ше ју го сло вен ске 
при ли ке. Хр ват ски са вре ме ни на ци о на ли зам, ду бо ко ан ти срп ски, у ства ри 
ис кљу чи во ан ти срп ски, пред ста вља син те зу ка то ли чан ства, ра ди ћев шти не, 
ма че ков шти не, уста штва, ти то и зма, кр ле жи јан ства, ба ка ри ћев шти не, ко-
му ни стич ког би ро кра ти зма, ко мин тер нов ске фор му ле Ју го сла ви је и оне 
до ми нант не и ве ков не хр ват ске те жње за др жав ном са мо стал но шћу и су-
ве ре ни те том.”47

Као од го вор на хр ват ску Де кла ра ци ју део чла но ва Удру же ња књи жев-
ни ка Ср би је (УКС) до нео је до ку мент ко ји је по стао по знат под на зи вом 
„Пред лог за раз ми шља ње”. У срп ском од го во ру књи жев ни ци се из ја шња ва ју 
да сма тра ју Беч ки48 и Но во сад ски до го вор рас ки ну тим, и тра же рав но прав-
ност свих је зи ка и пи са ма на тлу Ју го сла ви је, као и да се уста вом ре пу бли ка 
Ср би је и Хр ват ске за га ран ту је пра во на шко ло ва ње на свом је зи ку и пи сму, 
пра во на упо тре бу свог је зи ка и пи сма у оп ште њу са ор га ни ма вла сти као и 
не сме та но не го ва ње на ци о нал не кул ту ре. За вре ме са стан ка УКС и то ком 
пи са ња ре зо лу ци је Д. Ћо сић се на ла зио у Грч кој и ни је мо гао да ути че на 
до га ђа је. У сво јим днев нич ким бе ле шка ма он овај до ку мент на зи ва не про ми-
шље ним и им про ви зо ва ним. „Пред лог за раз ми шља ње” за ње га је би ла са мо 
још јед на по твр да не сна ла же ња и лу та ња срп ских ин те лек ту а ла ца. „Бе о град 
је у ин те лек ту ал ној и мо рал ној де ка ден ци ји, у де фан зи ви, кон фу зи ји, кри зи. 
Ни ко не оку пља и не осми шља не за до вољ ство; не усме ра ва кри тич ку ства-
ра лач ку енер ги ју.”49

Срп ски ин те лек ту ал ци ни су има ли сна ге да је дин стве но од го во ре на 
рас ту ћи на ци о на ли зам у Ју го сла ви ји. Срп ски од го вор на де ша ва ња у дру гим 
ре пу бли ка ма би ло је по тму ло не за до вољ ство, раз о ча ре ње, нај че шће ис по-
ља ва но кроз „ср бо ва ње” по ка фа на ма. „Бе о град ска чар ши ја”, ка ко је Ти то 

био зва нич но ко ри шћен, док се да нас на ла зи у јав ној упо тре би. Го ди не 1972. хр ват ски 
књи жев ни је зик ушао је у устав не аманд ма не, чи ме је ис пу ње на основ на на ме ра пот пи-
сни ка Де кла ра ци је.

47 До бри ца Ћо сић, Лич на исто ри ја јед ног до ба I, Вре ме ис ку ше ња 1951-1968, 280.
48 Беч ки до го вор је исто риј ски спо ра зум скло пљен у Бе чу 28. мар та 1850. го ди не из ме ђу 

осам ју го сло вен ских књи жев ни ка и лин гви ста са те ри то ри је Аустро у гар ске, од ко јих 
су пе то ри ца би ли Хр ва ти, дво ји ца Ср би и је дан Сло ве нац. Циљ оку пље них лин гви-
ста је био да се књи жев ни је зи ци што је мо гу ће ви ше при бли же, јер су сма тра ли да су 
сви Ју жни Сло ве ни је дан на род и сто га тре ба да има ју је дан књи жев ни је зик. Глав ни 
пот пи сник спо ра зу ма са срп ске стра не био је Вук Сте фа но вић Ка ра џић а са хр ват ске 
Иван Ма жу ра нић. Ен ци кло пе ди ја срп ског на ро да, 98.

49 До бри ца Ћо сић, Лич на исто ри ја јед ног до ба I, Вре ме ис ку ше ња 1951-1968, 275.
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у раз го во ру са Здрав ком Ву ко ви ћем на звао гру пу ине те лек ту а ла ца ко ји су 
да ва ли тон не фор мал ном по ли тич ком жи во ту Ср би је, би ла је цен тар опо-
зи ци о ног де ло ва ња.50 „Срп ску опо зи ци ју” чи ни ло је не ко ли ко про фе о со ра 
Бе о град ског уни вер зи те та, пре те жно са Фи ло зоф ског фа кул те та, као и гру-
па пи са ца и ин те лек ту а ла ца. За раз ли ку од хр ват ских и сло ве нач ких ин те-
лек ту а ла ца опо зи ци о на ра срп ски су, уз не ко ли ко рет ких из у зе та ка, ста ја ли 
до след но на ју го сло вен ском ста но ви шту кри ти ку ју ћи про ме не у дру штву 
чи ји су све до ци би ли. Пр ви при мер удру же ног и јав ног исту па ња срп ских 
ин те лек ту а ла ца про тив де ша ва ња у Ју го сла ви ји био је тзв. „Ле ско вач ки слу-
чај”. У Ле сков цу је 30. ок то бра 1967. го ди не одр жан скуп „Кул тур на по ли-
ти ка и пу те ви раз во ја у кул ту ри”. На ску пу је гру па фи ло зо фа прак си со ва ца 
и гру па пи са ца ди ску то ва ла о ју го сло вен ском дру штву и про це си ма ко ји 
се у ње му од ви ја ју. Скуп се пре тво рио у кри ти ку при вред не и дру штве не 
ре фо ме, оспо ре ни су са мо у пра вља ње и про кла мо ва на де мо кра ти за ци ја, за 
ло ше ста ње у кул ту ри окри вље на је би ро кра ти ја и при ми тив ност оних ко ји 
во де кул тур ну по ли ти ку – украт ко, не ги ра на је основ на плат фор ма Са ве за 
ко му ни ста у кул ту ри. Ме лен ти је По по вић је од мах сти гао у Ле ско вац да 
„спа са ва кла сну свест ле ско вач ке рад нич ке кла се“, Ко му нист је на пао уче-
сни ке ску па... Ско ро два ме се ца пар тиј ски иде о ло зи и штам па су се ба ви ли 
„Ле ско вач ким слу ча јем“.

Ре фор ма фе де ра ци је је за по че та апри ла 1967. го ди не, у да ни ма ме диј-
ске по ле ми ке око хр ват ске Де кла ра ци је. Про ме не у ка рак те ру ју го сло вен-
ске фе де ра ци је, от по че те устав ним аманд ма ни ма 1967, би ле су ло ги чан 
след до га ђа ја у пе ри о ду 1964-1967. го ди не. Осми кон грес је усво јио на-
че ло да се ру ко вод ство СКЈ са ста вља на прин ци пу па ри те та, при вред на 
ре фор ма је отво ри ла вра та ства ра њу на ци о нал них еко но ми ја, док је бор ба 
у вр ху за вр ше на по бе дом кон фе де ра ли стич ке стру је и па дом гру пе А. Ран-
ко ви ћа. Устав ни аманд ма ни 18. апри ла 1967. (I-VI) и 26. де цем бра 1968. 
(VII-XIX) би ли су на ста вак овог про це са.51 Њи ма је оја ча на др жав ност ре-
пу бли ка и про ши ре не над ле жно сти по кра ји на. Фе де ра ци ја је би ла зна чај-
но из ме ње на. За Ср би ју је од по себ ног зна ча ја био аманд ман VII (1968) 
ко јим су по кра ји не по ста ле „кон сти ту тив ни еле мен ти ју го сло вен ског фе-
де ра ли зма”.52 Из ме не фе де ра ци је спро ве де не аманд ма ни ма 1967. и 1968. 

50 „Ја сам већ ре као да Бе о гра ду шти мунг да је чар ши ја, упр кос то ме што у ње му жи ви не 
знам ко ли ко хи ља да рад ни ка.” Здрав ко Ву ко вић, нав. де ло, 57.

51 Устав Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив не Ре пу бли ке Ју го сла ви је, Устав ни аманд ма ни I-VI, 
Устав ни аманд ма ни VII-XIX, устав ни аманд ма ни XX-XVII, Књи жев не но ви не, Бе о-
град, 1972.

52 Тим аманд ма ном пред ви ђе но је да СФРЈ са чи ња ва ју: СР Бо сна и Хер це го ви на, СР 
Ма ке ди ни ја, СР Сло ве ни ја, СР Ср би ја, са Со ци ја ли стич ком Ауто ном ном По кра ји ном 
Вој во ди ном и Со ци ја ли стич ком Ауто ном ном По кра ји ном Ко со вом, СР Хр ват ска и 
СР Цр на Го ра.
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као и аманд ма ни ма ју на 1971. (XX-XLII) би ле су при пре ма за до но ше ње 
но вог Уста ва 1974. ко јим је Ју го сла ви ја де фи ни тив но кон фе де ра ли зо ва на 
док су по кра ји не до би ле све атри бу те др жав но сти осим фор мал ног при-
зна ња тог ста ту са.

Бри он ски пле нум и пад А. Ран ко ви ћа до ве ли су до зна чај них про ме на 
на про сто ру Ко со ва и Ме то хи је. Шип тар ски ка дро ви су оп ту жи ва ли СДБ 
за зло у по тре бе и де фор ма ци је то ком „При зрен ског про це са” 1956. и за вре-
ме ак ци је са ку пља ња оруж ја 1965. го ди не. Ови раз ло зи су по слу жи ли за об-
ра чун са срп ским и цр но гор ским ка дро ви ма у окви ру СДБ и по кра јин ског 
СУП-а као и за зах те ве за про ши ри ва ње ауто но ми је до ни воа ре пу бли ке. 
У сво јим на сто ја њи ма Шип та ри су по др шку до би ја ли и од по ли ти ча ра из 
Бе о гра да. Ду шан Пе тро вић Ша не је на IV пле ну му По кра јин ског ко ми те-
та (ПК) СК Ко со ва и Ме то хи је ок то бра 1966. При зрен ски про цес и са ку-
пља ње оруж ја од Шип та ра озна чио као „сми шље ни на пад на Шип та ре, као 
на пад на брат ство и је дин ство на ро да ко ји жи ве на Ко со ву и Ме то хи ји.”53 
Пле нум ЦК СК Ср би је озна чио је по че так про го на и ег зо ду са Ср ба са Ко-
сме та ко ји је од по кра ји не ство рио ет нич ки чи сту област. Власт на Ко сме ту 
је пре у зе ла тзв. „ђа ко вач ка гру па”, чи ји је нај ве ћи број при пад ни ка сти гао из 
Ал ба ни је 1941. го ди не.54 „Зби ла се по ја ва без пре се да на у са вре ме ној исто-
ри ји: да гру па ал бан ских ко му ни ста из еми гра ци је пре у зме це ло куп ну власт 
у обла сти, од но сно по кра ји ни.”55 Срп ски и цр но гор ски ка дро ви, оп сед ну ти 
вла шћу, са ра ђи ва ли су са овом гру пом шип тар ских по ли ти ча ра без об зи ра 
на ка рак тер по ли ти ке ко ју су спро во ди ли.

Дра го це не ин фор ма ци је о си ту а ци ји на Ко сме ту на кон пле ну ма ЦК СК 
Ср би је но ви на ру Здрав ку Ву ко ви ћу дао је Рај ко Ђа ко вић, члан ЦК СК Ср-
би је и но ви на чел ник ре пу блич ке СДБ.56 Ву ко вић на во ди да је би ло мно го 
ин те ре со ва ња за си ту а ци ју у по кра ји ни по сле пле ну ма, на ро чи то по сле ин-
фор ма ци ја о ак тив но сти ма слу жбе ко је су да ли ал бан ски ка дро ви, по ми ња ња 
500 000 тај них до си јеа... Р. Ђо ко вић је Ву ко ви ћа оба ве стио да у ак тив но-
сти ма слу жбе је сте би ло за стра њи ва ња и де фор ма ци ја, али да је у го во ру о 
њи ма би ло мно го ви ше пре те ри ва ња не го исти не. У грех слу жбе Шип та ри 
су при пи си ва ли и ак ци је ко је су би ле нео п ход не услед не при ја тељ ског де ло-
ва ња из Ал ба ни је и услед бек ства са Ко со ва и Ме то хи је. СДБ се на Ко со ву 

53 Бран ко Пе тра но вић, нав. де ло, 388.
54 При пад ни ци ђа ко вач ке гру пе би ли су јед но вре ме под при смо тром СДБ, пр вен стве но 

Фа диљ Хо џа и Џа вид Ни ма ни. Ду шан Му го ша – Ду ћа, у раз го во ру са Рај ком Ђа ко-
ви ћем, из ја вио је да „не зна ко ли ко су чи сти, до ста ла ко су до шли у Ју го сла ви ју 1941. 
го ди не.” Здрав ко Ву ко вић, нав. де ло, 74.

55 Бран ко Пе тра но вић, нав. де ло, 388.
56 Упра ва др жав не без бед но сти (УД БА) по сле Брин ског пле ну ма про ме ни ла је име у 

Слу жба др жав не без бед но сти (СДБ).
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на шла на же сто ком уда ру, по себ но срп ски и цр но гор ски ка дро ви, ко је је Ве-
ли Де ва, пред сед ник ПК СК Ср би је, же лео да про те ра. Под ње го вим ути ца-
јем и ути ца јем Џев де та Хам зе, но вог по кра јин ског се кре та ра уну тра шњих 
по сло ва, по че ли су про го ни. Ори јен та ци ја је би ла да се СДБ и чи тав ре сор 
уну тра шњих по сло ва пот пу но очи сте. „По че ло је хап ше ње при пад ни ка СДБ 
а по вод је би ло њи хо во уче шће у ак ци ји ску пља ња ору жи ја и го ње ње по је ди-
на ца због ве за са Ал ба ни јом, на ро чи то у При зре ну, Ђа ко ви ци и на гра ни ци. 
[...] Све што је вре де ло у тој слу жби ста вље но је на та пет, са оп ту жбом да су 
ран ко ви ћев ци, да су у ак ци ји са ку пља ња ору жи ја пра ви ли ма са кр, хап си ли, 
да су осу ђи ва ли ве ли ки број шип тар ских по ро ди ца да су про ал бан ски еле-
мен ти.”57 Иако је на кон Бри он ског пле ну ма СДБ на Ко со ву и Ме то хи ји био 
ди рект но ве зан за СДБ Ср би је, По кра јин ски ко ми тет СК и Ве ли Де ва су 
ве о ма ути ца ли ко ће оста ти у слу жби и ко ји ће ка дро ви би ти при мље ни. У 
сре ским ко ми те ти ма СК вла да ло је оп ште не по ве ре ње пре ма Ср би ма. „Ре-
сор по кра јин ских уну тра шњих по сло ва по чи ње да се из вла чи ис под ути ца ја 
срп ске Слу жбе. Већ та да по Ђа ко ви ћу по чи њу при ти сци на Ср бе и Цр но-
гор це, већ та да су по че ла исе ља ва ња Ср ба, бе жа ли су при пад ни ци ор га на 
уну тра шњих по сло ва али су се се ли ле и дру ге по ро ди це.”58

Ак ци ја шип тар ских ка дро ва из ПК ни је на сту пи ла слу чај но. Те жња за 
ве ћом са мо стал но шћу од Ср би је, ко ја би во ди ла ка не за ви сно сти по кра ји-
не, би ла је при сут на у иде ја ма шип тар ских по ли тич ких пред став ни ка још 
од вре ме на пре Дру гог свет ског ра та.59 Оп ста ла је у по сле рат ном пе ри о ду 

57 У ак ци ји од у зи ма ња оруж ја би ло је не пра вил но сти и пре те ра не упо тре бе си ле. Ње-
ни ре зул та ти, пре ко 25 000 ко ма да при ку пље ног ла ког оруж ја и ви ше ко ма да те шког, 
ме ђу ко ји ма је би ло и ми тра ље за и брд ских то по ва, го во ре о ње ној оправ да но сти и 
нео п ход но сти. У ак ци ји при ку пља ња оруж ја при пад ни ци СДБ че сто су ко ри сти ли пре-
те ра ну си лу и ни су се так тич но од но си ли пре ма Ал бан ци ма ме ђу ко ји ма је вла да ло 
при ми тив но уве ре ње да је оруж је нео п ход но у сва кој ку ћи, па су се од ње га те шко ра-
ста ја ли. Здрав ко Ву ко вић, нав. де ло, 74.

58 Исто, 75.
59 КПЈ ни је има ла ја сно де фи ни са не пла но ве о бу дућ но сти Ко со ва и Ме то хи је. На Пе тој 

зе маљ ској кон фе рен ци ји 1940. го ди не из дво јен је Оба сни ко ми тет за Ко со во и Ме то-
хи ју, из са ста ва По кра јин ског ко ми те та за Цр ну Го ру, Бо ку, Сан џак и Ко со во и Ме то-
хи ју. По чет ком је се ни 1943. Об ла сни ко ми тет пре ра ста у По кра јин ски ко ми тет, истог 
ран га као што је био и По кра јин ски ко ми тет за Ср би ју. Осно ван је и При вре ме ни 
ини ци јал ни на род но о сло бо ди лач ки од бор за Ко со во и Ме то хи ју. На Кон фе рен ци ји 
об ла сног НОО за Ко со во и Ме то хи ју одр жа ног у се лу Бу јан (31.12.1943-2.1.1944.) 
про гла ше но је ује ди ње ње Ко сме та са Ал ба ни јом, што је ЦК КПЈ од ба цио као на ци о-
на ли стич ко за стра њи ва ње. (Зо ран Ла кић, „По ло жај Ко со ва и Ме то хи је у са ста ву Ју-
го сла ви је”, у: Ко со во и Ме то хи ја – про шлост, са да шњост, бу дућ ност, уред ник Ко ста 
Ми ха и ло вић, СА НУ, Бе о град, 2007, 110) Ста тус обла сти Ко со ва и Ме то хи је ре шен је 
тек на кон Ре зо лу ци је Об ла сне на род не скуп шти не Ко со ва и Ме то хи је 10. ју ла 1945, 
чи је је од лу ке по твр дио АВ НОЈ 7. ав гу ста 1945. го ди не као и За кон о ус по ста вља њу 



Петар Ристановић218

ка му фли ра на из ја ва ма ода но сти ју го сло вен ској фе де ра ци ји и по но во бук-
ну ла са но вом сна гом на кон Бри он ског пле ну ма.

То ком пр ве две де це ни је со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је ал бан ске се па ра ти-
стич ке те жње на Ко со ву и Ме то хи ји про шле су кроз не ко ли ко фа за. По сле 
отво ре не по бу не 1944-1948, усле дио је пе ри од за тиш ја за вре ме кон фрон-
та ци је Ју го сла ви је и Ал ба ни је. Но ва фа за је на сту пи ла 1959. го ди не ка да су 
об ја вље ни за кључ ци Из вр шног ко ми те та ЦК СКЈ о на ци о нал ним ма њи на-
ма.60 За кључ ци су оба ве за ли пар тиј ске ор га ни за ци је у це лој Ју го сла ви ји, а 
по себ но у две ма срп ским по кра ји на ма, да пре ду зму све ме ре ра ди афир ма-
ци је на ци о нал них ма њи на. На Ко со ву и Ме то хи ји је то до ве ло до ма сов ног 
по ста вља ња ал бан ских ка дро ва на ва жна ме ста у по ли ти ци, при вре ди, кул ту-
ри и др жав ној упра ви, без во ђе ња ра чу на о њи хо вој ком пе тент но сти. До шло 
је до ин фил тра ци је ал бан ских на ци о на ли ста у све струк ту ре вла сти што је 
иза зва ло пр ви та лас исе ља ва ња Ср ба и Цр но го ра ца са Ко сме та, пре вас ход-
но ви со ко о бра зо ва них струч ња ка. Про блем исе ља ва ња је уочен у из ве шта ју 
Ко ми си је за на ци о нал не ма њи не ЦК СК Ср би је 1961. го ди не. На осно ву 
из ве шта ја ИК ЦК СК Ср би је пред у зео је ме ре ко је су при вре ме но за у ста-
ви ле исе ља ва ње.61

Бри он ски пле нум и пад Алек сан дра Ран ко ви ћа до вео је до по чет ка но ве, 
до та да нај а гре сив ни је фа зе у де ло ва њу се це си о ни ста на Ко со ву и Ме то хи-
ји. За по че ли су при ти сци за „пре у ре ђе ње Ср би је на осно ва ма дру штве ног 
са мо у пра вља ња и со ци ја ли стич ке де мо кра ти је”.62 Об ра чун са СДБ ал бан-
ски на ци о на ли сти су ис ко ри сти ли за об ра чун са срп ским и цр но гор ским ка-
дро ви ма, оп ту жу ју ћи их за ве ли ко срп ске пре тен зи је. За кључ ци VI Пле ну ма 
ЦК СК Ср би је, ко ји је Д. Ћо сић на звао „суд ски про цес срп ској на ци ји и 

Ауто ном не Ко сов ско-ме то хиј ске обла сти (1.9.1945.). Ко со во и Ме то хи ја при кљу че ни 
су фе де рал ној Ср би ји. Ова ко во ста ње по твр ђе но је Уста вом ФНРЈ 1946. и уста вом НР 
Ср би је 1947. го ди не. (Љу бо драг Ди мић, нав.де ло, 301) „Но ва” Ју го сла ви ја се бо ри ла 
за сва ки пе даљ те ри то ри је на за па ду, док је ис то ку по све ћи ва но ма ње па жње, због уве-
ре ња да ће чи тав про стор би ти об је ди њен у је дин стве ном са ве зу со ци ја ли стич ких зе-
ма ља. Мо гућ ност из два ја ња у по себ ну ре пу бли ку или при кљу че ња Ал ба ни ји озбиљ но 
је раз ма тра на и би ла ак ту ел на то ком раз го во ра о Бал кан ској фе де ра ци ји, све до 1948. 
го ди не (Ду шан Т. Ба та ко вић, Ко со во и Ме то хи ја – исто ри ја и иде о ло ги ја, Чи го ја штам-
па, Бе о град, 2007, 224-227). Ко со во и Ме то хи ја су ушли у са став Ре пу бли ке Ср би је 
као ауто ном на по кра ји на, са де фи ни са ним гра ни ца ма, ко је ни су има ле ни ет нич ку ни 
исто риј ску под ло гу.

60 У пи сму Из вр шног ко ми те та ЦК СКЈ ис так ну то је да су на ци о нал не ма њи не рав но-
прав не са свим дру гим ју го сло вен ским на ро ди ма и зах те ва но је да пар тиј ско члан ство 
по шту је на ци о нал ну по ли ти ку Пар ти је као у вре ме ре во лу ци је. Љу бо драг Ди мић, нав. 
де ло, 366.

61 Пре драг Илић, „О кон ти ну и те ту се це си о ни стич ког де ло ва ња ал бан ских на ци о на ли-
ста”, у: Ко со во и Ме то хи ја – про шлост, са да шњост, бу дућ ност, 167.

62 Љу бо драг Ди мић, нав. де ло, 392.



Добрица Ћосић и отварање косовског питања 1968. године 219

срп ским ко му ни сти ма”, под ста кли су ал бан ске на ци о на ли сте на офан зи ву. 
По но во су за по че ли при ти сци и ма сов на исе ља ва ња не ал ба на ца са Ко сме та. 
Та лас исе ља ва ња ко ји је по но во по кре нут 1965/6. до вео је до ве ли ких про-
ме на у ет нич ком са ста ву по кра ји не. Ста би лан удео срп ског ста нов ни штва 
у по пу ла ци ји Ко сме та пре ин тен зи ви ра ња ми гра ци ја (1948-23,6%; 1953-
23,6%; 1961-23,5%) зна чај но је сма њен у на ред ним го ди на ма (1971-18,3%; 
1981-13,2%; 1991-9,9%). По ли ти ка иде о ло шке, ин сти ту ци о нал не и ди рект-
не или не фор мал не дис кри ми на ци је до ве ла је до фак тич ког оства ри ва ња ци-
ља ал бан ских на ци о на ли ста – ет нич ки чи стог Ко со ва и Ме то хи је.63 Зва нич не 
ин сти ту ци је иг но ри са ле су при ти ске са ко ји ма су би ли су о че ни Ср би и ни су 
ни шта пред у зи ма ли ка ко би спре чи ли њи хо во исе ља ва ње. Срп ска пра во слав-
на цр ква (СПЦ) по ку ша ла је да из ве сти јав ност о про це су ал ба ни за ци је ко ји 
се ак тив но вр шио на Ко со ву и Ме то хи ји али њен глас се ни је чуо.64 У ЦК СК 
Ср би је овај про блем је иг но ри сан.

Па ра лел но са по чет ком дис кри ми на ци је и ма сов ног исе ља ва ња Ср ба за-
по че ла је и ак ци ја за про ме ну устав но-прав ног по ло жа ја по кра ји не, са же-
љом да до би је све атри бу те ре пу бли ке. У сво јим те жња ма Ал бан ци су има-
ли по др шку сло ве нач ких и хр ват ских по ли ти ча ра. Они су ко сов ско пи та ње 
ви де ли као вид при ти ска на Ср би ју ко јим су оне мо гу ћа ва ли ње но ак тив но 
су прот ста вља ње про ме на ма у фе де ра ци ји. Де ле га ци ја ПК ЦК Ср би је за Ко-
со во и Ме то хи ју во ди ла је раз го во ре са Јо си пом Бро зом и Едвар дом Кар де-
љом у про ле ће 1967. го ди не. Зах те ва ли су да „по кра ји не бу ду из јед на че не у 
пра ви ма и ду жно сти ма са ре пу бли ка ма као фе де рал ним је ди ни ца ма.” Кар дељ 
је зах те ве по др жао, „оста вља ју ћи при том ути сак урав но те же ног при сту па 
пи та њу ко је се пре вас ход но ти ца ло Ср би је. [...] Це ло ње го во из ла га ње би ло 
је пре пу но по ли тич ких си ме три ја, сум њи, пре по ру ка, при та је них ком плек-
са, ан ти срп ских ста во ва, ома ло ва жа ва ња и ви дљи вог стра ха од ре ак ци је де-
мо крат ске Ср би је.”65 На сед ни ци ИК ПК ЦК Ср би је за Ко со во и Ме то хи ју 
апри ла 1968. Фа диљ Хо џа је зах те вао да по кра ји не по ста ну кон сти ту тив ни 
еле мент фе де ра ци је, да на зив по кра ји не бу де са мо Ко со во и да се као слу-
жбе на за ста ва упо тре бља ва шип тар ска ал бан ска за ста ва. Ф. Хо џа се ни је ди-
рект но из ја шња вао за ре пу бли ку али ни је ни скри вао та кво рас по ло же ње. 
По ли тич ким при ти ском, уз по др шку сло ве нач ких и хр ват ских по ли ти ча ра, 

63 Ма ри на Бла го је вић, „По вра так исти ни: Ми гра ци је Ср ба и Цр но го ра ца са Ко со ва и 
Ме то хи је”, у: Ко со во и Ме то хи ја – про шлост, са да шњост, бу дућ ност, 153; Ду шан Т. 
Ба та ко вић, нав. де ло, 227-230.

64 „Из ве шта ји ра шко-при зрен ског епи ско па Па вла, игу ма на и игу ма ни ја срп ских ма на-
сти ра Све том си но ду СПЦ: о на па ди ма Ал ба на ца, др жа њу ме сних ко му ни стич ких вла-
сти, про го ни ма и исе ља ва њу Ср ба са Ко со ва и Ме то хи је (1961-1968)”, у: Ду шан Т. 
Ба та ко вић, нав. де ло, 341-357.

65 Љу бо драг Ди мић, нав. де ло, 393-394.
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по др жа ни на ци о на ли стич ким де мон стра ци ја ма 27. но вем бра 1968. го ди не, 
Шип та ри су ус пе ли у оства ри ва њу сво јих зах те ва. Го ди не 1968. из на зи ва по-
кра ји не из бри са на је реч Ме то хи ја,66 VII устав ни аманд ман до нет 26.12.1968. 
уз ди гао је по кра ји ну фак тич ки до по ло жа ја ре пу бли ке а све је кру ни са но по-
чет ком мар та 1969. до но ше њем Устав ног за ко на Ко со ва, уме сто до та да шњег 
Ста ту та по кра ји не. Де гра ди ра ње устав ног по ло жа ја Ср би је на ста вље но је 
аманд ма ни ма 1971. и до вр ше но Уста вом 1974. го ди не чи ме су ис пу ње ни сви 
зах те ви ал бан ских на ци о на ли ста.67 По след њи циљ, гла сно из ре чен на де мон-
стра ци ја ма 1968, „Ко со во ре пу бли ка”, био је при пре мљен и че као је по вољ не 
ме ђу на род не при ли ке.

Бур не про ме не у ју го сло вен ском дру штву 1961-1968. ути ца ле су на ду-
бо ку про ме ну у ста во ви ма и раз ми шља њи ма Д. Ћо си ћа. Не ак тив ност и по-
слу шнич ко по на ша ње срп ских по ли ти ча ра као и не је дин ство и не спрем ност 
на де ло ва ње ин те лек ту ал не ели те ути ца ли су на по сте пе но об ли ко ва ње ста ва 
о нео п ход но сти лич ног де ло ва ња. Већ 1966. го ди не Д. Ћо сић је уве рен да 
је ње го ва ду жност да уста не и јав но ста не у од бра ну срп ских на ци о нал них 
ин те ре са. Ко нач ну од лу ку, ме ђу тим, ни је мо гао да до не се јер је био све стан 
да она но си тра јан рас кид са мно гим иде а ли ма у ко је је ве ро вао ско ро три 
де це ни је. До га ђа ји на кон Бри он ског пле ну ма и по себ но шип тар ска ак тив-
ност на Ко со ву и Ме то хи ји пре суд но су ути ца ли да Д. Ћо сић јав но ис ту пи 
на пле ну му ЦК СК Ср би је 28. и 29. ма ја 1968. го ди не.

„Ге не рал ну про бу” за исту па ње на пле ну му ЦК СК Ср би је Д. Ћо сић је 
имао то ком пре да ва ња „Ка ко да ‚ства ра мо се бе’” на бе о град ском Ко лар че-
вом на род ном уни вер зи те ту у је сен 1967. го ди не. За вре ме из ла га ња о срп-
ској кул ту ри у мо дер ном све ту на крат ко се до та као ак ту ел них де ша ва ња 
са ко јим се су о ча вао срп ски на род. Го во ре ћи о спе ци фич но сти ма срп ске 
на ци о нал не кул ту ре ис та као је раз би је ност срп ског ет но са и исто риј ску де-
тер ми ни са ност, из ко јих су про ис те кли мо дер ни про бле ми срп ске кул ту ре. 
„Му ка оп стан ка по сва ку це ну ве ко ви ма је го ни ла Ср бе с њи хо вих ог њи шта 
и ра си па ла их, с оча јем и на дом, по бал кан ским, ја дран ским, и па нон ским 
про стран стви ма. Вре ме и си ла ре ди ли су им та ла се, ру би ли, то пи ли их. Ца-
ре ви не, кул ту ре, ве ре, де ли ле су, ра за ра ле, ме ња ле на род што је по кри вао 
про сто ре ко је ни је мо гао увек да са вла да ни би о ло шки ни ци ви ли за циј ски. 
[...] Мо жда је нај не срећ ни ја осо бе ност срп ске на ци о нал не кул ту ре ње на 
са др жај на, вре мен ска и про стор на не је дин стве ност. Ту не је дин стве ност 
вла да ју ћи чи ни о ци упор но под сти чу. У ту су се иде о ло ги ју сли ле и аустро-
у гар ске и ко мин тер нов ске кон цеп ци је Бал ка на и Ју го сла ви је (под. П. Р.). [...] 

66 Из ба ци ва ње име на Ме то хи ја из на зи ва по кра ји не, због срп ског по ре кла ре чи, сим бо-
лич но је на ја ви ло пра вац ет но цен трич ке по ли ти ке шип тар ских ко му ни ста на Ко со ву 
и Ме то хи ји. Ду шан Т. Ба та ко вић, нав. де ло, 227.

67 Пре драг Илић, нав. де ло, 169-170.
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Ме ђу тим, још увек у срп ској кул ту ри не ма пра ве све сти о то ме, а ни усло-
ва да она на ста не.“68 Д. Ћо сић се јав но из ја снио про тив схва та ња о Ср би-
ма као хе ге мо ни стич ком на ро ду и Ју го сла ви ји као срп ској те жњи за Ве ли-
ком Ср би јом. Кон цепт Ју го сла ви је као ве ли ко срп ске тво ре ви не, ско ван у 
Аустро у гар ској и при хва ћен од стра не Ко мин тер не у го ди на ма по ку ша ја 
из во за ре во лу ци је на за пад, те шко је ста јао над срп ским на ро дом. Ј. Б. Ти то 
и нај у жи пар тиј ски врх при хва ти ли су ле њи нов ско схва та ње по ко ме је на-
ци о на ли зам ве ћих на ци ја знат но опа сни ји од на ци о на ли зма ма њих на ро да. 
Ју го сло вен ски ко му ни сти су усво ји ли овај кон цепт у го ди на ма пре Дру гог 
свет ског ра та и на ње го вим осно ва ма са гра ди ли Ју го сла ви ју по сле по бе де 
ре во лу ци је, до след ни у бор би про тив сва ке на зна ке „ве ли ко срп ске хе ге мо-
ни је”.69 Иде ја „сла ба Ср би ја – ја ка Ју го сла ви ја” ни је ни шта дру го до раз ра да 
овог кон цеп та. Ћо си ћев за кљу чак је ја сан. „По ли ти ке и иде о ло ги је, љу ди 
вла сти и др жа во бор ци пре тво ри ли су осло бо ди о це у по ли тич ке хе ге мо ни-
сте, а осло бо ђе ну бра ћу у ду жни ке, у раз о ча ра не и пре ва ре не Ср бе. А, у 
ства ри, осло бо ди о ци су мно го те же пре ва ре ни од оних ко ји се пре ва ре ни-
ма осе ћа ју.”70 Из ла га ње на Ко лар цу ни је на и шло на ве ли ки од јек. Д. Ћо сић 
је по зван да од го ва ра пред пар тиј ском ко ми си јом али је раз го вор про шао 
без знат ни јих по сле ди ца. За ни мљи во је да је јав на осу да за та да из ре че не 
ста во ве сти гла тек три го ди не ка сни је, 1971, ка да Д. Ћо сић већ уве ли ко ни-
је био члан СК.

По сле ду го ко ле ба ња и пре ми шља ња Д. Ћо сић је од лу чио да је пле нум 
ЦК СК Ср би је 29. и 30. ма ја 1968. го ди не по след њи тре ну так да ста не у од-
бра ну срп ских на ци о нал них ин те ре са. То ком пи са ња го во ра са ве то вао се 
са при ја те љи ма, фи ло зо фи ма Љу бом Та ди ћем и Вељ ком Ко ра ћем. При пре-
мљен го вор је про чи тао и про фе со ру Фи ло зоф ског фа кул те та Јо ва ну Мар ја-
но ви ћу, та ко ђе чла ну ЦК и јед ном од уче сни ка пле ну ма. Про фе сор Мар ја-
но вић је са слу шао го вор, дао не ке при мед бе али се ни је од лу чио да Ћо си ћу 
про чи та свој го вор, ко ји је та ко ђе по ди гао ве ли ку бу ру.71

Те ма пле ну ма би ли су ме ђу ет нич ки од но си у СР Ср би ји. Ток сед ни це 
ни је на ја вљи вао би ло шта нео бич но. Уче сни ци су чи та ли сво је ре фе ра те ис-
пу ње не уоби ча је ним фра за ма и већ мно го пу та по но вље ним ста во ви ма. Као 
сед ми, реч је узео про фе сор Јо ван Мар ја но вић.

У ре фе ра ту се кри тич ки из ра зио пре ма ак ту ел ној на ци о нал ној по ли ти-
ци СКЈ и од но си ма ко ји су на ње ним те ме љи ма ство ре ни. Ј. Мар ја но вић је 
сма трао да је за по зи тив но ре ша ва ње на ци о нал ног про бле ма по тре бан је-
дин ствен и чврст СКЈ, за сно ван на прин ци пи ма ре во лу ци о нар ног де ло ва ња.  

68 До бри ца Ћо сић, Ствар но и мо гу ће, 6.
69 Ду шан Т. Ба та ко вић, нав. де ло, 226.
70 До бри ца Ћо сић, Ствар но и мо гу ће, 7.
71 С. Ђу кић, Чо век у свом вре ме ну – раз го во ри са До бри цом Ћо си ћем, 185.
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„У овом тре нут ку, као и у про шло сти, са мо ре во лу ци о нар ни по крет са ко-
му ни сти ма на че лу мо же на про гре си ван, со ци ја ли стич ки и де мо крат ски 
на чин ре ша ва ти по је ди на пи та ња да љег раз во ја ме ђу на ци о нал них од но-
са.”72 СКЈ је, ме ђу тим, по ста јао све ви ше раз је ди њен, чла но ви су се де ли ли 
по на ци о нал ној при пад но сти, ви ше их ни је об је ди ња ва ла је дин стве на кла-
сна свест. „Мно ги ко му ни сти по ста вља ју пи та ње: да ли је СКЈ је дин стве на 
ор га ни за ци ја или са вез шест ре пу блич ких, па чак и на ци о нал них ко му ни-
стич ких са ве за?” Став про фе со ра Мар ја но ви ћа био је да је за је дин ство СКЈ 
ве о ма штет но што се др жав на ор га ни за ци ја и по је ди на ре ше ња за на ци о-
нал не од но се пре сли ка ва ју у ЦК. Овим се гу би ла нај ве ћа сна га рад нич ког, 
ре во лу ци о нар ног по кре та, ко ји је био чвр сто ује ди њен и де ло вао на оп ште-
ју го сло вен ском пла ну.

Ј. Мар ја но вић је ве ро вао у иде ју ју го сло вен ства. Ова иде ја ни је би ла 
по др жа на, ни је ја ча на, нео сно ва но је иден ти фи ко ва на са „на сил ном, уни-
та ри стич ком, ре ак ци о нар ном по ли ти ком ве ли ко срп ске бур жо а зи је и дво-
ра из ме ђу два ра та”. За про фе со ра Мар ја но ви ћа она, ме ђу тим, пред ста вља 
при ро дан про цес збли жа ва ња и ује ди ња ва ња на ро да на со ци ја ли стич ким 
осно ва ма. Глав ни про тив ни ци збли жа ва ња на ро да би ле су би ро крат ско на-
ци о на ли стич ке, ре пу блич ке сна ге. Ство ре на је ап сурд на си ту а ци ја да у Ју го-
сла ви ји, зе мљи ко ја про кла му је иде ју сло бод ног са мо о пре де ље ња, њен гра-
ђа нин не мо же да се из ја сни као Ју го сло вен. Цен три фу гал не си ле де ло ва ле 
су про тив учвр шћи ва ња ве за из ме ђу на ро да и њи хо вог збли жа ва ња. Јед на од 
ма ни фе ста ци ја та квог де ло ва ња за Ј. Мар ја но ви ћа је и „бе сми сле но про гла-
ша ва ње но ве, му сли ман ске на ци је”, као и ин си сти ра ње на цр но гор ској на ци-
о нал ној кул ту ри. Кри ти ко вао је и по на ша ње ал бан ских ка дро ва са Ко со ва и 
Ме то хи је ко је је је ди но ин те ре со ва ла ауто ном на по кра ји на са на ци о нал ним 
ам бле ми ма и обе леж ји ма, а све сно су пре ви ђа ли све ма сов ни је исе ља ва ње 
Ср ба због те шке на ци о нал не ат мос фе ре.

Ре фе рат Ј. Мар ја но ви ћа био је оштра и пот пу но нео че ки ва на кри ти ка 
на ци о нал не по ли ти ке СКЈ. Од по себ ног је зна ча ја би ло што је као про фе-
сор, ин те лек ту а лац, али и до ка за ни ко му ни ста и пар ти зан ски бо рац, ис ту пио 
про тив уз ди за ња кон фе си о нал не гру пе на ранг на ци је, што је би ла ак ту ел на 
те ма у ју го сло вен ској јав но сти. На кон про фе со ра Мар ја но ви ћа, реч је узео 
До бри ца Ћо сић.

Као кључ ни про блем исто риј ског тре нут ка у ко ме се Ју го сла ви ја на-
шла Д. Ћо сић је ви део на ци о нал но пи та ње и на ци о нал ну по ли ти ку СК. 
„У та кве жи вот не и вре мен ске им пе ра ти ве спа да сва ка ко и на ци о нал на 
про бле ма ти ка ју го сло вен ске за јед ни це и по ли ти ка Са ве за ко му ни ста у тој 

72 Сви на во ди из го во ра ци ти ра ни су из ре фе ра та Јо ва на Мар ја но ви ћа под на сло вом 
„Од нос кла сног и на ци о нал ног”. Са вез ко му ни ста у бор би за на ци о нал ну рав но прав-
ност, НИП Ко му нист, Бе о град, 1968, 89-100.
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обла сти. Пре ма тој про бле ма ти ци, ме ђу на ма ко му ни сти ма, спек тар раз-
ли ка у схва та њи ма је го то во у све му ан ти но ми чан. Убе ђен сам да не сме мо 
да се по на ша мо кон фор ми стич ки и но јев ски гу ра мо гла ве у ша пи ро гра-
фи са не па пи ре.”73 Д. Ћо сић од мах де фи ни ше сво је ви ђе ње про бле ма. „У 
на шем дру штву деј ству ју све сна жни ји би ро крат ски на ци о на ли зми ко ји су 
објек тив но нај моћ ни је коч ни це и ба ри је ре со ци ја ли стич ке де мо кра ти је и 
бр жег еко ном ског и кул тур ног на прет ка зе мље.” Он оп ту жу је да се под 
фор мом „са мо у прав них пра ва и са мо у прав них на ци ја” кри је „кон цеп ци ја 
пар ти ку ла ри зо ва ног, дез ин те гри са ног, не ми нов но би ро крат ског и си ро-
ма шног дру штва.”

Д. Ћо сић је осу дио но ве тен ден ци је у ор га ни за ци ји ју го сло вен ског дру-
штва, де фи ни са не устав ним аманд ма ни ма. За ње га је реч о „иде о ло ги ји ко ја 
со ци ја ли стич ку са мо у пра ву по и сто ве ћу је са на ци о нал ним и др жав ним су-
ве ре ни те том, и окви ром, ко ја рад нич ко и дру штве но са мо у пра вља ње де гра-
ди ра на те ри то ри јал ни пар ти ку ла ри зам и пар ци ја ли за ци ју еко но ми ке и дру-
штва, пар ци ја ли за ци ју ко ја до во ди у пи та ње ци ље ве при вред не ре фор ме и 
па ра ли ше про из вод не сна ге зе мље.” Сва ко су прот ста вља ње овој иде о ло ги ји 
од мах се ана те ми ше као уни та ри зам, ета ти зам, ве ли ко др жав ни цен тра ли зам, 
анар хо ли бе ра ли зам, ап стракт ни ху ма ни зам и сл. На ци о на ли зам се за о гр нуо 
пла штом са му о пра вља ња и на сва ко су прот ста вља ње од го ва ра про ти воп ту-
жбом о те жња ма за цен тра ли змом.

Не за до вољ ство но вим дру штве ним крет ња ма би ло је нај ве ће у Ср би ји 
и ме ђу Ср би ма. „Ма ко ли ко нам би ло те шко, нео до љи во нам се на ме ће са-
зна ње: не за до вољ ство но вим раз во јем и по ло жа јем, од но си ма пре ма ње му 
и из гле ди ма за бу дућ ност, ре зиг на ци ја, осе ћа ње по вре ђе ног на ци о нал ног и 
исто риј ског до сто јан ства, и не ка кав све оп шти гнев, об у зе ли су вр ло ши ро ке 
сло је ве срп ског на ро да.” Не ра зу ме ва ње ова кве ре ак ци је срп ског на ро да од 
стра не вла да ју ће би ро кра ти је са мо по гор ша ва ста ње, „под сти че ре тро град-
на осе ћа ња и кра так се би чан по глед. Раз го ре ва се јед но ана хро но, на зад но, 
при ми тив но срп ство и ср бо ва ње; љу де об у зи ма ју ре кви зи тар ни ми то ви 
исто ри је, окре ћу се на зад, гу би се моћ за раз у ме ва ње ре ал но сти и кри тич-
ност пре ма су бјек тив ним сла бо сти ма; у пр љав шти ни сва ко дне ви це и его и-
зма сла ма ју се со ци ја ли стич ке пер спек ти ве.”

На су прот осе ћа ји ма по вре ђе ног на ци о нал ног до сто јан ства у Ср би ји, 
у дру гим ре пу бли ка ма се ја вља ло „ан ти срп ско рас по ло же ње, ко је се ши ро-
ко, у нај ра зли чи ти јим об ли ци ма, ис по ља ва у из ве сним сре ди на ма, на ро чи то 
у Хр ват ској и Сло ве ни ји.” Ср би се оп ту жу ју да су уни та ри сти, ета ти сти, 

73 Сви на во ди из го во ра ци ти ра ни су из ре фе ра та До бри це Ћо си ћа под на сло вом: „По-
тре ба за кри тич ким раз ма тра њем вла да ју ће иде о ло шке кон цеп ци је у на ци о нал ној по-
ли ти ци”. Исто, 100-116.
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да одва ја ју нај ве ће пар че „ју го сло вен ског ко ла ча”, да су аси ми ла то ри, цен-
тра ли сти, кон зер ва тив ци, да са мо же ле да вла да ју, жан да ри шу, пот чи ња ва-
ју. Због ових раз ло га Д. Ћо сић сма тра да је за да так пле ну ма да кри тич ки 
раз мо три вла да ју ћу иде о ло шку кон цеп ци ју СК Ју го сла ви је у на ци о нал ној 
по ли ти ци и на чи ну оства ри ва ња дру штве ног са мо у пра вља ња. У раз ма тра њу 
пле нум тре ба да се по за ба ви са не ко ли ко нај ва жни јих пи та ња. Пр во од њих 
је те мељ на и објек тив на ана ли за по ли тич ког ста ња у по кра ји на ма, пр вен-
стве но на Ко со ву и Ме то хи ји.

Као глав не про бле ме на Ко со ву и Ме то хи ји Д. Ћо сић је на вео за о-
штра ва ње од но са из ме ђу Шип та ра и Ср ба, ко је је до ве ло до осе ћа ња 
угро же но сти код Ср ба и Цр но го ра ца, не рав но прав ност пред су до ви ма и 
не по што ва ња за ко на, уце не због на ци о нал не при пад но сти и те жње струч-
ња ка да на пу сте Ко со во и Ме то хи ју. Др жав ни фо ру ми тре ба да се по за ба-
ве „шо ви ни стич ким рас по ло же њем и на ци о на ли стич ком пси хо зом у шип-
тар ској на род но сти; ирен ди ти стич ким и се па ра ти стич ким рас по ло же њем 
и те жња ма у из ве сним сло је ви ма шип тар ске на ци о нал но сти.” Ћо сић упо-
зо ра ва да ПК за Ко со во и Ме то хи ју ма ло ра ди на бор би про тив шип тар-
ског се па ра ти зма. Они кроз фор му ис пу ња ва ња са мо у прав них пра ва и 
по пра вља ња на ци о нал не струк ту ре за по сле них, кам пањ ски, без раз вој-
не по сте пе но сти, по ли тич ким од лу ка ма же ле да про пор ци је на ци о нал не 
струк ту ре из јед на че са про пор ци ја ма на ци о нал не струк ту ре за по сле них. 
За кљу чак Д. Ћо си ћа је ја сан: „Уоч љи ва је те жња да се са мо у прав на пра ва 
на ци о нал но сти ре а ли зу ју као пра ва на ус по ста вља ње др жав но сти и ко-
сов ског су ве ре ни те та.” По ње го вом ми шље њу, на том про сто ру би ла су 
мо гу ћа са мо два су ве ре ни те та: „ју го сло вен ски и ал бан ски, од но сно је дан 
или дру ги.”

Озбиљ ну ана ли зу зах те ва ло је и ста ње у Вој во ди ни. „Зар за и ста не ки 
ко му ни сти со ци ја ли стич ку са мо у прав ну Вој во ди ну мо гу да ље и још увек да 
сма тра ју сво јим би ро крат ским вој вод ством?” По кра јин ски ру ко во ди о ци су 
по ку ша ва ли да за се бе при гра бе што ви ше над ле жно сти, не да би до при не ли 
раз во ју са мо у пра вља ња у Вој во ди ни и ње ном на прет ку, већ да би под сво ју 
кон тро лу ста ви ли што ве ћа сред ства, без об зи ра че му су она би ла на ме ње на. 
Због то га до ла зи до из два ја ња по кра јин ских фон до ва од ре пу блич ких чак и 
та мо где је то бе сми сле но, као нпр. Фонд за на у ку или Фонд за бор бу про тив 
ра ка. Си ту а ци ју у Вој во ди ни је ком пли ко вао и се па ра ти зам и се гре ги зам по-
ли тич ких пред став ни ка ма ђар ске на ци о нал не ма њи не, ко ји се чак и не по ми-
ње у зва нич ном при ка зу при ли ка у Вој во ди ни.

Д. Ћо сић сма тра да је основ ни про блем Ју го сла ви је и ње них на ро-
да не ре ше но Ис точ но пи та ње. Оно је до би ло но ве окви ре, дру га чи је ма-
ни фе ста ци је, али је ње го ва су шти на оста ла иста: кон сти ту и са ње бал кан-
ских на ро да ко ји су ет нич ки и вер ски из у кр шта ни; и њи хо во осло ба ђа ње 
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из хе ге мо ни стич ких сфе ра по прин ци пу – Бал кан бал кан ским на ро ди ма. 
Про цес на ци о нал ног кон сти ту и са ња у је дин стве не др жа ве и дру штве не 
за јед ни це на Бал ка ну ни је био за вр шен. Д. Ћо сић сма тра да уко ли ко се 
„на ци о на ли стич ке и пар ти ку ла ри стич ке тен ден ци је” не пре ва зи ђу на ци-
о нал но пи та ње ће би ти про блем и бу ду ћих ге не ра ци ја. У та квим усло-
ви ма до ћи ће до еска ла ци је на ци о на ли зма и се па ра ти стич ких те жњи, 
по себ но код ма ке дон ског и ал бан ског на ро да ко ји су нај по де ље ни ји на-
ро ди на Бал ка ну. За раз ли ку од ма ке дон ског на ро да, ко ји је под врг нут 
де на ци о на ли за ци ји у Бу га р ској и Грч кој, са Ал бан ци ма у Ју го сла ви ји 
је дру га чи ји слу чај. „Без об зи ра на ти ран ду Ен вер Хо џе и бес пер спек-
тив ност са да шњег др жав ног ре жи ма у др жа ви Ал ба ни ји, без об зи ра на 
огро ман еко ном ски дру штве ни и кул тур ни успон шип тар ског на ро да у 
Ју го сла ви ји и на пре дак ње го ве дру штве не све сти, осо би то бла го да ре ћи 
сна жној би о ло шкој екс пан зи ји и број ној над моћ но сти на те ри то ри ја ма 
ко је на се ља ва ју у ју го сло вен ским под руч ји ма, он, шип тар ски на род, но си 
вид ну ет но цен трич ку енер ги ју, а у из ве сним сло је ви ма и те жњу или че-
жњу за ује ди ње њем са сво јим су на род ни ци ма из Ал ба ни је. [...] Ту те жњу 
из ван ред но под сти чу не ки са да шњи ју го сло вен ски про це си и од го ва ра-
ју ће при ли ке и тен ден ци је на Бал ка ну и у све ту.“ Да би се за у ста ви ло да-
ље ја ча ње ве ли ко ал бан ске иде је по треб но је ство ри ти усло ве на Ко со ву 
и Ме то хи ји ко ји ће то оне мо гу ћи ти. А нео п ход ни усло ви су: еко ном ски 
на пре дак, де мо кра ти ја и дру штве ни од но си су пер и ор ни у од но су на ал-
бан ску ствар ност.

Д. Ћо сић на во ди да раз у ме ком плек сност на ци о нал ног пи та ња на Ко-
со ву и Ме то хи ји и те жње Ал ба на ца. Ме ђу тим, он ис ти че и да Ср би ни су 
оку пи ра ли ту те ри то ри ју, да је то ко лев ка срп ске на ци је, на ко јој ве ко ви ма 
жи ве за јед но Ср би и Ал бан ци, да се ту на ла зе сред ње ве ков на де ла срп ске 
кул ту ре, да је ту ро ђен срп ски осло бо ди лач ки мит и да нас (1968. го ди не. 
прим. аут.) жи ви ви ше сто ти на хи ља да Ср ба. Ср би са Ко сме та не мо гу да 
при ста ну на ал бан ски ири ден ти зам и ства ра ње на ци о нал не ал бан ске др жа-
ве јер не же ле да иду у „не раз ви је ни ји дру штве но-по ли тич ки и ци ви ли за циј-
ски об лик за јед ни це”.

На кра ју из ла га ња Д. Ћо сић да је и сво је ви ђе ње пу та ка пре ва зи ла же њу 
си ту а ци је на Ко со ву и Ме то хи ји. Је ди ни пут ка ду го трај ној ста бил но сти и 
рав но прав но сти ви ди у „ства ра њу ин тер на ци о на ли стич ке за јед ни це на ро да 
на те ме љи ма ствар не со ци ја ли стич ке са мо у пра ве и асо ци ја ци је у све му рав-
но прав них и сло бод них лич но сти, удру же них на осно ву за јед нич ких кла сних, 
еко ном ских, кул тур них, со ци јал них ци ље ва и ин те ре са, без об зи ра на на ци о-
нал ну при пад ност и гра ни це.” Он бу дућ ност ви ди у „ства ра њу ма те ри јал них, 
кул тур них и оп ште дру штве них усло ва у ко ји ма људ ска лич ност по ста је сло-
бод на, не за ви сна, це ло ви та, да је ње на на ци о нал на при пад ност ствар ње не 
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при ват не сфе ре.” Он иде а ли стич ки за кљу чу је да „ако је тај пут нео ствар љив и 
фик ци ја, он да је и со ци ја ли зам са мо фик ци ја и нео ствар љив иде ал.”

По ста вља се пи та ње до ме та по бу не Д. Ћо си ћа. На пр ви по глед чи ни 
се да ње го во и исту па ње про фе со ра Мар ја но ви ћа ни је има ло зна чај ни је 
по сле ди це. Под ути ца јем шип тар ских ка дро ва у ЦК СК Ср би је, уз са рад-
њу са увек опор ту ни стич ки на стро је ним срп ским ка дро ви ма, њи хо ви на-
во ди су од ба че ни у за кључ ци ма пле ну ма. Ћо си ће во раз ми шља ње је оква ли-
фи ко ва но као „ди вер зи ја”, а он као „на ци о на ли ста”, „ета ти ста” и „от па дак 
по ра же них би ро крат ских сна га”.74 ЦК СК Ср би је се огра дио од ста во ва 
Д. Ћо си ћа и Ј. Мар ја но ви ћа. За њих ви ше ни је би ло ме ста у СК. Оп ту же-
ни су за под стре ка ва ње на ци о на ли зма, се ја ње сум ње и на ру ша ва ње је дин-
ства СК. По ста рој ко му ни стич кој прак си по ли тич ки про тив ни ци су ква-
ли фи ко ва ни као за го вор ни ци упра во оних дру штве них ано ма ли ја про тив 
ко јих су уста ли. Ка да су обо ји ца од би ли да се по ка ју за из ре че не ста во ве 
на дру гом да ну за се да ња пле ну ма до не се ни су „За кључ ци о по ли тич ким 
гле ди шти ма Јо ва на Мар ја но ви ћа и До бри це Ћо си ћа”. Њи хов по ку шај да 
отво ре ко сов ско пи та ње остао је без у спе шан. Из ре че ни ста во ви су од ба-
че ни због иде о ло шке ис кљу чи во сти. До га ђа ји су убр зо по ка за ли ко ли ко је 
ова од лу ка би ла по гре шна. Са мо не ко ли ко ме се ци ка сни је, 27. но вем бра 
1968, из би ле су ве ли ке ан ти срп ске и ан ти ју го сло вен ске де мон стра ци је са 
гла сним зах те вом за „Ко со во ре пу бли ку”. Ис ка за не су и пре тен зи је да се 
тој ре пу бли ци при по је кра је ви ју жне Ср би је, Ма ке до ни је и Цр не Го ре, 
ве ћин ски на се ље ни шип тар ским ста нов ни штвом. Си ту а ци ја је по ста ла 
то ли ко озбиљ на да су на ули це При шти не из ве де ни тен ко ви. У стра ним 
ме ди ји ма Јо сип Броз Ти то све сно је ми ни ми зи рао њи хов зна чај, иако су 
на сил не де мон стра ци је оце ње не као „кон тра ре во лу ци ја”. Ти то ни ка сни је 
ни је ре а го вао на на ци о на ли стич ке ис па де Шип та ра иако је био упо знат са 
пра вим ка рак те ром до га ђа ја.

Исту па ње Д. Ћо си ћа ни је на и шло ни на зна чај ни од јек у штам пи, че му 
је си гур но до при нео и по че так ма сов них сту дент ских де мон стра ци ја 2. ју на 
1968. го ди не. Ме ђу тим, не мо же се ре ћи да је ње го ва по бу на оста ла без по-
сле ди ца. Пр ви пут је на јед ном фо ру му СК јав но ис так ну то по сто ја ње про-
бле ма ко сов ског и срп ског на ци о нал ног пи та ња. Д. Ћо сић је по стао ди си-
дент чи ја се реч чу је. Нај ти ра жни ји срп ски пи сац по стао је не фор мал ни во ђа 
опо зи ци је. На Ко со ву и Ме то хи ји је у го ди на ма по сле 1968. на ста вље на ан-
ти срп ска кам па ња ко ја је ре зул ти ра ла про го ном и исе ља ва њем ве ли ког бро ја 
не ал бан ског ста нов ни штва. Ко сов ски по ли ти ча ри су се кри ли иза фра за о ју-
го сло вен ском је дин ству док су у прак си ра ди ли на ре а ли за ци ји иде је Ве ли ке 

74 „За кључ ци ЦК СК Ср би је о по ли тич ким гле ди шти ма Јо ва на Мар ја но ви ћа и До бри це 
Ћо си ћа” у: Са вез ко му ни ста у бор би за на ци о нал ну рав но прав ност, НИП Ко му нист, 
Бе о град, 1968, 314-315.
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Ал ба ни је. Прог на ни и исе ље ни Ср би иг но ри са ни су од стра не по ли тич ких 
фо ру ма. Све до дру ге по ло ви не осам де се тих њи хов глас се ско ро уоп ште 
ни је чуо. Сво јим за ла га њем за за шти ту ин те ре са Ср ба на Ко сме ту Д. Ћо сић 
је по стао њи хов не фор ма ни за ступ ник. Све њи хо ве ак ци је ко је су усле ди ле у 
на ред ним го ди на ма би ле су под ње го вим ути ца јем.

Иде је о на чи ну ре ше ња ко сов ског про бле ма Д. Ћо сић је ка сни је знат-
но из ме нио. У ње го вим ста во ви ма 1968. још има пу но иде а ли зма, ве ре у бу-
дућ ност Ју го сла ви је и со ци ја ли зам. Ка да је та ве ра по че ла да сла би Ћо сић 
је по чео да ме ња сво је ста во ве. Ње го во ка сни је де ло ва ње све до чи о про ме-
на ма ко је су се код ње га од и гра ле на уну тра шњем пла ну, и до ве ла до то га 
да по ста не је дан од пр вих по бор ни ка иде је о по де ли те ри то ри је Ко со ва и 
Ме то хи је из ме ђу Ср ба и Шип та ра, чи ме би се трај но ре шио про блем срп-
ско-ал бан ских од но са.

Срп ски по ли тич ки врх је тек кра јем осам де се тих при знао ду би ну про-
бле ма на Ко со ву и Ме то хи ји, нај ви ше за хва љу ју ћи де ло ва њу Д. Ћо си ћа. 
Ме ђу тим, по ка за ло се да од го вор ни је био аде ква тан и да је у ве ли кој ме ри 
за ка снео. Уко ли ко је и по сто ја ла шан са за по зи тив но ре ше ње ко сов ског про-
бле ма са срп ског ста но ви шта она је про пу ште на 1968. го ди не.

Об ја вље ни из во ри

Ак тив ност Са ве за ко му ни ста Ср би је по сле Че твр те сед ни це ЦК СК Ју го сла ви је / 
Ше ста сед ни ца ЦК СК Ср би је, Сед ма си ла, Бе о град.

По че так кра ја СФРЈ: сте но гра ми и дру ги пра те ћи до ку мен ти про ши ре не сед ни це Из-
вр шног ко ми те та ЦК СКЈ одр жа не 14-16. мар та 1962. го ди не (при ре дио Ми о-
драг Зе че вић), Ар хив Ју го сла ви је, Бе о град.

Са вез ко му ни ста у бор би за на ци о нал ну рав но прав ност, НИП Ко му нист, Бе о град.
Устав Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив не Ре пу бли ке Ју го сла ви је, Слу жбе ни лист СФРЈ, 

Бе о град.
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Pe tar RI STA NO VIĆ

dObRICA COSIC ANd KOSOVO  
ISSUE OPENING IN 1968.

Summary

At the beginning of the sixties, Yugoslavia entered the period of relative for-
eign policy safety. Stable international position enabled introduction of questions 
of internal reforms. After the conflict at the political top, the current confederation 
gained victory, under which influence economic and administrative reform started. 
The reform of federation was conducted under the wing of self-governing relations 
development, which, during the time, had been gradually leading towards its con-
federalization. 

In the background of the revolution beginning was the national issue, which 
had influence on Dobrica Cosic’s point of view. Once firmly confident in the future 
of Yugoslav integration, Dobrica Cosic began to see the problems the divided Ser-
bian people were dealing with. Convinced that behind the mask of self-governing 
hides the nationalism which leads into the disintegration of Yugoslavia, D. Cosic 
considered that it was his duty to stand in defence of Serbian interests. On the XIV 
session of CC LS Serbia, in May 29th, 1968, D. Cosic, tried to emphasize the prob-
lems that Serbian people were dealing with in Kosovo and Metohija. It was the first 
time the issue of Kosovo was mentioned at one of the fora of ruling League of Com-
munists of Yugoslavia. 

Initiative of Cosic was rejected and his stands condemned. CC had decided to 
ignore his allegations. Only few months later, Shqiptar nationalism had burst into 
mass demonstrations where the request for Republic of Kosovo was spoken aloud, 
and the points of view D. Cosic represented were confirmed. After his declaration, 
he left LC and became informal representative and patron of interests for Serbs on 
Kosovo whose problems were ignored until the late eighties. 

Key words: Dobrica Cosic, Kosovo and Metohija, XIV session of CC LC Serbia, 
the question of Kosovo, Jovan Marjanovic, constitutional changes, Albanians.

Рад је пре дат 1. но вем бра 2012. го ди не, а на кон 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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Жи во рад МИ ЛЕ НО ВИЋ*

УПО РЕД НА АНА ЛИ ЗА ОБРА ЗО ВА ЊА  
ЖЕН СКОГ СТА НОВ НИ ШТВА У СЕ ЛИ МА 

ВЛА ШКЕ РЕ ГИ ЈЕ ХО МО ЉЕ  
И МЕ ТО ХИЈ СКЕ ЖУ ПЕ ГО РА

Ап стракт: У ра ду је да та упо ред на ана ли за oбразовања жен ског ста-
нов ни штва у се ли ма вла шке ре ги је Хо мо ље и ме то хиј ске жу пе Го ра. У на ве-
де ним ре ги ја ма су и да ље до ми нант но ути цај ни сре ди на, тра ди ци ја и оби-
ча ји, а код Вла хи ња и ве ро ва ње, на све сфе ре дру штве ног жи во та, ра да и 
обра зо ва ња. За то се жен ско ста нов ни штво у овим ре ги ја ма у про шло сти, 
а и да нас, ма ло обра зо ва ло, а њи хо во фор мал но обра зо ва ње, углав ном се 
за вр ша ва ло са основ ном шко лом. У да на шње вре ме, је дан број жен ске де-
це за вр ша ва и сред њу шко лу, док је за не мар љив број же на обе ре ги је, ко је 
су шко ло ва ње на ста ви ле на ви со ким шко ла ма и фа кул те ти ма. По ла зе ћи од 
ових чи ње ни ца, за ни мљи во је би ло да се упо ред ном ана ли зом (на осно ву 
ре зул та та ис тра жи ва ња до би је них одво је ним ис тра жи ва њи ма спро ве де ним 
у фе бру а ру и мар ту 2009. го ди не у се ли ма вла шке ре ги је Хо мо ље и у ју лу 
2009. го ди не у се ли ма ме то хиј ске жу пе Го ра), иден ти фи ку ју про це не и ми-
шље ња Вла хи ња и Го ран ки о раз ло зи ма њи хо ве не до вољ не пар ти ци па ци је 
и мо гу ћем до при но су обра зо ва ња њи хо вој бо љој еман ци па ци ји. Ре зул та ти 
овог те о риј ско-ем пи риј ског ис тра жи ва ња спро вед ног на ода бра ном узор ку 
од 136 же на, по твр ди ли су хи по те зу да по сто ји зна чај на раз ли ка у про це на-
ма и ми шље њи ма Вла хи ња и Го ран ки о раз ло зи ма њи хо ве не до вољ не пар-
ти ци па ци је и мо гу ћем до при но су обра зо ва ња њи хо вој бо љој еман ци па ци ји.

Кључ не ре чи: обра зо ва ње, ба ри је ре пар ти ци па ци је у обра зо ва њу, 
еман ци па ци ја же на, гра ђан ски жи вот, Хо мо ље, Го ра, Вла хи ња, Го ран ка.

Увод
Дру штве ни иден ти тет је про цес дру штве ног и лич ног ме ђу деј ства ко-

ји од ре ђу је сва ког кон крет ног по је дин ца у не ком исто риј ском и дру штве-
ном вре ме ну. За то и ана ли за ње го вог фор ми ра ња под ра зу ме ва по сма тра ње  

УДК 37.014.22-055.2(497.11)"2009" ;
305-055.2(497.11)"2009"

БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 33, 2012

* До цент, Учи тељ ски фа кул тет При зрен у Ле по са ви ћу, zi vo rad.mi le no vic @pr.ac.rs
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раз ли чи тих стра на људ ске ег зи стен ци је. Еле мен ти ко ји пред ста вља ју ме ха-
ни зме ге не ри са ња дру штве ног иден ти те та се о ских же на су: а) дру штве на 
мар ги нал ност гру пе ко јој при па да ју, б) се о ски на чин жи во та, в) се о ска по-
ро ди ца и г) сва ко днев ни жи вот ко ји у овом кон тек сту има уло гу по сред ни ка 
из ме ђу дру штва и по је дин ца и ње го вих по тре ба. Же не из ру рал них обла сти 
има ју зна чај ну уло гу у еко ном ском оп стан ку сво је по ро ди це и за јед ни це, али 
за сво је на по ре до би ја ју ма ло или го то во ни ма ло при зна ња, а че сто им је ус-
кра ћен при ступ ре зул та ти ма њи хо вог ра да или ко ри сти ма раз вој ног про це-
са. У ру рал ним сре ди на ма, же не и да ље не ма ју рав но пра ван по ло жај и иако 
фор мал но има ју иста пра ва, не ужи ва ју их у ис тој ме ри с му шкар ци ма. То 
је пре вас ход но по сле ди ца тра ди ци је и па три јар хал них ре ла ци ја у се о ским 
до ма ћин стви ма ко је же не ста вља ју у ин фе ри ор ну по зи ци ју (та по зи ци ја се 
нај о чи глед ни је од ра жа ва код до но ше ња од лу ка у до ма ћин ству, упра вља ња 
кућ ним бу џе том и ба вље ња со ци јал ним ак тив но сти ма), без об зи ра на њи хов 
до при нос по љо при вред ној про из вод њи и по ро дич ном жи во ту. 

Кон вен ци ја о уки да њу свих об ли ка дис кри ми на ци је же на – CE-
DAW, у свом чла ну 14., под на зи вом  Же не на се лу, те жи то ме да оба ве-
же др жа ве чла ни це да оси гу ра ју ко ри сти од ове Кон вен ци је за же не из 
ру рал них обла сти и да ели ми ни ше дис кри ми на ци ју ових же на. Члан 14. 
оба ве зу је др жа ве чла ни це да оси гу ра ју же на ма сва пра ва па и пра во на 
обра зо ва ње и обу ку1. То се по себ но од но си на функ ци ју опи сме ња ва ња, 
ко је је под цр та но као пра во јед на ког при сту па свих и без из у зе та ка. До-
но ше ње овог до ку мен та про у зро ко ва но је обра зов ном и дру гим об ли-
ци ма дис кри ми на ци је же на у чи та вом све ту. Ни је без осно ва ни тврд ња 
да же не у ру рал ним сре ди на ма тр пе еко ном ску за ви сност и од ре ђе ну 
вр сту со ци јал не ис кљу че но сти. У ру рал ним сре ди на ма у Ре пу бли ци Ср-
би ји, же не има ју са мо фор мал ну рав но прав ност по пи та њу обра зо ва ња. 
Не до вољ на пар ти ци па ци ја же на у обра зо ва њу у Ре пу бли ци Ср би ји за-
сту пље на је у не раз ви је ним под руч ји ма, на ро чи то на под руч ју вла шке 
ре ги је Хо мо ље и у За пла њу. То је по себ но ка рак те ри стич но за чи та во 
под руч је Ко со ва и Ме то хи је (Си ри нић ка жу па, Сред ска жу па, ме то хиј-
ска жу па Го ра и др.). 

Исто риј ска ди мен зи ја обра зо ва ња же на у Ср би ји

Да би се лак ше схва тио и раз у мео про блем обра зо ва ња жен ске по пу ла ци-
је у се ли ма вла шке ре ги је Хо мо ље и ме то хиј ске жу пе Го ра, нео п ход но је са-
гле да ти обра зо ва ње же на у Ср би ји у про шло сти. У аграр ном и не раз ви је ном 

1 CE DAW (Con ven tion on the Eli mi na tion of All Forms of Di scri mi na tion aga inst Wo men, 
No. 34/180, 18.12.1979. Years), UN, New York, par. 14, 1979.
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дру штву на по чет ку 19. ве ка обра зо ва них же на ни је би ло. Из у зе так је не ко-
ли ко су пру га Ср ба из Угар ске, ко је су пра те ћи сво је му же ве до шле у Ср би ју. 
Слич но је би ло и у вла дар ској по ро ди ци. Пре ма оно ме што се зна, ма ло је 
би ла пи сме на Пе три ја, ћер ка кне за Ми ло ша Обре но ви ћа. Дру га ње го ва ћер-
ка, Је ли са ве та-Сав ка, од 1822. го ди не ишла је у шко лу у Кра гу јев цу и учи ла 
ита ли јан ски је зик.

Шко ло ва ње жен ске де це се по ми ње у Школ ском за ко ну Кне же ви не Ср-
би је из 1844. го ди не. По ми ње се и у свим ка сни јим за ко ни ма, ко ји су пред-
ви ђа ли по себ но шко ле за жен ску де цу. Уред ба о жен ским шко ла ма до не та 
1846. го ди не пред ви ђа ла је ше сто го ди шње шко ло ва ње то ком ко јег су се, 
осим оп ште о бра зов них пред ме та, учи ле и ве шти не ве зи ва не са мо за жен ски 
пол – руч ни рад, пе ва ње и ле по по на ша ње. И ка сни ји за ко ни су би ли слич ни 
и за др жа ва ли се на из ме на ма ко је су при бли жа ва ле ни вое оп штег обра зо ва-
ња у му шким и жен ским шко ла ма, али је и да ље оста ја ло одво је но шко ло ва-
ње. На осно ву ових про пи са пр ва шко ла за жен ску де цу отво ре на је 1845. у 
Па ра ћи ну. Го ди ну да на ка сни је шко ла за жен ску де цу отво ре на је и у Бе о-
гра ду, а до 1858. го ди не укуп но је отво ре но 18 жен ских шко ла.

Ра ди кал ни за о крет у за ко но дав ном сми слу до нет је по чет ком 1883. го-
ди не ка да је уве де но оба ве зно шко ло ва ње све му шке и жен ске де це у тра ја њу 
од шест го ди на. Овај за кон (иако је и да ље остао ре стрик тив ни ји пре ма жен-
ској де ци) ни је дао же ље не ре зул та те јер је био на пред ни ји и од са ме сре ди-
не. Осим от по ра сре ди не, по себ но на се лу, ко ја је те шко при хва та ла чи ње ни-
цу да жен ско де те бо ра ви из ван ку ће, за ње го во оства ре ње ни су по сто ја ли ни 
ма те ри јал ни усло ви. Ти ме се он ни је мо гао у пот пу но сти при ме ни ти, па је 
1898. го ди не оба ве зно шко ло ва ње сма ње но на че ти ри го ди не, а де вој чи це су 
шко ло ва ње мо гле да на ста ве у де во јач ким шко ла ма ко је су тра ја ле две го ди-
не. Тек се 1906. го ди не за кон ски уво де мо гућ ност ко е ду ка ци је и по сто ја ње 
ме шо ви тих шко ла за де цу оба по ла.

Сред ње обра зо ва ње де во ја ка по че ло је осни ва њем Ви ше жен ске шко ле 
1863. го ди не у Бе о гра ду. Она је, осим оп шег обра зо ва ња, има ла за да так и да 
обра зу је учи те љи це за рад у жен ским основ ним шко ла ма, а ње не су на став-
ни це би ле не ке од пр вих ви со ко обра зо ва них же на у Ср би ји. По угле ду на 
бе о град ску, ове шко ле су осно ва не у Кра гу јев цу, Шап цу, Ва ље ву и Кру шев-
цу. Тек са осни ва њем Жен ске учи тељ ске шко ле 1900. го ди не, ова шко ла је 
из гу би ла зна чај. Од 1879. го ди не ра ди ла је и пр ва жен ска за нат ска шко ла, у 
окри љу Жен ског дру штва из Бе о гра да, ко је је бес плат но об у ча ва ло си ро ма-
шне де вој ке за раз ли чи те за на те. Пред рат је отво ре на и тр го вач ка шко ла. 
У то вре ме, ве ли ки про блем за на ста вак ви шег шко ло ва ња би ло је гим на зиј-
ско обра зо ва ње. Оно је би ло услов за упис на фа кул тет, а у Ср би ји све до 
1905. го ди не, ни је по сто ја ла жен ска гим на зи ја. Де вој ке су од 1879. го ди не 
мо гле да по ха ђа ју му шке гим на зи је и при ват но по ла жу ма ту ру, али са мо по 
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из ри чи том одо бре њу ко је се те шко до би ја ло јер су ди рек то ри гим на зи ја 
не ра до при ма ли де вој ке ме ђу сво је ђа ке.

Основ на обе леж ја ста ња пи сме но сти ста нов ни штва у Ср би ји не по-
сред но пред Дру ги свет ски рат би ла су ви со ка не пи сме ност, раз ли ке у ни-
воу пи сме но сти ста нов ни штва у по је ди ним под руч ји ма у Ср би ји, из ме ђу 
гра до ва и се ла и по себ но из ме ђу му шког и жен ског ста нов ни штва. Пре ма 
по да ци ма из 1931. го ди не, на под руч ју Вој во ди не не пи сме них же на би ло је 
23,60%, у ужој Ср би ји 78,30%, а на Ко со ву и Ме то хи ји 93,90%.2 Од 1946. до 
1950. го ди не у Ју го сла ви ји је ор га ни зо ва но укуп но 121.690 те ча је ва за опи-
сме ња ва ње, са 2.829.269 по ла зни ка, же на и му шка ра ца. Од 1948. до 1950. 
го ди не, пре ко 70% по ла зни ка би ле су же не са се ла. Те ча је ви су ор га ни зо ва-
ни у це лој зе мљи, че сто и са ма лим бро јем по ла зни ка. Оту да и то ли ки број 
анал фа бет ских те ча је ва. По ла зни ке ових те ча је ва чи ни ло је ста нов ни штво 
раз ли чи тих ста ро сних гру па. Анал фа бет ским те ча је ви ма, и по ред њи хо ве 
ма сов но сти, ни су би ла об у хва ће на сва не пи сме на ли ца. Сма њен је број ста-
ри јих же на ко је су би ле не пи сме не, али је исто вре ме но по ве ћан број жен-
ске де це ко ја ни су опи сме ње на. То је оправ да ва но не до стат ком шко ла и 
учи те ља у пла нин ским кра је ви ма, али и не га тив ним од но сом ро ди те ља пре-
ма шко ло ва њу жен ске де це. У мно гим се ли ма и за о ста лим кра је ви ма у зе-
мљи до ми ни ра ло је ста но ви ште да жен ској де ци ни је по треб на ни шко ла ни 
пи сме ност. Све то ни је би ло ну жно за рад у по љу и ба вље ње до ма ћин ством. 
Би ло је по треб но вре ме да се та ква гле ди шта пре ва зи ђу. У Ср би ји је у раз-
до бљу од 1946. до 1950. го ди не ор га ни зо ва но 50.505 те ча је ва за опи сме ња-
ва ње, са 1.214.249 по ла зни ка оба по ла, од че га је 63,20% опи сме ње но. Од 
то га бро ја, од осло бо ђе ња до по чет ка 1948. го ди не у Ср би ји је на у чи ло да 
чи та и пи ше 270.000 же на, а то ком ја ну а ра те го ди не на анал фа бет ским те-
ча је ви ма би ло их је 94.105.

До кра ја 1960. го ди не по ве ћао се број не пи сме них, по себ но же на. 
Ше зде се тих го ди на про цес опи сме ња ва ња од ра слих те као је спо ри је, а 
за о ста ја ло је и опи сме ња ва ње жен ског ста нов ни штва на се лу. Пре ма до-
ку мен та ци ји жен ске ор га ни за ци је, не пи сме ност је тре ти ра на као аку тан 
про блем, а раз ли ка из ме ђу не пи сме них му шка ра ца и же на још увек је би ла 
из ра же на. На ред них го ди на не пи сме ност је сма њи ва на, али ни је ис ко ре-
ње на. По чет ком осам де се тих го ди на су зби ја ње не пи сме но сти и сти ца ње 
пот пу ног основ ног обра зо ва ња се на во ди као је дан од ва жних за да та ка у 
обла сти обра зо ва ња. Го ди не 1971. у Ср би ји је би ло укуп но 925.000 же на 

2 Жи во рад Ми ле но вић, „Обра зо ва ње у функ ци ји бо ље еман ци па ци је жен ске омла ди не 
срп ске на ци о нал но сти у Си ри нић кој жу пи“, у: Уна пре ђе ње ква ли те та жи во та дје це и 
мла дих (уред ник: Ме ди на Ван тић Та њић), Удру же ње за по др шку и кре а тив ни раз вој 
дје це и мла дих у Ту зли, Еду ка циј ско-ре ха би ли та циј ски фа кул тет Уни вер зи те та у Ту-
зли, Ту зла, 2012, 307.
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ко је ни су зна ле да чи та ју и пи шу, од но сно 25,70% од укуп не жен ске по пу-
ла ци је ста ри је од де сет го ди на. У од но су на про це нат не пи сме них у укуп ној 
по пу ла ци ји у Ср би ји, ме ђу жен ским ста нов ни штвом ви ши је про це нат не-
пи сме них. Же не ко је ни су уме ле да пи шу и да чи та ју нај ве ћим де лом би ле 
су у ста ро сној гру пи пре ко 65 го ди на жи во та, а по том у гру пи од 35 до 64 
го ди не. На осно ву по да та ка ко ји су об ја вље ни у но ви јим ста ти стич ким пу-
бли ка ци ја ма, про це нат не пи сме них же на ја са 25,70% 1971. го ди не сма њен 
на 16,80% 1981. го ди не, да би 1991. го ди не у укуп ној жен ској по пу ла ци ји 
ста ри јој од 10 го ди на би ло 11,10% не пи сме них (Ста ти стич ки го ди шњак за 
1991. го ди ну). Нај ве ћи про це нат не пи сме них же на ре ги стро ван је ме ђу же-
на ма ко је су има ле 60 и ви ше го ди на, не што ма њи код же на у пе тој де це ни ји 
жи во та, што све до чи да је не пи сме них би ло нај ви ше ме ђу ста ри јим ли ци ма.

Те о риј ско од ре ђе ње про бле ма ис тра жи ва ња

На под руч ју Хо мо ља у Вла о лу, по сто ји Основ на шко ла „Ми ла дин Бу ћа-
но вић“. Об у хва та вас пи та ње и обра зо ва ње де це од пр вог до осмог раз ре да. 
У скло пу основ не шко ле ор га ни зо ва на је при прем на пред школ ска гру па за 
де цу уз ра ста од 6-7 го ди на. Од 1-4. раз ре да, ова шко ла има из дво је на оде ље-
ња у Ја си ко ву, Ле ско ву и дру гим се ли ма. Сва де ца за вр ша ва ју основ ну шко-
лу и углав ном се упи су ју у сред ње шко ле. Ма ли је, ме ђу тим, број свр ше них 
сред њо шко ла ца из се ла вла шке ре ги је Хо мо ље ко ји се упи су ју у шко ле и фа-
кул те те ви со ког обра зо ва ња. При том тре ба на гла си ти, да ма ли број жен ске 
де це упи су је сред њу шко лу, а број упи са них у ви со ке шко ле и фа кул те те је 
за не мар љив. 

Код ста нов ни штва Го ре си ту а ци ја је слич на. По да ци из 1991. го ди не 
о фор мал ном обра зо ва њу ста нов ни штва ста ри јег од 15 го ди на пре ма по лу, 
ука зу ју да је да ле ко ви ше му шка ра ца укљу че но у фор мал но обра зо ва ње – 
62,30%, док је же на са мо 24,70%.3 При том тре ба ис та ћи, да je нај ве ћи број 
же на сво је фор мал но обра зо ва ње за вр ша вао са основ ном шко лом, али је ма-
ли број жен ске де це ко ја за вр ша ва ју сред њу шко лу.4 Про ход ност до ви шег 
и ви со ког обра зо ва ња је не зна тан. Са мо 2,10% му шка ра ца и 0,09% же на из 
Го ре за вр ши ло је фа кул тет. 

Да нас на про сто ру Го ре ра ди шест основ них шко ла. Оне су: 1) ОШ 
„Не бој ша Јер ко вић“ у Дра га шу (150 уче ни ка), са из дво је ним оде ље њи ма 

3 Ста ти стич ки го ди шњак за 1991. го ди ну, Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку Ср би је, 
Бе о град.

4 Ксе ни ја Пе то вар, „Осо бе но сти со ци јал ног про сто ра Го ре и Сред ске“, у: Шар пла нин-
ске жу пе Го ра, Опо ље и Сред ска (уред ник: Ми ло ван Ра до ва но вић), Ге о граф ски ин сти-
тут Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти „Јо ван Цви јић“, Бе о град, 1995, 435-436.
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од 1-4. раз ре да у се ли ма Љу бо ви ште, Ку ку ља не, Ле шта не и Ра де ша, (од 
2008. го ди не, оде ље ња на срп ском је зи ку од 1-8. раз ре да, на ста ву из во де 
у се ли ма Ку ку ља не и Љу бо ви ште, јер су упра ву над шко лом пре у зе ли Ал-
бан ци по сле јед но стра ног про гла ше ња не за ви сно сти Ко со ва), 2) ОШ „Зе-
ну ни“ у Бро ду (100 уче ни ка), са из дво је ним оде ље њи ма од 1-4. раз ре да у 
се ли ма Бач ка и Ди кан це, 3) ОШ „25. Мај“ у Вра ни шту (35 уче ни ка), са 
из дво је ним оде ље њи ма од 1-4. раз ре да у се ли ма Мли ке и Ор чу ша, 4) ОШ 
„9. Мај“ у Рап чи (60 уче ни ка), са из дво је ним оде ље њи ма од 1-4. раз ре да у 
Ве ли ком и Ма лом Кр ста цу, 5) ОШ „5. Ок то бар“ у Кру ше ву (145 уче ни ка), 
(у се лу Кру ше ву шко ла но си на зив ОШ „Све тлост“ (46 уче ни ка), где се 
на ста ва из во ди на бо шњач ком је зи ку), док се на ста ва на срп ском је зи ку 
из во ди у из дво је ним оде ље њи ма шко ле од 1-8. раз ре да у Гло бо чи ци и од 
1-4. раз ре да у Зли По то ку (99 уче ни ка)) и 6) ОШ „22. Де цем бар“ у Ре сте-
ли ци (600 уче ни ка).

По ред на ве де них основ них шко ла, у Дра га шу је ра ди ла и сред ња еко-
ном ско-ту ри стич ка шко ла, ко ја је од школ ске 2006/07. го ди не из ме ште на 
у се лу Мли ке. Има 4 сме ра: 1) еко ном ски тех ни чар, 2) прав ни тех ни чар, 3) 
тр го вац – тро го ди шња и 4) оде ље ње гим на зи је при род но-ма те ма тич ког сме-
ра. На кра ју школ ске 2008/09. го ди не сред њу еко ном ско-ту ри стич ку шко лу 
у се лу Мли ке по ха ђа ла су 139 уче ни ка. Од то га, 86 су му шког, а 53 жен ског 
по ла. На кон школ ске 2008/09. го ди не, у ову сред њу шко лу упи су је се све ма-
ње уче ни ка. По сле ди ца је у стал ном сма ње њу на та ли те та у Го ри на кон 1999. 
го ди не. А део ста нов ни штва се и исе ља ва са ових про сто ра. 

Као што се ви ди, обра зо ва ње жен ске по пу ла ци је у се ли ма ме то хиј-
ске жу пе Го ра, знат но је бо ље не го у прет ход ним пе ри о ди ма. Од ре ђе ни 
број жен ске де це упи су је и за вр ша ва сред њу шко лу. За не мар љив је ме-
ђу тим број Го ран ки ко је упи су ју ви со ке шко ле и фа кул те те. При ка за ни 
по да ци од но се се са мо на же не ко је жи ве на под руч ју ме то хиј ске жу пе 
Го ра. Обра зо ва ње жен ске де це по ре клом из Го ре, ко ја жи ве на под руч ју 
Ре пу бли ке Ср би је, зе мља ма у окру же њу и дру гим др жа ва ма, углав ном је 
од ре ђе но обра зов ним си ту а ци ја ма др жа ва у ко ји ма су на ста ње на. Раз ло-
зи не до вољ ног обра зо ва ња жен ског ста нов ни штва у се ли ма вла шке ре ги је 
Хо мо ље и ме то хиј ске жу пе Го ра су ути цај сре ди не, тра ди ци је и оби ча ја и 
по ро дич не оба ве зе жен ског ста нов ни штва. А код Вла хи ња и на дри ле че ње 
и ве ро ва ње у цр ну ма ги ју и за гроб ни жи вот.

Ме то до ло ги ја ис тра жи ва ња

1. Пред мет ис тра жи ва ња. У ши рем при сту пу, пред мет је ис тра жи ва ње 
обра зо ва ња, а у ужем, упо ред на ана ли за обра зо ва ња жен ског ста нов ни штва 
у се ли ма вла шке ре ги је Хо мо ље и ме то хиј ске жу пе Го ра.
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2. Циљ ис тра жи ва ња. По ла зе ћи од про бле ма и пред ме та ис тра жи ва-
ња, циљ је да се иден ти фи ку ју про це не и ми шље ња жен ског ста нов ни штва 
у се ли ма вла шке ре ги је Хо мо ље и ме то хиј ске жу пе Го ра о раз ло зи ма не до-
вољ не пар ти ци па ци је у обра зо ва њу и до при но са обра зо ва ња њи хо вој бо љој 
еман ци па ци ји. 

3. За да так ис тра жи ва ња. Пре ма пред ме ту и ци љу ра да, за да так ис тра-
жи ва ња је да се утвр ди по сто ји ли зна чај на раз ли ка у про це на ма и ми шље њи-
ма жен ског ста нов ни штва вла шке ре ги је Хо мо ље и ме то хиј ске жу пе Го ра о 
раз ло зи ма не до вољ не пар ти ци па ци је у обра зо ва њу и до при но са обра зо ва ња 
њи хо вој бо љој еман ци па ци ји.

4. Хи по те зе ис тра жи ва ња. Оп шта хи по те за гла си: ста нов ни штво жен-
ске по пу ла ци је у се ли ма вла шке ре ги је Хо мо ље и ме то хиј ске жу пе Го ра оп-
те ре ће но схва та њем сре ди не, тра ди ци јом и оби ча ји ма и оба ве за ма у по ро-
ди ци, а у Хо мо љу и на дри ле че њем и ве ро ва њем у цр ну ма ги ју и за гроб ни 
жи вот, још увек не до вољ но пар ти ци пи ра у обра зо ва њу, а има ју и раз ли чи-
та схва та ња у по гле ду до при но са обра зо ва ња њи хо вој бо љој еман ци па ци ји. 
Нул та хи по те за гла си: не по сто ји раз ли ка у ва ри ја бил но сти раз ло га не до-
вољ не пар ти ци па ци је и про це на и ми шље ња жен ског ста нов ни штва вла шке 
ре ги је Хо мо ље и ме то хиј ске жу пе Го ра о до при но су обра зо ва ња њи хо вој бо-
љој еман ци па ци ји. По себ на хи по те за ис тра жи ва ња гла си: по сто ји зна чај на 
раз ли ка у про це на ма и ми шље њи ма Вла хи ња и Го ран ки о раз ло зи ма не до-
вољ не пар ти ци па ци је у обра зо ва њу и до при но су обра зо ва ња њи хо вој бо љој 
еман ци па ци ји.

5. Ва ри ја бле ис тра жи ва ња. Не за ви сна ва ри ја бла је по ре кло ис пи та ни ка: 
Вла хи ње и Го ран ке. За ви сне ва ри ја бле су: 1) раз ло зи не до вољ не пар ти ци па-
ци је у обра зо ва њу (ва ри ја блом су по ну ђе не мо гућ но сти – ути цај сре ди не, 
ути цај тра ди ци је и оби ча ја и по ро дич не оба ве зе) и 2) до при нос обра зо ва ња 
бо љој еман ци па ци ји же на (ва ри ја блом су по ну ђе не мо гућ но сти – до при но-
си, ни сам си гур на и не до при но си). 

6. По ступ ци, ме то де, тех ни ке и ин стру мен ти ис тра жи ва ња. Упо тре-
бљен је исто риј ско-ком па ра тив ни по сту пак у при ка зи ва њу про шло сти и 
тран сфер зал ни по сту пак у при ка зи ва њу са да шњег ста ња. Ко ри шће не су 
исто риј ска, де скрип тив на ме то да, ме то да ана ли зе са др жа ја (до ку мен та-
ци је) и ком па ра тив на ме то да. Ис тра жи вач ка тех ни ка је ан ке та, а као ин-
стру мент ко ри шће ни су де ло ви упит ни ка ко ри шће них у ис тра жи ва њи ма 
спро ве де ним 2009. го ди не на под руч ју вла шке ре ги је Хо мо ље и ме то хиј ске 
жу пе Го ра. 

7. По пу ла ци ја и узо рак. По пу ла ци ју чи ни сво ста нов ни штво жен ске по-
пу ла ци је у се ли ма вла шке ре ги је Хо мо ље у ме се ци ма фе бру ар-март 2009. 
го ди не и ме то хиј ске жу пе Го ра у ме се цу ју лу 2009. го ди не ко је је об у хва-
ће но спро вед ним ис тра жи ва њи ма. Узо рак је на ме ран и ре пре зен та ти ван. 
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Ода бран је из де ла узор ка ис тра жи ва ња спро ве де них 2009. го ди не, из ко га 
је на мер но ода бра но по 68 Вла хи ња и исто то ли ко Го ран ки. 

8. Ор га ни за ци ја и ток ис тра жи ва ња. Ис тра жи ва ње је спро ве де но у ме-
се ци ма фе бру ар-март 2009. го ди не на под руч ју вла шке ре ги је Хо мо ље у 
се ли ма: Де бе ли Луг, Ле ско во, Ја си ко во и Вла о ле и у ме се цу ју лу 2009. го-
ди не на под руч ју ме то хиј ске жу пе Го ра у се ли ма Дра гаш, Ку ку ља не, Брод, 
Вра ни ште, Ор чу ша, Гло бо чи ца, Зли По ток и Кру ше во, од стра не ауто ра 
овог члан ка ко ји је у то вре ме у ци љу ис тра жи ва ња не по сред но бо ра вио на 
овим под руч ји ма. 

9. Об ра да по да та ка. По да ци при ку пље ни ис тра жи ва њем, об ра ђе ни су 
у ста ти стич ком про гра му SPSS 17.0. Ра ђе но је те сти ра ње јед на ко сти ва ри-
јан се са две за ви сне ва ри ја бле, ана ли за ва ри јан се и ана ли за ко ва ри јан се. 
Осим фре квен ци је и про це на та, ра чу на то је сле де ће: арит ме тич ка сре ди на 
(AS), стан дард на де ви ја ци ја (SD), Ф-тест (F), сте пе ни сло бо де (df) и при-
бли жна ста ти стич ка зна чај ност раз ли ке (p). Ре зул та ти ис тра жи ва ња при-
ка за ни су та бе ла ма.

Ди ску си ја и ана ли за ре зул та та ис тра жи ва ња 

Упо ред на ана ли за ра ђе на је те сти ра њем јед на ко сти ва ри јан се са две не-
за ви сне ва ри ја бле о раз ло зи ма не до вољ не пар ти ци па ци је у обра зо ва њу и до-
при но су обра зо ва ња бо љој еман ци па ци ји же на са не за ви сном ва ри ја блом о 
по ре клу ли ца из узор ка (Вла хи ње и Го ран ке).

Та бе ла 1 – Раз ло зи не до вољ не пар ти ци па ци је у обра зо ва њу – до при нос обра зо ва ња 
бо љој еман ци па ци ји же на и по ре кло ли ца из узор ка (Вла хи ње-Го ран ке)  

(Box’s Test of Equ a lity of Co va ri an ce Ma tri ces(a))

Box's M 45,210

F 14,826

df1 3

df2 3232080,000

p ,000

Ре зул та ти ис тра жи ва ња (Та бе ла 1) су по ка за ли да не по сто ји раз ли ка 
ме ђу ко ва ри јан са ма Вла хи ња и Го ран ки. На овај на чин, по твр ђе на је нул та 
хи по те за ис тра жи ва ња да не по сто ји раз ли ка у ва ри ја бил но сти раз ло га не-
до вољ не пар ти ци па ци је и про це на и ми шље ња Вла хи ња и Го ран ки о до при-
но су обра зо ва ња њи хо вој бо љој еман ци па ци ји.
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Та бе ла 2 – Раз ло зи не до вољ не пар ти ци па ци је у обра зо ва њу 
– до при нос обра зо ва ња бо љој еман ци па ци ји же на и по ре кло ли ца из узор ка  

(Вла хи ње-Го ран ке) (Le ve ne’s Test of Equ a lity of Er ror Va ri an ces(a))

F df1 df2 p

Разлози недовољне  
партиципације

,595 1 134 ,442

Допринос образовања бољој 
еманципацији жена

5,773 1 134 ,018

Ре зул та ти ис тра жи ва ња при ка за ни у Та бе ли 2, по ка зу ју да су гре шке 
ва ри јан се јед на ке ме ђу обе за ви сне ва ри ја бле. То по ка зу је да и Вла хи ње и 
Го ран ке јед на ко хо мо ге но од го ва ра ју на пи та ња из за ви сних ва ри ја бли о 
раз ло зи ма не до вољ не пар ти ци па ци је у обра зо ва њу и до при но са обра зо ва-
ња њи хо вој бо љој еман ци па ци ји.

Та бе ла 3 – Раз ло зи не до вољ не пар ти ци па ци је у обра зо ва њу – до при нос обра зо ва ња 
бо љој еман ци па ци ји же на и по ре кло ли ца из узор ка (Вла хи ње-Го ран ке)  

(De scrip ti ve Sta ti stics)

Порекло  
испитаника AS SD N

Разлози недовољне  
партиципације

Влахиња 2,2500 ,74061  68

Горанка 1,8676 ,73107  68

Укупно: 2,0588 ,75782 136

Допринос образовања бољој  
емаципацији жена

Влахиња 2,1765 ,71113  68

Горанка 1,3529 ,48144  68

Укупно: 1,7647 ,73268 136

Пре ма по да ци ма при ка за ним у та бе ли 3, уоч љи во је да Вла хи ње има ју 
по зи тив ни ји став о обра зо ва њу. То је по себ но уоч љи во ка да су у пи та њу 
про це не Вла хи ња и Го ран ки о то ме ко ли ко би им обра зо ва ње мо гло по мо-
ћи у бо љој еман ци па ци ји. Пре ма раз ло зи ма не до вољ не пар ти ци па ци је у 
обра зо ва њу, арит ме тич ка сре ди на (AS), при стан дард ној де ви ја ци ји (SD-
0,74061), из но си 2,2500 код Вла хи ња, а код Го ран ки 1,8676, при стан дард-
ној де ви ја ци ји (SD-0,73107). У за ви сно сти од про це на и ми шље ња о до при-
но су обра зо ва ња њи хо вој бо љој еман ци па ци ји, арит ме тич ка сре ди на (AS), 
при стан дард ној де ви ја ци ји (SD-0,71113), из но си 2,1765 код Вла хи ња, а код 
Го ран ки 1,3529, при стан дард ној де ви ја ци ји (SD-0,48144).
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Та бе ла 4 – Раз ло зи не до вољ не пар ти ци па ци је у обра зо ва њу – до при нос обра зо ва ња 
бо љој еман ци па ци ји же на и по ре кло ли ца из узор ка (Вла хи ње-Го ран ке)  

(Tests of Bet we en-Su bjects Ef fects)

Извор Зависна варијабла
Тип III  
збира  

квадрата
df Средњи 

скор F p

Исправљени 
модел

Разлози недовољне  
партиципације 4,971(a) 1 4,971 9,180 ,003

Допринос образовања 
бољој еманципацији 23,059(b) 1 23,059 62,533 ,000

Пресретање

Разлози недовољне  
партиципације 576,471 1 576,471 1064,613 ,000

Допринос образовања 
бољој еманципацији 423,529 1 423,529 1148,571 ,000

Варијабла 1

Разлози недовољне  
партиципације 4,971 1 4,971 9,180 ,003

Допринос образовања 
бољој еманципацији 23,059 1 23,059 62,533 ,000

Грешка

Разлози недовољне  
партиципације 72,559 134 ,541   

Допринос образовања 
бољој еманципацији 49,412 134 ,369   

Укупно:

Разлози недовољне  
партиципације 654,000 136    

Допринос образовања 
бољој еманципацији 496,000 136    

Укупно  
исправљено

Разлози недовољне  
партиципације 77,529 135    

Допринос образовања 
бољој еманципацији 72,471 135

 
По да ци по ка зу ју (Та бе ла 4) да је вред ност Ф-ин дек са (F-9,180, 

62,533, 1064,613, 1148,571, 9,180 и 62,533), зна чај ни ја код свих упо ре ђи-
ва ња уну тар ва ри ја бли (п-0,003, 0,000, 0,000,0,000, 0,003 и 0,000). При 
укр шта њу уну тар ва ри ја бле о по ре клу са ва ри ја блом о раз ло зи ма не до вољ-
не пар ти ци па ци је у обра зо ва њу, вред ност Ф-ин дек са, уз је дан сте пен сло-
бо де (df-1), из но сти 9,180 (F-9,180) и зна чај на је на ни воу 0,005 (p-0,003). 
При упо ре ђи ва њу уну тар ва ри ја бле о по ре клу са ва ри ја блом о до при но су  
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обра зо ва ња у бо љој еман ци па ци ји же на, вред ност Ф-ин дек са, уз је дан сте-
пен сло бо де (df-1), из но си 1148,571 (F-1148,571) и зна чај на је на ни воу 
0,001 (p-0,000). На овај на чин по твр ђе на је по себ на хи по те за ис тра жи-
ва ња да по сто ји зна чај на раз ли ка у про це на ма и ми шље њи ма Вла хи ња и 
Го ран ки о раз ло зи ма не до вољ не пар ти ци па ци је и до при но су обра зо ва ња 
њи хо вој бо љој еман ци па ци ји. 

Упо ред ном ана ли зом про це на и ми шље ња жен ског ста нов ни штва на 
под руч ју вла шке ре ги је Хо мо ље и ме то хиј ске жу пе Го ра, утвр ђе но је да по-
зи тив ни ји став о обра зо ва њу има ју Вла хи ње у од но су на Го ран ке. Вла хи-
ње, пре не го ли Го ран ке, сма тра ју да обра зо ва ње до при но си њи хо вој бо љој 
еман ци па ци ји. Али и у уна пре ђе њу ква ли те та њи хо вог гра ђан ског жи во та.

Та бе ла 5 – Нај че шћи раз ло зи не до вољ не пар ти ци па ци је же на у обра зо ва њу

Најчешћи разлози недовољне партиципације 
жена у образовању Влахиње Горанке Укупно:

традиција и обичаји 14,30%  1,20%  15,50%

утицај средине 32,50% 16,20%  48,70%

породичне обавезе  3,20% 32,60%  35,80%

Укупно: 50,00% 50,00% 100,00%

Као нај че шће раз ло ге не до вољ не пар ти ци па ци је у обра зо ва њу, нај ве-
ћи број Вла хи ња на во ди ути цај сре ди не (32,50%), по том тра ди ци ју и оби-
ча је (14,30%), док је нај ма ње Вла хи ња ко је као раз лог не до вољ не пар ти-
ци па ци је у обра зо ва њу на во де по ро дич не оба ве зе (3,20%). За раз ли ку од 
Вла хи ња, нај ве ћи број Го ран ки, њих 32,60%, не до вољ но пар ти ци пи ра ју у 
обра зо ва њу због по ро дич них оба ве за. Ма ње је оних ко је на во де ути цај сре-
ди не (16,20%), док нај ма ње Го ран ки (1,20%), као ба ри је ру пар ти ци па ци је у 
обра зо ва њу на во де тра ди ци ју и оби ча је (Та бе ла 5).

Та бе ла 6 – До при нос обра зо ва ња бо љој еман ци па ци ји

Допринос образовања бољој  
еманципацији жена Влахиње Горанке Укупно:

доприноси 45,30%  8,20%  53,50%

неодлучне су  4,70% 25,40%  30,10%

не доприноси  0,00% 16,40%  16,40%

Укупно: 50,00% 50,00% 100,00%
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По пи та њу до при но са обра зо ва ња бо љој еман ци па ци ји же на, нај ве ћи 
број Вла хи ња (45,30%), про це њу је да обра зо ва ње до при но си, 4,70% у то ни-
је си гур но, док ни је би ло Вла хи ња, ко је про це њу ју да обра зо ва ње не до при-
но си њи хо вој бо љој еман ци па ци ји. Код Го ран ки је си ту а ци ја знат но дру га-
чи ја. Са мо 8,20% Го ран ки сма тра да обра зо ва ње до при но си њи хо вој бо љој 
еман ци па ци ји. Нај ве ћи број њих (25,40%) нео д луч но је у про це ни да би им 
обра зо ва ње мо гло до при не ти у бо љој еман ци па ци ји. За бри ња ва ју ћи је по да-
так да 16,40% ис пи та них Го ран ки сма тра да им обра зо ва ње не мо же до при-
не ти у бо љој еман ци па ци ји (Та бе ла 6). 

При ка за ни ре зул та ти ис тра жи ва ња у са гла сно сти су са не ким прет ход ним 
ис тра жи ва њи ма ко ја су за пред мет про у ча ва ња има ла обра зо ва ње при пад ни-
ка ма њин ских ет нич ких за јед ни ца у Ре пу бли ци Ср би ји. По ка за ла су да су ова 
под руч ја, услед ду ге изо ло ва но сти, за др жа ла све еле мен те екс пли цит не кул-
ту ре: ар ха ич не на род не оби ча је, фол клор и је зик. Али и еле мен те им пли цит-
не кул ту ре: са зна ња, кул тур не вред но сти, нор ме по на ша ња, ле ген де, ми то ве, 
ху мор и др.5 У са вре ме ним усло ви ма и у дру штву зна ња, тра ди ци ја и оби ча ји, 
ко ји су изо ло ва не дру штве не гру пе ду ги низ го ди на одр жа ли на оку пу, пре те 
да их од ву ку на дно дру штве не ле стви це. Да до то га не би до шло, тра га се за 
пу те ви ма ре ви та ли за ци је ових под руч ја и уна пре ђе ња ква ли те та гра ђан ског 
жи во та ста нов ни штва, по себ но еман ци па ци је же на. Је дан од нај че шће по ми-
ња них је обра зо ва ње, с об зи ром на чи ње ни цу да се ста нов ни штво ма њин ских 
дру штве них гру па, у про шло сти, а и са да, углав ном не до вољ но обра зо ва ло. 

У при лог из не се ним чи ње ни ца ма иду и ре зул та ти овог спро ве де ног ис-
тра жи ва ња. С јед не стра не, они су по ка за ли да су нај че шћи раз ло зи не до-
вољ не пар ти ци па ци је жен ског ста нов ни штва вла шке ре ги је Хо мо ље и ме-
то хиј ске жу пе Го ра у обра зо ва њу ути цај сре ди не, ка ко се из ја сни ло 48,70%, 
по том по ро дич не оба ве зе 35,80%, док 15,50% же на, сма тра да тра ди ци ја и 
оби ча ји ути чу на њи хо во опре де ље ње ко ли ко ће се шко ло ва ти. По ред то-
га, зна ча јан ути цај на њи хо во опре де ље ње да се ви ше обра зу ју, код Вла хи-
ња има ју на дри ле че ње и ве ро ва ње у цр ну ма ги ју и за гроб ни жи вот.6 Раз ло ге 
ова квих про це на, де лом је по треб но тра жи ти и у аде кват но сти обра зо ва ња. 
Сто га су и про це не же на вла шке ре ги је Хо мо ље и ме то хиј ске жу пе Го ра, у 
са гла сју са ре зул та ти ма ис тра жи ва ња спро ве де ног у Ен гле ској,7 у ко ме су 

5 Жи во рад Ми ле но вић, „Обра зо ва ње у функ ци ји уна пре ђе ња ква ли те та жи во та ста нов-
ни штва вла шке ре ги је Хо мо ље“, у: Уна пре ђе ње ква ли те та жи во та дје це и мла дих (уред-
ник Ме ди на Ван тић Та њић), Удру же ње за по др шку и кре а тив ни раз вој дје це и мла дих 
у Ту зли, Еду ка циј ско-ре ха би ли та циј ски фа кул тет Уни вер зи те та у Ту зли, Ту зла, 2011.

6 Па ун Дур лић, Све ти укус вла шког хле ба – Сли ков ни ца са реч ни ком у 40 сли ка, Бал кан 
Култ, Бе о град, 2010; Ја сна Јо јић Па влов ски, Вла шка ма ги ја, Про ме теј, Но ви Сад, 2009.

7 Ve ro ni ca McGiv ney, Edu ca tion’s for Ot her Pe o ple, Ac cess to Edu ca tion for Non-par ti ci pant 
Adults, A. Re se arch, NI A CE, Le i ce ster, 1990.
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ис пи та ни ци, не за до вољ ни обра зов ним ак тив но сти ма, по ка за ли и од бој ност 
пре ма обра зо ва њу. Ова ква схва та ња ли ца из узор ка овог ис тра жи ва ња, по-
твр ђу ју ре зул та те ис тра жи ва ња до ко јих је до шао Да ни ло Мaрковић.8 Има и 
ис тра жи ва ња у ко ји ма је утвр ђе но да су де вој ке у ру рал ним сре ди на ма, још 
у то ку шко ло ва ња у сред њој шко ли, пр вен стве но ори јен ти са не на жи вот ни, 
не го ли на обра зов ни ста тус.9 Ве ћи на њих уда је се не по сред но по за вр шет-
ку основ не шко ле и ти ме за вр ша ва сво је при мар но обра зо ва ње. Ни су рет ке 
ни уда је де во ја ка још у то ку шко ло ва ња у сред њој шко ли. За то се не тре ба 
чу ди ти опре де ље њу де во ја ка из ру рал них сре ди на, да као кључ ни фак тор не-
до вољ не пар ти ци па ци је у обра зо ва њу иза бе ру по ро дич не оба ве зе. 

С дру ге стра не, же не вла шке ре ги је Хо мо ље и ме то хиј ске жу пе Го ра, 
ни су у пот пу но сти ни си гур не да би им обра зо ва ње мо гло по мо ћи у бо љој 
еман ци па ци ји и уна пре ђе њу ква ли те та њи хо вог гра ђан ског жи во та. Да је 
та ко по ка зу ју и ре зул та ти ис тра жи ва ња по ко ји ма са мо 53,50% же на сма-
тра да би им обра зо ва ње мо гло до при не ти бо љој еман ци па ци ји. Оста ле су 
нео д луч не (30,10%). За бри ња ва ју ћи је по да так да 16,40% же на (ис кљу чи во 
Го ран ки), сма тра да им обра зо ва ње не мо же до при не ти у бо љој еман ци па-
ци ји, па за то и има ју углав ном ре зер ви сан став о обра зо ва њу. Под се ћа ња ра-
ди, обра зо ва ње је по треб но сви ма,10 а нај ви ше они ма ко ји га нај ма ње има ју 
и из нај ни жих дру штве них сло је ва су.11 Раз ло ге ова квог ста ња, по треб но је 
тра жи ти у са мој сре ди ни, за то што је про це на ли ца из узор ка овог ис тра-
жи ва ња по ка за ла да на њи хо во опре де ље ње да се ви ше обра зу ју, зна чај но 
ути че сре ди на и ње на тра ди ци ја и оби ча ји.12 По ред то га, го ран ска и сре ди на 
вла шке ре ги је Хо мо ље, не фа во ри зу је обра зо ва ње у ме ри у ко јој је то по-
треб но. А упра во у сре ди на ма у ко ји ма се у не до вољ ној ме ри обра зо ва ње  

8 Да ни ло Мар ко вић, Ци ви ли за циј ске про ме не и обра зо ва ње, Учи тељ ски фа кул тет у При-
зре ну/Ле по са ви ћу, 2004.

9 Жи во рад Ми ле но вић, „Обра зо ва ње у функ ци ји бо ље еман ци па ци је жен ске омла ди не 
срп ске на ци о нал но сти у Си ри нић кој жу пи“, у: Уна пре ђе ње ква ли те та жи во та дје це и 
мла дих (уред ник: Ме ди на Ван тић Та њић), Удру же ње за по др шку и кре а тив ни раз вој 
дје це и мла дих у Ту зли, Еду ка циј ско-ре ха би ли та циј ски фа кул тет Уни вер зи те та у Ту-
зли, Ту зла, 2012.

10 Ду шан Са ви ће вић, Пут ка дру штву уче ња, ЈНИП „Про свет ни пре глед“, Бе о град, 
2000; Žak De lors, Uče nje – bla go u na ma, Edu ca, Za greb, 1988. 

11 Ул рих Бек, Ри зич но дру штво, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2001; John Gal bra ith, До бро 
дру штво – ху ма ни ре до след, ПС „Гр меч“, Бе о град, 1997. 

12 Жи во рад Ми ле но вић, Неџ ми дин Де ста ни, „Основ но и сред ње обра зо ва ње у ме то хиј-
ској жу пи Го ра по сли је 1999. го ди не“, у: Уна пре ђе ње ква ли те та жи во та дје це и мла дих 
(уред ник: Ме ди на Ва ни тић Та њић), Удру же ње за по др шку и кре а тив ни раз вој дје це 
и мла дих у Ту зли, Еду ка циј ско-ре ха би ли та циј ски фа кул тет Уни вер зи те та у Ту зли, Ту-
зла, 2010; Жи во рад Ми ле но вић, „Обра зо ва ње го ран ске ет нич ке за јед ни це на Ко со ву и 
Ме то хи ји од 1918. го ди не до да нас“, Ба шти на, Ин сти тут за срп ску кул ту ру, При шти-
на/Ле по са вић, бр. 8, 2010. 
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не фа во ри зу је и ста нов ни штво има исто та кво ми шље ње о обра зо ва њу13. За-
то су и про це не же на вла шке ре ги је Хо мо ље и ме то хиј ске жу пе Го ра, углав-
ном ре зер ви са не пре ма обра зо ва њу и до при но су обра зо ва ња у њи хо вој бо-
љој еман ци па ци ји.

За кљу чак и пе да го шке им пли ка ци је

Ова те ма би ла је ак ту ел на уто ли ко пре што до са да у пе да го шкој пе ри-
о ди ци ни је би ло ра до ва у ко ји ма је све о бу хват но про у ча ва но обра зо ва ње 
жен ског ста нов ни штва у вла шкој ре ги ји Хо мо ље и ме то хиј ској жу пи Го ра. 
Те ма је осе тљи ва и вр ло сло же на. До са да је би ла про у ча ва на до ста по вр шно 
и углав ном на те о риј ском ни воу. Све то би ло је не до вољ но за све о бу хват но 
про ми шља ње ове сло же не про бле ма ти ке. По ла зе ћи од ових чи ње ни ца, у ра-
ду је ус по ста вље на ве за из ме ђу те о риј ског при сту па про бле му ис тра жи ва ња 
и ем пи риј ског ис тра жи ва ња, да би се са што ви ше успе ха са гле да ла су шти на 
и ка рак тер обра зо ва ња жен ског ста нов ни штва вла шке ре ги је Хо мо ље и ме-
то хиј ске жу пе Го ра. На овим осно ва ма те ме ље се ре зул та ти овог спро ве де-
ног ис тра жи ва ња. Нај зна чај ни ји су из не се ни у фор ми за кључ ка. 

1. Те о риј ске ана ли зе су по ка за ле да је обра зо ва ње же на у се ли ма вла-
шке ре ги је Хо мо ље и ме то хиј ске жу пе Го ра знат но бо ље не го у прет ход ном 
пе ри о ду, али не и за до во ља ва ју ће. Ни је ни у функ ци ји бо ље еман ци па ци је 
же на и уна пре ђе њу ква ли те та њи хо вог гра ђан ског жи во та. Ути цај сре ди не, 
тра ди ци је и оби ча ја, по ро дич не оба ве зе, а у Хо мо љу и на дри ле че ње и ве ро-
ва ње у цр ну ма ги ју и за гроб ни жи вот, још увек су до ми нант на ба ри је ра у 
бо љој пар ти ци па ци ји Вла хи ња и Го ран ки у обра зо ва њу. 

2. Ис тра жи ва њем је нај пре по твр ђе на нул та хи по те за да не по сто ји раз-
ли ка у ва ри ја бил но сти раз ло га не до вољ не пар ти ци па ци је и про це на и ми-
шље ња жен ског ста нов ни штва вла шке ре ги је Хо мо ље и ме то хиј ске жу пе 
Го ра о до при но су обра зо ва ња њи хо вој бо љој еман ци па ци ји. Али и по себ на 
хи по те за о по сто ја њу зна чај не раз ли ке у про це на ма и ми шље њи ма Вла хи ња 
и Го ран ки о раз ло зи ма не до вољ не пар ти ци па ци је у обра зо ва њу и до при но су 
обра зо ва ња њи хо вој бо љој еман ци па ци ји. По ка за ло се да по зи тив ни ји став о 
обра зо ва њу и про це не о до при но су обра зо ва ња у њи хо вој бо љој еман ци па-
ци ји има ју Вла хи ње у од но су на Го ран ке, што је по треб но тра жи ти у са мој 
чи ње ни ци да су по при ро ди Вла хи ње еман ци по ва ни је од Го ран ки, ко ји и да-
ље жи ве у тра ди ци о нал ним па три јар хал ним по ро ди ца ма, са уна пред од ре ђе-
ним пра ви ли ма по на ша ња и жи во та, укљу чу ју ћи и обра зо ва ње. По твр ђе на 
је и оп шта хи по те за ис тра жи ва ња да жен ско ста нов ни штво у се ли ма вла шке 
ре ги је Хо мо ље и ме то хиј ске жу пе Го ра, оп те ре ће но ути ца јем и схва та њи ма 

13 Step hen Bro ok fi eld, De ve lo ping Cri ti cal Thin kers, Jos sey-Bass, San Fran ci sco, 1987.
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сре ди не, тра ди ци јом и оби ча ји ма и оба ве за ма у по ро ди ци, а у Хо мо љу и на-
дри ле че њем и ве ро ва њем у цр ну ма ги ју и за гроб ни жи вот, још увек не до вољ-
но пар ти ци пи ра у обра зо ва њу. При том се ис ти че и да Вла хи ње и Го ран ке 
има ју раз ли чи та схва та ња у по гле ду до при но са обра зо ва ња њи хо вој бо љој 
еман ци па ци ји, што је у овом ис тра жи ва њу не дво сми сле но утвр ђе но. 

3. Оче ки ва ња да по сто ји раз ли ка у про це на ма и ми шље њи ма Вла хи ња и 
Го ран ки о раз ло зи ма не до вољ не пар ти ци па ци је у обра зо ва њу и до при но су 
обра зо ва ња њи хо вој бо љој еман ци па ци ји, до би ла су на овај на чин по твр ду и 
у на ла зи ма овог спро ве де ног ис тра жи ва ња. За то је по треб но да се у бу дућ-
но сти обра зо ва њу же на на про сто ри ма вла шке ре ги је Хо мо ље и ме то хиј ске 
жу пе Го ра по све ти ве ћа па жња. До при нос то ме мо ра ју да ти и оне са ме. Из 
раз ло га што је ово ис тра жи ва ње по ка за ло њи хо ву до са да шњу не до вољ ну за-
ин те ре со ва ност да се обра зу ју, што је по себ но ка рак те ри стич но за Го ран ке. 
За то се ви ше не мо же при хва та ти схва та ње о дис кри ми на ци ји же на у Ср би ји 
по пи та њу обра зо ва ња, као пот пу но тач но, ни ти да се као оправ да ње за та-
ко не што при хва те раз ло зи: ка рак те ри сти ке сре ди не, тра ди ци ја и оби ча ји, 
ве ро ва ње, па ни по ро дич не оба ве зе. Тач но је да све ово има зна ча јан ре ме-
ти лач ки ути цај, али ни је тач но да су то и је ди ни раз ло зи не до вољ не пар ти ци-
па ци је Вла хи ња и Го ран ки у обра зо ва њу. То су, из ме ђу оста лог, по твр ди ли и 
ре зул та ти овог ис тра жи ва ња. При ме ра ра ди, чак је и у Ира ну (ко ји је и тра-
ди ци о нал на и па три јар хал на па чак и вер ски за тво ре на зе мља), где до не дав-
но же не ни су има ле ни ка ква пра ва, да нас си ту а ци ја знат но дру га чи ја. Ислам-
ска ре во лу ци ја у овој зе мљи до при не ла је да се же не укљу че у обра зо ва њу на 
свим ни во и ма. Та ко, да нас, од укуп ног бро ја сту де на та на уни вер зи те ти ма у 
Ира ну, 65% су де вој ке. По ре ђе ња ра ди, пре са мо 30 го ди на, у Ира ну је би ло 
75% не пи сме них же на, а да нас са мо 10%. За што Иран не би био мо дел ве-
ћој пар ти ци па ци ји же на у се ли ма вла шке ре ги је Хо мо ље и ме то хиј ске жу пе 
Го ра? Ово пи та ње по ста вља мо на ма са ми ма, са пи та њем да ли ће то ура ди-
ти још не ко!? Оче ку је се да се од го вор на ово и дру га у овом ис тра жи ва њу 
отво ре на пи та ња, про на ђе у ре зул та ти ма не ких бу ду ћих ис тра жи ва ња.
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Zi vo rad Mi le no vic

COmPARATIVE ANALYSIS OF wOmEN’S 
EdUCATION IN THE VILLAGES OF wALACHIA 

REGIONS OF HOmOLJE ANd PARISHES  
OF mETOHIAN GORA POPULATION 

Summary

This paper deals with a comparative analysis of education of female population 
in the villages of the Walachia regions of Homolje and parishes of Metohian Gora. 
These regions are still dominated by influential environments, traditions and cus-
toms, and the Vlahinja and belief, in all spheres of social life, work and education as 
well. Because of the fact the female population in these regions in the past and today 
was little educated, and their formal education usually ends up with an elementary 
school. Nowadays, a number of women and children completed high school, while 
a negligible number of women in both regions, continued their education at high 
schools and colleges. Based on these factors, it was interesting to approach compar-
ative analysis (based on research results obtained by a separate survey in February 
and March 2009. in villages of Walachia regions such Homolje, and in July 2009. in 
villages in the parish of Metohian Gora), identify and assess opinions of Walachs 
and Goranians stating the reasons for their lack of participation and possible con-
tribution in education lies in emancipation. The results of theoretical and empirical 
research conducted included a selected sample of 136 women who had confirmed 
the hypothesis that there was a significant difference in the estimates and opinions 
of Walachs and Goranians so that the reason why for the lack of participation and 
possible contribution in education lies in emancipation.

Key words: education, barriers to participation in education, the emancipation 
of women, civil life, Homolje, Gora, Walachs, Goranians.

Рад је пре дат 10. ав гу ста 2012. го ди не, а на кон ми шље ња ре цен зе на та од лу ком од-
го вор ног уред ни ка „Ба шти не“ одо брен за штам пу.





Мир ја на СИ МИЋ*

МЕ ТО ДО ЛО ШКИ ПРО БЛЕ МИ  
КОМ ПА РА ТИВ НИХ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА  

У ОБРА ЗО ВА ЊУ**

Ап стракт: У са вре ме ној струч ној ли те ра ту ри по сто ји оп шта са гла-
сност у то ме да од 1960. го ди не по сто ји по ја чан ин те рес за про у ча ва ње ме-
то до ло шких осно ва ком па ра тив не пе да го ги је. За хва љу ју ћи ути ца ју на уч но-
тех нич ке ре во лу ци је про бле ми ме то до ло ги је ком па ра тив них ис тра жи ва ња 
при вла че све ве ћу па жњу ком па ра ти ви ста вас пи та ња. При ро да про бле ма 
ком па ра тив них ис тра жи ва ња је по себ но сло же на и чи ни се да ис тра жи ва ња 
и ре зул та ти ис тра жи ва ња отва ра ју ви ше пи та ња не го што ну де ре ше ња. Ме-
ђу пи та њи ма ко ја иза зи ва ју по себ ну па жњу ком па ра ти ста вас пи та ња из два ја 
се: де фи ни са ње ме то до ло ги је ком па ра тив но-пе да го шких ис тра жи ва ња, од-
но сно ис пи ти ва ње од но са из ме ђу кван ти та тив не и ква ли та тив не ис тра жи-
вач ке стра те ги је, про бле ми у ве зи са раз у ме ва њем си сте ма ме то да ком па-
ра тив не пе да го ги је, из бо ром је ди ни ца за ана ли зу, те о риј ско ме то до ло шке 
те шко ће, као и те шко ће у ве зи са утвр ђи ва њем екви ва лент но сти и тер ми-
но ло ги ји на под руч ју ком па ра ти сти ке вас пи та ња. Ба ви ће мо се да кле ме то-
до ло шким про бле ми ма ком па ра тив них ис тра жи ва ња у обра зо ва њу, осла ња-
ју ћи се на ауто ре Ду ша на Са ви ће ви ћа, Ра ди во ја Кулићa и Со фи је Вр цељ. 

Кључ не ре чи: Ком па ра тив на ис тра жи ва ња, ме то до ло шки про бле ми, 
ква ли та тив на ме то до ло ги ја, при сту пу пре ма оп се жно сти об у хва ће них 
про бле ма. 

1. Те о риј ске осно ве ком па ра ци ја
Још од ше зде се тих го ди на пе да го зи ком па ра ти ви сти ула жу на по ре да 

што пре ци зни је од ре де по јам и пред мет ком па ра тив не пе да го ги је. Ови 
по ку ша ји ни су ко хе рент ни и за ви се пре све га од те о риј ске кон цеп ци је 

УДК 37.013.74

БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 33, 2012

* Ис тра жи вач-са рад ник, Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на/Ле по са вић, mir ja na.
ba zic @gmail.com

** 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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као по ла зне осно ве ауто ра. Ком па ра тив на пе да го ги ја по ку ша ва се од ре-
ди ти у ши рем и ужем сми слу. У ши рем сми слу 

Ен дер сон сма тра да ком па ра тив на пе да го ги ја мо же би ти де фи ни са на 
као уна кр сно-кул тур на ком па ра ци ја струк ту ре, ци ље ва, опе ра ци ја и до стиг-
ну ћа раз ли чи тих обра зов них си сте ма. Ду го вре ме на је ком па ра тив на пе да-
го ги ја би ла ори јен ти са на на про у ча ва ње обра зов них си сте ма у две или ви ше 
зе ма ља, што је огра ни ча ва ло њен по јам и пред мет. Те шко ће у од ре ђи ва њу 
пред ме та и да нас по сто је, јер је по је ди ни ауто ри схва та ју као део дру штве-
них на у ка, или као ме то до ло шки пра вац ис тра жи ва ња раз два ја ју ћи ме тод и 
на у ку. Без об зи ра на све те шко ће у ње ном утвр ђи ва њу, ком па ра тив на пе да-
го ги ја се не мо же кон сти ту и са ти као са мо стал на на уч на ди сци пли на, јер она 
про у ча ва је дан аспект фе но ме на вас пи та ња. 1

У са вре ме ној ком па ра ти сти ци вас пи та ња при сут не су раз ли чи те кла си-
фи ка ци је раз вој них ета па ком па ра тив ног про у ча ва ња вас пи та ња и обра зо ва-
ња. Раз вој на ди на ми ка ком па ра тив ног про у ча ва ња вас пи та ња и обра зо ва ња 
са гле да ва се на те ме љу ре зул та та ко ји су по стиг ни ти у те о ри ји и прак си. У 
ова квом раз у ме ва њу про бле ма мо гу се уочи ти че ти ри ета пе у ком па ра тив-
ном про у ча ва њу вас пи та ња и обра зо ва ња. 

1. На ста нак и раз вој ком па ра тив ног про у ча ва ња вас пи та ња и обра зо ва-
ња до 1817. го ди не,

2. ком па ра тив но про у ча ва ње вас пи та ња и обра зо ва ња то ком 19. ве ка,
3. ком па ра тив но про у ча ва ње вас пи та ња и обра зо ва ња у пр вој по ло ви ни 

20. ве ка, 
4. ком па ра тив но про у ча ва ње вас пи та ња и обра зо ва ња у дру гој по ло ви-

ни 20. ве ка. 
Ана ли за раз во ја ком па ра тив них про у ча ва ња вас пи та ња и обра зо ва-

ња од на стан ка до 1817. го ди не, ука зу је да су у том раз до бљу оства ре ни 
скром ни ре зул та ти. Али то ком 19. ве ка до ла зи до ин тен зи ви ра ња ком па ра-
тив но-пе да го шких про у чва ња, ко ја се од но се на опис стра них обра зов них 
прак си, што ни је да ло оче ки ва не ре зул та те. Већ пр ва по ло ви на 20. ве ка 
пред ста вља плод ни је раз до бље у раз во ју ком па ра ти сти ке вас пи та ња. У то 
вре ме об ја вљу ју се пр ве те о риј ске рас пра ве из ове обла сти, ко је под ра-
зу ме ва ју ме то до ло шке ана ли зе, с ци љем ја сни јег де фи ни са ња пој мов ног 
окви ра ком па ра тив ног обра зо ва ња. Раз вој ком па ра тив них ис тра жи ва ња 
вас пи та ња и обра зо ва ња по себ но је убр зан у дру гој по ло ви ни 20. ве ка. 
Про ду бље не су рас пра ве о те о риј ским и ме то до ло шким про бле ми ма ко је 
тра ју до да на шњих да на. 2

1 Ду шан Са ви ће вић, Ком па ра тив но про у ча ва ње вас пи та ња и обра зо ва ња (Те о риј ско-ме-
то до ло шки оквир), Ин сти тут за пе да го шка ис тра жи ва ња, 182-188. 

2 Ра ди во је Ку лић, Ком па ра тив на пе да го ги ја те о ри ја, си сте ми, ре фор ме, Бе о град-Ба ња 
Лу ка, 2011, 38. 
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2. При сту пи ци љу и за да ци ма  
ком па ра тив не пе да го ги је

Ком па ра ци ја је ве о ма зна ча јан и нео п хо дан ин стру мент са зна ња. Ин-
те ре со ва ње и по ве ћа не тен ден ци је ком па ра тив ног при сту па чи ње ни ца ма 
вас пи та ња и обра зо ва ња на по је ди ним ета па ма исто риј ског раз во ја те сно је 
по ве за но са на сто ја њи ма да се от кри ју не са мо слич но сти и раз ли ке у обра-
зов ним си сте ми ма, већ и уну тра шња ди на ми ка и ди ја лек ти ка про це са вас пи-
та ња и обра зо ва ња и њи хо вих ме ђу соб них од но са. У раз ра ди те о риј ско ме-
то до ло шких окви ра ком па ра тив них ис тра жи ва ња вас пи та ња и обра зо ва ња 
су штин ски зна чај има ју прин ци пи на осно ву ко јих се вр ши из бор обје ка та за 
упо ре ђи ва ње. То је кључ но пи та ње без ко га се не мо же го во ри ти о ва ља ном 
ком па ра тив ном ис тра жи ва њу вас пит них фе но ме на. 3Ни је слу чај но што са-
вре ме ни ком па ра ти сти вас пи та ња ве ли ку па жњу по све ћу ју ци љу и за да ци ма 
ком па ра тив не пе да го ги је. Не ки од њих раз лог за та кву ори јен та ци ју пе да-
го га ком па ра ти ста на ла зе у њи хо вом са зна њу и уве ре њу да је ком па ра тив на 
пе да го ги ја још увек у тра га њу за сво јим но вим иден ти те том. С об зи ром на 
ова кав раз вој у том под руч ју ра зу мљи во је што про блем ја сног утвр ђи ва ња 
ци ље ва и за да та ка ком па ра тив не пе да го ги је по ста је је дан од цен трал них. 4У 
од ре ђи ва њу ци ље ва ком па ра тив них ис тра жи ва ња огле да ју се кла сне и иде о-
ло шке раз ли ке, огле да ју се раз ли чи ти фи ло зоф ски при сту пи и из то га сле ди 
раз ли чи та ме то до ло шка ори јен та ци ја. Је дан од по зна тих ком па ра ти ста Бе-
ре деи сма тра да је нај ве ће оправ да ње за ком па ра тив на ис тра жи ва ња зна ње. 
Ком па ра тив ним ис тра жи ва њи ма сте че на зна ња не по сма тра ју се у функ ци ји 
ме ња ња ствар но сти, већ сти ца ња зна ња ра ди зна ња ка ко би се ство рио ака-
дем ски диг ни тет. Та кво са гле да ва ње пред ста вља огра ни че не ци ље ве ком-
па ра тив ним ис тра жи ва њи ма и ди сци пли на ма ко је про у ча ва ју ком па ра тив-
но вас пи та ње и обра зо ва ње. За раз ли ку од ње га, Ан дер сон сма тра да је циљ 
ком па ра тив них ис тра жи ва ња са зна ва ње узро ка. Пре ма то ме, ком па ра ци ја је 
сред ство, а не циљ и она омо гу ћу је утвр ђи ва ње ко ре ла ци ја ме ђу вас пит ним 
по ја ва ма и из ме ђу ових и по себ них ка рак те ри сти ка дру штва. Ком па ра тив на 
ис тра жи ва ња има ју за циљ да утвр де узро ке на стан ка и раз во ја по је ди них 
вас пит них по ја ва, при че му се ни ка ко не огра ни ча ва ју са мо на си сте ме обра-
зо ва ња, већ зах те ва ју обра зов ни и вас пит ни про цес у це ли ни у две или ви ше 
зе ма ља, јед ног или ви ше исто риј ских пе ри о да. То не зна чи да се ком па ра-
тив на ис тра жи ва ња вас пит них фе но ме на не мо гу вр ши ти у јед ној зе мљи.  
У исто вре ме, ком па ра тив на ис тра жи ва ња сти му ли шу раз ви так и објек тив-
ни при ступ вас пит ним фе но ме ни ма у јед ној зе мљи. У том окви ру се мо же  

3 Ду шан Са ви ће вић, нав. де ло, 16-18. 
4 Ра ди во је Ку лић, нав. де ло, 68. 
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го во ри ти о уни вер зал но сти ци ље ва ком па ра тив ног ис тра жи ва ња вас пи та ња 
и обар зо ва ња. Су жа ва ње ци ље ва ком па ра тив них ис тра жи ва ња има ће не га-
тив не по сле ди це на кон крет на ис тра жи ва ња. 5

Бу дућ ност ком па ра тив не пе да го ги је Са ви ће вић ви ди ис кљу чи во у окви-
ру на у ке о вас пи та њу. На осно ву та квог гле ди шта Са ви ће вић је раз вио чи-
тав сет ци ље ва и за да та ка ком па ра тив не пе да го ги је, што све до чи о ње го вом 
осми шље ном ста но ви шту о нео п ход но сти ме ђу за ви сно сти те о риј ских и 
ме то до ло шких окви ра на том под руч ју. С об зи ром на то да смо ука за ли на 
раз ли чи те по ку ша је од ре ђе ња ци ље ва и за да та ка ком па ра тив не пе да го ги је, 
ме ђу ком па ра ти сти ма вас пи та ња не по сто ји пот пу на са гла сност о овом ва-
жном ком плек сном пи та њу. Ме ђу тим, не за ви сно од то га у ли те ра ту ри пре о-
вла да ва ста но ви ште да се ком па ра тив на пе да го ги ја из бо ри ла за сво ју на уч ну 
аутен тич ност на те ме љу ја сно од ре ђе ног пред ме та про у ча ва ња и по треб не 
су ме те о риј ских зна ња. 

У струч ним из во ри ма циљ се од ре ђу је као не што че му се стре ми, или као 
пред ви ђа ње ре зул та та де лат но сти, а за да так као кон кре ти за ци ја ци ља што 
олак ша ва раз у ме ва ње њи хо ве ме ђу за ви сно сти. По ла зе ћи од то га, основ ни 
циљ ком па ра тив не пе да го ги је је про у ча ва ње су шти не и за ко ни то сти, тен ден-
ци ја и пер спек ти ва је дин ства раз вит ка вас пит них фе но ме на у свет ским окви-
ри ма и на ком па ра тив ној осно ви. На осно ву утвр ђе ног ци ља ком па ра тив не 
пе да го ги је мо гу ће је из ве сти ве ли ки број за да та ка, а ме ђу нај ва жни јим су:

1. про у ча ва ње и кри тич ко осми шља ва ње пе да го шког на сле ђа про шло сти,
2. про у ча ва ње за ко ни то сти у обла сти вас пи та ња и обра зо ва ња и упра-

вља ње вас пит ним си сте ми ма у све ту,
3. обо га ћи ва ње на ци о нал не пе да го шке прак се ре зул та ти ма ис тра жи ва-

ња у све ту, ко ји су у функ ци ји уна пре ђи ва ња те о ри је и прак се вас пи та ња и 
обра зо ва ња,

4. ана ли зи ра ње по зи тив них и не га тив них то ко ва у пе да го шком ис ку ству 
раз ли чи тих зе ма ља,

5. раз ма тра ње и кри тич ко про це њи ва ње те о риј ско-ме то до ло шких окви-
ра ком па ра тив не пе да го ги је,

6. уса вр ша ва ње од го ва ра ју ћих ме то да и тех ни ка нео п ход них у ком па ра-
тив ном про у ча ва њу вас пи та ња и обра зо ва ња,

7. ис тра жи ва ње и вред но ва ње те о риј ских мо де ла обра зов не ин фра-
струк ту ре у на ци о нал ним, ре ги о нал ним и свет ским окви ри ма,

8. прог но зи ра ње раз вит ка пе да го шких по ја ва и про це са у свет ским раз-
ме ра ма,

9. ана ли за и прог но зи ра ње раз во ја обра зов них си сте ма у бу дућ но сти,

5 Ду шан Са ви ће вић, нав. де ло, 18-19. 
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10. ис тра жи ва ње и ком па ра тив на ана ли за дру штве но-еко ном ских, кул-
тур них и дру гих фак то ра на раз ви так и ква ли тет вас пи та ња и обра зо ва ња и

11. по ве зи ва ње ком па ра тив не пе да го ги је са дру гим пе да го шким ди сци-
пли на ма, ка ко би се сло же ни про бле ми све стра ни је са гле да ли и оце ни ли. 

По сто је ћи за да ци ком па ра тив не пе да го ги је ни су ко нач ни, јер сва ка на уч-
на ди сци пли на стал но ис пи ту је за ко ни то сти у окви ру свог пред ме та про у ча-
ва ња, на сто је ћи да уса гла си од но се из ме ђу по тре ба на у ке и по тре ба прак се. 6

3. Ме то до ло шки окви ри ком па ра тив нопе да го шки х 
и стра жи ва ња

У са вре ме ној струч ној ли те ра ту ри са под руч ја ком па ра ти сти ке вас пи-
та ња по сто ји оп шта са гла сност за про у ча ва њем ме то до ло шких осно ва ком-
па ра тив не пе да го ги је. Не ки ауто ри сма тра ју да про блем ме то до ло ги је ком-
па ра тив них ис тра жи ва ња ни је у про на ла же њу но вих ме то да, већ у усва ја њу 
и при ла го ђа ва њу спе ци фич не на ме ре ком па ра тив них ис тра жи ва ња вас пи-
та ња и обра зо ва ња иде ја, ме то да, тех ни ка, ко је су већ до ка за ле сво ју вред-
ност у ис тра жи ва њу дру штве них фе но ме на и дру гим под руч ји ма у ко ји ма 
се при ку пља ју исте или слич не вр сте по да та ка. За раз у ме ва ње ме то до ло шке 
осно ве ком па ра тив них ис тра жи ва ња вас пи та ња и обра зо ва ња од по себ ног 
је зна ча ја те о риј ски при ступ. Ме то до ло ги ју ком па ра тив них ис тра жи ва ња не 
мо же мо све сти на ме то де, тех ни ке и про це ду ре при ку пља ња по да та ка. Са-
вре ме ни при сту пи об у хва та ју ком па ра ци ја ма не са мо си сте ме као спољ не 
окви ре обра зо ва ња, већ до ти чу и су шти ну са мог про це са обра зо ва ња, по чев 
од уну тра шње ор га ни за ци је, пла ни ра ња, про гра ми ра ња, ди ја лек ти ке вас пит-
них про це са до на уч ног упра вља ња обра зов ним и на став ним про це сом. То 
зна чи да се ко ри сте и фи ло зоф ско-те о риј ске и ем пи риј ске ме то де и тех ни ке 
и то у њи хо вом ди ја лек тич ком је дин ству. 

Сва ка рас пра ва о ме то до ло ги ји ком па ра тив них ис тра жи ва ња мо ра да 
за поч не с ци ље ви ма и за да ци ма ко ји се тим ис тра жи ва њи ма по ста вља ју. Из 
тог раз ло га што ци ље ви од ре ђу ју ме то до ло ги ју, ути чу на из бор и при ме ну 
по је ди них ис тра жи вач ких ме то да и тех ни ка. 7

Функ ци ја ком па ра ци је у вас пи та њу и обра зо ва њу про ме ни ла се то ком 
ње ног исто риј ског раз во ја. Ме то до ло шка ори јен та ци ја са да је усме ре на на 
про ве ра ва ње из ве сних те о ри ја или хи по те за у скла ду са ем пи риј ским по да-
ци ма из раз ли чи тих зе ма ља или вре мен ских пе ри о да. Глав на функ ци ја ком-
па ра ци је са да је иден ти фи ка ци ја. Ме то до ло шка ори јен та ци ја по ка зу је за о-
крет ка кван ти та тив ним тех ни ка ма ком па ра ци је. Бит на ка рак те ри сти ка ове 

6 Ра ди во је Ку лић, нав. де ло, 75-76. 
7 Ду шан Са ви ће вић, нав. де ло, 148. 
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нај но ви је фа зе ме то до ло шке ори јен та ци је је уста но вља ва ње те о риј ско-кван-
ти та тив не струк ту ре за сно ва не на ем пи риј ским по да ци ма. 

У окви ру рас пра ва о број ним ме то до ло шким про бле ми ма ком па ра тив-
но-пе да го шких ис тра жи ва ња из два ја ју се: про бле ма ти ка ње ног де фи ни са-
ња, од но сно ис пи ти ва ње и пре и спи ти ва ње од но са из ме ђу кван ти та тив не 
и ква ли та тив не ис тра жи вач ке стра те ги је на том под руч ју, кла си фи ка ци је и 
опе ра ци о на ли за ци је ме то да и тех ни ка ком па ра тив не пе да го ги је, као и ета па 
ком па ра тив но-пе да го шких ис тра жи ва ња. 8Та кав раз вој на под руч ју ком па-
ра тив но-пе да го шких ис тра жи ва ња обо га ћу је на уч ну су шти ну ком па ра тив не 
пе да го ги је. 

3.1. Про бле ми про ти ву реч но сти у ком па ра тив ним  
ис тра жи ва њи ма вас пи та ња и обра зо ва ња

Ве ћи на са вре ме них ауто ра са под руч ја ком па ра ти сти ке вас пи та ња са-
гла сна је да се по себ но по сле 1960. го ди не по ја ча ло ин те ре со ва ње за про-
у ча ва ње ме то до ло шких осно ва ком па ра тив них про у ча ва ња вас пи та ња и 
обра зо ва ња, ма да још увек по сто је од ре ђе на не сла га ња и кон тро вер зе мо-
гућ но сти на уч ног за сни ва ња ме то до ло ги је ком па ра тив не пе да го ги је. Без 
об зи ра на ова кве тен ден ци је, не би ва ља ло пот це ни ти ан гло сак сон ски до-
при нос све о бу хват ни јем са гле да ва њу и об ли ко ва њу ком па ра тив но-пе да-
го шких ис тра жи ва ња. По твр ду на ла зи мо у на сто ја њу ком па ра ти ви ста вас-
пи та ња да по ме ре па жњу од де скрип тив них сту ди ја на ци о нал них си сте ма, 
пре ма ана ли зи про бле ма, и од ве ро ва ња у уни вер зал не вред но сти до те сти-
ра ња хи по те за, што у осно ви до при но си афир ма ци ји ка ко исто риј ско-фи-
ло зоф ских, та ко и ем пи риј ских ис тра жив ња. Тре ба ука за ти и на ори јен-
та ци ју јед ног бро ја ком па ра ти ви ста вас пи та ња да пред ност да ју на уч ном, 
од но сно ем пи риј ском ме то ду. Ем пи риј ски ме то ди у пе да го ги ји убр за но су 
на пре до ва ли, та ко да да нас пред ста вља ју не за о би ла зне по ступ ке у ком па-
ра тив но-пе да го шким ис тра жи ва њи ма. Са гла сно по зи ти ви стич кој ло ги ци, 
ем пи риј ска ме то до ло шка ста те ги ја под ра зу ме ва ап стра хо ва ње ствар но сти, 
на ро чи то кроз ма те ма тич ке мо де ле и кван ти та тив ну ана ли зу. За раз ли ку од 
ем пи риј ске ме то до ло ги је, ко ја је те сно по ве за на с по зи ти ви стич ком епи-
сте мо ло ги јом, ква ли та тив на ме то до ло ги ја, је у осно ви асо ци ра на с ин тер-
пре та тив ном епи сте мо ло ги јом, у ко јој је на гла сак на раз у ме ва ње со ци јал не 
ствар но сти. У скла ду са ова квим раз во јем је и ква ли фи ко ва ње ква ли та тив-
них ис тра жи ва ња дру штве не ствар но сти, од но сно у под руч ју ком па ра ти-
сти ке вас пи та ња као су бјек тив них, док се кван ти та тив на ис тра жи ва ња про-
гла ша ва ју објек тив ним. 

8 Ра ди во је Ку лић, нав. де ло, 92. 
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Ком па ра тив на пе да го ги ја, као не раз двој ни део на у ке о вас пи та њу, мо-
же да ко ри сти ско ро све ме то де и тех ни ке ко је се упо тре бља ва ју и у дру-
гим ди сци пли на ма. Дру ги про блем с ко јим се су сре ћу са вре ме ни ком па ра-
ти сти вас пи та ња и обра зо ва ња по ве зан је с де фи ни са њем ком па ра тив ног 
ме то да, од но сно утвр ђи ва ње ње го вог по ло жа ја у ме то до ло шком си сте му 
ком па ра тив не пе да го ги је. Ком па ра ти сти вас пи та ња ни су је дин стве ни у 
по гле ду де фи ни са ња ком па ра тив ног ме то да, као ни у ве зи с ње го вим евен-
ту ал ним свр ста ва њем у си стем ме то да и тех ни ка ком па ра тив но-пе да го-
шких ис тра жи ва ња. У ком па ра тив но-пе да го шким ис тра жи ва њи ма ја вља 
се и про блем те о риј ско-ме то до ло шког ка рак те ра ко ји иза зи ва раз ли чи те 
при сту пе у ту ма че њи ма ком па ра ти ста вас пи та ња. Ши ру кла си фи ка ци ју ти-
по ва ме ђу на род но-ком па ра тив них ис тра жи ва ња на под руч ју обра зо ва ња 
од ра слих дао је Рајш ман, где нај ве ћу не до у ми цу иза зи ва то да ли пред мет 
ком па ра тив но-пе да го шких ис тра жи ва ња мо же би ти си стем обра зо ва ња у 
окви ру јед не зе мље. 9

Ана ли зи ра ју ћи број не те шко ће и ди ле ме са ко ји ма се су о ча ва ис тра-
жи вач у ком па ра тив ним про у ча ва њи ма вас пи та ња и обра зо ва ња, ва жно је 
утвр ди ти да ли пој мо ви ко ји се про у ча ва ју у јед ној со ци јал ној сре ди ни има ју 
исто зна че ње као и пој мо ви са ко ји ма ће се упо ре ђи ва ти у дру гој со ци јал ној 
је ди ни ци. 

3.2. Ме то де и тех ни ке у ком па ра тив но-пе да го шким  
ис тра жи ва њи ма

Ме то до ло ги ја про у ча ва ка ко ло гич ко-епи сте мо ло шке осно ве по себ них 
на у ка, њи хо ву струк ту ру и на уч не си сте ме, та ко и про цес, ме то де и тех ни ке 
на уч ног ис тра жи ва ња. Та кво од ре ђе ње од су штин ског је зна ча ја за раз у ме-
ва ње ме то до ло ги је ис тра жи ва ња у вас пи та њу и обра зо ва њу, од но сно ком-
па ра тив но-пе да го шких ис тра жи ва ња, јер до при но си и олак ша ва опе ра ци о-
на ли за ци ју не ких њи хо вих бит них од ред ни ца и пој мо ва. Ни је спор но да се 
ме то до ло ги ја ис тра жи ва ња у вас пи та њу и обра зо ва њу не мо же све сти са мо 
на ме то де, не го под ра зу ме ва све у куп ност те о риј ских и прак тич них опе ра-
ци ја и по сту па ка у из у ча ва њу вас пит не ствар но сти на ком па ра тив ној осно-
ви. 10 Без об зи ра на ком плек сност на ве де ног про бле ма, ло ги чан је за кљу чак 
да ме тод у обла сти на у ке озна ча ва пут са зна ња ко ји ис тра жи вач про кр чу је 
ка свом пред ме ту, ру ко во ђен сво јом хи по те зом, од но сно да се ис тра жи вач-
ке тех ни ке че шће по ве зу ју са ем пи риј ским ис тра жи ва њем, тј. у функ ци ји су 
при ку пља ња по да та ка. 

9 Ра ди во је Ку лић, нав. де ло, 93-97. 
10 Исто, 105-106. 
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3.2.1. Ме то ди ком па ра тив не пе да го ги је

Си стем ме то да и тех ни ка у ком па ра тив но-пе да го шким ис тра жи ва њи ма 
тре ба раз у ме ти као мо дел ко ји за до во ља ва по тре бе ка ко те о риј ских, та ко и 
ем пи риј ских ис тра жи ва ња на под руч ју ком па ра ти сти ке вас пи та ња на са да-
шњем сте пе ну ње ног раз во ја. У том си сте му, ко ји је сво ју по твр ду на шао у 
ком па ра тив но пе да го шким ис тра жи ва њи ма, нео спор ни су сле де ћи ме то ди 
и тех ни ке: исто риј ски ме тод, де скрип тив ни ме тод, ме тод те о риј ске ана ли зе, 
ме тод пе да го шке ста ти сти ке, тех ни ка ана ли зе са др жа ја, тех ни ка ан ке ти ра-
ња, тех ни ка ин тер вју и са ња и др. Као је дан од нај зна чај ни јих ме то да је исто-
риј ски ме тод, ко ји омо гу ћа ва људ ским за јед ни ца ма да схва те свој од нос пре-
ма про шло сти и да обе ле же пра вац свог кре та ња у не по сред ној бу дућ но сти, 
што се од но си на вас пи та ње и обра зо ва ње. У та квом раз у ме ва њу исто ри је 
вас пи та ња и обра зо ва ња, не за о би ла зно је ме сто исто риј ског ме то да, ко ји 
под ра зу ме ва ана ли зу спе ци фич но сти у раз вит ку вас пи та ња и обра зо ва ња, 
обра зов не по ли ти ке и ор га ни за ци о не струк ту ре обра зов них си сте ма. Ње-
го ва раз вој на нит мо же се схва ти ти у окви ру три глав на сте пе на исто риј-
ског ме то да: 1) при ку пља ње по да та ка (при мар них и се кун дар них из во ра), 
2) кри ти ке при ку пље них по да та ка, 3) пред ста вља ње чи ње ни ца пре глед но и 
ја сно, ка ко би се мо гле лак ше раз у ме ти. 11

Бо гат ство де та ља и ин тер пре та ци ја је од ли ка ко јом де скрип тив ни ме-
тод на док на ђу је на уч ну објек тив ност ко ре ла ци о них и екс пе ри мен тал них 
ис тра жи ва ња у вас пи та њу и обра зо ва њу. Иако не по сто ји ни јед но пе да го-
шко ис тра жи ва ње у ко јем се не би при ме ни ла де скрип тив на ме то да, нео-
спор но је да кроз ње ну при ме ну утвр ђу је мо ста ње пе да го шке ствар но сти, 
али га узроч но не ту ма чи мо. 

У са вре ме ним пе да го шким из во ри ма по сто ји оп шта са гла сност да ме тод 
те о риј ске ана ли зе има ши ро ку при ме ну у про у ча ва њу вас пит них фе но ме на, 
од но сно у њи хо вој ана ли зи на ком па ра тив ној осно ви. Основ за ње го ву при-
ме ну пред ста вља ју већ утвр ђе на пе да го шка и дру га са зна ња из ра же на у уоп-
ште ном ви ду, сте че на при ме ном дру гих ис тра жи вач ких ме то да и по сту па ка, 
укљу чу ју ћи и оне ко је се за сни ва ју на ин дук тив ним по ступ ци ма. Пе да го шка 
ана ли за се у ком па ра тив ним ис тра жи ва њи ма вас пи та ња и обра зо ва ња обо-
га ћу је син те зом, ко ја омо гу ћу је да се про ник не у су шти ну из у ча ва них пе-
да го шких по ја ва. Ме тод те о риј ске ана ли зе на ла зи по себ но ме сто у из бо ру 
сва ког ис тра жи вач ког про бле ма, ње го вом те о риј ском уте ме ље њу, фо ку си ра-
њу хи по те за са ци љем раз ре ше ња про бле ма, као и у вред но ва њу це ло куп ног 
про це са ком па ра тив но-пе да го шких ис тра жи ва ња. 12

11 Ра ди во је Ку лић, нав. де ло, 110. 
12 Исто, 111-112. 
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Ме тод пе да го шке ста ти сти ке за у зи ма ва жно ме сто у ком па ра тив но-пе-
да го шким ис тра жи ва њи ма вас пи та ња и обра зо ва ња. Пе да го шка ста ти сти-
ка слу жи за при ка зи ва ње, опи си ва ње и кла си фи ко ва ње пе да го шких по ја ва 
и њи хо во пред ви ђа ње у бу дућ но сти. У осно ви та квог раз во ја је на сто ја ње 
пе да го га-ком па ра ти ста да по ви се сте пен за ви сно сти и до ка за но сти сво јих 
за кљу ча ка. 13

3.2.2. Тех ни ке у ком па ра тив но-пе да го шким  
ис тра жи ва њи ма

Без об зи ра што у струч ној ли те ра ту ри не по сто ји пот пу на са гла сност у 
ве зи са де фи ни са њем ме то да и тех ни ка у ис тра жи ва њу, очи глед на је њи хо-
ва ме ђу соб на по ве за ност и ис пре пле та ност. При ро да те о ри је од ре ђу је ко ји 
ће ис тра жи вач ки ме то ди и тех ни ке би ти ко ри шће ни у ње ној ве ри фи ка ци ји. 
По ла зе ћи од то га у ком па ра тив но-пе да го шким ис тра жи ва њи ма при ме њу је-
мо ме то де и тех ни ке ко је су се по ка за ле ва лид ним на том под руч ју. Од ис-
тра жи вач ких тех ни ка на во ди мо: тех ни ку ана ли зе са др жа ја, тех ни ку ан ке ти-
ра ња и тех ни ку ин тер вју и са ња. 

Тех ни ка ана ли зе са др жа ја углав ном под ра зу ме ва ана ли зу до ку мен та ци је 
и ви зу ел ног ма те ри ја ла, а не што ре ђе по да та ка са ку пље них по мо ћу ин тер-
вјуа. Ве ћи на ауто ра на во ди да тех ни ка ана ли зе са др жа ја има на ро чи ту при-
ме ну у ис тра жи ва њу вас пит них фе но ме на, од но сно да мо же чи ни ти осно ву 
у ком па ра тив но-пе да го шким ис тра жи ва њи ма. Ни је слу чај но што ме тод те о-
риј ске ана ли зе, при ме њен у ком па ра ти сти ци вас пи та ња, на ла зи ва жне из во-
ре чи ње ни ца у ин тер вју и са њу и ан ке ти ра њу. 14

Ан ке ти ра ње је, као ко ри стан из вор ин фор ма ци ја и по да та ка о вас-
пит ним про бле ми ма и по ја ва ма ве о ма рас про стра ње на ис тра жи вач ка 
тех ни ка у ком па ра тив но-пе да го шким ис тра жи ва њи ма. Пред мет ан ке ти-
ра ња мо гу би ти ли ца, али и ин сти ту ци је и ор га ни за ци је од ко јих је мо гу-
ће до би ти све же по дат ке о раз ли чи тим вас пит ним фе но ме ни ма и пе да-
го шким си ту а ци ја ма. 

За раз ли ку од ан ке ти ра ња, по мо ћу ин тер вјуа од но сно раз го во ра о раз-
ли чи тим пе да го шким про бле ми ма и по ја ва ма ин тер вју и сте и ин тер вју и са ног 
мо гу ће је до би ти ду бљу пред ста ву о њи хо вој су шти ни и узроч но-по сле дич-
ним од но си ма. По сту пак до би ја ња ин фор ма ци ја из пр ве ру ке прет по ста вља 
до бру при пре му ка ко би се до би ли што објек тив ни ји ре зул та ти. 15

13 Ра ди во је Ку лић, нав. де ло, 113. 
14 Исто, 114. 
15 Исто, 116-117. 
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3.3. Ета пе ком па ра тив но-пе да го шког  
ис тра жи ва ња

Че сто се про блем ета па ком па ра тив но-пе да го шких ис тра жи ва ња по-
ми ње у ди ску си ја ма о те о риј ско-ме то до ло шким про бле ми ма ком па ра тив не 
пе да го ги је. У струч ним из во ри ма са под руч ја ком па ра ти сти ке вас пи та ња 
уоча ва се зна чај аме рич ког ком па ра ти сте Бе ре де ја у под сти ца њу на уч ног 
ин те ре со ва ња за ана ли зу про це са ком па ра тив но-пе да го шких ис тра жи ва ња. 
Ње гов ме то до ло шки при ступ под ра зу ме ва че ти ри ета пе: 1) при ку пља ње 
пе да го шких чи ње ни ца, 2) при ме на ме то да дру гих дру штве них на у ка да се 
ин тер пре ти ра ју пе да го шке чи ње ни це, 3) екс тра по зи ци ја, од но сно пре ли ми-
нар на кон фрон та ци ја по да та ка из раз ли чи тих зе ма ља са ци љем да се из гра ди 
кри те ри јум за ком па ра ци ју, 4) ком па ра ци ја пе да го шких чи ње ни ца, ка да се 
раз ви ја и про ве ра ва хи по те за. Ве ћи на ауто ра сма тра да је ње гов ло гич ки сет 
про це ду ра дао зна ча јан до при нос раз у ме ва њу то ка ис тра жи ва ња у ком па-
ра тив ном вас пи та њу. С об зи ром да по сто је и дру ги при сту пи ко ји раз ви ја ју 
ана ли тич ке про це ду ре, ука за ћу на ис тра жи ва ње ко је сле ди од ре ђе ни број 
ета па и ко је се по не кад пре кла па ју. 

1. утвр ђи ва ње про бле ма и по ста вља ње ци ља ис тра жи ва ња,
2. фор му ли са ње хи по те зе или пи та ња,
3. по ве зи ва ње и об ра да по да та ка ко ји се од но се на пред мет ис тра жи ва ња,
4. ве ри фи ка ци ја хи по те за,
5. уоп шта ва ње, ко је је у скла ду с ци љем ком па ра тив ног про у ча ва ња вас-

пи та ња да се утвр де за ко ни ко ји су оп ште чи ње ни це или стал не кван ти та-
тив не ве зе. 16

Из ло же ни ток ис тра жи ва ња у ком па ра тив ним про у ча ва њи ма вас пи-
та ња и обра зо ва ња па жљи во је осми шљен. Из ве сни про пу сти, као што 
је из јед на ча ва ње хи по те зе су штин ски не на ру ша ва ју ток у за ми шље ном  
ис тра жи ва њу. 

4. Ме то до ло шки окви ри ком па ра тив ног  
про у ча ва ња вас пи та ња и обра зо ва ња

И по ред вид ног на прет ка у ком па ра тив ном про у ча ва њу вас пи та ња и 
обра зо ва ња, ја вља се низ про бле ма, отва ра ју се број не ме то до ло шке ди ле ме 
као што су: про блем из во ра ин фор ма ци ја и по да та ка, об ли ко ва ње хи по те за, 
ва ри ја бли и ин ди ка то ра, про блем узро ко ва ња, ус по ста вља ње за ко на. Ука за-
ће мо на њи хо ва основ на на че ла и ка рак те ри сти ке. 

16 Ра ди во је Ку лић, нав. де ло, 121. 
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4.1. Ин фор ма ци је и по да ци у ком па ра тив ним  
ис тра жи ва њи ма

Са вре ме ни ком па ра ти ви сти вас пи та ња скре та ли су па жњу на про бле ме 
при ку пља ња и кла си фи ка ци је ин фор ма ци ја. Не ма ва лид не ком па ра ци је ако 
се не тра же и при ку пља ју ин фор ма ци је о обра зо ва њу, о обра зов ним си сте-
ми ма и њи хо вом функ ци о ни са њу. У ком па ра тив ним ис тра жи ва њи ма ис тра-
жи ва чи су се су сре та ли са про бле ми ма из во ра ин фор ма ци ја. Кри ти ка из во ра 
са став ни је део ме то до ло шке про це ду ре у ком па ра тив ним ис тра жи ва њи ма. 
За ко рек ци ју и про ве ру ути са ка, сте че них на осно ву ана ли зе са др жа ја из во-
ра слу жи ле су ка ко би се на осно ву не по сред ног по сма тра ња утвр ди ло у ком 
сте пе ну се оства ру ју опре де ље ња, ци ље ви и за да ци про кла мо ва ни у зва нич-
ним до ку мен ти ма и да ли по сто ји јаз из ме ђу опре де ље ња јед ног дру штва и 
сте пе на оства ре ња у обла сти вас пи та ња и обра зо ва ња. 17Са ме то до ло шког 
ста но ви шта зна чај но је на по ме ну ти да по да ци о обра зо ва њу ко ји се при-
ку пља ју у свр ху ком па ра ци је бр зо за ста ре ва ју. То је је дан од раз ло га што 
је при ку пља ње ин фор ма ци ја и по да та ка нај те жи ко рак ко ји се пред у зи ма у 
ком па ра тив ном ис тра жи ва њу вас пи та ња и обра зо ва ња. 

4.2. Ин ди ка то ри као чи ни о ци ком па ра ци је

Три глав на еле мен та ко ја од ре ђу ју со ци јал не ин ди ка то ре и њи хо ве ци ље ве 
су: де скрип тив на функ ци ја ин ди ка то ра – опис со ци јал ног ста ња и тен ден ци ја у 
со ци јал ним про ме на ма, њи хо ва ме ђу соб на по ве за ност ко ја пред ла же си сте мат-
ски при ступ, ана ли тич ка сред ства ко ја мо гу би ти ко ри сна за со ци јал ног пла не ра, 
за над гле да ње со ци јал них про ме на. Нај пот пу ни је раз ма тра ње функ ци је ин ди ка-
то ра на ла зи мо и сту ди ји Џон сто на. Да би се са вла да ле те шко ће ана ли зе број них 
ин фор ма ци ја, да би се до био оп шти од го вор на пи та ње раз во ја, на стао је кон-
цепт ин ди ка то ра, сма тра Џон стон. Пре ма ње го вом схва та њу, ин ди ка то ри пред-
ста вља ју су мар ну сли ку ка ко обра зов ни си стем из гле да. Он ис ти че да је ин ди ка-
тор не што што је кван ти та тив но и за то су вред но сти ин ди ка то ра при вре ме не. 18

4.3. Ва ри ја бле у ком па ра тив ним ис тра жи ва њи ма

Џон стон је, ка ко смо већ ис та кли, по ку шао да по ву че раз ли ку из ме-
ђу ин ди ка то ра и ва ри ја бли. За то ва ри ја бле на од ре ђе ни на чин мо ра ју би-
ти ски ци ра не и де фи ни са не. Џон стон упо зо ра ва да се мо ра ју раз ма тра ти 

17 Ду шан Са ви ће вић, нав. де ло, 150. 
18 Исто, 152-153. 
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два основ на про бле ма ка да се де фи ни шу ва ри ја бле на осно ву ко јих ће се 
при ку пља ти по да ци о обра зов ном си сте му. То су: на ко је је ди ни це ће се 
по да ци од но си ти, ка ква је те о риј ска при ро да ска ле ко ја под вла чи сва ку де-
фи ни са ну ва ри ја блу. У ком па ра тив ним ис тра жи ва њи ма ја вља се про блем 
из бо ра је ди ни ца за упо ре ђи ва ње. Све је ди ни це ни су упо ре ди ве јед на са 
дру гом. То је пи та ње ме то до ло шке при ро де и по ве за но је са кла си фи ка-
ци јом и из бо ром со ци јал них је ди ни ца за упо ре ђи ва ње. Про цес кла си фи-
ка ци је у ком па ра тив ним про у ча ва њи ма тре ба да по твр ди да ли су је ди ни це 
ис тра жи ва ња иден тич не, или ба рем до вољ но слич не јед на дру гој да је мо-
гу ће упо ре ђи ва ње. 19

4.4. Хи по те зе у ком па ра тив ним ис тра жи ва њи ма

Хи по те зе слу же ис тра жи ва чу ком па ра ти ви сти као не ка вр ста во ди ча у 
тра же њу из во ра по да та ка ко је тре ба да при ку пи. По мо ћу хи по те за ис тра-
жи вач ком па ра ти ви ста на сто ји да уста но ви по сто ја ње ве зе ме ђу про у ча-
ва ним фе но ме ни ма, да од ре ди оп шти пра вац и на кра ју до ла зи пре ци зни-
ја и ква ли та тив на фор му ла ци ја ве за. То зна чи да хи по те зе од ре ђу ју прав це 
ком па ра тив них ис тра жи ва ња. Њи хо ва вред ност са сто ји се у то ме што оне 
при мо ра ва ју ис тра жи ва ча да раз ма тра, да те мељ но про ми сли ко је ће по дат-
ке ели ми ни са ти, јер ни су ре ле вант ни за ис тра жи ва ње, а ко је ће за др жа ти и 
ис ко ри сти ти у ка сни јем про це су ком па ра тив ног ис тра жи ва ња. 20Ре зул та ти 
до би је ни ком па ра тив ним ис тра жи ва њем мо гу ути ца ти на ме ња ње по сто је ће 
си ту а ци је обра зо ва ња, до при не ти ме ња њу сме ра обра зов не по ли ти ке, или 
чак ре фор ми си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња. 

4.5. Узо рак у ком па ра тив ним ис тра жи ва њи ма

Да би се про ве ри ле хи по те зе по треб но је иза бра ти слу ча је ве за упо ре-
ђи ва ње. За то се јед на од те шко ћа ком па ра тив ног ис тра жи ва ња вас пи та ња 
и обра зо ва ња од но си на из бор узор ка. Ка да је реч о из бо ру узор ка у ком-
па ра тив ним ис тра жи ва њи ма вас пи та ња и обра зо ва ња, до ла зи мо до пи та ња 
ко ли ко је је ди ни ца до вољ но. Ное и Екс те ин пре по ру чу ју тро стру ке кри те-
ри ју ме за из бор је ди ни ца ис тра жи ва ња: ре ле вант ност слу ча је ва за хи по-
те зе, кон тро ла глав них спољ них ва ри ја бли и еко но мич ност ис тра жи ва ња. 
Ное и Екс те ин у ком па ра тив ним ис тра жи ва њи ма вас пи та ња и обра зо ва ња 
раз ли ку ју че ти ри вр сте узор ка: гло бал ни, ре ги о нал ни (мул ти на ци о нал ни),  

19 Ду шан Са ви ће вић, нав. де ло, 158-159. 
20 Исто, 159-161. 
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ре ги о нал ни (ин тер на ци о нал ни) и уна кр сно вре мен ски. 21Од ре ђи ва ње 
узор ка у ком па ра тив ном про у ча ва њу вас пи та ња и обра зо ва ња има ве ли ке 
по те шко ће, али са раз во јем ме то до ло ги је ком па ра тив них ис тра жи ва ња ове 
те шко ће се све успе шни је са вла ђу ју. 

4.6. Те о риј ско уте ме љи ва ње ком па ра тив них  
ис тра жи ва ња

И хи по те зе и узро ко ва ње у ком па ра тив ним ис тра жи ва њи ма вас пи та-
ња и обра зо ва ња за ви се од те о риј ског уте ме ље ња. У ме то до ло шком сми слу 
ком па ра ци је вас пи та ња и обра зо ва ња мо ра ју да иду да ље од при ку пља ња 
по да та ка и ни за ња јед них по ред дру гих, да би се уочи ле слич но сти и раз-
ли ке ме ђу обра зов ним си сте ми ма раз ли чи тих зе ма ља. У ком па ра ци ја ма се 
мо ра ју тра жи ти ко ре ла ци је из ме ђу обра зов них фе но ме на, као и из ме ђу њих 
и дру штве них струк ту ра ко је се про у ча ва ју. За то, ма за ко ју се про це ду ру у 
при ку пља њу по да та ка опре де ли ли, оне мо ра ју би ти те о риј ски уте ме ље не. 
Од то га за ви се и хи по те зе и ин ди ка то ри и узро ко ва ње. Окви ре ком па ра-
тив них ис тра жи ва ња не мо же мо све сти, огра ни чи ти на ем пи риј ско при ку-
пља ње по да та ка ма ко ли ко оно би ло струч но уте ме ље но. У ком па ра тив ним 
ис тра жи ва њи ма мо ра се сле ди ти на уч на ло ги ка чи ји је пра вац те о ри ја–
ем пи риј ски по да ци и од њих по но во ка те о ри ји. У та квој ло ги ци на уч них 
ис тра жи ва ња до ла зи до ди ја лек тич ке ве зе те о риј ских и ем пи риј ских ис-
тра жи ва ња. 22Та кав те о риј ско-ме то до ло шки при ступ обез бе ђу је ком па ра-
ти ви сти ци вас пи та ња и обра зо ва ња на уч ни иден ти тет и бу дућ ност. За то је 
со лид на те о риј ска осно ва бит на прет по став ка ме то до ло шког уте ме ља ва ња 
ком па ра ци је вас пи та ња и обра зо ва ња. 

5. Ква ли та тив на ме то до ло ги ја

У под руч ју ком па ра тив не пе да го ги је на ме ће се по тре ба дру га чи јег ме-
то до ло шког при сту па. Тај дру га чи ји опо зит ни при ступ у од но су на кван-
ти та тив ну је ква ли та тив на ме то до ло ги ја. Ква ли та тив но ис тра жи ва ње је 
хо ли стич ко схва та ње ис тра жи ва них по ја ва, а ка рак те ри ше га не на сил но, 
при род но по сма тра ње, ди на мич ка ре ал ност где је до зи ра на су бјек тив ност 
ис тра жи ва ча до пу ште на. На гла ша ва се да је у под ло зи ква ли та тив них ис тра-
жи ва ња упо тре ба не кон стру и ра не ло ги ке ра ди до ла же ња до оно га што је 
ствар но – до ква ли те та, зна че ња, кон тек ста или сли ке ствар но сти о оно ме 

21 Ду шан Са ви ће вић, нав. де ло, 162-164. 
22 Исто,169. 
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што љу ди ствар но ра де, а не оно што они ка жу да ра де. Ква ли та тив не ме то-
де као и ре ле вант ни по да ци до би је ни њи хо вом упо тре бом део су сло же ног 
про це са ис тра жи ва ња ко јим се же ли до би ти ква ли тет ис пи ти ва не по ја ве. С 
об зи ром на по тре бу до би ја ња ква ли те та ис пи ти ва не по ја ве у при род ном 
окру же њу, у ква ли та тив не ме то де се убра ја ју: оп сер ва ци ја, ет но гра фи ја, фо-
то гра фи ја, ет но ме то до ло ги ја, ин тер вју, со ци о ме три ја, при род ни екс пе ри-
мент, сту ди је слу ча ја, не на ме тљи ве ме то де, хи сто ри о гра фи ја и фи кус гру пе. 
Од ква ли та тив них ме то да де таљ ни је је об ра ђе на ет но ме то до ло ги ја, ет но гра-
фи ја, не на ме тљи ве ме то де и сту диј слу ча ја. 23

5.1. Ет но ме то до ло ги ја

Ет но ме то до ло ги ја би зна чи ла про у ча ва ње ме то да ко ји ма се обич ни 
љу ди слу же да би про ту ма чи ли свој дру штве ни свет и да ли му сми сао. Ет-
но ме то до ло зи су сво ју ис тра жи вач ку па жњу усме ри ли на ис тра жи ва ње 
сва ко днев ног жи во та на ин ди ви ду ал ној ра зи ни, по себ но на сва ко днев ну 
ин тер ак ци ју по мо ћу ко је уче сни ци уз ко ри шће ње фор мал них струк ту ра 
не пре ста но об ја шња ва ју ин тер су бјек тив ни свет. Као и оста ли те о риј ски 
прав ци, та ко и ет но ме то до ло ги ја има низ не га тив но сти. Из тек сто ва ет но-
ме то до ло га не мо же се за кљу чи ти за што се љу ди же ле по на ша ти, осим то га 
ет но ме то до ло зи не раз ма тра ју при ро ду мо ћи у дру штве ном све ту и мо гу ће 
де ло ва ње раз ли ка у мо ћи на по на ша ње чла но ва. Без об зи ра на на ве де не не-
до стат ке, ет но ме то до ло ги ја је афир ми ра ла ис тра жи ва ње сва ко днев ни це. 24

5.2. Ет но гра фи ја

Ет но гра фи ју је мо гу ће од ре ди ти као те мељ ну ис тра жи вач ку ме то ду 
кул тур не ан тро по ло ги је, као пи са ни текст ко ји бе ле жи ет но граф ска ис тра-
жи ва ња. Као ме то да тра жи од го во ре на бит на ан тро по ло шка пи та ња ко ја 
се ти чу на чи на жи во та људ ских би ћа. С об зи ром на то да ет но гра фи че сто 
жи ве ме ђу љу ди ма ко је про у ча ва ју или про во де ве ћи део вре ме на са њи ма, 
овај се тип ис тра жи ва ча на зи ва те рен ским рад ни ком. У ве зи с ет но граф ским 
ис тра жи ва њем на ме ће се пи та ње њи хо ве објек тив но сти. Ет но граф ска ис-
тра жи ва ња сма тра ју се нео бјек тив ни ма, јер је ет но гра фи ја ин тер пре та тив-
но на сто ја ње љу ди с раз ли чи тим оба ве за ма ко је мо гу и ути чу на на чин ка-
ко се ис тра жи ва ње од ви ја. Ет но граф ска ис тра жи ва ња за по чи њу ода би ром 

23 Со фи ја Вр цељ, У по тра зи за иден ти те том–из пер спек ти ве ком па ра тив не пе да го ги је, 
Ри је ка, 2005, 86. 

24 Исто, 87-90. 
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кул ту ре, пре гле дом ре ле вант не ли те ра ту ре из и о кул ту ри, иден ти фи ка ци јом 
ва ри ја бли ко ји при пад ни ци кул ту ре до жи вља ва ју као ва жне. Ет но граф тре ба 
при до би ти осо бе ко је ће му слу жи ти као из вор ин фор ма ци ја, а њих ће да-
ље ко ри сти ти за до би ја ње но вих у лан ча ном про це су. Ис тра жи ва ње је мо гу-
ће про во ди ти на ма кро-пер спек ти ви, ма кро-ет но гра фи ја (ори јен ти са на на 
про у ча ва ње ши ро ко де фи ни са них кул тур них ску пи на) и на ми кро-пер спек-
ти ви, ми кро-ет но гра фи ја (про у ча ва уско де фи ни са не кул тур не ску пи не). 25

5.3. Не на ме тљи ве ме то де

Не на ме тљи ве ме ре, по зна те и под на зи вом не ре ак тив не ме ре су ме то де 
дру штве них на у ка ко је не уз не ми ру ју дру штве но окру же ње. Ове ме то де не 
укљу чу ју раз го вор с љу ди ма већ се од но се на све дру ге на чи не ко ји мо гу да ти 
по дат ке о љу ди ма и њи хо вом дру штве ном све ту. Са вре ме ни ауто ри у ову гру пу 
ме то да свр ста ва ју: пи са не и аудио ви зу ел не за пи се, ма те ри јал ну кул ту ру, јед-
но став на опа жа ња, слу же ње опре мом. Ова ме то да омо гу ћа ва ис пи ти ва чи ма да 
са ми ви де, от кри ју исти ну о оно ме што ис тра жу ју. 26Не на ме тљи ве ме то де је ре-
ла тив но ла ко по но ви ти што је по себ но ва жно ра ди про ве рав ња и упо ре ђи ва ња 
ре зул та та, а осим то га, отва ра низ мо гућ но сти за дру га ис тра жи ва ња. 

5.4. Сту ди ја слу ча ја

Сту ди ја слу ча ја је об лик ква ли та тив ног ис тра жи ва ња јед ног при ме ра не-
че га (ин сти ту ци ја, за јед ни ца, дру штве на гру па, по је ди нач на осо ба). У ис тра-
жи ва њу слу ча ја ис тра жи ва чи ску пља ју по дат ке ко ри сте ћи су ди о нич ко и ди-
рект но опа жа ње, ин тер вјуе, про то ко ле по сма тра ња, те сто ве, ана ли зу за пи са 
и ко лек ци је пи са них узо ра ка. Сту ди ја слу ча ја се од но си на скуп и пре зен та-
ци ју де таљ них по да та ка о од ре ђе ном уче сни ку, ма лој гру пи или по је дин цу. 
Ме ђу зна чај не пред но сти сту ди је слу ча ја убра ја се флек си бил ност, због то га 
што се ис тра жи ва чи ма пру жа при ли ка да от кри ва ју и ис тра жу ју про блем у 
тре нут ку ка да се он по ја ви. Су бјек тив ност је је дан од при го во ра јер се сту-
ди ја слу ча ја осла ња на ин тер пре та ци је по да та ка и из во ра, па се ре зул та ти 
не мо гу те сти ра ти ра ди ве ро до стој но сти. 27У сту ди ји слу ча ја ис тра жи ва ња 
обра зо ва ња нај че шће ини ци ра ју осо бе ко је има ју моћ над они ма ко ји се про-
у ча ва ју и они ма ко ји про во де ис пи ти ва ње. Су коб ин те ре са ко ји по сто ји код 
ова квих сту ди ја мо же угро зи ти по у зда ност сту ди је. 

25 Исто, 90-93. 
26 Исто, 96-97. 
27 Исто, 100-101. 
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6. При сту пи пре ма оп се жно сти  
об у хва ће них про бле ма

Ис тра жи ва ња у под руч ју ком па ра тив не пе да го ги је зах те ва ју раз ли чи те 
при сту пе и ме то де и за то је отво ре но пи та ње ко ја је ис тра жи вач ка па ра диг-
ма нај при хва тљи ви ја. Не ки ауто ри го во ре о хо ри зон тал ном и вер ти кал ном 
при сту пу ком па ра ци ја ма вас пи та ња и обра зо ва ња. Хо ри зон тал ни при ступ 
ком па ра тив них про у ча ва ња, пре ма Брик ме ну, тра жи ис пи ти ва ње два или ви-
ше си сте ма обра зо ва ња. Ова кав при ступ је те жак и ма ло је ис тра жи ва ња са 
ова квим при сту пом. Вер ти кал на ком па ра ци ја се од но си на ком па ра тив но 
исто риј ске ана ли зе вас пи та ња и обра зо ва ња. Су шти на је у то ме да се про у-
ча ва обра зо ва ње у не кој зе мљи у два раз ли чи та вре мен ска пе ри о да. У ком па-
ра тив ном про у ча ва њу мо гу се ко ри сти ти оба при сту па, што за ви си од опре-
де ље ња ауто ра и ци ље ва ко ји се по ста ва ља ју ком па ра тив ном ис тра жи ва њу. 28

У исто ри о гра фи ји ком па ра тив ног про у чав ња вас пи та ња и обра зо ва ња 
по сто је при сту пи ко ји за ви се од кри те ри ју ма њи хо ве де о бе или кла си фи ка-
ци је. Та ко се су сре ће мо са кри те ри ју мом при сту па пре ма оп се жно сти об у-
хва ће них про бле ма за ком па ра ци ју. У том сми слу из два ја се ми кро и ма кро 
при ступ. 

У исто риј ском хо ду ком па ра тив не пе да го ги је би ло је кри тич ког од но са 
пре ма ма кро-ори јен та ци ји. Б. Хол мес и К. Халл су ис ти ца ли ва жност ми кро-
при сту па. Хол мес је ми кро при ступ од ре дио као про блем ски при ступ, а про-
бле ми на ста ју као по сле ди ца не и сто вре ме них со ци јал них про ме на. При ана-
ли зи про бле ма по треб но је, сма тра Хол мес, не ко ли ко ис тра жи вач ких ета па: 
по ста вља ње те о риј ске осно ве про бле ма, фор му ла ци ја хи по те зе, од ре ђи ва ње 
ва жних усло ва, ло гич ке пре дик ци је ко је ће на ста ти од при хва ће них хи по те-
за и ком па ра ци је ло гич ки пред ви ђе них ре зул та та са по сма тра њем до га ђа ја. 
На овај је на чин мо гу ће от кри ти за ко не у со ци јал ној сре ди ни, ко ји су ва жни 
као и за ко ни ко ји по сто је у дру гим на у ка ма. Ми кро-ис тра жи вач ки при сту пи 
у ком па ра тив ној пе да го ги ји узи ма ју за је ди ни цу ана ли зе шко лу, раз ред, од-
ре ђе ну гру пу уче ни ка. Ра ди об у хват ни јег ис тра жи ва ња ових фе но ме на ком-
па ра тив на педагогијa је про на шла парт не ре у ан тро по ло ги ји и ет но ло ги ји, 
ука зу ју ћи на ет но ме то до ло шки и ет но граф ски при ступ. 29

Сва ко ап со лу ти зо ва ње са мо јед ног при сту па у ком па ра тив ним ис тра-
жи ва њи ма мо же да до не се огра ни че не на уч не ре зул та те. За то је са на уч ног 
ста но ви шта оправ да но ком би но ва ти гло бал не и пар ци јал не при сту пе и ис-
ти ца ти ме ђу за ви сност те о риј ских и ем пи риј ских при сту па ком па ра тив них 
ис тра жи ва ња вас пи та ња и обра зо ва ња. 

28 Са ви ће вић, нав. де ло, 119-120. 
29 Со фи ја Вр цељ, нав. де ло, 68-67. 
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Mir ja na SI MIĆ

mETOdOLOGICAL PRObLEmS OF COmPARATIVE 
RESEARCHES IN EdUCATION

Summary

Each scientific explanation, as per the author’s view, is strived and required to 
have the most possible systematic character, and to enable the explained problem 
to be comprehended in the widest theoric-systhematic frame. Having analysed 
the methodological problem of comparative studies in education from the point 
of view of the mentioned studies, the author determined that the approaches to 
comparative study of education and schooling were not to be uniformed ones from 
the simple reason they had been grown out from different philosophic and theoric 
fundament. From the wider point of view, comparisons enable the comprehension 
of the phenomenon of education and schooling, their dialectics of manifestation, 
and their importance for human and society development. Methodologically taken, 
comparativistics of education and schooling is enriched with new techniques and 
methods. The comparison overcomes the meaning of one method (comparative 
method). Different orientations and different methodological procedures in com-
parative study of education and schooling were being appeared. 

Bearing in mind the complexity of comparative pedagogy problems, the au-
thor indicated the relevant methodological problems from which the historic di-
mension of comparative pedagogy progress was being visible. The author made the 
analysis of methodological problem of comparative research in education through 
several phases having considered basic characteristic of research, understanding of 
method system of comparative pedagogy, problems of contradiction of comparative 
research, its presence etc. 

From the point of view of the indicated problem, it is essential to state the con-
sciousness on the methodological foundation of comparative researches of educa-
tion and schooling is being broadened, which leads to the research of phenomenon 
of education at more qualitative level. 

Key words: comparative researches, methodological problems, qualitative 
methodology, approaches as per the massiveness of the problem coverage. 

Рад је пре дат 2. ок то бра 2012. го ди не, а на кон 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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ДО СЕ ЉЕ НИ ЦИ СА ПОД РУЧ ЈА  
ЈУ ЖНО ОД ИБРА ПРЕ МА СТА ВО ВИ МА  

СТА НОВ НИ КА СЕ ВЕР НЕ  
КО СОВ СКЕ МИ ТРО ВИ ЦЕ**

Ап стракт: У ра ду из но сим пре ли ми нар не ре зул та те ис тра жи ва ња 
про бле ма од но са срп ског ста нов ни штва у се вер ној Ко сов ској Ми тро ви-
ци, ко је ту жи ви од пре ра та 1999. го ди не, пре ма Ср би ма ко ји су се у град 
до се ли ли на кон ра та, исе ља ва њем са ши рег под руч ја ју жно од ре ке Ибар. 
Рад је за сно ван на те рен ским ис тра жи ва њи ма оба вље ним то ком 2011. и 
2012. го ди не.

Кључ не ре чи: ста ро се де о ци, до се ље ни ци, иден ти тет, сва ко дне ви ца, 
Ср би, Ал бан ци, Ко сов ска Ми тро ви ца.

У ра ду пред ста вљам део ре зул та та ис тра жи ва ња сва ко днев ног жи во та 
срп ског ста нов ни штва у Ко сов ској Ми тро ви ци, ко је сам за по чео 2011. го-
ди не. За ис тра жи ва ње на тој ло ка ци ји од лу чио сам се услед ком плек сне дру-
штве но-по ли тич ке си ту а ци је у том гра ду, ко ји је од ра та 1999. го ди не по де-
љен на ет нич кој осно ви и у ко јем сва ко дне ви цу Ср ба ка рак те ри ше го то во 
стал но ван ред но ста ње, ис пу ње но на пе то шћу због ри зи ка од из би ја ња су ко-
ба са ал бан ским ста нов ни штвом, као и не из ве сно шћу у по гле ду ре ша ва ња 
ин сти ту ци о нал но-прав ног ста ту са (се ве ра) Ко со ва и Ме то хи је. Те рен ском 
ра ду у Ко сов ској Ми тро ви ци, дру гим ре чи ма, при сту пио сам са на ме ром да 
пру жим од ре ђе ни до при нос про у ча ва њи ма кул ту ре и сва ко днев ног жи во та 
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бли ке Ср би је.
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Ср ба на Ко со ву и Ме то хи ји да нас, ко јих у до ма ћој на у ци има са свим ма ло,1 а 
чи је би спро во ђе ње мо гло би ти ве о ма ва жно у кон тек сту круп них дру штве-
них, по ли тич ких и еко ном ских про це са ко ји се на том под руч ју у ре цент ном 
пе ри о ду, по го то во у по след њих пар де це ни ја од ви ја ју.

Про це си ко ји су у нај но ви јем вре ме ну ка рак те ри стич ни за Ко со во и 
Ме то хи ју, а од ко јих се у овом ра ду по ла зи, при сут ни су и на де мо граф ском 
пла ну. Не ка да мул ти ет нич ко и кул тур но хе те ро ге но, то се под руч је од 1999. 
го ди не ја вља као по при ште ин тен зив ног кре та ња и сме не јед ног ста нов ни-
штва дру гим. До ла зи до ма сов ног исе ља ва ња Ср ба, пр во од мах на кон ра та, а 
за тим и по сле ал бан ских не ре да 17. мар та 2004. го ди не, та ко да тај про стор 
да нас на се ља ва ју го то во ис кљу чи во Ал бан ци, док је срп ска по пу ла ци ја све-
де на на из ра зи ту ма њи ну, ге то и зи ра ну у ма лим ен кла ва ма.2 Ме ђу тим ен-
кла ва ма из два ја се цен трал на, ко ја об у хва та два де се так се ла око ма на сти ра 
Гра ча ни ца, за тим оп шти на Штрп це на ју гу, као и ре ла тив но „отво ре на“ се-
ла на ис то ку по кра ји не, на те ри то ри ји оп шти на Гњи ла не и Ко сов ска Ви ти-
на. Овим глав ним обла сти ма тре ба до да ти и низ изо ло ва них се ла, као што 
је Го ра жде вац код Пе ћи, у ко јем има око 800 ста нов ни ка, Ве ли ка Хо ча, са 
истим бро јем љу ди, Ора хо вац (500 ста нов ни ка).3 Срп ско ста нов ни штво је 
у по ме ну тим ен кла ва ма из ло же но стал ним при ти сци ма, при че му је ли ше-
но и не ких основ них сло бо да, као што је сло бо да кре та ња. Си ту а ци ја је у 
том сми слу по вољ ни ја са мо у јед ној зо ни, а то је под руч је се вер ног Ко со ва 

1 „Ан тро по ло шко ис тра жи ва ње са вре ме не кул ту ре Ср ба на Ко со ву и Ме то хи ји“, спро-
ве де но у ре жи ји Оде ље ња за ет но ло ги ју и ан тро по ло ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та у 
Бе о гра ду, је дан је од рет ких про је ка та оства ре них на том пла ну. Ви де ти: Sa ša Ne delj-
ko vić (ur.), Sa vre me na kul tu ra Sr ba na Ko so vu i Me to hi ji, Ba šti nik, Kru še vac, 2008. Ви де ти 
још и: Са ња Зла та но вић, „Сва ко дне ви ца у ен кла ви“, Гла сник Ет но граф ског ин сти ту-
та СА НУ, књ. LI II, Бе о град, 2005, 83-92; „Дис кур зив но об ли ко ва ње ‚дру гих‘: срп ска 
за јед ни ца ју го и сточ ног Ко со ва у по сле рат ном кон тек сту“, Гла сник Ет но граф ског ин-
сти ту та СА НУ, књ. LIX, Бе о град, 2011, 77-87; Би ља на Си ки мић, „Ен кла ва При луж-
је: кон струк ци ја ло кал ног иден ти те та“, Жи вот у ен кла ви, Ли це ум 9, Кра гу је вац, 2005, 
89-127; „Сва ко днев ни жи вот у Ибар ском ко ла ши ну“, Ибар ски Ко ла шин. При ро да и 
тра ди циј ска кул ту ра, Кра гу је вац, 2008, 117-149; 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, Ин сти тут за срп ску кул ту ру, При шти на-Ле по са вић, 2010, 
187-205; „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“, Ба шти на, св. 30, Ин сти тут за срп ску 
кул ту ру, При шти на-Ле по са вић, 2011, 257-269; И. Ари то но вић, Та тја на Ла за ре вић, 
„Сва ко днев ни жи вот мла дих на се ве ру Ко со ва и Ме то хи је (Усме ре ност на сло бод но 
вре ме и ко ри шће ње дру штве них мре жа)“, Ба шти на, св. 32, Ин сти тут за срп ску кул ту-
ру, При шти на-Ле по са вић, 2012, 279-301; итд.

2 S. Zla ta no vić, „Sta ro se de o ci i do se lje ni ci: me đu grup ne per cep ci je u po sle rat nom dis kur su“, 
у: S. Ne delj ko vić (ur.), нав. де ло, 110.

3 Žan-Ar no De rens, Ko sov ska zam ka, HE SPE RI A e du, Be o grad, 2009, 179-180.
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и Ме то хи је, ко је ве ћи ном на се ља ва ју Ср би и ко је се фи зич ки на сла ња на те-
ри то ри ју др жа ве Ср би је. Пре ма се ве ру, то је под руч је оме ђе но по кра јин-
ском гра ни цом и пла ни ном Ко па о ник, док на ју гу гра ни цу пред ста вља ре ка 
Ибар. На са мој ју жној гра ни ци ле жи Ко сов ска Ми тро ви ца, град ко ји је од 
ју на 1999. го ди не и фак тич ки по де љен на два де ла: ју жно од Ибра, у ко јем 
жи ви го то во ис кљу чи во ал бан ско ста нов ни штво, и се вер но од Ибра, ко ји 
на се ља ва углав ном срп ски жи ваљ.

Де мо граф ске про ме не на Ко со ву и Ме то хи ји уоч љи ве су и у са мој Ко-
сов ској Ми тро ви ци. Пре ма ју го сло вен ском по пи су из 1991. го ди не, на це лој 
те ри то ри ји град ске оп шти не жи ве ло је 123.394 ста нов ни ка, од ко јих 24.906 
Ср ба и Цр но го ра ца, тј. 20% од укуп ног бро ја.4 Ор га ни за ци ја OSCE на во ди 
да је до 1999. го ди не на оп штин ској те ри то ри ји жи ве ло 116.500 љу ди, од 
ко јих 81% Ал ба на ца, 10% Ср ба, док је оста так от па дао на жи те ље дру гих 
ет нич ких иден ти те та, пре све га Ро ма. У са мом гра ду би ло је око 68.000 Ал-
ба на ца, 9.000 Ср ба и 10.000 оста лих, опет пр вен стве но Ро ма.5 Срп ско ста-
нов ни штво жи ве ло је ра штр ка но на чи та вом под руч ју гра да, али га је нај-
ви ше би ло у че твр ти ма се ве р но од ре ке Ибар, ко је се углав ном са сто је од 
стам бе них згра да. Исти је слу чај био и са ал бан ским ста нов ни штвом, ко јег 
је, до ду ше, нај ви ше би ло ју жно од Ибра, док је, по про це на ма, и у квар то-
ви ма се вер но од ре ке чи ни ло ба рем по ло ви ну по пу ла ци је. Је ди ни из ра зи то 
ет нич ки обо је ни де ло ви гра да до тог до ба би ли су ром ски квар то ви.6

На ве де но ста ње је знат но про ме ње но ра том из 1999. го ди не. До ла зи до 
убр за ног кре та ња град ског ста нов ни штва, та ко да се Ср би и Ро ми кон цен-
три шу се вер но од ре ке, док је ал бан ским из бе гли ца ма ко је су пре ра та жи-
ве ле у том де лу гра да по по врат ку у Ко сов ску Ми тро ви цу за бра њи ван при-
ступ у вла сти те до мо ве.7 Про це њу је се да је ве ћи на од 6.000 Ро ма ко ји су до 
1999. го ди не жи ве ли ју жно од Ибра из бе гла у уну тра шњост Ср би је или у 
део гра да са дру ге стра не ре ке.8 Про це на је и да су ско ро сви Ср би пре шли 
на се вер ну стра ну, на ко јој их до да нас, укљу чу ју ћи и обли жње се ло Су ви До, 
пре ма по да ци ма OSCE има укуп но око 22.530.9 По ред њих, са исте стра не 
ре ке оста ло је да жи ви и око 4.900 Ал ба на ца, на ста ње них у са мом гра ду и у 
се ли ма Су ви До, Гу ше вац и Ви нар це, око 1.000 Бо шња ка, 580 Го ра на ца, 210 
Ту ра ка, 200 Ро ма и 40 Ашка ли ја.10

4 Исто, 170.
5 http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/Ko sov ska_Mi tro vi ca
6 Ž. De rens, нав. де ло, 170.
7 Исто.
8 Je le na Raj če vić, „In sti tu ci je i iden ti tet u se ver noj Ko sov skoj Mi tro vi ci“, у: S. Ne delj ko vić 

(ur.), нав. де ло, 78.
9 Mitrovicë/Mi tro vi ca Mu ni ci pal Pro fi les, No vem ber 2011. Текст је пре у зет са ин тер нет стра-

не http://www.osce.org/ko so vo/38678.
10 Исто.



Александар Павловић274

Осим Ср ба из де ла гра да ју жно од Ибра, на под руч је се вер не Ко сов ске 
Ми тро ви це пре ла зи и срп ско ста нов ни штво из При шти не, Ис то ка, Ву чи тр-
на, и дру гих ме ста и гра до ва ко ји се на ла зе ју жно од град ске оп шти не. То се 
до се ља ва ње од ви ја од мах на кон ра та, али и на кон мар тов ских не ми ра 2004. 
го ди не. По по да ци ма ко ји ма рас по ла же OSCE, од око 22.530 Ср ба ко ји да-
нас жи ве у се вер ној Ко сов ској Ми тро ви ци и у се лу Су ви До из ме ђу пет и 
се дам хи ља да је оних ко ји су се до се ли ли са на ве де них де сти на ци ја.11

Пер цеп ци ја досељеника као оквир ис тра жи ва ња

Убр зо на кон за по чи ња ња ис тра жи ва ња сва ко дне ви це ста нов ни ка се вер-
не Ко сов ске Ми тро ви це, у раз го во ру са ис пи та ни ци ма по ја вио се про блем 
од но са ста ро се де ла ца пре ма до се ље ни ци ма, од но сно ро ђе них Ми тров ча на, 
и оних ко ји у гра ду жи ве још од пре ра та, пре ма Ср би ма до се ље ним на кон 
1999. го ди не, а ко ји су прет ход но жи ве ли на ши рем под руч ју ју жно од Ибра. 
Са го вор ни ци су ми, на и ме, го во ре ћи о свом сва ко днев ном жи во ту ука зи ва-
ли на при до шли це ко је су – пре ма њи хо вим ре чи ма – у мно го ме про ме ни ле 
не ка да шњи дух Ко сов ске Ми тро ви це. То је те ма ко ја се про вла чи ла и то ком 
да љег ис тра жи ва ња, по не кад се чак на ме та ла и као јед на од глав них, бу ду ћи 
да су је ис пи та ни ци не рет ко са ми по кре та ли у на сто ја њу да об ја сне не ке од 
по ја ва са ко ји ма се у гра ду сва ко днев но су сре ћу.

Пер цеп ци ја до се ље ни ка од стра не ста ро се де ла ца као љу ди ко ји су уне-
ли из ве сне про ме не у сва ко днев ни жи вот ста нов ни ка гра да, ко ји су да кле 
са со бом до не ли не ке дру га чи је оби ча је и на ви ке, у ана ли тич ком сми слу 
отво ри ла је пи та ње по сто ја ња ми/они гра ни це уну тар јед не исте, срп ске 
за јед ни це. У си ту а ци ји ду бо ко из ме ње ног дру штве но-по ли тич ког кон тек-
ста по сле 1999. го ди не, ка да ет нич ки иден ти тет по ста је да ле ко нај ре ле-
вант ни ји од свих дру гих до жи вља ја при пад но сти, пи та ње дру го сти уну тар 
нас, за пра во, ни је ни мо гло оста ти за не ма ре но као по ље ис тра жи ва ња. На-
про тив. По ла зе ћи од то га, мо тив за из ра ду овог ра да про на шао сам упра во 
у на сто ја њу да до ђем до ста во ва Ср ба ста ро се де ла ца пре ма Ср би ма до-
се ље ним из ло кал них сре ди на ју жно од Ко сов ске Ми тро ви це, а ка ко бих 
ти ме пру жио до при нос кон ци пи ра њу ет но граф ске гра ђе за са гле да ва ње 
ди на ми ке про це са кон стру и са ња уну тар груп них иден ти те та ме ђу при-
пад ни ци ма срп ске по пу ла ци је на се ље не на под руч ју гра да се вер но од ре-
ке Ибар, на ло ка ли те ту ко ји је кри зни, услов но ре че но по гра нич ни, али и 
мул ти ет нич ки.

У те о риј ском сми слу, у ра ду се осла њам на дру штве но-кон струк ти ви-
стич ки при ступ про у ча ва њу иден ти те та, по ко јем су иден ти те ти про мен љи ви,  

11 Исто.
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си ту а ци о но усло вље ни и под ло жни пре го ва ра њу, а у че му ва жну уло гу за у-
зи ма ју ин тер ак ци ја са мо и ден ти фи ка ци је и иден ти фи ка ци је од стра не дру-
гих,12 или тзв. „ком шиј ски дис курс“,13 за тим од но си мо ћи и до ми на ци је.14 
Ис тра жи ва ње за по тре бе ра да спро вео сам на огра ни че ном узор ку ис пи та-
ни ка, пре те жно ме ђу при пад ни ци ма сред њих ге не ра ци ја Ср ба у се вер ној 
Ко сов ској Ми тро ви ци, ко ји се мо гу име но ва ти као ста ро се де о ци, од но сно 
ко ји у гра ду жи ве још од пре ра та 1999. го ди не.15 У ци љу при ку пља ња чи ње-
нич не гра ђе ко ри стио сам ком би на ци ју струк ту ри ра ног и по лу струк ту ри-
ра ног ин тер вјуа, што зна чи да сам раз го вор са ис пи та ни ци ма во дио по мо ћу 
ја сно де фи ни са них пи та ња, али и на осно ву под сет ни ка са на зна че ним те-
ма ма и ци ље ви ма уну тар сва ке те ме. Ре зул та те ис тра жи ва ња сма трам са мо 
де ли мич ним и пре ли ми нар ним, та ко ђе и јед но стра ним, с об зи ром на то да 
у раз ма тра њу од но са ми/они тре ти ра ју са мо ста во ве ста ро се де ла ца пре ма 
до се ље ни ци ма, а не и ста во ве до се ље ни ка пре ма ста ро се де о ци ма, ода кле их 
– укуп но гле да но – ви дим тек као скром ну, по ла зну осно ву за про ду бљи ва ње 
про у ча ва не про бле ма ти ке.

До се ље ни ци у кон тек сту сва ко дне ви це ста нов ни ка  
се вер не Ко сов ске Ми тро ви це

Уко ли ко се из у зме већ ви ше го ди шња не ста бил на дру штве но-по ли тич ка 
си ту а ци ја, ко ју ка рак те ри шу ме ђу ет нич ке тен зи је и ве о ма не из ве сна бу дућ-
ност, сва ко днев ни жи вот ста нов ни ка се вер не Ко сов ске Ми тро ви це од ви ја 
се на из глед са свим нор мал но, пре ма ре жи му уоби ча је ном за би ло ко ју дру гу 
ур ба ну сре ди ну. Љу ди ра де, пра ве пла но ве и ула жу ка ко у по сао, та ко и у 
лич ни раз вој и лич ну имо ви ну. Омла ди на иде у шко ле, на фа кул те те, по се-
ћу је кон цер те и са ста је се у број ним ка фи ћи ма, док се ста ри ји ба ве, из ме ђу 
оста лог, тр го ви ном, уго сти тељ ством, пре во зом ро бе и љу ди, у по след њих 
пар го ди на не ко ли ци на чак из град њом и про да јом не крет ни на. Је дан део 
Ми тров ча на за по слен је у др жав ним ин сти ту ци ја ма Ре пу бли ке Ср би је, пре 
све га у про све ти, здрав ству, ло кал ној са мо у пра ви, за хва љу ју ћи че му има ре-
дов на при ма ња, уве ћа на за до да так ко ји је на ро чи том уред бом срп ске вла де 

12 Ri čard Džen kins, Et ni ci tet u no vom klju ču, Bi bli o te ka XX vek, Be o grad, 2004, 91, 291.
13 B. Si ki mić, „Et no lin gvi stič ka is tra ži va nja skri ve nih ma nji na, mo guć no sti i ogra ni če nja: Čer-

ke zi na Ko so vu“, у: Б. Си ки мић (ур.), Скри ве не ма њи не на Бал ка ну, Бал ка но ло шки ин-
сти тут СА НУ, По себ на из да ња 82, Бе о град, 2004, 259-281.

14 R. Džen kins, нав. де ло, 91.
15 По моћ при ли ком ис тра жи ва ња на те ре ну до био сам од ко ле ги ни ца Ма ри је Јеф ти ми-

је вић-Ми хај ло вић и Ива не Ари то но вић-Ми ло ва но вић из Ко сов ске Ми тро ви це. На 
то ме им се још јед ном нај и скре ни је за хва љу јем.
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сво је вре ме но про пи сан за све рад ни ке ко ји пла ту до би ја ју из ре пу блич ког 
бу џе та, а чи је је пре би ва ли ште на Ко со ву и Ме то хи ји. При лив сред ста ва из 
др жав не ка се на име пен зи ја, со ци јал них да ва ња, на ро чи то на име пла та за-
по сле них у јав ним уста но ва ма, ка ко су ми са оп шти ли и по је ди ни ис пи та ни-
ци, глав ни је, ако не и је ди ни фи нан сиј ски из вор за Ср бе у Ко сов ској Ми-
тро ви ци, без че га не са мо они ко ји та сред ства ди рект но при ма ју, већ и сви 
они ко ји од њих ин ди рект но за ви се не би мо гли да се на да ју би ло ка квом 
оп стан ку у гра ду.

Еко ном ска си ту а ци ја у се вер ној Ко сов ској Ми тро ви ци за мно ге је услед 
уве ћа них при ма ња из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је знат но по вољ ни ја у од но су 
на ве ћи ну дру гих гра до ва у зе мљи. То ме у ве ли кој ме ри до при но се и до не кле 
ни жи тро шко ви жи во та, бу ду ћи да су због не ре гу ли са не тр жи шне по ли ти ке 
и од су ства стрикт не по ре ске кон тро ле, број ни про из во ди и услу ге осло бо-
ђе ни ра зних да жби на и ак ци за. До дат но ни же тро шко ве жи во та има ју и сви 
они гра ђа ни ко ји већ го ди на ма уна зад не пла ћа ју по је ди не ре жи је уну тар 
до ма ћин ства, по пут елек трич не енер ги је на при мер, уз обра зло же ње да ра-
чу не не же ле да по ла жу Ко сов ској елек тро е нер гет ској кор по ра ци ји (КЕК), за 
ко ју се ве ру је да сред ства упла ће на за по тро ше ну стру ју по не ком спо ра зу-
му де ли мич но пре у зи ма од Елек тро при вре де Ср би је (ЕПС). С дру ге стра не, 
на осно ву на ве де ног би ло би по гре шно за кљу чи ти да је ме ђу ста нов ни ци ма 
се вер не Ко сов ске Ми тро ви це ма ло оних ко ји ни су за до вољ ни сво јим еко-
ном ским по ло жа јем. Ин ве сти ци ја у про из вод њу и отва ра ња но вих рад них 
ме ста го то во да не ма уоп ште, док број не за по сле них, рад но спо соб них ли ца 
ко ја се по по след њим по да ци ма на ла зе у еви ден ци ји Фи ли ја ле На ци о нал не 
слу жбе за за по шља ва ње у Ко сов ској Ми тро ви ци из но си 1.670 (945 же на и 
725 му шка ра ца).16

Еко но ми ја и пре жи вља ва ње у усло ви ма ко ји су по мно го че му спе ци-
фич ни у од но су на не по сред но дру штве но окру же ње, чи ни се да је упра во 
те ма број је дан са ко јом ста ро се де о ци у се вер ној Ко сов ској Ми тро ви ци 
по ве зу ју при су ство до се ље ни ка у гра ду. По ја ва на ко ју су ми с тим у ве зи 
ис пи та ни ци нај пре скре та ли па жњу је сте пре на се ље ност ко ја се осе ћа ус-
лед до се ља ва ња љу ди са ју га, а због че га је и кон ку рен ци ја на тр жи шту ра да 
ве ћа, са мим тим и до ла зак до по сла знат но те жи не го што би то био слу чај 
да је број ста нов ни ка ма њи. Оно што се, при том, по себ но на гла ша ва је сте 
чи ње ни ца да због та квих окол но сти нај ви ше тр пе они са ми, да кле ста ри 
Ми тров ча ни, бу ду ћи да до ла зе у си ту а ци ју да им не ко са стра не ди рект-
но ума њу је мо гућ ност за за по шља ва ње или сма њу је про стор за при ват но 

16 Не за по сле на ли ца за пе ри од од 1. до 31. ав гу ста 2012. го ди не, На ци о нал на слу жба за за-
по шља ва ње, Оп шти на Ко сов ска Ми тро ви ца, ав густ 2012. По дат ке о бро ју ли ца за ве де-
них у еви ден ци ју не за по сле них до био сам за хва љу ју ћи љу ба зно сти г. Аце Мар ко ви ћа, 
ди рек то ра Фи ли ја ле На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње у Ко сов ској Ми тро ви ци.
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пред у зет ни штво. Бар не ко ли ко са го вор ни ка отво ре но го во ри и о то ме да 
је би ло слу ча је ва да се до рад них ме ста у не ким ин сти ту ци ја ма Ре пу бли ке 
Ср би је до ла зи ло ку по ви ном, у че му су, по њи хо вим са зна њи ма, пред ност 
има ли до се ље ни ци, и то за то што је ме ђу њи ма би ло по је ди на ца ко ји су 
рас по ла га ли са ви ше нов ца ко ји су у ту свр ху мо гли да из дво је или за то 
што су над ле жни ка дро ви у тим ин сти ту ци ја ма из не ког раз ло га на та кав 
на чин при ма ли пре не ко га ко је од ре ла тив но ско ро ту, не го не ко га ко од 
ра ни је при па да ло кал ној за јед ни ци („Не ће да се пе тља ју са на ма одав де“, 
по ма ло кроз ша лу тим по во дом ка же је дан од ис пи та ни ка; м. рођ. 1963). 
Слич но је и са при ват ним пред у зет ни штвом. Оно је пре те жно мер кан тил-
ног ка рак те ра, што зна чи да љу ди углав ном др же тр го ви не пре храм бе них 
ар ти ка ла и про из во да за до ма ћин ство, про дав ни це оде ће и обу ће, итд, што 
је и ви ше не го ла ко уоч љи во с об зи ром на то да је у гра ду ско ро на сва ком 
ко ра ку мо гу ће на и ћи на ка кву пи љар ни цу, тра фи ку, бу тик, и сл. Мно ге од 
тих рад њи, пре ма уве ре њу ста ро се де ла ца, отво ри ли су до се ље ни ци, бу ду ћи 
да у њи хо вим ре до ви ма, на вод но, ни је не до ста ја ло оних ко ји су због вла-
сти те сна ла жљи во сти или бо љег ма те ри јал ног по ло жа ја има ли ви ше успе ха 
у по кре та њу по сла.

Иако се број до се ље ни ка у од но су на уку пан број ста нов ни ка у се вер-
ној Ко сов ској Ми тро ви ци оквир но кре ће из ме ђу јед не че твр ти не и јед не 
тре ћи не, из раз го во ра са ис пи та ни ци ма сти че се ути сак да је њи хов ути цај 
у еко но ми ји гра да ви ше не го осе тан. Го то во да ни сам имао са го вор ни ка 
ко ји ни је ис та као ка ко је ста нов ни ке гра да од у век кра си ла ши ри на ду ха, 
отво ре ност, то ле ран ци ја, од ме ре ност, при хва та ње свих ко ји до ђу са стра не 
и спрем ност да се сва ко тре ти ра под јед на ко, без фа во ри зо ва ња би ло ко га 
и по би ло ко јој ли ни ји. До се ље ни ци са под руч ја ју жно од Ибра, ме ђу тим, 
до жи вља ва ју се као љу ди ко ји ма та кви прин ци пи ни су пре ви ше бли ски, ко-
ји не по зна ју фер-плеј, и ко ји се у све му пре вас ход но др же јед ни дру гих, без 
ува жа ва ња оних са ко ји ма не ма ју не ка кве пре ђа шње – род бин ске, ком шиј-
ске или при ја тељ ске ве зе. То се на ро чи то од но си на до се ље ни ке из ма њих, 
ру рал них сре ди на, на при мер из Ву чи тр на, Сви ња ра, итд, ко ји су, по ста ро-
се де о ци ма, из ра зи то про дор ни, окрет ни, али и уско ори јен ти са ни на вла-
сти те ин те ре се. Сма тра се да су упра во за хва љу ју ћи та квим осо би на ма, као 
и ме ђу соб ној по ве за но сти, до се ље ни ци из на ве де них ме ста и при сут ни у 
мно гим по сло ви ма, да због то га че сто дру ги ма дик ти ра ју сво је усло ве, да у 
обла сти еко но ми је и за по шља ва ња, нај кра ће ре че но, има ју мно го ве ћу ини-
ци ја ти ву у од но су на ста ро се де о це.

За пред у зет ни штво до се ље ни ка из на ве де них ме ста ни је не у о би ча је но 
да пре ђе гра ни це ло јал но сти, ру ко во ђе но, ка ко јед на ис пи та ни ца (ж. рођ. 
1978) ка же, те жњом да се „згра би што ви ше“. Ла ко мост и же ља за бр зом 
за ра дом ни су рет ке по ја ве и мо гу би ти пра ће не по вр шно шћу, ба ха то шћу, 
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се бич но шћу. При ме ра ко ји то илу стру ју, пре ма ис тој ис пи та ни ци, има ви ше. 
На во ди, ре ци мо, слу чај по је ди них ин ве сти то ра ко ји по ди жу стам бе не згра-
де без по треб них ин фра струк тур них ре ше ња, а ка ко би тро шко ве из град ње 
све ли на нај ма њу мо гу ћу ме ру. Је дан од њих је, та ко, при ли ком по ди за ња но-
ве ви ше спрат ни це ка на ли за ци о ни чвор по ста вио на чвор ко ји је прет ход но 
слу жио за од вод фе ка ли ја из јед не обич не, ста ре ку ће ко ја је, пре не го што 
је сру ше на, ста ја ла на на ме сту на ко јем је згра да тре ба ло да бу де по диг ну та. 
Ре зул тат је био тај да је не ду го на кон за вр ше них ра до ва због не до вољ них 
ка па ци те та до шло до из ли ва ња ка на ли за ци је, ши ре ња от пад них во да и не-
при јат них ми ри са. До тич ни ин ве сти тор, да би ис пра вио гре шку, мо рао је 
на кнад но да про ши ру је ка на ли за ци о ни чвор и да га при ла го ди по тре ба ма 
ста но ва ња у објек ту са ви ше стам бе них је ди ни ца.

Да је же ља за бр зом за ра дом по ја ва ко ја се мо же сре сти ме ђу до се ље ни-
ци ма, а што на и ла зи на нео до бра ва ње код ста ро се де ла ца, све до чи и ис каз 
још јед не ис пи та ни це (ж. рођ. 1977). Она ка же сле де ће:

„У по је ди ним фа за ма сам осе ћа ла жа ље ње пре ма тим љу ди ма због 
њи хо вог те шког по ло жа ја, јер ни је ла ко на пу сти ти сво ја ог њи шта и за-
по че ти нов жи вот. Ме ђу тим, ка ко то увек и сву да би ва, до ста је љу ди 
ко ји су ис ко ри сти ли те шку си ту а ци ју и на мет ну ли се бе као ва жне, ко ји 
су ус пе ли да се за крат ко вре ме обо га те и по ста ве не ке нор ме ко је ни су 
у скла ду са пра ви ли ма ча сти, по ште ња, вред но ва ња пра вих, искон ских 
вред но сти… Е, у тим слу ча је ви ма не мам до бро ми шље ње о по је ди ним 
до се ље ни ци ма и ви дим их ап со лут но дру га чи јим од се бе и љу ди из мог 
окру же ња ко ји уме ју да це не пра ве вред но сти“.

Про дор ност и из ве сну без об зир ност ко је уоча ва ју у по сло ва њу до се ље-
ни ка ис пи та ни ци об ја шња ва ју њи хо вим дру га чи јим мен та ли те том. Ис ти че 
се ка ко су они углав ном до шли из се о ских обла сти, у ко ји ма се жи ви дру-
га чи јим на чи ном жи во та, ко ји под ра зу ме ва дру га чи ја схва та ња и дру га чи ја 
пра ви ла по на ша ња. У том сми слу, мо же се чу ти ми шље ње ка ко при до шли це 
и по сле ви ше го ди на не схва та ју да жи ве у гра ду, у јед ној но вој сре ди ни, у 
ко јој је сво је ра ни је на ви ке тре ба ло да про ме не и да при ла го де дру га чи јем, 
ур ба ном окру же њу. Је дан од ис пи та ни ка (м. рођ. 1968) при ме ћу је ка ко се 
ста ре на ви ке код до се ље ни ка са ко ји ма ста ну је у ис тој згра ди огле да ју, из-
ме ђу оста лог, у то ме што они не во де ни ма ло ра чу на о то ме да у згра ди ни-
су са ми, и да ту, на све га не ко ли ко ко ра ка од њи хо вог пра га, жи ве и дру ги 
ста на ри. По сле ди це та квог од но са пре ма су се ди ма ви дљи ве су, на при мер, у 
не по што ва њу кућ ног ре да, у не ма ру пре ма за јед нич ким про сто ри ја ма, и сл. 
Истом ис пи та ни ку на ро чи то сме та од су ство осе ћа ја за одр жа ва ње чи сто ће 
око згра де ко је уоча ва код сво јих ком ши ја:
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„Ти имаш љу де ко ји са те ра се ба ца ју сме ће. Пе ру бал ко не као да 
су мал те не на се лу. Цре во се из ба ци са че сме из ку па ти ла. Не обра ћа ју 
па жњу ни на шта, да ли има не ког до ле или не ма ни ког до ле... Он је си-
лом при ли ка до шао у град, али је ја ко те шко да та осо ба при хва ти свест 
љу ди ко ји се на ла зе у гра ду. (...) Мо жеш да на ђеш по ред кон теј не ра... 
Ви де ћеш, про ђеш по ред кон теј не ра... Зна чи, кон теј нер је пра зан, он 
до но си сме ће, ис то ва ру је, по ред кон теј не ра ба ца, не ће у кон теј нер... 
А кон теј нер ко ји мо же да при ми, ајд да ка жем, не знам ко ли ко кан ти 
све га то га... Ја ко је те шко про ме ни ти ту свест код љу ди“.

Од су ство осе ћа ја за су жи вот са дру гим љу ди ма у скла ду са пра ви ли ма 
по ко ји ма би по је ди нац тре ба ло да има на уму да не мо же да по сту па она ко 
ка ко са мо он хо ће и ка ко ис кљу чи во ње му од го ва ра, до се ље ни ци ма при пи-
су ју и дру ги ис пи та ни ци. Је дан од њих (м. рођ. 1964) на во ди при мер не ког 
пред у зет ни ка ко ји је уго сти тељ ски обје кат зи дао та ко да њи ме об у хва ти што 
ве ћу по вр ши ну, не па зе ћи при том да ти ме за ла зи у по сед су се да или у јав ни 
про стор на ме њен свим гра ђа ни ма:

„Не ка да се у Ми тро ви ци знао ред. У њој је жи ве ла го спо да и пу но 
углед них по ро ди ца. Ово што се да нас до га ђа... Ма ка кви, би ло је не-
за ми сли во. Ни си та да мо гао на ули ци да ви диш не ред, пр љав шти ну. 
Во ди ло се ра чу на о то ме ка ко град из гле да. Љу ди ко ји су ро ђе ни ов де 
и жи ве ли ту во ле ли су овај град... Ти да нас, по гле дај... Имаш не ке ко ји 
су до шли са ра зних стра на и ко ји ко ли ко већ су тра мо гу да оду... Не 
за ни ма их шта ће иза њих оста ти. Ево, ту је дан, знам... До шао чо век ко 
зна ода кле, за у зео ло кал и од мах по чео да га про ши ру је. Ни је му би ло 
до вољ но ме ста... Про ши рио га све до тро то а ра. Хтео да оде и да ље, да 
за у зме и део тро то а ра... Не мо жеш чо ве че та ко, не мо гу љу ди ули цом 
да про ла зе од те бе“.

Сли чан до жи вљај про ме на у гра ду у ко јем је ро ђе на из но си и на ред на 
ис пи та ни ца (ж. рођ. 1976):

„Пр во, то је са да пе ти на гра да (се вер ни део), дру го – град је из-
гу био ‚го спод ски дух‘, и дух гра да. Све ви ше ли чи на јед ну ве ли ку пи-
ја цу, ха ос и бе за ко ње у сва ком сми слу, по чев од са о бра ћај ног, ин фра-
струк тур ног... Не ка жем да се ин сти ту ци је са да не тру де да се ства ри 
до ве ду у ред, по чев од ло кал не са мо у пра ве, али је да ле ко то од сја ја 
ко ји је има ла ста ра Ко сов ска Ми тро ви ца. Ср би ко ји су се до се ли ли 
дру га чи је ак цен ту ју... Ето, ба на лан при мер, ба ха ти ји су, што ни је ни 
чу до, љу ди ко ји су из гу би ли све не знам ка кви тре ба да бу ду, сви су 
им кри ви за све, али с го ди на ма они су се из бо ри ли за сво је ме сто у 
овом гра ду, ле по по слу ју, па су се одо ма ћи ли скроз, да имам стал не 
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си ту а ци је да се осе ћам као стра нац у свом гра ду. Не ка да ме то гу ши, 
али сам све сна да не ће би ти као пре, па жи вим жи вот у сва ко днев ној 
ди ле ми – оста ти или оти ћи“.

По на ша ње до се ље ни ка се у ста во ви ма ис пи та ни ка обра зла же и њи-
хо вим ни ским сте пе ном обра зо ва ња. По ми ње се ка ко је ме ђу њи ма до ста 
оних ко ји су се пре до ла ска у Ми тро ви цу ба ви ли пре те жно се о ским по сло-
ви ма, због че га су од шко ле за вр ша ва ли са мо оно нај о снов ни је, тек оно ли-
ко ко ли ко им је би ло по треб но да се опи сме не. За Ко сов ску Ми тро ви цу 
се, с дру ге стра не, на гла ша ва ка ко је још за вре ме Ју го сла ви је би ла по зна та 
као ва жан кул тур ни, дру штве ни и еко ном ски цен тар, и то не са мо на Ко-
со ву и Ме то хи ји већ и на ши рем под руч ју та да шње др жа ве. На во ди се ка ко 
је из ње по те кло мно го при зна тих ле ка ра, умет ни ка, струч ња ка нај ра зли-
чи ти јих про фи ла, од ко јих се ве ћи на одав но, а на ро чи то на кон ра та 1999. 
го ди не исе ља ва у цен трал ну Ср би ју, Бе о град, па и у ино стран ство. Упра во 
се од лив обра зо ва них гра ђа на, али и мно гих дру гих пред рат них Ми тров-
ча на, до жи вља ва као је дан од раз ло га због ко јег и до ла зи до упли ва ути ца ја 
са стра не, а ко ји од ра та па на о ва мо у до број ме ри вр ше до се ље ни ци, до-
но се ћи свој си стем вред но сти и сво ја пра ви ла по на ша ња. Ис пи та ни ца (ж. 
рођ. 1978) ка же ка ко су де ли мич но због то га кул тур на де ша ва ња, по пут 
из ло жби, књи жев них ве че ри, и сл, да нас у се вер ној Ко сов ској Ми тро ви ци 
ве о ма рет ко по се ће на и ка ко не на и ла зе на ве ћи од јек ме ђу ста нов ни ци-
ма гра да. Уме сто то га, по ис тој ис пи та ни ци, да ле ко је по пу лар ни је упра-
жња ва ти раз ли чи те, са свим три ви јал не ви до ве за ба ве, ко ји љу де, по себ но 
мла де, ни ти опле ме њу ју, ни ти их под сти чу на би ло ка кву умет нич ку или 
ин те лек ту ал ну кре а тив ност.

При лив нео бра зо ва ног ста нов ни штва из се о ских сре ди на ста ро се до ци у 
се вер ној Ко сов ској Ми тро ви ци не ви де као тренд ко ји је од 1999. го ди не ка-
рак те ри сти чан са мо за њи хов град. Слич на по ја ва уоча ва се и у дру гим ур ба-
ним сре ди на ма на Ко со ву и Ме то хи ји, у ко ји ма до ла зи до при ли ва Ал ба на ца, 
та ко ђе из ру рал них кра је ва, а до брим де лом упра во на ме сто Ср ба ко ји се из 
тих сре ди на исе ља ва ју. По себ но се у том сми слу по ми ње при мер При шти не, 
у ко ју се до се ља ва ју Ал бан ци из Дре ни це и дру гих обла сти, за тим и при мер 
ју жне Ко сов ске Ми тро ви це чи ји се број ста нов ни ка у го ди на ма на кон ра та 
уве ћа ва ми гра ци ја ма са се ла. За ал бан ске до се ље ни ке ис пи та ни ци ка жу да 
у на ве де ним гра до ви ма до но се ско ро исте про ме не као и Ср би ко ји су се 
до се ли ли у се вер ну Ко сов ску Ми тро ви цу. Ис пи та ник (м. рођ. 1964) на во ди 
да Ал бан ци сво је до шља ке са се ла на зи ва ју ка ту на ри ма, чи ме же ле да ис так-
ну њи хо во по ре кло, као љу ди ко ји су се ба ви ли сто чар ством, ко ји до ла зе са 
пла ни не, и сл; том на зи ву у од ре ђе ној ме ри при пи су ју и пе жо ра тив но зна че-
ње. Слич но то ме, на из ве сна име но ва ња до се ље ни ка на и ла зи се и у срп ској 
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за јед ни ци, ме ђу Ср би ма ста ро се де о ци ма у се вер ној Ко сов ској Ми тро ви ци. 
Тих је на зи ва, до ду ше, би ло ви ше то ком ра ни јих го ди на, док се да нас по ла ко 
гу бе из сва ко днев не упо тре бе. Сре та ли су се спо ра дич но, што зна чи да ни су 
увек би ли оп ште при хва ће ни; ни су увек има ли ни пе жо ра тив ни ка рак тер. У 
по чет ку, не по сред но на кон ра та, до се ље ни Ср би углав ном су на зи ва ни за-
јед нич ким име ном из бе гли це, а он да се ја вља ју и сле де ћа име на: Ву чи трн ци, 
Сви ња р ча ни, Гој буљ ча ни, да кле по ме сту ода кле је ко до ла зио. На зи ви ко ји 
су се још мо гли на ћи у упо тре би су и ови: Гар га ни, Ко со ва ри, Ман до ви. Не-
ки од до се ље ни ка на зи ва ни су и Шип та ри, због на чи на по на ша ња, од но сно 
„не кул ту ре“, ко ји је по ве зи ван са на чи ном по на ша ња Ал ба на ца са ко ји ма су 
у не по сред ном су сед ству прет ход но жи ве ли.

Су жи вот са ве ћин ским ал бан ским ста нов ни штвом још је је дан од чи ни-
ла ца ко ји ста ро се де о ци узи ма ју у об зир ка ко би об ја сни ли по ступ ке и на-
чин раз ми шља ња до се ље ни ка. Сма тра се да су у сва ко днев ном кон так ту са 
Ал бан ци ма у ра ни јем ме сту ста но ва ња пре у зе ли мно ге њи хо ве „ка рак тер не 
осо би не“, чи ме су – ка ко се ка же – по „мен тал ном скло пу“ по ста ли да ле ко 
слич ни ји њи ма не го Ср би ма. У при лог та квом схва та њу го во ри и је дан од 
по ме ну тих на зи ва за озна ча ва ње до се ље ни ка (Шип та ри), док на ту те му по-
је ди ни ис пи та ни ци да ју и са свим кон крет на ми шље ња:

„Знаш за што је то та ко? Јер они су... Ми смо ов де ви ше гра ви ти-
ра ли пре ма Бе о гра ду, Ср би ји, Кра гу јев цу, зна чи одав де ка та мо... Да, 
би ло је и ова мо. У При шти ни се сту ди ра ло, до ле... Али, ве ћин ски ишло 
се го ре... Док су они та мо, зна чи, та мо су жи ве ли... Са Шип та ри ма, раз-
у меш... И он да су по при ми ли њи хов на чин жи во та, по на ша ња, и све 
што иде уз то. И то је уса ђе но. И то се на ста вља та ко да се по на ша“ (м. 
рођ. 1963).

При пи су ју ћи им слич ност са ал бан ским ста нов ни штвом на осно ву на чи-
на ми шље ња и по на ша ња, ис пи та ни ци, ме ђу тим, до се ље ни ци ма не оспо ра ва-
ју њи хов ет нич ки иден ти тет. До жи вља ва ју их као при пад ни ке сво је, срп ске 
за јед ни це, и као та кве се би бли же од при пад ни ка дру гих ет нич ких за јед ни ца. 
На во де, с тим у ве зи, ка ко раз ли ке из ме ђу ста ро се де ла ца и до се ље ни ка за-
пра во не ма ју ве ћу те жи ну, ка ко оне чак по ста ју и за не мар љи ве ако се има ју 
у ви ду без бед но сна си ту а ци ја у гра ду и с њом скоп ча не стал не на пе то сти у 
од но су на ал бан ско ста нов ни штво. Не ко ли ко ис пи та ни ка ис ти че да је сва-
ка ко бо ље што су се у се вер ну Ко сов ску Ми тро ви цу на се ли ли Ср би са под-
руч ја ју жно од Ибра уме сто да су се у тај део гра да вра ти ли Ал бан ци ко ји су 
за вре ме и на кон ра та ода тле из бе гли.

До жи вљај до се ље ни ка као су на род ни ка код ста ро се де ла ца до ла-
зи нај ви ше до из ра жа ја на пла ну од но са пре ма они ма ко ји се ви де као  
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су прот ста вље ни дру ги, од но сно пре ма Ал бан ци ма. У ста во ви ма ис пи та-
ни ка, сход но то ме, мо же се чу ти ка ко ме ђу Ср би ма у се вер ној Ко сов ској 
Ми тро ви ци, без об зи ра на то да ли се ра ди о ста ро се де о ци ма или при до-
шли ца ма, по пра ви лу вла да со ли дар ност сва ки пут ка да до ђе до по ја ча них 
ме ђу ет нич ких тен зи ја.

„Да, со ли дар ност по сто ји, а ис по ља ва се углав ном ка да до ђе до ет-
нич ких су ко ба“ (м. рођ. 1984).

„Нај ви ше ка да је од бра на гра да у пи та њу, пра во на ин сти ту ци је, 
бор ба про тив тзв. ал бан ске др жа ве, ин ста ли ра ња ко сов ских ин сти ту-
ци ја...“ (ж. рођ. 1976).

„Сви Ср би у гра ду има ју пар за јед нич ких про бле ма. Је дан од њих 
је оп ста нак ов де, ко ји нам је сви ма угро жен. Та да мо ра мо би ти сло-
жни“ (м. рођ. 1981).

„Со ли дар но сти је вр ло ма ло у сва ко днев ном жи во ту. Ме ђу тим, 
ка да до ђе до су ко ба или ин ци де на та у се вер ном де лу гра да, љу ди су ве-
о ма ор га ни зо ва ни у очу ва њу сво јих до мо ва, а са мим тим и те ри то ри је. 
Та да се гу бе све раз ли ке и не су гла си це“ (ж. рођ. 1978).

На со ли дар ност из ме ђу ста ро се де ла ца и до се ље ни ка, нај зад, ме ђу по је-
ди ним ис пи та ни ци ма ипак се не гле да као на по ја ву ко ја је не у пит на, ко ја се 
под ра зу ме ва са ма по се би. На и ме, и по том пи та њу мо же се чу ти да по сто је 
из ве сне раз ли ке у схва та њи ма јед них и дру гих, а ко је се пр вен стве но огле-
да ју у ту ма че њу вла сти тих за слу га у од бра ни гра да од ал бан ске екс пан зи је 
из прав ца ју жно од Ибра. Та ко се, на при мер, по ми ње ка ко су до се ље ни ци 
у то ме скло ни да пре у ве ли ча ва ју сво ју уло гу, чак и да ома ло ва жа ва ју ста ро-
се до це ис ти чу ћи ка ко би њи хов оп ста нак у се вер ној Ко сов ској Ми тро ви ци 
био до ве ден у пи та ње да они ни су до шли и са чу ва ли град.

„Ре ци мо из ја ве... Јед на од же шћих, нај же шћих из ја ва: ‚Да ни је би-
ло нас Ву чи тр на ца, ви би сте би ли у Цр ној Го ри‘. Е то кад ти ка же... Не 
знаш шта да му ка жеш, шта да при чаш да ље... Па зи, нас то све вре ђа“... 
(м. рођ. 1963).

„При штин ци сма тра ју да ни је би ло њих, ми би смо сви ра ди ли у 
Треп чи или нас не би ни би ло“ (ж. рођ. 1976).

С дру ге стра не, код ис пи та ни ка ко ји о на ве де ном про бле му го во ре вла-
да уве ре ње да ства ри сто је упра во обр ну то.
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„Ми смо са чу ва ли ин те гри тет Ми тро ви це као гра да... То зна чи да 
смо са чу ва ли и то ле ран ци ју. Ни ко ни кад ни је ре као, знаш као ‚Ти си 
та мо из не ког се ла или до шао си из Ву чи тр на не што ов де да про во-
ци раш‘... Али он је спре ман то да ти ра ди. И да ти на мет не сво је ми-
шље ње. Док он бу де ука пи рао да ви ше ни је та мо, где је био, тре ба ће 
вре ме на“ (м. рођ. 1964).

„Да ми ни смо за у ста ви ли тај по гром на мо сту, да ми ни смо са чу ва-
ли тај се вер, они не би има ли где да оста ну, не би има ли где ни да до ђу“ 
(м. рођ. 1968).

„Док је он гле дао где ће и шта ће, у ко ји ће стан да уђе и ко ји ће 
ло кал да опљач ка или за у зме, ми смо се га ђа ли по мо сту, пу ца ли“... 
(м. рођ. 1963).

Ми шље ње је ста ро се де ла ца, да кле, да је срп ско ста нов ни штво оп ста-
ло у де лу Ми тро ви це се вер но од Ибра за хва љу ју ћи пре све га њи ма, ко ји 
су 1999. го ди не, а и ка сни је, спре ча ва ли сва ки по ку шај Ал ба на ца да пре ђу 
мост пре ко ре ке, омо гу ћа ва ју ћи при том не сме тан оста нак у гра ду свим 
из бе глим Ср би ма. Зна чај до се ље ни ка у од бра ни гра да од ал бан ске до ми на-
ци је се не спо ри, на ро чи то у не ми ри ма 2004. го ди не, али се скре ће па жња 
на то да се не мо же го во ри ти ка ко је њи хо ва уло га у то ме ве ћа. До дат ни ар-
гу мент ко ји ис пи та ни ци на во де у од бра ни сво јих ста во ва гла си да је је дан 
број из бе гли ца 1999. го ди не про ду жа вао да ље, ка уну тра шњо сти Ср би је, 
не на ме ра ва ју ћи да се у се вер ном де лу Ми тро ви це уоп ште за др жа ва; ка да 
је по ста ло очи глед но да ће град оста ти у срп ским ру ка ма не ки од њих су се 
вра ти ли и у ње му на ста ни ли.

За вр шно раз ма тра ње

Осврт на ста во ве ста нов ни ка се вер не Ко сов ске Ми тро ви це о до се ље-
ни ци ма са ши рег под руч ја ју жно од Ибра имао је за циљ да пру жи пре-
ли ми нар не ре зул та те ис тра жи ва ња уну тар груп них пер цеп ци ја у окви ру 
срп ске за јед ни це у том гра ду. Оно што се на осно ву тих ре зул та та мо же 
ви де ти је сте да је ак ту ел на пред ста ва о Ко со ву и Ме то хи ји, као о про сто ру 
чи је се ста нов ни штво иден ти фи ку је ма хом кроз при зму срп ско-ал бан ске 
ет нич ке по ла ри за ци је, по јед но ста вље на, услед че га про из ла зи да је по гре-
шно из вла чи ти би ло ка кве за кључ ке о мо но лит но сти јед ног или дру гог на-
ро да. Ме ђу Ср би ма у Ко сов ској Ми тро ви ци, ка ко је при ка за но, уоча ва се 
ди хо то ми ја ми/они, и то из ме ђу ста нов ни ка ко ји у гра ду жи ве још од пре 
ра та 1999. го ди не и ста нов ни ка ко ји су се у гра ду на ста ни ли на кон ра та. 
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На ве де на ди хо то ми ја у овом слу ча ју по сма тра се из угла пр вих, од но сно 
ста ро се де ла ца, ко ји се бе под ра зу ме ва ју под ми, а у од но су на до се ље ни ке 
ко је ка те го ри зу ју као они.

Гра ни ца ко ју ста ро се де о ци по вла че пре ма до се ље ни ци ма не рас ки ди во 
је по ве за на са сло же ном сва ко дне ви цом у се вер ној Ко сов ској Ми тро ви ци, 
ис пу ње ној без бед но сним ри зи ци ма, не из ве сном су тра шњи цом, еко ном-
ском па сив но шћу, те из бе глич ком ре ал но шћу. Реч је о чи ни о ци ма ко ји су у 
про те клих пет на е стак го ди на у знат ној ме ри из ме ни ли це ло куп ну дру штве-
ну ствар ност у гра ду, ода кле је и пер цеп ци ја до се ље ни ка као дру га чи јих не-
дво сми сле но под ву че на од но сом пре ма на ста лим про ме на ма. У ста во ви ма 
ис пи та ни ка до се ље ни ци се по ја вљу ју као раз ли чи ти пре све га у кул ту ро ло-
шком кљу чу, као ста нов ни штво ко је је из сво јих ло кал них сре ди на до не ло 
дру га чи ји си стем вред но сти и дру га чи је по на ша ње. У том сми слу, они се до-
во де и у ве зу са они ма ко ји се опа жа ју као есен ци јал но дру ги, а то су Ал бан-
ци. Те раз ли ке, с дру ге стра не, не ма ју те жи ну ет ни ци те та, што зна чи да ста-
ро се де о ци до се ље ни ке до жи вља ва ју као Ср бе, као при пад ни ке исте ет нич ке 
ску пи не, са ко ји ма их на пр вом ме сту ве же осе ћај со ли дар но сти у од но су на 
су прот ста вље но, ал бан ско ста нов ни штво.

При пи су ју ћи им из ве сне раз ли ке, ста ро се де о ци не са мо да вр ше иден-
ти фи ка ци ју до се ље ни ка, већ исто вре ме но по твр ђу ју и свој вла сти ти, ста ро-
се де лач ки иден ти тет. Ис пи та ни ци су то ком ис тра жи ва ња ис ти ца ли да су у 
Ко сов ској Ми тро ви ци ро ђе ни, или да у њој жи ве ве ћи ну свог жи во та, екс-
пли цит но или им пли цит но при сва ја ју ћи за се бе на зив ста ри Ми тров ча ни. 
Осе ћа ње до сто јан ства у ве зи са сво јим ста ро се де лач ким иден ти те том ис-
пи та ни ци на ро чи то на гла ша ва ју у кон тек сту не га тив них ква ли фи ка ци ја ко-
је при пи су ју до се ље ни ци ма, где се бе ви де у обр ну том све тлу: као но си о це 
пра вих вред но сти, чу ва ре пред рат ног град ског ду ха, то ле ран ци је, од ме ре но-
сти, по ште ња, итд.

За до жи вљај по де ле из ме ђу нас и њих, од но сно из ме ђу ста ро се де ла ца и 
до се ље ни ка, ис пи та ни ци, на кра ју, при зна ју да вре ме ном по ла ко бле ди. Он 
је, ка ко ка жу, био да ле ко из ра же ни ји у ра ни јем пе ри о ду, по себ но у го ди на ма 
на кон ра та, док су про ме не на ста ле до се ља ва њем Ср ба са под руч ја ју жно од 
Ибра да нас до брим де лом већ ап сор бо ва не од стра не ста ро се де ла ца, ода-
кле и раз ли ке из ме ђу јед них и дру гих по ста ју све те же уоч љи ве. На про це се 
иден ти фи ка ци је уну тар срп ске за јед ни це у се вер ној Ко сов ској Ми тро ви ци 
од ра та па на о ва мо ути чу пре све га за јед нич ки при о ри те ти, а они су нај пре 
усло вље ни дру штве но-по ли тич ким чи ни о ци ма, тј. тен зи ја ма у од но су на ал-
бан ско ста нов ни штво и не ре ше ним ста ту сом (се ве ра) Ко со ва и Ме то хи-
је. Уну тар груп не пер цеп ци је у ло кал ном кљу чу ода тле се по ти ску ју у дру-
ги план, или не ста ју, уме сто че га се у де фи ни са њу ко лек тив ног иден ти те та 
пред ност да је осе ћа њи ма ет нич ке при пад но сти.
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Alek san dar PA VLO VIĆ

THE ImmIGRANTS FROm THE AREA SOUTHERN 
FROm THE RIVER OF IbAR AS PER THE ATTITUdES 

OF THE INHAbITANTS OF THE NORTHERN 
KOSOVSKA mITROVICA 

Summary 

The author is presenting in this paper the preliminary results of the research 
of the relationships of Serbian population in the northern Kosovska Mitrovica liv-
ing there before the war had been commenced in 1999 toward Serbs settled the 
town after the war, by moving from the wider area southern from the river of Ibar. 
The objective of the paper is to provide a contribution of the ethnographic mate-
rial conceptualization based on field work in order to take into account the dy-
namics of the construction process of intragroup identities among the members 
of Serbian population inhabited in the part of the town northern from the river of 
Ibar, in the area which is to be crisis-stricken, conditionally speaking a border one, 
but multi-ethnic as well. From theoretical point of view, the author relies on social-
constructivist approach of identity study, as per which identities are changeable, 
situationally conditioned, and subject to negotiation, where an important role is 
played by interaction, self-identification, and identification by others, or so-called 
„neighbouring discourse“, and relationships of power and domination. The field 
research was performed on the limited number of respondents sample, mostly 
among the members of middle generations of Serbs in northern Kosovska Mitro-
vica, which can be named as indigenes, based on a structural and semi-structural 
interview, which means the conversation with the respondents was taken by clear-
ly defined questions, and based on the reminder with indicated themes and aims 
within each of the themes.

The research results show that in the attitudes of the indigenes a dichotomy 
we/they is to be conspicuous with regard to Serbian population emigrated from the 
area southern from the river of Ibar. The immigrants are being experienced in the 
unbreakable bond with the complex everyday life in northern Kosovska Mitrovica 
full of security-related risks, uncertain tomorrow, economic passivity, and finally 
refugee-related reality. It is about the facts which considerably changed the social 
reality in the town in the last fifteen years, from which the perception of the im-
migrants as the different ones was undoubtedly underlined by the relationships to-
ward the appeared changes. As per the attitudes of the respondents, the immigrants 
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are appearing as different ones first of all from culturological point of view, as the 
inhabitants from their local surroundings brought different value system and differ-
ent behaviour. In that sense, they were connected with the ones being percepted as 
essentially others, these are the Albanians. These differences do not weight ethnic-
ity, which means the indigenes experience the immigrants as Serbs, as the mem-
bers of the same ethnic group with which they are connected with the feeling of 
solidarity comparing with the opposed Albanian population. By attributing them of 
certain differences, the indigenes are not only effecting the identification of the im-
migrants, but at the same time, are confirming their own indigenous identity as well. 
The respondents were emphasizing they had been born in Kosovska Mitrovica, and 
they are living there a majority of their life, explicitly or implicitly appropriating for 
himself the name old Mitrovcani. The feeling of dignity regarding their indigenous 
identity is emphasized with the respondents in the context of negative qualifications 
being attributed to immigrants, where they are seen in reverse angle: as the holders 
of real values, guardians of pre-war town’s spirit, tolerance, restraint, honesty etc.

Key words: indigenes, immigrants, identity, everyday life, Serbs, Albanians, 
Kosovska Mitrovica.

Рад је пре дат 28. ок то бра 2012. го ди не, а на кон 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.





Ми ле на АДА МО ВИЋ*

СЛА ВЉЕ ЊЕ ПРА ЗНИ КА КОД ИЗ БЕ ГЛИ ЦА  
СА КО СО ВА И МЕ ТО ХИ ЈЕ**

Ап стракт: Из бе гли це са Ко со ва и Ме то хи је и да нас, иако у из ме ње-
ним усло ви ма, сла ве све пра зни ке, али на по се бан на чин. У но вим сре ди-
на ма усло ви њи хо вог жи во та су се знат но по гор ша ли и ви ше се не мо гу 
ни по ре ди ти са оним што су не ка да има ли. Са мим тим, они су де лом из-
гу би ли и сво ју ве ру. Де пре сив ни су и жи ве у ве ли кој бе ди, па се свет-
ко ва ње ве ли ких пра зни ка, ко је је не ка да оби ло ва ло бо га том тр пе зом и 
ве ли ким сла вљем све ло са мо на по не ки ри ту ал, ка ко они ка жу – чи сто да 
обе ле же тај дан.

Кључ не ре чи: из бе гли це, Ко со во и Ме то хи ја, ре ли гиј ски об ре ди, пра-
знич на кул ту ра.

Ре ли гиј ски об ре ди и очу ва ње иден ти те та  
из бе глих са Ко со ва и Ме то хи је

Пре ма по да ци ма Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку о по пи су ста нов-
ни штва у 2002. го ди ни, ко ји се од но се на цен трал ну Ср би ју и Вој во ди ну, 
мо же мо за кљу чи ти да по сто ји тен ден ци ја вер ске хо мо ге ни за ци је, што у 
кон крет ном слу ча ју зна чи да је по ве ћан број оних ко ји се из ја шња ва ју као 
при пад ни ци пра во слав не ве ро и спо ве сти, и да се по ве ћао број пра во слав них 
вер ни ка пре све га због ве ли ког бро ја из бе гли ца и ра се ље них ли ца са под руч-
ја ко ја су би ла за хва ће на ра том.

Срп ска пра во слав на цр ква је на ци о нал на цр ква. У цр кви не по сто је про-
гра ми за при до би ја ње вер ни ка, ни ти ми си о нар ске ак тив но сти. У Ср би ји већ 

УДК 398.332.4(=163.41)(497.11)"200/..."

БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 33, 2012

* Ис тра жи вач-при прав ник, Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на / Ле по са вић, mi le-
na4mu sic@yahoo.com

** 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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го ди на ма по сто ји тен ден ци ја стаг на ци је, па за СПЦ је све ве ћи иза зов ми-
си о нар ска ак тив ност ка ко би се из вр шио ути цај, не са мо на вла сти то вер ни-
штво, већ и на оне чи ји су пре ци не ка да би ли пра во слав не ве ре, али су због 
ра зно ли ких ути ца ја пре шли у дру гу ве ру, да се вра те тра ди ци ји и ве ри сво јих 
пре да ка. Нај ве ћи ми си о нар ски по ду хват био је вра ћа ње ве ро на у ке у шко ле. 
Са вре ме ни на чин ми си о нар ске де лат но сти ве зу је се за ин тер нет – ско ро сви 
ма на сти ри и цр кве има ју сво је пре зен та ци је на ин тер не ту. 

Ти пич но за срп ско пра во сла вље је сте да сва ка пра во слав на по ро ди ца 
има и сла ви кр сну сла ву ко ја је по ве за на са да ном од ре ђе ног хри шћан ског 
све ти те ља, јед ном го ди шње. Сла вље ње кр сне сла ве има не ке еле мен те ко ји 
су спе ци фич ни за ко сов ско-ме то хиј ски про стор. Сла вље њу сла ве при да је се 
по се бан зна чај. Сла ва се сла ви ла три да на. На сам дан сла ве до ла зи ли су го-
сти на ВЕ ЧЕ РУ, углав ном са мо ужа род би на; дру ги дан сла ве је био РУ ЧАК, 
а тре ћи дан је СЛУ ГА (до ла зи ле ком ши је на ра ки ју и на ме зе). Ро ђа ци ко ји 
су до ла зи ли из окол них се ла дан уочи сла ве на зи ва ли се зим ски го сти.1

На тај дан по ред слав ске ико не па ле кан ди ло (по су да ко ја ви си о три 
лан ца, а у њу се ста вља же ра ви ца или та мјан). У вре ме пред сла ву све ште-
ник осве ћу је во ди цу у до мо ви ма ко ји сла ве (са да до ла зи у из бе глич ки 
камп). За све ће ње во ди це тре ба при пре ми ти: чи ни ју са во дом, бу кет бо-
сиљ ка, ма њу све ћу. Све се то по ста ви на сто где је слав ска ико на. Сла вом 
ру ко во ди до ма ћин. Слав ска обе леж ја чи не: све ћа, ко лач, жи то, ка ди о ни ца 
и ча ша са ви ном. Слав ска све ћа се па ли не по сред но пред ло мље ње слав-
ског ко ла ча и го ри чи тав дан. Пре ло мље ња ко лач се обр не на на лич је и 
пре ре же у об ли ку кр ста, по сле че га га пре ли ва ју цр ве ним ви ном. По том 
до ма ћин окре ће ко лач, а за тим га пре ло ми на два де ла. Кр сну сла ву одр жа-
ва ју ди рект ни му шки по том ци.

Че ста прак са је и да вер ни ци на дан сла ве ра но ују тру оду у цр кву са 
слав ским ко ла чем, па се чин осве ће ња оба ви у цр кви. Из бе гли це ве ру ју да је 
свр ха свет ко ва ња кр сне сла ве да се мо ли тва ма и по зи тив ним ми сли ма то га 
да на мо ли свом све цу пред ико ном. Уку ћа ни то га да на мо ра ју да ис ка зу ју 
оно ми ло ср ђе ко је од сво га све ца и са ми оче ку ју, те то га да на не би би ло ло-
ше да по ма жу дру гим љу ди ма, уде љу ју про сја ци ма и си ро ти њи.

Кр ште ње је дру ги по ва жно сти ре ли гиј ски пра зник за њих и то је об-
ред ко ји се обич но оба вља у пр вој го ди ни жи во та де те та. Ме ђу оби ча ји ма 
из чо ве ко вог жи вот ног ци клу са при вла че па жњу и оби ча ји о ро ђе њу. Је дан 
од та квих је ку ва да или му шко ба би на ње. Ње га пра те ма гиј ско-ре ли гиј ске 
рад ње, чи ји је циљ да се сим бо лич но за шти ти но во ро ђен че и од ње га оте-
ра ју зли де мо ни.2

1 По ка зи ва њу ка зи ва ча
2 Пе тар Вла хо вић, „Ет но ло шке од ред ни це Ко со ва и Ме то хи је“, Ко со во и Ме то хи ја у све-

тлу ет но ло ги је, Ет но граф ски му зеј у Бе о гра ду, Бе о град, 2004, 225.
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Ула зак у брач ну за јед ни цу оба ве зно су пра ти ли и свад бе ни об ре ди. Свад-
бе ни об ред под ра зу ме вао је оку пља ње срод ни ка и су се да ко ји уз пе сму, свир-
ку и игру, уз од ре ђе не рад ње, на сто је да мла ден це уве ду у но ви по ро дич ни и 
дру штве ни жи вот. Из бор брач ног парт не ра ни је пре пу штан слу ча ју, ни ти пак 
во љи мла дих. Ро ди те љи су би ли ти ко ји су би ра ли бу ду ћу сна ју или зе та. Нај-
ви ше се обра ћа ла па жња на углед по ро ди це и имо вин ско ста ње. Узи ма ли су се 
из окол них се ла или гра до ва и во ди ли су ра чу на да ни су у срод ству бар че ти ри 
ко ле на.3 У про шло сти они ко ји су ишли да ис про се мла ду зва ли су се ми си ђи је. 
У про шњу су обич но ишли са мо све кар и за о ва и до но си ли су да ро ве. Они би 
од ла зи ли код мла ди ног оца да га пи та ју да ли је во љан да им да сво ју кћер за 
сна ју. Од тог тре нут ка де вој ка је ве ре на и по чи њу при пре ме за свад бу. У мла-
ди ној по ро ди ци при пре ма се оде ћа за мла ду и ње ни да ро ви. Њу су обла чи ли и 
ки ти ли на ро чи то бо га то и ле по ка ко би из гле да ла по себ но рас ко шно.

У мла до же њи ној ку ћи „кре та ла је здра ви ца“, тј. по зи ва ње го сти ју на 
свад бу. Здра ви цу би но сио је дан му шка рац, углав ном мла ђи, из ку ће. Он је 
но сио пљо ску ви на или ра ки је и по зи вао пр во ку ма, а за тим и оста ле ро ђа ке. 
Здра ви ца је ишла од ку ће до ку ће.

Свад ба је по чи ња ла у су бо ту. Су бо том је био мла дин дан. Обла чи ли су 
је у но шњу и ту у ње ној ку ћи је би ло ве се ље. То се зва ло мла ди на свад ба. 
Та да је до ла зи ла сва ње на род би на и до но си ла јој по кло не. Ту се ве че ра ло, 
до ла зи ла је и му зи ка.4 Том при ли ком су јој и де вој ке, ње не дру га ри це, пе ва ле 
раз не свад бе не пе сме.

У не де љу ра но ују тру се но си ла мла ди на спре ма код мла до же ње. Они 
ко ји но се мла ди ну спре му на зи ва ју се пр ви че. У мла до же њи ној ку ћи спре-
ма ло се за по ла зак по мла ду и ки тио се ча уш. Ча уш је био обич но нео же њен 
брат или бра та нац. На че лу ко ло не је био бар јак тар, ста ри сват ко ји од ре ђу је 
ко јим пу тем ће се ићи, ко ји је во дио ра чу на о то ме ка да тре ба да се по ђе по 
мла ду, кад да поч не му зи ка да сви ра, ка да да се ру ча...5 По ред ње га, на че лу 
ко ло не би ли су и кум и де вер.

Ка да би до шли код мла де у дво ри шту ње не ку ће се игра ло. Де вер је био 
тај ко ји је из во дио мла ду. Мла да ни је сме ла да игра у то ку це ле свад бе, јер је 
то би ло сра мо та.6

3 Ди вац Зо ри ца, „Свад бе ни оби ча ји у Сре дач кој жу пи и Го ри“, Шар пла нин ске жу пе – Го-
ра, Опо ље и Сред ска (ан тро по ге о граф ско-ет но ло шке, де мо граф ске, со ци о ло шке и кул ту-
ро ло шке ка рак те ри сти ке), СА НУ, Ге о граф ски ин сти тут „Јо ван Цви јић“, књи га 40/II, 
Бе о град, 1995.

4 Углав ном са мо хар мо ни ка.
5 Ива но вић Ми лан, „Кул тур на ба шти на Го ре, Опо ља и Сре дач ке жу пе“, Шар пла нин ске 

жу пе – Го ра, Опо ље и Сред ска (ан тро по ге о граф ско-ет но ло шке, де мо граф ске, со ци о ло шке 
и кул ту ро ло шке ка рак те ри сти ке), СА НУ, Ге о граф ски ин сти тут ‘’Јо ван Цви јић’’, књи-
га 40/II, Бе о град, 1995.

6 Она чак ни је сме ла ни да при ча.
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По сто јао је и оби чај га ђа ња ја бу ке из пу шке. На ка пи ји код мла де је по-
ста вље на ја бу ка и мла до же ња мо ра да је га ђа и док не по го ди ја бу ку не сме 
да уђе у дво ри ште. У ку ћу ула зи са мо де вер да се по га ђа за мла ду. Ка да де вер 
от ку пи мла ду, он иза ђе на по ље и бар јак тар из го ва ра: Еј, ша ла, еј, на ша је на-
ша. То се ви че све до оп шти не.

Мла ду је у мла до же њи ној ку ћи до че ки ва ла све кр ва. Пред ка пи јом она 
би мла ди до да ва ла си то. Уну тар си та на ла зи се жи то, пше ни ца, пи та. Све то 
је мла да ба ца ла што мо же ви ше пре ко ка пи је. Да ва ло јој се и на коњ че, а она 
би га ди за ла три пу та и тре ба ло је да му да нај леп ши по клон да би има ла сву 
му шку де цу.

У ку ћи би јој да ва ли си то и пр стен од мла до же ње да по гле да кроз то да 
би би ла си та и во ље на. Свад ба је тра ја ла уве че до ка сно. Мла да ни је раз го ва-
ра ла са го сти ма, сме ла је са мо да их по љу би у ру ку.

У по не де љак је код мла до же ње до ла зи ла мла ди на род би на. Тај дан се 
ку ва ла вру ћа ра ки ја и њом се до че ки ва ла мла ди на род би на.

Мла ди но по ште ње се ни је про ве ра ва ло је ди но у При зре ну. Они то об-
ја шња ва ју ти ме да је При зрен био цар ски и го спод ски град и да та ко не што 
ни је при ли чи ло та квом гра ду. У се ли ма се про ве ра ва ло мла ди но по ште ње 
та ко што би све кр ва ушла ују тру у со бу где су мла ден ци спа ва ли, по гле да ла 
би чар шаф, али је све то би ло не ка ко скри ве но. Ко год је хтео, мо гао је да 
уђе, да по гле да и оста ви но вац. Ако би се де си ло да „ни је до бра“, вра ти ли 
би је ку ћи.7

Са вре ме ни усло ви жи во та, обра зо ва ње, на пу шта ње по љо при вред них за-
ни ма ња, до ве ли су до зна чај них из ме на свад бе них оби ча ја. Они и да нас сма-
тра ју да мла ди љу ди тре ба да оба ве зно скло пе брак и осну ју по ро ди цу, али 
бу ду ћег брач ног парт не ра би ра ју са ми. Ро ди те љи не же ле да се ме ша ју у из-
бор сво је де це. Мла ди се са ми упо зна ју у шко ли, у гра ду. Основ ни кри те ри-
јум за из бор брач ног парт не ра је љу бав, док се на тра ди ци о нал не кри те ри ју-
ме, углед и бо гат ство по ро ди це обра ћа па жња, али ни су ви ше до ми нант ни.

Са да се свад бе та ко ђе пра ве у не де љу, али без ду жих при пре ма. Бо гат-
ство по ро ди це ви ше се не ме ри по ки ће њу мла де. Оби чај пла ћа ња за мла ду 
се за др жао са мо као сим бо лич на фор ма. Из тра ди ци о нал не свад бе са чу ва ли 
су се оби ча ји од ла ска сва то ва по мла ду и ње но до во ђе ње у мла до же њи ну ку-
ћу. Мла да се не обла чи и не уде ша ва као пре. Са да но си вен ча ни цу уме сто 
но шње, а и ако но си но шњу она је јед но став ни је укра ше на.

Ра ста нак са по кој ни ком (по греб) пра ти ли су ра зни ар ха ич ни об ре ди. 
Да нас све ште ни ци вр ше об ред опе ла, ко јим се за јед ни ца опра шта од умр-
лог. Оби чај је да се та да по слу жи па на и ја, ку ва на пше ни ца, ко ју све ште ник 
бла го си ља и пре ли ва цр ним ви ном. Че тр де сет да на по сле смр ти, по сле по ла 
го ди не и пу не го ди не, у цр кви се слу жи па ра стос, бо го слу же ње за умр ле.

7 Ди вац Зо ри ца, нав. де ло.
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Пре о ста ла два нај ва жни ја пра зни ка за њих су Бо жић и Ус крс. За Бо-
жић спре ма ју ко лач, че сни цу, уно се Бад њак, сла му, ста вља ју нов ча ник ис под 
сла ме да би има ли до ста па ра то ком це ле го ди не. Сва ке го ди не има ју истог 
по ла зни ка, му шко де те, од ка да су до шли ов де. Они ње му спре ма ју да ро ве 
(пе шки ре, ча ра пе, не што од гар де ро бе), а он до но си ја бу ку. По ен та је да по-
ло жа о ник про бу ди ују тру до ма ћи цу, да би би ла вред на. За Ус крс фар ба ју ја-
ја, чак и пре ко 80 ко ма да и чу ва ју пр во офар ба но цр ве но ја је као чу вар ку ћу.

Та ко ђе, ра ни је ора ње, ко па ње, се тву, же тву, пче ла ре ње, стри жбу ова ца, 
пра ти ли су мно ги об ре ди и оби ча ји чи ји је циљ био да се обез бе ди еко ном-
ска ег зи стен ци ја по ро дич не и ши ре дру штве не за јед ни це.

Од го во ри на пи та ње да ли ра де о вер ске пра зни ке 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. Ве ру ју да же не у ве ћој ме ри по-
шту ју пра зни ке и то из раз ло га 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.

Што се ти че од ла за ка у цр кву, иду углав ном на ве де ним ве ћим пра зни ци-
ма и за за ду шни це, а по сте углав ном са мо 4 да на у го ди ни: на Ве ли ки пе так, 
на Бад њи дан, за сла ву Све тог Ни ко лу и за Кр стов дан. Они рет ко од ла зе у 
бо жи 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 вља 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 – 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 бо жи је ег зи стен ци је за ко ји ма они тра га ју, би ло у лич ном или 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.8

8 Бан дић Ду шан, На род но пра во сла вље, би бли о те ка ХХ век, Бе о град, 2010, 57.
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По зна то је већ 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 дан да нас.

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.
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Mi le na ADA MO VIĆ 

CELEbRATING OF FEASTS wITH REFUGEES  
FROm KOSOVO ANd mETOHIA 

Summary 

The breakup of Yugoslavia, and especially Kosovo crisis, air attacks of NATO 
on FRY, terror over non-Albanian population of Kosovo after the invasion of 
NATО troops in Kosovo and Metohia, as per the author’s view, damaged this pop-
ulation seriously in every way. People lost practically everything they had had, and 
the dramatic events of their leaving of Kosovo represented a real human tragedy. 
Their living conditions in new milieus significantly deteriorated, and they cannot be 
compared themselves with what they had already had. In that way they partly lost 
their faith. They are depressive and live in great misery so that celebrating of feasts, 
which once abounded in rich table and great celebration, reduced itself to some 
rituals, as they are saying, only as a sign of that day mark. The only wish and dream 
of them was all to get back as it had been beforehand so that their faith would once 
again be woken up.

Key words: refugees, Kosovo and Metohia, religious rituals, feast’s culture. 

Рад је пре дат 15. ок то бра 2012. го ди не, а на кон 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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Ср ђан СЛО ВИЋ* 

ДЕ ЛО ВА ЊЕ КПЈ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ 
ТО КОМ ДРУ ГОГ СВЕТ СКОГ РА ТА**

Ап стракт: КПЈ је у ме ђу рат ном пе ри о ду би ла нај ве ћи про тив ник 
Кра ље ви не Ју го сла ви је, али, у исто вре ме, и нај ве ћи за го вор ник при па ја-
ња Ко со ва и Ме то хи је Ал ба ни ји. Ста во ви КПЈ су у ве ли кој ме ри ко ин ци-
ди ра ли са ста во ви ма Ко мин тер не пре ма овом пи та њу. Ова кво ста ње ће 
тра ја ти од са мог осни ва ња Ко мин тер не па све до 1935. го ди не – ина у-
гу ра ци је по ли ти ке на род ног фрон та услед не по сред не рат не опа сно сти. 

Све до 1935. го ди не КПЈ је стрикт но спро во ди ла по ли ти ку Ко мин-
тер не где је у пр ви план ис ти ца на хе ге мо ни стич ка и угње тач ка по ли ти ка 
срп ске бур жо а зи је. На сва ком на ред ном кон гре су ова ква по ли ти ка је ра-
ди ка ли зо ва на. То ком Дру гог свет ског ра та КПЈ се за ла га ла за бор бу за од-
бра ну зе мље од оку па то ра и до ма ћих из дај ни ка, али уз још увек од ре ђе но 
при су ство на сле ђе ног ста ва пре ма срп ској на ци ји, ко ја се мо гла оква ли-
фи ко ва ти као хе ге мо на и угње тач ка. 

То ком 1942. и 1943. го ди не у оној ме ри у ко јој је из вр шен рас кид са 
Ко мин тер ном, до шло је до про ме не ста ва КПЈ пре ма Ју го сла ви ји. Ово ме 
су умно го ме по мо гле и од лу ке Дру гог за се да ња АВ НОЈ-а у Јај цу. Ова кав 
став ни је од го ва рао ко сов ским Ал бан ци ма, па чак и ко му ни сти ма, ко ји су 
ви ше би ли за при па ја ње са КПА, ма да је КПА би ла ви ше ве за на за Ти та. 
По чев ши од Бу јан ске кон фе рен ци је (крај 1943, по че так 1944), ал бан ски 
се це си о ни стич ки по крет по чи ње да се ин фил три ра у ре до ве Об ла сног ко-
ми те та КПЈ за Ко со во и Ме то хи ју, јер је у ме ђу вре ме ну ка пи ту ли ра ла Ита-
ли ја и пар ти ја је би ла иде ал но ме сто за оства ре ње ве ли ко ал бан ских ци ље ва. 
То ви ше ни је мо гло да се оства ру је пре ко фа ши стич ке Ита ли је ко ја је би ла 
ве о ма вич на про па ган ди про тив Ју го сла ви је и ко му ни стич ког по кре та. 

Кључ не ре чи: КПЈ, на ци о нал но пи та ње, Ко со во и Ме то хи ја, Ко мин-
тер на, Дру ги свет ски рат. 

УДК 329.15(497.115)"1941/1945"

БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 33, 2012

* На уч ни са рад ник, Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на / Ле по са вић
** 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. број 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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Крат ка ево лу ци ја ста во ва КПЈ  
пре ма на ци о нал ном пи та њу

До Дру гог свет ског ра та Ко со во и Ме то хи ја ни су ни кад пред ста вља ли 
по себ ну управ ну те ри то ри ју. Да би се то ста ње про ме ни ло, по себ ну уло гу је 
од и гра ла Ко му ни стич ка пар ти ја Ју го сла ви је, ко ја је од осни ва ња ста ја ла на 
ста но ви шту да Ју го сла ви ју тре ба раз би ти. Ко сов ски и ма ке дон ски Ал бан ци 
ни ка ко ни су мо гли се бе сма тра ти жи те љи ма но ве др жав не тво ре ви не – Ју-
го сла ви је. По што су це ли ме ђу рат ни пе ри од про ве ли у ви ду ак тив ног или 
па сив ног от по ра, би ло је илу зор но оче ки ва ти да ће се рас по ло же ње про ме-
ни ти то ком Дру гог свет ског ра та. 

Ко ри сти ли су сва ки по вод да ис так ну свој зах тев за при па ја ње Ал ба ни ји. 
Ма ле су би ле шан се да ста ну на стра ну НОП-а. По сва ку це ну су же ле ли да 
вра те ста ње од пре 1912. го ди не. Као што је већ по зна то, фа ши стич ке си ле 
су обе ћа ле ал бан ском на ро ду ус по ста вља ње но вог по рет ка и та кве на ци о-
нал не др жа ве ко ја ће об у хва ти ти нај ши ре ет нич ке гра ни це и би ти у не рас-
ки ди вој за јед ни ци са фа ши стич ком Ита ли јом. 

КПЈ је у пот пу но сти сле ди ла ста во ве Ко мин тер не пре ма на ци о нал ном 
пи та њу. На пр вом кон гре су Ко мин тер не ис ти че се да је ју го сло вен ска др жа ва 
на ста ла „при ме ном ору жа не си ле“ и про из вод је им пе ри ја ли стич ког ра та, а не 
при род ни ис ход бор бе ју го сло вен ских на ро да за осло бо ђе ње. На Дру гом кон-
гре су Ко мин тер не (1920) ис ти че се да је фе де ра ци ја нај бо љи об лик др жав ног 
уре ђе ња ви ше на ци о нал не др жа ве на пу ту „од ка пи та ли зма ка ко му ни зму“. На 
Тре ћој зе маљ ској кон фе рен ци ји КПЈ ис ти че се да је основ ни узрок за о штра ва-
ња на ци о нал них су прот но сти за во је вач ка по ли ти ка срп ске бур жо а зи је још пре 
Пр вог свет ског ра та, и то у Ма ке до ни ји про тив Ал ба ни је и ге не рал но ње на хе-
ге мо ни стич ка по ли ти ка у др жа ви СХС. Да кле, усво је на је по ли ти ка „ве ли ко срп-
ског хе ге мо ни зма“ као бит на од ред ни ца ју го сло вен ске др жа ве и на ци о нал ног 
пи та ња у њој.1 Осно вом за ре ша ва ње на ци о нал ног пи та ња сма тра ло се пра во на-
ро да на са мо о пре де ље ње до от це пље ња. По себ но се пра во на са мо о пре де ље ње 
до от це пље ња при зна ва ло Сло ве ни ји и Ма ке до ни ји. Оне су, пре ма ста во ви ма 
Ко мин тер не и КПЈ, има ле све пред у сло ве за ства ра ње не за ви сне др жа ве. Ал бан-
ском на ро ду на Ко со ву и Ме то хи ји се то пра во ни је екс пли цит но при зна ло, за то 
што се у ви зи ји Ко мин тер не ни је на ла зи ло пи та ње на ци о нал них ма њи на. 

На свом Че твр том кон гре су одр жа ном у Дре зде ну 1928. го ди не, за у зет је 
став да ће се ова пар ти ја „бо ри ти за не за ви сност Хр ват ске, за ства ра ње не за ви-
сне Цр не Го ре, не за ви сне и ује ди ње не Ма ке до ни је, за ства ра ње не за ви сне Сло-
ве ни је“. Рад нич ка кла са се та ко ђе по зи ва да по ма же бор бу ал бан ског на ро да за 
не за ви сност и ује ди ње ну Ал ба ни ју. Без бед но сни иден ти тет Ко со ва и Ме то хи је  

1 Ди ми три је Бог да но вић, Књи га о Ко со ву, 4.html., 08/05/2012. 
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се гра дио бор бом про тив фа ши стич ких си ла, пе те ко ло не и Ал ба на ца. Овај 
кон грес је по знат по ве ли ким фрак циј ским бор ба ма уну тар КПЈ. Ова кав став 
Ко мин тер не био је ре зул тат чи ње ни це што је Ју го сла ви ја би ла уто чи ште бе ло-
гар деј ске вој не еми гра ци је, ко ја је сма тра на не при ја те љем со вјет ске ре пу бли ке 
и опа сно шћу за бољ ше вич ку ре во лу ци ју. Ко мин тер на је на ла га ла ју го сло вен-
ским ко му ни сти ма да „су зби ју угње та ва ње по тла че них на ци ја од стра не срп-
ских вла сто др жа ца и да пот по ма жу зах тев тих на ци ја за оства ри ва ње пра ва на 
са мо о пре де ље ње – осни ва ње соп стве них шко ла, не за ви сних су до ва уз ства ра ње 
по кра јин ских ауто но ми ја.2 Ова чи ње ни ца не дво сми сле но го во ри да су ово тзв. 
ру ди мен тар ни об ли ци ауто но ми је Ко со ва ини ци ра ни ста во ви ма КПЈ. 

Да кле, по ли ти ка КПЈ пре ма на ци о нал ном пи та њу би ла је од ре ђе на на-
сле ђем со ци ја ли стич ког по кре та ју го сло вен ских на ро да и ста во ви ма и од лу-
ка ма Ко му ни стич ке ин тер на ци о на ле (Ко мин тер на). Упра во под ути ца јем 
Ко мин тер не, КПЈ је би ла у си ту а ци ји да за сре змер но крат ко вре ме из ме ђу 
два свет ска ра та бит но ме ња сво ју по ли ти ку пре ма на ци о нал ном пи та њу у Ју-
го сла ви ји. Са о бра зно за о кре ту Ко мин тер не пре ма кур су „На род ног фрон та“ 
(1935), ка да је фа ши стич ка опа сност по ста ла очи глед на, до вео је и до про ме на 
у по ли ти ци КПЈ пре ма ју го сло вен ској др жа ви у ци љу обез бе ђи ва ња ко а ли ци је 
ан ти фа ши стич ких сна га. У том ци љу се има чу ва ти ин те гри тет Ју го сла ви је, а 
бу ду ћи од но си из ме ђу ју го сло вен ских на ро да за ми шља ју се као фе де ра тив ни, 
а фа ши стич ки се па ра ти зам уста ша и про бу гар ског ВМРО-а се осу ђу је. 

За став КПЈ пре ма Ко со ву и Ме то хи ји би ла је зна чај на Пе та зе маљ ска кон фе-
рен ци ја КПЈ (1940). И ов де се знат но не од сту па од већ по зна тог ста ва пар ти је 
пре ма ал бан ској на ци о нал ној ма њи ни. Су шти на пар тиј ске бор бе оста је бор ба за 
сло бо ду и рав но прав ност ал бан ске на ци о нал не ма њи не на Ко со ву, Ме то хи ји и 
Сан џа ку, а у исто вре ме и бор ба про тив ита ли јан ских аге на та, ко ји су сво јом лу ка-
вом по ли ти ком по ку ша ва ли да об ма ну угње те не Ал бан це и иза зо ву рат ни су коб у 
том де лу Ју го сла ви је. На овој кон фе рен ци ји је до шло и до но вог ор га ни за ци о ног 
об ли ка де ло ва ња пар ти је на Ко со ву и Ме то хи ји. Та да је КПЈ при хва ти ла зах тев 
Об ла сног ко ми те та за Ко со во и Ме то хи ју да де лу је са мо стал но.3

КПЈ и ње но де ло ва ње на Ко со ву и Ме то хи ји то ком  
Дру гог свет ског ра та до ка пи ту ла ци је Ита ли је

Пар ти зан ски по крет на Ко со ву и Ме то хи ји ни је био до вољ но јак, а ова-
кво ста ње тра је од за бра не ра да КПЈ на Ко со ву и Ме то хи ји 1920. го ди не. До 
по бољ ша ња ње го вих ак тив но сти је до шло три де се тих го ди на про шлог ве ка. 

2 Ар хив КПЈ II, 433-436. 
3 До та да, Об ла сни ко ми тет за Ко со во и Ме то хи ју де ло вао је у спре зи са По кра јин ским 

ко ми те том КПЈ за Цр ну Го ру, Сан џак и Бо ку. 



Срђан Словић302

Сам ко му ни стич ки про грам био је та ко ди зај ни ран да је у пред рат ним го ди-
на ма од го ва рао Ал бан ци ма са Ко со ва и Ме то хи је. Ко му ни стич ки про грам је 
кри ти ко вао ко ло ни за ци о ни про грам, за ла гао се за пра ва ал бан ског на ро да и 
де нун ци рао ве ли ко срп ску по ли ти ку. 

По ли тич ке при ли ке на те ри то ри ји Ко со ва и Ме то хи је у пр вим го ди на-
ма на род но о сло бо ди лач ког ра та би ле су ком пли ко ва не. Ово ме ни је мно го 
по мо гло ни ван се риј ско ан га жо ва ње пар ти је да оку пи све ро до љу би ве ма се 
у на род но о сло бо ди лач ки по крет и бор бу про тив оку па то ра. Раз лог је ле жао 
у чи ње ни ци да су у ме ђу рат ном пе ри о ду вла да ју ће струк ту ре де ло ва ле на 
под сти ца њу на ци о нал не мр жње и ства ра њу не по ве ре ња, што је ре зул ти ра-
ло у на ци о нал ној и вер ској по дво је но сти.4 КПЈ је и са ма на пра ви ла по чет ну 
гре шку ти ме што ни је при хва ти ла ју го сло вен ску од ред ни цу по кре та. Ка ко 
је и сам Али Шу кри ја ис та као, „у лет ку у ко ме ће се вр ши ти по зив на ро ду за 
бор бу про тив оку па то ра ни ка ко не сме мо да ста ви мо име Ју го сла ви ја, јер 
ће мо ти ме ви ше из гу би ти не го до би ти“. Го ди ну да на ка сни је, на про ши ре-
ном са стан ку Об ла сног ко ми те та КПЈ, кра јем де цем бра 1942. го ди не у се лу 
Вре лу ис так ну то је да је НОБ про тив оку па то ра и за на ци о нал но осло бо-
ђе ње ко је се мо ра спро во ди ти на ре во лу ци о на ран на чин; КПЈ не мо же да 
при зна фа ши стич ко рас пар ча ва ње Ју го сла ви је; она је за ре во лу ци о нар но 
са мо о дре ђе ње осло бо ђе них на ро да. Ка да бу де ис те ран оку па тор и уни ште-
не ње го ве слу ге, пред свим на ро ди ма Ју го сла ви је би ће по ста вље но да уре де 
жи вот она ко ка ко они хо ће. Су про тан став иде на ру ку оку па то ру.5 Ов де 
се та ко ђе им пли ци ра бу ду ће ује ди ње ње Ко со ва и Ме то хи је са Ал ба ни јом. 
Пра ве ћи алу зи ју на са да шњу си ту а ци ју на Ко со ву и Ме то хи ји, тре ба ис та ћи 
да Ал бан ци та да ни су би ли за ства ра ње не за ви сне др жа ве, већ на ње но при-
па ја ње ма ти ци Ал ба ни ји. 

От пор не мач ком оку па то ру је по чео од мах на кон ње го вог на па да на 
СССР. То ком ју ла ме се ца 1941. го ди не ак ти ви сти ко му ни стич ког по кре та 
на под руч ју Ко со ва и Ме то хи је од ЦК КПЈ до би ја ју ин струк ци је о из во ђе њу 
са бо та жа у руд ни ку Треп ча. Ак ци је у ње му су по че ле из не ко ли ко раз ло га: 
ту је би ло ко му ни ста; био је зна ча јан за рат не по ду хва те Не мач ке, јер је ту 
би ла укљу че на и фа бри ка му ни ци је и због то га што је про из вод ња оло ва под-
ми ри ва ла 40% го ди шње по тро шње у Не мач кој.

Ко му ни стич ки по крет је то ком 1941. го ди не уве ли ко ра дио на по ве ћа њу 
свог члан ства. При пад ни ци ал бан ске по пу ла ци је би ли су ми нор ни део овог 
по кре та. Ме ђу нај и стак ну ти јим чла но ви ма би ли су Фа диљ Хо џа и Емин Ду ра-
ку. То ком сеп тем бра ме се ца 1942. го ди не би ла је обра зо ва на пр ва пар ти зан-
ска гру па са ста вље на ис кљу чи во од Ал ба на ца – Зеј нел Ај ди ни је ди ни ца. Има ла 

4 Оп шир ни је ви де ти у: Осни вач ки кон грес Ко му ни стич ке пар ти је Ср би је, мај 1945. 
го ди не, 8-12. 

5 Збор ник 1/19, 189-190. На ве де но пре ма: Ди ми три је Бог да но вић, оп. цит. 



Деловање КПЈ на Косову и Метохији током Другог светског рата 303

је не ко ли ко успе шних ак ци ја, ме ђу ко ји ма су нај ва жни је на пад на руд ник Ку-
ма но во и уби ство из за се де око 30 Не ма ца ју жно од При шти не. Убр зо је осно-
ва на још јед на је ди ни ца под ко ман дом Еми на Ду ра куа. Она је из вр ши ла на пад 
на ита ли јан ску вој ску и за пад но од При зре на уби ла 23 вој ни ка. 

Ак ци је ко сов ских пар ти за на ни су оста ле без про тив ре ак ци је оку па тор-
ских сна га. При кра ју 1942. го ди не Ду ра ку је био стре љан. Бо ро Вук ми ро-
вић и Ра миз Са ди ку би ли су за ро бље ни у Ђа ко ви ци и стре ља ни у апри лу 
1943. го ди не. Ита ли јан ске вла сти су у сво јим из ве шта ји ма о ак тив но сти ма 
ал бан ских бо ра ца би ле про тив реч не: у не ким из ве шта ји ма су их оп ту жи ва-
ли за ко ла бо ра ци о ни зам са пар ти за ни ма, а у дру гим их хва ли ли за све срд ну 
по моћ у њи хо вом хап ше њу. Пре о вла ђу ју ћа пи та ња ко ја су се ов де мо гла по-
ста ви ти би ла су ве о ма ја сна: да ли се ра ди ло се о од но су Ал ба на ца и Ср ба 
кроз бор бу за ре ше ње на ци о нал ног пи та ња или су би ли у пи та њу по ли тич ка 
иде о ло ги ја или осе ћа ње пре ма оку па ци о ним сна га ма? Би ло је очи глед но да 
је ово прет ход но би ло при мар ног, а по то ње дру го ра зред ног ка рак те ра. 

У јед ном де спе рат ном из ве шта ју КПЈ из ав гу ста 1943. го ди не ис ти че се 
сле де ће: „По крет на Ко со ву и Ме то хи ји је ве о ма слаб, та ко ре ћи мр тав. Он 
је у пот пу но сти од се чен од на род них ма са.... Ме ђу ал бан ском ма сом ко му ни-
сти се сма тра ју за оне ко ји су се бе про да ли Ср би ма“.6 Слич ног је ми шље ња 
и Све то зар Вук ма но вић Тем по, ко ји 8. ав гу ста 1943. го ди не Цен трал ном 
ко ми те ту КПЈ о вој но-по ли тич кој си ту а ци ји на Ко со ву и Ме то хи ји ис ти че 
сле де ће: „У ме се цу апри лу бо ра вио сам на Ко со ву и Ме то хи ји, где сам на и-
шао на за и ста те шку си ту а ци ју. Пар тиј ске ор га ни за ци је за у зи ма ле су је дан 
су ви ше сек та шки став по пи та њу оку пља ња свих гру па у на ци о нал но о сло бо-
ди лач ком фрон ту на ро да Ко сме та. На ро чи то су се сек та шки од но си ли пре-
ма на ци о на ли стич ким шип тар ским гру па ма, ко је су исти на шо ви ни стич ки 
рас по ло же не пре ма Ср би ма, али су исто вре ме но не при ја тељ ски рас по ло же-
не пре ма ита ли јан ском оку па то ру. Ова кво ста ње по сле ди ца је до та да ство-
ре не мр жње из ме ђу Ал ба на ца и Ср ба ко ју је оку па тор ве што ко ри стио по 
прин ци пу di vi de et im pe ra“.7 Је дан од по себ них про бле ма у де ло ва њу КПЈ на 
Ко со ву и Ме то хи ји био је и изо ло ва ност Об ла сног ко ми те та КПЈ за Ко со во 
и Ме то хи ју. Он је у ду жем пе ри о ду де ло вао без кон та ка та са ЦК КПЈ, као и 
без кон та ка та са ПК КПЈ Ср би је, Цр не Го ре или Ма ке до ни је.8

Ко му ни стич ка пар ти ја Ал ба ни је ни је, пре ма оче ки ва њи ма, по др жа ла 
ко сов ске Ал бан це јер је би ла ве за на за Ти та. Обра зо ва њу и ор га ни за ци о-
ном учвр шће њу Ко му ни стич ке пар ти је Ал ба ни је до при не ла су два еми са ра 

6 NA T-821, Reel 248, Fra me 75; Fo re ign Mi ni stry Re port on Ko so vo, 28. maj 1943. 
7 Zbor nik do ku me na ta i po da ta ka o na rod no o slo bo di lač kom ra tu ju go slo ven skih na ro da 

(inf: ZDNORJ), tom II, knji ga 10, izd. „Voj no i sto rij ski in sti tut“, Be o grad, 1962, 152-153. 
8 Де таљ ни је ви де ти у: Спа со је Ђа ко вић, Су ко би на Ко со ву, На род на књи га, Бе о град, 

1984, 43-52. 
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из Цр не Го ре: Ду шан Му го ша и Ми ла дин По по вић. Ову кон ста та ци ју је 
при знао и сам Ен вер Хо џа ис ти чу ћи да је то ком обра зо ва ња пар ти је за ви-
сност ал бан ске ко му ни стич ке пар ти је умно го ме за ви си ла од два по ме ну та 
дру га, Ми ла ди на и Ду ша на, јер је он био без ис ку ства и ја сне ви зи је о ор га-
ни за ци ји и по ли ти ци пар ти је. Бит но је ис та ћи да се овом при ли ком пи та ње 
Ко со ва ни је раз ма тра ло. Слич но је би ло и на кон фе рен ци ји пар ти је у мар ту 
1943. го ди не. 

Ал бан ци по ла ко по чи њу да осе ћа ју мр жњу не са мо пре ма Ср би ма и Цр-
но гор ци ма, већ и пре ма оку па ци о ној ита ли јан ској вла сти ко ју су, ка ко је већ 
ис так ну то, у по чет ку ста вља ли на пи је де стал. Из ова квог скло па од но са до-
шло је до ја ча ња ан ти ко му ни стич ког по кре та от по ра у Ал ба ни ји по зна тог 
као На ци о нал ни фронт (Bal li Kombëtar). 

Ба ли ком бе тар је осно ван при кра ју 1942. го ди не и пред ста вљао је по-
крет за сно ван на опо зи ци ји кра љу Зо гуу. Исто ри ча ри га ка рак те ри шу као 
ре ак ци о нар ну пар ти ју зе мљо по сед ни ка, док је ње гов по ли тич ки про грам 
био ре пу бли кан ски, ан ти фе у дал ни и ле во од цен тра. Био је бли зак са рад-
ни ци ма Фа на Но ли ја, ко га је 1924. го ди не сме нио Зо гу. По крет је био на-
ци о на ли стич ки обо јен под вођ ством Мид ха да Фра ше ри ја (Mid hat Frashëri) 
ста ри јег, си на Аб ди ла (Abdyl), идеј ног во ђе При зрен ске ли ге. Ње гов про-
грам се ба зи рао на по зна тој кон цеп ци ји о Ве ли кој Ал ба ни ји, што се у јед ном 
тре нут ку по кла па ло и са Му со ли ни је вом кон цеп ци јом. Ко му ни стич ки по-
крет се од по чет ка су прот ста вљао Ба ли ком бе та ру и по себ но му је за ме рао 
од би ја ње да се при дру жи По кре ту за на ци о нал но осло бо ђе ње. Овај по крет 
је био про гра ми ран као вр ста фрон та ко ји су кон тро ли са ли ко му ни сти. 

До су сре та из ме ђу По кре та за на ци о нал но осло бо ђе ње и Ба ли ком бе-
та ра је ипак до шло, и то у се лу Му кје, се вер но од Ти ра не. До ком про ми са 
ни је до шло јер ко му ни сти ни су би ли за кон цеп ци ју Ве ли ке Ал ба ни је ко ја 
би укљу чи ва ла и Ко со во, већ су би ли за Бал кан ску фе де ра ци ју. Про тив ве-
ли ко ал бан ске кон цеп ци је је у том тре нут ку био и Ен вер Хо џа, јер је та да 
би ло ва жни је по бе ди ти фа ши зам. Бор ба за Ве ли ку Ал ба ни ју ће се во ди ти 
тек на кон за вр шет ка ра та. Ова квом из ја вом Ен ве ра Хо џе и пот по ре ко ју је 
до био од Ми ла ди на По по ви ћа, ба ли стич ки по крет об ја вљу је рат ко му ни-
стич ком. Од та да, ба ли сти по чи њу са во ђе њем ко ла бо ра ци о ни стич ке по-
ли ти ке на лик чет нич кој. 

Не по сред но пре ка пи ту ла ци је Ита ли је, спе ку ли са ло се и са мо гућ но шћу 
ста вља ња ал бан ских ма са под ко ман ду Глав ног шта ба Ал ба ни је, а срп ских 
под ко ман ду на шег шта ба. Ми ла дин По по вић је чак био и ста ва да се Ме-
то хи ја ор га ни за ци о но-пар тиј ски укло пи у са став КПА. Ове ме ре су, с јед не 
стра не, би ле до бре јер би олак ша ле ре гру то ва ње ал бан ских ма са у на род-
но о сло бо ди лач ку бор бу. С дру ге стра не, мно го би се из гу би ло код срп ског 
на ро да. Очи глед но да је о ово ме од лу ку мо гао до не ти са мо пар тиј ски врх, 
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јер се ра ди ло о ве о ма осе тљи вом пи та њу. Ов де се, та ко ђе, ра ди не са мо о 
сло же ној си ту а ци ји на Ко со ву и Ме то хи ји већ и дез о ри јен ти са но сти Об ла-
сног Ко ми те та КПЈ за Ко со во и Ме то хи ју. На осно ву то га за кљу чу је мо да су 
ор га ни за ци о не про ме не у вој ној и пар тиј ској струк ту ри Ко со ва и Ме то хи-
је то ком на род но о сло бо ди лач ког ра та би ле узро ко ва не ире ден ти стич ким и 
на ци о на ли стич ким де ло ва њем ко је је пар ти ја по ку ша ва ла да спре чи. 

Ме сец да на на кон Му кјан ске кон фе рен ци је си ту а ци ја у Ал ба ни ји и на 
Ко со ву и Ме то хи ји ме ња се дра ма тич но. Раз лог ово га ле жао је у ка пи ту ла-
ци ји Ита ли је, 8. сеп тем бра 1943. го ди не. Ита ли јан ске тру пе до би ја ју на лог 
од Ри ма да се по вла че пре ма лу ка ма Ал ба ни је и Цр не Го ре. 

КПЈ на Ко со ву и Ме то хи ји на кон  
ка пи ту ла ци је Ита ли је

По сле ка пи ту ла ци је Ита ли је, Нем ци су пре у зе ли кон тро лу над те ри то-
ри јом Ко со ва и Ме то хи је и по сла ли сво је тру пе из При шти не у ци љу бло-
ка де ди ви зи је Пу ља са Ко со ва, по кре ћу ћи их пре ма Ел ба са ну и ко ри сте ћи 
па до бран ске је ди ни це у ци љу за ро бља ва ња при пад ни ка ита ли јан ске ви со ке 
ко ман де у Ти ра ни. Ка сни је су Ита ли ја ни би ли при ну ђе ни да де пор ту ју сво је 
тру пе у бу гар ску или не мач ку оку па ци о ну зо ну, јер је то зах те ва ло не мач ко 
оку па ци о но пра во. По пра ви лу, би ло је до зво ље но но ше ње са мо лич ног на-
о ру жа ња. Би ло је и из у зе та ка. Не ки ви ши офи ци ри ита ли јан ске вој ске до пу-
сти ли су сво јим бор ци ма да се бо ре на стра ни ко му ни ста, иако су не по сред-
но пре то га скло пи ли спо ра зум са еле мен ти ма не ко му ни стич ког по кре та 
от по ра у Де бру. У ита ли јан ској вој сци је би ло пра во ра су ло. Не ки офи ци ри 
су фор ми ра ли ба та љон „Ан то нио Грам ши“, не ки су би ли уби је ни или раз о-
ру жа ни, не ки ра ди ли код Aлбанаца на по љу у свој ству ро бо ва.9

Не мач ка је у но во о сво је ним те ри то ри ја ма прак тич но на ста ви ла тренд 
ита ли јан ске по ли ти ке. Игра ла је на кар ту ал бан ског се па ра ти зма и ире ден-
ти зма и та ко их при до би ја ла. Кра јем сеп тем бра 1943. го ди не зва нич но је 
при зна ла Ал ба ни ју у окви ру Му со ли ни је вих гра ни ца. По пут Аустро-Угар-
ске у Пр вом свет ском ра ту одр жа ва ли су фик ци ју да је Ал ба ни ја не у трал-
на и при ја тељ ска др жа ва. Ме ђу тим, зва нич но, Не мач ка је до шла да бра ни 
Ал ба ни ју од бри тан ске оку па ци је. Ал бан ска вла да је са мо при вид но би ла 
не за ви сна, њу је кон тро ли са ла Не мач ка. У том ци љу је у Ти ра ну до ве ден и 
Џа фер Де ва, ми ни стар уну тра шњих по сло ва, ко ји је от по чео са ре гру та ци-
јом без бед но сних сна га за бор бу про тив ко му ни ста. Кам па ња про тив Ср ба 
се на ста ви ла. Не мач ко при су ство је Ал бан це у то ме под сти ца ло. Пот по ру су 

9 NA T-501, Reel 259, Re ports on Ita lian-Ger man Re la ti ons, Fra me 37 (New Or ders), Fra me 
39, al so Re ports that Many Units of the Fi ren ze Di vi sion Me re Jo i ning Com mu nists Bands). 
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на ла зи ли у три ди ви зи је XXI Не мач ког пла нин ског кор пу са. Не мач ка по ли-
ти ка се са сто ја ла у то ме да се на Ко со ву ме ђу сим па ти зе ри ма на ци ста ор га-
ни зу ју во лон тер ске рат не је ди ни це. Уме сто ор га ни зо ва ња ова квих је ди ни ца, 
Ср би су ор га ни зо ва ли ан ти на ци стич ки по крет от по ра. 

У исто вре ме, ал бан ски зва нич ни ци на Ко со ву и Ме то хи ји от по че ли су 
са кам па њом ет нич ког ује ди ње ња. За го ва ра ли су иде ју ује ди ње ња Ко со ва, 
Ал ба ни је, Де бра и се вер ног Ко со ва. У том ци љу су одр жа ли се ри ју ми тин-
га у При зре ну где су се бе про гла си ли „Дру гом при зрен ском ли гом“ (16-20. 
сеп тем бар 1943. го ди не). Обра зо ван је Из вр шни ко ми тет на че лу са Ре џе-
пом Ми тро ви цом, а основ ни циљ ли ге био је „од бра на осло бо ђе них обла сти 
(од Ју го сла ви је) и свих оста лих обла сти бив ше Ју го сла ви је“. Њу су са чи ња-
ва ли по зна ти ре ак ци о на ри и ко ла бо ра ци о ни сти.10

Ли га је би ла ве о ма ак тив на у оку пља њу сво јих во лон те ра ко ји су се ис-
та кли у бор би про тив Ср ба и Цр но го ра ца у око ли ни Пе ћи. Циљ им је био 
ко нач но про те ри ва ње Ср ба и Цр но го ра ца са те ри то ри је Ко со ва и Ме то хи-
је. Ге не рал Не дић је од не мач ких вла сти за тра жио за у ста вља ње овог про те-
ри ва ња, јер је из Ли пља на про те ра но око 120 ва го на пу них же на и де це, а 
из Ми тро ви це је про те ра но 600 по ро ди ца. Од по ли тич ког зва нич ни ка из 
Бе о гра да, Хер ма на Ној ба хе ра (Her mann Ne u bac her) за тра же но је да се ово 
про те ри ва ње за у ста ви. Про це њу је се да је од 1941-1944. го ди не би ло про те-
ра но око 40.000 Ср ба и Цр но го ра ца.11 . 

Ли га је вре ме ном пре ра ста ла у сво је вр сни ба сти он про тив на род но-
о сло бо ди лач ког по кре та и ула ска ње го ве вој ске на те ри то ри ју Ко со ва и 
Ме то хи је. По ред ору жа не бор бе, про па ган да је би ла глав но сред ство у 
за стра ши ва њу не ал ба на ца под прет њом од ма зде. Глав не па ро ле би ле су: 
„Ет нич ка Ал ба ни ја“, „Од бра на Ко со ва“, „При са је ди ње ње Ко со ва Ал ба ни-
ји“ и оста ле. 

Број чла но ва Ли ге се кре тао из ме ђу 12.000 и 15.000, па се сма тра ло да 
ко сов ски Ал бан ци по ста ју ко ла бо ра ци о ни сти у пра вом сми слу ре чи тек кра-
јем ра та. За Ли гу се мо же ре ћи да је би ла ви ше ан ти ко му ни стич ка не го про-
фа ши стич ка. Ба ли ком бе тар је та ко ђе имао од ре ђе ни ути цај, али је ба лан си-
рао из ме ђу Не мач ке и Ен гле ске. Кра јем ра та, ка да је ви део да ће фа ши стич ке 
си ле из гу би ти рат, по стао је про ен гле ска ор га ни за ци ја. Че сто су се жа ли ли 

10 Пот пред сед ни ци Ли ге би ли су Му са Ше ху и Кољ Мир ђи ни. Чла но ви Ли ге би ли су: 
Шех Ха са ни, Бе дри Пе ја, Аслан Бо ље ти ни, Та хир За и ми и Ћа зим Бла ца. По што је Ре-
џеп Ми тро ви ца иза бран за пред сед ни ка вла де Ал ба ни је, на че ло Из вр шног ко ми те та 
до шао је Бе дри Пе ја. На кон то га се осни ва ју окру жни, сре ски и оштин ски ко ми те ти 
Ли ге. На ску пу у При зре ну од ре ђе ни су и де ле га ти „но вих кра је ва Ал ба ни је“ (Ко со ва, 
Ме то хи је и Сан џа ка) за На род ну скуп шти ну, ко ја је тре ба ло да се са ста не 16. ок то бра 
у Ти ра ни. То су би ли Де ва и Ибра хим Љу тви. 

11 Noel Mal kolm, Ko so vo, A Short Hi story, Pa per mac, 1999, 305. 
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да су њи хо ви чла но ви про го ње ни са те ри то ри је Ко со ва и Ме то хи је, а да је 
њи хо ва про па ган да успе шно пред у пре ђи ва на. Чла но ви су им би ли за тва ра-
ни, пре ће но им је и тр пе ли су фи зич ку тор ту ру уко ли ко би би ли ухва ће ни 
у ши ре њу про па ганд ног ма те ри ја ла. Би ла је ак тив на и пар ти ја „Ле га ли тет“, 
ко ја је би ла за Зо гуа и то у вој ним кру го ви ма. Про ен гле ски је би ла ори јен ти-
са на, што и не чу ди јер је Зо гу рат про вео у Лон до ну. Вој ни ко ман дант Абаз 
Ку пи је са ра ђи вао са Ен гле зи ма у се вер ној Ал ба ни ји. 

Бри тан ски офи цир Кемп је при ли ком сво јих по се та Ко со ву и Ме то хи ји 
уочио да је по ро ди ца Кри е зиу би ла ве о ма ак тив на у пру жа њу по мо ћи са ве-
знич ким сна га ма. Ме ђу тим, ово ме се ни је мо гло ве ро ва ти. Три да на на кон 
до го во ра да се по диг не уста нак на Ко со ву и Ме то хи ји, Спе ци јал ни од бор за 
из вр шне опе ра ци је (SОЕ) на ло жио је Кем пу да пре ки не би ло ко ји кон такт 
са Кри е зи ју ом. Раз лог ова кве од лу ке ле жао је у чи ње ни ци што су пар ти за ни 
про те сто ва ли про тив Кем по вих аран жма на са ли де ри ма не ко му ни стич ких 
по кре та от по ра. Шта ви ше, SOE је ис ти цао да су им у овом тре нут ку од но си 
са ко му ни стич ким по кре том од пр во ра зред не ва жно сти. 

У по гле ду Ал ба на ца са Ко со ва и Ме то хи је, ко му ни стич ки по крет је 
имао две оп ци је: он је пра вио бла ге по ли тич ке уступ ке ве за не за ал бан ски 
на ци о на ли зам, док је, са дру ге стра не, не ми ло срд но по ти ски вао раз вој би-
ло ка квог ал бан ског ан ти ко му ни стич ког по кре та от по ра. Је дан од нај ве ћих 
усту па ка ти цао се по др шке пра ву на са мо о пре де ље ње до от це пље ња ко сов-
ских Ал ба на ца. Ме ђу тим, ово је био так тич ки по тез у ци љу па ри ра ња про па-
ган ди Ли ге и при до би ја њу Ал ба на ца. 

У пе ри о ду од 3-5. но вем бра 1943. го ди не, на VI са ве то ва њу Об ла сног 
ко ми те та КПЈ за Ко со во и Ме то хи ју на Шар-пла ни ни, до не та је од лу ка да 
се Об ла сни ко ми тет пре и ме ну је у По кра јин ски и да се на зив Ме то хи ја пре-
и ме ну је у Ду ка ђин. По ред по кра јин ског, обра зу ју се и два об ла сна ко ми те та 
КПЈ – за Ду ка ђин и Ко со во. До та да шње вој но ру ко вод ство би ло је пре и-
ме но ва но у Глав ни штаб НОВ и ПО Ко со ва и Ду ка ђи на. По сре ди је би ло 
обра зо ва ње на род но о сло бо ди лач ких од бо ра за Ко со во и Ду ка ђин. Овај акт 
је имао од ре ђе ни др жав но прав ни зна чај и тре ба се по сма тра ти у по ли тич кој 
ге не зи бу ду ће ко сов ско ме то хиј ске ауто но ми је. 

У та квој ат мос фе ри је одр жа на Бу јан ска кон фе рен ци ја, од 31. де цем бра 
1943. до 2. ја ну а ра 1944. го ди не. Де ле га ти су се сре ли у се лу Бу јан, у бли зи ни 
Тро по је у се ве ро и сточ ној Ал ба ни ји. Са си гур но шћу се не зна та чан број уче-
сни ка, али се сма тра да је та мо би ло 49 уче сни ка од ко јих су са мо њих сед мо-
ри ца би ли ет нич ки Ср би. Сре зо ви и по је ди ни кра је ви Обла сти ни су би ли рав-
но мер но за сту пље ни на кон фе рен ци ји. Де ле га ти гњи лан ског сре за ни су би ли 
при сут ни. Пре ма ре чи ма Па вла Јо ви ће ви ћа, та да шњег се кре та ра ОК КПЈ, 
на ци о нал ни са став де ле га та ни је од го ва рао на ци о нал ном са ста ву ста нов ни-
штва обла сти. Ово због то га што су кон фе рен ци ји при су ство ва ли у свој ству 
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де ле га та и Ал бан ци ко ји ни су би ли ју го сло вен ски др жа вља ни ни ти су жи ве ли 
на ју го сло вен ској те ри то ри ји – из кра ја у ко јем је одр жа на кон фе рен ци ја. Та-
квих де ле га та је би ло де се то ри ца, што је чи ни ло уку пан број од 1/5 де ле га та 
ко ји ни су би ли са те ри то ри је Ко со ва и Ме то хи је.12

Кон фе рен ци ја је по сво јој су шти ни би ла про ал бан ска са тен ден ци ја-
ма ире ден ти зма. То нам по твр ђу је и тач ка пр ва, под б) „Пр ви им пе ри ја ли-
стич ки рат је за вр шен Вер сај ским уго во ром, ко ји је по ред дру гих не прав ди 
ство рио и Ју го сла ви ју да би за до во љио ве ли ко срп ску хе ге мо ни стич ку кли ку 
на че лу са кра љем Алек сан дром. Та ква Ју го сла ви ја, ко ја ни је од го ва ра ла во-
љи на ро да, би ла је ти пич на зе мља на ци о нал ног, по ли тич ког и еко ном ског 
угње та ва ња у Евро пи“. Ово је са мо по на вља ње од лу ка Че твр тог кон гре са 
КПЈ из 1928. го ди не и пред фрон тов ска фор му ла Ко мин тер не. Кон фе рен-
ци ја по том го во ри о пи та њу ал бан ске на род но сти: „Ал бан ски на род на Ко-
со ву и Ме то хи ји, не са мо да је био по ли тич ки, на ци о нал но и еко ном ски 
угње тен, не го је под врг нут фи зич ком ис тре бље њу. Од ри ца на су му сва на-
ци о нал на пра ва (не ма ње шко ла на ма тер њем је зи ку, спре ча ва ње кул тур ног, 
по ли тич ког и еко ном ског раз вит ка). Ње го ви та ко зва ни пред став ни ци би ли 
су вер ни аген ти ве ли ко срп ске хе ге мо ни стич ке кли ке за пљач ку и угње та ва-
ње. Вр ху нац еко ном ског ис ко ри шћа ва ња би ла је аграр на ре фор ма, ко ја је 
има ла за циљ за о штра ва ње мр жње из ме ђу Ал ба на ца, Ср ба и Цр но го ра ца, 
оси ро ма ше ње Ал ба на ца до тог сте пе на да бу ду при ну ђе ни на исе ља ва ње, 
ства ра ње ре ак ци о нар них сна га на Ко со ву и Ме то хи ји, сла бље ње ре во лу ци-
о нар не сна ге на ро да Цр не Го ре да ју ћи им зе мљу на Ко со ву и Ме то хи ји. 
Ал бан ски на род Ко со ва и Ме то хи је, на ста вља се са да у ду ху ре ви ди ра не 
на ци о нал не по ли ти ке из 1936. го ди не, по сле ка пи ту ла ци је Ју го сла ви је, као 
на род без до вољ но све сти, ко јем је би ло до го ре ло до но ка та, био је го тов 
да по здра ви као при ја те ља сва ког оног ко би му про ме нио оно ста ње. Чак 
и кр во лоч ни вој ни ци фа ши зма, ко ји су би ли окр ва ви ли ру ке кр вљу на ро да 
Шип ни је, при зна је се у Ре зо лу ци ји, при зна ва ни су као спа си о ци... Кли ка 
из да ји ца ко ри сте ћи рас по ло же ње ал бан ских на род них ма са у то ку вла да ви-
не ве ли ко срп ских хе ге мо ни ста, пре ва ри ше ал бан ски на род и не да до ше му 
да чу је пра ви глас сво јих си но ва, да је фа ши зам за кле ти не при ја тељ сва ког 
на ро да, па пре ма то ме и ал бан ског“. 

Та ко ђе се ис ти че и оп ци ја ује ди ње ња са Ал ба ни јом, јер су „Ко со во 
и Ме то хи ја под руч је са ве ћин ским ал бан ским ста нов ни штвом, ко је са да, 
као и увек у про шло сти, те жи ује ди ње њу са Ал ба ни јом.... Је ди ни на чин да 
Ал бан ци са Ко со ва и Ме то хи је бу ду ује ди ње ни са Ал ба ни јом је сте за јед-
нич ка бор ба са оста лим на ро ди ма Ју го сла ви је про тив оку па то ра и ње го вих  

12 Ин тер вју Па вла Јо ви ће ви ћа НИН-у, бр. 1719 од 11. де цем бра 1983, под на сло вом 
„Зло у по тре ба јед ног рат ног до ку мен та“, 11-14. 



Деловање КПЈ на Косову и Метохији током Другог светског рата 309

слу гу. Је ди ни на чин да се по стиг не сло бо да је мо гућ ност од лу чи ва ња о сво-
јој соп стве ној суд би ни уз пра во на са мо о пре де ље ње до от це пље ња, што 
ва жи и за Ал бан це“.13 

Овај дру ги про глас се раз ли ку је од прет ход ног по то ме што ну ди јед ну 
ре во лу ци о нар ну кон цеп ци ју ује ди ње ња са Ал ба ни јом. Га ран ци ја за то ни су 
ви ше Не мач ка и Ита ли ја, већ СССР, Ве ли ка Бри та ни ја и САД кроз до ку-
мен та усво је на то ком Дру гог свет ског ра та: Атлант ска по ве ља, Мо сков ска 
и Те хе ран ска кон фе рен ци ја. Ме ђу пот пи сни ци ма ове Ре зо лу ци је би ли су 
Мех мед Хо џа, Па вле Јо ви ће вић и Ри фат Бе ри ша. Ен вер Хо џа је ов де био не-
ис крен и био то ле ран тан у по гле ду за хва та ња де ла те ри то ри је Ал ба ни је од 
стра не Ал ба на ца са Ко со ва и Ме то хи је, јер је имао аспи ра ци је пре ма це лом 
Ко со ву и Ме то хи ји. У том ци љу је и ре као да да је је дан срез, али тра жи це ло 
Ко со во и Ме то хи ју. 

На овај про глас од го во рио је Ми ло ван Ђи лас, ис ти чу ћи „да би пи та ње 
про ме не гра ни ца устре ми ло је дан на род про тив дру гог“. Кри ти ка је би ла да-
та у бла жој фор ми и оста ла је на сна зи још из ве сно вре ме на кон од ла ска Не-
ма ца. КПЈ је би ла де цид на да оста не на ре во лу ци о нар ном пу ту до за вр шет ка 
ра та и све сно при зна ла од ре ђе не гре шке ко је је по чи ни ла. Јед на од тих би ло 
је ства ра ње По кра јин ског ко ми те та Ко со ва и Ме то хи је и про ме на на зи ва 
Ме то хи ја у Ду ка ђин. Раз лог ово га ле жи у чи ње ни ци да под Ду ка ђин спа да ју 
и кра је ви ко ји пре ла зе пре ко бив ше ју го сло вен ске гра ни це. Ти ме је тре ба ло 
уки ну ти на зив По кра јин ски ко ми тет и оста ти при на зи ву Об ла сни ко ми тет. 
Об ла сни ко ми тет је ужег зна че ња и не би пре ла зио на те ри то ри ју Ал ба ни је. 

КПЈ и ко му ни стич ки по крет на Ко со ву и Ме то хи ји је био у ста њу да ис-
тра је на свом пу ту јер је од са ве зни ка до би јао но вац и опре му. Ме ђу тим, и то 
ни је мо гло по ја ча ти пар ти зан ске ак тив но сти. Ја чи ути сак на ал бан ске ма се 
оста ви ла су са ве знич ка бом бар до ва ња од на па да ко му ни ста на руд ник хро ма 
у обла сти Ђа ко ви це. Ово ме тре ба при до да ти и про дор Цр ве не ар ми је, што 
је био раз лог сла би јег ода зи ва Ал ба на ца на мо би ли за ци ју. 
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Sr đan SLO VIĆ

COmmUNIST PARTY OF YUGOSLAVIA  
ANd ITS ACTIVITY IN KOSOVO ANd mETOHIA 

dURING THE SECONd wORLd wAR

Summary

The attitude of CPY toward the Kingdom of Yugoslavia, and later on Yugosla-
via, including the issue of annexation of Kosovo and Metohia to Albania, was being 
evolved. During the interwar period it largely coincided with the attitudes of Com-
munist International (Kominterna), and mostly corresponded to the requests of the 
Albanians in Kosovo and Metohia. 

In the initial years of the Second World War, political circumstances in Kosovo 
and Metohia were disorganized, which was the result of the structure of the Alba-
nian population, condition left by the Kingdom of Yugoslavia, politics of great pow-
ers „divide et impera“, and the make up and isolation of Territorial Committee of 
CPY for Kosovo and Metohia – it was very unproportional, mostly in favour of Ser-
bian members. 

Until the Bujan’s Conference, Albanian communists did not extend their re-
quest for the annexation of Kosovo and Metohia to Albania, and opposed to Balli 
Kombetar. On the other hand, communist movement made great concessions to 
Albanian nationalists, and at the same time, suppressed Albanian anti-communist 
movement. The recognition of the right to self-determination up to secession was 
not disappeared completely. One of the concession was the change of the title 
„Metohia“ in „Dukadjin“ (November 1943), although „Dukadjin“included a larger 
geographic area. 

Furthermore, the second way of concession was the Bujan’s Conference which 
included 49 participants out of which only 7 participants were Serbs. 1/5 of them 
were not from Kosovo and Metohia. The Resolution itself gave an overview of the 
inter-war situation in Kosovo and Metohia until the conference – the policy of 
agrarian reform and colonization was condemned, the Kingdom of Yugoslavia was 
considered as imperialistic creation putting the Albanians into the second place etc. 

Generally speaking, after the capitulation of Italy, Albanian communists started 
infiltrating their ideas of Great Albania through the Territorial Committee of CPY 
for Kosovo and Metohia, since they could not do it through the Italian propaganda. 
No matter how the war will end up (but it was largely known the fascism will lose 
the war), Kosovo and Metohia should be annexed to Albania. There were no re-
quests for the independence of Kosovo and Metohia. 
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Finally, without foreseeing the final attitude toward the policy of CPY in Koso-
vo and Metohia, it can be said that CPY, making concessions to Albanian nation 
in Kosovo and Metohia, opened the possibility of rudimentary ways of Kosovo-
Metohian area institutionalization (Territorial Committee of CPY for Kosovo and 
Metohia and Military Committee (1943). 

Key words: CPY, national issue, Kosovo and Metohia, Kominterna, the Second 
World War. 

Рад је пре дат 1. ок то бра 2012. го ди не, а на кон 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.



Игор ВУ КО ЊАН СКИ* 

РАЗ ВОЈ СРП СКЕ ДР ЖАВ НО СТИ  
И ПО ЛО ЖАЈ ДР ЖАВ НИХ ЧИ НОВ НИ КА

Aпстракт: Тра ди ци ја пре ма ко јој др жав ни чи нов ни ци за у зи ма ју по-
себ но ме сто у устрој ству и функ ци о ни са њу срп ске др жа ве се же у да ле ку 
про шлост. Би ло да су по се бан ре жим ра да, од го вор но сти и при ви ле ги је 
др жав них чи нов ни ка би ле по сле ди ца по тре ба оли гар ха да кон тро ли ше 
њи хов рад, би ло да се по себ ност уре ђе ња тог си сте ма до во дио у ствар ну 
ве зу са при ро дом по сло ва ко ји су др жав ни чи нов ни ци оба вља ли, тек осо-
бе но сти чи нов нич ког по ло жа ја би ле су пред мет за кон ске ре гу ла ти ве још 
од вре ме на Кне же ви не Ср би је. 

Раз вој чи нов нич ког пра ва кон цеп ту ал но је пра тио раз вој срп ске др-
жав но сти. Ка ко са мо по сто ја ње др жа ве ни је би ло до вољ но за оси гу ра ње 
раз во ја др жа ве, то је раз вој и ор га ни за ци ја ње них ин сти ту ци ја пра тио 
и раз вој чи нов ни штва ко ји је про шао дуг пут раз во ја, од ин стру мен та 
вла сти до ста ле шког, про фе си о нал ног и ви ше-ма ње не за ви сног и не при-
стра сног апа ра та. Ин ди рект но, овај рад ће по ка за ти у ко јој ме ри су по-
ло жај и уло га чи нов ни штва у бит но ме усло ви ли и пра ти ли раз вој срп ске 
др жав но сти.

Све др жав не ре фор ме, од ко јих смо тре нут но ак ту ел ној и са ми све-
до ци, спро во ђе не су под ути ца јем исто риј ских, по ли тич ких и иде о ло шких 
про ме на, ко јих је би ло мно го на на шим про сто ри ма. Ка ко се на ша бу дућ-
ност не мо же за ми сли ти без чвр стог упо ри шта у не ким тра ди ци о нал ним 
вред но сти ма, и да нас оста је отво ре но пи та ње да ли су др жав ни чи нов ни-
ци у слу жби вла да ра од но сно др жа ве или у слу жби на ро да. Од го вор на 
ово пи та ње ин ди рект но ле жи и у осо бе но сти њи хо вог ста ту сног по ло жа ја 
и не ким оп штим ка рак те ри сти ка ма чи нов нич ког пра ва ко је кон ти ну и ра-
но пра те раз вој срп ске др жа ве.

Има ју ћи у ви ду да је срп ски на род био кон сти ту ти ван на род у ства-
ра њу две др жа ве – Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца и Кра ље ви не 
Ју го сла ви је, овим ра дом ће, по ред устав них и за ко но дав них од ред би из 
вре ме на Кне же ви не Ср би је, би ти об у хва ћен и кра так при каз За ко на 
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о чи нов ни ци ма из 1931. го ди не ко јим су пре у зе те и раз ра ђе не од ред бе 
За ко на о чи нов ни ци ма из 1923. го ди не. 

Кључ не ре чи: др жав ни чи нов ник, чи нов нич ко пра во, тра ди ци о нал не 
вред но сти, исто ри о граф ска гра ђа, Ср би ја.

Увод

Исто риј ски гле да но, ства ра ње чи нов нич ког апа ра та по че ло је па ра лел но с 
раз во јем ап со лу ти стич ких мо нар хи ја. Про фе си о нал на пла ће нич ка вој ска, а по-
том и пр ви управ ни ре со ри ди пло ма ти је и фи нан си ја сма тра ју се ру ди мен тар-
ним за че ци ма др жав не упра ве и пра по че ци ма у раз во ју чи нов нич ког апа ра та. 
По чет на ор га ни за ци ја др жа ве, у са вре ме ном сми слу те ре чи, би ла је све де на 
на кла сич не ре со ре: од бра на, по ли ци ја, ди пло ма ти ја, пра во су ђе и фи нан си је. У 
свим тим ре со ри ма др жа ва је на сту па ла са по зи ци ја ап со лут не вла сти, ауто ри-
та тив ним од лу чи ва њем и ме ха ни зми ма при ну де. Тек се на кон пр вих гра ђан ско-
де мо крат ских ре во лу ци ја, на пу шта те за о то ме да власт до ла зи од Бо га, као и 
те за да власт при па да јед ном чо ве ку – мо нар ху, ко ји је ода бран ми ло шћу Бо жи-
јом. Та ко по сте пе но др жав на си ла пре ста је да бу де ар би трар на и по ста је огра-
ни че на за ко ни ма. Оно што се ге не рал но мо же од ре ди ти као раз вој ни пут свих 
са вре ме них др жа ва, њи хо вих ин сти ту ци ја и чи нов нич ког апа ра та, би ло је са ве-
ћим или ма њим за ка шње њем ка рак те ри стич но и за раз вој срп ске др жав но сти. 

У Ср би ји с по чет ка XIX ве ка још ни су за жи ве ле те ко ви не про све ће ног ап-
со лу ти зма ко је су у Евро пи жи ве ле већ пу но јед но сто ле ће. Раз лог ово ме сва-
ка ко тре ба тра жи ти у то ме што су пр ви срп ски кне зо ви би ли се ља ци-рат ни ци, 
а не пле ми ћи и што су др жа во твор ну по ли ти ку во ди ли ју на ци – То ма Ву чић; 
би ро кра ти – Или ја Га ра ша нин и тр гов ци – Ми ша Ана ста си је вић. Као што су 
пр ви срп ски ли бе ра ли оног вре ме на ис ти ца ли, Ср би ја је би ла из бор на мо нар-
хи ја, без ста ле шког плем ства и тра ди ци о нал не ди на стич ке по ро ди це. Са мо 
је Ми лош Обре но вић од сул та на био при знат за на след ног кне за, а оста ли ма 
су при ви ле ги је би ле не си гур не. Тек је под ути ца јем уста во бра ни те ља Ми лош 
Обре но вић по чео да вла да на ред ба ма и на ло зи ма пре ко та да још пот пно не-
струч них чи нов ни ка, ко ји су би ли пре о бра же ни из кне же ве па три мо ни јал не 
по слу ге. Та ко је по че ла да се ства ра пр ва скром на би ро крат ска упра ва ко ју 
су чи ни ли углав ном са мо опи сме ње ни по је дин ци и ло јал не вој не ста ре ши не. 

За че ци срп ског чи нов нич ког пра ва 

На осно ву ис тра же не исто ри о граф ске гра ђе, у дво ве ков ној исто ри ји раз-
во ја чи нов нич ког апа ра та у Ср би ји мо же мо из ве сти за кљу чак да је др жав ним 
чи нов ни ци ма нај те же би ло на са мом по чет ку кон сти ту и са ња са вре ме не срп ске  
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др жа ве. Из исто ри о граф ских по да та ка ви ди се да је кнез Ми лош Обре но вић 
на пр ве чи нов ни ке гле дао као на лич ну по слу гу, што је про у зро ко ва ло њи-
хо ву пот пу ну ста ту сну не си гур ност. Ка ко бе ле жи Сло бо дан Јо ва но вић, под 
вла шћу Ми ло ша Обре но ви ћа чи нов нич ки по зив ни је био ни ти пре сти жан 
ни ти је, ка ко је то би ло ка сни је, до но сио еко ном ску и со ци јал ну си гур ност. У 
вре ме пр ве вла да ви не Ми ло ша Обре но ви ћа, но си о ци и из вр ши о ци јав не вла-
сти би ли су пот пу но из ло же ни ми ло сти и са мо во љи свог вр хов ног го спо да ра, 
ко ји је по свом на хо ђе њу мо гао да по ста вља, ка жња ва и от пу шта чи нов ни ке 
из др жав не слу жбе.1 

Пр ви за ко но дав ни оквир за уре ђе ње ста ту са др жав них чи нов ни ка са-
др жан је у пр вом срп ском Уста ву. На и ме, Устав Кња жев ства Сер би је из 
1835. го ди не по знат као „Сре тењ ски Устав“ у сво јој XII гла ви по себ но 
је уре дио по ло жај чи нов ни ка. Ти ме се по пр ви пут фор ми рао је дан но ви 
објек тив ни, нор ми ран прин цип уре ђе ња чи нов нич ког ста ле жа ко ји је по-
чи вао на си сте му над ре ђе но сти и под ре ђе но сти. За то раз до бље, у ко ме 
се за чи њу еле мен ти чи нов нич ког ста ту сног за ко но дав ства, ве зу ју се две 
бит не ка рак те ри сти ке. Пр во, до та да вр ло ап страк тан по јам слу жбо ва ња 
др жа ви до би ја сво ју кон кре ти за ци ју и дру го, уоча ва се ре а лан про блем не-
до стат ка шко ло ва ног ка дра нео п ход ног за функ ци о ни са ње др жав не ад ми-
ни стра ци је ор га ни зо ва не кроз ма ње или ви ше раз гра на ту мре жу хи је рар-
хиј ских слу жби и над ле шта ва. 

И дру ги по ре ду срп ски Устав до нет 1838. го ди не, ко ји је по са др жи ни 
био ви ше ор ган ски за кон, огра ни чен на про пи си ва ње упра ве у зе мљи, са-
др жао је по себ не од ред бе о чи нов ни ци ма. Уну тар све га 66 чла но ва, што га 
је чи ни ло нај кра ћим срп ским Уста вом, би ло је од ре да ба ко је су уре ђи ва ле 
за чет ке ру ди мен тар них об ли ка ор га ни за ци је др жав не вла сти и чи нов нич ког 
апа ра та. Та ко је Кне же ви на Ср би ја од оли гар хиј ске вла да ви не кне за пре ко 
пе ри о да вла да ви не уста во бра ни те ља по че ла да се тран сфор ми ше у „чи нов-
нич ку др жа ву“ ко ја је већ 1840. го ди не, за по тре бе функ ци о ни са ња др жав-
не вла сти, упо шља ва ла ви ше од 890 др жав них чи нов ни ка. Сма тра се да су 
Уста вом Кне же ви не Ср би је из 1838. го ди не, за тим чи нов нич ким уред ба ма 
ко је су до не ли уста во бра ни те љи и Гра ђан ским за ко ни ком из 1844. го ди не, 
ство ре ни пред у сло ви за на ста нак не за ви сног срп ског чи нов ни штва ко је је 
за се бе обез бе ди ло не са мо со ци јал но при ви ле го ван не го и прав но го то во 
не до дир љив по ло жај. 

Ова кав по ло жај чи нов ни ка, ка ко бе ле же исто ри ча ри, по стао је из вор 
ни за зло у по тре ба у вр ше њу вла сти, про не ве ра и ко руп ци је. Све ове не же-
ље не по ја ве ни су за со бом по вла чи ле ни ка кве или не сра змер но бла ге ка-
зне, а оп ште не за до вољ ство пре ма чи нов ни ци ма до дат но је иза зи ва ло и то 

1 Ви де ти: Сло бо дан Јо ва но вић, Уста во бра ни те љи и њи хо ва вла да – Дру га вла да Ми ло ша и 
Ми ха и ла, Из да вач ка књи жар ни ца Ге це Ко на, Бе о град, 1933, на стра на ма 28. и 37. до 44.
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што су за чи нов ни ке по ста вља ни чак и стра ни др жа вља ни. Ка ко је Устав из 
1838. го ди не про пи си вао да чи нов ник не мо же из гу би ти слу жбу ад ми ни-
стра тив ним, већ са мо суд ским пу тем, но во у ста но вљен по ло жај не сме њи-
вих др жав них чи нов ни ка имао је не ко ли ко трај них по сле ди ца. Пр во, рад и 
ди сци пли на чи нов ни ка би ли су на вр ло ни ском ни воу и дру го, си гур ност 
слу жбе омо гу ћа ва ла је чи нов ни ци ма да ути чу на по ли тич ки жи вот ко ва њем 
за ве ра и ин три га. 

Пре ма од ред ба ма овог Уста ва, чи нов ни ци су сту па ли у слу жбу по ста вље-
њем од но сно „при по лу че ни ју Кња же ско га на и ме но ва ни ја на зва ни је“. При-
ли ком сту па ња у слу жбу, чи нов ник је по ла гао за кле тву сле де ће са др жи не:

„За кли њем се све том, је ди но сушчном и не раз дјел ном Тро ји цом, 
да ћу устав Кња же ства Сер би је точ но на бљу да ва ти, да ћу све за ко не и 
уред бе пред по ста вље ни ми вла сти точ но, со вјест но, и на пред пи са но 
вре ме из вр ши ва ти, и да ћу би ти вје ран и по ко ран Кња зу и по ко ран др-
жав ном Со вје ту. Та ко ми Бог по мо гао!“

Из са др жа ја ове све ча не и про то ко лар не за кле тве про ис ти чу основ не 
оба ве зе чи нов ни ка да у свом слу жбо ва њу ра де по за ко ну и на ло зи ма за ко-
но дав не вла сти, да бу ду ло јал ни и по кор ни кња зу и Др жав ном са ве ту као 
нај ви шем ор га ну из вр шне вла сти. За уз врат, чи нов ни ци ма име но ва ним од 
стра не кња за га ран то ван је ста ту сни по ло жај и до жи вот на слу жба „до кле год 
бу ду спо соб ни к зва ни ју“. 

Атрак тив ност и при влач ност чи нов нич ке слу жбе би ла је до дат но уве ћа-
на и од ред ба ма Уста ва ко ји ма је про пи са но да се чи нов ни ци мо гу уна пре ђи-
ва ти у ви ша зва ња,2 али ни су мо гли би ти де гра ди ра ни у ни же зва ње. 

Ма те ри јал ни по ло жај чи нов ни ка био је та ко ђе уре ђен по је ди ним од-
ред ба ма овог Уста ва. Не са мо да је био уре ђен си стем пла та чи нов ни ка, већ 
је био про пи сан и чи тав низ по је ди нач них слу ча је ва у ко ји ма су др жав ним 
чи нов ни ци ма, из оп ште на род не бла гај не, ис пла ћи ва не од ре ђе не до дат не на-
кна де. Та ко је би ло про пи са но да чи нов ник има пра во на уве ћа не ис пла те 
због про ме не ме ста слу жбо ва ња, али и у свим при ли ка ма ка да би се чи нов-
ник на шао у те шкој ма те ри јал ној не при ли ци. Чла ном 137. Уста ва, из ме ђу 
оста лог је про пи са но да „књаз и Со вјет не ће пре не брег ну ти си ро та чи нов-
ни ка, не го ће се за ње га за ко ном са ста ра ти.“ 

2 Од ред ба ма чла на 135. Уста ва био је про пи сан по сту пак уна пре ђе ња чи нов ни ка. Из 
ре да по сто је ћих чи нов ни ка, не по сред ни ста ре ши на је са чи ња вао ли сту од три нај спо-
соб ни ја чи нов ни ка и у фор ми пред ло га про сле ђи вао Др жав ном са ве ту. Др жав ни са-
вет је раз ма трао ли сту чи нов ни ка и да вао сво је ми шље ње. Ми шље ње Др жав ног са ве та 
про сле ђи ва но је Кња зу ко ји је до но сио од лу ку о то ме ко ји ће чи нов ник са пред ло же не 
ли сте би ти уна пре ђен у слу жби.
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Осим ових од ре да ба ко ји ма се до дат но обез бе ђи вао ма те ри јал ни и со-
ци јал ни по ло жај чи нов ни ка, би ло је уре ђе но и пра во чи нов ни ка на пен зи ју. 
Ово пра во су сти ца ли чи нов ни ци ко ји су због ста ро сти или бо ле сти оне-
мо гу ће ни да да ље вр ше чи нов нич ку слу жбу, а ви си на пен зи је је за ви си ла 
од бро ја го ди на про ве де них у чи нов нич кој слу жби. Пра во на пен зи ју у из-
но су по ло ви не пла те сти ца ли су чи нов ни ци ко ји су „без по роч но слу жи ли“ 
нај ма ње 15 го ди на, а пен зи ју у ви си ни пу не пла те у зва њу у ко ме су би ли у 
тре нут ку сти ца ња пра ва на пен зи ју оства ри ва ли су чи нов ни ци ко ји су слу-
жбо ва ли 25 го ди на.

Устав не од ред бе о чи нов ни ци ма ко ји ма је по пр ви пут био уре ђен ста-
тус др жав них чи нов ни ка до ве ле су до то га да су чи нов ни ци по ста ли „је дан 
ви ши ред у др жа ви, ред од ли ко ва них љу ди и го спо де“.3 За тај про цес ства-
ра ња срп ске го спо де у ре до ви ма чи нов ни штва ко је по ста је по вла шћен дру-
штве ни слој, по себ на за слу га се при пи су је вла да ви ни кне за Алек сан дра 
Ка ра ђор ђе ви ћа. На и ме, на кон што је осу је ће на те жња да се у Ср би ји од др-
жав них чи нов ни ка ство ри не ки вид „ука зног плем ства“ ко је би би ло про тив-
те жа мо нар хо вом де спо ти зму, чи нов ник је ра де ћи у слу жби др жа ве по стао 
и сам део др жав не вла сти. Због при ро де и зна ча ја по сло ва ко је су оба вља ли 
чи нов ни ци су по ста ли сво је вр сна пер со ни фи ка ци ја др жав ног ауто ри те та и 
до сто јан ства др жав не вла сти. Да би се стра хо по што ва ње пре ма др жав ним 
чи нов ни ци ма оја ча ло, они су до би ли уни фор ме, ко је су се по из гле ду и бо ји 
раз ли ко ва ле по чи нов нич кој спе ци јал но сти и ти ту ли – „пре вас хо ди тел ство“, 
„ви ско ро ди је“, „бла го ро ди је“ и „ви со ко бла го ро ди је“. 

Ка ко је у овом раз до бљу до шло до све ве ћег при ли ва но вих чи нов ни ка, 
умно жа ва њу чи нов нич ког апа ра та до при не ле су не са мо ствар не по тре бе 
др жа ве ко ја је ства ра ла но ве ор га не из вр шне вла сти, већ и окол ност да је 
чи нов нич ка слу жба, ко ја је би ла из вор по вла сти ца, по ста ла по мно го че му 
вр ло пре сти жно за ни ма ње. Глав ни ин стру мент кон тро ле бро ја др жав них чи-
нов ни ка на ла зио се у др жав ним фи нан си ја ма. Та ко је број чи нов ни ка чи ја су 
зва ња и по ло жа ји би ли раз вр ста ни у 30 чи нов нич ких кла са, би вао огра ни чен 
нов ча ним сред стви ма у др жав ној бла гај ни. Оту да је број за по сле них у др-
жав ној слу жби био од ре ђен бу џет ским за ко ном. 

Дру ги по ре ду срп ски Устав из 1838. го ди не ство рио је бит не пред у-
сло ве за ја ча ње но вог чи нов нич ког апа ра та. Су штин ски про ме њен до но ше-
њем ви ше за ко на ме ђу ко ји ма сва ка ко тре ба по ме ну ти За кон о Др жав ном 
са ве ту, За кон о ор га ни за ци ји јав не упра ве, За кон о На род ној скуп шти ни, 
као и за кон ко јим је би ло уре ђе но на сле ђи ва ње кња жев ског пре сто ла. Чи-
нов нич ким уред ба ма ко је су на осно ву Уста ва до не ли уста во бра ни те љи  

3 Ви де ти де таљ ни је: Сло бо дан Јо ва но вић, Уста во бра ни те љи и њи хо ва вла да – Дру га вла-
да Ми ло ша и Ми ха и ла, 181-184.
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и Гра ђан ским за ко ни ком из 1844. го ди не, ко нач но су ство ре ни пред у сло ви 
за на ста нак не за ви сног срп ског чи нов ни штва. 

Пе ри од ко ји ће усле ди ти и пр ви За кон о чи нов ни ци ма Кне за Ми хај-
ла Обре но ви ћа из 1864. го ди не, до не ће бит не про ме не у кон сти ту и са њу и 
прав ној ре гу ла ти ви ста ту са срп ских чи нов ни ка. Ка ко ће се ви де ти, бо га та 
исто ри о граф ска гра ђа ука зу је на то да су по ло жај и уло га чи нов ни штва у 
бит но ме усло ви ли и пра ти ли раз вој срп ске др жав но сти. 

Пр ви за кон о чи нов ни ци ма Кне же ви не Ср би је

За ко ном о чи нов ни ци ма гра ђан ског ре да ко ји је до нет у вре ме Кне за 
Ми ха и ла Обре но ви ћа, 1864. го ди не, увео је тер мин „др жав ни слу жбе ник“ 
што се од но си ло на чи нов ни ке, чи нов нич ке при прав ни ке, зва нич ни ке и 
слу жи те ље. Осим ових ка те го ри ја ли ца у др жав ној слу жби, тим за ко ном је 
де фи ни сан и по ло жај днев ни ча ра, кон трак ту ал них чи нов ни ка, хо но рар них 
слу жбе ни ка и над ни ча ра.

Овим за ко ном је рад чи нов ни ка ста вљен у не по сред ну слу жбу Вла де и 
то не са мо кроз рад струч них ор га на, не го и кроз из раз не дво сми сле не ло јал-
но сти ис ка зан кроз по ли тич ку по доб ност др жав них чи нов ни ка. Ме ђу тим, и 
ова по бољ ша на ре ше ња ни су про шла без по сле ди ца. На и ме, по сле сва ког по-
ли тич ког за о кре та ме ња ла се у ве ли кој ме ри и ка дров ска по став ка др жав ног 
апа ра та. Они чи нов ни ци ко ји су би ли при ста ли це до та да шње по ли тич ке оп-
ци је, гу би ли су слу жбу или су би ли пен зи о ни са ни. У овом дру гом слу ча ју ни је 
би ла рет ка по ја ва да су мно ги др жав ни чи нов ни ци, на ро чи то они на ви со ким 
по ло жа ји ма, у сво јој ка ри је ри ви ше пу та пен зи о ни са ни и по но во ука зом рас-
по ре ђи ва ни од но сно вра ћа ни у др жав ну слу жбу, у за ви сно сти од свог по ли-
тич ког опре де ље ња и при пад но сти по ли тич кој стран ци ко ја је би ла на вла сти. 

За ко ном о чи но ви ци ма гра ђан ског ре да из 1864. го ди не уста но вље на је 
оба ве за об ја вљи ва ња по је ди них ака та у ве зи са слу жбе нич ким од но сом чи-
нов ни ка, тзв. „Ука зи и ви со чај ша ре ше ни ја“ о при је му у др жав ну слу жбу и о 
по ста вље њу чи нов ни ка на по је ди на зва ња. Ова са оп ште ња су об ја вљи ва на у 
но ви на ма ко је су, по ред свог ин фор ма тив ног са др жа ја, би ле ујед но и је ди но 
ин фор ма тив но сред ство ор га на др жав не вла сти. Ка сни је су ука зи о по ста-
вља њу, уна пре ђе њу, от пу шта њу и пен зи о ни са њу чи нов ни ка до би ли не што 
зва нич ни ју фор му. 4

Устав Кра ље ви не Ср би је про гла шен 22. де цем бра 1888. го ди не на ве ли-
кој На род ној скуп шти ни у Бе о гра ду, са се дам чла но ва у по гла вљу под на зи вом 

4 Фор ма и са др жај на ве де них ака та по дроб ни је су уре ђе ни тек Про пи сом о уре ђи ва њу 
Но ви на серб ских од 1. ју ла 1841. го ди не и Пра ви ли ма о из да ва њу и уре ђи ва њу Но ви на 
серб ских од 3. ју ла 1894. го ди не.
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„Др жав на слу жба“ уре ђи вао је по ло жај др жав них чи нов ни ка. Та ко су, ина че 
крат ким од ред ба ма, уре ђе на пи та ња по себ них усло ва за сту па ње у чи нов нич ку 
слу жбу, уна пре ђе ње др жав них чи нов ни ка, од го вор ност др жав них чи нов ни ка 
и си стем пла та и пен зи ја чи нов ни ка.

Од ред ба ма чла на 183. Уста ва би ло је про пи са но да сви срп ски гра ђа ни по 
ро ђе њу има ју јед на ка пра ва на сва зва ња у свим стру ка ма др жав не слу жбе, ако 
су ис пу ња ва ли за ко ном про пи са не усло ве. Осим то га, пра во на др жав ну слу-
жбу има ли су и при ро ђе ни срп ски гра ђа ни под усло вом да су би ли пет го ди на 
на ста ње ни у Ср би ји. Из у зе так од ових усло ва од но сио се на стран це и при ро-
ђе не срп ске гра ђа не ко ји још ни су на ста ње ни пет го ди на у Ср би ји, та ко да је 
овим ка те го ри ја ма ли ца би ло омо гу ће но да бу ду при мље ни у др жав ну слу жбу 
са мо по уго во ру и то у из ве сним слу ча ји ма ко је је за кон из ри чи то пред ви ђао.

При ли ком сту па ња у др жав ну слу жбу чи нов ни ци су по ла га ли за кле тву 
да ће кра љу би ти вер ни и по слу шни и да ће се са ве сно при др жа ва ти Уста ва и 
за ко на. Од го вор ност др жав них чи нов ни ка би ла је де фи ни са на од ред бом по 
ко јој је сва ки чи нов ник био од го во ран за сво ја „слу жбе на де ла“. При ли ком 
по ста вље ња и уна пре ђе ња чи нов ни ка, па зи ло се на њи хов до та да шњи рад и 
од лич но вла да ње, спо соб ност и струч ну спре му. За до ка зи ва ње струч но сти 
за рад у чи нов нич кој слу жби уве ден је др жав ни ис пит ко ји се по ла гао у свим 
стру ка ма др жав не слу жбе. 

Пла те др жав них чи нов ни ка би ле су уре ђе не пре ма зва њи ма, а зва ња 
су би ла за ко ном уре ђе на за све стру ке др жав не слу жбе – члан 187. Уста ва. 
Осим то га, као и Устав из 1835. го ди не, и Устав из 1888. го ди не га ран то вао 
је пра во чи нов ни ка на пен зи ју. Ово пра во би ло је про ши ре но и на де цу и 
удо ви цу умр лог чи нов ни ка. Пен зи је су се ис пла ћи ва ле из по себ но уста но-
вље ног фон да у ко ји су ула га ни про цен ту ал ни уло зи од пла та и пен зи ја др-
жав них чи нов ни ка. 

Чи нов нич ко за ко но дав ство у Кра ље ви ни Ср ба  
Хр ва та и Сло ве на ца

По за вр шет ку Пр вог свет ског ра та, на кон про па сти Аустро у гар ске мо-
нар хи је и Ото ман ског цар ства, ство ре ни су усло ви за ства ра ње др жа ве ко ја 
би оку пи ла Ју жне Сло ве не ко ји су жи ве ли на под руч ју Ср би је, Цр не Го ре 
и сло вен ских де ло ва Аустро-Угар ске. Про гла ше њем ује ди ње ња кра ље ви не 
Ср би је и Др жа ве Сло ве на ца, Хр ва та и Ср ба у кра ље ви ну Ср ба, Хр ва та и 
Сло ве на ца на ста ла је но ва др жа ва Кра ље ви на Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца као 
устав на, пар ла мен тар на и на след на мо нар хи ја.5 

5 Про гла ше ње но ве др жа ве из вр шио је ре гент Алек сан дар I Ка ра ђор ђе вић, у име свог 
оца кра ља Пе тра I Ка ра ђор ђе ви ћа, 1. де цем бра 1918. го ди не. 
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Кра ље ви на Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца има ла је вр ло бо га то и ко ди фи-
ко ва но чи нов нич ко пра во ко је је пре ци зно уре дио мно га пи та ња од зна ча-
ја за ста тус др жав них чи нов ни ка.6 Др жав ни чи нов ни ци би ли су по де ље ни у 
чи нов ни ке вој ног и гра ђан ског ре да, са ја сном струк ту ром ко ју су чи ни ли 
чи нов ни ци, чи нов ни ци при прав ни ци, зва нич ни ци и слу жи те љи.

За ко ном о чи нов ни ци ма из 1923. го ди не уре ђе на су број на пи та ња као 
што су: усло ви и по сту пак за при јем у слу жбу, ран ги ра ње чи нов нич ких зва-
ња, до би ја ње стал но сти слу жбе, уна пре ђе ње, пре ме шта ње чи нов ни ка, ста-
вља ње чи нов ни ка на рас по ло же ње, ува жа ва ње остав ке, по јам стру ке ко ја се 
про пи су је за чи нов нич ку слу жбу, ми ро ва ња чи нов нич ког ста ту са за вре ме 
оба вља ња из бор не функ ци је, и мно га дру га. Да кле, прав не нор ме ко ји ма су 
би ли уре ђе ни чи нов нич ки од но си, по свом ка рак те ру би ле су: им пе ра тив не, 
овла шћу ју ће и кон сти ту тив не. 

Јед но од оп штих на че ла про кла мо ва них овим За ко ном је сте да је чи нов-
ник био ду жан да се по ко ра ва за ко ни ма и да ду жност вр ши са ве сно, мар љи-
во и не при стра сно. У том сми слу, чи нов ник се све ча но оба ве зи вао за кле-
твом ко ју је по ла гао при ли ком сту па ња у стал ну слу жбу.7 Ка ко је основ ни 
по сту лат чи нов нич ке слу жбе био оп шти јав ни ин те рес, чи нов ни ци су има ли 
оба ве зу да из бе га ва ју све оно што би би ло на ште ту по ве ре не слу жбе. Са ве-
сно, мар љи во и не при стра сно вр ше ше ње ду жно сти би ли су основ ни кри те-
ри ју ми у ра ду чи нов ни ка. Да ље, чи нов ник је био ду жан да из вр ша ва на ред бе 
сво јих ста ре ши на, ако су оне из да те у гра ни ца ма за ко на.8

6 По ло жај др жав них чи нов ни ка био је ре гу ли сан и пра те ћим за ко ни ма и дру гим про пи-
си ма, као што су: За кон о Др жав ном са ве ту, ко ји је као нај ви ши управ ни ор ган, над ле-
жан за по ста вље ња у слу жбу, уна пре ђе ње чи нов ни ка и уну тра шњу кон тро лу и уки да ње 
ака та о по ста вље њу или уна пре ђе њу чи нов ни ка; За кон о Ми ни стар ском са ве ту; За кон 
о цен трал ној упра ви, ко јим је би ла уре ђе на над ле жност ми ни стар ста ва и Фи нан сиј ски 
За кон; Уред ба о кон трак ту ал ним чи нов нци ма и над ни ча ри ма и Уред ба о ода би ра њу 
чла но ва ди сци плин ских су до ва.

7 У то ку 1929. го ди не до не то је не ко ли ко уред би ко ји ма су уре ђе ни фор ма лан по сту пак 
по ла га ња и тек сто ви за кле тви др жав них слу жбе ни ка. По ме ни мо са мо не ке: Уред ба о 
по ла га њу за кле тве у ре со ру Ми ни стар ства по шта и те ле гра фа; Уред ба о по ла га њу за-
кле тве за све чи нов ни ке и слу жбе ни ке у Ми ни стар ству про све те; Уред ба о по ла га њу за-
кле тве у Ми ни стар ству шу ма и руд ни ка по шу мар ској стру ци; Уред ба о по ла га њу за кле-
тве у ре со ру Ми ни стар ства шу ма и руд ни ка по ру дар ској стру ци и Уред ба о по ла га њу 
за кле тве за све чи нов ни ке и слу жбе ни ке у ре со ру Ми ни стар ства тр го ви не и ин ду стри је.

8 У слу ча ју да од ста ре ши не до би је на ред бу су прот ну за ко ну, чи нов ник је имао пра во 
да из не се сво ју при мед бу и „за др жи на ред бу од из вр ше ња“ ако по сту па ње по на ред би 
не би има ло ка рак тер хит но сти. При по но вље ној на ред би, чи нов ник је без од ла га ња 
мо рао да при сту пи из вр ше њу. Од овог пра ви ла би ле су из у зе те је ди но на ред бе ко је 
су ука зи ва ле на пре кр шај но или кри вич но де ло. У тим слу ча је ви ма, чи нов ник је био 
ду жан да о та квим на ред ба ма ста ре ши не оба ве сти ви ше вла сти. Од ред бе ова квог и 
слич ног са др жа ја одр жа ле су се и до да нас у на шем за ко но дав ству. (Прим. ауто ра)
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Чи нов ни ци су сту па ли у слу жбу, на пре до ва ли у зва њу и са пла том по себ-
ним ак том – чи нов нич ким ука зом и ми ни стар ским де кре ти ма и ре ше њи ма 
ко ји су по сво јој при ро ди из два ја ни као чи нов нич ки де кре ти и чи нов нич ка 
ре ше ња. Ука зи и чи нов нич ки де кре ти – по је ди нач ни или ко лек тив ни, у ве зи 
са чи нов нич ким ста ту сом – при јем у слу жбу, на пре до ва ње у ви ши по ло жај 
и зва ње, от пу шта ње из слу жбе и пен зи о ни са ње, оба ве зно су об ја вљи ва ни у 
„Слу жбе ним но ви на ма“. 

При јем у стал ну чи нов нич ку слу жбу је пре ма Чи нов нич ком За ко ну из 
1923. го ди не био усло вљен дво ја ко – по ло жен струч ни ис пит и три го ди не 
ра да као при прав ни чи нов ник. Све чи нов ни ке је по ста вљао краљ, осим чи-
нов ни ке по моћ них и при прав них гру па ко је је по ста вљао ре сор ни ми ни стар, 
на кон при пре мље ног пред ло га Ми ни стар ског са ве та, по зи тив ног ми шље-
ња Струч ног са ве та и одо бре ња Др жав ног са ве та. У сва ком слу ча ју, пре ма 
оп штем пра ви лу, ли це ко је би пр ви пут сту па ло у др жав ну слу жбу мо гло се 
при ми ти са мо при вре ме но – вид проб ног ра да. Вр ло фор ма ли зо ван за кон о 
чи нов ни ци ма про пи си вао је и то да ли це ко је сту па у др жав ну слу жбу има 
оба ве зу да се ја ви на ду жност у ро ку од 15 да на од да на ка да му је са оп ште но 
по ста вље ње. У про тив ном, сма тра ло се као да ни је ни по ста вље но. У слу ча ју 
по себ но оправ да них раз ло га тај рок је мо гао би ти про ду жен.

У др жав ној слу жби ра ди ли су: при прав ни ци, стал ни др жав ни чи нов ни-
ци и стал ни не по крет ни чи нов ни ци ко ји се ни су мо гли пре ме шта ти са слу-
жбом, за тим зва нич ни ци и слу жи те љи. Осим ове по де ле, по сто ја ла је основ-
на по де ла на чи нов ни ке гра ђан ског ре да и вој не чи нов ни ке као и на ак тив не 
чи нов ни ке и чи нов ни ке у пен зи ји. По ред ових ка те го ри ја, за кон је по зна вао 
и чи нов ни ке на рас по ло же њу. Чи нов нич ки при пра вик мо гао се по ста ви ти 
са мо на упра жње но при прав нич ко ме сто, а кад ис пу ни усло ве за стал ну чи-
нов нич ку слу жбу, мо гао се по ста ви ти са мо у нај ни жу по ло жај ну гру пу ко ја 
је од ре ђе на за зва ња ње го ве стру ке, ако је та кво ме сто би ло упра жње но. 

За све др жав не чи нов ни ке по пр ви пут уве де ни су слу жбе нич ки ли сто-
ви у ко ји ма су се упи си ва ли сви лич ни по да ци, про ме не у лич ном ста ту су 
чи нов ни ка као и по да ци у ве зи са за сни ва њем, кре та њем и пре стан ком др-
жав не слу жбе. Слу жбе нич ки ли сто ви су, са пра те ћом до ку мен та ци јом, би ли 
основ пер со нал ног до си јеа сва ког др жав ног чи нов ни ка, и као та кви пра ти ли 
су чи нов ни ка кроз сво вре ме ње го вог ра да у др жав ној слу жби.9 

9 За из вр ше ње од ред би о слу жбе нич ким ли сто ви ма Ми ни стар ство прав де је из да ло Упут-
ство за њи хо во осни ва ње и во ђе ње под бро јем: 72069-1925 од 11. но вем бра 1925. го ди-
не. Пре ма том упут ству, Слу жбе нич ки лист је са др жао по дат ке: име и пре зи ме; ме сто, 
дан, ме сец и го ди ну ро ђе ња; на род ност и ве ру; по дат ке о брач ном ста њу; име и за ни ма-
ње су пру жни ка; по дат ке о де ци – ко ли ко их има, њи хо ва име на, да тум ро ђе ња и за ни-
ма ње; по дат ке о ли ци ма ко је из др жа ва; по дат ке о слу жби у вој сци; по дат ке о слу жби у 
ра ту; по дат ке о зна њу је зи ка; по дат ке о струч ној спре ми; по дат ке о срод нич ким ве за ма 
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При ли ком раз вр ста ва ња чи нов ни ка у по ло жај не гру пе стрикт но се при-
ме њи ва ло пра ви ло да сва ко на и ме но ва ње мо ра по че ти од нај ни же по ло жај-
не гру пе у ко јој је до тич но зва ње раз вр ста но. Др жав ни чи нов ник ни је мо гао 
би ти уна пре ђен у ви шу гру пу све док у ни жој ни је про вео нај ма ње оно ли ко 
го ди на ко ли ко је то за кон про пи си вао. Чак и ако је чи нов ник про вео ра де ћи 
про пи са ни број го ди на у ни жој по ло жај ној гру пи, уна пре ђе ње ни је сти за ло 
по ауто ма ти зму. Уна пре ђе ње је би ло мо гу ће са мо ако је по сто ја ло упра жње-
но ме сто у ви шем зва њу. По ред то га, усло ви за на пре до ва ње у слу жби ве зи-
ва ни су и за школ ску од но сно струч ну спре му ко ја је би ла про пи са на за да ту 
стру ку и по ло жен др жав ни струч ни ис пит за ту стру ку.10 

Ре жим на пре до ва ња чи нов ни ка био је дво јак: ре до ван – ка да се на-
пре до ва ло из јед не у ви шу гру пу и из бор ни – по спро вед ном по ступ ку, 
ка да чи нов ник на пре ду је у ви ше зва ње. Да кле, на пре до ва ње др жав них 
чи нов ни ка мо гло се про из ве сти хо ри зон тал но – из јед не у ви шу гру пу и 
вер ти кал но – из јед ног и ви ше зва ње. Раз вр ста ва ње и рас по ре ђи ва ње чи-
нов ни ка ре ше но је на кнад но кра ље вом Уред бом. Пред мет ном Уред бом 
про пи са но је осам на ест гру па у ко је су рас по ре ђе на сва зва ња др жав не 
слу жбе, из у зев ми ни ста ра и др жав них под се кре та ра. Ме ђу тим, и ових 18 
гру па ни је би ло до вољ но да ап сор бу је сва зва ња у др жав ној слу жби, на ро-
чи то у пр вој ка те го ри ји где је ра зно вр сност зва ња би ла и нај ве ћа. Ово је 
у прак си до во ди ло до то га да су прет по ста вље ни – на чел ник и пот чи ње-
ни – шеф од се ка, фак тич ки би ли у ис тој че твр тој гру пи пр ве ка те го ри је. 

са ли ци ма ко ја су у ис тој стру ци; по дат ке о од ли ко ва њу; по дат ке о ди сци плин ским и 
дру гим ка зна ма; по дат ке о кре та њу у слу жби – на и ме но ва ња, на пре до ва ња, пре ме шта ји 
у слу жби, остав ке и пен зи о ни са ње слу жбе ни ка; по дат ке о од су ство ва њу и бо ло ва њу; 
по дат ке о го ди шњим оце на ма; по дат ке о за ни ма њу пре сту па ња у слу жбу; по дат ке о 
књи жев ним, на уч ним и умет нич ким ра до ви ма; по дат ке о ра ни јој др жав ној слу жби и 
на ро чи то о раз ло зи ма због ко јих је та слу жба пре ста ла; као и оста ле лич не и ста ту сне 
по дат ке. На слу жбе нич ком ли сту би ла је за ле пље на фо то гра фи ја слу жбе ни ка и та фо то-
гра фи ја је, сва ких де сет го ди на, за ме њи ва на но вом.

10 По јам „стру ке“, по све му су де ћи, у чи нов нич ком за ко ну из 1923. го ди не имао је 
тро јак сми сао – стру ка се ве зи ва ла за по сло ве из над ле жно сти др жав не упра ве у 
нај ши рем кон тек сту; стру ка се ве зи ва ла за спе ци ја ли зо ва не струч не по сло ве из де-
ло кру га ра да ми ни стар ства што је под ра зу ме ва ло и струч на зна ња и обра зо ва ње 
спе ци фич но за по сло ве из ре со ра тог ми ни стар ства и стру ка се ве зи ва ла за зва ње 
чи нов ни ка. Из тек ста За ко на еви дент но је да су по сто ја ле ад ми ни стра тив на, по ли-
циј ска, ап сан ска, по ре ска, ца рин ска, ста ти стич ка, би бли о те кар ска и дру ге стру ке. 
Без об зи ра на не ке не до у ми це, би ло је из ве сно да се под стру ком под ра зу ме ва ла 
оспо со бље ност чи нов ни ка да оба вља струч не по сло ве из де ло кру га ра да ми ни стар-
ства. Кад се у чи нов нич ком за ко ну из 1923. го ди не го во ри о ми ни стар ству, по ред 
ре чи „ми ни стар ство", ко ри шће ни су још и тер ми ни „гра на др жав не упра ве“ (у па-
ра гра фу 73. и 176.); за тим „ре сор" (у па ра гра фу 162.) и „вр хов но цен трал но над ле-
штво“ (у па ра гра фу 129. За ко на).
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Из ово га сле ди да су сви чи нов ни ци исте гру пе у јед ној ка те го ри ји има ли 
исту по ло жај ну пла ту ма да не и исти слу жбе ни по ло жај.11

Чи нов нич ки за кон из 1923. го ди не по зна вао је прак су пу не мо бил но сти 
чи нов ни ка. Др жав ни чи нов ни ци мо гли су би ти пре ме ште ни: због по тре бе 
слу жбе; по лич ној мол би и кад два слу жбе ни ка до го вор но, са одо бре њем 
над ле жног ор га на, про ме не сво ја ме ста слу жбо ва ња. Пре ме штај на осно ву 
рас пи са ног кон кур са сма трао се та ко ђе као пре ме штај по мол би. Ка ко је чи-
нов нич ки за кон пру жао за шти ту чи нов ни ци ма у слу ча је ви ма њи хо вог пре-
ме шта ја, то је од ред ба ма тог за ко на уре ђе но да се чи нов ник ни је мо гао, про-
тив сво је во ље, од лу ком ад ми ни стра тив ног ор га на, пре ме шта ти из јед ног у 
дру го ме сто слу жбо ва ња. Из у зет но од ове од ред бе чи нов ни ци су пре ме шта-
ни по ка зни, што је су штин ски би ло про тив но ду ху тог за ко на. Ин сти тут 
пре ме шта ја при ме њи ван је и у ве зи са уна пре ђе њем др жав них чи нов ни ка.12

За ко ном о чи нов ни ци ма из 1923. го ди не уре ђен је још је дан и да нас ак-
ту е лан ин сти тут, а то је ми ро ва ње пра ва и оба ве за док је чи нов ник на из бор-
ној функ ци ји. Ово пи та ње би ло је уре ђе но та ко да је чи нов ник-по сла ник за 
вре ме тра ја ња ман да та био ли шен свих чи нов нич ких оба ве за. Ово ре ше ње је 
по чи ва ло на окол но сти да чи нов ник као по сла ник има пра ва да кон тро ли ше 
и кри ти ку је ор га не управ не вла сти. Осим то га, овим се спре ча ва ло да чи нов-
ни ци за вре ме од бор нич ког ман да та за др же дво стру ке при на дле жно сти. По 
ис те ку ман да та, чи нов ник се вра ћао на сво је рад но ме сто и за у зи мао свој 
ра ни ји по ло жај. 

Да би се обез бе ди ла од го вор ност у ра ду чи нов ни ка и да би се очу вао 
диг ни тет чи нов нич ке слу жбе, За кон о чи нов ни ци ма из 1923. го ди не са др-
жао је и од ре ђе не од ред бе о од го вор но сти др жав них чи нов ни ка. По ред 
окол но сти да је кри ви ца чи нов ни ка до ка за на, за ње го во ка жња ва ње био је 
про пи сан и пред у слов да је ка зна за ко ном уста но вље на и да су про пи са ни 
слу ча је ви кад ка зна има да се при ме ни. Та ко ђе, чи нов нич ки за кон је про пи-
си вао и сле де ће ди сци плин ске ка зне: ка зна пре ме шта ја; ди сци плин ска ка зна 
уко ра: ума ње ње пла те; ка зна ста вља ња у пен зи ју и ко нач но от пу шта ње из 
слу жбе. Ове ди сци плин ске ме ре за чи нов ни ке из ри цао је ди сци плин ски суд. 
По ред ових ди сци плин ских ме ра ко је су мо гле би ти из ре че не про тив чи нов-
ни ка ко ји се огре шио о за кон и пра ви ла слу жбе, про пи са не су још и не ке 

11 За ко ном ни је био ја сно де фи ни сан слу жбе ни по ло жај др жав них чи нов ни ка, али из гле-
да да се ов де ми сли ло на спе ци ја лан ста тус по је ди них чи нов ни ка ко ји мо же да од у да ра 
од оп штег. Овим се спре ча ва ла си ту а ци ја да ин спек то ри и на чел ни ци ми ни стар ства 
– раз вр ста ни у исту по ло жај ну гру пу, има ју исти слу жбе ни по ло жај, од но сно јед на ку 
власт у сми слу хи је рар хи је. (Прим. ауто ра)

12 За уна пре ђе ње чи нов ни ка мо ра ло се во ди ти ра чу на о сред стви ма у бу џе ту (па ра граф 
57. чи нов нич ког за ко на). Ако би бу џет ска сред ства за уна пре ђе ња би ла ис цр пље на, 
чи нов ник ни је мо гао би ти уна пре ђен чак ни у слу ча ју нај ви ших за слу га.
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бла же ди сци плин ске ка зне. Та ко су би ле про пи са не ка зне за не у ред ност, 
као бла жи об лик ди сци плин ског пре сту па, ко је је уме сто ди сци плин ског 
су да из ри ца ла ад ми ни стра тив на власт. Из ре че не ме ре за ди сци плин ске 
пре сту пе ни су има ле фор ма ло-прав ну те жи ну ди сци плин ске ка зне и кре-
та ле су се у ра спо ну од из ри ца ња опо ме не до про цен ту ал ног сма ње ња јед-
не ме сеч не пла те. 

На кра ју, овим За ко ном би ла је уре ђе на и прав на за шти та чи нов ни ка. 
Чи нов ник ко ји је сма трао да је не ко ње го во слу жбе нич ко пра во по вре ђе но, 
мо гао је под не ти ту жбу Управ ном су ду про тив сва ког ре ше ња или ука за ко-
јим је уре ђи ван ње гов слу жбе нич ки ста тус.

Чи нов нич ко пра во у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји

Кра ље ви на Ју го сла ви ја, као прав ни след бе ник Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та 
и Сло ве на ца, на ста ла је на иде ја ма „ин те грал ног ју го сло вен ства“ и као по-
сле ди ца по ли тич ких кри за у др жа ви, уки да ња Ви дов дан ског уста ва13 и уво ђе-
ња та ко зва не ше сто ја ну ар ске дик та ту ре кра ља Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа. 

Док је За кон о чи нов ни ци ма из 1923. го ди не са пре те ћим уред ба ма и 
пра вил ни ци ма пред ста вљао пр ву ко ди фи ка ци ју чи нов нич ког пра ва у срп-
ској исто ри ји, чи нов нич ки за кон из 1931. го ди не оти шао је не ко ли ко зна чај-
них ко ра ка да ље. Ка ко ће се ви де ти, не ке од ред бе овог За ко на, при ла го ђе не 
по тре ба ма са вре ме ног слу жбе нич ког си сте ми ма, за др жа ле су свој зна чај и 
да нас. Ме ђу нај зна чај ни јим ре ше њи ма из овог За ко на убра ја ју се од ред бе 
ко је су ре гу ли са ле пр ве осно ве ка дров ске по ли ти ке, пра ће ње ста ња ка дро ва 
у др жав ној упра ви, ме ха ни зме огра ни че ња за по шља ва ња и на пре до ва ња др-
жав них слу жбе ни ка и из ве сна огра ни че ња ве за на за др жав ну слу жбу. Не ке 
од ових од ред би пре по зна је мо и да нас у на шем за ко но дав ству у ин сти ту ти-
ма ко ји ма се ре гу ли ше су коб ин те ре са,14 оце њи ва ње успе шно сти др жав них 

13 Краљ Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић је об ја вио но ви устав којим је територијално-органи-
зацијски, уместо до тада на 33 области, држава је била подљена на 9 бановина. Осим 
тога, половину Горњег дома је директно именовао краљ, а предлог закона је могао 
постати закон након усвајања у једном дому и такође ако га одобри краљ. Такође, но-
вим уставом укупна извршна власт пренета је на краља. Ово последње имало је у мно-
гоме посредан утицај и на положај државних чиновника. 

14 Државни службеници су били ограничени у одређеним правима као што су: забра-
на друге редовне или споредне службе, забрана заузимања таквих „положаја“ који би 
били у сукобу са достојанством и чашћу службениковог звања или који би чиновника 
ометали у вршењу његових службених дужности. Затим, чиновници нису могли бити 
чланови управних одбора Управе државних монопола, управног или надзорног одбора 
Народне банке и Државне хипотекарне банке, управног или надзорног одбора акцио-
нарских друштава и предузећа.



Развој српске државности и положај државних чиновника 325

слу жбе ни ка и по сле ди це тог оце њи ва ња, као и у од ре ђе ним на че ли ма на ко-
ји ма су по чи ва ли, а и да нас се те ме ље осно ви слу жбе нич ких од но са.

У пр вој гла ви би ло је про пи са но да основ не од ред бе За ко на ва же ка ко 
за чи нов ни ке та ко и за оста ле др жав не слу жбе ни ке гра ђан ског ре да. Из раз 
„др жав ни слу жбе ник“ под ра зу ме вао је чи нов ни ке, чи нов нич ке при прав ни-
ке, зва нич ни ке и слу жи тељ15 док се днев ни ча ри, кон трак ту ал ни чи нов ни ци, 
хо но рар ни слу жбе ни ци и над ни ча ри ни су сма тра ли др жав ним слу жбе ни ци-
ма. Оту да су се на кон трак ту ал не чи нов ни ке и днев ни ча ре при ме њи ва ле са-
мо по је ди не од ред бе са др жа не у Гла ви X овог За ко на. Осим ових ка те го ри ја 
за по сле них, у ред др жав них слу жбе ни ка гра ђан ског ре да ушло је и осо бље 
ци вил не ку ће ње го вог ви со чан ства кра ља, из у зев осо бља ко је се пла ћа ло из 
кра ље ве бла гај не.16 

Као по се бан вид ра да у слу жби др жа ве би ло је ан га жо ва ње кон трак ту-
ал них чи нов ни ка и днев ни ча ра. Основ на раз ли ка је би ла у при ро ди по сло ва. 
Та ко су кон трак ту ал ни чи нов ни ци би ли ан га жо ва ни за по сло ве ко је вр ше и 
чи нов ни ци, а днев ни ча ри су се ан га жо ва ли за по сло ве ко је су вр ши ли зва-
нич ни ци и слу жи те љи. Кон трак ту ал ни чи нов ни ци ни су мо гли би ти по ста-
вље ни на по ло жа је за ко је је ве за на функ ци ја ра чу но по ла га ча, ни ти су мо гли 
би ти ру ко ва о ци др жав ном имо ви ном. 

По ред ових ка те го ри ја упо сле них ли ца у др жав ној упра ви, услед по-
мањ ка ња стал ног осо бља, За кон о др жав ним слу жбе ни ци ма из 1931. го ди-
не увео је још не ке но ви не. Та ко је тим за ко ном омо гу ће но ан га жо ва ње 
и не ких но вих ка те го ри ја ли ца за оба вља ње струч но-ад ми ни стра тив них и 
струч но-тех нич ких по сло ва. Струч но-ад ми ни стра тив ни по сло ви од но си ли 
су се на: из ра ду за кон ских на цр та, уред би, пра вил ни ка, упут ста ва, ана ли за. 

15 Распоред звања служитеља и званичника био је прописан низом уредби прилагође-
них специфичностима послова појединих министарских ресора. Поменимо само неке 
уредбе: Уредба о распореду звања званичника и служитеља у Министарству грађевина 
од 15. априла 1931. године; Уредба о распореду звања званичника и служитеља ресора 
Министарства унутрашњих послова од 27. априла 1931. године; Уредба о распореду 
звања званичника и служитеља Министарства социјалне политике и народног здравља 
од 11. маја 1931. године; Уредба о распореду звања званичника и служитеља у ресо-
ру Министарства пољопривреде од 25. маја 1931. године; Уредба о распореду звања 
званичника и служитеља ресора Министарства трговине и индустрије од 8. јуна 1931. 
године; Уредба о распореду звања званичника и служитеља у ресору Министарства 
просвете од 24. септембра 1931. год. и Уредба о распореду звања званичника и служи-
теља ресора Министарства шума и рудника од 23. новембра 1931. године.

16 Поред одредби наведеног Закона, примењивале су се и одредбе Закона о устројству 
цивилне куће његовог величанства краља („Службене новине“ број 281 од 1. децем-
бра 1931. године). Одредбе овог закона односиле су се на дисциплинску одговор-
ност, надлежност за прописивање правила за државни стручни испит, надлежност 
за доношење одлука из области службеничког односа и одредбе о накнадама путних 
трошкова и дневница. 
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Струч но-тех нич ки по сло ви од но си ли су се на: пре ме ра ва ње, из ра ду цр те-
жа, про је ка та, вр ше ње ра зно вр сних сту ди ја на те ре ну и свих дру гих слич-
них ра до ва ад ми ни стра тив не, тех нич ке и ра чун ске при ро де, као и за да ва ње 
струч них ми шље ња и екс пер ти за. За оба вља ње ових по сло ва би ло је мо гу ће 
ан га жо ва ти струч на ли ца у свој ству хо но рар них слу жбе ни ка или ум них над-
ни ча ра. Хо но рар ни слу жбе ни ци или ум ни над ни ча ри ан га жо ва ни су из обла-
сти сло бод них про фе си ја, при ват не слу жбе и пен зи о ни са них слу жбе ни ка. 

Што се ти че нај ви ших зва нич ни ка у из вр шној вла сти – на ми ни стре и 
ба но ве, од но си ле су се са мо оне од ред бе овог За ко на код ко јих је то на ро чи-
то на по ме ну то. Из са мог тек ста За ко на ви ди се да ми ни стри и ба но ви ни су 
има ли по ло жај др жав них слу жбе ни ка у сми слу За ко на о чи нов ни ци ма. По-
сту пак име но ва ња, ста тус за вре ме слу жбе и пре ста нак слу жбе ми ни ста ра и 
ба но ва ре гу ли сао је За кон о уре ђе њу вр хов не др жав не упра ве од 31. мар та 
1929. го ди не.

За кон о чи нов ни ци ма из 1931. го ди не по чи вао је на основ ном на че лу да 
су сва зва ња у сви ма стру ка ма др жав не слу жбе под јед на ко до ступ на сви ма 
др жа вља ни ма по ро ђе њу, као и оним др жа вља ни ма Ју го сла ви је по при ро-
ђе њу ако су де сет го ди на на ста ње ни у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји.17 У др жав ну 
слу жбу мо гло је би ти при мље но ли це ко је, по ред др жа вљан ства, ис пу ња ва 
и сле де ће усло ве: да је на вр ши ло осам на ест го ди на жи во та; да је те ле сно и 
ду шев но здрав; да је до брог вла да ња; да у слу ча ју ма ло лет ства има одо бре ње 
ро ди те ља или ста ра те ља – ту то ра; да пот пу но зна слу жбе ни је зик; да има за-
ко ном од ре ђе ну струч ну спре му.18 По ред ових усло ва би ли су про пи са ни и 
до дат ни усло ви: да ли це ни је на вр ши ло ше зде сет го ди на жи во та; да је, по сле 
на вр ше не 21. го ди не жи во та од слу жи ло оба ве зни вој ни рок у стал ном ка-
дру; да ни је би ло суд ском пре су дом осу ђе но на гу би так ча сних пра ва, с тим 
да је ово огра ни че ње ва жи ло са мо за вре ме док тај гу би так тра је; да му као 
ак тив ном др жав ном слу жбе ни ку слу жба ни је пре ста ла ње го вом кри ви цом и 
да му као др жав ном пен зи о не ру ни је суд ском или ди сци плин ском пре су дом 
би ло од у зе то пра во на пен зи ју. 

При јем у др жав ну слу жбу вр шио се по пра ви лу кон кур сом и ода би ром 
нај бо љих ка дро ва ме ђу при ја вље ним кан ди да ти ма. И при јем при прав ни ка у 
др жав ну слу жбу вр шен је, као и пре ма да нас ак ту ел ним про пи си ма, пу тем 

17 Законодавац није уредио случајеве у којима се држављанство стицало анексијом, бра-
ком и евентуално усвојењем. (Прим. аутора)

18 Сведочанство о школској спреми морало је бити нострификовано ако је издато од 
стране страних школских установа. Поступак рангирања и нострификовања иностра-
них диплома био је уређен посебним прописима, између осталих и: Законом о ностри-
фиковању диплома са страних универзитета и високих школа од 6. јула 1930. године и 
Уредбом о рангу стручних школа према средњој школи и факултетима од 1. маја 1933. 
године. 
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кон кур са. Ука зи о по ста вља њу, уна пре ђе њу, от пу шта њу и пен зи о ни са њу чи-
нов ни ка, об ја вљи ва ни су на увод ном ме сту „Слу жбе них но ви на“, ка ко је то 
би ло про пи са но још За ко ном о чи нов ни ци ма из 1923. го ди не. Из у зе так од 
овог пра ви ла о при је му у слу жбу пу тем кон кур са, би ли су је ди но слу ча је ви 
ка да се пен зи о ни са но ли це вра ћа ло у ак тив ну слу жбу или ка да се ли це по но-
во вра ћа ло у слу жбу на кон што му је прет ход на слу жба пре ста ла остав ком. 

Др жав ни слу жбе ник гра ђан ског ре да је при ли ком пр вог за сни ва ња слу-
жбе пред ста ре ши ном по ла гао про пи са ну за кле тву. О по ло же ној за кле тви 
са ста вљао се за пи сник ко ји је чу ван у слу жбе нич ком ли сту. Ка ко је све ча ну 
за кле тву по ла гао сва ки слу жбе ник пре сту па ња на ду жност, она се сма тра-
ла фор мал ним пред у сло вом за оба вља ње по сло ва у др жав ној слу жби. Сва ки 
ре сор ни ми ни стар је за др жав не чи нов ни ке из сво је над ле жно сти про пи си-
вао уред бом ко ја је има ла сна гу за ко на текст све ча не за кле тве.19 За јед нич ки 
текст за кле тве за сва ми ни стар ства гла сио је:

„Ја Н. Н. за кли њем се све мо гу ћим Бо гом да ћу кра љу и отаџ би ни 
би ти ве ран, да ћу сво ју ду жност по за ко ни ма и за ко ни тим на ред ба ма 
тач но и са ве сно вр ши ти. Та ко ми Бог по мо гао.“

Чи нов нич ка зва ња кре та ла су се по стру ка ма пре ма сте пе ну обра зо ва ња. 
Та ко су др жав ни слу жбе ни ци са не пот пу ном сред њом школ ском спре мом 
рас по ре ђи ва ни од X по ло жај не гру пе, a др жав ни слу жбе ни ци ко ји су има ли 
пот пу ну сред њу шко лу рас по ре ђи ва ни су у IX по ло жај ну гру пу. Др жав ни 
слу жбе ни ци са фа кул тет ском струч ном спре мом рас по ре ђи ва ни су од VI-
II па на ви ше до IV по ло жај не гру пе. Зва нич ни ци су рас по ре ђи ва ни у III, II 
од но сно I по ло жај ну гру пу. На упра жње но ме сто у ви шој гру пи, чи нов ник 
је мо гао би ти уна пре ђен, од но сно на и ме но ван, под усло вом да стек не од-
го ва ра ју ћи ви ши сте пен струч не спре ме и на кон што би у прет ход ној гру пи 
про вео нај ма ње три го ди не ефек тив не слу жбе.

Та да шњи за кон је по зна вао од ре ђе на огра ни че ња у ве зи са бро јем, зва-
њи ма и ран гом др жав них слу жбе ни ка, ко је у да на шњем за ко но дав ству пре-
по зна је мо у ин сти ту ту ка дров ског пла на. Та ко је за ко ном би ло про пи са но 
да се за све стру ке др жав не слу жбе гра ђан ског ре да уна пред мо ра утвр ди ти 
број слу жбе нич ких ме ста и то ка ко по зва њи ма та ко и по по ло жај ним гру па ма  

19 Обавеза полагања заклетве коју је полагао државни службеник приликом пријема у 
сталну службу био је установљен Законом о заклетвама и заверама од 15. фебруара 
1929. године, а постојеће уредбе које су донете до новог Закона о чиновницима, као 
што су уредбе о полагању заклетве у ресорима министарстава пошта и телеграфа; 
просвете; шума и рудника; унутрашњих послова; трговине и индустрије; грађевина; 
правде; финансија; социјалне политике и народног здравља и Министарства пољопри-
вреде, остале су на снази.
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у ко ји ма су та зва ња рас по ре ђе на.20 Број ме ста чи нов нич ких при прав ни ка та-
ко ђе је био пла ни ран и уна пред уре ђен си сте ма ти за ци јом рад них ме ста, при 
че му је број др жав них слу жбе ни ка и при прав ни ка мо рао би ти ускла ђен са 
сред стви ма у др жав ном бу џе ту. 

У ци љу оства ри ва ња одр жи вог фи нан си ра ња пла та др жав них чи нов ни-
ка, би ло је про пи са но да број рад них ме ста у ви шем зва њу бу де утвр ђен та ко 
да увек бу де ма њи од бро ја ме ста у не по сред но ни жој гру пи. Ра ди бу џет ске 
кон тро ле рас хо да, на име пла та др жав них слу жбе ни ка, би ла је про пи са на и 
оба ве за во ђе ња пу не ка дров ске еви ден ци је.21 Од ред ба ма па ра гра фа 67. За-
ко на би ло је про пи са но да се уна пре ђе њем др жав них слу жбе ни ка ни је мо гла 
пре ко ра чи ти укуп на су ма кре ди та за њи хо ве пла те ко ја је бу џе том одо бре-
на. Ти ме се по сти за ло фак тич ко огра ни че ње при је ма но вих чи нов ни ка као 
и огра ни че ње бро ја др жав них слу жбе ни ка ко ји су мо гли на пре до ва ти у слу-
жби у то ку јед не го ди не. 

При на дле жно сти др жав них слу жбе ни ка гра ђан ског ре да ре гу ли са не су 
та ко да су сва зва ња чи нов ни ка гра ђан ског ре да би ла по де ље на на по ло жај не 
гру пе. По ло жај не гру пе II, III и IV има ле су по два сте пе на. Ван по ло жај них 
гру па би ла су зва ња: пред сед ни ка Ми ни стар ског са ве та, ми ни ста ра и ба но-
ва. За кон је уре ђи вао при на дле жно сти чи нов ни ка, чи нов нич ких при прав ни-
ка и оста лих др жав них слу жбе ни ка, пен зи о не ра, кон трак ту ал них чи нов ни ка, 
дне ви ча ра и хо но рар них слу жбе ни ка. Пла те и по ло жај ни до да так из ра жа-
ва ни су у но ми нал ним из но си ма, а не у ко е фи ци јен ти ма као што је то да-
нас уре ђе но. Ма да је За ко ном би ло уре ђе но да у при на дле жно сти др жав них 
слу жбе ни ка спа да ју пла та, по ло жај ни до да так, пе ри од ске по ви ши це, лич ни 
и по ро дич ни до да так на ску по ћу, мо же се из ве сти за кљу чак да За ко ном ни је 
био до кра ја од ре ђе но шта све пот па да под ре дов не при на дле жно сти др жав-
них слу жбе ни ка.22 

20 Звање је одређивало степен хијерархије државне службе и као такво било је условљено 
квалификацијама и годинама службе. Звања државних службеника распоређивала су се 
применом одредби параграфа 346. Закона, а ранг односно положај државних службе-
ника одређивао се према одредбама параграфа 102. Закона. (Прим. аутора)

21 Спискови су се водили према стручној спреми – државни службеници са факултет-
ском спремом; спискови техничара, административних и рачунских службеника, затим 
спискови практичних техничара и архивских чиновника. Такође, вођени су и списко-
ви званичника и служитеља. Осим тога, кадровска евиденција је садржала и податке: 
презиме и име, датум рођења, звање, положајна група, степен, периодска повишица, 
датум стицања положајне групе и/или периодске повишице, године службе и остале 
примедбе у вези са радом у државној служби. 

22 Док је параграф 21. Закона у принадлежности сврставао плату, положајни додатак, 
периодске повишице, лични и породични додатак на скупоћу, дотле је параграф 264. 
говорио одвојено о принадлежностима, а одвојено о личном додатку на скупоћу. 
(Прим. аутора)
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Пра во на до да так на ску по ћу имао је ка рак тер со ци јал ног да ва ња од но-
сно фи нан сиј ске по мо ћи. Та ко се ово пра во оства ри ва ло у за ви сно сти од 
тро шко ва жи во та у ме сту слу жбо ва ња као и у слу ча је ви ма ка да би чи нов ник, 
ра ди ле че ња или опо рав ка по сле бо ле сти бо ра вио у ино стран ству. По ред то-
га, ово пра во је оства ри вао и чи нов ник ко ји је упу ћен у ино стран ство ра ди 
уса вр ша ва ња у не по сред ном ин те ре су др жав не слу жбе. Оства ри ва ње овог 
пра ва би ло је вр ло пре ци зно ре гу ли са но.23 

Ка ко су др жав ни слу жбе ни ци уз пла ту има ли и пра во на пе ри од ске по-
ви ши це, тре ба ис та ћи да од ре ђи ва ње пе ри од ских по ви ши ца ни је има ло ка-
рак тер на пре до ва ња. На и ме, пе ри од ске по ви ши це од ре ђи ва не су ауто мат-
ски на кон про ве де ног бро ја го ди на ра да у ак тив ној др жав ној слу жби и ти ме 
су, на из ве стан на чин, има ле ка рак тер уве ћа ња пла те по осно ву ми ну лог ра да 
у др жав ној слу жби. У сва кој по ло жај ној гру пи био је про пи сан број пе ри од-
ских по ви ши ца. Та ко је у VI гру пи би ло три, у V гру пи три и у IV гру пи три 
пе ри од ске по ви ши це. Пла те зва нич ни ка у III и II гру пи има ле су по две, а у I 
гру пи три пе ри од ске по ви ши це. Оно што је пе ри од ске по ви ши це уда ља ва ло 
од овог ин сти ту та по зна тог да на шњем за ко но дав ству, је сте окол ност што 
се ово пра во мо гло из гу би ти у слу ча је ви ма при ме не па ра гра фа 191. и 237. 
За ко на. Тим од ред ба ма би ло је про пи са но да се пра во на пе ри од ску по ви-
ши цу гу би ло због сла бе оце не – јед ну го ди ну, као и због ди сци плин ске ка зне 
– оно ли ко вре ме на ко ли ко је у ди сци плин ској пре су ди од ре ђе но.

Док су при на дле жно сти слу жи те ља та ко ђе об у хва та ле пла ту, лич ни и по-
ро дич ни до да так на ску по ћу, кон трак ту ал ни чи нов ни ци и днев ни ча ри, ко ји 
ни су би ли у ста ту су др жав них слу жбе ни ка, за свој рад су до би ја ли на гра ду, а 
не пла ту. На гра де кон трак ту ал них чи нов ни ка утвр ђи ва ле су се уго во ром, а 
на гра де днев ни ча ра утвр ђи ва ле су се пре ма по себ ним уред ба ма.24 Из но си тих 

23 За примање породичног додатка на скупоћу службеник је морао поднети надлежној 
благајни пријаву из које су се видели следећи подаци: име супружника; да ли је супру-
жник активан или пензионисани државни службеник, или је у служби као контрактуал-
ни чиновник, дневничар или хонорарни службеник; да ли подносилац пријаве живи са 
супружником заједно или одвојено; да ли супружник има примања од имања, приватне 
службе или самосталног рада; име и датум рођења сваког детета; да ли је дете рођено 
или усвојено. Осим тога, за свако дете достављани су и подаци: да ли има личних при-
хода; да ли је смештено у завод или прима стипендију; да ли је као ученик на занату у 
трговачкој радљи или у предузећу; да ли га послодавац издржава и да ли је дете душев-
но или телесно трајно неспособно за привређивање.

24 Висине награда дневничара уређиване су посебним уредбама о величини награде днев-
ничара за сваки ресор. Тако су током 1931. године донете Уредбе о величини награда 
дневничара у Председништву Министарског савета – 21. децембра; у Министарству со-
цијалне политике и народног здравља – 14. децембра; у Министарству иностраних по-
слова – 3. децембра; у Министарству правде – 31. децембра; у Министарству грађевина 
и Министарству трговине и индустрије и Министарству пољопривреде – 24. децембра:  
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на гра да кре та ли су се у ви си ни бру то при на дле жно сти др жав них слу жбе ни-
ка исте спре ме. У из у зет ним слу ча је ви ма – ка да се тра жи ла по себ на струч на 
спре ма или ако су се тра жи ле по себ не спо соб но сти, из нос на гра де би био 
огра ни чен нај ви шим из но сом ко ји се за та кав рад пла ћао у при ват ном сек-
то ру. На кна де пут них тро шко ва и днев ни це за слу чај слу жбе ног пу то ва ња, 
ис пла ћи ва ле су се и др жав ним слу жбе ни ци ма, као и кон трак ту ал ним чи нов-
ни ци ма и днев ни ча ри ма пре ма про пи си ма о на кна ди пут них и се лид бе них 
тро шко ва др жав них слу жбе ни ка.25 

Оно што је у бит но ме од ре ђи ва ло спе ци фич ност по ло жа ја др жав них 
слу жбе ни ка би ло је и пра ће ње од но сно оце њи ва ње њи хо вог ра да у др жав ној 
слу жби. Та ко је овим За ко ном по пр ви пут био уре ђен по сту пак и по сле ди-
це оце њи ва ња др жав них слу жбе ни ка. Не ке од та да шњих за кон ских ре ше ња 
обе ле жи ла су слу жбе нич ко пра во до да на шњих да на. 

Др жав ни слу жбе ни ци гра ђан ског ре да оце њи ва ни су сва ке го ди не, а 
оце не о њи хо вом ра ду до ста вља не су Глав ној кон тро ли ука за, ре ше ња и од-
лу ка о слу жбе ним од но си ма др жав них слу жбе ни ка.26 По сту пак оце њи ва ња 
спро во ди ле су под руч не ко ми си је у пр вом сте пе ну и вр хов не ко ми си је у пр-
во сте пе ном и дру го сте пе ном по ступ ку. Ко ми си је за оце ну ра да чи нов ни ка 
би ле су са ста вље не од пет чла но ва, а чи ни ли су их чи нов ни ци нај ста ри ји по 
по ло жа ју у над ле штву у ко ме се ко ми си ја обра зу је. Пред сед ник ко ми си је 
био је нај ста ри ји по ран гу. Од лу ку о обра зо ва њу ко ми си је до но сио је ста ре-
ши на над ле штва у ко ме се ко ми си ја на ла зи. 

Оце њи ва ње др жав них слу жбе ни ка за сни ва ло се на ста ре шин ском из ве-
шта ју.27 Сва ки ста ре ши на над ле штва био је ду жан да у то ку го ди не при пре ми 

а у току 1932. године донете су и уредбе за дневничаре у војсци и морнарици – 18. јану-
ара, као и уредбе о наградама дневничара Цивилне куће Њ.В. краља – 2. јануара; у Ми-
нистарству просвете – 26. јануара; у Министарству унутрашњих дела – 5. априла и у Ми-
нистарству физичког васпитања народа – 6. априла 1932. године.

25 Наведена материја била је регулисана Уредбом о накнади путних и сеобних трошкова 
државних службеника грађанског реда од 12. децембра 1931. године, која је имала две 
измене и допуне и то од 16. новембра 1932. године и од 11. априла 1934. године; за-
тим Уредбом о накнади трошкова за службена путовања и сеобу министара и банова 
у активи, пензији и на расположењу од 16. новембра 1932. године; као и Решењем о 
накнади трошкова за службена путовања у иностранство службеника Министарства 
иностраних послова од 7. фебруара 1935. године.

26 Наведена обавеза је установљена Упутством о достављању Главној контроли указа, 
решења и одлука о службеним односима државних службеника од 19. априла 1931. 
године.

27 Старешински извештај се у смислу параграфа 36. Закона о чиновницима заснивао 
посебно на подацима о: стручним способностима чиновника, његовој марљивости и 
поузданости у служби, односу према служби, владању у служби (однос према претпо-
стављенима, осталим службеницима и према странкама), понашању ван службе и да ли 
извршава своје приватне обавезе.
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ста ре шин ски из ве штај о сва ком слу жбе ни ку по себ но, на тај на чин што би на 
кра ју ме се ца ју на и де цем бра упи си вао у на ро чи те ли сто ве – обра сце сво ја 
опа жа ња о оно ме што је за оце њи ва ње слу жбе ни ка би ло ре ле вант но. У слу-
ча ју да пре ис те ка ових ро ко ва, би ло ста ре ши на би ло слу жбе ник, на пу сте 
над ле штво, са чи ња вао се при вре ме ни из ве штај у ви ду на по ме на о ра ду др-
жав ног слу жбе ни ка у том пе ри о ду. Но ви ста ре ши на био је у оба ве зи да на-
ста ви са упи си ва њем сво јих опа жа ња. У сва ком слу ча ју, на кра ју ка лен дар ске 
го ди не ста ре ши на над ле штва би за вр шио свој ста ре шин ски из ве штај та ко 
што би сво ја опа жа ња и оп ште ми шље ње о ра ду др жав ног слу жбе ни ка за-
кљу чио пред ло гом оце не и ми шље њем о то ме да ли се, и за ко ју вр сту по-
сло ва слу жбе ник мо гао на ро чи то пре по ру чи ти. Ова ко при пре мљен ста ре-
шин ски из ве штај про сле ђи вао се ко ми си ји за оце ну нај да ље до кра ја ја ну а ра 
на ред не го ди не.

За по вре ду слу жбе не ду жно сти слу жбе ник је од го ва рао ди сци плин ски и 
кри вич но. Ди сци плин ски пре сту пи су би ли по де ље ни у две ка те го ри је – те-
же и лак ше по вре де слу жбе не ду жно сти. У та ко зва не лак ше по вре де слу жбе-
не ду жно сти спа дао је чи тав низ по јав них об ли ка слу жбе нич ке не у ред но сти 
– не мар но или не у ред но до ла же ње на по сао и не ма ран од нос пре ма пред-
ме ти ма и до ку мен ти ма. За ову вр сту лак ших ди сци плин ских пре сту па би ле 
су про пи са не ка зне: пи сме на опо ме на, пи сме ни укор и нов ча на ка зна. Као 
те же по вре де ду жно сти сма тра ле су се све рад ње ко је ште те угле ду слу жбе 
и/или др жа ве.28 За те же по вре де слу жбе не ду жно сти из ри ца не су ка зне: ума-
ње ње при на дле жно сти; не мо гућ ност на пре до ва ња; пре ме штај уз ума ње ње 
пла те без на кна де пут них и се лид бе них тро шко ва; пен зи о ни са ње без ума-
ње ња или са ума ње њем пен зиј ских при на дле жно сти и от пу шта ње из слу жбе. 
Си стем из ри ца ња ових ка зни био је се лек ти ван и мо гао се из ри ца ти по је ди-
нач но – фраг мен тал но или ку му ла тив но – за те же ди сци плин ске пре сту пе.

Ди сци плин ски су до ви би ли су ор га ни зо ва ни дво сте пе но. Та ко су управ-
ни су до ви би ли су до ви пр вог сте пе на, а Др жав ни са вет је био ди сци плин ски 
суд дру гог сте пе на. Управ ни су до ви, као ди сци плин ски су до ви, по сту па ли 

28 Тежим повредама службене дужности сматрало се: пристрасно, несавесно или не-
марно вршење службе; уцењивање или изнуђивање ма какве награде за послове који 
се раде по службеној дужности; примање мита; нетачно извештавање о службеним 
стварима; критика и омаловажавање поступака власти и претпостављених старешина; 
недостојно поступање са странкама; лош однос према подређенима; заштита неспо-
собних или непослушних службеника; недостојно или неучтиво понашање подређе-
них према претпостављенима; изазивање лоших односа са другим службеницима; 
недолично владање у приватном животу; лакомислено задуживање; вршење споредне 
службе без дозволе надлежног старешине; поступци који би изазивали племенске и 
верске нетрпељивости; поступци и агитација против идеје државног и народног једин-
ства; критика поступака владе и њених аката; угрожавање државно-правног поретка 
као и одавање службене тајне. 
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су у ве ћи ма са ста вље ним од од три су ди је. Ди сци плин ске су ди је су у вр ше њу 
сво је ди сци плин ско-су диј ске ду жно сти би ле не за ви сне. У по гле ду из у зе ћа 
су ди ја ди сци плин ских су до ва, по сту па ло се у скла ду са про пи си ма о кри вич-
ном по ступ ку. Да ље, овим за ко ном је би ло про пи са но и то да окри вље ни др-
жав ни слу жбе ник има пра во на бра ни о ца то ком пре тре са. Бра ни лац се мо-
гао ан га жо ва ти или из ре да др жав них слу жбе ни ка у се ди шту ди сци плин ског 
су да, или из ре да адво ка та. Ди сци плин ски пре трес је увек био усмен и ја ван. 
Из у зет но, пре трес би мо гао би ти за тво рен за јав ност, ако би ди сци плин ски 
суд на шао да др жав ни ин те ре си то зах те ва ју. У овом слу ча ју оп ту же ни је има 
пра во на два за ступ ни ка. 

На пре су ду ди сци плин ског су да пр вог сте пе на жал бу су мо гли уло жи ти 
и др жав ни слу жбе ник и ту жи лац, пре ко пр во сте пе ног су да, ко ји је са спи си-
ма пред ме та про сле ђи вао Др жав ном са ве ту као ди сци плин ском су ду дру гог 
сте пе на. Жал ба је има ла су спен зив но деј ство. Пре су да пр во сте пе ног ди сци-
плин ског су да по ста ја ла је пра во сна жна и из вр шна ка да про тив ње у за кон-
ском ро ку не би би ла под не та жал ба или кад ви ши ди сци плин ски суд пре су-
ду по жал би по твр ди. 

Пра во сна жне пре су де у ове ре ном пре пи су про сле ђи ва не су и ста ре ши-
ни вр хов ног цен трал ног над ле штва и не по сред ном ста ре ши ни слу жбе ни ка, 
ра ди из вр ше ња и упи са у слу жбе нич ки лист. Па ра граф 187. За ко на про пи-
си вао је да по кре та ње ди сци плин ског по ступ ка за не у ред но сти за ста ре ва за 
го ди ну да на, а по ступ ци за ди сци плин ске пре кр ша је за ста ре ва ли су про те-
ком пет го ди на.

Др жав ном слу жбе ни ку гра ђан ског ре да слу жба је пре ста ја ла ако би суд-
ском пре су дом био осу ђен на гу би так слу жбе или ча сних пра ва; ако би ди-
сци плин ском пре су дом био осу ђен на ка зну пен зи о ни са ња или от пу шта ња 
из слу жбе; ако би по стао те ле сно или ду шев но не спо со бан за слу жбу; ако 
би и по сле два на ест ме се ци не пре кид ног бо ло ва ња од но сно и по сле укуп но 
пет на ест ме се ци бо ло ва ња у две уза стоп не го ди не био у не мо гућ но сти да 
вр ши сво ју ду жност; ако би пао под ста ра тељ ство и/или сте чај; ако би на вр-
шио јед ну го ди ну на рас по ло же њу, а не би био рас по ре ђен на рад но ме сто 
у стал ној слу жби; ако би био три пу та уза стоп це или шест пу та у то ку слу-
жбе сла бо оце њен; ако би ис ту пио из др жа вљан ства или ако би га из гу био 
уда јом; ако се, без зна ња и одо бре ња ста ре ши не, сво јом кри ви цом, за де сет 
да на не би ја вио на по сао по за вр шет ку од мо ра, од су ства, у слу ча ју пре ме-
шта ја или упу ћи ва ња на рад ван ме ста слу жбе; ако би суд ском пре су дом био 
осу ђен на за твор ду жи од јед не го ди не; ако би био по зван на од слу же ње ре-
дов ног вој ног ро ка; ако би се утвр ди ло да је при ли ком сту па ња у слу жбу 
при крио по да так да је већ ра ни је био у др жав ној слу жби ко ја му је пре ста ла 
ње го вом кри ви цом; ако би под нео остав ку; ако би над ле жна власт од лу чи ла 
да му пре ста не слу жба и ка да би слу жбе ник на вр шио 70 го ди на жи во та.
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* 
*
 *

За вр ша ва ју ћи при каз за кон ских од ред би ко ји ма су би ли уре ђе ни ста тус 
др жав них чи нов ни ка, њи хо ва пра ва, оба ве зе и од го вор но сти, мо же мо кон-
ста то ва ти да је, упр кос чи ње ни ци да су кон сти ту и са ње сво је вр сног чи нов-
нич ког ста ле жа пра ти ле осци ла ци је у за ви сно сти од лич ног од но са оли гар ха 
пре ма њи ма, ко ди фи ка ци ја ових про пи са би ла на за вид ном ни воу чак и у по-
ре ђе њу са мно го кул тур но и еко ном ски раз ви је ним др жа ва ма оног вре ме на. 

Ка ко смо од ре ђе ним на по ме на ма у овом ра ду же ле ли да ука же мо, за о-
ста ја ње у раз во ју ин сти ту ци ја др жав не вла сти и чи нов нич ког апа ра та би ло је 
усло вље но за ка сне лим про до ром ка пи та ли зма и кр њим раз во јем бур жо а ске 
прав не др жа ве, као и те шким на сле ђем осман лиј ског фе у да ли зма. Но и по-
ред то га, чи та лац ко ји је упо знат са са да шњим про пи си ма ове вр сте ко ји ма 
су уре ђе ни пра ва, ду жно сти и од го вор ност др жав них слу жбе ни ка у на шој 
др жа ви, ла ко ће пре по зна ти из ве стан кон ти ну и тет, па чак и еле мен тар но 
пре у зи ма ње од ре ђе них ин сти ту та ка ко по сво јој тер ми но ло шкој од ред ни ци, 
та ко и по си сте ма ти за ци ји и њи хо вој раз ра ди. Ова на по ме на сва ка ко пред-
ста вља сво је вр сно при зна ње и зах те ва нај ду бље по што ва ње пре ма твор ци ма 
он да шњих за ко на. 
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Igor VU KO NJAN SKI

THE dEVELOPmENT OF SERbIAN STATEHOOd  
ANd THE POSITION OF CIVIL SERVANTS 

Summary

The analysis of the legislation, rich historiographical materials and the com-
ments lead the author of this paper to the general conclusion that the issues re-
lated to the status of the civil servants were continually burdened by authoritar-
ian oligarchs. The civil servants had often predominantly been in our history the 
tools of the state and the political will of the oligarchic structure, and it is, at least, 
diminished the effectiveness of the system of the state executive. In a word, the bu-
reaucracy through the entire periods was arbitrary, discretionary and little or no 
parliamentary monitored at all. The connection of bureaucratic law with series 
of regulations by which organizations and labour ministries, state authorities and 
agencies were regulated indicates that civil servants were constitutive element of 
the state apparatus. This is because the state apparatus represented authority of the 
state over its citizens. 

Given that state officials’ employer, as today, was the state, so that its in-
terests were undoubtedly extended through the issues concerning the sta-
tus of its officers. The fact that government officials were constantly emana-
tion of the state, its power and its authority, at the present time is strongly 
associated with reform process in the public administration reform with the 
position of civil servants. As before and now, the provisions of clerical laws and 
regulations largely determine the status of civil servants being entrusted the most re-
sponsible jobs implementation of public policies. Also, some institutes established 
by the provisions of the Law on Civil Servants from 1923, and 1931, in its original 
or adapted form, are characterizing the civil servants relationships and today’s cleri-
cal law in the Republic of Serbia.

Bearing in mind the fact the clerical right   in the Republic of Serbia was once 
again established only in 2006, by the passing of the Law on Civil Servants and sev-
eral accompanying regulations, and the fact that the existing legislation has failed 
to fully resolve all the issues core regarding the status of civil servant positions, we 
recommend that instead of taking similar solutions automatically reached by the 
state of so-called European Administrative Space, our legislators should turn to our 
rich historiography in this area. This would achieve the multiplied effects: first of all, 
some of the traditional values should be reinstalled in our legal system, and laws be-
ing made in this area should reflect a greater degree of our historical heritage, which 
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would confirm to us and as well as to the world community, a strong continuity in 
the existence and development of Serbian statehood. To sum up, re-actualization 
of certain legal solutions from the recent and distant past of the Serbian state could 
help resolve many of the current problems with which our state is facing in the time 
of very often painful transition for us.

Key words: civil servant, clerical law, traditional values, historiographical mate-
rials, Serbia. 

Рад је пре дат 3. сеп тем бра 2012. го ди не, а на кон 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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Ива на АРИ ТО НО ВИЋ*
Та тја на ЛА ЗА РЕ ВИЋ** 

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ МЛА ДИХ  
НА СЕ ВЕ РУ КО СО ВА И МЕ ТО ХИ ЈЕ*** 

(Усме ре ност на спе ци фич но сти обра зов ног  
си сте ма и без бед но сне си ту а ци је)

Ап стракт: Рад пред ста вља ре зул тат екс пло ра тив ног ис тра жи ва ња, 
а са ци љем са гле да ва ња ста во ва сту де на та и сред њо шко ла ца срп ске на ци-
о нал но сти о пер спек ти ва ма жи во та на Ко со ву и Ме то хи ји. У пр вом де лу 
ра да реч је о сва ко днев ном жи во ту, ко ји је у усло ви ма ра за ра ња срп ског 
дру штва у по след њој де це ни ји ХХ ве ка по стао ре спек та бил но по ље ис тра-
жи ва ња у дру штве ним на у ка ма. У ра ду су ис пи ти ва ни усло ви и лич ни до-
жи вљај шко ло ва ња мла дих у по страт ном дру штву, док је у дру гом де лу ра-
да би ло ре чи о осе ћа ју (не)без бед но сти услед оте жа них усло ва жи во та на 
Ко со ву и Ме то хи ји. Ис тра жи ва ње је ре а ли зо ва но при ме ном фо кус-груп не 
тех ни ке. Ре зул та ти ука зу ју на на гла ше ну по тре бу ис пи та ни ка за од ла ском 
из ме ста по ре кла, у мир но доп ске де ло ве Ср би је. Та тен ден ци ја при сут на 
је на ро чи то код ис пи та ни ка из се ла/ен кла ва, ко ји и у се вер ном де лу Ко сов-
ске Ми тро ви це ви де мир но доп ски1 део Ср би је, док ис пи та ни ци из вор но 

* Ис тра жи вач-са рад ник, Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на / Ле по са вић, iva-
na.m.ari to no vic @gmail.com

** Струч њак за од но се са јав но шћу и мул ти ме ди јал не ко му ни ка ци је, Цен тар за раз вој 
за јед ни ца, Ко сов ска Ми тро ви ца, ta tja nalz@yahoo.com

*** 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 je 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 Ово не то ли ко мир но доп ски, ко ли ко је ди ни ве ћин ски срп ски део по кра ји не, те је ди-
ну пре о ста лу ур ба ну сре ди ну на се ље ну ве ћин ским срп ским ста нов ни штвом. Се вер ни 
део Ко сов ске Ми тро ви це је та ко по стао ад ми ни стра тив на и кул тур на пре сто ни ца за 
пре о ста ле Ср бе у по кра ји ни, као и сре ди на све ве ћег ути ца ја и при су ства Ср ба ко ји 
из вор но по ти чу из сре ди на ју жно од ре ке Ибар.

УДК 316.728-053.6(=163.41)(497.115)"200" ; 
316.48(497.115)"199/200"

БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 33, 2012
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са се ве ра по кра ји не го во ре о од ла ску2 у Бе о град и оста ле уни вер зи тет ске 
цен тре, а са ци љем бе га од по ли тич ке сва ко дне ви це. Ис тра жи ва ње по ка-
зу је из ра же но не за до вољ ство мла дих сва ко днев ним жи во том, сло бод ним 
вре ме ном, пер спек ти ва ма ко је не ви де, због че га аутор ке ве ру ју да је нео п-
ход но у бу дућ но сти ре а ли зо ва ти ис тра жи ва ња са ве ћим узор ком и при ме-
ном ком пле мен тар них тех ни ка, а са ци љем де таљ ни јег упо зна ва ња на уч не 
јав но сти са ста во ви ма мла дих Ср ба о ка рак те ри сти ка ма жи во та на Ко со ву 
и Ме то хи ји.

Кључ не ре чи: мла ди, сред њо школ ци, сту ден ти, обра зов не ин сти ту ци-
је, пер спек ти ва, без бед ност, Ко со во и Ме то хи ја.

Увод

Сва ко днев ни жи вот по след њих де це ни ја све је за сту пље ни ја те ма ис-
тра жи ва ња у до ма ћој со ци о ло ги ји. Раз ло зи су ин тен зив не дру штве но по-
ли тич ке окол но сти ра за ра ња др жа ве, услед ет нич ких су ко ба са раз ме ра ма 
гра ђан ског ра та у су сед ним ре пу бли ка ма, на кон то га су ко ба на Ко со ву и 
Ме то хи ји, НА ТО бом бар до ва ња Ср би је и ус по ста вља ња ме ђу на род ног 
про тек то ра та у ју жној по кра ји ни. Услед ме ђу на род них санк ци ја и изо ла-
ци је, еко ном ског ко лап са и хи пе рин фла ци је у по след њој де це ни ји ХХ ве-
ка до ла зи до уз др ма но сти свих дру штве них ин сти ту ци ја и за јед ни ца, ко је 
су ди рект но ре флек то ва не на сва ко днев ни жи вот обич ног чо ве ка. „Ми кро 
дру штве ни ни во обе ле жа ва при ва ти за ци ја или ‘до ме сти ка ци ја’ – по вла че-
ње дру штве ног жи во та у не фор мал ну сфе ру до ма ћин ства, по ро ди це, су-
сед ства – при мар них гру па и не фор мал них мре жа“.3 У од су ству ста бил ног 
ин сти ту ци о нал ног си сте ма, дру штве ни ак те ри при бе гли су сфе ри при ват-
но сти као је ди ном одр жи вом ре фе рент ном окви ру. Тај тренд за по сле ди-
цу имао је ре тра ди ци о на ли за ци ју, на ци о нал ну хо мо ге ни за ци ју и ре ви та-
ли за ци ју ре ли ги је, ко је су ди рект но ути ца ле на нор ма тив не и вред но сне 
тран сфор ма ци је. 

У та квој дру штве ној ре ал но сти, со ци о ло ги ја сва ко днев ног жи во та до-
би ја свој ле ги ти ми тет и по ста је не за о би ла зна ди сци пли на у со ци о ло шким 

2 У по след њих не ко ли ко го ди на, на се ве ру по кра ји не, сна жно је по ја чан та ко зва ни од лив 
мо зго ва ме ђу мла ди ма ко ји ста са ва ју за уни вер зи тет, али све че шће и уче ни ка из основ-
них шко ла или по ро ди ца чи ја де ца ста са ва ју за основ ну шко лу. Они од ла зе у ја че обра-
зов не/уни вер зи тет ске цен тре, у пр вом ре ду Бе о град. И док се код тих гру па уру шен 
ква ли тет обра зо ва ња на во ди као при мар ни раз лог од ла ска, у ши рој пер спек ти ви оне 
вр ло ја сно по ве зу ју оп шту пе си ми стич ки опи са ну си ту а ци ју са сво јим пла но ви ма да се 
не вра те на Ко со во и Ме то хи ју на кон за вр шет ка об ра зо ва ња.

3 Смиљ ка То ма но вић, Од ра ста ње у Бе о гра ду, Ин сти тут за со ци о ло шка ис тра жи ва ња 
Фи ло зоф ског фа кул те та, Бе о град, 2010, 35.
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ис тра жи ва њи ма ре а ли зо ва ним у по след ње две де це ни је у Ср би ји.4 У тим ис-
тра жи ва њи ма, ме ђу тим, оста је за не ма рен је дан део срп ског дру штва – Ко-
со во и Ме то хи ја.5 Реч је о по кра ји ни чи ји ста нов ни ци су у по след њој де це-
ни ји ХХ ве ка де ли ли суд би ну ста нов ни ка Ср би је ка да је у пи та њу жи вот под 
санк ци ја ма, хи пе рин фла ци јом, оп штом па у пе ри за ци јом и при ли вом ве ли ког 
бро ја из бе глих ли ца са про сто ра Хр ват ске и Бо сне и Хер це го ви не. У дру гој 
по ло ви ни те де це ни је, ме ђу тим, про жи вља ва ју ис ку ство дру штве них су ко ба, 
НА ТО бом бар до ва ња и ус по ста вља ња ме ђу на род не упра ве. 

Пр ва де це ни ја ХХI ве ка у срп ском дру штву про шла је у зна ку про ду же не 
тран сфор ма ци је дру штва, ко ја се од но си на де ли мич но успе шну при ва ти за-
ци ју „са ни ском про дук тив но шћу и спо рим еко ном ским ра стом, са још увек 
ви со ком не за по сле но шћу и још увек ви со ким уде лом не фор мал не еко но ми-
је“.6 Иста де це ни ја на Ко со ву и Ме то хи ји про те кла је у ин тен зив ним на сто-
ја њи ма Ал ба на ца да про гла се не за ви сност7 од Ср би је и на сто ја њи ма Ср ба 
да се од у пру по страт ној ре ал но сти угро же но сти основ них људ ских пра ва, 
у усло ви ма спо ра дич ног од су ства жи вот них ре сур са8, при ли ва ин тер но ра-
се ље них ли ца из дру гих де ло ва по кра ји не, не мо гућ но сти не сме та ног ра да 
ин сти ту ци ја Ср би је, као и не мо гућ но сти ра да у фир ма ма ко је се ге о граф ски 
на ла зе на те ри то ри ји по кра ји не где је де мо граф ски ве ћин ско ста нов ни штво 
ал бан ско – реч ју, ко лап са ква ли те та жи во та љу ди на свим дру штве ним ни-
во и ма, укљу чу ју ћи и њи хов лич ни, емо тив ни свет. У скла ду са тим, на ме ће 
се ути сак да Ср би на Ко со ву и Ме то хи ји и да нас про ла зе кроз дру штве ну 
тран сфор ма ци ју ко ја има еле мен те и бло ки ра не и про ду же не тран сфор ма ци је, 
а у окви ру пот скон фликт ног окру же ња, од но сно на се ве ру Ко со ва и Ме то-
хи је – те ри то ри ји ко јој су још увек свој стве ни су ко би ни ског ин тен зи те та. 

У та квим усло ви ма дру штве не и без бед но сне тран фор ма ци је, ста са ле 
су но ве ге не ра ци је мла дих Ср ба. Реч је о дру штве ној гру пи чи је осо би не и  
ста во ве о ко сов ско ме то хиј ском окру же њу са по себ ном па жњом тре ба  

4 О то ме све до че број ни збор ни ци ра до ва и мо но гра фи је, об ја вље не углав ном у из да њи-
ма Ин сти ту та за со ци о ло шка ис тра жи ва ња Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду. Ме ђу 
уред ни ци ма збор ни ка ис ти чу се Сил ва но Бол чић, Сре тен Ву јо вић, Ан ђел ка Ми лић и 
Смиљ ка То ма но вић-Ми хај ло вић.

5 На ве де на те ри то ри ја, под ме ђу на род ним про тек то ра том од ју на 1999. го ди не, пред-
ста вља про стор ни оквир за ис тра жи ва ња ма хом ре а ли зо ва на од стра не ме ђу на род них 
или ал бан ских ауто ра. Срп ски ауто ри огра ни че ни су у ра ду, услед не сло бо де кре та ња 
чи та вом те ри то ри јом по кра ји не и ин тен зив них без бед но сних огра ни че ња са ко ји ма се 
на те ре ну сре ћу, али и уру ше ним по тен ци ја ли ма пре о ста ле срп ске за јед ни це и срп ске 
др жа ве у по кра ји ни. И у та квом окру же њу, ме ђу тим, на ста ли су ра до ви ко ји се од но се 
на те шко ће сва ко днев ног жи во та Ср ба у по кра ји ни.

6 Смиљ ка То ма но вић, нав. де ло, 36.
7 Што се и до го ди ло 18. фе бру а ра 2008. го ди не.
8 У пр вом ре ду во де и елек трич не енер ги је.
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ис тра жи ти. Ово тим пре што је реч о ге не ра ци ја ма ко је су со ци ја ли зо ва не у  
усло ви ма кон стант них ет нич ких тен зи ја и не ми ра, од су ства си стем ских ин-
сти ту ци ја, вла да ви не пра ва и жи вот них ре сур са ко ји су до ступ ни мла ди ма 
у мир но доп ским дру штви ма9. Осим то га, ро ди тељ ство у на ве де ном окви ру 
у про те клих два де сет го ди на обе ле же но је „огром ним тро ше њем ре сур са, 
ка ко ма те ри јал них та ко и људ ских: енер ги је, вре ме на, емо ци ја, здра вља, оп-
те ре ће но шћу фи нан сиј ским про бле ми ма и осла ња њем на срод нич ке мре же 
по др шке“,10 што је ути ца ло на од ра ста ње но вих ге не ра ци ја и њи хо ве ста во ве 
о соп стве ном окру же њу. То уве ре ње ујед но је би ло основ на иде ја при ли ком 
кон ци пи ра ња ме то до ло ги је у овом ис тра жи ва њу. 

Ис тра жи ва њем ста во ва мла дих Ср ба11 – сред њо шко ла ца и сту де на та ко-
ји су по ре клом из свих де ло ва по кра ји не, али су на шко ло ва њу у Ко сов ској 
Ми тро ви ци, же ле ле смо да ис тра жи мо спе ци фич но сти њи хо вог сва ко днев-
ног жи во та. Фо кус-груп ни ин тер вју сма тра ле смо нај при год ни јом тех ни ком 
ис тра жи ва ња, уве ре не да ће мла ди би ти за ин те ре со ва ни да из ра зе сво је и чу-
ју ми шље ње вр шња ка на те му сва ко днев ног жи во та. Пред ност фо кус-груп-
не тех ни ке ко ја се очи та ва у до би ја њу ре ла тив но ве ли ког бро ја по да та ка у 
крат ком вре мен ском ин тер ва лу у овом ис тра жи ва њу би ла је очи глед на, као 
и те ра пе ут ско деј ство ко је раз го вор на ак ту ел не те ме мо же оста ви ти на уче-
сни ке ди ску си ја. На те ре ну су ре а ли зо ва не две фо кус гру пе, у про сто ри ја-
ма ло кал не ор га ни за ци је ци вил ног сек то ра, ко ја је аде кват на за ту на ме ну.12 
„Уче сни ци фо кус гру па би ли су мла ди ћи и де вој ке, срп ске на ци о нал но сти, 
са Ко со ва и Ме то хи је. Сва ка фо кус гру па је би ла са ста вље на од јед ног бро-
ја уче сни ка из Ко сов ске Ми тро ви це, као је ди не ур ба не сре ди не на Ко со ву  

9 При мер је та ко зва на ге не ра ци ја мо ста ша (Brid ge Ge ne ra tion) – мла ди Ср би ко ји су 
1999. го ди не има ли из ме ђу три и шест го ди на и ко ји су на ли ни ји раз два ја ња две ет-
нич ке за јед ни це, кул ту ре и си сте ма, од ра ста ли без се ћа ња на дру га чи је вре ме, осим 
оно га ко је је ис кљу чи ве ет нич ке мр жње и ет нич ке по де ље но сти, осе ћа ја фи зич ке угро-
же но сти, стал ног при су ства адре на ли на и дик та та ет нич ког по ре кла, са би је ни у бив ши 
ур ба ни про стор од ки ло ме тар и по ква драт ни, за тво ре ни у про стор ној и вре мен ској 
кап су ли.

10 Смиљ ка То ма но вић, нав. де ло, 36.
11 Овај рад пред ста вља дру ги део ре зул та та обим ни јих фо кус-груп них ди ску си ја во ђе них 

са сред њо школ ци ма и сту ден ти ма у Ко сов ској Ми тро ви ци. Пр ви део ра да об ја вљен је 
под на зи вом „Сва ко днев ни жи вот мла дих на се ве ру Ко со ва и Ме то хи је (Усме ре ност 
на сло бод но вре ме и ко ри шће ње дру штве них мре жа)“ у ча со пи су Ба шти на, св. 32, 
стр. 279–300. У ме ђу вре ме ну ре а ли зо ва ле смо и ис тра жи ва ње усме ре но ис кљу чи во на 
те му ин тен зи те та ко ри шће ња дру штве не мре же Fa ce bo ok ме ђу мла дим Ср би ма из по-
кра ји не. Ре зул та ти тог ис тра жи ва ња об ја вље ни су под на зи вом „The Im pact of So cial 
Net wor king on Daily Li fe of Ser bian Youth in Post con flict En vi ron ment – A ca se study “ 
у збор ни ку ра до ва In no va ti ve Ma na ge ment and Bu si ness Per for man ce, XI II In ter na ti o nal 
Sympo si um SymOrg 2012, Ju ne 5-9. 2012, Zla ti bor, Ser bia, pp. 440-447.

12 Цен тар за раз вој за јед ни ца.
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и Ме то хи ји у ко јој жи ве Ср би и од уче сни ка ко ји су из ен кла ва, али су тре-
нут но на шко ло ва њу у Ко сов ској Ми тро ви ци и Зве ча ну.“13 Раз лог је са гле-
да ва ње евен ту ал не раз ли ке у ста во ви ма ис пи та ни ка ко ји жи ве у по де ље ном 
гра ду, са јед не стра не и се ли ма у пот пу ном ал бан ском окру же њу, са дру ге 
стра не.14 У ра ду смо усме ри ле па жњу на ста во ве мла дих о ква ли те ту обра-
зов них ин сти ту ци ја ко је по ха ђа ју и без бед но сну ди мен зи ју ко ја про жи ма 
све аспек те њи хо вог сва ко днев ног жи во та. Ве ру је мо да је реч о две из у зет но 
зна чај не сфе ре сва ко днев ног жи во та мла дих Ср ба да нас, бу ду ћи да је обра-
зо ва ње и да ље нај по жељ ни ји ка нал дру штве не по кре тљи во сти, а без бед но-
сна си ту а ци ја не за о би ла зна ка ри ка ко ја про жи ма сва ко днев ни жи вот. След-
стве но то ме, ве ру је мо да је ре а ли за ци ја ис тра жи ва ња на те му сва ко днев ног 
жи во та омла ди не у пост кон фликт ном дру штву ве о ма зна чај на за раз у ме ва ње 
оп штих зби ва ња на Ко со ву и Ме то хи ји.

Спе ци фич но сти сва ко дне ви це мла дих  
на Ко со ву и Ме то хи ји у кон тек сту  

обра зов них ин сти ту ци ја

Зна чај обра зо ва ња у мо дер ним дру штви ма ве ћи је не го ика да. Обра зо ва-
ње је нај те шње по ве за но са про це сом со ци ја ли за ци је и од ра ста ња, а са ци љем 
уво ђе ња мла дих у свет од ра слих. И док вас пи та ње пред ста вља „све сне, ор га-
ни зо ва не и оп ште обра сце раз во ја лич но сти, ко ји су не рас ки ди во по ве за ни са 
про це сом уче ња,“15 обра зо ва ње је си сте мат ско пре но ше ње зна ња са ге не ра ци-
је на ге не ра ци ју мла дих љу ди. Раз вој обра зо ва ња те као је од не ин сти ту ци о нал-
ног и екс лу зи ви стич ког, ка ин сти ту ци о на ли зо ва ном и ма сов ном. По ус по ста-
вља њу гра ђан ског дру штва на За па ду, а услед раз во ја на у ке, до ла зи до раз во ја 
ма сов ног, уско струч ног и пер ма нент ног обра зо ва ња.16 Исто вре ме но, обра зо ва-
ње по ста је зна ча јан ка нал дру штве не по кре тљи во сти, бу ду ћи да је ути ца ло на 
дру штве ни ста тус по је ди на ца и дру штве них гру па. Оно, пре ма Бур дје о вој (Pi-
er re Bo ur di eu) ти по ло ги ји ка пи та ла, спа да у кул тур ни ка пи тал17, уз умет ност, 
жи вот не сти ло ве, ма ни ре и слич не осо би не свој стве не дру штве ним ак те ри ма, 

13 Ива на Ари то но вић, Та тја на Ла за ре вић, „Сва ко днев ни жи вот мла дих на се ве ру Ко со ва 
и Ме то хи је – Усме ре ност на сло бод но вре ме и ко ри шће ње дру штве них мре жа“, Ба-
шти на, св. 32/2012, 281.

14 О ме то до ло ги ји ви ше ви де ти у: Ива на Ари то но вић, Та тја на Ла за ре вић, нав. де ло, 
280–284.

15 Ми лан Трип ко вић, „Обра зо ва ње“, у Со ци о ло шки реч ник (при ре ди ли Аљо ша Ми ми ца 
и Ма ри ја Бог да но вић), За вод за уџ бе ни ке, Бе о град, 2007, 371.

16 Исто.
17 Pi er re Bo ur di eu, The Lo gic of Prac ti ce, Cam brid ge, Po lity Press, 1990.
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и у об ли ку обра зов них ква ли фи ка ци ја мо же би ти кон вер ти бил но у еко ном ски 
ка пи тал. Обра зо ва ње је и у ди рект ној ве зи са отво ре но шћу дру штва, од но сно 
са „по ве ћа ним уде лом ‘сте че них’ у од но су на ‘при пи са не’ (или на сле ђе не) дру-
штве не по ло жа је“.18 Осим то га, у сва ком дру штву ко је има ду го роч не ци ље ве 
раз во ја, обра зо ва ње осим еко ном ске има ши ре по ли тич ко и дру штве но уте-
ме ље ње. Из то га про ис ти че став да обра зо ва ње има ве ли ки ути цај на раз вој 
дру штва, са јед не стра не и ши ре ње лич них ви ди ка и пси хо ло шко за до вољ ство 
љу ди, са дру ге. Но ви ја со ци о ло шка ис тра жи ва ња у Ср би ји ука зу ју на тен ден-
ци ју за тва ра ња и са мо ре про дук ци је дру штве них сло је ва, на ро чи то у сред њим 
и ви шим сло је ви ма. „Ис тра жи ва ња по ка зу ју да то ком ду жег пе ри о да сред њи 
и ви ши сло је ви усме ра ва ју сво је по том ке на сти ца ње ви со ког обра зо ва ња и 
укљу чи ва ње у ак ти ван дру штве ни жи вот у окви ру кла сно-слој них по зи ци ја 
слич них ро ди тељ ским“.19 

На при ме ру Ко со ва и Ме то хи је у пе ри о ду по страт не тран сфор ма ци је, 
зна чај обра зо ва ња по ста је ам би ва лен тан – исто вре ме но је при су тан тренд 
са мо ре про дук ци је сред њих и ви ших сло је ва, о че му је би ло ре чи, али и тр-
енд сма њи ва ња ква ли те та на ста ве ко ју уче ни ци до би ја ју и мо ти ва ци је јед-
ног бро ја уче ни ка да сти чу но ва зна ња. У ко ло кви јал ном го во ру мо же се 
чу ти о све ни жем кри те ри ју му ко ји на став ни ци од уче ни ка зах те ва ју при ли-
ком про ве ре зна ња, о не а де кват ном зна њу не ких на став ни ка, по про це на ма 
ђа ка, као и не до вољ но аде кват ним усло ви ма за рад у шко ла ма, те го то во 
пот пу ног од су ства вас пит не уло ге пре да ва ча и оста лог школ ског осо бља. 
Ка ко но ве ге не ра ци је Ср ба на Ко со ву и Ме то хи ји шко ле по ха ђа ју у ве о ма 
оте жа ним усло ви ма, за ни ма ли су нас ста во ви мла дих о шко ло ва њу у је ди-
ном ур ба ном окру же њу Ср ба да нас – Ко сов ској Ми тро ви ци. У скла ду са 
тим, пр во пи та ње је гла си ло: „Да ли сте ви же ле ли да се шко лу је те на Ко со-
ву и Ме то хи ји?“ 

Љ. М. (уче ник, КМ): „Хтео сам По ли циј ску шко лу у Срем ској Ка ме ни-
ци, али су је за тво ри ли.“

Ј. П. (уче ни ца, КМ): „Хте ла сам Фи ло ло шку гин ма зи ју у Бе о гра ду, али 
сам би ла ја ко ма ла, па ме ро ди те љи ни су по др жа ли у тој иде ји. У инат сви ма 
сам упи са ла дру штве ни смер гим на зи је, иако су ме на го ва ра ли на ма те ма-
тич ки.“

М. А. (уче ник, Кли на): „Ја сам хтео не што у ве зи са ра чу на ри ма, па сам 
до шао у Ко сов ску Ми тро ви цу. За нас из ен кла ва не ма мно го из бо ра – је ди ни 
из бор је овај град.“

18 Ми лан Трип ко вић, нав. де ло, 372. 
19 Смиљ ка То ма но вић, „Кул тур ни ка пи тал у по ро ди ци: обра зо ва ње и/или шко ло ва ње“, 

у Дру штво ри зи ка: Про ме не, не јед на ко сти и со ци јал ни про бле ми у да на шњој Ср би ји 
(уред ник Сре тен Ву јо вић), ИСИ ФФ, Бе о град, 2008, 411.
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С. В. (сту дент, КМ): „Да. Ја сам се бе фи нан си рам, под ра зу ме ва ло ми се 
да ћу ов де да упи шем фа кул тет.“

Д. К. (сту дент ки ња, КМ): „Хте ла сам Де фек то ло шки фа кул тет у Бе о-
гра ду, али ни је би ло фи нан сиј ских мо гућ но сти, та ко да сам упи са ла Учи тељ-
ски фа кул тет у Ле по са ви ћу.“

З. Р. (сту дент, При луж је): „Хтео сам Ме ди цин ски фа кул тет у Бе о гра-
ду, али због не ких при ват них раз ло га ни сам мо гао. Са да ка да очи стим пр ву 
го ди ну на Ме ди ци ни у Ко сов ској Ми тро ви ци, пла ни рам да од дру ге го ди не 
пре ђем у Бе о град.“ 

В. А. (сту дент ки ња, КМ): „Ја сам хте ла да сту ди рам у Но вом Са ду, али 
ме ни су ро ди те љи пу сти ли. Жа лим због то га. Би ла бих са мо стал ни ја, осе ти-
ла бих сту дент ски жи вот... Ов де ро ди те љи све кон тро ли шу.“

Из од го во ра ис пи та ни ка ја сно је да је ве ћи на при жељ ки ва ла шко ло ва ње 
у не ком ве ћем уни вер зи тет ском цен тру, за ко ји прет по ста вља ју да пру жа бо-
ље усло ве и жи во та и обра зо ва ња. Ма те ри јал на си ту а ци ја у ко јој се њи хо ве 
по ро ди це на ла зе, или у слу ча ју јед не уче ни це чи ње ни ца да је би ла ма ла за 
шко ло ва ње у Бе о гра ду, го во ри о огра ни че њи ма на ко ја су ис пи та ни ци на-
и ла зи ли при (не)оства ре њу сво јих же ља. Из пер спек ти ве ве ћи не ро ди те ља, 
тим мла дим љу ди ма ни шта не фа ли ни у Ко сов ској Ми тро ви ци – ипак је то 
уни вер зи тет ски град, а де ца су и да ље под њи хо вим над зо ром. Ка ко су сред-
њо школ ци и сту ден ти ну жно у со ци јал но-ма те ри јал но за ви сном по ло жа ју од 
сво јих ро ди те ља, ја сно је за што ни је до шло до ре а ли за ци је же ља за шко ло-
ва њем у не ком дру гом гра ду. Као сле де ће на мет ну ло се пи та ње: „Да ли сте 
због то га што се шко лу је те на Ко со ву и Ме то хи ји за до вољ ни?“

М. А. (уче ник, Кли на): „Ни су сви про фе со ри аде кват ни. Мно ги су оп-
те ре ће ни без бед но сном си ту а ци јом. У Ср би ји ни ко не би при чао о ба ри ка-
да ма и не би па лио ци га ру на ча су. Ми слим, не па ле сви ци га ре, али су сви 
оп те ре ће ни ба ри ка да ма.“20

Љ. М. (уче ник, КМ): „Уно се нам нер во зу, на ро чи то ка да се ми опу-
сти мо.“

И. Т. (уче ник, Ле шак): „Сви про фе со ри има ју про бле ме и то тре ба 
раз у ме ти.“

20 У тре нут ку ре а ли за ци је фо кус-груп них ди ску си ја, на се ве ру Ко со ва и Ме то хи је су осам 
ме се ци на сна зи би ле ба ри ка де Ср ба, ко ји су од Јул ске кри зе 2011. го ди не на сто ја ли да 
се вер по кра ји не дис тан ци ра ју од остат ка Ко со ва и Ме то хи је. То је под ра зу ме ва ло и 
рад ну оба ве зу де жур ста ва на ба ри ка да ма за сво рад но ак тив но ста нов ни штво. Та ко се 
ис по ста вља да су про свет ни рад ни ци, пре или на кон ча со ва, у за ви сно сти од сме не ко ју 
по ха ђа ју, де жу ра ли на ба ри ка да ма. На осно ву од го во ра уче ни ка, ис по ста вља се да су 
на ту те му раз го ва ра ли и са уче ни ци ма то ком ча со ва.
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З. Р. (сту дент, При луж је): „За до во љан сам шко ло ва њем у овом гра ду, 
али увек мо же бо ље.“

М. Х. (сту дент ки ња, КМ): „Све за ви си од про фе со ра и ква ли те та њи-
хо вог од но са пре ма сту ден ти ма. Ов де се не осе ћам као сту дент. Имам осе ћај 
као да сту ди рам из хо би ја, за то што не мам пре да ва ња сва ке не де ље. Ве ру јем 
да су дру ги уни вер зи те ти озбиљ ни ји.“

А. Т. (сту дент, Ла пље Се ло): „За до во љан сам сво јим сту дент ским жи-
во том. Ов де ми је мно го бо ље не го да сам остао у се лу. Ипак је ово град, и 
има са др жа ја и за уче ње и за сло бод но вре ме.“

Из од го во ра ис пи та ни ка очи глед но је да они прет по ста вља ју ка ко је 
шко ло ва ње у дру гим уни вер зи тет ским цен три ма у Ср би ји озбиљ ни је, зах тев-
ни је, али и осло бо ђе но при ча о ба ри ка да ма и слич ним те ма ма ко је су ис кљу-
чи во део сва ко дне ви це Ср ба на Ко со ву и Ме то хи ји. Став сту дент ки ње ко ја 
ка же да као да „сту ди ра из хо би ја“ ука зу је на не кон ти ну и ра ну на ста ву, ко ја 
је по сле ди ца не до стат ка учи о ни ца на фа кул те ту. Са ма чи ње ни ца да ви со ко-
о бра зов на ин сти ту ци ја не рас по ла же основ ним ин фра струк тур ним ре сур-
си ма по пут учи о ни ца или фон да књи га у би бли о те ци, ука зу је на спе ци фич-
но сти шко ло ва ња мла дих на се ве ру Ко со ва и Ме то хи је већ де сет го ди на. Са 
дру ге стра не, став јед ног од сту де на та из ен кла ве ко ји је за до во љан сво јим 
сту дент ским жи во том у Ко сов ској Ми тро ви ци, ука зу је на про стор ну и ин-
те лек ту ал ну огра ни че ност, са ко јом Ср би у ен кла ва ма жи ве од ју на 1999. 
го ди не. Три на ест го ди на ка сни је ста са ле су ге не ра ци је ко је и не зна ју ка ко 
је то не жи ве ти у не же ље ном/не при ја тељ ском окру же њу, због че га сту ди ра ње 
и жи вот у Ко сов ској Ми тро ви ци, иако по де ље ном гра ду, пред ста вља олак-
ша ње. У том сми слу сред њо школ ци и сту ден ти из се ла/ен кла ва про ла зе кроз 
пе ри од адап та ци је на ур ба ну сре ди ну и ње не осо би не, са чим су мла ди у гра-
ду ро ђе ни и у че му не ви де пред но сти. Ве о ма је ва жно би ло чу ти ста во ве 
ис пи та ни ка о ква ли те ту на ста ве ко ју по ха ђа ју, због че га је сле де ће пи та ње 
гла си ло: „Ка ко би сте опи са ли ква ли тет на ста ве, ко ју по ха ђа те и усло ве у ко-
ји ма се на ста ва од ви ја?“

З. Р. (сту дент, При луж је): „Код нас на Ме ди цин ском фа кул те ту те о-
риј ска на ста ва је из у зет но ја ка, али у прак тич ном де лу мно го за о ста је мо за 
дру гим уни вер зи те ти ма у Ср би ји. Не ма мо до вољ но прак се.“

С. В. (сту дент, КМ): „Има не ко ли ко про фе со ра ко ји до ђу са мо пред 
ис пит и др же блок на ста ву. То је на ма ве о ма на пор но. Не ма мо кон ти ну и тет 
у ра ду. Са дру ге стра не, за ни мљи во је да не ма мо оба ве зе сва ког да на. Та ко 
нам сло бод но вре ме пре о ста је за дру ге ак тив но сти.“

Д. К. (сту дент ки ња, КМ): „На Учи тељ ском фа кул те ту не ма прак се 
уоп ште. Укуп но је има ме сец да на, а све оста ло је те о ри ја. Ми слим да је то 
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озби љан не до ста так при ли ком обра зо ва ња за учи те ље или вас пи та че. Ипак 
нам је прак са по треб на.“

С. А. (сту дент ки ња, Угља ре): „Си стем на ко ле џу21 је дру га чи ји. Има 
прак се и сва пре да ва ња су та ко кон ци пи ра на да за ми сли мо ка ко не што у 
прак си из гле да. На ча со ви ма из ра жа ва мо сво је ми шље ње о свим те ма ма ко је 
об ра ђу је мо. Про фе со ри су нам до ступ ни сва ко днев но. Пре да ва ња су за ни-
мљи ва, а зна ње ко је до би ја мо при ме њи во у прак си.“

Б. Г. (уче ник, Ве ли ка Хо ча): „До бри су нам на став ни ци, на ро чи то ка да 
их упо ре дим са они ма из мо је основ не шко ле у Ве ли кој Хо чи. Ов де про фе-
со ри ви ше зна ју... А зна ју и ђа ци.“

М. Б. (уче ник, КМ): „У Тех нич кој шко ли има мо до бре на став ни ке, на-
ро чи то оне мла ђе. Они ко ји су пред пен зи јом са мо пре да ју и он да за тво ре 
днев ник и оду са ча са.“

Ј. П. (уче ни ца, КМ): „У пр ве две го ди не у гим на зи ји, про фе со ри су би-
ли стро жи ји – кри те ри јум је био стро жи ји. У по след ње две го ди не су спу сти-
ли кри те ри јум. У це лој шко ли су спу сти ли кри те ри јум. Ми слим да де ца до-
би ја ју сла би је зна ње у основ ној шко ли, та ко да ни у сред њој шко ли ни ко од 
њих мно го не оче ку је. А у на шој гим на зи ји дру штве ни смер је за не ма рен.... 
А у окви ру тог сме ра, ва жни пред ме ти су за не ма ре ни. Не ма мо ван на став не 
ак тив но сти, а са мо јед на гру па про фе со ра и уче ни ка спре ма при ред бе, ми 
оста ли не ма мо при ли ку да по ка же мо сво је та лен те. И, мно го бо ље ра ди мо 
са мла ђим про фе со ри ма“

М. Д (уче ник, Ба бин Мост): „Ја сам без гре шке од го ва рао код ри го ро-
зне про фе сор ке и да ла ми је 4, уме сто 5.“

М. А. (уче ник, Кли на): „Код нас је сра мо та да ка жеш у ко ју шко лу 
идеш. Зо ву нас ШУ ПА – шко ла ум но по ре ме ће них адо ле сце на та. Са ми тра-
жи мо оце не. Ипак, то ком пр ве две го ди не је би ло су пер – про фе со ри су би-
ли стро жи ји. Ви ше це ни мо стро ге про фе со ре. Не ми слим да је кри те ри јум 
опао за то што смо ми ста ри ји. Јед но став но ми слим да се у по след ње две го-
ди не не што де си ло. Про фе со ри су по ста ли опу ште ни ји у ра ду са на ма.“ 

Ста во ви ис пи та ни ка ука зу ју на уве ре ње да до би ја ју ни жи ква ли тет зна-
ња у од но су на вр шња ке из дру гих де ло ва Ср би је, иако се о то ме не из ја-
шња ва ју до слов но. Ипак, не за до вољ ство мо ти ви са но шћу про фе со ра у ра ду 
са њи ма – уче ни ци ма/сту ден ти ма је очи глед но. Сма тра ју да им је прак тич на 
при ме на зна ња по треб на, али и да је нео п ход но да про фе со ри ви ше обра-
те па жњу на пре по зна ва ње та ле на та уче ни ка. Не за до вољ ство ко је из ра жа-
ва ју на де кла ра тив ном је ни воу, на ро чи то ме ђу сту ден ти ма ко ји не по ка зу-
ју ини ци ја ти ву да про ме не та кво ста ње. Ни ко од ис пи та ни ка ни је по ме нуо 

21 Реч је о при ват ној, ме ђу на род ној ви со ко школ ској ин сти ту ци ји.
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ор га ни зо ва ну кри ти ку тре нут ног ста ња у окви ру сту дент ских ор га ни за ци ја 
или пар ла ме на та. Кри тич ност, сме лост и ства ра ла штво као осо би не ко је се 
a pri o ri при пи су ју омла ди ни као дру штве ној гру пи, на Ко со ву и Ме то хи ји 
по су ста ју. Ви ше је реч о не за до вољ ству ко је је ко ло кви јал ног ка рак те ра. 
Бунт сту дент ских ге не ра ци ја с кра ја 1960-их или на при ме ру срп ског дру-
штва 1990-их на Ко со ву и Ме то хи ји је усах нуо22. Ње го ви по јав ни об ли ци у 
ди рект ној су ве зи са ши рим дру штве но по ли тич ким окол но сти ма, због че га 
мо же мо го во ри ти ис кљу чи во о про те сти ма срп ских сту де на та про тив јед-
но стра ног про гла ше ња не за ви сно сти по кра ји не у про ле ће 2008. го ди не, али 
не и о по бу ни сту де на та про тив не до вољ но аде кват них усло ва за сту ди ра ње. 
Код сред њо шко ла ца тај тренд је та ко ђе при су тан. Но ве ге не ра ци је со ци ја-
ли зо ва не су на па три јар хал ном обра сцу и не кри тич ком при хва та њу ста во ва 
ко је ста ри ји – ро ди те љи и на став ни ци пла си ра ју. Ста са ва ју ћи у про стор ном 
и дру штве ном окви ру чи је ин сти ту ци је функ ци о ни шу ви ше фор мал но не-
го су штин ски, без функ ци о нал них са др жа ја и ме ха ни за ма, дру штве ни жи вот 
свих дру штве них гру па, па и омла ди не од ви ја се у не фор мал ној сфе ри. „Дру-
штво је обе ле же но од су ством и си стем ске и дру штве не ин те гра ци је, а сва-
ко днев ни жи вот је не са мо ‘де ин сти ту ци о на ли зо ван’, већ и ‘бру та ли зо ван’ и 
‘кри ми на ли зо ван’.“23 Та кво ста ње уме сто раз во ју та ле на та во ди ка апа ти ји и 
не за до вољ ству, али и не спрем но сти да се ре ал ност про ме ни на ми кро ни воу. 
У скла ду са тим, сле де ће пи та ње је гла си ло: „Да ли пла ни ра те да са шко ло ва-
њем на ста ви те на Ко со ву и Ме то хи ји или ће те ићи у не ки дру ги уни вер зи-
тет ски цен тар? За што?“

Г. Р. (сту дент, При луж је): „Не пи са но пра ви ло је да је це ње ни ја ди пло-
ма из Бе о гра да, иако ми слим да су на ша пре да ва ња ја ко ква ли тет на. Вла да 
не га ти ван сте ре о тип о на шем уни вер зи те ту. Ве ро ват но због усло ва у ко ји ма 
сту ди ра мо.“

И. М. (уче ни ца, КМ): „Са шко ло ва њем пла ни рам да на ста вим у Бе о-
гра ду. Та мо је ши ри спек тар мо гућ но сти. И усло ви су мно го бо љи. Мо је 
дру га ри це иду у гим на зи ју та мо. По цео дан уче. Рет ко ко има све пе ти це.... 
Ов де ву ков ци ни су на гра ђе ни, ни ко нас не мо ти ви ше да на пре ду је мо. Ви-
ше во де ра чу на о ло шим ђа ци ма... И та кви ма по пра вља ју оце не, а нас ни ко 

22 Пре би се мо гло ре ћи да ни је ни по сто ја ло. За раз ли ку од ал бан ских сту де на та, ко ји су 
у ви ше на вра та у бив шим Ју го сла ви ја ма ор га ни зо ва ли раз не про те сте у ци љу по др шке 
по ли тич ке аген де ко сов ских Ал ба на ца за от це пље ње, срп ски сту ден ти на Ко со ву и Ме-
то хи ји не ма ју ‘тра ди ци ју’ ор га ни зо ва ног бун та/про те ста, свој стве ну ак тив ној уло зи 
мла дих у дру штве но по ли тич ким зби ва њи ма у дру штви ма. Из у зе так су пер фор ман си 
сту де на та При штин ског уни вер зи те та при вре ме но из ме ште ног у Ко сов ској Ми тро-
ви ци, ко ји ма су ис ка за ли свој про тест про тив јед но стра но про гла ше не не за ви сно сти 
Ко со ва 2008. го ди не.

23 Смиљ ка То ма но вић, нав. де ло, 34.
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не мо ти ви ше на да љи рад. Ка да нам да ју ло ше оце не, увек ка жу шта све ни-
смо зна ли, али нам ни ко не го во ри шта смо зна ли.“

Љ. М. (уче ник, КМ): „Мно ги мла ди из овог гра да же ле да оду у Бе о град 
ви ше због ноћ ног жи во та не го због шко ле или уче ња. Јед но став но ми сле да 
би жи вот у ве ћем гра ду био за ни мљи ви ји.“ 

И. Т. (уче ни ца, КМ): „Овај град ви ше ме ни не ма шта да по ну ди. Идем 
одав де.“

Ј. П. (уче ни ца, КМ): „Ов де ви ше не ма по тре бе да не ко бу де до бар ђак. 
Не по сто ји на гра да за уче ни ке ко ји ствар но ра де. За уче ни ке ко ји тре ба да 
иду на так ми че ња, не ор га ни зу ју чак ни сред ства за пу то ва ње. Из дру гих гра-
до ва, оп шти на но вац из два ја за пр ва ме ста на так ми че њи ма.“

М. Д. (уче ник, Ба бин Мост): „Упи са ћу Вој ну ака де ми ју у Бе о гра ду, 
због по сла.“

Очи гле дан је став ис пи та ни ка углав ном из Ко сов ске Ми тро ви це да ће 
шко ло ва ње на ста ви ти у Бе о гра ду, уве ре ни да ће у том гра ду до би ти по треб-
но зна ње и пер спек ти ву при ли ком тра же ња по сла. На сла бо сти школ ског 
си сте ма ука зу ју нам од го во ри ис пи та ни ка. Огор че ност због за не ма ре но сти 
на ко ју од лич ни уче ни ци на и ла зе ме ђу про фе со ри ма или ло кал ној за јед ни ци, 
ка да је у пи та њу не мо гућ ност од ла ска на так ми че ње, је очи глед на. Не за до-
вољ ни су опа да њем кри те ри ју ма у до би ја њу но вих зна ња и ве шти на. Иако 
не ко ри сте ту реч, сред њо школ ци су не за дов љни не пе да го шким по ступ ци ма 
сво јих на став ни ка. На при ме ру Ко сов ске Ми тро ви це та ко су очи глед ни ре-
зул та ти про це не ква ли те та обра зов ног си сте ма24, ко ји услед за ста ре ло сти и 
ду го трај не еко ном ске, дру штве не и по ли тич ке кри зе, ни је у ста њу да уче ни-
ци ма обез бе ди сред ства за уче ње и да љи раз вој. На том пу ту у бу дућ ност сви 
ис пи та ни ци оче ку ју ма те ри јал ну по др шку сво јих ро ди те ља. То је очи глед но 
ка ко код ис пи та ни ка из ур ба ног окру же ња, та ко и оних из се ла/ен кла ва, чи-
ји ро ди те љи ула жу све сво је ма те ри јал не ре сур се ка ко би де ци обез бе ди ли 
жи вот у мир но доп ском окру же њу, а са ци љем да та де ца јед но га да на за сну ју 
сво је по ро ди це да ле ко од рат них усло ва жи во та. Узев ши у об зир кон ти ну и-
ра ну не по вољ ну ма те ри јал ну ат мос фе ру у ко јој мно ги ро ди те љи вас пи та ва ју 
сво ју де цу, по ста ви ле смо и пи та ње: „Да ли мо же те све сво је по тре бе, у ма те-
ри јал ном по гле ду, да за до во љи те то ком шко ло ва ња?“

С. В. (сту дент, КМ): „Успе вам да сво је по тре бе за до во љим и чак сво јој 
де вој ци ку пим по не што, за то што па ра лел но сту ди рам и ра дим.“

24 УНИ ЦЕФ, 2001, ви де ти: http://www.see-edu co op.net/edu ca tion_in/pdf/whi te_pap-
yug-ser-srb-t02.pdf
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Ј. К. (сту дент, КМ): „И ја ра дим и сам се бе фи нан си рам. Не мам усло-
ва за тро ше ње мно го нов ца, али бар не оп те ре ћу јем ро ди те ље сво јим прох-
те ви ма.“

Д. К. (сту дент ки ња, КМ): „Ве о ма је те шко сту ди ра ти и ра ди ти, али не 
мо же мо од ро ди те ља ви ше оче ки ва ти пот пу ну фи нан сиј ску по др шку.“ 

В. А. (сту дент ки ња, КМ): „И ја ра дим и сту ди рам. Не до ста је ми сту-
дент ски жи вот, без оста лих оба ве за. Али усло ви су та кви.“

За раз ли ку од од го во ра сту де на та, сви сред њо школ ци би ли су по ма ло 
из не на ђе ни пи та њем. Го то во јед но гла сно су из ја ви ли да ро ди те љи обез бе-
ђу ју све што је по треб но за шко ло ва ње, све док они – де ца до бро уче. Раз лог 
тре ба тра жи ти у кла сном по ре клу уче ни ка, бу ду ћи да су ис пи та ни ци из Ко-
сов ске Ми тро ви це при пад ни ци сред њег сло ја. За раз ли ку од њих, уче ни ци из 
ен кла ва ма хом по ти чу из се љач ко-рад нич ког сло ја, али је за ла га ње ро ди те ља 
за обез бе ђи ва ње одр жи ве бу дућ но сти за сво ју де цу очи глед на. Из од го во ра 
уче ни ка на зи ре се и за кљу чак да ро ди те љи са сво јом де цом – адо ле сцен ти ма 
не раз го ва ра ју о фи нан сиј ској си ту а ци ји. То ука зу је и на па тер на ли стич ки 
од нос ко ји ро ди те љи има ју са сво јом де цом, што је ре зул тат пер ми сив ног 
вас пит ног мо де ла у де тињ ству. Из од го во ра ис пи та ни ка мо же мо за кљу чи ти 
да је вред ност обра зо ва ња за њих ин стру мен тал на ви ше не го ин хе рент на. 
Обра зо ва ње се по сма тра као пут ка же ље ном про фе си о нал ном и ма те ри-
јал ном ста ту су, ви ше не го као вред ност по се би. И док се ин стру мен тал на 
вред ност обра зо ва ња при пи су је фор мал ном шко ло ва њу ко је је ка рак те ри-
стич ни је за рад нич ке по ро ди це у Ср би ји, а ин хе рент на вред ност по ко јој је 
обра зо ва ње зна чај но са мо по се би, на Ко со ву и Ме то хи ји пре о вла да ва пр ва 
вред ност. Од го во ре мо же мо тра жи ти у де це ниј ском оси ро ма ше њу сред њег 
и ви шег сло ја, ко је је би ло пра ће но на глим по гор ша њем без бед но сне си ту-
а ци је. Оту да је же ље ни про фе си о нал ни и ма те ри јал ни ста тус ме ђу мла ди-
ма на Ко со ву и Ме то хи ји, ду бо ко ин стру мен та ли зо ван же љом за жи во том 
у мир но доп ском окру же њу. Та ко је со цио-кул ту ра ре про дук ци ја сло ја кроз 
обра зо ва ње при сут на, али ни је ну жно по ве за на са на ста вља њем по ро дич не 
про фе си о нал не тра ди ци је, већ са те жњом за дис ло ци ра њем од не же ље ног 
без бед но сног окру же ња.25

25 Ипак, та те жња је вр ло че сто под стак ну та упра во са ро ди тељ ске стра не, на ро чи то 
код ра ни је по ме ну те та ко зва не ге не ра ци је мо ста ша. Та ге не ра ци ја мла дих, ста са ла 
про стор но и вре мен ски огра ни че на, уз од су ство по зи тив ног ре пе ра, има про блем да 
пре по зна, од но сно раз ви је по тре бу за про ме ном ме ста бо рав ка ра ди ква ли тет ни јих 
усло ва жи во та. Шта ви ше, код те ге не ра ци је се вр ло че сто пре по зна је вр ло раз ви јен и 
си сте мат ски от пор пре ма сва кој дру гој сре ди ни осим њи хо ве. То се вр ло до бро мо же 
ви де ти и на при ме ру че стих ме ђу соб них об ра чу на та ко зва них бан ди ти неј џе ра из Зве-
ча на и се вер ног де ла Ко сов ске Ми тро ви це. Док су на јед ној стра ни чвр сто ује ди ње ни 
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Лич ни осе ћај без бед но сти 

У ис тра жи ва њи ма сва ко днев ног жи во та свих дру штве них гру па на Ко-
со ву и Ме то хи ји у по след њих пет на ест го ди на, без бед но сна си ту а ци ја не-
за о би ла зна је (под)те ма. Дру штве но по ли тич ке окол но сти у усло ви ма пост-
со ци ја ли стич ке тран сфор ма ци је би ле су ве о ма не по вољ не за омла ди ну у 
Ср би ји. „Чак се твр ди (чи ни се с пу ним пра вом) да је на ве де на дру штве на 
гру па и нај ве ћи гу бит ник ка та стро фал них дру штве них до га ђа ња (рат, санк-
ци је, еко ном ска и све у куп на дру штве на кри за – ста ње ‘ра зо ре ног дру штва’). 
Та тврд ња се мо же сма тра ти не у пит ном.“26 За раз ли ку од сво јих вр шња ка 
у дру гим де ло ви ма срп ског дру штва, мла ди на Ко со ву и Ме то хи ји и да ље 
жи ве у ат мос фе ри сва ко днев ног стра ха од но вих по те за ал бан ске за јед ни це. 
То се на ро чи то од но си на мла де Ср бе у ен кла ва ма. Сто га је пр во пи та ње у 
сег мен ту о лич ном осе ћа ју без бед но сти, гла си ло: „Да ли се осе ћа те без бед но 
на Ко со ву и Ме то хи ји?“

С. В. (сту дент, КМ): „Уоп ште се не осе ћам без бед но, јер нас ни шта не 
одва ја од Ал ба на ца са ју га. По сле мар тов ских не ми ра 2004. го ди не знам да 
то мо же да се по но ви. Ипак, ја пла ни рам да ов де осну јем по ро ди цу и оста-
нем, јер не ве ру јем да бих у дру гим де ло ви ма Ср би је био до бро при хва ћен.“

Г. Р. (сту дент, При луж је): „Си ту а ци ја је та ква да су пла но ви крат ко-
роч ни. Ни ко не мо же на ду же ста зе да пла ни ра.“

И. Т. (уче ни ца, КМ): „Не осе ћам се без бед но. Баш ју че су се ис пред 
мо је згра де Ал бан ци и Ср би по би ли у сред да на. Ал бан ци су из Бо шњач ке 
ма ха ле до шли ду бље на се вер са мо да би се по би ли са Ср би ма.“

В. А. (сту дент ки ња, КМ): „Бо ље се у Ко сов ској Ми тро ви ци осе ћам 
не го до ле, у ен кла ва ма. Ипак, чу ла сам да су се у гра ду по ја ви ле бан де ко је 
на па да ју же не по ула зи ма. Због то га се пла шим да уве че до ка сно оста јем у 
гра ду. На се ве ру има ви ше љу ди, Ср ба. У ен кла ва ма их је мно го ма ње. Ов де 
има мо ауто и мо же мо лак ше да по бег не мо, ако нас Ал бан ци на пад ну. И ка да 
оде мо у ал бан ске про дав ни це, они су љу ба зни и го во ре срп ски, али је ипак 
не при ја тан осе ћај.“

З. Р. (сту дент, При луж је): „Ов де има мо пут ка Зве ча ну, а та мо смо са свих 
стра на окру же ни. У При луж ју су Ал бан ци са гра ди ли мост, ко ји ни је по сто јао 

про тив за јед нич ког не при ја те ља, нај че шће при пад ни ка дру ге ет нич ке гру пе, исто вре-
ме но су ја сно по де ље ни по свом ло кал ном ге о граф ском по ре клу, ма кар се ра ди ло о 
две ге о граф ски и дру штве но пот пу но по ве за не оп шти не, ка кве су Се вер на Ко сов ска 
Ми тро ви ца и Зве чан.

26 Ду шан Мо јић, „Рад не стра те ги је град ске и се о ске омла ди не у Ср би ји“, у Дру штве на 
тран сфор ма ци ја и стра те ги је дру штве них гру па: Сва ко дне ви ца Ср би је на по чет ку тре-
ћег ми ле ни ју ма (при ре ди ла Ан ђел ка Ми лић), ИСИ ФФ, Бе о град, 2004, 221.
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од 1999. го ди не. И пла ни ра ју да про ла зе кроз це ло При луж је и би ће још не-
бе збед ни је. Ми смо штрај ко ва ли, али ако ми за тво ри мо тај мост, они ће на ма 
за тво ри ти мост ко ји нас по ве зу је са Ко сов ском Ми тро ви цом. Пре ћут но су нас 
усло ви ли да се не бу ни мо.“

С. А. (сту дент ки ња, Угља ре): „Ме ни су ком ши је Ал бан ци. Они про-
ла зе кроз се ло сло бод но, до ба цу ју де вој ка ма вр ло не при стој не ко мен та ре. 
Ка да сам у се лу уоп ште не из ла зим из ку ће. Осим то га, ов де не ма за ко на. 
Мно го је лак ше из вр ши ти на си ље и про ћи не ка жње но.“

Д. К. (сту дент ки ња, КМ): „У су бо ту, 17. мар та ове го ди не ишла сам 
ком би јем за Гра ча ни цу и на пу ту су нас Ал бан ци, клин ци, га ђа ли ка ме њем.“ 

З. Р. (сту дент, При луж је): „Ка да чу јем реч без бед ност од мах по ми слим 
на Ал бан це.“

В. А. (сту дент ки ња, КМ): „Ка да год се осе тим не бе збед но на се ве ру 
Ко со ва, по ми слим на Ср бе по ен кла ва ма. Та ко се те шим, јер знам да ти Ср-
би жи ве мно го те же.“

М. А. (уче ник, Кли на): „Ево ка ко је без бед но за нас ко ји по ха ђа мо шко-
лу у Зве ча ну. Уђеш у ауто бус, стиг неш у Зве чан, а ис пред шко ле те са че ка 
де сет мо ма ка ко ји те ис пи ту ју: ‘Где си био си ноћ, да ни си члан не ке бан де?’ 
А про фе со ри их са мо за о би ђу и пра ве се лу ди, као да не ви де шта се ис пред 
шко ле де ша ва. Ако се не ко по био у Ми тро ви ци, а до ђе у шко лу у Зве чан, они 
га во де ко зна где...... То ра де увек ка да се де си не ки про блем у Ми тро ви ци. 
А чак не но се ни ка пе, ни ти се тру де да са кри ју свој иден ти тет. Мој друг из 
Зве ча на че ти ри го ди не из стра ха ни је до шао у Ми тро ви цу, упра во због те 
не тр пе љи во сти на ре ла ци ји Ми тров ча ни – Зве чан ци.“

М. Б. (уче ник, КМ): „ То је исти на. Мој друг се из тих раз ло га ис пи сао 
из шко ле у Зве ча ну.“ 

Љ. М. (уче ник, КМ): „Они из Зве ча на на ма из Ми тро ви це не до зво ља-
ва ју да иде мо на ба зен. Та ко да ле ти не иде мо у Зве чан. Од ка ко знам за се бе, 
знам за ту че из ме ђу Зве ча на ца и Ми тров ча на или Ми тров ча на ко ји на ви ја ју 
за Пар ти зан и Цр ве ну зве зду. КМ firm27 је гру па глу па ка, ко ја се оку пи ла и 
ту ку дру ге мом ке по гра ду. По ти чу из ло ших по ро ди ца, не ма ју основ но вас-
пи та ње или има ју са мо јед ног ро ди те ља....“

Од го во ри ис пи та ни ка ја сно ука зу ју на осе ћај не бе збед но сти у свом окру-
же њу. Док сту ден ти, ме ђу тим, го во ре да их реч без бед ност асо ци ра на Ал бан-
це, код сред њо шко ла ца се по ја вљу је тренд на ви јач ких гру па и ани мо зи те та по 
осно ву ме ста по ре кла, а не ет нич ке при пад но сти. На се ве ру по кра ји не то је ани-
мо зи тет ме ђу сред њо школ ци ма из две су сед не оп шти не – Ко сов ска Ми тро ви-
ца и Зве чан. Реч је о ге не ра ци ја ма сред њо шко ла ца ко је се и не се ћа ју жи во та 

27 Ло кал на на ви јач ка гру па. 
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у ет нич ки хе те ро ге ном окру же њу, јер су од ра ста ли у усло ви ма по де ље но сти 
се ве ра од дру гих де ло ва по кра ји не. Ат мос фе ра без бед но сног ри зи ка, аку му ли-
ра не не га тив не енер ги је и оп штег не за до вољ ства ста нов ни ка срп ског на ро да 
усло ви ла је на гли по раст на сил нич ког по на ша ња код адо ле сце на та. Бес не мо гу 
да усме ре на Ал бан це ко ји су узрок свих про бле ма, али мо гу на при пад ни ке кон-
ку рент не на ви јач ке гру пе. При мет на је, ме ђу тим, за не ма ре ност тог про бле ма 
ме ђу ста ри ји ма – ро ди те љи ма, на став ни ци ма и пред став ни ци ма ло кал не са мо у-
пра ве. Оп те ре ће ни мно го озбиљ ни јим про бле ми ма од ту ча на ви ја ча, пред став ни-
ци ста ри је ге не ра ци је пре пу шта ју адо ле сцен ти ма да са ми ре ше кон флик те, јер 
се ани мо зи тет ме ђу при пад ни ци ма исте ет нич ке гру пе не сма тра про бле мом. 
Сле де ће пи та ње сег мен та о осе ћа ју без бед но сти, гла си ло је: „Да ли се у не ким 
ме сти ма осе ћа те без бед ни је у од но су на оста ле де ло ве Ко со ва и Ме то хи је?“

М. В. (уче ни ца, КМ): „Ја се у Ле по са ви ћу, Ле шку, Бањ ској осе ћам без-
бед ни је. Ипак су то ме ста где уоп ште не ма Ал ба на ца.“

М. Д. (уче ник, Ба бин Мост): „Ја се мно го без бед ни је осе ћам на се ве ру 
Ко со ва. Ми слим да Ср би одав де не схва та ју ка ко је то жи ве ти у ен кла ви.“ 

Ј. К. (сту дент, КМ): „Не ма ме ста на Ко со ву и Ме то хи ји где се Ср би 
мо гу осе ћа ти сло бод но. При јат ни је је би ти окру жен Ср би ма, што је слу чај 
на се ве ру по кра ји не, али то ни је га ран ци ја да при штин ске вла сти не ће по-
сла ти РО СУ по ли ци ју да хап си Ср бе по се ве ру за то што не ки Ал ба нац твр ди 
да је тај Ср бин крив за не што – би ло шта.“

Од го во ри ис пи та ни ка ука зу ју на не ко ли ко зна чај них по ка за те ља. Мла ди 
Ср би из ен кла ва ве ру ју да Ср би са се ве ра по кра ји не уоп ште не схва та ју ко ли-
ко је те шко жи ве ти у пот пу ном ал бан ском окру же њу, без сло бо де кре та ња и 
без основ них жи вот них ре сур са по пут во де и стру је. Мла ди са се ве ра пак, ве-
ру ју да је без бед ни је на крај њем се ве ру по кра ји не где Ал ба на ца не ма уоп ште, 
али су све сни мо гућ но сти да пред став ни ци при штин ских вла сти мо гу сва ког 
да на по сла ти по ли ци ју ко ја ће по ку ша ти да хап си Ср бе или да пре у зме кон-
тро лу над ре сур си ма ко ји су у срп ској над ле жно сти, по пут је зе ра Га зи во де 
ко је снаб де ва во дом не са мо се вер по кра ји не, већ и тер мо е лек тра ну „Ко со во 
а“ и „Ко со во б“ у Оби ли ћу, ко ја је у пот пу ној ал бан ској над ле жно сти. Ту је 
и тра фо ста ни ца „Ва лач“, ко ја снаб де ва стру јом се вер по кра ји не и за хва љу ју-
ћи ко јој Ср би елек трич ну енер ги ју пла ћа ју Елек тро при вре ди Ср би је28, а не 
ал бан ском снаб де ва чу, што је слу чај у ен кла ва ма. Ту су и ад ми ни стра тив ни  

28 Део ста нов ни штва се вер ног де ла по кра ји не по чео је да пла ћа те ра чу не, на кон што 
је Елек тро при вре да Ср би је у по кра ји ни, по сле де це ни је од су ства на плат ног си сте ма 
за утро ше ну елек трич ну енер ги ју по но во ус по ста ви ла на плат ни си стем. Ипак, ка ко је 
ста нов ни штво оста ло по ла ри зо ва но на ве ћу гру пу ко ја и да ље не пла ћа и знат ну ма њи-
ну ко ја пла ћа, број оних ко ји пла ћа ју стру ју дра стич но је опао.
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пре ла зи на се ве ру по кра ји не ко ји ни су под кон тро лом зва нич не При шти-
не. Су шти на је у то ме да су мла ди Ср би са се ве ра по кра ји не ду бо ко све-
сни чи ње ни це да ће Ал бан ци, пре или ка сни је, пред у зе ти кон крет не ме ре 
ста вља ња под кон тро лу се ве ра, а да ће они би ти све до ци тих по те за. Оту да 
се жи вот на се ве ру Ко со ва и Ме то хи је, од Јул ске кри зе 2011. го ди не мо же 
опи са ти као сва ко днев но иш че ки ва ње еска ла ци је су ко ба са Ал бан ци ма или 
пред став ни ци ма ме ђу на род не за јед ни це ин стру мен та ли зо ва не кроз КФОР 
или ЕУЛЕКС по ли ци ју. 

Сле де ће пи та ње гла си ло је: „Да ли од ла зи те у дру ге де ло ве Ко со ва и 
Ме то хи је?“

И. Т. (уче ни ца, КМ): „Идем у При шти ну са ма мом, и го во ри мо ал бан ски.“
В. А. (сту дент ки ња, КМ): „Ишла сам у При шти ну, у ку по ви ну. При-

ча ла сам срп ски, та мо те ни ко не гле да. Би ла сам у ен кла ва ма, јер имам та мо 
род би ну. Ја имам КМ та бли це, али не идем ви ше од ка ко од у зи ма ју но ве срп-
ске та бли це. У Пле ме ти ни сам има ла свој ка ра те клуб, али ви ше не смем. Јед-
ном ме је Ал ба нац по ли ца јац у Ву чи тр ну за у ста вио и тра жио број те ле фо на 
да иде мо на ка фу за јед но. Тру ди ла сам се да по бег нем што пре и из бег нем 
су коб. Да ла сам му по гре шан број те ле фо на.“

С. А. (сту дент ки ња, Угља ре): „Ал бан ци се ни пре ма сво јим же на ма не 
обра ћа ју са по што ва њем. До ба цу ју на ули ци, аеро дро му... Ка да ви де Срп ки-
њу, је два че ка ју да до ба цу ју.“

Б. Г. (уче ник, Ве ли ка Хо ча): „Ја идем ку ћи.“
Ј. П. (уче ни ца, КМ): „Не идем, јер не мам по тре бе.“
М. Б. (уче ник, КМ): „Ишао сам у При луж је са фол кло ром.“
М. А. (уче ник, Кли на): „Идем и у ју жни део Ми тро ви це. Имам дру га ре 

Ал бан це та мо. Упо знао сам их на не ким се ми на ри ма... При ча мо на ен гле-
ском, не пред ста вљам се као Ср бин. Иде мо у не ки ка фић... Је дан Ал ба нац из 
При шти не је био на се ве ру са мном, исто смо на ен гле ском при ча ли.“

Ши ром по кра ји не углав ном пу ту ју мла ди из ен кла ва, ко ји су на то за-
пра во при мо ра ни. Мла ди са се ве ра од ла зе у ен кла ве по вре ме но, углав ном 
код ро ђа ка. Тр го ви на је тре ћи раз лог од ла ска у При шти ну или дру ге гра-
до ве, услед уве ре ња да ће се иста ро ба ку пи ти по ни жим це на ма. При шти-
на је, ме ђу тим, нај ве ћи град у по кра ји ни. Ма ње су шан се да ће Ср би има ти 
без бед но сне про бле ме у том гра ду, не го у оста лим ме сти ма ши ром по кра ји-
не. Мо бил ност Ср ба ве о ма је огра ни че на и три на ест го ди на на кон су ко ба, 
а уко ли ко до од ла за ка у дру га ме ста и до ђе, ра ди се о опро ба ним ви до ви ма 
тран спор та – Ср би пу ту ју ком би пре во зом чи ји су вла сни ци Ср би. Чи тав 
жи вот Ср ба и Ал ба на ца у по кра ји ни је па ра ле лан, што се очи та ва и на при-
ме ру пре во за. С тим у ве зи, ја сно је да без бед но сна си ту а ци ја и да ље има 
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при мар ну уло гу у сва ко днев ном жи во ту Ср ба на Ко со ву и Ме то хи ји. За раз-
ли ку од ста ри јих, мла ди се мир но доп ског окру же ња и не се ћа ју јер су у тим 
го ди на ма би ли ја ко ма ли. Оту да је же ља за од ла ском у дру ге де ло ве Ср би је 
са свим ра зу мљи ва. 

Пер цеп ци ја бу дућ но сти – из ме ђу же ља  
и ре ал но сти 

То ком фо кус-груп них ди ску си ја, сред њо школ ци ма и сту ден ти ма смо 
по ста вља ле пи та ња о обра зов ном си сте му и без бед но сној си ту а ци ји, као 
зна чај ним чи ни о ци ма њи хо ве сва ко дне ви це. Ка ко су ис пи та ни ци из не ли 
раз ли чи те ста во ве о обра зо ва њу, прет по ста ви ле смо да ће пер цеп ци ја бу-
дућ но сти би ти раз ли чи та, та ко ђе. Пр во пи та ње у том сег мен ту раз го во ра 
гла си ло је: „Ка ко за ми шља те сво ју бу дућ ност?“ 

В. А. (сту дент ки ња, КМ): „Во ле ла бих да ди пло ми рам и за по слим се у 
стру ци. Си гур но оста јем на Ко со ву. И во ле ла бих да ра дим у ен кла ви. До-
при не ла бих раз во ју ло кал не за јед ни це, као што већ је сам у Пле ме ти ни ка-
ра те клу бом. Има ла сам ве ли ки од зив. Чак су до во ди ли де цу у Ми тро ви цу на 
тре нин ге, док су мо гли.“

А. Т. (сту дент, Ла пље Се ло): „Не до ле у ен кла ви ни ка ко. Или ћу оста ти 
у Ко сов ској Ми тро ви ци или идем у Ср би ју.“

М. Х. (сту дент ки ња, КМ): „Не ов де, то је си гур но. Во ле ла бих да жи-
вим би ло где осим ов де.“

Б. Т. (сту дент ки ња, Но во Бр до): „Пр во да ди пло ми рам и да про бам да 
на ђем по сао. Идем на ста жи ра ње у Кра гу је вац – би ло би су пер да ме за др же.“

С. А. (сту дент ки ња, Угља ре): „За са да пла ни рам бу дућ ност ов де. Али 
не пла ни рам да оста нем у Ср би ји. Швед ска ми се сви ђа. У сво је се ло се де-
фи ни тив но не ћу вра ти ти. Ро ди те љи не ће на пу шта ти Ко со во и Ме то хи ју, те-
шко је да се при ла го де. Али во ле ли би да нас ша љу да ље.“

З. Р. (сту дент, При луж је): „Ми слим да је на шим ро ди те љи ма циљ да 
оде мо са Ко со ва.“

Д. К. (сту дент ки ња, КМ): „Во ле ла бих ствар но да оста нем и на ђе мо 
по сао у ен кла ви.“

М. В. (уче ни ца, КМ): „Наш ло го на ма тур ским ма ји ца ма је био: Ми смо 
ва ша бу дућ ност, је л вас страх? А хте ли смо да бу де: Још јед на ге не ра ци ја не-
за по сле них.“ 

Б. Г. (уче ник, Ве ли ка Хо ча): „Се бе ви дим у Бе о гра ду. Мо ји би ме по-
др жа ли, јер не мо гу ви ше да пре жи вља ва ју сва до га ђа ња у ен кла ви. Не ви дим 
се бе ви ше на Ко со ву и Ме то хи ји.“
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Љ. М. (уче ник, КМ): „Увек имам та тин за нат, ко ји мо гу да на сле дим.... 
Мој та та је сто лар. Осе ћам си гур ност и ве ру јем у сво ју бу дућ ност.“

М. А. (уче ник, Кли на): „Мо ји ро ди те љи не би мо гли да за ми сле жи вот 
у Ср би ји. Све па ре ула же мо у ку ћу у Кра ље ву, а не пла ни ра мо та мо да жи ви-
мо. Би ли смо из бе гли це у Ср би ји од 1999. до 2006. го ди не и то у Шу ма ди ји 
и ис точ ној Ср би ји. Жи ве ли смо у Ве ли кој Пла ни, Кра ље ву и Ву ков чу код 
Не го ти на. Мо ра ли смо да се се ли мо, јер мо јим ро ди те љи ма ни су од го ва ра ли 
усло ви ра да. Ка да то ис ку ство узмем у об зир, на Ко со ву ми је мно го бо ље. 
Та мо су ме зва ли Шип тар са Ко со ва. Отво ре но су ми вр шња ци го во ри ли, а 
на став ни ци су ме иг но ри са ли. Мно го ме је нер ви ра ло што нас по ве зу ју са 
ов ца ма и пла ни на ма, а ја сам из се ла рав ног као теп си ја. Чим у Ср би ји ка жеш 
ода кле си, од мах о те би ло ше ми сле. У Не го ти ну су нас при хва ти ли Ср би, 
за то што су они на ци о нал на ма њи на та мо. Вла си има ју и сво ју за ста ву. Пр-
во сам ишао у шко лу на вла шком је зи ку, па сам про ме нио шко лу. У Ву ков чу 
уоп ште не ма Ср ба. Ма, би ло је стра шно.“ 

И. Х. (уче ни ца, КМ): „Ја не под но сим љу де из Но вог Па за ра, мно го су 
нас ло ше при хва ти ли 1999. го ди не ка да са мо би ли ра се ље на ли ца.“

Ја сно је да су мла ди раз ми шља ли о сво јој бу дућ но сти. Док јед ни го-
во ре о сво јој бу дућ но сти у гра ду по пут Бе о гра да, дру ги пак се бе не ви де 
ниг де, осим на Ко со ву и Ме то хи ји. Ве ру је мо да то има ди рект не ве зе са 
тра у ма тич ним ис ку стви ма у ен кла ви са Ал бан ци ма или пак са Ср би ма у 
цен трал ној Ср би ји, док су би ли ин тер но ра се ље на ли ца, али и са ра ни је 
по ме ну тим от по ром пре ма дру гој сре ди ни, услед про стор но огра ни че ног 
од ра ста ња на ре ла тив но сло бод ној ет нич кој те ри то ри ји, пре све га мла дих 
из се вер ног де ла Ко сов ске Ми тро ви це и Зве ча на. До тог за кључ ка до шле 
смо због ис кљу чи вих ста во ва ис пи та ни ка ко ји ин си сти ра ју или на од ла-
ску, или остан ку у по кра ји ни. Ни је дан ис пи та ник ни је се дво у мио по том 
пи та њу. Сле де ће пи та ње је гла си ло: „Ка ко ви ди те сво ју пер спек ти ву на 
Ко со ву и Ме то хи ји?“

М. В. (уче ни ца, КМ): „Ја пла ни рам сту ди је у Бе о гра ду, иако ми слим да 
је од вра тан град. Љу ди су та мо хлад ни. Ми слим да је цен тар кул ту ре у Но-
вом Са ду. За ми шљам сту ди је у Бе о гра ду због бо љих усло ва, али не бих мо гла 
та мо да за ми слим жи вот. Мо ја дру га ри ца та мо жи ви и ка же: ‘Не же лим да 
ми жи вот про ђе том бр зи ном.’ Ни ме ни се бр зи на не до па да. По сле фак са 
бих во ле ла да се вра тим ов де и за сну јем по ро ди цу.“

З. Р. (сту дент, При луж је): „Мој отац је ин же њер хе ми је, а не ра ди 
ниг де. Ма ма та ко ђе. У ен кла ви гле да ју са мо стра нач ку или ро ђач ку при пад-
ност, ка да је по сао у пи та њу. Во лео бих да одем у Не мач ку, та мо це не ле ка-
ре са Бал ка на.“
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В. А. (сту дент ки ња, КМ): „Ја се бе не ви дим ниг де осим на Ко со ву. Ов-
де је мој на род и све ми је ов де. Ми слим да би ме у Ср би ји дис кри ми ни са ли.“

Ста во ви сред њо шко ла ца и сту де на та обо је ни су и сте ре о ти пи ма о жи-
во ту у цен трал ној Ср би ји. Мла ди ве ру ју да би би ли дис кри ми ни са ни и на-
зи ва ни по грд ним име ни ма, ис кљу чи во због свог по ре кла и сна жног осе ћа ја 
на мет ну те суб ми сив но сти ста нов ни ка ко ји по ти чу са Ко со ва и Ме то хи је, у 
од но су на цен трал ну Ср би ју, пре све га Бе о град. И док јед ни о то ме го во ре 
на осно ву лич ног ис ку ства, дру ги пре но се ис ку ства при ја те ља или род би-
не, про ду бљу ју ћи сте ре о ти пе и пред ра су де о гра ђа ни ма цен трал не Ср би је, 
због че га се од ре ђе ње мој на род од но си ис кљу чи во на Ср бе из по кра ји не. 
То по сред но ука зу је на ани мо зи тет и не по ве ре ње ка ко пре ма Ал бан ци ма 
у по кра ји ни, та ко и не ким дру гим Ср би ма ко ји не раз у ме ју те жи ну жи во та 
у не при ја тељ ском окру же њу. Сле де ће пи та ње је гла си ло: „Шта би мо гло да 
ути че на по бољ ша ње ва ше пер спек ти ве на Ко со ву и Ме то хи ји?“

Сви углас: „Сло бо да и за кон.“
И. Т. (уче ни ца, КМ): „Чи тав си стем вред но сти би ов де тре ба ло да се 

про ме ни. Љу ди су за мр зе ли сво ју зе мљу.“
М. В. (уче ни ца, КМ): „Ни је то про блем са мо ов де, це ло дру штво је у 

ло шој по зи ци ји. Ни је ми ја сно ка ко не ко мо же да оде из сво је зе мље. А од 
овог гра да су сви ди гли ру ке, не ви де бу дућ ност.“ 

А. Т. (сту дент, Ла пље Се ло): „Да се сма њи број Ал ба на ца и то за 150%.“
Б. Т. (сту дент ки ња, Но во Бр до): „Ако на ђем по сао, оста јем ов де. У 

Но вом Бр ду не мам пре воз, дру штво, ни те ле фон. Али у Ми тро ви ци и Гра ча-
ни ци бих мо гла да ра дим.“

М. Х. (уче ни ца, КМ): „Не по сто ји то што мо же да се де си, па да ја по-
же лим да оста нем на Ко со ву.“

Чи ње ни ца да су у обе фо кус-груп не ди ску си је уче сни ци углас по ви ка ли 
„сло бо да и за кон“ као оп шти од го вор на пи та ње о мо гућ но сти ма по бољ ша-
ња пер спек ти ве жи во та у по кра ји ни, го во ри о од су ству ја ких ин сти ту ци ја 
си сте ма у по кра ји ни. Чи та вих три на ест го ди на Ср би жи ве у усло ви ма пре-
кла па ња ме ђу на род ног, срп ског и та ко зва ног ко сов ског си сте ма, пред ко јим 
у по след ње вре ме уз ми чу и ме ђу на род не ин сти ту ци је. На сто ја ња зва нич не 
При шти не да кри ми на ли зу је Ср бе са се ве ра по кра ји не и срп ске ин сти ту ци-
је при ка же као не ле гал не, до дат но про ду бљу је при вре ме ност сва ко дне ви це 
Ср ба на се ве ру по кра ји не. Оту да од го вор о сло бо ди и за ко ну као основ ним 
усло ви ма за по бољ ша ње пер спек ти ве мла дих Ср ба на Ко со ву и Ме то хи ји 
не из не на ђу је. Са гла сно то ме, сле де ће пи та ње је гла си ло: „Хо ће те ли оста ти 
или оти ћи са Ко со ва и Ме то хи је? За што?“
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М. Б (уче ник, КМ): „Оста јем.“
А. Т. (сту дент, Ла пље Се ло): „Мо гао бих да оста нем у Ми тро ви ци. У 

ен кла ву се ни ка ко не вра ћам. Сма тра ју ме на ци о нал ном ма њи ном. Не ћу да 
ме у мо јој зе мљи не ко сма тра ма њи ном.“

З. Р. (сту дент, При луж је): „У ен кла ва ма мо же мо са мо да се уна за ди мо, 
ни шта дру го.“

С. А. (сту дент ки ња, Угља ре): „Не ма шан се да та мо оста нем. Не ма мо 
МТС мре жу. Ако хо ћу да из ва дим ко сов ска до ку мен та, мо рам да во дим не-
ко га ко зна ал бан ски, да би слу жбе ни ци би ли љу ба зни ји...“

Од укуп ног бро ја уче ни ка, осмо ро је из ја ви ло да ће оти ћи у Бе о град 
због сту ди ја. Сту ден ти, ко ји су већ на сту ди ја ма у Ко сов ској Ми тров ци 
из ја ви ли су да се бе мо гу за ми сли ти на се ве ру по кра ји не, уко ли ко на ђу по-
сао. Ти од го во ри ука зу ју на свест о сте пе ну не за по сле но сти и не за вид ној 
еко ном ској си ту а ци ји у ко јој се на ла зи чи та во срп ско дру штво. Рад но ме-
сто ја вља се као им пе ра тив у до но ше њу од лу ке о ме сту ста но ва ња. След-
стве но то ме, сту ден ти не бе же од иде је остан ка у по кра ји ни, за раз ли ку 
од сред њо шко ла ца ко ји при жељ ку ју бу дућ ност у ве ћим уни вер зи тет ским 
цен три ма. Ка ко смо и на кон фо кус-груп них ди ску си ја пра ти ле обра зов на 
по стиг ну ћа ис пи та ни ка, ис по ста ви ло се да је че тво ро од укуп но два де сет-
че тво ро ис пи та них од сеп тем бра и ок то бра 2012. го ди не на шко ло ва њу 
у Бе о гра ду, јед на ис пи та ни ца је у ино стран ству на сту ди ја ма, док се јед-
на сред њо школ ка ин тен зив но при пре ма та ко ђе за од ла зак у ино стран ство 
на шко ло ва ње. Ка ко је реч о тре ћи ни свих ис пи та них, ја сна је мо ти ва ци ја 
за про ме ном ме ста шко ло ва ња и жи во та у бу дућ но сти. По след ње пи та ње 
гла си ло је: „Шта би мо гло да про ме ни ваш став о оста ја њу или од ла ску са 
Ко со ва и Ме то хи је?“

М. А. (уче ник, Кли на): „Ма ги ја... У овом гра ду бих про ме нио пу но то-
га, али имам до бро дру штво. И леп је град, има пу но до брих љу ди. Жи вот 
ов де је баш леп... Љу ди су љу ба зни... А ме њао бих ба ри ка де и све што не мо гу 
да про ме ним. Осим то га, љу ди ко ји жи ве у Ми тро ви ци ка да им је до сад но 
мо гу да про ше та ју до Ма лог Зве ча на или Ру да ра, а ми смо огра ни че ни на 
шет њу од тач ке а до тач ке б.“

М. Д. (уче ник, Ба бин Мост): „Ов де ми је бо љи дан не го у Ба би ном 
Мо сту, идем на ба скет, учим....“

Б. Г. (уче ник, Ве ли ка Хо ча): „Те шко ми је би ло ка да сам ов де до шао. 
Сам се би сам и отац и мај ка, та ко да имам ве ли ку од го вор ност. А ов де је до-
бро дру штво. А у ен кла ви не мам дру штво, те же је. Ако хо ћу у Бе о град, не 
мо гу тек та ко, за то што имам пре воз са мо утор ком и че тврт ком.“
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Ни ко од ис пи та ни ка ни је дао пре ци зан од го вор на пи та ње. Шта ви ше 
пи та њем као да су би ли из не на ђе ни, због че га су углав ном по но ви ли прет-
ход не од го во ре. Из то га мо же мо за кљу чи ти да мла ди ни су оп ти ми сти по 
пи та њу по бољ ша ња дру штве но по ли тич ких окол но сти у ко рист Ср ба на 
Ко со ву и Ме то хи ји. Не мо гућ ност ства ра ња сли ке о бо љој бу дућ но сти мо же 
ука за ти на од су ство ви зи је ко ја се при пи су је омла ди ни као дру штве ној гру-
пи, а услед ку му ла тив ног деј ства без бед но сних ри зи ка у окви ру ко јих ста-
са ва ју ге не ра ци је Ср ба у пост кон фликт ним дру штве ним усло ви ма. То је у 
скла ду са уве ре њем да је фун да мен тал но од ре ђе ње жи во та срп ског на ро да 
на Ко со ву и Ме то хи ји при вре ме ност. Та при вре ме ност, ме ђу тим, тра је пу них 
три на ест го ди на и не на зи ре се њен крај. У скла ду са тим, не мо гућ ност мла-
дих да се бе про јек ту је у све тли ју бу дућ ност са свим је оче ки ва на.

За кљу чак

Сва ко днев ни жи вот омла ди не на Ко со ву и Ме то хи ји ве о ма је ин спи-
ра тив но по ље ис тра жи ва ња. Реч је о ге не ра ци ја ма ко је су вас пи та ва не по 
по сту ла ти ма си сте ма ко ји ви ше не по сто ји и ко је, осим де кла ра тив не си-
гур но сти по ро дич ног до ма, не ма ју си гур ност у оста лим дру штве ним сфе-
ра ма. Сна жне по сле ди це ко је је од ра ста ње под санк ци ја ма и дру штве ним 
су ко би ма оста ви ло на омла ди ну, од ре ди ле су смер ње ног ин те лек ту ал ног, 
емо ци о нал ног и дру штве ног раз во ја. Тим окол но сти ма од ре ђен је и њен 
нор ма тив но-вред но сни си стем. Мла ди на Ко со ву и Ме то хи ји од ра сли су 
не са мо у окол но сти ма про ду же не дру штве не тран сфор ма ци је, већ и у 
усло ви ма су ко ба ни ског ин тен зи те та и кон стант ним на сто ја њи ма ко сов-
ских Ал ба на ца да Ср бе ин те гри шу у окви ре но вих ко сов ских ин ти ту ци-
ја. Има ју ћи то у ви ду, сма тра ле смо зна чај ним ис тра жи ти ка рак те ри сти-
ке сва ко дне ви це мла дих, при ме ном фо кус-груп не ис тра жи вач ке тех ни ке. 
Иако су на те ре ну ре а ли зо ва не две фо кус-гру пе ди ску си је, до шле смо до 
ре ла тив но ве ли ког бро ја по да та ка, бу ду ћи да су ис пи та ни ци сво је ста во ве 
из ра жа ва ли не дво сми сле но. 

Су мор на сва ко дне ви ца, са др жа на у дра стич но сма ње ном бро ју јед ног 
кон сти ту тив ног на ро да, при си ље ног да иза фи зич ких, пси хо ло шких и дру-
штве них бо дљи ка вих жи ца ду же од де це ни ју ‘жи во та ри’ раз би јен у ма ле ло-
кал не за јед ни це, са би је не у си вим, оси ро ма ше ним, де ур ба ни зо ва ним и ску че-
ним фи зич ким ен те ри је ри ма и екс те ри је ри ма, сва ко дне ви ца ко ја при ка зу је 
‘тра го ве’ јед ног уру ше ног си сте ма и ко лапс ко лек тив ног по тен ци ја ла пре о-
ста ле за јед ни це, нај ја че је ре флек то ва на на њен под мла дак. Мла ди Ср би су у 
та квој сва ко дне ви ци нај ви ше из гу би ли у из ви то пе ре ном обра зов ном си сте-
му, а не рет ко и у дис функ ци о нал ним по ро ди ца ма. Под кри ла ти цом „де ца 



Ивана Аритоновић / Татјана Лазаревић360

су нам до бра где жи ве“, ин сти ту ци је и по је дин ци у по кра ји ни, чи ја је уло га 
да вас пи та ва ју и обра зу ју мла де ге не ра ци је као да су по су ста ли под ин тен-
зив ним без бед но сним ри зи ци ма и соп стве ним при ват ним про бле ми ма. Од 
без вољ но сти и бес циљ но сти мла дих Ср ба, ко ји би да оста ну у свом кра ју, у 
стра ху од не при ја те ља тик иза жи ца, до кон крет не же ље и пла на да по бег ну 
из си ви ла, оних ам би ци о зни јих, тек овом сле ду не до ста ју мла ди Ср би, ко ји 
би све сно, сво јом по кре тач ком енер ги јом и сна гом, ме ња ли сво је ло кал не 
за јед ни це и пла ни ра ли ква ли тет ну бу дућ ност у њи ма. У њи хо вом осе ћа њу 
лич не не бе збед но сти, све вре ме се пре пли ће страх да ће их угро зи ти „не при-
ја тељ ска“ ет нич ка за јед ни ца, „не при ја тељ ски на стро је на ме ђу на род на за јед-
ни ца“, али и соп ствен не у ре ђен и уру шен дру штве ни си стем. У фру стра ци ји 
да се мо ра ју „чу ва ти увек, сву где и сва ког“, у та квом обра зов ном си сте му, 
ста са ле су но ве по сле рат не ге не ра ци је мла дих Ср ба, ко је оте жа но ко му ни-
ци ра ју и не га тив но, не по вер љи во, бо ја жљи во или агре сив но се од но се пре-
ма но ви на ма. Асер тив на ко му ни ка ци ја им је че сто не по зна ни ца, а ет нич ки 
иден ти тет уте ме љен на фол кло ру, ре ли ги ји и ет нич ким сте ре о ти пи ма је сте 
од ред ни ца и пу то каз за бу дућ ност.

Ко нач но, мла ди Ср би ју жно и се вер но од ре ке Ибар раз ли чи то до жи-
вља ва ју сво ју су мор ну ре ал ност и ис по ља ва ју ве шти не и осе ћа ња. Мла ди 
Ср би из ен кла ва има ју по ја чан осе ћај те ско бе и суб ми сив но сти, због ску че-
но сти свог фи зич ког про сто ра. Адап ти бил ни ји су на не же ље ну ре ал ност због 
ве ћин ске за јед ни це у чи јем окру же њу жи ве. Њи хо ва же ља за од ла ском из ен-
кла ва је очи глед на, јер у њи ма не ви де бу ду ћи на пре дак и ја сно на гла ша ва ју 
„ап со лут ни не до ста так ква ли тет ног жи во та.“ Мла ди Ср би се вер но од ре ке 
Ибар, пре све га у се вер ном де лу Ко сов ске Ми тро ви це и Зве ча ну, су сло бод-
ни ји, али и агре сив ни ји, че сто анар хич ни ји, ко лек ти ви стич ки ори јен ти са ни. 
Лак ше ко му ни ци ра ју. Про вод у ка фи ћи ма, на жур ка ма и сла вљи ма је јед на 
од оми ље ни јих те ма, а Ко сов ску Ми тро ви цу и Зве чан сма тра ју сво јим гра-
до ви ма, ко је во ле упр кос ма на ма. Ко сов ска Ми тро ви ца и Зве чан оми ље не су 
сре ди не, због ве ли ког бро ја мла дих љу ди на ма лом про сто ру. За мла де ју жно 
од Ибра, и до дат но, за то што су у тим сре ди на ма „сло бод ни“. Сла жу се и да 
се од ра сли уоп ште но ма ло њи ма ба ве, али да се на се ве ру по кра ји не осе ћа ју 
мно го ја че, због ве ли ког бро ја Ср ба и мла де по пу ла ци је на ма лом про сто ру.

Сте кле смо ути сак да су ди ску си је на њих има ле и те ра пе ут ско деј ство, 
бу ду ћи да су о не ким пи та њи ма пр ви пут та да раз ми шља ли и раз го ва ра ли. 
Ста во ви вр шња ка та ко ђе су би ли ва жни, на ро чи то ме ђу сред њо школ ци ма. 
Ва жно је би ло чу ти шта вр шња ци ми сле о та ко озбиљ ним те ма ма. Иако екс-
пло ра тив ног ка рак те ра, ово ис тра жи ва ње на ве ло нас је на за кљу чак о нео-
п ход но сти ре а ли за ци је слич них ис тра жи ва ња на ве ћем узор ку, ка ко би смо 
бо ље раз у ме ли по сле ди це ши рих дру штве но по ли тич ких деј ста ва ре флек то-
ва них на сва ко дне ви цу омла ди не. 
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EVERYdAY LIFE OF YOUTH IN THE NORTH OF 
KOSOVO ANd mETOHIA

(Orientation toward the Specificity of Educational  
System and Security Situations) 

Summary

This paper represents the result of explorative research with the aim to look into 
the attitudes of students and secondary-school pupils of Serbian nationality on the life 
perspectives in Kosovo and Metohia. In the first part of the paper the authors talked on 
everyday life, which in the conditions of Serbian society destruction in the last decade of 
the 20th century, had become a respectable field within social sciences. The authors see 
the everyday life of youths as attractive and priority theme to be researched, should rele-
vant conclusions on the perspectives of youths life in post-conflict surrounding were de-
sired. In this paper conditions and personal experience of education in post-war society 
were researched, whereas in the second part it was talked on the feeling of (non)security 
due to life conditions in Kosovo and Metohia. The research was carried out by the use of 
focus-group technique. Among the respondents there was an emphasised need to leave 
from the origin place in the peaceful parts of Serbia. That tendency is more present with 
the respondents from villages/enclaves, which are to see the northern Kosovska Mitro-
vica as peaceful part of Serbia as well, whereas the respondents originally from the north 
of the province are speaking on the leaving to Belgrade and other university centres with 
the aim to escape from political everyday life. The research also shows the prominent 
dissatisfaction of the young Serbs with everyday life, spare time, perspectives which are 
not to be seen, due to which the authors believe it is necessary to carry out the research 
with greater sample and by the use of complementary techniques in the future, and with 
the aim of more thorough acquaintance of scientific publicity with the attitudes of young 
Serbs on the life characteristics in Kosovo and Metohia. 

Key words: youths, secondary-school pupils, students, educational institutions, 
perspective, security, Kosovo and Metohia.

Рад је пре дат 15. ок то бра 2012. го ди не, а на кон 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.



Све тла на ЈА НИ ЋИ ЈЕ ВИЋ*

ЕКО ЛО ШКИ ПО ТЕН ЦИ ЈА ЛИ  
И ОГРА НИ ЧЕ ЊА ОП ШТИ НЕ ЛЕ ПО СА ВИЋ  

У ФУНК ЦИ ЈИ ТУ РИ ЗМА

Ап стракт: Чо век је то ком сво је ево лу ци је по стао све стан зна ча ја и 
уло ге сре ди не ко ја га окру жу је и ко ја му пру жа основ не усло ве за жи вот. 
Као и дру га жи ва би ћа на Зе мљи, чо век је ве зан те сним уза јам ним ве за ма 
за це ло куп ну жи ву и не жи ву при ро ду, ко ја чи ни са став ни део при род ног 
окви ра ње го вог жи во та.

Жи вот на сре ди на је да нас пред мет па жње ши ро ког кру га љу ди, од на-
уч ни ка и струч ња ка раз ли чи тог про фи ла, пре ко тех но ло га, прав ни ка, но ви-
на ра до по ли ти ча ра. Мо же мо ре ћи да је крај 20. ве ка обе ле жен на сто ја њи ма 
на гло бал ном ни воу да се жи вот на сре ди на за шти ти и уна пре ди. Под за шти-
том жи вот не сре ди не под ра зу ме ва се осми шље ни скуп раз ли чи тих де лат но-
сти, ко је чо век вр ши или тре ба да из вр ши у сво јој при род ној сре ди ни, ра ди 
очу ва ња еко ло шке рав но те же у при ро ди и жи вот ној сре ди ни.

Са фи зич ко-ге о граф ског аспек та, за га ђе на жи вот на сре ди на на ру-
ша ва је дин ство или ин те гри са ност ге о граф ског омо та ча, што зна чи да се 
са про ме ном јед ног еле мен та ме ња ју и дру ги. При про ме ни при род них 
ком по не на та во де, ва зду ха или зе мљи шта под ути ца јем чо ве ка, до ла зи до 
по ре ме ћа ја ве за ме ђу ком по нен та ма, а ти ме и до по ре ме ћа ја би о ло шке и 
хе миј ске рав но те же. Дру га за ко ни тост на ко јој се ба зи ра фи зич ко – ге о-
граф ски аспект за шти те жи вот не сре ди не је не рас ки ди во кру же ње ма те-
ри је и енер ги је. 

Из во ри за га ђе ња у оп шти ни су: ме тал на ин ду стри ја, дрв на ин ду стри-
ја, ме та лур ги ја, до ма ћин ства и ди вље де по ни је.

По сле ди це за га ђе ња би ле би: сма ње ње по вр ши не плод ног зе мљи шта, 
по вр ши не под шу ма ма, по ја ва еро зи је, сма ње ње по вр шин ских во да, сма ње-
ње аре о ла биљ ног и жи во тињ ског по ре кла, по ја ва при ме са у ва зду ху и др.

Кључ не ре чи: еко ло ги ја, еко ло шки по тен ци ја ли, ту ри зам, за шти та 
жи вот не сре ди не.

УДК 911.37(497.115) ; 502.131.1(497.115)

БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 33, 2012

* Сту дент ма ги стар ских сту ди ја, Ге о граф ски фа кул тет, Бе о град.
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Ге о граф ски по ло жај оп шти не Ле по са вић

Те ри то ри ја оп шти не Ле по са вић об у хва та пла нин ску област Ко па о ни ка и 
Ро го зне и уску стра ну ибар ске до ли не од се ла До ња Ка ме ни ца на ју гу, до би-
стрич ке ре ке на се ве ру. Ге о граф ски при па да ју жном и сре ди шњем ква дран ту 
ибар ско-ко па о нич ког кра ја, а ад ми ни стра тив но-по ли тич ки АП Ко со ву и Ме то-
хи ји. У од но су на ге о граф ске ко ор ди на те на ла зи се из ме ђу 24°59’48” и 43°16’00” 
SGŠ и 21°01’00” IGD. У овим гра ни ца ма за хва та по вр ши ну од 536 km2.1

Оп шти на Ле по са вић има по во љан ге о граф ски по ло жај До ли ном Ибра, 
ко ја има ме ри ди јан ски пра вац пру жа ња. Оп шти на је по ве за на са за пад ним 
По мо ра вљем и Шу ма ди јом на се ве ру, и Ко сов ском Ми тро ви цом на ју гу. У 
том сми слу, нај ве ћи део са о бра ћај не функ ци је по ве зан је са овим прав ци ма. 
Ме ђу тим, у из ве сној ме ри, те ри то ри ја оп шти не Ле по са вић мо же да обез-
бе ди и до пун ски тран зит ове глав не са о бра ћај ни це из ис точ ног и за пад ног 
прав ца до ли ном Дрен ске и Ле по сав ске ре ке. Де сним при то ка ма Ибра, оп-
шти на је по ве за на са Алек сан дро вач ком жу пом и То пли цом, а до ли ном Јо-
ша нич ке ре ке, ле вом при то ком Ибра, низ Из бич ку ре ку, са но во па зар ским 
де лом Ра шке и обла сти са Цр ном Го ром.2

Фи зич коге о граф ске ка рак те ри сти ке 

Ге о ло шке и ге о мор фо ло шке ка рак те ри сти ке

Те ри то ри ја оп шти не Ле по са вић је ре љеф но хе те ро ген про стор, јер 
је про из вод ра зно вр сних тво ре ви на и про це са у ра зним фа за ма ге о ло шке 
исто ри је. Ге о мор фо ло шки об ли ци на ста ли су у раз ли чи тим вре мен ским раз-
до бљи ма, про из вод су уну тра шњих и спо ља шњих си ла. Сви об ли ци се ме ђу-
соб но ком би ну ју, да ју ћи зна чај ну ге о мор фо ло шку вред ност.3

Ре љеф Ле по са ви ћа са око ли ном чи не две мор фо ло шке це ли не: пр ва је 
пла нин ска зо на на ис то ку и на за па ду, а дру га алу ви јал на ра ван те ра сни и до-
лин ски ре љеф Ибра и ње го вих при то ка, у сре ди ни.4

Пла нин ску зо ну на ис то ку од ре ке Ибра чи ни Ко па о ник са сво јом за пад-
ном па ди ном. То је јед на од нај ве ћих и нај ви ших пла ни на у Ср би ји. У ње го вој 
гра ђи уче ству ју ра зно вр сне сте не од ко јих нај ве ћи зна чај има ју вул кан ске сте не, 
за тим да ци ти, ан де зи ти јур ски креч ња ци и др. Пи ро кла сти ан де зит ског са ста ва 

1 Бла го је Па вло вић, На се ља и ми гра ци је оп шти не Ле по са вић, Ин сти тут за срп ску кул ту ру, 
При шти на – Ле по са вић, 2003.

2 Исто, 21.
3 Исто.
4 Исто.
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рас про стра ње ни су на ју го за пад ним па ди на ма Ко па о ни ка. Те ре ни из гра ђе ни 
од пи ро кла ста од ли ку ју се до бром спо соб но шћу, но си во шћу, али има ју ма лу 
во до про пу стљи вост. Ти ме се убр за ва про цес по вр шин ског рас па да ња.5 

У тро у глу из ме ђу Ко сов ске Ми тро ви це, Ра шке и Но вог Па за ра, на ла зи 
се пла ни на Ро го зна. Са ју жне, се вер но и сточ не и ис точ не стра не Ро го зна је 
нај ве ћим де лом огра ни че на ре ком Ибар, а са за пад не и се ве ро за пад не ре ком 
Ра шком и ње ном де сном при то ком Јо ша ни цом.6 

У ге о граф ском по гле ду, ре љеф Ро го зне пред ста вља про стра ну и за рав-
ње ну по вр ши ну про сеч не ви си не 1000-1200 m. Ге о ло шку гра ђу Ро го зне 
чи не: се ди мен тал не, ме та морф не и еруп тив не сте не, па ле о зој ске, ме зо зој-
ске и ке но зој ске ста ро сти. Па ле о зој ске сте не пред ста вље не су кри стал ним 
шкриљ ци ма и то нај ви ше на по те зу Пла ка о ни це и Црн ца. Ди ја баз ро жнач ка 
се ри ја кон ста то ва на је у Ули ју, ис под бр да Ка ми ља, у не по сред ној бли зи ни 
Ле по са ви ћа. Ве ли ко про стран ство Ро го зне, на ро чи то у ње ном ју жном де лу 
чи не фли шне тво ре ви не, у чи ји са став ула зе ла пор ци, глин ци и пе шча ри.7 

Из ме ђу ових две ју пла нин ских це ли на Ибар је у сре ди ни ство рио сво ју 
алу ви јал ну ра ван са на но сним ма те ри ја лом ко ји се на та ло жио и ма те ри ја лом 
ко ји су на та ло жи ле ње го ве при то ке и окол ни по то ци. Ши ро ки де ло ви алу ви-
јал них про ши ре ња на ста ли су по чет ком ди лу ви ју ма и пред ста вља ла су изо ло-
ва не де ло ве Ко сов ског – нео ге ног је зе ра. Од њих су на ста ли се ди мен ти гли не, 
ла по ра и пе шча ра и абра зив не те ра се ис под ко јих су усе че не реч не те ра се.8

У се и змич ком по гле ду оп шти на Ле по са вић при па да ко па о нич ком тру-
сном под руч ју. По тен ци јал на се и змич ка ак тив ност те ре на кре ће се од 7 до 
90 Мер ка ли је ве ска ле.9

Кли мат ске ка рак те ри сти ке

Кли мат ске ка рак те ри сти ке Ле по са ви ћа са око ли ном су од ре ђе не ге-
о граф ским по ло жа јем и ре ље фом. Сви кли мат ски фак то ри усло ви ли су 
да на том под руч ју бу ду из ра же на три кли мат ска ти па: уме ре но-кон ти-
нен тал на кли ма до 800 m, су балп ска од 800-1300 m и пла нин ска (алп ска) 
из над 1300 m нв.10

На те ри то ри ји оп шти не не ма ме те о ро ло шких ста ни ца ко је ме ре ве-
ли чи не по је ди них ме те о ро ло шких еле ме на та. Из у зе так би мо гле да бу ду 

5 Бла го је Па вло вић, На се ља и ми гра ци је оп шти не Ле по са вић, Ин сти тут за срп ску кул ту ру, 
При шти на – Ле по са вић, 2003.

6 Исто, 27.
7 Исто.
8 Исто.
9 Исто.
10 Исто.
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па да ви не, с’ об зи ром да у Ле по са ви ћу, Ле шку и Бор ча ну по сто је ста ни це 
ко је ме ре ко ли чи ну па да ви на, па су то је ди ни ре ал ни по да ци.11 

По ко ли чи ни па да ви на до ли на Ибра спа да у су ви ре он. Про сеч на ко ли-
чи на па да ви на из но си 581 mm, што ука зу је да под руч је има кон ти нен тал ни 
ка рак тер (max у ма ју и ок то бру, а min у ја ну а ру и ав гу сту).

Пр ви снег се по ја вљу је по ло ви ном но вем бра, не за др жва се ду го. Про-
сеч но за др жа ва ње сне жног по кри ва ча у ни жим пре де ли ма из но си око 45 
да на. Ви си на сне жног по кри ва ча не пре ла зи 50 cm ви си не. У уме ре но-кон-
ти нен тал ној кли ми Ибар ске до ли не, да кле ја сно су из ра же на че три го ди шња 
до ба. Зи ма је уме ре но хлад на и су ва, про ле ће све же и ки шо ви то, ле то је то-
пло, а је сен то пли ја и вла жни ја од про ле ћа. Ова област је из ло же на ве тро ви-
ма ко ји до ла зе из се вер ног ква дран та, у ко ме пре о вла ђу ју се вер ни и се ве ро-
за пад ни ве тро ви. Ју го и сточ ни ве тар, „ко со вац”, у Ибар ској до ли ни осе ћа се 
као сув и то нај ви ше зи ми и у про ле ће.12 

Уме ре но-кон ти нен тал на кли ма пре ла зи у су балп ску кли му, ко ја се од ли ку је 
хлад ним зи ма ма и уме ре но то плим ле ти ма, не знат ним ко ле ба њи ма тем пе ра ту-
ре и то пли јим је се ни ма од про ле ћа. На ви си на ма ве ћим од 1300 m мо же се го-
во ри ти не са мо о пла нин ској већ и о алп ској кли ми ко ја је на ро чи то из ра же на 
на Ко па о ни ку.

Вер ти кал ни тер мич ки гра ди јент Ле по са ви ћа са око ли ном ни је исти у свим 
ме се ци ма, већ има знат на ко ле ба ња (од 0.37 0С у де цем бру до 0.75 0С у апри лу).13 

Хи дро граф ске ка рак те ри сти ке

Ви син ска раш чла ње ност ре ље фа, раз ли чит ге о ло шки са став зе мљи шта, 
спе ци фич не кли мат ске ка рак те ри сти ке у пла нин ској обла сти и ве ге та ци о ни 
по кри вач усло ви ли су бо гат ство во де них то ко ва (ре ка, ре чи ца и по то ка) ко-
је чи не хи дро граф ску мре жу оп шти не Ле по са вић, за то про сеч на гу сти на хи-
дро граф ске мре же из но си 850m/km2. Нај ва жни ји во де ни ток је ре ка Ибар 
са ви ше сво јих при то ка.

Ре ка Ибар из ви ре из ја ког вре ла ис под пла ни не Ха ји ле (1365 m), на гра ни-
ци ка Цр ној Го ри. Од из во ра те че углав ном кли су ра стом до ли ном, од се ве ро-
за па да ка ју го и сто ку до Ко сов ске Ми тро ви це. По из ла ску из кли су ре код се ла 
Ка ме ни ца, Ибар ула зи на те ри то ри ју оп шти не Ле по са вић кроз ко ју те че ме ри-
ди јан ски у ду жи ни од 33 km, што је око 12 % од ње го ве це ло куп не ду жи не то ка 
(272 km). Ду би на во де кре ће се око 2 m, ши ри на од 20-40 m. На ви ше ме ста 

11 Бла го је Па вло вић, На се ља и ми гра ци је оп шти не Ле по са вић, Ин сти тут за срп ску кул ту ру, 
При шти на – Ле по са вић, 2003.

12 Мар ко Ми ло са вље вић, Кли ма то ло ги ја, Бе о град, 1968.
13 Исто.
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гра ди бр за ке, сла по ве и ви ро ве, па је ин те ре сан тан за спла ва ре ње на ди вљим 
во да ма. Нај ви ши во до стај до сти же у мар ту, а нај ни жи у ав гу сту. С тим у ве зи 
ја вља ју се зна чај не про ме не про ти ца ја. За вре ме сред њих ме сеч них про ти ца-
ја Ибар код Ле по са ви ћа но си 65.2 m/sek., док за вре ме ми ни мал них ме сеч них 
про ти ца ја Ибар код Ле по са ви ћа има 8.6 m/sek. во де. Тем пе ра ту ра Ибра на 
сек то ру Ле по са ви ћа за вре ме ле та пре ла зи 180 С, што уз од го ва ра ју ћу тем пе ра-
ту ру ва зду ха омо гу ћу је ку па ње. Основ ни огра ни ча ва ју ћи фак тор је ви со ки сте-
пен за га ђе но сти во де, па је Ибар ре ка тре ће ка те го ри је. По ред оби ља су спен-
до ва них че сти ца рас тре си тог ма те ри ја ла ко ји у ре ку до спе ва еро зи јом, Ибар 
је за га ђен от пад ним ин ду стриј ским во да ма не ко ли ко ве ли ких фа бри ка, као и 
ка на ли за ци о ним во да ма ве ћег бро ја на се ља. Ру дар ство, ин ду стри ја, ту ри зам, 
ри бо лов, из ло же ни су ко ли зи о ним од но си ма ко ји се мо ра ју што пре ре ши ти.14

Сли ву Ибра на те ри то ри ји Ле по са ви ћа, са де сне стра не при па да ју: Би-
стрич ка, Це рањ ска, Со чан ска, До брав ска, Ле по сав ска, Твр ђан ска и Дрен ска 
ре ка, а са ле ве: Ву ча на ска, Гр кај ска, Јо ша нич ка, Вра чев ска и Тре бић ка ре ка. 
Све ре ке, из у зев Би стри це, Со чан ске и Вра чев ске, има ју ре ла тив но кра так 
ток, од 10-20 km.

Пе до ло шке ка рак те ри сти ке

Сма тра се да је на фор ми ра ње пе до ло шког по кри ва ча на те ри то ри ји Ле-
по са ви ћа и око ли не ве ли ки ути цај имао ре љеф. Ме ђу тим, осим ре ље фа, на 
ства ра ње ти по ва зе мљи шта, ра зно вр сних и не јед на ких по плод но сти, ути ца-
ли су и дру ги фак то ри: ге о ло шки са став, кли ма, ве ге та ци ја и др. 

По ред Ибра и до њих то ко ва ње го вих при то ка на ла зе се нај плод ни ја зе-
мљи шта: алу ви јал ни на нос и смо ни ца. Алу ви јал ни на нос Ибра спа да у вр ло 
плод на зе мљи шта ко ја се ко ри сте за га је ње њив ских кул ту ра, по вр ћа и во ћа, 
а ма ње за ли ва де. Смо ни ца је за сту пље на у ата ру се ла: Дре но ве, Дре на, Гор-
њег Кр њи на, Кут ња, По пов ца и До бра ве. Зе мљи ште ни је по год но за ин тен-
зив ну об ра ду. На брд ско-пла нин ском зе мљи шту до 800 m нв., са ле ве и де сне 
стра не ре ке Ибар, за сту пље ни су: си ро зе ми, ор га но ге но и си ли кат но зе мљи-
ште и ху му сно си ли кат но зе мљи ште. Под зол је ка рак те ри сти чан за пла нин-
ске за рав ни и шум ске те ре не. Во да се у ње му ви ше за др жа ва. Пла нин ска цр-
ни ца је на ста ла услед по ве ћа не вла жно сти и ве ћих ко ле ба ња тем пе ра ту ре, 
рас па да њем сер пен ти на и пе шча ра. Има при ме са гли не и ху му са.15

Зе мљи шта на под руч ју оп шти не Ле по са вић су ге нет ски не до вољ но раз-
ви је на и плит ка, а мно га од њих, због на ги ба, под ло жна су спи ра њу, бр зо гу-
бе плод ност, за то ви ше од го ва ра ју шу ма ма, па шња ци ма и ли ва да ма.

14 Љи ља на Га ври ло вић, Ду шан Ду кић, Хи дро ло ги ја, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред-
ства, Бе о град, 2008.

15 По да ци Ге о дет ске упра ве оп шти не Ле по са вић.
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Би о ге о граф ске ка рак те ри сти ке

Ана ли за кли ме овог кра ја, пру жи ла је не ке пред ста ве о при род ним усло-
ви ма од ко јих умно го ме за ви си биљ ни по кри вач. Он је усло вљен при род ним 
и дру штве ним фак то ри ма. Ре љеф, кли ма, во де и пе до ло шки са став зе мљи шта 
усло ви ли су по ја ву од ређ них биљ них вр ста на овом под руч ју, а чо век ко ри-
сти тај биљ ни по кри вач или га за ме њу је по љо при вред ним кул ту ра ма.

Ако се по ђе од нај ни жих де ло ва до ли не Ибра, он да по јас вр бе, јо ве и то-
по ле, ко је се при ма ју са обе стра не ре ке чи ни пр ву зо ну биљ ног по кри ва ча. 
На алу ви јал ном зе мљи шту са ле ве и де сне стра не ре ке до ми ни ра ју жи та ри це 
и во ће. Ка ко се над мор ска ви си на по ве ћа ва, број на се ља је све ма њи, а усло-
ви за об ра ду зе мљи шта не по вољ ни. На око 1000 m нв. на и ла зи се на по јас 
чи стих шу ма. Ме ђу шум ским др ве ћем до ми ни ра ју храст и бу ква.

На па ди на ма и стра на ма бр да за сту пље не су и дру ге вр сте ли сто пад не 
шу ме: граб, ја сен, ја вор, глог, дрен, ле ска, као и че ти на ри: бор, је ла, смр ча.

Трав ни по кри вач под руч ја ни је про у ча ван, али се мо же да ти ње го ва 
при бли жна сли ка. Рас про стра њен је ра зно ли ки бо та нич ки са став тра ве и то 
од ко ри сних до ди вљих. На па шња ци ма пре о вла да ва ју тврд ња ци, а на ли ва-
да ма вла су ља, ра су ља и др.

За хва љу ју ћи по год ној кли ми и ра зно вр сном биљ ном по кри ва чу, те ри то-
ри ја оп шти не Ле по са вић је бо га та фа у ном. По ре ка ма жи ве ри бе: сом, клен, 
ско баљ, мре на и ша ран. Да нас их је због за га ђе но сти во де све ма ње. По пла-
нин ским ре ка ма и по то ци ма жи ви па стрм ка. Док је во де ни свет про ре ђен, 
шум ски свет је ра зно вр стан и бро јан. Од ди вља чи су за сту пље ни: зец, ли си-
ца, вук, ср на, ди вља сви ња, ја за вац и дру ги, а од пти ца: ја ре би це, го лу бо ви, 
гр ли це, ор ло ви, га вра но ви, свра ке, вра не, ја стре бо ви... Све ово пру жа усло ве 
за раз вој лов ног ту ри зма .

Еко ло шки по тен ци јал (при род ни и ан тро по ге ни)  
оп шти не Ле по са вић

Од нос чо ве ка пре ма жи вој и не жи вој при ро ди

Ег зос фе ра је део ге о граф ског омо та ча, ко ји се ис кљу чи во раз ви ја по фи-
зич ким за ко ни ма. Под деј ством чо ве ко ве ак тив но сти све се ви ше тран сфор-
ми ше у ан тро по ге ос фе ру. Под пој мом при ро де ве ћи на љу ди сма тра ра зно-
ли ке пеј за же са ма ње уоч љи вим при су ством људ ске де лат но сти.16

16 Сте ван Стан ко вић, Ту ри стич ка ге о гра фи ја, Срп ско ге о граф ско дру штво, Бе о град, 
2000.
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Ан тро по ге ос фе ра је про стор на ко ме се по ја ви ла, по сто ји и раз ви ја се 
људ ско дру штво. Да би чо век мо гао да оп ста не ко ри сти при род не из во ре. 
При том оста вља ви ше стру ке по сле ди це на при ро ду сво је жи вот не сре ди не, 
пре о бра же ну ан тро по ге ним про це си ма (еро зи ја, за га ђи ва ње ва зду ха, во де, 
хра не и др.). Из ра зом чо ве ко ве сре ди не сма тра се део ан тро по ге ос фе ре са 
ка рак те ри стич ним ан тро по ге ним еле мен том или гру пом пеј за жа у ко ме чо-
век ра ди и од ма ра се.17

Од нос чо ве ка пре ма при ро ди је спе ци фи чан. Ње го ва уло га у окви ру 
еко си сте ма је дво стру ка: са јед не стра не је део при ро де, а са дру ге стра-
не ево лу ци јом „из ди гао се“ из над при ро де и де лу је на про ме ну по је ди них 
еле ме на та.

Од нос чо ве ка пре ма при ро ди огле да се пре ко:
– про ме не фи зич ких усло ва и из гле да сре ди не;
– пре ко про ме не у по гле ду са ста ва жи вог све та;
– пре ко уно ше ња биљ них и жи во тињ ских вр ста у кра је ве где их ни је би ло;
– ства ра ње об ра ди вог зе мљи шта;
– по ди за ње на се ља у про це су ур ба ни за ци је;
– пре ко про це са ин ду стри ја ли за ци је.18

С об зи ром на сте пен раз ви је но сти про из вод них сна га у оп шти ни, од нос 
пре ма при ро ди огле да се у:

– екс пло а та ци ји и пре ра ди ру да;
– по шу мља ва њу и га је њу као и екс пло а та ци ји шу ма;
– не на мен ско ко ри шће ње и од у зи ма ње зе мљи шта са раз во јем ур ба ни-

за ци је;
– не пра вил на ло ка ци ја ин ду стри је у Ле шку, Ле по са ви ћу и Со ча ни ци;
– пре те ра но ис тре бље ње жи во тињ ског и уво ђе ње но вих вр ста: фа за на, 

ср на и дру ге ди вља чи.

При род ни еко ло шки по тен ци јал

Зе мљи ште је по вр шин ски рас тре си ти слој зе мљи не по вр ши не, ко ји 
обез бе ђу је биљ ка ма хра ну и во ду. Сма тра се да је на фор ми ра ње пе до ло шког 
по кри ва ча на те ри то ри ји Ле по са ви ћа и око ли не ве ли ки ути цај имао ре љеф 
као и: ге о ло шки са став, кли ма и ве ге та ци ја. Струк ту ра зе мљи шног фон да оп-
шти не Ле по са вић је сле де ћа:

– шу ме и шум ско зе мљи ште 30206 ha или 56,04%
– ли ва де 5 437 ha или 10,3%
– па шња ци 12 350 ха или 22,91%

17 Исто, 43.
18 Исто, 44.
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– во шња ци, вр то ви и ви но гра ди 1 208 ha или 2,3%
– не плод но зе мљи ште 3 111 ha или 5,8%.19

На те ри то ри ји оп шти не Ле по са вић у 2001. го ди ни је 30206 ha под шу-
мом, што у од но су на ње ну укуп ну по вр ши ну чи ни 56,04%. У струк ту ри по-
вр ши на под шу мом до ми ни ра дру штве ни сек тор са 19950 ha или 66,05%, 
док при ват не шу ме су нај ве ћим де лом гру пи са не у ве ће га здин ске је ди ни це 
са по себ ним пла но ви ма га здо ва ња ко ји обез бе ђу ју ре дов но одр жа ва ње, об-
но ву и уна пре ђе ње.20

Од 19550 ha у дру штве ној сво ји ни ви со ке шу ме су на по вр ши ни од 
2754,51 ha, из да нич ке 13513,61 ha, ме шо ви те 957,81 ha, ши ка ре 2255,93 ha, 
ши бља ци 120,24 ha и шум ске кул ту ре 347,90 ha. По ма си ли шћа ра уче ству ју 
са 98%, а 2% от па да на кул ту ре и при род не са сто ји не че ти на ра. Шу ме хра ста 
уче ству ју са 60%, бу кве око 34%, а оста лих ли шћа ра, углав ном твр дих (граб, 
ја сен, ја вор) око 6%.21

Шу ме у при ват ном вла сни штву раз би је не су на ве ли ки број пар це ла и 
вла сни ка. Око 16% шу ма су ви со ке, а 84% су из дан ске шу ме, ши ка ре и ши-
бља ци и ли снич ке шу ме са ма ло вред ном про дук ци јом. У шу ма ма при ват них 
вла сни ка у дрв ној ма си че ти на ри уче ству ју са 1%, а ли шћа ри са 99%, од че га 
храст са 40%, бу ква 58% и 1% су твр ди ли шћа ри. За шу ме у при ват ном вла-
сни штву ни су уре ђе не осно ве, већ се га зду је на осно ву при вре ме них га здин-
ских пла но ва.22

Ме ђу шум ским др ве ћем до ми ни ра ју храст и бу ква. Хра сто ва шу ма (цер 
и бел) за у зи ма ју нај ни же по ло жа је (до ња гра ни ца око 400 m нв.) и пра ти 
при сој не и осој не стра не до ви си не од 1100 m. Нај ве ћа по вр ши на под хра-
сто вом шу мом су Гње ждан ске шу ме и Стол ви на Ро го зни.

Бу ква се, сем у за јед ни ци са дру гим др ве ћем, че сто ја вља као са мо стал на 
биљ на фор ма ци ја. Гор ња гра ни ца бу кве до сти же 1100 m н.в., а до ња, тј. нај-
ни жа на ла зи се на нв. од 750-800 m. Нај ве ће по вр ши не под бу ко вом шу мом 
су Ша то ри це и Де лиџ ба ре на Ко па о ни ку.

На па ди на ма и стра на ма бр да ма ње су за сту пље не и дру ге вр сте ли сто-
пад не шу ме: граб, ја сен, ја вор, кле ка, глог, дрен, ле ска и др. На не ким про-
сто ри ма др ве ће се ја вља јед но по ред дру гог, а на не ким пре о вла ђу је јед на 
вр ста, што за ви си од по ло жа ја ме ста.

Трав ни по кри вач под руч ја ни је про у ча ван, али се мо же да ти ње го ва 
при бли жна сли ка. Рас про стра њен је ра зно ли ки бо та нич ки са став тра ве, и 
то од ко ри сних до ди вљих са ја ким ко ре на стим си сте мом. На па шња ци ма  

19 Подаци Геодетске управе општине Лепосавић.
20 Исто.
21 Исто.
22 Исто.
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пре о вла ђу је тврд ња ча, а на ли ва да ма вла су ља, ро су ља, ли ша је ви и др.Те ри то-
ри ја оп шти не ве о ма је бо га та фа у ном и их то фа у ном. По ре ка ма жи ве ри бе, 
жа бе кре ке ту ше, да ждев ња ци и др. У Ибру је због за га ђе но сти је ди но при-
су тан ша ран и то за хва љу ју ћи по ри бља ва њу. Шум ски свет је ра зно вр стан и 
бро јан. Од ди вља чи су за сту пље ни: зец, ли си ца, вук, ср на, ди вља сви ња, ја за-
вац и др., а од пти ца: ја ре би ца, го лу бо ви, гр ли це, ор ло ви, га вра но ви, свра ке, 
вра не, кре је и др.

Глав ни во де ни ток на те ри то ри ји оп шти не Ле по са вић је ре ка Ибар. 
Из ви ре из ја ког вре ла ис под пла ни не Ха ји ле (1365m), на гра ни ци ка Цр-
ној Го ри. Од из во ра те че углав ном кли су ра стом до ли ном прав цем се ве-
ро за пад-ју го и сток до Ко сов ске Ми тро ви це, где са де сне стра не при ма 
при то ку Сит ни цу, пра ви ве ли ки ла кат и на гло скре ће пре ма се ве ру, да би 
код ме ста Дре но вац ушао у вр ло уза ну кли су ру ко ја се не што ви ше ши ри 
ка да се пре ђе ре ка Би стри ца. По из ла ску из кли су ре, код се ла Ка ме ни ца, 
Ибар ула зи на те ри то ри ју оп шти не Ле по са вић кроз ко ју те че ме ри ди јан-
ски у ду жи ни од 33 km, што је око 12% од це ло куп не ње го ве ду жи не то ка 
(272 km).23 

Пот пу ну хи др граф ску мре жу те ри то ри је оп шти не Ле по са вић чи ни 
Ибар са сво јим при то ка ма: Би стрич ка, Це рањ ска, Со чан ска, До брав ска, Ле-
по сав ска, Твр ђен ска, Дрен ска и Би стрич ка ре ка, са де сне, и Ву чан ска, Гр кај-
ска, Јо ша нич ка, Вра чев ска и Тре бић ка ре ка са ле ве стра не.

Све ре ке, из у зев Би стри це, Со чан ске и Вра чев ске, има ју ре ла тив но 
кра так ток од 10 до 20 km. Ја вља ју се пре те жно у ви шим ни во и ма обла-
сти, ка ко у се ди мен ти ма и мла ђим еруп тив ним сте на ма, та ко и у сер пен-
ти на ма, где во да из би ја ко ри сте ћи раз не пу ко ти не и кон так те. Пре ко чи-
та ве го ди не, са ма њим пе ри о ди ма, за др жа ва ју исту ко ли чи ну во де, па се 
услед бр зог про ти ца ња и ре ла тив но стр мог па да ко ри сте за по кре та ње 
ве ћег бро ја во де ни ца-по то ча ра, ко је су не ка да има ле из у зет ну еко ном ску 
функ ци ју.

Ан тро по ге ни еко ло шки по тен ци ја ли

Три ур ба на на се ља на те ри то ри ји оп шти не Ле по са вић: Ле шак, Ле по-
са вић и Со ча ни ца об у хва та ју по вр ши ну од 536 ha. Од на ве де не по вр ши не 
пар ко ви об у хва та ју 2 ha. Ме ђу тим, ве ли ки про блем ди вље град ње и по ста-
вље них при вре ме них обје ка та на пар ков ским по вр ши на ма учи ни ли су да зе-
ле не по вр ши не у ур ба ним на се љи ма бу ду знат но ума ње не. 

На про сто ри ма оп шти не Ле по са вић по сто је и за шти ће на при род на 
до бра и то: 

23 Љи ља на Га ври ло вић, Ду шан Ду кић, нав. де ло.
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1) Креч њач ки спруд „Ка ми ља“ у ка те го ри ји спе ци јал ног при род ног ре-
зер ва та па ле он то ло шког ка рак те ра, укуп не по вр ши не 227,89 ha;

2) Ком плекс це ро вих ста ба ла (150) – Qu er gus ce ris, у ка те го ри ји рет ких 
биљ них при ме ра ка биљ ног све та на ме сту Ду бље;

3) Тер мо ми не рал ни из вор у се лу Ву ча у ка те го ри ји спо ме ни ка при ро-
де хи дро ло шког ка рак те ра и укуп не по вр ши не 16,06 ha. На ла зи се на за-
пад ној стра ни у ата ру се ла. На осно ву ме ре ња вр ше них у ју лу ме се цу, из-
да шност из во ра кре ће се од 0,12 до 0,20 l/s, а тем пе ра ту ра во де од 26 до 
36. Хе миј ски са став во де ни је ис пи тан. Ме ђу тим, пре о вла да ва сум пор ко ји 
ни је те шко уста но ви ти по ка рак те ри стич ном ми ри су. Во да је ле ко ви та што 
по твр ђу ју и по се ти о ци из раз ли чи тих кра је ва. На из во ри ма су на пра вље ни 
ба зе ни од бе то на.24

На те ри то ри ји оп шти не Ле по са вић на ла зи се ве ли ки број цр ка ва и њи-
хо вих оста та ка, као и оста та ка спо ме ни ка из рим ског пе ри о да. Не ки од њих 
из два ја ју се ма сов но шћу по се та и у ра ду ће би ти спо ме ну ти:

На ло ка ли те ту на зва ном Не бе ске сто ли це – 1800 m (па ди не Ко па о ни-
ка) еки па ис тра жи ва ча ар хе о ло га За во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре у 
Кра ље ву 1998. го ди не за по че ла је ис тра жи ва ња. Ов де је про на ђе на ста ро-
хри шћан ска ба зи ли ка гра ђе на ло мље ним и те са ним ка ме ном. Гра ђе ви на је 
има ла под од мо за и ка и фре ске на зи до ви ма што по ка зу ју про на ђе ни оста-
ци. На осно ву мо за и ка са си гур но шћу се мо же ре ћи да је ба зи ли ка гра ђе на 
у 5. и 6. ве ку. Не да ле ко од ба зи ли ке у јед ном рим ском објек ту, про на ђе ни 
су но вац из до ба Ди о кле ци ја на и Кон стан ти на и фраг мен ти ан тич ких ке ра-
мич ких по су да.25 

У се лу Вра че ву се ве ро за пад но од Ле по са ви ћа на 17 km уда ље но сти 
на ла зи се цр ква по све ће на пра во слав ним све ци ма и ле ка ри ма Ко зми и 
Да мја ну. Цр ква је по диг ну та 1316 год. и спо ми ње се као Ђур ђе ва цр ква 
у Ибру. Као ма на стир Вра чи за пи са на је у со по ћан ском спо ме ни ку кра-
јем 14. ве ка. На ла зи се у за се о ку До лац. По сле Ко сов ске бит ке 1389. год. 
цр ква је спа ље на. Уре за ни нат пис из над вра та по твр ђу је да је цр ква 1860. 
год. по но во по диг ну та. У цр кви не ма фре са ка. У ко па о нич ким зе мљо тре-
си ма је пре тр пе ла знат на оште ће ња. За ко ном је за шти ће на као спо ме ник 
кул ту ре и ње на са на ци ја из вр ше на 2002. го ди не. Се ло Дре но ва, за се ок 
се ла Гу ли ја, под да на шњим на зи вом по ми ње се у По ве љи ца ра Уро ша 
од 15. ју ла 1363. го ди не о за ме ни жу пе Зве чан за жу пу Бр ве ник. На ула-
зу, у до њем кра ју се ла, са ле ве стра не се о ског пу та, на ла зи се цр кви ца 
по све ће на Бла го ве ште њу Пре све те Бо го ро ди це – Бла го ве сти ма. То је 
ста ра цр кви ца из 16. ве ка, ни ска, зде па ста и по кри ве на ка ме ним пло ча ма.  

24 По да ци Упра ве за еко ло ги ју оп шти не Ле по са вић.
25 Бла го је Па вло вић, нав. де ло.
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Зи до ви су од ка ме на и при лич но де бе ли, та ко да ли чи на се о ску ку ћу. У 
цр кви је до бро очу ван гор њи део ста рог ико но ста са. На ње го вом вр ху 
су у два ре да ста ре умет нич ки до бро очу ва не ико не са ли ко ви ма апо сто-
ла са Хри стом у сре ди ни. Кра јем 17. ве ка цр кви ца је би ла на пу ште на и 
до ста оште ће на. Го ди не 1916. аустриј ски вој ни ци раз би ли су ста ра др-
во ре за на вра та на за пад ном ула зу и та да је нат пис уни штен. С об зи ром 
да цр кви ца пред ста вља вре дан спо ме ник кул ту ре Ко со ва и Ме то хи је, из 
При шти не, и до на ци јом гра ђа на цр ква је 2001. год. об но вље на, а у мар ту 
2002. год. по ста вље но је зво но.26 

У се лу Зе ма ни ца, 13 km се вер но од Ле по са ви ћа, на ла зи се ста ро гро бље 
са рет ким при мер ци ма ста рих над гроб них спо ме ни ка и цр ква по све ће на св. 
Ни ко ли чи је се вре ме по стан ка не зна. Прет по ста вља се да је по диг ну та у 
16. ве ку при об но ви Пећ ке па три јар ши је. На осно ву нат пи са уре за них на 
ка ме ној пло чи, у ни ша ма из над ула зног пор та ла, мо гло би се за кљу чи ти да 
је цр ква об но вље на 1861. год. Ко па о нич ким зе мљо тре си ма 1980. год цр ква 
је до ста оште ће на и за пу ште на. Дуж сво да цр кве и на се вер ном и ис точ ном 
зи ду, по ја ви ле су се знат не пу ко ти не ко је су би ле опа сност за ста бил ност 
гра ђе ви не. За хва љу ју ћи Ми ни стар ству кул ту ре РС и Ре пу блич ком за во ду за 
за шти ту спо ме ни ка кул ту ре у Бе о гра ду 19. ав гу ста 2000. го ди не от по че ли су 
ра до ви на са на ци ји објек та ко ји су исте го ди не и окон ча ни, чи ме је овај вре-
дан спо ме ник на ше кул ту ре трај но за шти ћен.27

У Со ча ни ци (5 km ју жно од Ле по са ви ћа) у за се о ку Ра ко вац (од но сно 
Крш ма ла) у под нож ју стр мог и кр шо ви тог бр да Со ко ља че, на ла зи се Цр ква 
св. Јо ва на Гла во се че, по диг ну та 1863. год. на ста рим сред њо ве ков ним те ме-
љи ма. Оно што при вла чи па жњу по се ти ла ца је сте ол тар укле сан у сте ну и 
по крет на пло ча у по ду. Цр ква је за ко ном за шти ће на као спо ме ник кул ту ре.28

У ата ру се ла Со ча ни це су оста ци ста рог рим ског гра да Ми ни ци пи у мо 
ДД, чи ји је жи вот тра јао од 2. до 4. ве ка н.е. и имао два бли ста ва пе ри о да у 
свом раз во ју ко је обе ле жа ва вр ло жи ва гра ђе вин ска де лат ност. Град за хва та 
по вр ши ну од 30 ha.29

У под нож ју Гра ца (се ло Ули је, 1,5 km СИ од Ле по са ви ћа) на ла зи се ста-
ро цр кви ште. На ју жном зи ду са чу ва на су три, а на се вер ном два ре да те са-
ни ка. Цр ква је би ла по све ће на пра зни ку Цве ти. На те ме љи ма ста ре цр кве 
об но вље на је и са зи да на 1935. го ди не но ва по све ће на рас пе ћу Хри сто вом, а 
на род је зо ве Ве ли ки пе так. Цр ква је за шти ће на као кул тур но до бро.30 

26 И. Иван чић, Срп ске ма на стир ске се о ске и ва ро шке шко ле у Тур ској, ГНЧ, књ. 33, Бе о-
град, 1914.

27 Исто, 134.
28 Исто, 135.
29 Исто.
30 Исто, 136.
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Еко ло шка огра ни че ња

При род на еко ло шка огра ни че ња

У се и змич ком по гле ду оп шти на Ле по са вић при па да ко па о нич ком тру сном 
под руч ју. По тен ци јал на се и змич ка ак тив ност те ре на кре ће се од 70 до 90 МС. 
По трес 18. ма ја 1980. год. за хва тио је под руч је оп шти на: Брус, Алек сан дро вац, 
Кур шу мли ја, Ра шка и Ле по са вић. Епи цен тар зе мљо тре са на ла зио се на под руч-
ју се ла Бла же во, оп шти на Брус, 15 км СИ од Ле по са ви ћа. Ин тен зи тет у епи-
цен тру био је 8,50 МС. Зо на 70 до 7,25о МС ко ја пред ста вља зо ну ја ких оште ће-
ња обје ка та об у хва ти ла је нај ве ћи број на се ља на це лој те ри то ри ји оп шти не.31

И по ред ја ког ин тен зи те та зе мљо тре са, људ ских жр та ва ни је би ло. Ме ђу-
тим, по вре ђе них ли ца је би ло 7, од ко јих 2 те же. Овај по трес, као и по тре си од 
10. сеп тем бра 1983. год. и 3. мар та 1984. год. на те ри то ри ји оп шти не оште ти-
ли су 5335 обје ка та са ко ри сном по вр ши ном од 415306 m2. На ро чи то ве ли-
ка оште ће ња на ста ла су на стам бе ним објек ти ма у под ко па о нич ким се ли ма: 
Ба зи ће, Бе ло Бр до, Ма ру ши ће, Сан џак, Цр на то во и Ме ки ни ће као и у не ким 
се ли ма у ме сним за јед ни ца ма: Ле по са вић, Со ча ни ца, Ле шак и Вра че во.32

Ка да је реч о по пла ва ма на те ри то ри ји оп шти не, по пла вље не зе мљи шне 
по вр ши не се не еви ден ти ра ју пре ци зним по да ци ма, али је си гур но да Ибар 
на но си ве ли ке ште те при ви со ким во до ста ји ма. По пла вље на су по ља са ле-
ве и де сне стра не ње го вог то ка: Сла тин ско и Со чан ско по ље, По по вач ко, 
Ле по сав ско, Гор ње кр њин ско и Дрен ско по ље. Ово су ујед но и нај плод ни ја 
зе мљи шта на под руч ју оп шти не, та ко да се ве ли ке ште те на но се по љо при-
вред ним кул ту ра ма.

Од укуп ног зе мљи шта оп шти не Ле по са вић око 6% је не плод но, али је 
ве ћи део из ло жен про це су еро зи је. Она је ка рак те ри стич на у ви шим пре-
де ли ма: Ро го зне, Сто ло ва, Ко па о ни ка, Ко по ри ћа, Је лак ца, Бе лог бр да и др.

При су ством чо ве ка и пре те ра ном екс пло а та ци јом шу ма у по је ди ним га-
здин ским је ди ни ца ма при ме ће на је се лек тив на еро зи ја. У по је ди ним де ло-
ви ма ки шни ца је спра ла рас тре си ти слој фор ми ра ју ћи во до де ри не, ја ру ге, 
бра зде (Сту би ца, Ка ми ља, Клик).

Ан тро по ге на еко ло шка огра ни че ња

Оп шти на Ле по са вић не ма ре шен про блем ор га ни зо ва ног кон тро ли са ног 
де по но ва ња и кон тро ле ко му нал ног от па да. Ко му нал ни от пад се од ла же у окви ру 
„ди вље де по ни је“, у се лу Дрен, по ред ре ги о нал ног ма ги страл ног пу та Ко сов ска  

31 Бла го је Па вло вић, нав. де ло.
32 Исто, 27.
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Ми тро ви ца-Зве чан-Ле по са вић-Ра шка, на пар ки ло ме та ра од на се ља Ле шак. Оп-
шти на Ле по са вић се, по ред овог про бле ма су о ча ва и са не ре ше ним про бле мом 
фло та циј ских ја ло ви шта, на ста лих као по сле ди ца фло та циј ске пре ра де ру де из 
Ко па о нич ких руд ни ка. Она су сме ште на у са мом на се љу Ле по са вић, на де сној 
оба ли ре ке Ибар, не по сред но уз ко ри то ре ке, од но сно на алу ви јал ним на сла га-
ма ре ке. Мо же се ре ћи да се оп шти на ви ше су о ча ва са про бле мом за шти те жи-
вот не сре ди не, са аспек та за га ђе ња ка ко ва зду ха, та ко и зе мљи шта и во де. 

Као пре вен тив на ме ра за шти те жи вот не сре ди не, а ти ме и спре ча ва ње 
здрав стве не угро же но сти ста нов ни штва, на ме ће се нео д ло жна оба ве за из град-
ње цен трал не де по ни је на ко ју би се кон тро ли са но од ла га ле све вр сте чвр стог 
ко му нал ног от па да. За овај ва жан дру штве ни про блем по сто је ве о ма до бри 
усло ви с об зи ром на при род ну по вољ ност ге о ло шке гра ђе и ре ље фа те ре на на 
те ри то ри ји оп шти не. Еви ден ти ра но је ви ше по тен ци јал них ло ка ци ја ко је ис пу-
ња ва ју кри те ри ју ме ре гу ли са не пра вил ни ком о кри те ри ју ми ма за од ре ђи ва ње 
ло ка ци је и уре ђе ња де по ни ја от пад них ма те ри ја ла. Ре зул та ти ра ни јих ге о ло-
шких ис тра жи ва ња као и ре зул та ти кар ти ра ња ши ре ло ка ци је по сто је ће „ди вље 
де по ни је“, ука зу је на чи ње ни цу да се ко му нал ни от пад у оп шти ни Ле по са вић 
од ла же на ге о ло шке фор ма ци је где су кон цен три са не огром не ко ли чи не ко ри-
сних ми не рал них си ро ви на. У пи та њу су ре зер ве ла пор ца из ко јих се при ме ном 
од го ва ра ју ћих тех но ло ги ја до би ја це мент, ко ји се ко ри сти као гра ђе вин ски ма-
те ри јал. По ред то га ег зи сти ра њем ове де по ни је по сто ји опа сност од за га ђи-
ва ња под зем них во да, ко је се с об зи ром на ге о ло шку гра ђу, на ла зе плит ко, тј. 
не по сред но ис под по вр ши не те ре на. Та ко ђе, бу јич ни то ко ви, ко ји су еви ден-
ти ра ни ка ко на са мој де по ни ји та ко и у не по сред ној око ли ни, у вре ме ки ша и 
ота па ња сне го ва, спи ра ју већ од ло же ни ко му нал ни от пад, но се са со бом и ули-
ва њем у ре ку Ибар, до дат но је оп те ре ћу ју овом вр стом за га ђе ња.

Раз ми шља ња у оп шти ни Ле по са вић иду у прав цу из на ла же ња мо гућ-
но сти за екс пло а та ци ју ла пор ца, као ко ри сних ми не рал них си ро ви на, та ко 
да је нео п ход но по сто је ћу „ди вљу де по ни ју“ ста ви ти ван функ ци је. По ред 
то га, све ве ћа угро же ност жи вот не сре ди не, на ме ће по тре бу за истин ским 
по што ва њем за кон ских ре гу ла ти ва. Већ је ре че но да су по сто ја њем „ди вље 
де по ни је“ мо гу ћа за га ђе ња, ка ко по вр шин ских, та ко и под зем них во да, та ко 
да је и то раз лог ко ји на ме ће раз ми шља ње за ње но за тва ра ње.

Еко ло шко ми шље ње

– Ди вља ко му нал на де по ни ја је сме ште на на за вр шет ку усе ка по то ка ко-
ји пре ла зи у алу ви јал ни део Ибра и у ње га се ули ва око 50 m из над глав не 
ма ги страл не са о бра ћај ни це ко ја по ве зу је се вер но Ко со во и Ме то хи ју са Ср-
би јом. Де по ни ја ни је огра ђе на, оиви че на, или на би ло ко ји на чин одво је на 
од око ли не.
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– Те рен на ко јем је сме ште на је оску дан у ху му сном зе мљи шту и окол на 
ве ге та ци ја је ка рак те ри стич на за ова ква зе мљи шта (сла бо раз гра нат ко рен и 
че сте еро зи је тла).

– Обим сме ћа се сма њу је кон стант ним спа љи ва њем ком плет ног ко му-
нал ног от па да, би о не ра згра дљи вог ма те ри ја ла, ме ди цин ског и гра ђе вин ског 
от па да, што до во ди до ства ра ња ве ли ке ко ли чи не ди ма као про дук та пот пу-
ног и не пот пу ног са го ре ва ња и ства ра ња ток сич них га со ва.

– Га со ви на ста ли као про дукт са го ре ва ња у за ви сно сти од го ди шњег до-
ба и ру же ве тро ва угро жа ва ју ши ри про стор око де по ни је.

– Због ства ра ња ве ли ке ко ли чи не ди ма а у за ви сно сти од ва зду шног при-
ти ска и вре мен ских при ли ка дим сма њу је ви дљи вост на ма ги страл ној са о-
бра ћај ни ци.

– По што де по ни ја ни је одво је на на би ло ко ји на чин од окол ног те ре на, 
не сме тан је при ступ до ма ћим и ди вљим жи во ти ња ма, ко је се хра не от па ци-
ма из до ма ћин ста ва. На овај на чин мо же до ћи до ши ре ња за ра зних бо ле сти 
и дру гих зо о но за.

– На осно ву из ви ђа ња ло ка ли те та, ста ња де по ни је, на чи на сма ње ња оби-
ма сме ћа, про це не оп штег ста ња на те ре ну и на осно ву:

1) За ко на о за шти ти жи вот не сре ди не;
2) За ко на о по сту па њу са от пад ним ма те ри ја ли ма;
3) За ко на о во да ма;
4) Пра вил ни ка о кри те ри ју ми ма за од ре ђи ва ње ло ка ци је и уре ђе ње де-

по ни ја и еви ден ци ји по да та ка; 
5) Пра вил ни ка о гра нич ним вред но сти ма, ме то да ма ме ре ња еми си је, 

кри те ри ју ма за ус по ста вља ње де по ни ја и еви ден ци ји по да та ка;
И на осно ву дру гих по зи тив них за кон ских про пи са и за шти те ста нов-

ни штва, сто ке и ди вља чи од бо ле сти, по сто је ћу де по ни ју тре ба хит но за тво-
ри ти и са ни ра ти.

Не за ко ни та екс пло а та ци ја шљун ка  
у оп шти ни Ле по са вић

На те ри то ри ји ове оп шти не у пе ри о ду по сле 1999. го ди не све је ви ше 
не за ко ни тог ко ри шће ња шљун ка и пе ска, по себ но из реч ног ко ри та и са 
оба ла ре ка од стра не ма лих опе ра те ра. По за вр шет ку про це са ва ђе ња шљун-
ка оста вља се реч но ко ри то уни ште но.

Скуп шти на оп шти не је до но ше њем уред бе о ме ра ма за за шти ту жи вот-
не сре ди не чла ном 17. ко јим се за бра њу је ва ђе ње пе ска и шљун ка без одо-
бре ња над ле жних ор га на, по ку ша ла да ми ни ма ли зу је овај про блем.33 

33 По да ци Упра ве за еко ло ги ју оп шти не Ле по са вић.
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За га ђе ње про у зро ко ва но ин ду стриј ским от па дом

У окви ру РМХК „Треп ча“ – РИФ „Ко па о ник“ Ле по са вић по сто је две 
ја ло ви шне обла сти. Пр во ја ло ви ште фор ми ра но је 1972. го ди не и ко ри шће-
но до 1970. са 1 205 530m3 ја ло ви не. Ма ње од 2/3 ја ло ви шта је пре кри ве но 
сло јем зе мљи шта чи ја де бљи на ни је до вољ на.34

Дру го ја ло ви ште је фор ми ра но 1979. го ди не и још увек је у упо тре би. 
Оно се про те же на по вр ши ни од 19ha са 4380630t ја ло ви не. У ја ло ви ни има 
Pb, Zn, Fe и др. Ја ло ви ште ће би ти у функ ци ји још око 5 го ди на од мо мен та 
ка да кре не у рад по гон фло та ци је.35

Оба ова ја ло ви шта сме ште на су на пе ри фе ри ји на се ља Ле по са вић по ред 
ре ке Ибар. Услед еро зи је ма те ри ја ла, по себ но дру гог ја ло ви шта, до во ди се 
у пи та ње ква ли тет ва зду ха у на се љу Ле по са вић и окол ним се ли ма. То ути че 
на бо ле сти ре спи ра тор них ор га на ме ђу ста нов ни штвом ко је жи ви у око ли-
ни. На ста ла пра ши на ути че и на ква ли тет хра не ко ја се про из во ди у око ли ни 
ја ло ви шта.

Ве ли ки про блем за ре ку Ибар пред ста вља ју от пад не ин ду стриј ске во де 
ко је ути чу на тем пе ра тур ни ре жим во де. Бо ја Ибра у не ким слу ча је ви ма ско-
ро је цр на, а за му ће ност ве ли ка, што сма њу је про вид ност. Ова ква во да де лу-
је на жи ве ор га ни зме у во ди та ко да је жи вог све та све ма ње. У та квој во ди 
до ла зи до при род ног за га ђи вањ ња и та ло же ња ор ган ске ма те ри је.

Смер ни це и ме ре за шти те

Про стор ним пла ном оп шти не Ле по са вић у до ме ну про стор ног уре-
ђе ња тре ба ло би обез бе ди ти: ур ба ни стич ке пла но ве, по себ не усло ве за 
уре ђе ње про сто ра, по себ не при вред не пла но ве и про гра ме до не ти ге не-
рал ним ур ба ни стич ки план Ле по са ви ћа, Ле шка и Со ча ни це са ту ри стич-
ком зо ном.

У ци љу ак тив не за шти те зе мљи шта на овом про сто ру по треб но је пред-
у зе ти низ ме ра. Пре вен тив не ме ре би ле би:

– ства ра ње етич ких нор ми код са вре ме ни ка о ху ма ном од но су пре ма зе-
мљи шту;

– сма њи ти по вр ши ну ур ба не зо не ко ја је не у по тре бље на; 
– из вр ши ти об ра ду и де по но ва ње от па да ка из ин ду стри је;
– укљу чи ти основ не по ступ ке ко ји се да нас при ме њу ју за укла ња ње и 

пре ра ду ур ба ног от па да, по сту пак ре ци кла же, спа љи ва ња и об ра да ор ган-
ских от па да ка.

34 Гру па ауто ра, Ко со во не кад и да нас, Еко ном ска по ли ти ка, Бе о град, 1973.
35 Исто, 85.
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На те ри то ри ји оп шти не Ле по са вић, по треб но је пред у зе ти низ пре вен-
тив них ме ра и у ци љу ак тив не за шти те во де:

– ства ра ње етич ких нор ми код са вре ме ни ка да во до то ци не бу ду „кон-
теј не ри за сме ће“; 

– да се спре чи уно ше ње опа сних и штет них ма те ри ја из над до зво ље них 
гра ни ца;

– да се ин ду стриј ска по стро је ња оба ве жу да во ду узи ма ју низ вод но од 
ис пу шта ња сво јих во да;

– да Скуп шти на Оп шти не прав ним ак ти ма оба ве же сва ког ко ри сни ка 
пи ја ће во де да прет ход но утвр ди ње ну хе миј ску и би о ло шку ис прав ност;

– да Скуп шти на Оп шти не Ле по са вић до не се од лу ку о одр жа ва њу се о-
ских во до во да;

– ко ри шће ње на пу ште них бу на ра као сеп тич ких ја ма,
– да во до при вре да Ср би је оду зме до зво лу за рад свим ко ри сни ци ма ко-

ји се не при др жа ва ју „За ко на о во да ма“.
Ка ко би се жи вот у оп шти ни Ле по са вић од ви јао у здра вој жи вот ној сре-

ди ни нео п ход но је и оба ве зно пред у зе ти од ре ђе не ак тив но сти и то:
1) При о ри тет но тре ба из вр ши ти укла ња ње ди вљих де по ни ја, јер те де-

по ни је пред ста вља ју из вор за ра зе и обо ље ња;
2) Про блем ја ло ви шта у Ле по са ви ћу тре ба ре ши ти у што кра ћем ро ку 

ка ко би се са чу ва ло здра вље гра ђа на;
3) Са на ци је при вре ме не де по ни је у се лу До њи Кр њин;
4) По ку ша ти ре ши ти про блем сме ћа у ве ћим ру рал ним сре ди ма на.
Тре нут на ак тив ност ко ју СО Ле по са вић мо же да пре ду зме и ко ју пред-

у зи ма је сте еду ка ци ја ста нов ни штва из обла сти за шти те и очу ва ња жи вот не 
сре ди не пу тем раз ли чи тих об ли ка ак тив но сти.

Ор га ни за ци је за жи вот ну сре ди ну ко је су ак тив не  
на те ри то ри ји оп шти не Ле по са вић

На те ри то ри ји оп шти не Ле по са вић ре ги стро ва не су три не вла ди не ор-
га ни за ци је ко је се ба ве жи вот ном сре ди ном: ЕКО-Кос, Qu erqs и Ба шти на.36

У про те клом пе ри о ду Ба шти на је има ла нај ви ше ак тив но сти и од ре ђе-
них про је ка та: „Ре ви та ли за ци ја пар ков них по вр ши на”, „Ма ње ауспу ха ви ше 
здра вља”, „Еко ло шка ра ди о ни ца“, „Зе ле ни дан за де чи ји парк“, „Еко ло шки 
камп“, из ло жба фо то гра фи ја „Пла ви Ко па о ник“.37

Qu erqs је сво је ак тив но сти усме ри ла на еду ка ци ју у обла сти еко ло ги је и 
уче шће у ра зним про гра ми ма где је еко ло ги ја је дан од при о ри те та. Тре нут но 

36 По да ци Упра ве за еко ло ги ју оп шти не Ле по са вић.
37 Исто.
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ра де кроз Ак ци о ни тим за без бед ност у за јед ни ци ко ји је фор ми ран 2004. го-
ди не. До са да су ре а ли зо ва ли два про јек та: „Ал ко хол у са о бра ћа ју“ и укла ња ње 
па са лу та ли ца.38
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38 Исто.
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Sve tla na JA NI ĆI JE VIĆ 

ECOLOGICAL POTENTIAL ANd LImITATIONS  
OF LEPOSAVIC mUNICIPALITY  
IN THE FUNCTION OF TOURISm 

Summary

Natural values in the municipality of Leposavic are not distorted to such an ex-
tent that we can talk about environmental threats. A type of plant and animal species 
has remained almost the same. Natural components such as water, soil, and air are 
not polluted because of the fact that their pollution does not exceed the maximum 
allowable concentration so that they can be used for that they were dedicated to.

In order to preserve the natural environment like this, it is necessary to take 
series of measures and procedures so that the human being „ must“ return defective 
components in the process of matter circulation in nature. Bearing in mind the fact 
it is about the municipality in the development, it should be taken into account the 
location of industrial facilities. They have to be out of urban areas. If the natural 
environment would not be significantly disfiguring in the future, there could be very 
good conditions for the development of summer centrality; this is the reason why 
the protection and development of tourism in Leposavic finally looks unique within 
the overall tourism, and using modern standards will help modernizing this space. 
Therefore, it appears as the urgent need to incorporate issues of nature protection 
in all possible plans for tourism to be developed permanently.

Key words: ecology, ecological potential, tourism, environmental protection.

Рад је пре дат 20. ок то бра 2012. го ди не, а на кон 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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Ива на ЖЕ НАР ЈУ*

ЦР КВА СВЕ ТОГ ИЛИ ЈЕ У ВУ ЧИ ТР НУ**

Ап стракт: Цр ква Све тог Или је у Ву чи тр ну гра ђе на је у пе ри о ду од 
1823. до 1833. го ди не, као јед но брод но зда ње де ли мич но уко па но у зе мљу 
и пре кри ве но дво слив ним кро вом. Де бар ски зо граф Ди чо Кр сте вич на-
сли као је ико не за ико но стас 1846. го ди не. Боч не две ри на сли као је 1869. 
го ди не ње гов са рад ник Бла жо Да мја но вић, ко ји је 1871. го ди не жи во пи-
сом укра сио зи до ве цр кве. Не мо гућ ност ње ног оби ла ска и уни ште ња ко ја 
је прет пре ла 1999. и 2004. го ди не до при не ли су и не мо гућ но сти на уч не 
об ра де свих ње них еле ме на та. Ипак, ва жно је из не ти и оно што је по зна то, 
јер је ву чи трн ски храм са свим сво јим ка рак те ри сти ка ма био је дан од ре-
пре зен та тив них при ме ра де вет на е сто ве ков не цр кве не умет но сти на под-
руч ју Ра шко-при зрен ске епар хи је.

Кључ не ре чи: Ву чи трн, цр ква, ико но стас, ико не, зо граф ско сли кар-
ство, XIX век. 

Ву чи трн је са сво јим по ло жа јем у се ве ро за пад ном де лу Ко со ва По ља у 
XIX ве ку био ме сто раз ви је не при вре де и тр го ви не, и уло гу сре ди шта имао 
је све док 1873. го ди не ни је у обли жњој Ми тро ви ци из гра ђе на же ле знич ка 
пру га.1 Цр кву Све тог Или је Ву чи трн ци су гра ди ли од 1823. до 1834. го ди-
не, пре по чет ка Тан зи мат ских ре фор ми и мо гућ но сти ко је су оне до не ле.2 

* Ис тра жи вач-при прав ник, Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на / Ле по са вић, iva-
na ze nar ju@yahoo.com

** 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.

1 Ата на си је Уро ше вић, „Ву чи трн, ан тро по ге о граф ска мо но гра фи ја“, Гла сник Скоп ског 
на уч ног дру штва, Ско пље, св. 19/1938, 226.

2 Ми лан Ива но вић, „Цр кве ни спо ме ни ци, XI II – XX век“, За ду жби не Ко со ва, спо ме ни ци 
и зна ме ња срп ског на ро да, Бо го слов ски фа кул тет, Бе о град – Епар хи ја Ра шко-при зрен-
ска, При зрен 1987, 419. О Тан зи мат ским ре фор ма ма: Вла ди мир Сто јан че вић, Ју жно-
сло вен ски на ро ди у Осман ском цар ству од Је дрен ског ми ра 1829. до Па ри ског кон гре са 
1856. го ди не, Из да вач ко-штам пар ско пред у зе ће ПТТ, Бе о град 1971, 145-151 и да ље; 

УДК 726.54(497.115)

БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 33, 2012
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Цр ква је пре жи ве ла бур не до га ђа је, а у два на вра та, 1999. и 2004. го ди не, 
па ље на је и де мо ли ра на. Ра до ви на ње ној са на ци ји и ре кон струк ци ји во ђе ни 
су 2006. го ди не.

Пре не го што ће по ди ћи цр кву у свом ме сту, ме шта ни Ву чи тр на су сво-
је ре ли ги о зне по тре бе оства ри ва ли у опра вље ној цр кви Све тог Ни ко ле, у 
обли жњем се лу Бањ ска, уда ље ном 4 km.3 Уочи смр ти 1810. го ди не, из ве сни 
Урош Авра мо вић, је ди ни ко ји је остао у Ву чи тр ну на кон пре бе га сво је по ро-
ди це у Ср би ју у дру гој по ло ви ни XVI II ве ка, бив ши без срод ни ка, за ве штао 
је сво је има ње, ку ћу и ба шту са ци љем да се ис ко ри сте за из град њу цр кве. 
Овај је за да так по ве рио та да углед ним ме шта ни ма, све ште ни ци ма Жи ви Си-
ми ћу и Гли го ри ју Пе тро ви ћу, као и Иви По ло ва ку, бра ћи Цвет ку и Жи ви 
Фр ту ни ћу и из ве сном Ра до ва ну Де бе лом.4 

Да би се у гра ни ца ма Осман ског цар ства до би ла до зво ла вла сти за по ди-
за ње цр кве, је дан од основ них пред у сло ва би ло је по сто ја ње оста та ка ста ри-
јег хра ма. Би ло је то пра ви ло ко је је го то во кон ти ну и ра но тра ја ло то ком чи-
та ве осман ске вла да ви не.5 Ка ко се хри шћан ска ве ра не би ши ри ла, а да би се 
ипак омо гу ћи ла сло бо да ве ро и спо ве сти, фер ма ни и бу ју рул ди је су до би ја ни 
за об но ву хра мо ва на ме сти ма на ко ји ма су се не ка да и на ла зи ли, не пре ва зи-
ла зе ћи том при ли ком пр во бит не ди мен зи је. Ка ко та квих оста та ка у Ву чи тр ну 
ни је би ло, са чу ва но је пре да ње да су по пре по ру ци по ме ну тог Ра до ва на Де бе-
лог, на има њу Авра мо ви ћа за ко па не цр кве не утва ри – кр сто ви, ка ди о ни це и 
слич но, са до го во ром да се по том то зе мљи ште об ра ђу је као ба шта све док се 
не стек ну усло ви за по ди за ње цр кве.6 Иде ја је би ла да се у од ре ђе ном тре нут-
ку те утва ри от ко па ју и по ка жу као до каз да се ту и ра ни је на ла зи ла цр ква, те 
да се са тим до ка зом тра жи до зво ла за из град њу но ве цр кве.

Stan ford J. Shaw, Ezel Ku ral Shaw, Hi story of the Ot to man Em pi re and Mo dern Tur key. Vol. 2: 
Re form, Re vo lu tion, and Re pu blic: The Ri se of Mo dern Tur key, 1808-1975, Cam brid ge Uni ver-
sity Press, Cam brid ge 1977, 59-61; Не над Ма ку ље вић, „Ан дре ја Да мја нов: ар хи тек та по-
зно о сман ског Бал ка на“, Збор ник Ма ти це срп ске за ли ков не умет но сти, Ма ти ца срп ска, 
Но ви Сад св. 38/2010, 137-149; Исти, „The „Zo graph“ Mo del of Ort ho dox Pa in ting in 
So ut he ast Euro pe 1830-1870“, Bal ca ni ca, Бал ка но ло шки ин сти тут, Бе о град, св. 34/2003, 
385-405.

3 Жив ко Фр ту нић, „Не ко ли ко ре чи при ли ком сто го ди шњи це зи да ња ву чи трн ске цр-
кве“, Вар дар, не за ви сан при вред но-кул тур ни пре глед, 18. јун 1933, 2. Ова цр ква се на ла-
зи ла на бре гу под ко јим по сто ји из вор то пле во де, због че га је ме сто на зва нао Бањ ска. 
Ни је по зна то из ког је вре ме на. Уп.: Ми лан Ива но вић, нав. де ло, 393.

4 Срод ник овог Авра мо ви ћа био је Јеф та Авра мо вић ко ји је по до ла ску по ро ди це из Ву-
чи тр на, у Бе о гра ду био „сто ло на чал ник по пе чи тељ ства вну тре њих дје ла“. Жив ко Фр-
ту нић, нав. де ло, 2.

5 Уп.: Ол га Зи ро је вић, Цр кве и ма на сти ри на под руч ју Пећ ке па три јар ши је до 1683. го ди-
не, Исто риј ски ин сти тут, Бе о град, 17-35.

6 Жив ко Фр ту нић, нав. де ло, 2.
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Ини ци ја ти ва да се Ср би обра те вла сти ма ка ко би до би ли до зво лу за 
из град њу хра ма, ја ви ла се у вре ме ка да су и та мо шњи Тур ци од Мах мут бе-
га тра жи ли до зво лу за из град њу тре ће џа ми је у ва ро ши.7 Ка ко Ср би ни су 
има ли сред ста ва да по диг ну цр кву, а зна ли су да има ју зе мљи ште, ме шта ни 
Си ма Лу лић и Алек са Цу пић по ну ди ли су да про да ју сво ја има ња у ту свр ху. 
Мах мут бе гу су се за до зво лу обра ти ли Жи ва Фр ту нић и поп Жи ва Си мић, 
ког је прет ход но вла ди ка Ја ни ћи је (Јо а ни ки је) по ста вио за ста ре ши ну у ма-
на сти ру Де ви чу. На кон што су му по ка за ли ме сто на ком су „про на шли“ 
цр кве не утва ри, као до каз да је ту би ла цр ква, до би ли су до зво лу. На вод но 
су обе вер ске за јед ни це у Ву чи тр ну у исто вре ме по че ле град њу сво јих вер-
ских обје ка та, са до го во ром и оба ве зом да ма те ри јал ко ји пре тек не по кло не 
Мах мут бе гу за из град њу са ра ја.8 Бег је од ре дио да се џа ми ја из гра ди у сре-
ди шту ва ро ши, на ме сту зва ном Меј дан лук, а цр ква на има њу Авра мо ви ћа, 
у ис точ ном де лу ва ро ши, у та ко зва ној Гор њој ма ли, и да оба објек та бу ду 
из гра ђе на ку лу ком. 

Ра до ви су по че ли по чет ком 1823. го ди не, а цр ква је за вр ше на пред крај 
1833. го ди не.9 На ред не, 1834. го ди не на дан Све тог Са ве је осве ће на и по-
све ће на Све том Или ји. Жив ко Фр ту нић у сво јим бе ле шка ма о вре ме ну из-
град ње по ми ње да је цр кву осве тио вла ди ка Си нек си је, иако је у вре ме тог 
до га ђа ја Ра шко-при зрен ском ми тро по ли јом упра вљао Ана ни је, а Си нек си је 
на че ло исте до шао тек 1836. го ди не.10 Пре ма за пи су о овом до га ђа ју, мо-
же се та ко ђе на слу ти ти да се ра ди о вла ди ци Си нек си ју. На и ме, о да ту му 
осве ће ња го во ри за пис ко ји се налазиo на гре ди на га ле ри ји у за пад ном де лу 
на о са. Ње го ве та да чи тљи ве де ло ве пу бли ко вао је Ата на си је Уро ше вић: seI 
spa sI tel nI stI hramx sta go pr ro ka Ili w... sA.I osno va nIe... li mca m den I. a osti se  
1834 mca Ian Ma rI 14. ar herjjmq s...e IereI grI go rIA I p.... ga vi [a dIAkonomô erea pa vla 
az ne do sto I nI rabq Iwan Mpi sah seI znakx. 1845.11 

Пар го ди на по осве ће њу цр кву је по се тио ру ски кон зул Гиљ фер динг. 
Он у свом пу то пи су по ми ње да у Ву чи тр ну по сто ји ома ња цр ква по диг ну та 
од ка ме на око 1840. го ди не, ко ја ли чи на обич ну ку ћу, и ко ја је уко па на у 
зе мљу ка ко би из гле да ла ни жа. У њој ни је би ло ни че га, чак ни ико на, осим 
олов них бо го слу жбе них пред ме та и јед но став них оде жди од бе лог плат на.12 

7 Исто.
8 Исто.
9 Та ко ђе, пре ма се ћа њи ма Жи ве Фр ту ни ћа, џа ми ја је до вр ше на пре цр кве пре вас ход но 

због то га што су се Ср би сва ђа ли.
10 Уп.: Жив ко Фр ту нић, нав. де ло; И. С. Ја стре бов, По дат ци за исто ри ју срп ске цр кве из 

пут нич ког за пи сни ка, Др жав на штам па ри ја, Бе о град, 1879, 75.
11 Нат пис до но си: Ата на си је Уро ше вић, нав. де ло, 226.
12 Алек сан дар Ф. Гиљ фер динг, Пу то ва ње по Хер це го ви ни, Бо сни и Ста рој Ср би ји, Слу-

жбе ни лист СРЈ, Бе о град, 1996, 185.
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По сле три на ест го ди на у Ву чи тр ну су се об ре ле бри тан ске пут ни це Ме-
кен зи је ва (Ge or gi na Mu ir Mac ken zie) и Ир би је ва (Ade li ne Pa u li na Irby) и том 
при ли ком при ме ти ле про стра ност цр кве и чи ње ни цу да је уко па на да не би 
би ла ви ша од ку ћа Ар на у та.13 По сто ја ње ове цр кве за бе ле жио је и То дор 
Стан ко вић, док Бра ни слав Ну шић бе ле жи да је храм из гра ђен 1834. го ди не 
у ви зан тиј ском сти лу.14

У жи во ту цр кве Све тог Или је али и ву чи трн ске па ро хи је у це ли ни, осим 
по ми ња них ли ца за слу жних за из град њу, то ком чи та вог XIX ве ка ва жну уло-
гу су има ли све ште ни ци и ту то ри ко ји су по ти ца ли из по ро ди ца Пар лић и 
Фр ту нић. Про та Ха џи Да ни ло Фр ту нић, у на ро ду по знат као Дан че, био је 
на ро чи то зна ча јан. Ка да је 1881. го ди не на Ко со ву био обра зо ван вој ни суд 
ур фи је, и ка да су хап ше ни срп ски про свет ни и цр кве ни рад ни ци, ме ђу пр ви-
ма је био упра во он. Го ди не 1882. осу ђен је на 101 го ди ну ро би је, због че га 
је про вео три го ди не у за то че ни штву у Со лу ну, а по том је де пор то ван на 
Ро дос.15 Тек по сле де сет го ди на срп ске вла сти су ус пе ле да га из ву ку из за-
тво ра.16 Ка да је 24. апри ла 1896. го ди не про сла вљао 50 го ди на све ште нич ке 
слу жбе, на иде ју та да шњег ви це кон зу ла у При шти ни, Бра ни сла ва Ну ши ћа, 
на гра ђен је од стра не Кра ље ви не Ср би је са 200 ди на ра.17

* 
*
 *

Цр ква Све тог Или је је зи да на од те са ног ка ме на, као про стра на јед но-
брод на гра ђе ви на по ду жне осно ве. Њен ен те ри јер кон ци пи ран је сход но 
тра ди ци ји ар хи тек ту ре пра во слав них хра мо ва та ко да се у ње му ја сно рас-
по зна ју ол тар, на ос и при пра та. Слич но мно гим хра мо ви ма из гра ђе ним на 
под руч ју Осман ског цар ства, јед но став ност ње них фор ми огле да ла се и у 
кров ном по кри ва чу у ви ду дво слив ног кро ва, ис под ко јег је цр ква би ла нат-
кри ве на по лу о бли ча стим сво дом. У ис точ ном де лу хра ма об ли ко ван је ол-
тар ски про стор ко ји је од на о са био одво јен пи ла стри ма и са два ши ро ка 
зи да на ступ ца, на ко је се осла ња ла кон струк ци ја др ве не ико но ста сне пре-
гра де. Ол тар ска ап си да би ла је на гла ше на у спо ља шњој струк ту ри хра ма као 

13 Џ. М. Ма кен зи, А. П. Ир би, Пу то ва ње по сло вен ским зе мља ма Тур ске у Евро пи, Lux pho-
to: Ro tary club, Бе о град, 2007, 217.

14 То дор 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, 13; Бра ни слав Ну шић, Ко со во (Опис зе мље и на ро да), 
Про све та, Бе о град, 1986, 273.

15 Ми ха и ло Вој во дић, Сто јан Но ва ко вић и Вла ди мир Ка рић, Clio, Бе о град, 2003, 380.
16 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, 

320.
17 Ар хив Ср би је (АС), Ми ни стар ство ино стра них де ла, По ли тич ко-про свет но оде ље ње 

(МИД-ППО), 1896, 573. ви це кон зул Бра ни слав Ну шић, ми ни стру Сто ја ну Но ва ко-
ви ћу, 17/30. 3. 1896. го ди не, При шти на.
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по лу кру жна кон ха у рав ни ис точ ног зи да, док су про сто ри про ско ми ди је и 
ђа ко ни ко на озна че ни ни ша ма у рав ни зи да са обе стра не ове кон хе. На ос је 
пи ла стри ма ар ти ку ли сан у ви ду два пра во у га о на тра ве ја, а у рав ни ових пи-
ла сте ра, на фа са да ма се уоча ва ју оја ча ва ју ћи кон тра фо ри од опе ке. 

У за пад ном де лу хра ма, из над при пра те би ла је кон стру и са на др ве на га-
ле ри ја, ко ја је као и при пра та би ла про стор на ме њен же на ма.18 Има ла је и 
др ве ну огра ду, и на њу се сти за ло сте пе ни штем у се вер ном де лу цр кве. То је 
ка рак те ри сти ка ве ћи не хра мо ва гра ђе них на те ри то ри ји Осман ског цар ства, 
пре вас ход но у Ра шко-при зрен ској епар хи ји у XIX ве ку. Та квих при ме ра има 
мно го – на по ме ни мо са мо оне Ву чи тр ну нај бли же, у ве ћим сре ди на ма по пут 
При шти не и Ми тро ви це.19 Бит на ка рак те ри сти ка ву чи трн ске цр кве је и чи-
ње ни ца да је иста уко па на у зе мљу до од ре ђе не ви си не, што се та ко ђе мо же 
при ме ти ти ши ром овог под руч ја – цр кве Све тог Ди ми три ја у До бро ти ну 
код Ли пља на, Ус пе ња Бо го ро ди це у Го то ву ши код Штрп ца и Бла го ве ште ња 
у Дре ну код Ле по са ви ћа са мо су не ки при ме ри.

Храм је из гра ђен са шест про зо ра – два су се на ла зи ла у ол тар ском про сто-
ру, је дан на ис точ ној ап си ди и је дан на ју жном зи ду; док су се још по два про-
зо ра на ла зи ла на се вер ном и ју жном зи ду цр кве. Иста је има ла и ула зе на глав-
ном, за пад ном про че љу и се вер ној стра ни. Цр ква је са за пад не стра не и де лом 
се вер не и ју жне фа са де има ла и отво ре ни трем ар ти ку ли сан луч ним про ла зи ма. 

Пре ма ар хив ским по да ци ма, 1836. го ди не у дво ри шту цр кве је из гра ђе-
на и дво спрат на му шка шко ла, а ка сни је, ве ро ват но 1872. го ди не је из гра ђе-
на и дво спрат на жен ска шко ла.20

Као што је ука за но, цр ква Све тог Или је из гра ђе на је за слу гом на ро да – 
на има њу ко је је по кло нио Урош Авра мо вић, нов цем од про да је има ња Си ме 
Лу ли ћа и Алек се Цу пи ћа, за тим за хва љу ју ћи до ви тљи во сти на ро да ко ји је за-
ко пао утва ри, али и фи зич ким ра дом истог, та ко зва ним ку лу ком. Из град њу 
сво да фи нан си рао је ма на стир Де вич,21 а ве ли ку по моћ пру жи ли су и је дан 
Ма ке до нац, Ла зар, са раф од но сно ме њач, као и ко вач Ди ма Ерић. Ерић је по 
по чет ку ра до ва у дво ри шту бу ду ће цр кве се би по ди гао ша тор и ту са сво јим 

18 О функ ци ји при пра те и га ле ри је као жен ског про сто ра: Ире на За рић-Ћи ро вић, „Жен-
ска при пра та Ни ко ла јев ске цр кве у Зе му ну“, Са оп ште ња, Ре пу блич ки за вод за за шти-
ту спо ме ни ка кул ту ре, Бе о град, св. XLII/2010, 299-318.

19 Би ља на Вра ни ћи, „Цр ква Све тог Ни ко ле у При шти ни“, Гла сник дру штва кон зер ва то-
ра Ср би је, Дру штво кон зер ва то ра Ср би је, Бе о град, св. 17/1993, 138; Алек сан дар Ка-
ди је вић, „О ар хи тек ту ри хра ма Св. Са ве у Ми тро ви ци“, Ко сов ско-ме то хиј ски збор ник, 
СА НУ, Бе о град, св. 3/2005, 33-39.

20 АС, МИД-ППО, 1897, 601. ре ви зор ски из ве штај, Ми тар М. Пан тић, но во па зар ски 
учи тељ, 9./22. 7. 1897. го ди не При зрен. Да је шко ла из гра ђе на 1872. го ди не на во ди: 
Ол га Ни ко лић, „Цр ква св. Или је у Ву чи тр ну“, Обе леж ја, ча со пис са дру штве на пи та ња, 
на у ку и кул ту ру, Па но ра ма, При шти на, год. XXI II, св. 1,2,3/1993, 128.

21 Бра ни слав Ну шић, нав. де ло, 273.
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по моћ ни ком бес плат но „кле пао че ки ће и оста ле ала те“.22 По за вр шет ку ра-
до ва, Ди ма Ерић је у При зре ну по ру чио је дан ба кар ни „ку пјел“ у ко ме су се 
и по чет ком XX ве ка кр шта ва ла де ца из Ву чи тр на.

* 
*
 *

Тек два на ест го ди на на кон осве ће ња, храм Све тог Или је у Ву чи тр ну 
до би ја ико но стас. Го ди не 1846. из вео га је зо граф Ди чо Кр сте вич из се ла 
Тре сон че, са сво јим са рад ни ци ма, док су боч не две ри де ло Бла же Да мја но-
ви ћа из истог ме ста. Ико не са ико но ста са да нас се на ла зе у цр кви ма на сти ра 
Бањ ска, у ко ју је пре не то и не ко ли ко дру гих ико на, ме ђу ко ји ма је и јед на 
ко ју је на сли као Ди чов син Аврам 1876. го ди не. При ли ком па ље ња цр кве 
2004. го ди не, фре ско де ко ра ци ја је го ре ла и о ње ном про гра му се са да не 
мо же го во ри ти. Је ди ни по зна ти по да так је тај да је цр кву зо граф Бла жа Да-
мја но вић осли као тек 1871. го ди не о че му је све до чио на ве де ни нат пис на 
гре ди га ле ри је, и да је за тај по сао био пла ћен 7.750 гро ша.23 У теф те ру јед-
ног епи тро па цр кве на ла зио се по да так да је при ку пља ње при ло га за цр кву 
по че ло 1867. го ди не, а да је на ред не го ди не по чео рад на сли ка њу ико на и 
осли ка ва њу хра ма, што се ве ро ват но од но си ло упра во на рад Да мја но ви ћа.24

Зо гра фи и др во ре зба ри из та ко зва ног де бар ског кра ја, Га лич ко-ре кан-
ске по кра ји не, би ли су ме ђу нај ак тив ни јим и нај тра же ни јим умет ни ци ма/
за на тли ја ма у ју жној и Ста рој Ср би ји и Ма ке до ни ји, као и у оста лим бал-
кан ским кра је ви ма, то ком чи та вог XIX ве ка.25 Нај по зна ти ји и нај плод ни ји 
де бар ски зо граф био је упра во Ди чо Кр сте вич, син ре зба ра Кр сте. Сво је 
сли кар ско уме ће сте као је угле да ју ћи се на рад Ми ха и ла и Ди ми три ја из Са-
ма ри не оства рен у Ла за ро по љу, Би гор ском ма на сти ру и цр кви Све тог Ге-
ор ги ја у Рај чи ци.26 Ико но стас ко ји је из вео у Ву чи тр ну је дан је од ње го вих 
ра ни јих ра до ва, уко ли ко се узме у об зир да је сли кар ством ак тив но по чео да 
се ба ви нај ве ро ват ни је 1844. го ди не.27 О вре ме ну на стан ка овог ико но ста са, 

22 Жив ко Фр ту нић, нав. де ло, 2.
23 Ата на си је Уро ше вић, нав. де ло, 226.
24 Исто.
25 Ди ми тар Кор на ков, „Ко па ни ча ри те од Ре ка“, Кул тур но на след ство, Ре пу блич ки за вод 

за за шти та на спо ме ни ци те на кул ту ра та, Ско пје, св. 6/1975, 31; Исти, Тво ре штво то 
на Ми јач ки те ре зба ри на Бал ка нот од кра јот на XVI II и XIX век, Ин сти тут за ис тра жу-
ва ње на ста ро сло вен ска та кул ту ра, При леп, 1986, 33.

26 Цве тан Гро зда нов, „По че то ци те на Ди чо Зо граф и ико но ста сот во се ло Ро со ки“, При-
ло зи, Од де ле ние за оп ште стве ни на у ки, МА НУ, XXV 1-2, Ско пје 1994, 33-39; Ју ли ја 
Трич ков ска, „Фа сад ни от жи во пис на цр ква та Св. Ѓорѓи По бе до но сец во с. Рај чи ца“, 
Збор ник Сред но ве ков на умет ност, Му зеј на Ма ке до ни ја, Ско пје, св. 3/2001, 226-241. 

27 Асен Ва си ли ев, Бъл гар ски въ зро жден ски ма й сто ри, жи во пи сци, ре зба ри, стро и те ли, На-
у ка и из ку ство, Со фия 1965, 183; На ико но стас у Ву чи тр ну, та да већ сме штен у Бањ-
ској, пр ви је ука зао: Са шо Цвет ков ски, „Ико ни те на Ди чо зо граф од цр ква та Св. Сте фан  
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и Ди чо вом аутор ству све до чи нат пис на пре сто ној ико ни Бо го ро ди це са 
Хри стом. Већ на ред не го ди не Ди чо је био у ма на сти ру Све тог Ни ки те, у 
Скоп ској ко тли ни.28 Осим што је био вр ло ана га жо ван ши ром Ма ке до ни је, 
осли ка вао је ико но ста се и у Врањ ској епар хи ји пе де се тих,29 а у се ве ро за пад-
ном де лу Бу гар ске ше зде се тих го ди на XIX ве ка.30

Боч не две ри ву чи трн ског ико но ста са осли као је 1869. го ди не Бла го је 
(Бла жа, Бла жо) Да мја нов (Да мја но вић, Де бер ли) ко ји је био је дан од Ди чо-
вих са рад ни ка. О ње го вом аутор ству све до чи нат пис на две ри ма са при ка зом 
све тог Ар хан ге ла Ми ха и ла. Не по сред но пред рад у Ву чи тр ну био је ак ти ван 
на тлу Врањ ске епар хи је, где је то ком 1865. го ди не, удру жен са зо гра фи ма 
из Ве ле са, Ма ној лом Иса ко вим и Ко стан ди ном, сли као ико не за ико но стас 
цр кве Пре о бра же ња Хри сто вог у се лу Пре о бра же ње. На кон три го ди не са 
зо гра фи ма За фи ром и Ве ном из во ди ико но пис у цр кви Све тог Ар хан ге ла 
Ми ха и ла у До њем Тре бе ши њу, та ко ђе у Врањ ској епар хи ји.31 Три го ди не 
на кон осли ка ва ња две ри, Бла жа у Ву чи тр ну из во ди и зид но сли кар ство.

Аврам Ди чов, нај ста ри ји од сед мо ро де це Ди ча Зо гра фа, на сле дио је за-
ни ма ње од оца. Ба вио се цр кве ним сли кар ством ши ром Бал ка на – ка ко на 
тлу Ма ке до ни је (Стру га, Де бар, Ки че во, Го сти вар), та ко и у Бу гар ској, Ср-
би ји и на те ри то ри ји Ра шко-при зрен ске епар хи је. И ње гов син Кр сте та ко ђе 
је био жи во пи сац, као и си но ви Бла же Да мја но ви ћа, Ми ха ил и Хри сто. 1876. 
го ди не Аврам Ди чов на сли као је ико ну на ко јој је пред ста вље но Ваз не се ње 
све тог про ро ка Или је, а ко ја се на ла зи ла у цр кви све тог Или је у Ву чи тр ну.32 
Пре то га је 1875. го ди не био ан га жо ван на по нов ном осли ка ва њу цр кве Све-
тих Апо сто ла у ма на сти ру Пећ ке па три јар ши је, а и ка сни је ће би ти ак ти ван 
на Ко со ву и Ме то хи ји.33

во ма на сти рот Бањ ска (Ко со во)“, Жи во пи сот на Ди чо Зо граф и Аврам Ди чов, сту дии и 
при ло зи, НУ Му зеј Др Ни ко ла Не зло бин ски, Стру га, 2010, 143–148.

28 В. С. Ра до ва но вић, „За пи си и нат пи си“, Збор ник за исто ри ју Ју жне Ср би је и су сед них 
обла сти (уред ник Ра до слав Р. Гру јић), Скоп ско на уч но дру штво, Ско пље, 1936, 276.

29 Не над Ма ку ље вић, „Ико но пис Врањ ске епар хи је 1820-1940“, Ико но пис Врањ ске епар-
хи је, прир. М. Ти мо ти је вић, Н. Ма ку ље вић, Фи ло зоф ски фа кул тет, Ка те дра за исто-
ри ју умет но сти но вог ве ка, Бе о град – Епар хи ја врањ ска Срп ске пра во слав не цр кве, 
Вра ње 2005, 11-48; Исти, „Ли тур ги ја, сим бо ли ка и при ло жни штво: ико но стас цр кве 
Све те Тро ји це у Вра њу“, Са бор ни храм Све те Тро ји це у Вра њу, 1858-2008, прир. Н. 
Ма ку ље вић, Фонд Све ти Про хор Пчињ ски, Вра ње, 2008, 45-105.

30 Асен Ва си ли ев, нав. де ло, 186-187.
31 Не над Ма ку ље вић, „Ико но пис Врањ ске епар хи је 1820-1940“, нав. де ло, 23.
32 Ову ико ну пр ви по ми ње Са шо Цвет ков ски. Уп.: „Ико ни те на Ди чо зо граф од цр ква та 

Св. Сте фан во ма на сти рот Бањ ска (Ко со во)“, 148.
33 Са шо Цвет ков ски, „Жи во пи сот на Аврам Ди чов во цр ква та Св. Апо сто ли – Пе ќ ска 

Па три јар ши ја“, Жи во пи сот на Ди чо Зо граф и Аврам Ди чов, сту дии и при ло зи, НУ Му зеј 
Др Ни ко ла Не зло бин ски, Стру га, 2010, 177-190.
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Сва три сли ка ра не гу ју тра ди ци о нал ни зо граф ски ма нир сли ка ња ико на. 
Ова кав је мо дел сли кар ства у цр кве ној умет но сти на тлу Ра шко-при зрен ске 
епар хи је али и ши ром ју жне и Ста ре Ср би је био до ми нан тан то ком чи та вог 
XIX ве ка, али и у пр вим де це ни ја ма XX ве ка. Ово сли кар ство, ко је као основ-
ну ка рак те ри сти ку има из ра жен од нос пре ма по што ва њу тра ди ци је, ка рак-
те ри са ла је при ме на ста рих ико но граф ских обра за ца, из ра же на хи је ра тич-
ност ли ко ва, наглашенo ли не ар но мо де ло ва ње, упо тре ба зла та.34 Ево ци ра ње 
тра ди ци о нал но сти кроз из о бра жа ва ње све ти тељ ских ли ко ва би ло је у са гла-
сју са дог ма ти ком ре ли ги је, а из у ча ва но је за хва љу ју ћи са чу ва ним ико на ма 
и ста рим сли кар ским при руч ни ци ма, на осно ву ко јих, уз од ре ђе не из ме не у 
скла ду са вре ме ном, на ста ју са вре ме ни при руч ни ци ко ји се по том ко ри сте 
у ико но пи су.35 Та ко је и Ди чо зо граф са ста вио соп стве ну ер ми ни ју ко ја је 
ко ри шће на и у об у ча ва њу ње го вих уче ни ка, ме ђу ко ји ма су би ли и Бла жо и 
Аврам.36 Осим на гла ше них еле ме на та тра ди ци о нал но сти у овом бал кан ском 
зо граф ском сли кар ству, ва жну је уло гу има ло и у угле да ње на по е ти ку ико на 
на ста лих у ита ло-крит ским ра ди о ни ца ма у XVI ве ку, уз осе тан уплив ма ни-
ри стич ке, ба рок не и ро кај не есте ти ке.37

* 
*
 *

Ка ко је већ по ме ну то, све ико не из ву чи трн ског хра ма пре не те су на-
кон па ље ња цр кве 2004. го ди не у ма на стир Бањ ску. Ву чи трн ски ико но стас 
са сто јао се од ре да пре сто них ико на, са цар ским и боч ним две ри ма, зо не 
апо стол ског ре да и из над ње пра знич ног ре да, као и сли ка ног Рас пе ћа на 
вр ху. Пра знич не ико не као и две пре сто не ико не, не на ла зе се на да на шњем 
ико но ста су у Бањ ској. Др ве на кон струк ци ја ико но ста са оста ла је у ву чи трн-
ском хра му. 

Ико но стас је као ол тар ска пре гра да имао функ ци ју раз дел ни ка из ме ђу 
на о са, као про сто ра хра ма на ме ње ног вер ни ци ма, и ол та ра као нај све ти јег 
де ла хра ма. Ико но стас је сво јом функ ци јом пре гра де озна ча вао про че ље 
ра ја и имао је ва жну ли тур гиј ску на ме ну што је усло ви ло ње го во ви зу ел но 
уоб ли ча ва ње.38 

34 Ne nad Ma ku lje vić, „The „Zo graph“ Mo del of Ort ho dox Pa in ting in So ut he ast Euro pe 
1830-1870“, нав. де ло, 7.

35 Уп.: Ми ло рад Ме дић, Ста ри сли кар ски при руч ни ци II, Ре пу блич ки за вод за за шти ту 
спо ме ни ка кул ту ре, Дру штво при ја те ља Све те Го ре Атон ске, Бе о град, 2002.

36 Ер ми ни ју Ди ча зо гра фа ви де ти у: Асен Ва си ли ев, Ер ми нии, тех но ло ги и ико но гра фия, 
Со фия 1976.

37 Ne nad Ma ku lje vić, „The „Zo graph“ Mo del of Ort ho dox Pa in ting in So ut he ast Euro pe 
1830-1870“, нав. де ло, 7-8. 

38 Не над Ма ку ље вић, „Ли тур ги ја, сим бо ли ка и при ло жни штво: ико но стас цр кве Све те 
Тро ји це у Вра њу“, нав. де ло, 102.
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У ре ду пре сто них ико на на ла зе се 4 ико не на ко ји ма су пред ста вље ни 
Све ти Вра чи и Бо го ро ди ца са Хри стом се вер но од цар ских две ри и Христ и 
Све ти рат ни ци, Ге ор ги је и Ди ми три је, ју жно од истих.

Бо го ро ди ца (m=r T=U) са Хри стом (I=S h=S) пред ста вље на је ис под по ја сно 
као сто је ћа фи гу ра, у по лу про фи лу. Она у ле вој ру ци др жи Хри ста Мла ден-
ца док де сном ру ком бла го си ља, од но сно ука зу је на ње га. Бо го ро ди ца је 
оде ве на у цр ве ни ма фо ри он укра шен зла тот ка ним ру бо ви ма, и по ста вљен 
ма те ри ја лом у зе ле ној бо ји. Ис под ова ко мо де ло ва ног ма фо ри о на, уоча ва се 
пла ва ха љи на ду гач ких ру ка ва, та ко ђе са злат ним ру бом. Иста ком би на ци ја 
бо ја при ме ње на је у оде лу ма лог Хри ста, ко ји је при ка зан у зе ле ном хи то ну 
са цр ве ним по ја сом и цр ве ним огр та чем.

Нат пи си ко је је сли кар оста вио по ред њи хо вих гла ва ука зу ју на ико но-
граф ске ти по ве њи хо вог при ка зи ва ња – odJgÍitrJ} и eÏmmanMÍil. Христ у ру ци 
др жи раз ви је ни сви так на ко јем су ис пи са не ре чи dh=z gd¶nô na mnÏy eÑgwÍ/e raÏdi 
/ pomaÍza mAÏ bl=govysÍtiÍti ni{Qmô po sla mA, што пред ста вља уоби ча је но ре ше-
ње за ис пи си ва ње тек ста на Је ван ђе љу ко је др жи Ема ну и ло.39

Фи гу ре су по ста вље не на зе ле ну по за ди ну те уокви ре не ими та ци јом 
злат ног окви ра не што кит ња сти је струк ту ре. Ова квој де ко ра ци ји еле ме на-
та у при лог иду и ба ро ки зи ра ни кар ту ши злат не бо је у вр ху ико не у ко ји ма 
су упи са ни ини ци ја ли m=r T=U. У дну сли ке, на сли ка на је де ко ра тив на тра ка 
у ко јој се на ла зе за бе ле же ни по да ци о сли ка ру и ме сту и вре ме ну на стан-
ка ове ико не, као и при ло жнич ки за пис. За пис те че хо ри зон тал но, по де-
љен у три де ла, та ко да у пр вом сто ји да тум из ра де vo le to W hr¶ta m¶ca maÍrta 
23 deÍna 1846; у дру гом се на во де при ло жник и сли кар pri lo/iÍsA sô rMkaÍhô 
n×sodrM/inaÍhô g¶di na AÏÍnô;e sto[oÍvJ;ô / I smireÍnJiÞ zwgra fô dimiÍtrJA, W deborô 
vô pamAtô eÑgwÏ; док се у тре ћем де лу на во ди где је ико на из ра ђе на W priÍ{ina 
vô pamAtô eÑgwÏ.

До Бо го ро ди чи не пре сто не ико не пред ста вље ни су Све ти бе сре бре-
ни ци, Ко зма и Да мјан (ko smqIÏ. i× damJaÍna.). При ка за ни су фрон тал но, бла-
го окре ну ти је дан ка дру гом, као сто је ће фи гу ре по ста вље не у екс те ри јер 
и оде ве не у ша ре ну, де ко ра тив ну оде ћу укра ше ну фло рал ним мо ти ви ма, на 
ко јој до ми ни ра ју цр ве на и зе ле на бо ја. Да су сме ште ни у екс те ри јер ука зу је 
пла ва по за ди на, ко ја је у до њој пар ти ји ико не за ме ње на сме ђом бо јом ко ја 
ука зу је на зе мљу на ко јој све ти те љи сто је. У ру ка ма они др же атри бу те сво га 
за ни ма ња, отво ре не ку ти је са ме ди ка мен ти ма и ин стру мен те за узи ма ње тих 
ме ди ка ме на та. Из ме ђу све тих Ко зме и Да мја на, у сег мен ту не ба при ка зан је 
Хри стос Све др жи тељ, али се нат пис не мо же иш чи та ти јер је ико на ве ћа од 
ра ма у ко ји је умет ну та. Хри стос је при ка зан у цр ве ној ха љи ни, са зе ле ним 
огр та чем и ра ши ре ним ру ка ма ме ђу ко ји ма је отво ре на књи га Је ван ђе ља. 

39 Ми ло рад Ме дић, нав. де ло, 581.
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На пре сто ној ико ни Хри ста при ка зан је ико но граф ски тип Хри стос 
Све др жи тељ (Is= hs= gdq¶ vse der/iÍtelô), ис под по ја сно и фрон тал но, у се де ћем 
по ло жа ју. Као и у слу ча ју пре сто не ико не Бо го ро ди це, нат пи си су за бе ле же-
ни у злат ним кар ту ши ма. Пред ста вљен је ду ге сме ђе ко се и бра де, на спрам 
там не по за ди не и оде вен у оде ћу ко јом до ми ни ра ју ни јан се злат не и зе ле не 
бо је, мо де ло ва ној ја ким ли не ар ним по те зи ма. Де сном ру ком бла го си ља, док 
у ле вој др жи отво ре ну књи гу у ко јој је ис пи сан текст 8. гла ве Је ван ђе ља по 
Јо ва ну: „Ја сам све тлост све ту; ко иде за мном не ће хо ди ти у та ми, не го ће 
има ти све тлост жи во та“. То је уоби ча је на кон цеп ци ја ре ше ња тек ста Је ван-
ђе ља ко је у ру ци др жи Христ Све др жи тељ, што је сли ка ри ма би ло су ге сти-
ра но и у сли кар ским при руч ни ци ма.40

До ико не Хри ста при ка за ни су Све ти рат ни ци Ге ор ги је и Ди ми три је, 
ко ји су као и све ти Вра чи на сли ка ни као сто је ће фи гу ре у отво ре ном про-
сто ру. Оде ве ни су у рим ску рат нич ку оде ћу, док у ру ка ма др же по ко пље и 
крст. На њи хо вим ко сти ми ма до ми ни ра ју три бо је – цр ве на, зе ле на и злат на. 
Нат пи си над њи хо вим гла ва ма се не мо гу про чи та ти у це ло сти јер је и ова 
ико на ве ћа од ра ма ико но ста са у ко ји је умет ну та.

У сре ди шту ико но ста сне пре гра де на ла зе се осли ка не цар ске две ри, као 
нај ва жни ји еле мент ико но ста са у ли тур гиј ском сми слу, са ви ше стру ком сим-
бо ли ком. Пр вен стве но, оне пред ста вља ју две ри ра ја, а уоб ли че не кроз оба-
ве зно при ка зи ва ње Бла го ве сти, оне су и у спре зи са Хри сто вим ова пло ће-
њем.41 Цар ске две ри ко је су се на ла зи ле у цр кви Све тог Или је у Ву чи тр ну су 
зе ле не, са че ти ри си ме трич но по ста вље на сли ка на по ља уокви ре на злат ном 
бо јом, у ко ја су сме ште не Бла го ве сти и про ро ци Да вид и Со ло мон. Врат ни-
це су ак цен то ва не и де та љи ма цр ве не бо је и сли ка ном фло рал ном де ко ра-
ци јом, док су на вр ху ре ше не ду бо ре зним при ка зом хе ру ви ма. Та ко за ми-
шље не, уоби ча је не су у об ли ко ва њу ико но ста са на под руч ју Бал ка на од XVII 
ве ка.42 На се вер ном кри лу пред ста вљен је ар хан гел Га ври ло на спрам там не 
по за ди не, као сто је ћа фи гу ра окре ну та ка кри лу две ри на ком је пред ста вље-
на Бо го ро ди ца. Оде вен је у ха љи ну ко ја је у ком би на ци ји зе ле не, злат не и 
ру жи ча сте бо је. На ње го вом злат ном ним бу озна чен је ини ци јал g. Ле вом ру-
ком по ка зу је ка не бу док у де сној ру ци др жи крин, као сим бол Бо го ро ди чи-
не не ви но сти, и раз ви је ни сви так са ис пи са ним тек стом d=hô stäi nai×detô natAÍ 
/ isiÍla vi×[nAÍgo wÓsyni tA. Бо го ро ди ца (m=trô b=/JA) је при ка за на на ју жном 
кри лу у по љу у ком је озна чен и нат пис blägovyÍ{enJe0 pre¶tqIA0 b€cqI. И она је при-
ка за на фрон тал но, гла ве окре ну те ка ар хан ге лу, и на спрам там не по за ди не. 

40 Ми ло рад Ме дић, нав. де ло, 581; Асен Ва си ли ев, нав. де ло, 90.
41 Не над Ма ку ље вић, „Ли тур ги ја, сим бо ли ка и при ло жни штво: ико но стас цр кве Све те 

Тро ји це у Вра њу“, нав. де ло, 48; Рад ми ла Ми ха и ло вић, „Пр ва зо на срп ског ико но ста са 
XVI II ве ка“, Збор ник Фи ло зоф ског фа кул те та, Бе о град св. 14/1979, 280-287.

42 Не над Ма ку ље вић, нав. де ло, 48.
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Оде ве на је у зе ле ну ха љи ну и цр ве ни ма фо ри он. У ру ка ма др жи раз ви је ни 
сви так са тек стом seÏ rabaÍ g¶dnA bMdiÑ mnyÍ / poglagoÍlM tvoeÍmM. У ле вом углу, из-
над ње не гла ве, у сег мен ту не ба цр ве не бо је на ла зи се Све ти Дух, уоби ча је но 
при ка зан у ви ду го лу ба, ка ко се ука зао и на ре ци Јор да ну.43

Сход но про грам ском сми слу две ри, из над пред ста ва ар хан ге ла Ми ха и ла 
и Бо го ро ди це пред ста вље ни су про ро ци Со ло мон и Да вид као ве сни ци ова-
пло ће ња. Они су при ка за ни у кру жним ме да љо ни ма уокви ре ним фло рал ним 
вре жа ма зе ле не бо је, ко ји су по ста вље ни у сли ка на по ља цр ве не бо је, ко ја 
сво јим об ли ком пра те об лик цар ских две ри. Про рок Со ло мон је при ка зан 
на се вер ном кри лу цар ских две ри. Са кру ном на гла ви, оде вен је у зе ле ну 
ха љи ну са злат ним ру бо ви ма и огр нут цр ве ним ма те ри ја лом. У ле вој ру ци 
има сви так са тек стом из При ча Со ло мо но вих mnoÏgi d{i stA/a{a / bogaÍstvo 
mno gi so tvo ri [I (31, 29). Про рок Да вид (prroÍkô davi×dô) је при ка зан у пла вој 
ха љи ни са злат ним ру бо ви ма, и цр кве ним огр та чем пре ба че ним пре ко ле вог 
ра ме на. На гла ви има кру ну за тво ре ног ти па, исту ка ква се на ла зи на гла ви 
про ро ка Со ло мо на. У ле вој ру ци др жи сви так на ком је ис пи сан текст псал-
ма sli[n×d{qI ivi{ô / iÍpriÍkloni Mho tvoe (45, 11).

Ву чи трн ска цр ква има ла је на ико но ста су два боч на ула за. На јед ним 
две ри ма пред ста вље на је сто је ћа фи гу ра Све тог ар хи ђа ко на Сте фа на са 
мо де лом хра ма у ру ци, док је на дру гим две ри ма при ка зан Све ти ар хан гел 
Ми ха и ло ка ко му чи ду шу бо га та ша. На се вер ним две ри ма на сли кан је све ти 
ар хи ђа кон Сте фан (stäQi aÔrhiÞ dJaÍkonô stefanô peÍrvo mu;enJk). Ар хи ђа кон је 
на сли кан као сто је ћа фи гу ра, са мо де лом хра ма у де сној ру ци, док у ле вој др-
жи ка ди о ни цу. Врат ни це су јед но став не и осли ка не. Ар хи ђа кон је сме штен 
у рам осли кан цвет ном вре жом спрам зе ле не по за ди не. Над врат ни ца ма је 
над вер је по лу кру жног про фи ла, цр ве не бо је и са цр ним окви ром, те на сли-
ка ним мо ти вом Не дре ма ног ока у дну.

На исти на чин су из ра ђе не и ју жне две ри, са мо што је на њи ма на сли-
кан ар хан гел Ми ха и ло ка ко му чи ду шу бо га та ша (stäQÍiÞ aÐrhaggälô mJhaiÍlô mM;i 
dM[M bogaÍtago), што је че ста те ма ових две ри. Ар хан гел три јум фал но сто ји 
над те лом бо га та ша, др же ћи у де сној ру ци мач а у ле вој те ра зи је за ме ре ње 
ду ше пра вед ни ка, што илу стру је па ра бо лу о без ум ном бо га та шу, на осно ву 
Је ван ђе ља по Лу ки (12, 16-21). По ред ње го ве ле ве ру ке на ла зи се сви так у 
ком је ис пи сан текст: bä/Ii voJ vo da eÔsmô meÍ;ô deiÞdemô so straÍhomô bo/IiÞ straÍhô 
inosimô M rMkM meÏ;ô ivozvJ[a} goÍry ivozviÍ[M goÍry eÍgo po kriÞvaÍ} iÞvobl }daÍ} 
nanepoÍkorevIn vzeÞml} ... posyka}..l} ti smeÏrtô ... bezô vre me. Ис под свит ка и те-
ра зи ја, у дну сли ке, по ред те ла бо га та ша, на ла зи се и ђа во ко ји у де сној ру ци 
др жи вре ћу са нов цем а у ле вој сви так на ко јем пи ше na[ô eÍsiÞ sre brol }ble. У 
до њем ле вом углу на овим врат ни ца ма на ла зи се и пот пис сли ка ра: zografô 
blaÍ/o damAÍnovJy debreÍliÞ. 1869.

43 Ми ло рад Ме дић, нав. де ло, 576.
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Из над зо не пре сто них ико на на ла зи се апо стол ски ред у ком су при ка за не 
фи гу ре апо сто ла и је ван ђе ли ста си сте ма тич но кон цен три са не око три сре ди-
шње ико не на ко ји ма су при ка за ни Бо го ро ди ца, Христ и Јо ван Пре те ча. Та квим 
про грам ским ре ше њем оства ре но је при ка зи ва ње Де и зи са, сход но тра ди ци ји 
пост ви зан тиј ске сли кар ске прак се. Ова кав кон цепт за сни ва се на иде ји за ступ ни-
штва људ ског ро да пред Хри стом у че му глав не уло ге има ју Бо го ро ди ца и Све ти 
Јо ван Пре те ча, што ико но ста су да је мо ли тве ни и исто вре ме но ес ха то ло шки ка-
рак тер.44 Са дру ге стра не, фор ми ра ње апо стол ског ре да на ико но ста сним пре-
гра да ма пред ста вља сим бо лич но фор ми ра ње Хри сто вог са бо ра са апо сто ли ма.45

Апо стол ски ред је осим шљен та ко да се са обе стра не три цен трал не 
ико не на ла зи по шест ико на – са по че ти ри апо сто ла и два је ван ђе ли ста. 
Сви све ти те љи су при ка за ни у се де ћем ста ву, ис под по ја сно. Њи хо ва оде ла 
сли кар је за ми слио у две ком би на ци је бо ја – цр ве не ха љи не са зе ле ним огр-
та чи ма, и у дру гој ком би на ци ји зе ле не ха љи не са цр ве ним огр та чи ма. Та ко 
оде ве ни они су по ста вље ни спрам по за ди не у пла вој бо ји. При ка за ни су у 
ка рак те ри стич ним жи вот ним до би ма сход но упут стви ма у сли кар ским при-
руч ни ци ма.46 Се вер но од три цен трал не ико не ре дом су при ка за ни: све ти 
апо сто ли Вар то ло меј, Ан дре ја и То ма, све ти је ван ђе ли сти Јо ван и Мар ко, 
као и све ти апо стол Пе тар, док су ју жно по ста вље ни апо сто ли Па вле, је ван-
ђе ли сти Лу ка и Ма теј, као и све ти апо сто ли Ја ков, Си мон и Фи лип.

Све ти апо сто ли Вар то ло меј (sätQÍiÞ a×p¶lô vardolomeÍiÞÞ) и Ан дре ја (sätQÍiÞ a×p¶lô 
a×dreÍa) при ка за ни су са свит ком у ле вој ру ци, док апо стол То ма (sätQÍiÞ a×p¶lô 
TwmaÏ) сви так др жи у обе ма ру ка ма. Све ти је ван ђе лист Јо ван (sätQÍiÞ eÏV§lJstô 
IÏw×aÍnn) у ле вој ру ци др жи Је ван ђе ље отво ре но ка се би, док у де сној ру ци др-
жи пе ро. У ис тој ру ци пе ро др жи и је ван ђе лист Мар ко (s1Þ a×p¶lô i eÏV§lJstô 
maÍrko), ко ји у ле вој ру ци др жи отво ре ну књи гу у ко јој је за пи са на пр ва гла-
ва ње го вог је ван ђе ља za;aÍlo eV§lJa Iisäa hr¶taÏ siäa b/äJA ]ko/e eÔstq piÍsano vo 
pr³roÍcyhô seÏ aÎzÍô po sQlaÍ} aÔgägla moegoÏ pre× lÍiceÍmô tvoiÍmô. До ње га је Све ти Пе-
тар (sätQÍiÞ aÐp¶lô peÍtrô) са кљу чем у де сној ру ци и свит ком у ле вој, на ком је 
ис пи са но peÍtrô aÐp¶lô / IiäsMsô hr¶to / vô i×zbraÍ / nJnÞmô pri / [elcemô.

По ред Све тог апо сто ла Пе тра, на ла зи се ико на Бо го ро ди це (mätrô bä/JA). 
Бо го ро ди ца је при ка за на окре ну та ка Хри сту, са ле вом ру ком на гру ди ма и 
раз ви је ним свит ком у ле вој ру ци, на ко јем је ис пи са но sQÍne i× bäga /ivaÍgw. slovÍe 
oÏcäa ro diÍvQsA. kroÍmy pre zry / nJe spaÍse tvoiÍmô raÍzMmoÏmô i×zô meneÏ. voÍ poslednihÏô 
le / tamô vo plo tiÍvQiÞsA paÍCe oCÔmô beÍzô syme ne tvo egwÍ. Текст ис пи сан на свит ку 
пред ста вља ре ше ње из ер ми ни ја, ко је је ком пле мен тар но са тек стом у ру ка ма 

44 Не над Ма ку ље вић, Цр ква Све тог Ар хан ге ла Га ври ла у Ве ли ком Гра ди шту, Срп ска пра-
во слав на цр кве на оп шти на, Ве ли ко Гра ди ште, 2006, 180.

45 Не над Ма ку ље вић, „Ли тур ги ја, сим бо ли ка и при ло жни штво: ико но стас цр кве Све те 
Тро ји це у Вра њу“, нав. де ло, 99.

46 Асен Ва си ли ев, нав. де ло, 67.
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Све тог Јо ва на пре те че, ка да се при ка зу ју у овој ва ри јан ти око Хри ста.47 Христ 
је са дру ге стра не, при ка зан као ар хи је реј ко ји бла го си ља де сном ру ком, на 
шта ука зу ју и ре чи ко је се на ла зе у Је ван ђе љу ко је др жи у ле вој ру ци re;eÏ g¶dô 
aÔzô eÔsmô paÍsti / rô doÍbr QiÞ1 paÍstQrô do / brQÍiÞ dMÍ[M / sv}Ï polagaÏ / etô za oÔvcQ. / 
aÏÍ naeÍmnikô, iÔ/e iyÍstq paÍ / stQrô, eÏmMÍ / /e ne sMÍtq / oÔvcQ, svoAÏ.48 Све ти Јо ван 
Пре те ча sätQÍiÞ Iï waÍnnô pr„eteÏ;ô при ка зан је са кри ли ма, као и Бо го ро ди ца окре-
нут ка Хри сту, и са свит ком на ком су ре чи: iÔ aÔzô so vospy / va} vladiÍko / sô 
mateÍrJ} / tvoeÍ} glasoÍ / mô drM/nimô / pre„te;e skimô / tvoiÞmô sloÍve / i×hô/e i×kMpiÍ 
/ lô eÏsiÏ ;esnoÍ} / kroÍvn} kr¶ty / klaÍAsA nepraÍ / vdno.

До Све тог Јо ва на Пре те че на сли кан је апо стол Па вле (sätQÍiÞ a×p¶lô paÍVelô) 
ко ји у ле вој ру ци др жи ку ти ју у ко јој је де сет за ви је них сви та ка, а де сном 
ру ком бла го си ља. По ред Све тог Па вла на ла зи се је ван ђе лист Лу ка (s1 a×p¶lô 
i× eV§lJst lMkaÏ) у чи јој је де сној ру ци пе ро, а у ле вој ње го во је ван ђе ље са ис-
пи са ним пр вим ре до ви ма истог poneÍ/e mnoÍ / zi na;aÍ[a / ;iniÍti poÍ / vysq w× 
iåzvyÍ / stvo va niQ hô / vô nasô veÍ / {ehô1 ]Ôko/e / predaÍ[a naÍmô, / iÔ/e iÏspeÍrva / 
sa mo viÍdcQ. По ред ове ико не на ла зи се ико на са ли ком Све тог је ван ђе ли сте 
Ма те ја (sätQÍiÞ eÏV§lJstô mtTei), при ка за ног на исти на чин, та ко да у књи зи ко ју 
др жи чи та мо по че так Је ван ђе ља по Ма те ју kniÍga ro / dstvaÏ I×iäsa / hr¶taÏ, siäa / 
dävdva, siäa / a×vraaÍmaA. / avraaÍmô ro / diÏ I×saaÍka / I×saaÍkô /e ro / diÏ I×aÍkwva. По ред 
ње га на сли ка ни су ре дом апо сто ли Ја ков (sätQÍiÞ aÔp¶lô IÏa×kwÍvô), Си мон (sätQÍiÞ 
aÔp¶lô sIÍmwnô) и Фи лип (sätQÍiÞ aÔp¶lô fJlIÍppô), ко ји у ру ка ма др же свит ке.

На са мом вр ху ико но ста сне пре гра де на ла зи се крст са бо га том фло рал-
ном де ко ра ци јом, на ком је на сли кан рас пе ти Христ.49 Тро ли сни за вр ше ци 
кра ко ва кр ста у ко ји ма се нај че шће при ка зу ју је ван ђе ли сти, ре а ли зо ва ни су 
сли ка њем њи хо вих сим бо ла и ини ци ја ла. Та ко је у кра ку над Хри сто вом гла-
вом орао (Iw), де сно је кри ла ти лав (mrk), ле во је ан ђео (mT), и у са мом дну 
кри ла ти бик (lk). У окви ру сце не Рас пе ћа на сли ка ни су и сун це и ме сец, као 
ко смо ло шки сим бо ли Хри сто ве по бе де над смр ћу.50 Ле во и де сно од Рас пе-
ћа по ста вље не су ико не све до ка Хри сто вих стра да ња, Бо го ро ди це (mätr bä/I) 
и Јо ва на Бо го сло ва (sätQ Jwan), као уоби ча је ни део овог де ла ико но ста са. 
Ова ко кон ци пи ран ду бо ре зни крст са при ка зом Рас пе ћа оба ве зан је део ол-
тар ске пре гра де, и ње го во по сто ја ње до во ди се у ве зу са жр тве ним ка рак те-
ром ли тур ги је и под се ћа њем на Хри сто во стра да ње.51

47 Ми ло рад Ме дић, нав. де ло, 582.
48 Исто, 581.
49 Зо гра фи ма је по ста вља ње сли ка ног Рас пе ћа су ге ри са но и у при руч ни ци ма, па се у ер-

ми ји по ро ди це Зо граф ски на ла зи упут ство: „Па зи до бро да ста виш увек Рас пе ће на 
ико но стас из над пра зни ка, по сре ди ни“. Уп.: Ми ло рад Ме дић, нав. де ло, 583.

50 Ире на За рић, „Ико но стас цр кве Све те Тро ји це у Из во ру код Бо си ле гра да“, Збор ник 
Ма ти це срп ске за ли ков не умет но сти, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, св. 37/2009, 240.

51 Не над Ма ку ље вић, „Ли тур ги ја, сим бо ли ка и при ло жни штво: ико но стас цр кве Све те 
Тро ји це у Вра њу“, нав. де ло, 49.
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Из над пет на ест ико на апо стол ског ре да на ико но ста су ка кав је кон стру-
и сан у Ву чи тр ну на ла зи ло се исто то ли ко ико на та ко зва ног пра знич ног ре да, 
али оне ни су по ста вље не на ол тар ску пре гра ду у Бањ ској. У овом ре ду су се 
на ла зи ле сце не из жи во та Хри ста и Бо го ро ди це, као и ли ко ви по је ди нач них 
све ти те ља. Ме ђу тим ико на ма на и ла зи мо на пред ста ве Ва ве де ња Бо гор ди це, 
Ус пе ња Бо го ро ди це, Бла го ве сти, Сре те ња, Кр ште ња, Пре о бра же ња, Ула ска 
у Је ру са лим, Вас кр се ња, Ваз не се ња, ли ко ва Све тог ца ра Кон стан ти на и ца-
ри це Је ле не, Уз ди за ња ча сног кр ста, Све тог Пе тра и Па вла, Ар хан гел ског 
са бо ра и Све тих Се ва стиј ских му че ни ка. У овом ода би ру ико на за ву чи трн-
ски храм си гур но се на ла зи ла и ико на Хри сто вог ро ђе ња, али она ни је про-
на ђе на са по ме ну тим ико на ма, ко јих има че тр на ест. Све ико не на сли ка не су 
сход но упут стви ма у при руч ни ци ма и у скла ду са зо граф ском тра ди ци јом 
ико но пи са тог вре ме на.

Ва ве де ње (vhoÍdô vo hraÍmô presätQÍ bcäQ) тро го ди шње Ма ри је у храм, ли-
ков но је ре ше но пред ста вом ен те ри је ра хра ма у ко ме су, у сре ди шту ком-
по зи ци је, све ште ник За ха ри ја, са ње го ве де сне стра не Ана, и са ле ве Јо а ким 
са упа ље ним све ћа ма. Тро го ди шња Ма ри ја на сли ка на је пред све ште ни ком, 
док су у по за ди ни де вој чи це са све ћа ма.

У сре ди шту ком по зи ци је Ус пе ња Бо го ро ди це (ou×spenJe pretäQÍA b¨cQ) на-
сли ка на је Бо го ро ди ца ко ја скло пље них ру ку ле жи на од ру, као и апо сто ли 
око истог ко ји се опра шта ју од ње. Ис пред одра је при ка зан ан ђео ко ји је 
од се као ша ке Је фо ни ји ко ји је по ку шао да га пре вр не. Из над ова кве ком-
по зи ци је при ка за ни су у јед ној рав ни два све ште ни ка ко ја слу же опе ло, два 
ан ђе ла са упа ље ним све ћа ма и Христ у ман дор ли ко ји у ле вој ру ци др жи Бо-
го ро ди чи ну ду шу.

Сце на Бла го ве сти (bälgovy{e nJe pretäQÍA b¨cQ) ре ше на је та ко да су ар хан-
гел Га ври ло и Бо го ро ди ца на сли ка ни у ен те ри је ру, окре ну ти јед но ка дру-
гом. Ар хан гел пру жа ле ву ру ку ка не бе си ма, док у де сној др жи крин и сви так 
са тек стом ко ји се мо же ви де ти и на цар ским две ри ма у ис тој ком по зи ци ји. 
Бо го ро ди ца се ди за пул том са отво ре ном књи гом са тек стом из Је ван ђе ља 
по Лу ки (1, 38). У сег мен ту не ба из над њих на ла зи се се го луб Све тог Ду ха 
ко ји се спу шта ка Бо го ро ди ци.

Сре те ње (sryteÍnJe gdÞne) је при ка за но та ко да ком по зи ци ју чи не че ти ри 
сто је ће фи гу ре сме ште не у храм око тр пе зе. Са де сне стра не Хри ста мла ден-
ца у на руч ју др жи Све ти Си ме он Бо го при мац. На спрам њих су при ка за ни 
Бо го ро ди ца, Јо сиф ко ји у ру ка ма др жи ка вез са два го лу ба, и про ро чи ца Ана 
ко ја у де сној ру ци има сви так на ком је ис пи сан текст sJe w / tro ue / neÍbo / i× 
zemlAÏ / so zda de.52

На ико ни са сце ном Кр ште ња Хри сто вог (kre{eÍnJe hr¶to vo) Хри стос је тра-
ди ци о нал но при ка зан у ре ци Јор да ну. Са ње го ве де сне стра не сто ји Све ти 

52 Уп.: Ми ло рад Ме дић, нав. де ло, 589.
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Јо ван ко ји га кр шта ва, док са су прот не стра не сто је два ан ђе ла ко ја др же ћи 
бе ло плат но вр ше уло гу ђа ко на.53 Ком по зи ци ју упот пу ња ва при су ство Бо га 
Оца Са ва о та у сег мен ту не ба, ко ји у ру ци др жи зем ни шар, и од ко јег се ка 
Хри сту спу шта зрак са ис пи са ним ре чи ма: sei ... sQÍnô moÍiÞ vozl}ÍblenniÞ vô 
neÍm/e blägovolnÍhô.54 Из ме ђу Хри ста и Бо га Оца на сли кан је бе ли го луб као сим-
бол Све тог Ду ха.

Пред ста ва Пре о бра же ња (sätoÍe prew bra/eÍnJe) уоби ча је но је ком по зи ци-
о но по де ље на на два де ла пред ста вом Та вор ске го ре, у ви ду бр да са три вр-
ха.55 На не бе си ма је при ка зан Христ у ман дор ли, и око ње га на обла ци ма 
про ро ци Мој си је са та бли ца ма за ко на са де сне стра не, и Или ја са ле ве. У дну 
пред ста ве сме ште на су три апо сто ла, Пе тар, Јо ван и Ја ков.

Пра зник по знат као Цве ти (cvytonoÍsJe hr¶toÍvo), при ка зан је у ви ду Хри-
сто вог ула ска у Је ру са лим на ма гар цу. Христ у ле вој ру ци др жи сви так а де-
сном ру ком бла го си ља. Иза ње га при ка за ни су апо сто ли, док су ис пред ње га 
два де ча ка од ко јих је дан пред ње га рас про сти ре цр ве но плат но, а дру ги др-
жи сви так са тек стом slaÍva vô vQÍ[ni hô bägM / i× nazemliÏ miÍrô. На ка пи ји гра да 
до че ку ју га Ју деј ци, док је у по за ди ни при ка за но бр до, и др во у чи јој кро шњи 
су два де ча ка ко ји се ки ра ма се ку гра не ко је на род др жи у ру ка ма. 

Вас кр се ње (vo kr¶ese nJe hr¶to vo) је об ли ко ва но у ви ду Хри сто вог три јум фал-
ног из ла ска из гро ба. При ка зан је Христ ко ји се, са кр стом о ко ји је ока че на 
цр ве на за ста ва, уз ди же из отво ре ног гро ба, на чи јем де сном кра ју, на по-
клоп цу, се ди је дан ан ђео. Он у ру ци др жи сви так са тек стом uto sô meÍrtvQmi 
/iva go pomQ [lAÍete, ]Õko. Са ле ве стра не су при ка за не две ми ро но си це ко је 
др же ми ро. Ис под гро ба је при ка за но пет вој ни ка, од ко јих че тво ри ца спа-
ва ју а је дан по сма тра Хри сто во вас кр се ње.

Ваз не се ње (vozneseÍnJe hr¶to vo) је ком по зи ци о но по де ље но на три хо ри-
зон тал не зо не. У вр ху ико не при ка зан је Христ у сла ви на не бе си ма. Ис под 
ње га су при ка за на два ан ђе ла са сви ци ма и ру ка ма по диг ну тим ка Хри сту. На 
свит ку ан ђе ла на сли ка ног са ле ве стра не ис пи са но је: iÔ A/e / W braÍ / zomô / 
viÍdy / ste to / tw hodaÍ / ema na / neÍbo, док код дру гог ан ђе ла пи ше: seÍiÞ IïiäsMsô 
voznesiÍmlIiÞ W zaÍs.. / naÍ neÍbo, seÍiÞ paÞki prJ.detô. У тре ћој зо ни, при ка за на је гру-
па апо сто ла ко ја сто ји на зе мљи са Бо го ро ди цом у сре ди ни, по гле да и ру ку 
упе ре них ка Хри сту.

На ву чи трн ском ико но ста су, у ре ду пра знич них ико на, на ла зи ле су се 
и две ико не са двој но на сли ка ним све ти те љи ма. Цар Кон стан тин и ца ри ца 

53 Ми ро слав Ти мо ти је вић, „Ико но гра фи ја Ве ли ких пра зни ка у срп ској ба рок ној умет-
но сти“, Збор ник Ма ти це срп ске за ли ков не умет но сти, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, св. 
25/1989, 103.

54 Уп.: Ми ло рад Ме дић, нав. де ло, 591.
55 Да се Та вро ска го ра сли ка као бр до са три вр ха су ге ри са но је у сли кар ским при руч ни-

ци ма. Уп.: Ми ло рад Ме дић, нав. де ло, 599.
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Је ле на (sätQhô i× rav noa¶plwvô i cärô kwnstan tI nô i× e×leÍnQ) при ка за ни су у рас-
ко шним оде жда ма, уоби ча је но, др же ћи ме ђу со бом Ча сни крст на ком се 
на ла зи тр нов ве нац. Све ти апо сто ли Пе тар (säÎ1 aÏp¶lô peÍtrô) и Па вле (säÎ1 aÏp¶lô 
paÍVelô) на сли ка ни су са мо де лом хра ма ме ђу со бом. Све ти Пе тар у ру ка ма 
др жи и два кљу ча, а Све ти Па вле мач. Из над њих, у сег мен ту не ба, на сли кан 
је го луб Све тог Ду ха.

По ред ико не Све тог ца ра Кон стан ти на и ца ри це Је ле не на ла зи ла се и 
ико на са при ка зом Уз ди за ња (По ди за ња) ча сног кр ста (vzviÍ/enJe ;est nagw /
ivo tvo ra {agw kr¶ta) по зна тог као Кр стов дан. Пред ста вљен је тре ну так по ди-
за ња Ча сног кр ста, про сла вља ње Кр ста, исто вре ме но и ис ку пље ња и три јум-
фа Хри сто вог.56 На сли ка ни су епи скоп Ма ка ри је са мо ну мен тал ним Кр стом, 
и око ње га ца ри ца Је ле на са сви том.

На ико ни без нат пи са, ко ја при ка зу је Са бор ар хан ге ла, на сли ка ни су 
ар хан ге ли Ми ха и ло, Ра фа ил и Га ври ло на не бе си ма, ко ји ме ђу со бом др же 
све тло сну ман дор лу са до по ја сним ли ком Хри ста. Иза њих се умно жа ва ју 
ар хан гел ски ли ко ви, ме ђу ко ји ма се ја сно ви де још че ти ри ар хан ге ла, Урил, 
Ба ра хил, Са ла тил и Је ху дил, али без ин ди ви ду ал них озна ка.57 Ком по зи ци ја је 
кру ни са на при ка зом Све ви де ћег ока.

Ме ђу пра знич ним ико на ма на ико но ста су ву чи трн ске цр кве на ла зи ла 
се и ико на на ко јој је при ка за но че тр де сет се ва стиј ских му че ни ка (stäQÍhô mä 
mM;enikô). При ка за ни су рим ски вој ни ци, у пет ма њих гру па, у ле де ном је зе-
ру у Се ва сти ји, ко ји су исто ба че ни јер су ис по ве да ли хри шћан ску ве ру. Са 
ле ве стра не је при ка за на оба ла на ко јој се на ла зи ло то пло ку па ти ло ка ко јем 
је кре нуо је дан по ко ле ба ни вој ник. У де сном де лу ико не на сли ка на је стра жа 
ко ја је по сма тра ла цео до га ђај.

* 
*
 *

Ка ко је из гле дао фонд ри зни це ву чи трн ске цр кве да нас ви ше ни је по-
зна то. По ме ну ти на па ди на цр кву и ње но па ље ње до при не ли су гу бље њу 
тра га мно гим ње ним пред ме ти ма. Мо же се са мо ре ћи да су нео п ход ни 
бо го слу жбе ни пред ме ти, књи ге као и све ште нич ке оде жде, у цр кву сти-
за ли као да ро ви вер ни ка јер је то би ла раз ви је на и уста ље на прак са у Ра-
шко-при зрен ској епар хи ји. По ред пред ме та ко ји су би ли да ро ви ло кал ног 
ста нов ни штва, ву чи трн ска цр ква до би ја ла је и по кло не из Ср би је. Та кву 
вр сту прак се по себ но је не го ва ло дру штво под на зи вом Од бор Го спо-
ђа Кња ги ња Љу би ца, ко је је и осно ва но 1899. го ди не са ци љем да пру жа  

56 Вла ди мир Ло ски, „По ди за ње Ча сног Кр ста“, у: Сми сао ико на (при ре ди ли Ле о нид Ус-
пен ски, Вла ди мир Ло ски), Ја сен, Бе о град, 2008, 149.

57 О ико но гра фи ји ове сце не уп.: Не над Ма ку ље вић, Цр ква Све тог Ар хан ге ла Га ври ла у 
Ве ли ком Гра ди шту, 130. 
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ма те ри јал ну по моћ пра во слав ној цр кви пре све га у епар хи ја ма ко је су би ле 
ван гра ни ца Ср би је. Пре ко овог дру штва вер ни ци су сла ли сво је да ро ве, 
ко ји су, мо ти ви са ни ес ха то ло шким и со ти ро ло шким аспек том свог деј-
ство ва ња, али и же љом да се по мог не ши ре ње на ци о нал не иде је, та ко по-
ста ја ли део си сте ма усме ре ног ка вер ској об но ви и ши ре њу на ци о нал не 
про па ган де на овом под руч ју.58 

Ву чи трн ска цр ква је по чет ком XX ве ка би ла у вр ло оскуд ном ста њу те 
се ђа кон Или ја Пар лић обра тио за по моћ ми тро по ли ту Ни ћи фо ру, на во де-
ћи да цр ква оску де ва у све ште нич ком, а на ро чи то у ђа кон ском оде лу. Ста-
ње у епар хи ји је би ло та кво да је по моћ сти гла из Бе о гра да пре ко Од бо ра 
Го спо ђа.59 Из ве сни бе о град ски апо те кар по кло нио је де ло ве све ште нич ке 
оде жде – пар на ру кви ца од сви ле, по јас, сти хар од жу те сви ле, као и фе лон 
и епи тра хиљ са нат пи сом Жив ка и Јо ван Ђу рић, апо те кар из Бе о гра да при ла-
жу срп ској пра во слав ној цр кви у Ву чи тр ну, за здра вље сво је и сво је де це Ђо ке, 
Дра гог, Ра де и Јо ван ке 1905. год. Исто вре ме но сти жу и по кло ни од ве ли ког 
при ло жни ка пот пу ков ни ка Мла де на Ни ко ли ћа ко ји је по сред ством Од бо ра 
Го спо ђа да ри вао мно ге хра мо ве на те ри то ри ји Ра шко-при зрен ске епар хи је. 
Он је да ри вао пла шта ни цу за по кој ду ше ро ди те љи ма, са нат пи сом Мла ден 
ппу ков ник у пен си ји да ру је ову пла шта ни цу срп ској пра во слав ној цр кви у Ву-
чи тр ну за спо мен сво ме оцу Сто ја ну Ни ко ли ћу из Бе о гра да и ма те ри Бу дим-
ки. Бе о град 1905. год.60 Због ве ли ке па жње, ко ја сва ка ко ни је оста ла са мо на 
по ме ну том по кло ну, ко ју је Мла ден Ни ко лић пру жио цр кви Све тог Или је у 
Ву чи тр ну, на Пре о бра же ње 1910. го ди не је у тој цр кви упри ли чен све ча ни 
па ра стос та да по кој ном до бро тво ру.61

Је дан од по зна тих пред ме та ко ји се на ла зио у цр кви Све тог Или је 
био је пре сто ни крст на чи њен у ком би на ци ји др ве та и сре бра. Ре зба ре ни 
крст од др ве та кру шке на се би је имао пред ста ву Рас пе ћа и Је ван ђе ли ста 
на кра ци ма са јед не стра не и при каз Кр ште ња Хри сто вог са дру ге стра-
не, та ко ђе са Је ван ђе ли сти ма на кра ци ма. Ова ко об ли ко ван крст по том је 
око ван сре бр ним око вом из ве де ним ком би но ва њем фи ли гран ске тех ни ке 

58 О мо ти ви ма кти тор ског и при ло жнич ког чи на ви де ти: Ми ро слав Ла зић, „Кти то ри и 
при ло жни ци у срп ској кул ту ри 19. и по чет ком 20. ве ка“, При ват ни жи вот код Ср ба 
у де вет на е стом ве ку, прир. Ана Сто лић, Не над Ма ку ље вић, Clio, Бе о град, 2006, 633-
659; О си сте му при ло жнич ке прак се ви де ти: Не над Ма ку ље вић, „Ли тур ги ја, сим бо ли-
ка и при ло жни штво: ико но стас цр кве Све те Тро ји це у Вра њу“, нав. де ло, 45-109.

59 АС, МИД-ППО, 1905, 526. Или ја Пар лић, ми тро по ли ту Ни ћи фо ру, 27. 2./ 12. 3. 1905. 
го ди не Ву чи трн.

60 Исто риј ски ар хив Бе о гра да (ИАБ), 1084, 72. 2. 7. 31. Спи сак цр кве них књи га и све тих 
утва ри за срп ске цр кве и све ште ни ке Ра шко-при зрен ске епар хи је, 17/30. 12. 1908. го-
ди не у Бе о гра ду.

61 ИАБ, 1084, 72. 2. 47. Ми тро по лит ски на ме сник је реј Ми ло сав Ф. Пар лић, ад ми ни стра-
то ру Ра шко-при зрен ске епар хи је Си ми Уга ре ви ћу, 7/20. 8. 1910. го ди не у Ву чи тр ну.
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и ин кру ста ци је. На крст је апли ци ран ве ћи број пер ли и ка мен чи ћа, ме ђу 
ко ји ма су би ли реч ни би сер, тир киз, ру бин, ко рал.62

Из цр кве Све тог Или је са чу ва но је и не ко ли ко ико на из XIX ве ка, ме ђу 
ко ји ма су и три ико не па тро на хра ма и хра мов не сла ве. Као што је већ по ме-
ну то, 1876. го ди не Аврам Ди чов на сли као је ико ну на ко јој је пред ста вље но 
Ваз не се ње све тог про ро ка Или је (wägne noÏsnoe vostaÍnJe pr³ro ka JliÍA).63 Сли кар 
је свој пот пис оста вио у до њем ле вом углу: /JvopiÏsecô avraaÍmô / di;oviÍ;ô i×zô 
deborô / Wse lo tre san;e 1876. Ико на је на сли ка на сход но упут ству ко је је Аврам 
мо гао до би ти од свог оца, а ко је се на ла зи ло и у ње го вом сли кар ском при-
руч ни ку, и илу стру је де ло ве Књи ге о ца ре ви ма 1 и 2.64

Ико на је идеј но по де ље на на две хо ри зон тал не зо не, при че му је про-
рок Или ја у ог ње ним ко чи ја ма на сли кан у гор њој, на не бе си ма. У зе ле ној 
ха љи ни, он сто ји у ко чи ји ко ју ву ку че ти ри кри ла та ко ња, и у де сној ру ци 
др жи узде и сви так на ком пи ше: reÏvnM} porevnovaÏhô po g¶diy bozyÍ vse der/
Jte liÞ. Са ње га је пао огр тач ко ји ра ши ре них ру ку до че ку је Је ли сеј ко ји је 
при ка зан у до њој зо ни ико не. До ња зо на, ко ја је од гор ње одво је на при ка-
зом ре ке Јор дан и ње не оба ле, по де ље на је на два вер ти кал на де ла. У ле вом 
је при ка зан про рок Је ли сеј (pr³rokô elI seiÞ) у зе ле ној ха љи ни са цр ве ним огр-
та чем, ка ко сто ји на зе мљи ра ши ре них ру ку ка не бе си ма. Из ње го вог ним-
ба ка про ро ку Или ји по ти че зрак у ком је ис пи сан текст: oäue oäue ko lesnJca 
Iz raiÞle va iÞ ko niÞ eÏgwÍ. Де сно од про ро ка Је ли се ја при ка за на је сце на у ко јој 
га вран хле бом хра ни про ро ка Или ју (pr³rokô JliÞA pitaemô vranoÏmô). Про рок 
је на сли кан ка ко се ди у пе ћи ни и де сном ру ком по ка зу је на га вра на ко ји 
сле ће ка ње му.

По ред ове, у ву чи трн ском хра му се на ла зи ла још јед на ико на са пред ста-
вом Ваз не се ња Све тог про ро ка Или је, али ма њих ди мен зи ја и не по зна тог 
ауто ра.65 И ов де су ком би но ва не сце на у ко јој про ро ка Или ју хра ни га вран 
и ње го во Ваз не се ње. У дну ико не са чу ван је за пис: säiA sätaA iÞ koÏna o× bno vi sA1 
vô lÏyto1 1850 aÕVgMstô 3.

Сли кар ико не на ко јој је при ка за на ис под по ја сна фи гу ра Све тог Или је 
(sätqÑI×× i×li×AÇ) та ко ђе ни је по знат, али је ја сно да се ра ди о зо гра фу из де бар-
ске обла сти.66 Све ти Или ја у ле вој ру ци др жи раз ви је ни сви так а у де сној 
мач, док су из над ње го ве гла ве при ка за на Све та Тро ји ца. Са де сне стра не 
је на сли кан Христ на обла ци ма, из над је при каз го лу ба Све тог Ду ха, а ле во 

62 Крст је рас та у ри ран 2009. го ди не у фи ли гран ско-ку јун џиј ској ра ди о ни ци за из ра ду 
умет нич ких пре ме та од пле ме ни тих ме та ла „По ки ми ца“ из Кра ље ва.

63 Ди мен зи је ико не су 121 x 71 cm. 
64 Асен Ва си ли ев, Ер ми нии, тех но ло ги и ико но гра фия, Со фия 1976, 57–58. Упо ре ди и: 

Ми ло рад Ме дић, Ста ри сли кар ки при руч ни ци II, 482.
65 Ди мен зи је ико не су 44 x 30.5 cm.
66 Ди мен зи је ико не су 113 x 74.5 cm.
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Бог Отац та ко ђе на обла ци ма. Христ и Бог Отац у ру ка ма др же отво ре на 
Је ван ђе ља са ис пи са ним тек сто ви ма ко ји ево ци ра ју Псалм (110, 1) и Је-
ван ђе ње по Јо ва ну (17, 4–6), што је у слу ча ју сли ка ња Све те Тро ји це би ло 
пре по ру че но и у ер ми ни ја ма.67

У цр кви Све тог Или је на ла зи ла се и мо ну мен тал на ико на са при ка зом 
Све та три је рар ха.68 Ли ко ве Све тог Ва си ли ја Ве ли ког, Јо ва на Зла то у стог и 
Гри го ри ја Бо го сло ва на сли као је 1879. го ди не из ве сни Јо ван Кон стан ди нов-
ски, о че му све до чи за пис са чу ван у дну ико не: wtô rM ka Iwa na kon stan di nov
skog zMgra fa otô selw lit wrô. sJA iko na na pra vi esnafô tr go va;ki i ba kal ski za 
dM[ev no spa se nie 1879 m¶eca mar ta 30. Сва три је рар ха при ка за на су у скла ду 
са ико но граф ским упут стви ма.69 

Са чу ва на је и ико на са пред ста вом Хри сто вог ро ђе ња, ико но граф ски 
уоб ли че на по свим при руч нич ким упут стви ма, и са ком би но ва ним нат пи си-
ма на грч ком и срп ском је зи ку.70 Са ње ног го то во не чит ког за пи са са зна је се 
да је она цр кви Све тог Или је да ро ва на 1863. го ди не.

Та ко ђе, у ву чи трн ском хра му се на ла зи ла и ико на Све тог Јо ва на Пре те-
че, ко ји је при ка зан кри лат и са сво јом де ка пи ти ра ном гла вом у ле вој ру ци, а 
ко ја је до ста оште ће на. Она при па да ти пу пре сто них ико на, али ње не ди мен-
зи је ма ње су од ди мен зи ја тре нут них пре сто них ико на, а ка ко сто ји из ван 
ико но ста сне кон струк ци је, ни је ја сно ко је је би ло ње но не ка да шње ме сто у 
про сто ру ву чи трн ског хра ма. 71

* 
*
 *

Иако је не до ста ја ло до ста ма те ри ја ла да се цр ква Све тог Или је у Ву-
чи тр ну са гле да и ана ли зи ра у це ло сти, чи ни ло се нео п ход ним из ла га ње ма-
кар ова кве ње не окр ње не исто ри је. Ка ко се она ни у вре ме ну у ком је то би-
ло из во ди во ни је на шла на спи ску за шти ће них кул тур них до ба ра, из о ста ло 
је зна ње и ин те ре со ва ње за ње но по сто ја ње. Кон текст из град ње и ви до ви 
опре ма ња ен те ри је ра учи ни ли су је зна чај ним пред став ни ком цр кве не умет-
но сти XIX ве ка на под руч ју тог де ла Осман ског цар ства. Она пред ста вља 
ре пре зен та тив ни при мер јед ног од не ко ли ко мо ду са ре а ли зо ва ња са крал не 
ар хи тек ту ре на по ме ну том под руч ју, баш као што и ико но граф ска ре ше ња 
и усво је на пик то рал на по е ти ка де бар ских зо гра фа пред ста вља ју до ми нан ти 
мо дел цр кве ног сли кар ства тог вре ме на.

67 Уп.: Ми ло рад Ме дић, нав. де ло, 580; Н. Ма ку ље вић, „Ли тур ги ја, сим бо ли ка и при ло-
жни штво: ико но стас цр кве Све те Тро ји це у Вра њу“, нав. де ло, 57.

68 Ди мен зи је ико не су 130 x 93 cm. 
69 Уп.: Асен Ва си ли ев, нав. де ло, 69; Ми ло рад Ме дић, нав. де ло, 539-540.
70 Ди мен зи је ико не су 39 x 31 cm.
71 Ди мен зи је ико не су 90 x 55 cm.
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Iva na ŽE NAR JU

THE CHURCH OF ST ELIJAH IN VUCITRN

Summary

The Church of St Elijah in Vucitrn was built from 1823 to 1834, when it was 
consecrated. It was built by the people of the parish, on the spot where they had 
buried liturgical objects few years ago, which then served as an evidence of the exis-
tence of an earlier church for gaining the permission from the authorities. 

It is a single-nave church, built of a cut stone, with its interior divided into the 
sanctuary, the nave and the narthex. With its architectural features as the gallery 
above the narthex designated for women, gable roof and the method of construction 
that was achieved for the church to be dug in in the ground to a certain height, this 
temple is a typical example of church architecture in the framework of the Ecumeni-
cal Patriarchate in the Ottoman Empire. For understanding this art, the achievement 
of Debar’s zoography’s (painters) in its decorating is just as important. Zoography 
Dico from the village of Tresonce painted iconostasis in 1846, while his disciple 
Blaza Damjanovic, painted the church in 1871. Since the church was twice burned 
and vandalized, in 1999 and 2004, when the wall paintings were destroyed, iconosta-
sis was transferred to the church of the Banjska monastery. The main characteristic 
of the iconographic scheme and the visual poetics of their icons is the emphasis on 
tradition and the respect for the dogmatic character of icons. Also, they follow the 
zoographic model of icon painting which developed in Italo-Cretan workshops in 
the XVI century, combining with baroque and rococo decorative solutions.

The context of construction and forms of the interior design of the church has 
given a significant example of the nineteenth century art in this part of the Ottoman 
Empire. It is a paradigm of specific mode of construction that was adorned with a 
dominant model of religious painting of the time.

Key words: Vucitrn, church, iconostasis, icons, zoographic paintings, XIX century.
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Ве ли бор ЛА ЗА РЕ ВИЋ

ПАМ ТИ ВЕК МО РАВ СКОГ НА РО ДА

(Ми лош Ми ло ше вић Ши ка, „КИ”, Лек си кон  
на род них по ре ђе ња тр сте нич ког кра ја,  
ИК „Љу бо сти ња“, Тр сте ник, 2010, 1296)

Срп ски на уч ни ци и дру ги ис тра жи ва чи усме ног на род ног ства ра ла штва 
ма ло су па жње обра ти ли, па та ко ма ло и за бе ле жи ли срп ских го вор них тво-
ре ви на, а на ро чи то по ре ђе ња. Ви ше су се по све ћи ва ли из ре ка ма, по сло ви ца-
ма, епи ци, ли ри ци, при по вет ка ма и оби ча ји ма.

Јед на ова ква књи га на род них по ре ђе ња тр сте нич ког кра ја Ми ло ша Ми-
ло ше ви ћа Ши ке из се ла Гра бов ца по пу ња ва ве ли ку пра зни ну у са ку пља њу 
и из у ча ва њу на шег на род ног бла га ко је је ста ја ло у за пећ ку ин те ре со ва ња.

Обим ове књи ге ко ја је на ста ла из де се то го ди шњег ослу шки ва ња и за пи-
си ва ња у сто ти на ма при ли ка по ка зу је ко ли ко је ово го вор но ства ра ла штво 
бо га то у тр сте нич ком кра ју па се тре ба за ми сли ти ко ли ко би се овог бла га 
на шло и у дру гим срп ским кра је ви ма ко је тре ба ис тра жи ти.

Иако не ва жи мо као му дар на род, ипак у вр ца во сти и ње го вом ве ли чан-
ству ду ху и има ги на ци ји ма ло ко мо же са на ма да се по ре ди. Срп ски на род 
је из древ ног ис ку ства, по сма тра ња, љут ње, за је бан ци је, осве те, по ку де и по-
хва ле сми шљао сва ко ја ка ду хо ви та, асо ци ја тив на и сли ко ви та по ре ђе ња ко-
ји ма не ма кра ја ни кон ца ни у про сто ру ни у вре ме ну. 

По ре ди ло се у са же том зна че њу све: те ле сне и ду хов не осо би не, фи зич-
ки из глед, ле по та и ру жно ћа, вред но ћа и ле њост, кре та ње, стра сти, пре ва ре и 
ла жи, до бро та и до бра де ла, сла бо сти, пре те ра но сти... из ра же не, иро нич но, 
сар ка стич но, ху мор но, цр но ху мор но... 

Са мо ра ди илу стра ци је да на ве де мо да је у по ре ђе њи ма усли ка но не са-
мо ка ко не ко ви че, не го и ка ко се де ре, ка ко ди же нос, ко ли ко је га дан и гла-
дан, жу дан, прич љив, дре мљив, шта во ли, шта мр зи...

Има по ре ђе ња из ре че них од шко ло ва них и не шко ло ва них љу ди, мла-
дих и ста рих, му шких и жен ских. Она за хва та ју ве ли ки вре мен ски ра спон од 

БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 33, 2012
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мит ских вре ме на (Иде ки да га ви ле но се), сред ње ве ков них, еп ских (Ка сни ки 
Кра ље вић Мар ко на Ко со во) али и са вре ме них (Из ди го се ки кран), и још „вру-
ћих“ за пи са них „ис под че ки ћа“ (Ку не ки кад су га ра ди ка ли пра ви ли). Не ка се 
пам те и пре но се ве ко ви ма, а не ка при вре ме но и тре нут но јер су на ста ле за 
тре нут ну упо тре бу ко је се „ло ве“ и за пи су ју „у ле ту“ јер су не по но вљи ве и 
оне по пра ви лу не под ле жу вре мен ском „си ту“.

У по ре ђе њи ма ко ја је Ми лош Ми ло ше вић Ши ка са ку пио, са чу ван је и 
древ ни реч ник ста рих из у мр лих ре чи, али и ди ја ле кат тр сте нич ког кра ја што 
овом ра ду, уз оста ле – ет но граф ске, ан тро по ло шке, фи ло зоф ске, пси хо ло-
шке и дру ге чи ње ни це и за ни мљи во сти – да је ви ше стру ку на уч ну вред ност.

Ова књи га ни је са мо лек си кон на род них по ре ђе ња већ је и до ку мент о 
на ма, о на ра ви ма и ка рак те ру на шег на ро да, о мо ра лу и не мо ра лу, о нор мал-
но сти ма и не нор мал но сти ма, о хва ла ма и по ку да ма, о гле ди шти ма, о су је ти 
и зло би, о па ме ти и глу по сти, сла бо сти и пре те ра но сти сва ке вр сте... Сли ка 
и при ли ка це ло куп ног по гле да на свет и жи вот мо рав ског на ро да, при ча – 
скра ће ни ца о ов да шњем чо ве ку са свим ње го вим ма на ма и вр ли на ма. 

По ре ђе ња су се као и из ре ке це ни ла у на ро ду и у дру штву те их за то 
то ли ко и има. Сми шља на су у до ко ли ци као тре нут на им про ви за ци ја, али 
и про ми шља на у уз гре ди ца ма у ка фа на ма, во де ни ца ма, у ко ли ба ма и ба чи-
ја ма, у по љу, на пу ту, за сто ком, уз ка за ни це... али су по ра ђа не и у афек тив-
ним рас по ло же њи ма ка да се ни ко ни је ште део ни чо век, ни де ца ни све ти-
ње ни све ци. 

Не ма те ма не ко је Ср бин не ће при ме ти ти на дру го ме, али на се би рет ко 
или ни ка ко. Не ка по ре ђе ња су у по зи тив ном, а не ка у не га тив ном кон тек-
сту: Леп ки Бог али и Леп ки ба бин зуб, Леп ки Ђур ђев дан; Пли ва ки ри ба али и 
Пли ва ки се кир че; Иде ки на свад бар ски ку пус али и Иде ки да има обе ле ве но ге, 
Жи ве ки го луп чи ћи али и Жи ве ки два пра се та на јед ном ко ри ту, До бар ки ан-
ђео, До бар ки со на жи ву ра ну... 

По ре ђе ња тр сте нич ког кра ја се мо гу кла си фи ко ва ти на: кле тве на или 
кле тве нич ка, (кле тва + по ре ђе ње): Да Бог да био црн ки ци ган ски ло нац и та-
нак ки шнај дер ски ко нац; Да Бог да вам се за тр ло се ме ки кри ла тим ко њи ма; 
Да Бог да остао ки клуп че...; пре ти лач ка (прет ња + по ре ђе ње): Не мо да те 
по ло мим ки ма че му шка тлу; Не мо да те раз ву чем ки да ла пу, Не мо те сло мим 
ки пи саљ ку, Не мо те сма жем ки пу сли цу, Не мо те улу бим ки џе зву, Не мо те 
цеп нем ки се љак пи во пред ду ћан..;: гр ди лач ка: Шта си се упе тљао ки ма че у 
ба би но пле ти во, На ср тив ки му ва оба да ча; без о бра зна или „мр сна“: Уже ле ла 
се му шкар ца ки си ро ти ња рас про да је, Ук ће ки сви ња пред бу ка ре ње, Ле пи се за 
му шкар це ки гу ма ра би ка...; ху мор на: Не ви на ки го блен, Вре дан ки зет на ми ра-
зу; злоб на и бес кру по ло зна: Ди ше ки кад је узео ва здух на за јам; ка рак тер на: 
До бар ки до бар дан...; су прот ста вље на : До бар ки чир на ду пе ту; До бар ки 
со на жи ву ра ну; Жа ли га ки зет та шту, Ка ва љер ки да има змик че у џе пу...; 
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ми то ло шка: Ле ти ки змај, Из гу био му се траг ки кри ла тим ко њи ма; ми то ло-
шка и хри шћан ска исто вре ме но: Би је ки све ти Или ја Гро мов ник, Ба ра та ки 
Све ти Пе тар с кљу че ви ма, Во зи ко ла ки све ти Или ја по не бе са...; еп ска: Из да-
ла га же на ки Вук Бран ко вић кне за Ла за ра ; са вре ме на: Нео ба ве штен ки Ко-
шту ни ца, Мр зи га ки опо зи ци ја РТС...; ло кал на – за чи је зна че ње зна ју са мо у 
јед ном ме сту где се то до го ди ло: Не мо да те сма жем ки За кић сар му, За вр ши 
га ки Са ри ћи са сла вом, За у да ра ки Бо рин ја рац...

Са мо ра ди илу стра ци је да на ве дем да о то ме ка ко ко иде има 55 по ре-
ђе ња, ка ко се ужи ва 39, за до сад ног 21, за дре мљи вог 9, али о до бро ти 12, о 
љу ба ви са мо 6 по ре ђе ња. Као да се ви ше по ре ди ло ше и ру жно не го до бро 
и ле по, што го во ри да је у овој вр сти го вор ног на род ног ства ра ла штва ви-
ше до ла зи ла до из ра жа ја злу ра да, злоб на и зло на мер на на рав на шег на ро да 
на спрам су на род ни ка не го до бро та и до бро на мер ност. За то је гра ђа у овој 
књи зи по год на за ра зна со ци о ло шка, со ци оп си хо ло шка, ет но граф ска, пси-
хо ло шка, фи ло зоф ска и дру га про у ча ва ња.

И на кра ју ево не ко ли ко ода бра них по ре ђе ња: Упа ли ла се ки ло гор ска 
ва тра, Ува ти ла ук ки вам пир од 40 да на, Леп ки здра вље, За ми слио се ки да 
пра ви ку ћу, Да не ма уши сме јао би се у круг, За вр те ла му мо зак ки рин ги шпил, 
Глув ки ар ти ље рац по сле Цер ске бит ке, Гле да га ки да је дво ји цу убио и тре ћег 
до по ла, Гле дау га ки зе та пр ви дан у та зби не, Де ре се ки да је про гу нуо звуч њак, 
Не ви ди га ки сви ња не бо, Не ва та се за џеп ки за ште кер, Же на му је ки на род-
на умо тво ри на (пре ла зи с ко ле на на ко ле но), Из гле да ки нар ко ман ко ме је умро 
ди лер, Вре дан ки пуж на ро се, Кли ма ки со ци јал на ви ли ца...

Књи га КИ Ми ло ша Ми ло ше ви ћа Ши ке је ка пи тал но де ло го вор ног на-
род ног ства ра ла штва. Јед но од рет ких у Ср би ји, а је дин стве но у за ви ча ју. 
По ја шње ња зна че ња у фу сно та ма и реч ник на кра ју Шта је шта, до при но-
си ње ној ра зу мљи во сти и до каз је од лич не си сте ма тич но сти и ком по зи ци је 
књи ге има ју ћи у ви ду и азбуч ни по ре дак по ре ђе ња. 

Де ло упор но сти Ми ло ша Ми ло ше ви ћа Ши ке из уста хи ља да ка зи ва ча 
не пред ста вља тре нут ну вред ност, већ тра јан ду хов ни спо ме ник – пам ти век 
– на шег го вор ног и је зич ког бо гат ства ко ји оста је док бу де књи ге у на шој 
кул ту ри. Ко бу де знао ко ли ко вре ме на и стр пље ња ко шта ова књи га зна ће да 
це ни и труд ње ног ауто ра.





УПУТСТВО АУТОРИМА

На левој страни у заглављу унети име и презиме, звање аутора, назив 
установе, факултета и седиште. Наслов рада куцати на средини великим сло-
вима. Сви текстови на српском језику треба да буду куцани ћирилицом. У 
тексту италиком (курзивом) истаћи речи на страном језику. Обим рада не 
сме бити већи од 1 до 1,5 ауторског табака, односно 16-25 страна.

После ових података следи Апстракт који треба да садржи од 100 до 
250 речи. У апстракту треба да стоји предмет анализе, циљ рада, коришће-
ни методолошки поступци, резултати, закључак или одређене препоруке. 
Иза апстракта дати Кључне речи чији број не сме бити већи од 10. На крају 
рада написати Резиме (Summary) чија дужина може бити до 1/10 дужи-
не чланка. Аутор треба у кратким цртама да изложи најважније резултате 
својих истраживања до којих је дошао у широј форми него у апстракту. Ре-
зиме и кључне речи треба превести на енглески језик, а ако је рад на страном 
језику, њих треба превести на српски језик. 

Текст треба писати у фонту Times New Roman, величина 12, са увуче-
ним пасусима и проредом 1,0 – ћирилично писмо. Међунаслов куцати у 
фонту Times New Roman, величина слова 12. И наслов и међунаслови треба 
болдирати. 

Фусноте у форми напомена дају се на дну стране у којој се налази ко-
ментарисани део текста или навођена литература. Треба их куцати по шеми 
Insert – Reference – Footnote, а не намештањем разних оквира, јер се једи-
но на тај начин може гарантовати да ће се у прелому фусноте појавити на 
добром месту. Приликом навођења фуснота треба се руководити следећим 
упутствима: 

−  када се ради о монографији, фуснота треба да садржи: име и презиме 
аутора, наслов рада у италику, издавача, место, годину издања и број 
стране. На пример: Ђорђе Борозан, Велика Албанија – порекло, идеје, 
пракса, Војноисторијски институт, Београд, 1985, 149; 

−  када се ради о чланку, фуснота треба да садржи: име и презиме ауто-
ра, назив чланка под наводницима, назив часописа у италику, издавача, 
место издавања, број, годину излажења и број страница. На пример: 
Весна Зарковић, „Отварање прве српске књижаре у Приштини 1890. 
године“, Баштина, Институт за српску културу, Приштина/Лепоса-
вић, св. 28/2010, 167; 

БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 33, 2012



420

−  када се ради о зборнику радова, фуснота треба да садржи: име и пре-
зиме аутора, назив рада под наводницима, назив зборника у италику, 
у загради навести приређивача (уредника) зборника, издавача, место 
издања, годину издања, број стране. На пример: Бранко Надовеза, 
„Стеван Радосављевић Бдин о Старој и Јужној Србији“, у: Културно 
наслеђе Косова и Метохије – научно виђење исходишта, развоја, зна-
чаја и чувања (уредник: Чедомир Ребић), Институт за српску културу, 
Приштина/Лепосавић, 2009, 71); 

−  извори са Интернета, који не смеју прећи више од 10% коришће-
не литературе, треба да садрже пуну интернет адресу. На пример: 
http://www.tnsmediumgallup.co.rs/; 

−  архивска грађа, мора да садржи потпуне податке, сигнатуре и од-
говоре на питања где се налази. Затим се креће од навођења највеће 
целине, а завршава са навођем најмање. На пример: Извештај Ми-
нистарства иностраних дела од 19. априла 1888. године о постављењу 
конзула. Архив Србије, МИК, К-Т, ф 2, п93/1894.

Иза сваког рада треба навести литературу, грађу и изворе по азбучном 
реду, са следећим елементима: 

−  књиге: презиме аутора и година издања, иницијали имена и презиме 
аутора, наслов књиге у италику, издавач, место. На пример: Борозан 
1985: Ђ. Борозан, Велика Албанија – порекло, идеје, пракса, Војноисто-
ријски институт, Београд;

−  чланци: презиме аутора и година издања, иницијали имена аутора 
и презиме, назив чланка под наводницима, назив часописа у ита-
лику, издавач, место издања, број. На пример: Зарковић 2010: В. 
Зарковић, „Отварање прве српске књижаре у Приштини 1890. го-
дине“, Баштина, Институт за српску културу, Приштина/Лепоса-
вић, св. 28;

−  зборници: презиме аутора и година издања, иницијали имена ау-
тора и презиме, назив рада под наводницима, назив зборника у ита-
лику, у загради навести приређивача (уредника) зборника, издавач, 
место издања. На пример: Надовеза 2010: Б. Надовеза, „Стеван Ра-
досављевић Бдин о Старој и Јужној Србији“, у: Културно наслеђе 
Косова и Метохије - научно виђење исходишта, развоја, значаја и 
чувања (уредник: Чедомир Ребић), Институт за српску културу, 
Приштина/Лепосавић;

−  литература са Интернета, која не сме прећи више од 10% коришће-
не литературе, треба да садржи пуну интернет адресу. На пример: 
http://www.tnsmediumgallup.co.rs/; 
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–  архивска грађга се наводи од највеће целине а завршава са навођем 
најмање. На пример: Извештај Министарства иностраних дела од 19. 
априла 1888. године о постављењу конзула. Архив Србије, МИК, К-Т, 
ф 2, п93/1894.

Радове слати у електронском облику на e-mail адресу: institut.skp@
gmail.com ili institut@drenik.net.





УПУТСТВО РЕЦЕНЗЕНТИМА

Главни задатак рецензента је да допринесе побољшању квалитета часо-
писа. На првом месту треба нагласити да рецензент не сме бити упознат са 
идентитетом аутора рада и обрнуто – аутор не сме знати идентитет рецен-
зента. Приликом добијања рада сваки рецензент има рок од 20 дана да ре-
дакцији достави урађену рецензију. Веома је важно да рецензент буде свес-
тан да је поступак рецензије поверљив, при чему се садржај рецензије не сме 
откривати трећој страни. Уколико рецензент у било ком тренутку схвати 
да постоји било који вид конфликта интереса у вези са радом који треба да 
рецензира потребно је да о томе што пре обавести редакцију. 

Приликом рецензије рукописа рецензент треба да одговори на следећа 
питања: Да ли је аутор показао у чему је оригиналност чланка? Да ли је аутор 
довољно оправдао своје тврдње? Да ли је аутор стручно/научно утемељивао 
своје тезе? Да ли је рад комплетан према Упутству за ауторе? Којој научној 
обаласти рад припада? Затим, рецензија треба да садржи примедбе о струч-
ном/научном квалитету рукописа, али и сугестије за побољшање рукописа, 
уколико за то постоји потреба. 

На самом крају рецензент треба да оцени којој категорији рад припада 
(оригиналан научни рад, прегледни рад, кратко или претходно саопштење, 
научна критика, односно полемика, осврти и прикази) и да изнесе своје 
мишљење о томе да ли рукопис треба прихватити у садашњем облику, да ли 
прихватити уз сугерисане измене или не прихватити због наведених разлога 
у рецензији.

* Рецензенти овог броја часописа:, проф. др Миле Ракић, виши научни сарадник, Ин-
ститут за политичке студије у Београду; др Момчило Суботић, виши научни сарадник, 
Институт за политичке студије у Београду; проф. др Радмило Петровић, Филозофски 
факултет у Косовској Митровици; доцент Игор Вукоњански, Универзитет одбране – 
Војна академија; проф. др Љубодраг Димић, Филозофски факултет у Београду; проф. 
др Драгиша Бојовић, Филозофски факултет у Косовској Митровици; проф. др Јасна 
Парлић-Божовић, Филозофски факултет у Косовској Митровици; проф. др Сунчица 
Денић, Учитељски факултет у Врању; доцент Владан Виријевић, Филозофски факул-
тет Универзитета у Косовској Митровици; др Јасмина Ахметагић, виши научни са-
радник, Институт за српску културу – Приштина; др Велибор Лазаревић, Институт 
за српску културу – Приштина; др Иван Бецић, научни сарадник; Институт за српску 
културу – Приштина; др Срђан Словић, научни сарадник, Институт за српску културу 
– Приштина.
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