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"КРАЈИШТА" И "ВЛАСТИ" 

У СРПСКОЈ СРЕДЊОВЕКОВНОЈ ДРЖАВИ 

Снежана Божанић 

САЖЕТАК 

Тематски, рад се бави војно-територијалним јединицама које су организоване 

у српској средњовековној држави. То су крqјишта и власти. Хронолошки рад се бави 

перодом владавине деспота Стефана Лазаревића и деспота Ђурађа Бтанковића. 

Крајиште у средњовековној Србији представља војно-територијалну једини

цу или једноставније речено пограничну област или жупу, са посебним обавезама и 

задужењима. Врањско крајиште имало је центар у Врању, Петруско крајиште у граду 

Петрусу, источно од Параћина, а када су се државне границе приближиле Новом Брду, 

тада је оно постало центар посебног крајишта. 

Услед све веће опасности од Турака крајишта се замењују са властима, тј. до

лази до њиховог изједначавања. Реформа је извршена у циљу јачања одбранбене спо

собности српске средњовековне државе. Већина за сада познатих власmи носила је своје 

име по градовима-Крушевац, Островица, Борач, Смедерево, Голубац, Тlетрус, Теочак, 

Тишница. Само једна власт је названа по месту Некудиму, забележеном као летњем 

боравишту деспота, а друга је добила име по жупи Лепеници. 

Кључне речи: деспот Стефан Лазаревић, државна територија, крајиште, 

крајишки војвода, крајишки властелин, власти 

Под влашћу Немањића средњовековна Србија углавном је ширила своју 
територију и у том погледу померала се и државна граница. За време владавине 

деспота Стефана границе "су се су:жавале и територија смањивала". (Весели
новић 2006: 103) Услед продора Турака најдинамичније промене одигравалае су 
се на источним и јужним границама Србије. 

Крајиште у средњовековној Србији представља војно-територијалну 

јединицу или једноставније речено пограничну област или жупу, са посебним 
обавезама и задужењима. Оно није било стабилно у погледу свог обима и ге ~ 
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6 Сне:жана Божанић 

графског положаја јер се померало упоредо са државним границама. Управни 

центар једног крај ишта налазио се у, утврђеном, граду. 

На челу крајишта налазио се властелин крајишник, најбогатији и нај

моћнији властелин баштиник, те свакако најкрупнија политичка личност на 

крај ишту. (Благојевић 1989: 27-46) Његова најважнија обавеза била је да чува 
границу. Они су постављали прву стражу дуж границе на местима где је то 

било неопходно, прогонили су разбојнике и лопове, бринули су о безбедности 

трговаца и путника на јавним путевима али су водили и рачуна о привредном 

напретку крајишта и о његовој насељености. 

Према чл. 49 Душановог законика било је предвиђено да "ако се догоди 
да каква туђа војска пређе границу и пљачка земљу цареву, па се опет врати 

истим путем" властелин крајишник са својом војском био је у обавези да не

пријатељској војсци на повратку пресече пут и одузме плен. (Новаковић 2004: 
177 ) Уколико не изврше ту обавезу били су дужни према истом члану "да све 
плате". У случају да наилази већа непријатељска војска властелин крајишник 

је давао само први отпор и потом обавештавао владара који је располагао са 

већом војском против непријатеља. Када се догоди да кроз област једног гра

ничарског старешине упадну гусари и разбојници па где год изврше пљачку "и 

опет се врати са пљачком, тај старешина да надокнади штету седа.111 пута", 

према чл. 143 Душановог законика. (Новаковић 2004: 231-232) Дакле, уколи
ко се деси да гусари или разбојници упадну у земљу, прођу кроз крајиште и 

пљачкају у унутрашњости и врате се из ње са пленом кроз крај иште, властелин 

крајишки био је дужан седмоструко да надокнади причињену штету тј. оно што 

је гусар однео. Члан 145. Дуиtановог законика говори о одговорности и казни 
"по всех земљах, и по градовех, и по жупах, и по краиштех" ради спречавања 

акција гусара и тата тј. разбојника. (Новаковић 2004: 232) 
У повељи коју је деспот Стефан издао Лаври Св. Атанасија на Светој 

Гори од 5. I 1407. године говори се о плену Хасанову, тј. упадима Турака у Пе
труско крај иште. (Анастасијевић 1922: 1 1- 13) Према повељи деспота Стефана 
од 20. јануара 1427. издатој Лаври Св. Атанасија сељаци у дарованим селима 
ослобођени су свих обавеза осим летње унче, војске коју предводи сам деспот 

и " војске крајишке која се скупља на крајишту, коју су дужни служити са гос
подино;11 војводом крајишким". (Новаковић 1912: 500) 

Од времена деспота Стефана властелин крајишник добија титулу војво

де-крајишника. Он је био војни заповедник и управник крајишта који се на

лазио у служби владара, који га је по свом нахођењу постављао, премештао и 

по потреби смењивао. Његов главни задатак био је да брани државну границу 

од упада и продора непријатељске војске, као и од разбојника тј. гусара. Ова 

титула је уведена после 141 О. године и у вези је са реформом коју је извршио 
деспот Стефан Лазаревић. Ове обавезе нису била ослобођена ни манастирска 

села Лавре Св. Атанасија, која су се налазила у Петруском крајишту. (Новако-
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вић 1912: 500) Војвода крајишник се налазио на челу крајишке војске и свих 
потечица (потера) које су организоване ради прогона разбојника. (Веселиновић 

2006: 189-197) 
Крајишке војводе према новој реформи постају управници већих град

ских, рударских и трговачких центара и мењају у потпуности кефалије. (Динић 

1962: 72) 
За разлику од властелина крајишника који је био баштиник и најмоћ

нији човек у крај ишту, те веома високо котиран на друштвеној лествици, војво

да крајишки није био везан за једно крајиште већ је по потреби вршио своју 

дужност у различитим крајевима државе. 

Услед све веће опасности од Турака крајишта се замењују са власти

ма, тј. долази до њиховог изједначавања. Петруско крајиште се 1457. помиње 
као Петруска власт. Власти су имале наглашен војно-територијални карак

тер. Крајишта као пограничне области изузетно су се добро показала, те се 

у каснијим историјским периодима сусрећемо са њиховим преузимањем од 

стране Турске и хришћанских држава Европе. (Веселиновић 2006: 105) Тако су 
се крајиштима (крајинама) називали привремено најистуренији делови турске 

територије у периоду њихове експанзије па и касније у периоду одбране и по

влачења, а исто тако и одбранбене области Угарске, Хабзбуршке монархије и 

Венеције. 

Врањско крајиште имало је центар у Врању, Петруско крај иште у граду 

Петрусу, источно од Параћина, а када су се државне границе приближиле Но

вом Брду, тада је оно постало центар посебног крајишта. 

Политички и војни центар Петруског крајишта била је тврђава или град 

Петрус. Град Петрус се налазио источно од Параћина, повише села Лашја. Сам 

положај омогућавао је тврђави да контролише пут који је водио из Поморавља 

преко Честобродице у долину Тимока. (Михаљчић 1968: 264-267) Петруско 
крајиште простирало се између Раванице на северу, Ражња на југу, на западу 
Велике Мораве и на истоку до Честобродице. У доба цара Душана ово крај иште 
није било добро насељено. 

Цар Душан даровао је жупану Вукославу, у првој половини XIV века, 
земљиште под Петрусом, за које се каже даје било "пустош". Жупан Вукосалв 

подигао је цркву под Петрусом посвећену Пресветој Богородици Благодатељ
ници и даровао јој омање властелинство. (Благојевић 1972: 29-34) Пред крај 
живота замолио је цара Уроша за допуштење да своју баштинску цркву са це

локупном имовином потчини манастиру Хиландару. Цар Урош је то дозволио 

и издао повељу 15. октобра 1360. године којом потврђује манастиру Хиландару 
цркву баштинску и села што јој је уступио жупан Вукослав. (Новаковић 1912: 
437-439) 

Услед лошег руковођења овим властелинством од стране хиландарских 
монаха дошло је до његовог "запустенија". Држман и Цреп, синови жупана 
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Вукослава, видевши стање овог црквеног властелинства, затражили су од цара 

Уроша да им врати цркву са поседима у баштину. Цар Урош је то и учинио. 

Цреп Вукославић даровао је Лаври Св. Атанасија прилоге у овом крају: 

трг Паракинов Брод, село Мутницу Горњу и село Петру(?) или Петрушу Горњу. 

Кнез Лазар издао је повељу којом се потврђују ова даривања. (Анастасијевић 

1922: 8-9) Они су били најбогатији баштиници у Петруском крајишту. 
Постојала је у овом крајишту и ситнија властела о чему сведочи по

датак да је село Сињи Вир држао извесни Драгослав Ветар, а забележена су и 

Пријездино село, Десијево село као и Гуњева селиште. 

Ситна властела у Петруском крајишту, пронијари и баштиници, били 

су дужни да врше војну службу, и то најчешће на самом крајишту. Тако су на 

пример, Радослав и Радован, сестрићи ризничара Радослава добили су од дес

пота Лазара Бранковића два села и једно селиште али су били у обавези "да 

работају и војују као и ини пронијари". (Благојевић 1987: 39) Старешина свим 
пронијарима и баштиницима био је "властелин крајишник". У конкретном слу

чају, најпре, жупан Вукослав а потом његов син Цреп. 

Из манастирске повеље деспота Стефана од 5. јануара 1407. сазнаје се 
да је турски војсковођа Хасан пленио манастирска села. Део становништва се 

разбежао и није се вратио на првобитна станишта, паје због тога деспот Стефан 

дозволио монасима Лавре да врате сваког зависног човека, било где да га нађу. 

(Анастасијевић 1922: 13) 
Иако је Петруско крајиште било изложено нападима Турака од 1402. 

до 1405. године, град Петрус је први пут освојен и разорен тек 14 13. године. 
После погибије султана Мусе град је поново обновљен, а када је први пут пала 

Деспотовина и Петрус је доспео под власт Турака да би до обнове дошло 1444. 
године. 

Петруско крајиште било је изложено честим упадима непријатеља. 

Властелин крајишник имао је право да поред сталног одреда који је држао ди

гне сељаке на потечицу, или једноставније речено да поведе општу хајку против 

њих. 

Деспот Стефан Лазаревић 1407. године приложио је Лаври Св. Атана
сија четри села: Курилово, Бранково, Шалудровац и Буљани. Приложена села 

била су ослобођена од свих работа "сем од владшючке нуЈ1сде" а манастирски 

старци заузврат су се обавезали да ће му као ктитору чинити годишњи помен. 

(Анастасијевић 1922: 11-13) И 1427. године деспот Стефан учинио је Лаври 
Св. Атанасија прилоге "с тим да му по смрти манастир приређује уобичајене 

помене". Том приликом је поклонио село Извор са мимоходном царином, те 

села Брницу и Квасичевицу. (Анастасијевић 1922: 14-15) Деспот Ђурађ издао 
је 1452. године повељу којом је Лаври Св. Атанасија приложио села Божково 
и Плану. У Петруском крајишту 1 1 села и 1 трг били су потчињени Лаври Св. 
Атанасија. Узимајући у обзир и Богородичину цркву у Лештију, у Петруском 
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крај ишту више од 20 насеља било је потчињено једној цркви и једном манасти
ру. Манастир Раваница имао је такође прилоге у овом крају. 

Услед све веће опасности од Турака крај ишта се замењују са властима, 

тј. долази до њиховог изједначавања. Петруско крајиште се 1457. помиње као 
Петруска власт. 

Дванаест села у области Пека припадало је манастиру Раваници. То су 

следећа села: Љубиње, Камијево, Кумани, Смркове, Рвеница, Вишњица, Кру

шевац, Житковица, Гудречи, Војинци, Серпци и Поточец. (Miklosich 2004: 196-
200) Већина ових села убикована је и идентификована на терену. Међа села 
Камијева која се исцрпно бележи у повељи ишла је "над краиште хатар на 

Челатов камен". (Miklosic/1 2004: 199.) На основу прецизне убикације, утврђе
но је да се села Камијево налазило у доњем току Пека, 12 км јужно од Великог 
Градишта, а скоро исто толико западно од Голупца. (Веселиновић 2006: 105) 
Није нам тачно познат назив овог крајишта али се може претпоставити да се 

оно звало крајиште Пек или највероватније Голупско крајиште јер се налазило 

наспрам угарског Голупца. 

За време деспота Стефана на крајишту се нашао и најзначајнији рудар

ски и трговачки центар српске средњовековне државе, Ново Брдо. 

У изворима је познато и Врањско крајиште. Кнезу Балдовину и њего

вој деци за њихово "правоверно поработаније" (службу) краљ Стефан Дечан

ски даровао је цркву св. Николе у Врању "са сели.ма и с .међшщ и с виноградима 

и с катунш11 и с ливада.ivtа и с ;wлиновима и са сви.лщ правиншла (правииа) села 

тих". Дао је свега три села: Горње Врање, Доње Врање и Собина. (Радојчић 

1965:20) 
Краљ Душан између 1343. и 1345. године потврђује прилог свог власте

лина Маљушата, сина кнеза Балдовинова, Богородици Хиландарској: манастир 

Св. Николе у Врању са селима Горње и Доње Врање, селом Собином и катуном 

Влаха Псодераца. Повеља саджи и "закон људима црковни.м" и "закон Влахо.м". 

(Соловјев 1927: 107-108) Жупан Маљушат је свакако један од наследника кнеза 
Балдовина, пошто је позивањем на повељу Стефана Дечанског доказивао своја 

наследан права. (Благојевић 1976: 18) 
У повељи се помиње "кефалија врањански и севаст". (Новаковић 1912: 

415) Црква св. Николе, према повељи краља Душана, налази се "на кpajuutmy". 
(Соловјев 1927: 114) 

Мештани села Собина се потчињавају Хиландару заједно са свим култи

висаним површинама које постоје у сеоском атару, а свакако и са некултивисаним 

површинама, јер ће се признавати и поштовати старе међе сеоског атара. Становни

цима села Собине се гарантује да ће задржати све оне земљишне поседе и објекте 

које су држали за време казнаца Мирослава и на чему их је затекао тепчија Кузма 

када је преузео Врање. Реч је о легализацији права коришћења свих земљопоседа у 

селу Собина. Легализацију је извршио својевремено тепчија Кузма и он.а је морала 
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да се поштује и четрдесетак година касније. У средњовековној Србији није постоја

ла централна управа катастра, нити су вођене катастарске књиге, па ипак је држава 

у тој области морала да решава неке проблеме. Послови овакве врсте долазили су у 

надлежност тепчије. (Благојевић 1997: 26) 
У повељи јасно стоји одредба да се село Соби но потчињава Хиландару 

са свим својим култивисаним и некултивисаним површинама и да биће пошто

ване и признате старе међе тога села. (Новаковић 1912: 414) Такође, у истој 
одредби, мештанима овог села се гарантује да ће задржати све оне земљишне 

поседе и објекте које су држали за време казнаца Мирослава и на чему их је 

затекао тепчија Кузма када је преузео Врање. 

Казнац Мирослав се налазио у служби краља Милутина 1306. године 
а вероватно и нешто мало раније. (Благојевић 1997: 21) После њега на тој дуж
ности налази се казнац Драгослав. 

По наређењу краља Милутина тепчија Кузма је преузео Врање пре 

1306. године. Под Врањем се у овом случају подразумева жупа Врање са више 
села, међу којима се налазе Горње и Доње Врање, као и село Собина. 

Тврђава у Горњем Врању била је политички и управни центар крајине. 

За време краља Милутина и Стефана Дечанског граница се налазила знатно 

источније од Врања, источније од Велбужда и Землна, али једном организовано 

крај иште није због тога укинуто, већ је по свој прилици било само проширено. 

Врањско крајиште је после погибије господина Константина Драга

ша на Ровинама 1395. године постало самостална област. Кесар Угљеша је на 
почетку ХУ века био господар Врања, Иногошта и Прешева. Константин Фи

лозоф истиче у Житију деспота Стефана погранични положај ове области и 

наглашава да "постаде као неко крило Хришћаншиа". (Константин Филозоф 

1989: 98.) Под Турцима Врањски кадилук су сачињавали: Иногоште, Врање, 
Прешево, Моравица, Морава и Пчиња. 

Османлије су запоседајући поједине области у Србији и Македонији, 

претварали их у крајишта на челу са крајишницим. Савременици су у ХУ веку 

називали крајиштима и турске пограничне санџаке, организоване на српским 

земљама, а њихове заповеднике санџак-бегове-крајишницима или војводама. 

У новоосвојене градове постављали су своје посаде, које су добијале плату у 

новцу или тимаре у унутрашњости Турске. Тако су поступали са освојеним гра

довима на линији Скопље-Сарајево, као и на потесу Ниш-Крушевац-Смедерво. 

Један део запоседнутих подручја разделили би у тимаре градских посада, а пре

остале претворили у тзв. ешкинџијске тимаре, тј. тимаре ситнијих спахија који 

су били из редова "слугу и робова" крајишника дотичног крајишта, и из редова 

ситне домаће властеле и старих војника, који су им пришли. Припадницима 

ранијих војничких и полувојничких редова, који су ступили у њихову службу, 

Турци су остављали старе или давали нове слободне баштине. Слободне баш

тине добијале су и сеоске занатлије, уз вршење одговарајуће службе. 



"КРАЈИШТА" И "ВЛАСТИ" У СРПСКОЈ СРЕДЊОВЕКОВНОЈ... 11 

Изванредну слику о стању о крајишту које је организовано 1455. године 
пружа нам попис Крајишта Иса-бега Исхаковића из 1455. године. (Мушовић 
1992: 157) Дефтери, су од изванредне важности јер, пружају увид у структуру 
феудалног друштва Османлија, у политички, социјални, правни и економски 

положај појединих класа, сталежа и слојева. Незаобилазни су географски и де

мографски подаци који се црпе из њих. Дакле, незаменљив су изар за проуча

вање целокупног друштвеног и привредног стања у пописаној области. 

Оригинални наслов овог пописа у дословном преводу гласи: Копија 

збирног пописа вилајета Јелеча, Звечана, Ходидједа, Сјенице, Раса, Скопља, 

Тетова и предела који им припадају. Султан Мехмед II издао је налог да се 
изврши попис под руководством Алије сина Хаџи-Јакубова и Порти је предат у 

времену од 5. до 18. маја 1455. године. Овај дефтер је збирни, сумарни попис и 
садржи рекапитулацију података детаљног пописа, те приказује распоред феу

далних прихода на хасове, зијамете и тимаре. Настао је радом посебне државне 

комисије, коју су сачињавали емин, повереник и катиб, писар. Они су на лицу 

места били дужни да утврде и попишу све изворе феудалних прихода од личних 

феудалних пореза становништва, као и од свих грана привреде и промета, и да 

их разделе у хасове и тимаре. Тимарник је имао обавезу да пред емина доведе 

сву рају са свог тимара и да му поред показивања поседовних исправа, преда 

попис раје и износ трогодишњег прихода тимара. Кадије су предавале пописе 

харачких обавезника на подручју њиховог кадилука. Приликом пописа поједи

них лица, уписивано је њихово лично име и име оца или неког блиског рођака 

а код жена домаћица-име мужа. Потом је уписивано занимање или нека друга 

лична карактеристика: ожењен, неожење, хатиб, поп, итд. На крају пописа дат 

је њихов укупан број по групама: hdпe (куће, домаћини), blve (удовице-домаћи
ни), тиdzerred (неожењен) итд. (Sabanovic 1964: XLVIII) За Дубровчане је Иса
бег 1452. године био craisnich или craisnich dнcatus Bosne. 

У генези унутрашње власти у средњовековној Србији, у последњој 

фази њеног постојања, у доба Деспотовине, извршена је реформа државне уп
раве. Уведене су нове територијално-административне јединице власти. Место 

првобитних жупа заузеле су у ХЈУ веку нове јединице којима управљају кефа

лије. У последњој фази постојања средњовековне српаке државе наилазимо у 
њој поделу на власти. 

У доба деспота Стефана Лазаревића због сталне опасности од Тура

ка и константне политичке нестабилности изврешена је, у наследним земља

ма Лазаревића, реформа локалне и државне управе којом су створене власти, 

војно-територијалне јединице. Реформа је извршена у циљу јачања одбранбене 
способности српске средњовековне државе. Константин Филозоф у Житију 

деспота Стефана Лазаревића упоређује ову реформу са анђеоским чином. На 
челу власти стајале су војводе у чијим рукама се налазила војна, управна и 

судска власт. ( Благојевић 1997: 293) Ове војводе суштински се разликују од 
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некадашњих војвода кнеза Лазара, Вука Бранковића, Балшића или браће Дра

гаш, који су били поседници великих баштина, господари великих "држава" и 

заповедници већих војних одреда. Војводе у служби деспота Стефана као ста

решине појединих власти или великих градских насеља, налазе се у положају 

владаревих намештеника, па су по том питању блиске кефалијама. 

Константин Филозоф зна за преуређење државне управе и ставља га у 

свом излагању после битке код Ангоре и на Трипољу а пре добијања Београда. 

Реформе су највероватније извршене када је за то било најпогодније време, после 

престанка непосредне опасности од Турака и приближавања Србије Угарској. То је 

доба када место ранијих кефалија заузимају у Новом Брду војводе: први помен ових 

је из 141 О. године, а следећи у Законш"у деспота Стефана Лазаревића. ( 1412). 
У Житију деспота Стефана Лазаревића бележи се да је деспот Сте

фан у рудничкој Сребрници сазвао сабор "са патријархом од часних архијереја 

и благородних свију власти и свију изабраних" и ту "благослови Њl!га (Ђурђа) на 

господство". (Константин Филозоф 1989: 122) 
У изворима се као прва помиње Новобрдска власт 141 О. године што 

је и логично јер је реч о економски и привредно најачем средишту српске др

жаве. То је била и најјужнија погранична тврђава према области Бранковића 

у којој су се налазили Турци. Од почетка друге деценије XV века познате су и 
војводе у Новом Брду. У неким дубровачким одлукама за Ново Брдо помиње 

се comitatus или dist1·ictus овога града, што се свакао тиче подручја зависног од 
његовог војводе. 

Према Рударском законику деспота Стефана из 1412. године исцрпно 
су наведене дажбине и глобе које су припадале војводи у Новом Брду док о кул

ском војводи нема података. Војвода је добијао највеће новчане приходе од даж

бина на вино и глоба: трећину дажбине на вино, дажбине у натури од занатлија 

на тргу, по једну свиту, врсту одеће од шнајдера за Божић и Ускрс, по један пар 

ципела од шустера за Божић, по једне рукавице јагњеће, од кожухара без ознаке 

за који период времена, вероватно исто за Божић и по једне коњске потковице 
од поткивача за Божић и Ускрс (чл. II, ХШ, XIV, XV и XVI). 

Војводи припада и део од глоба. Од полувражде војводи припада четвр

тина, а од глобе за кривотворење новца, за недозвољену куповину хлеба и вина, 
за недозвољено продавање вина од стране грађана, изношење из града и прода

вање лоја и кожа, војвода добија трећину (чл. III и XIX). (Радојчић 1962: 51-52, 
55). Када је реч о кулским војводама може се претпоставити даје то био заповед
ник утврђене куле у Новом Брду. Ново Брдо је имало јако утврђење које је дуго 

одолевало Турцима у каснијим борбама пред пад Деспотовине. Ово утврђење је 

морало имати војну посаду. Како је функција војводе била у хијерархији веома 

важна, а његова се власт простирала поред града у коме му је било седиште и 

на област, власт, морао је имати подређених војних заповедника. Један од њих 
би био кулски војвода. 
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За Ново Брдо поред првог војводе забележеног 1410-11. године, везан 
је помен још шест војвода. Дубровчани су се у јуну 1417. године жалили деспо
ту Стефану на безакоње војводе Петра. Војвода Петар је у Новом Брду свезао 

двојицу њихових трговца "због њихове свађе" и узео им имање. Дубровчани 

још додају да због Петровог безакоња су забранили трговцима да иду у Ново 

Брдо и пустиће их поново да тамо тргују само ако добију потврдан одговор од 

деспота Стефана да "због таквих свађа трговцwиа неће и.мање одузииати". 

(Стојановић 2006: 219-221) Они су се и почетком августа 1417. жалили на без
акоње војводе Петра и траже од деспота Стефана да њиховим трговцима врати 

одузета имања. (Стојановић 2006: 221-222) 
Сачувано је писмо од 20. марта 1421. које Дубровчани пишу војводи 

Ивану Беројевићу из Новог Брда, поводом неког сребра које је војвода Иван 

преко Петра Трошановића дао на чување Мароју Тамарићу. Нешто касније они 

јављају деспоту Стефану да су пристали на неко поравнање у износу од 300 
литара сребра. (Стојановић 2006: 224-225) 

У Новом Брду познате су нам још следеће војводе: војвода Комнен 

( 1426-28), војвода Хрњко (1433-34), војвода Пријезда ( 1438) и војвода Љеш 
Спановић (1454). 

Островичка власт са центом у тврђави Островици на планини Рудник бе

лежи се у уговорима из 1414. године. Остров ица је сматрана војничким средиштем 
рудничког краја. Када је извршена реформа управе земље под деспотом Стефаном 

тамо је било седиште "остравичке власти". Већ 1413-14. руднички војвода био је 
Мазарак. Војвода Мазаракје (касније постао намесник у Зети са седиштем у Бару) 

имао је управу над Островичко.'v/ влашћу, која се простире на Рудник, Селца и око

лину, јер тада доноси одлуку у спору између двојице Дубровчана. 

Деспот Ђурађ Бранковић са сином Лазаром (1456) даје цркву и села 
градачком митрополиту Бенедикту и прилоге који су се налазили у Острович

кој власти. (Новаковић 1912: 532) 
Власти су биле организоване и у Зети после потписиваља 1423. годи

не мировног уговора са Венецијом. Седиште зетских војвода било је у Бару, 

Дривасту, Подгорици и, непосредно пред пад под турску власт, у Медуну. 
Голубачки војвода Јеремија истакао се у догађајима после смрти деспо

та Стефана јер је одбијао да преда град угарском краљу Жигмунду. 
Некудшлска власт се помиње 1428/29 године а Крушевска власт 

1429/30 године, на самом почетку владавине деспота Ђурђа Бранковића. (Нова
ковић 1912: 334, 336) 

Након што је српској држави припала територија на левој, босанској, 
обали Дрине 1433. године, организоване су две нове власти, чији су се центри 
налазили у тврђавама Теочаку и Тишници, али се оне спомињу тек после деспо
тове смрти. Теочакје доминирао долином Тавне и прилазима Зворнику и доли
ни Спрече, док се за Тишницу не може поуздано утврдити где се налазила. 
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У време када је Сребрница припадала Србији, поред кнеза у њој је био 

и војвода, заповедник власти. У Сребрници је забележено пет војвода. За све 

време владавине деспота Стефана и првих година владавине деспота Ђурђа 

војвода је био Богдан. После њега јавља се војвода Радич (1436-9), затим војво
да Радослав ( 1431-43), војвода Брајан ( 1454) и војвода Милош (1457). (Весели
новић 2006: 254) 

Појава Сиедерева.:е власти (1457) указује даје она организована после 
подизања града Смедерева. Смедеревски војвода био је педесетих година ХУ 

века Вукосав. 

Највише података о власти.ма у Деспотовини пружа нам повеља босан

ског краља Стефана Томаша издата 14. октобра 1458. године српском великом 
логотету Стефану Ратковићу. Краљ потврђује Ратковићу у баштину раније про

није. Ту се помињу Лепеничка, Борачка, Острвичка, Некудимска, Смедеревска, 

Теочачка и Тишачка власт. 

Већина за сада познатих власти, као што се одмах запажа, носила је 

своје име по градовима-Крушевац, Островица, Борач, Смедерево, Голубац, Пе

трус, Теочак, Тишница. Познати уговор у Тати из 1426. зна за castrum Thysnitza. 
Само једна власт је названа по месту Некудиму, забележеном као летњем бора

вишту деспота, а друга је добила име по жупи Лепеници. 

Седишта војвода, тј. центри нових управних јединица налазила су се у 

најважнијим градовима и тврђавама и могу да се класификују. То су резиденције 

владара, као што су Некудим и Крушевац, затим најважније пограничне тврђа

ве-Голубац, Петрус, Ново Брдо, Теочак, Тишница и, вероватно, Сребрница, и 

стратешка утврђења у унутрашњости попут Борача, Островице и Лепенице. 

У области Бранковића власти нису уведене, због тога што су Турци 

држали под својом контролом најважнија утврђења, као и привредне центре. 

Тамо је остало старо уређење. 

Као територијално-управна јединица, власт је најчешће обухватала 

ширу околину тврђава и градова, али је то могло да буде и територија жупе 

(Лепеница) или крајишта (Петрус). 

Некадашња крајишта добила су статус власти. Петруско крајиште се 

бележи 1427. године а две деценије касније оно се јавља као Петруска власт. 
Ова чињеница упућује на закључак да је временом дошло до изједначавања 

крајишта и власти. 

Посебно треба истаћи чињеницу да се приликом организовања и раз

граничавања појединих власти није водило рачуна о међама појединих власте

линстава. Манастиру Враћевштица припадало је село Враћевштица у Острвич

кој власти, као и село Друга Враћевштица, али у Борачкој власти. 
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"FRONТIER AREAS" AND "AUTHORIТIES" 
WПHJN ТНЕ SERBJAN MEDJEVAL STATE 

SUMMARY 

Thematically, the paper deals with military-territorial units that were 
organised within the Serbian medieval state. The above mentioned ones were the 
'frontia areas" and the "authorities" . Chronologically, the paper deals with the 
period of despot Stefan Lazarevic 's and despot Durad Brankovic 's reign. 

Tl1e frontier area in the medieval SerЬia represented а military-territorial 
unit or more simply stated а border area or а triЬal state, with special oЬ\igations 
and responsiЬilities. The frontier area ofVranje had its center in the town ofVranje, 
Petrus' one had its center in the town of Petrus, being situated eastwards from Paracin, 
апd when the state borders approached Novo Brdo, it instantly became the center of 
that particular frontier area. 

Dне to the greater and greater danger approac'1ing from tl1e Turks, the 
frontier areas wеге replaced Ьу the authorities, i.e. their eqнalization сате forth. 
А reform was carried out aimed at the strengthening of the SerЬian medieval state 
defense doctrine. Most of the currently famous authorities got their names after the 
followiпg towns: Krusevac, Ostrovica, Borac, Smederevo, Gо\нЬас, Petrus, Teocak 
апd Tisnica. Only one authority obtained its name after the place called Nekudim, 
noted down as а sнmme1· residence of а despot, and the second one obtained its name 
after the triЬal state of Lepenica. 
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DRUSTVENA STRUKTURA U VOJVODINI 
1 ORIJENTACIJE КА BUDUCNOSТI 

Dusan Marinkovic 

REZIME 

U ovom radu autor analizira odnose izmedu drustvenih slojeva prema orijentacijama 
ka buducnosti (fиture orientation) u Vojvodini. Nalazi u ovom radu deo SLJ sireg istrazivackog 
projekta koji se realizuje па Odseku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu od 
2006. godine. Rezultati ovog segmenta istraZivanja ukazuju da postoje socioloski znacajne 
razlike izmedu drustvenih slojeva i njihovih kolektivnih stavova i preferencija prema bu
ducnosti, to jest prema procenama о egzistencijalnim izvesnostima/neizvesnostima. Takode, 
primecene su i znacajne socioloske razlike izmedu starosnih kategorija i orijentacija prema 
buducnosti, kao i razlike izmedu obrazovnog nivoa i orijentacija prema buducnosti. 

Кljucne reci: Drustvena struktura, orijentacUe ka buducnosti, Vojvodina, socioloska 
teorija, drustveni slojevi 

TEORIJSКI DEO 

Sociologija i projekcije buducnosti 

Veze sociologije i buducnosti predstavljaju mnogostruko i neraskidivo tkivo 
koje gradi sociolosku teoriju i disciplinarni socioloski identitet od samog njenog nastan
ka. Istorijski posmatrano, sociologijaje, jednim svojim Ьitnim delom, Ьila опо novo dis
ciplinarno podrucje kome је prakticka filozofija poverila deo projekcija buducnosti. Bez 
obzira da li se radilo о Sen-Simonovoj projekciji novog industrijskog i etickog tipa drus
tva; о Kontovoj projekciji pozitivnog stadijuma razvoja drustva; о Marksovoj projekciji 
novog besk\asnog drustva; ili о onim nastojanjima da se н socioloskoj teoriji implicitno 
isprojektuju modeli buducnosti: lineami, mehanicisticki, ciklicni ili katastrofiCni, sociolo
gijaje, izmedu ostalog, proizvod istorijski sedimentiranih projekcija buducnosti, nadanja, 
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verovanja u mogucnost promene drustvenog sveta i pokusaja da se iz istoricistickih mo
dela (na primer, Hegel, Marks, Kont) artikulise prakticko naucno, teorijsko i metodolosko 
polje sa izvesnim predvidalackim kapacitetima. Iako је dosta rano - da Ьi se metodoloski 
legitimisala u sistemu pozitivnih nauka-prekinula Ыiske odnose sa razlicitim l!topijskim 
i drugim varijetima buducih projekcija drustva, sociologija, sve do danas, nikada nije LJ 

potpunosti i trajno odustala od ideje da је moguce i potrebno tragati za anticipatornim 
resenjima buduceg drustvenog razvoja. Pre nego sto је istorijski i socijalno ovakav na
ucni i socioloski model projekcija buducnosti Ьiо moguc, Ьilo је potrebno razgraditi one 
strukture dugih istorijskih tгajanja, koje su buducnost projektovale na sakralne i misticne 
nacine u transcendentne sfere. Jedna od takvih dugotrajucih strukture Ьila је ј tragicna 
vizija sveta, u cijoj perspektivi dominira sada5njost kao Ьivstvovanje-u-svetu i egzistenci
jalni sudar potpuno usamljenog i nemocnog coveka pred njegovom sopstvenom i jedin
stvenom, nikada savladanom sudЬinom - ziveti smrtno na zemlji, igrati samo uloge na 
egzisteпcijalnom obzorju koje se predstavlja kaofatum, а cijije nemi posmatrac bog, cije 
se reci i postupci nikada ne mesaju sa reCima i postupcima glumca. Njen istorijski opozit 
- ideologija kao vizija sveta - vizija је coveka i sveta utemeljena na optimistickoj per
spektivi covekovih moci, а koja se pojavljuje kroz dimenziju buducnosti kao mogucnosti 
- mogucnosti iivotnog plana (Berger, Berger and Kellner 1973 ). U takvoj vizij i, covek se 
pojavljuje kao Ьiсе sa osnatenim smislom za poverenje u samog sebe i svoje mogucnosti 
da iskonstruise, menja i projektuje (buduci) drustveni svet kroz kolektivnu moЬilizaciju i 
intervenciju u zajednickoj javnoj sferi - ili kroz politiku i ideologiju, ili kroz proizvodni 
svet tehnike, tehnologije i nauke. То istorijsko savladavanje tragicne vizije ne nosi sa 
sobom jedino samopouzdanje u sopstvene delatne moci, vec i prevladavanje tradicional
nih oЫika religijski, misticno i tragicno zasnovanih projekcija buducnosti kao neizvesnil1 
spasenja ili vecitog kruga rodenja i шniranja (Spenser 1982: 685-686). Obdaren veгom 
u sopstvene delatne potencijale, covek Ьiva obdaren i novim smislom odgovornosti za 
posledice sopstvenog delanja i projekcija buducnosti kroz intervencije u-svetu. Odgovor
nost vise nije smestena u sferu transcendentnog, vec imanentnog drustvenog sveta. Tako 
se i sama (evropska) sociologija "primarno razvila kao odgovor na slom tradicionalnog 
poretka tokom ranog devetnaestog veka koji је proizvod industrijalizma i revolucionar
ne demokratije" (Kinloch 1981: 32). U tom smislu, sociologija је svoju patnju sve vise 
l!smeravala na tekuce strl!kturalne proЫeme (klasne tenzije, promene Ll sferi rada, veliku 
drustvenu pokretljivost, otudenje, nagli rast gradova, izrastanje novЉ klasa itd.), а manje 
na potencijalna "nuzna" ishodisa istorijskih kretanja ka buducim tipovima drustva koja 
nemaju ili imaju malo veze sa postojecim strukturalnim poretkom. Sve vise, sociologija 
se okretala reformskirn zahtevima u okvirima zatecene drustvene strukture i politickog 
poretka, а sve manje revolucionarnim, utopijskim i istoricistickim projekcijama smena 
epoha. 

Posebno znacajna veza sociologije i buducnosti jeste ona koja је sociologiju 
cvrsto vezivala za utopiju, pre svega onu drustvenu i urbanu. Od antickih izvora, pre
vashodno onih platonovskil1 i platonicarskih, preko Aurelija Avgustina i sгednjove-
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kovnih potraga za utopijom, idealnim gradovima Tomaza Kampane1e, Tomasa Mora, 
AIЬertija, Filareta, di Dorda, Franje Petrica (Patrici), КаЬеа i drugih, ра do modernih 
urbanih utopija Le KorbizUea i Paola Solerija, sociologija је uvek Ьila disciplinarno 
podrucje posredno ili neposredno povezano za kritiku postojeceg sa aspekta mogu
ceg i alternativnog - utopijskog kritickog modela. Istovremeno, Karl Manhajm је 
skrenu paznju na posebne veze sociologije (sociologije znanja i drustvene stvarnosti), 
ideologije i utopije, kao i na druge utopijske modele: orgUasticki hilijazam anabap
tista; liberalno-humanitarne ideje; konzervativne ideje; i socijalisticko-komunisticke 
utopijske ideje (Manhajn 1978: 191-243). 

Noviji razvoj i fragmentacija ionako fragilnog discip1inarnog polja socio
Iogije, artikulisao је studije buducnosti ifuturologiju (Rankovic 1995), kao potrebu 
da se odgovori na sve neizvesniju globalnu buducnost u ekoloskom, tehnoloskom i 
ekonomskom pogledu, tako da se savremena sociologija sve vise vraca staroj ideji 
(a1i ne i metodologiji) da је pozvana da doprinese projektovanju nekog drugacijeg 
novog sveta. 

Posebnu paznju treba skrenuti na cinjenicu da sociologija svoje veze sa pro
jekcijama bl!ducnosti crpi, jednim svojim delom, i iz klasicnih dela Maksa Vebera. 
U tom smislu, Martin Spenser је skrenuo paZnju da је "osnovna dinamika psiholo
gUe (ali i sociologije, prim. ОМ) buducnosti prikazana u Veberovoj s1avnoj analizi 
nenameravanih posledica Kalvinove doktrine predestinacije" (Spenser 1982: 683). 
Zapravo, Veberova namera nije Ьi\а da se bavi Ьilo kakvim socioloskim projekcijama 
buducnosti, ali је njegova analiza razlicitih religijskih odnosa prema svetu (а pre 
svega kalvinistickom varijetetu protestantizma, koji је postao paradigma za ovosve
tovni, asketski pristup u orUentacijama prema buducnosti) postala jedan od najzna
cajnijih modela za proucavanje projekcija buducnosti, to jest, zivotnih orijentacija 
i covekovog odnosa prema sopstvenom zivotu i svetu. Ipak, s obzirom da se ovde 
radi о neanticipiranim posledicama, sociologUa moze jedino da se bavi upravo tim 
cinjenicnim posledicama, а ne nagadanjima sta Ьi mogli u buducnosti da budu ti 
dominantni faktori koji се pokгenuti (globalne) neanticipirane posledice. Kako је 
primetio Piter Berger, vec nakon Drugog svetskog rata pojavio se citav niz veoma 
konsekventnih faktora za buduci razvoj drustva koji su iznenadili veCinu, ako пе i sve 
sociologe "Stavise, cak i nakon sto su se ovi dogadaji jasno pojavili u razmatranjima, 
sociolozi st1 shvatili da su nesposobni da ih objasne ili da im odrede smisao unutar 
okvira socioloske teorije. S obzirom na znacaj ovih dogadaja, neuspeh sociologije 
da ih predvidi, ili bar da ih shvati, llkazuje na to daje tu nesto ozЬiljno lose" (Berger 
2006: 192). Dakle, na izmaku svog velikog klasicnog razdoЫja, kada se upravo bavi
la Velikim pitanjima, sociologija је propustila da l1Vidi da se ll sezdesetim godinama 
dvadesetog veka odigrala velika promena u ulogama makгo-strukturalnih aktera, to 
jest, da se tradicionalno najprivilegovaniji drustveni sloj (а pretpostav\jalo se i u pri
licnoj meri konzervativan) nasilno pobunio protiv istog drustva (isto: 192-193) koje 
im је omogucilo takvu istorijski autenticnu privilegovanost. Drugim recima, pro-
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gresivni pokreti drustveno su blli smesteni и bogatoj visoj srednjoj klasi (isto: 193). 
Drugi slucaj ovog velikog socioloskog propusta Ьila је пagla, iпteпzivпa i globalпo 
koпsekveпtпa modernizacija zemalj istocпe Azije, pre svega Јарапа. Na koпfereпciji 
koja se odrzavala pedesetih godiпa "i koje se пeki od ucesпika пerado secaju, siroko 
је Ьila rasprostraпjeпa saglasпost da је koпfucijaпizam Ьiо јеdпа od teskih prepre
ka u razvoju Koreje i kiпeskim drustvima" (isto: 193). Na trecem mestu, jos uvek 
optereceпa prosvetiteljskim пasledem razuma, slobode i progresivпe sekularizacije 
kojaje (atrikulisaпa u revolucioпarnu praksu) deziпtegrisala samo jezgro religiozпog 
odпosa modernog coveka prema svetu, sociologijaje propustila da uvidi upravo опо 
suprotпo: u pocetku tihu, а kasпije sve progresivпiju i sve vise politicki оЬојепu 
desekulai·izaciju - па veoma razlicitim i razпorodnim mestima u svetu. Verovatno 
је tek Homeiпijev povratak u Iraп skreпuo paznju da је modernizacija јеdап mпogo 
fragilniji skorasnji scenario moderпih drustava u odnosu па drevпu covekovu potrebu 
za religiozпoscu. Konacno, u svojoj podeljenosti- kojaje sledila politicku Ыokovsku 
podeljenosti па kapitalisticki i socijalisticki svet nakon Drugog svetskog rata - па 

buzoasko-akademsku i marksisticku nauku о drustvu, sociologija i jednog i drugog 
tabora, sve do kasnih osamdesetih godina, nije mogla da pretpostavi tako пagli kolaps 
Sovjetskog Saveza i celokupnog istocпog Ыоkа, а роsеЬпо ne brzu i lancaпu koпse
kveпtпost politickog raspada па ekonomska i ce\okupna drustvena prestrukturiraпja, 
sve do Azije i Кiпе posebno. 

MODERNI COVEK: IDENTIТET I BUDUCNOST 

Moderпi, iskorenjeni ili beskucni socijalni identitet formirao se i formirao је 
sferu socijalпe gradaпske javпosti kroz diskurzivпe prakse: moderпu politicku eko
пomiju, otvoreпo trziste, jasпu polarizaciju pгivatnog i javпog, sekularne ideologije i 
ideju пасiопаlпоg (identiteta). Ove diskurzivne prakse imale su јеdпо Ьitпо drugacije 
obelezje od svih prethodпih - realizovale su se kao buduci projekti ovozemaljskog 
drustveпog sveta. 

Pored toga, ovaj tip ideпtiteta imao је i nekoliko kljucпo drugacijih koпsti
tutivпih dimeпzija u odпosu па socijalпe ideпtitete proteklih epoha: specificпu otvo
renost (prema svetu), posebпu diferencimnost, refieksivnost i individualnost (Berger, 
Berger апd Kellпer). 

1. Specificпa otvoreпost moderпog socijalпog ideпtiteta odnosi se па zivotпi 
projekat modernog coveka koji ga ciпi beskucnim ј пikada dovrseпim Ьicem. 

Za razliku od tradicioпalпih ideпtiteta, cija је zivotпa Ьiografija od samog 
pocetka jedan dovrseni projekat u isto tako dovrseпom i semaпticki zaokru
zeпom svetu, socijalпe Ьiografije moderпog coveka predstavljajll zivotпi рlап 
stalпih realizacija i "migracija kroz razlicite drustveпe svetove i kao uspesпa 
realizacija velikog broja mogucih ideпtiteta" (isto: 77). Otvoreпost ovakvog 



DRUSTVENA STRUKTURA U VOJVODINI 1 ORIJENTACIJE ." 21 

identiteta, zapravo је vecita, neogranicena otvorenost za permanentno kon
strL1isanje i rekonstruisanje sopstvenih videnje rea\nosti - kao buducih proje
kata. Mog\o bi se zakUuciti da је u pitanju identitet otvoren prema razlicitim 
naracijama, dakle, interpretacijama drustvene reaJnosti. U svojoj istorijskoj i 
socijalnoj samorealizaciji, ovaj konverzaciono naklonjen (conversion prone) 
(isto: 77) diskurzivni identitet, konstruisao је p\uralitet drustvenih realnosti i 
time otvorio prostore za mnostvo interpretativnih varijaЬilnosti sopstvene re
alnosti i samog sopstva, а to је Ьi\о moguce onog trenutka kada se buducnost 
projektovala kao mogнcnost za promene. 

2. Specificna diferenciranost modemog socijalnog identiteta neposredno proizilazi 
iz prethodne dimenzije socijalnog identiteta i posledica је pluralizacije drustvene 
realnosti i umnofuvanja individнalnih narativa о realnosti, buducnosti i sfera vred
nosti. Pluralizacija drustvene realnosti i njena interpretativna varijaЬilnost ucinile su 
drustvenu realnost- u odnosu na prethodne poretke - nestaЬilnom i relativno nepo
uzdanom, kako н sada5njosti, ajos vise н budнcnosti. U pred-modernim drustvima, 
interpretativna varijaЬilnost Ьila је svedena na minimum, ali је povratno, obezbe
divala maksimalnu semanticku koherentnost i ontolosku sigurnost. Sve socijalne 
prakse - u smislu tradicionalnog drustvenog delanja - konstruisale su relativno mo
nolitrш drustvenu realnost, cUa је interpretativnost Ьila zagarantovana pripisanim 
socijalnim statusima Qednim tipom drustvene strukture), sajasno izdiferenciranim 
ulogama u institucionalnom poretku i u poretku svakodnevnog zivota. Plura\izam 
socijaJnih svetova prvo је doveo u pitanje (ponudivsi vise interpretativnih i nara
tivnih mode\a) instituciona]ne poretke relativizujнci ih: "konsekventno, instituci
ona\ni poredak је pretrpeo izvestan guЬitak realnosti" (isto: 77). Drugim recima, 
institucionalni aspekti drustvene realnosti i iskustveni dozivljЩ sopstvapostaju vise 
realisticni nego spoljasnji, objektivni svet (isto: 78). Као kljucne implikacije ova
ko konstruisanih socUalnih identiteta i drustvene rea\nosti, javUa se diferenciranost, 
odnosno, kompleksnost individualno-subjektivnih realnosti. Ovim se istovremeno 
otvorilo i stalno prisutno pitanje krize modemog identiteta i same moderne, kao 
neizvesnosti sada5njosti i buducnosti. 

3. Refleksivnost modernog socijalnog identiteta predstavlja svojevrsnu reakciju 
na guЬitak i nepouzdanost realnosti i ontoloske sigurnosti. Sve dokje tradici
onalni oЫik socijalnog identiteta konstruisao drustvenu rea\nost na neproti
vrecan nacin, kao integralan, staЬilan i jednom za svagda dat tota\itet, covek 
је mogao da zivi sa minimumom refleksivnosti. U tom smislu, refleksivnost 
је razvijana kao strateski deo zivotnog p\ana koji ohrabruje па donosenje 
odluka i planiranje (isto: 78), nezavisno od Ьi\о kakvih prethodno нtvrdenih 
tradicionalnih autoritamih konvencija. Kako primecuje Berger, ovaj tip iden
titeta "gaji svojevrsno neprijateljstvo prema spokojstvu", povecavajuci rizike 
(isto: 78). Veberijanski receno, moderni identitetje konstruisan kroz anticipa-
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ciju ciljno-racionalnog delanja, dakle, delanja sa rizicima, koje aktera nuzno 
stavlja LI refteksivnu poziciju prema seЬi i svetu. 

4. Individualnost modernog socijalnog identiteta konstruisanaje na zadobijenim 
indivudualnim, pojedinacnim pravima i slobodama, а ne tradicionalnim sta
leskim prerogativima. Naime, citavo moderno doba, kako istice Habermas, 
stoji pre svega u znaku subjektivne slobode. Ona se ostvaruje "u drustvu kao 
privatnopravno obezbeden prostor za racionalno postizaпje vlastitih interesa, 
u drzavi kao priпcipijelпo ravпopravno ucesce u obrazovaпju politicke volje, 
u privatnoj sferi kao eticka autoпomija i samoostvarenje, пajzad u javnosti, 
koja se odпosi па tu privatnu sferu, kao proces obrazovaпja, sto se odvija 
preko usvajaпja kulture koja је postala refleksivпa" (Habermas 1986: 34). 
Као i u prethodnim slucajevima, i ova dimenzija identiteta L1sko је povezana 
sa procesom p\uralizacije drustvene realnosti. Sve dok su religija i tradicio
nalni drustveni poredak obezbedivali koherentпost u tumacenjima socijalпih 
simbola, odnosno, sve dok је u koherentnom socijalnom prostoru mogao sa 
drugima neprotivrecno da deli (bez obzira па statuse) jediпstveпi svet religij
skih simbola, dotle iпterpretativnost пiје imala potrebe za dгugim izvorima 
legitimacije smisla i znacenja. Sa pluralizmom drustvene realnosti, posttradi
cionalni subjektivni identitet је ohrabreп u verovanju da drugi ne mora пuzno 
verovati u isti poredak simbola i tumacenja. U tom smislu, pluralizacija је, 
kako пaglasava Berger, imala izrazito sekularizujuce efekte. Ovi efekti su, 
u svakom slucaju, Ьili izrazito konsekventni, pre svega zbog toga, јег su se 
njihove koпacne posledice manifestovale u separaciji drzave i crkve, javпog 
i privatnog, sekularnog i religijskog obrazovanja, te konacno trajnim guЫje
пjem crkve kao fokusa kolektivnog zivota. 

Sa raspadom reprezentativnih identiteta i padom starog rezima i njegovih 
iпstitucija, religijska koпstrukcija realnosti izgublla kvalitet izvesnosti i otud postala 
stvar individualnog izbora (Berger, Berger and Kellпer). Recima Bergera, "vera vise 
nije socijalno data, vec mora Ьiti individualno postignuta" (isto: 81). Isto vazi i za 
izvesпost/neizvesnot buducпosti. Slamanjem ovog koherentnog sistema konstrukcije 
realnosti, otvorio se prostor za поvе izvore defiпicija realnosti i buducпosti. 

EMPIRJJSКI DEO 

Rezultati istraiivanja 

Iako је u uvodnom delu ovog rada naznaceпa teorijska i istorijska dimeп
zija orijentacije ka buducnosti, koja se пе tice neposredno same drustveп strukture i 
drustvene stratifikacije, kao пi koпkretnih razlika izmedu drustveпih gгupa, slojeva i 
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klasa prema buducnosti, Ьilo је neophodno skrenuti paznju da sociologija ima dugu 
tradiciju odпosa prema buducпosti, kao i da savremeпi covek svoj odnos prema bu
ducпosti duguje velikim istorijskim traпzicijama koje su buducnost uciпile mogLicim 
u smislu individualпih i kolektivпih sekularnih projekta. Ipak, malo је studija za koje 
se moze reci da su se bavile odпosom drustveпe strukture i orijeпtacija prema bu
ducпosti, to jest, koпkretпijim analizama stavova odredeпih strukturalпih elemenata 
prema tome sta se procenjuje kao pozeljno/nepozeljno ili izvesno/пeizvesno u pogle
du bнducпosti. Neke od studija koje mogu posluziti kao uzori za ovakva istrazivanja 
su Dareпdorfovo istrazivaпje radnicke klase L1 industrijskom kapitalistickom drustvu 
(Class and Class Conflicts in Industrial Society) iz 1959.; Vestergard i Restlerovo 
istrazivanje klase u kapitalistickom drustvll iz 1976" Goltorpovo i Lokvudovo istra
zivanje о imucпom radпiku u drustvenoj strukturi iz 1968 (The Affiuent Worker in the 
Class Structure); te Parkinovo istrazivaпje о klasnoj nejednakosti (Class Inequality 
and Political Order) iz 1972. Ovo su пеkа od istrazivaпja koja su па neposredan 
nacin uputila na cinjenice da postoje odredene socioloske pravilпosti, koje su struktu
ralno uslovljene, а koje su vidljive na nivou odnosa klasa i drustvenih slojeva prema 
dinamici drustvenog i ekonomskog zivota. Drugim recima, postoje odredene klasпo
slojne karakteristike u orijeпtacijama prema buducпosti. Stoga ovaj rad prevashodno 
pripada stratifikacioпoj analizi koja se odпosi na buducnosne orijentacije drustveпih 
slojeva i drugih strukturalпih i demografskih elemeпata. Uzimajuci u obzir ogranice
пost prostora, ovde се Ьiti izneta samo skica пajva:lпijih empirijskih pokazatelja. 

U ovom istrazivaпju sprovedeпom tokom 2006. godiпe u na teritoriji Voj
vodine, па t1zorku od 1204 ispitaпika, koпstruisaпaje skala (u rasponu od ldo 5, pri 
cemu је 1 =пајmапјi stepeп slagaпja/пeslagaпje; 5=пajvisi stepen slagaпja) orijeп
tacija prema buducnosti (buducnosne orijentacije) koja se odnosila па: projekciju 
buducih sigurпosti u materijalпom polozaju, projekciju buducih sigurnosti u profe
sioпalnom polozaju i usavrsavanja i projekciju potencijalne buduce sigurnosti koju 
obezbeduje skolovanje. 

Za potrebe ovog istrazivaпje, orijeпtacije prema buducпosti se uopsteпo 
mogu odrediti kao "ljudska sposobnost da se aпticipiraju buduci dogadaji, pridajuci 
im licпa znaceпja i operisuci sa пjima па mentalnom nivou" (МсСаЬе and Barnett). 
Pri tome, to su роsеЬпе kolekcije shema, stavova, pretpostavki (tacitпih ili ekspli
citпih - elaboriraпih), prefereпcija, aspiracija i ciljeva koje su utemeUene па osnovu 
prethodпih iskustava. То su, zapravo, anticipatorni mehanizmi validacije ili invalida
cije licnih konstukata о realпosti, koji su usmereпi па buduce dogadaje. 
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Pregled opstih podataka 

N Mean 
Koliko је, ро vasem misljenju, vazno imati siguran 

1201 3.35 
posao, bez obzira na visinu plate: 
Koliko је vazno sticati novac na razlicite nacine i u 

1202 2.61 
svakoj prilici: 
Koliko је zaposlenjem vaznije obezbediti penzUu i 
ustedevinu, nego ulagati zaradeni novac u razlicite 1202 3.09 
poslove: 
Koliko је vazno imati stalno zaposlenje sa skromnom 

1201 3.19 
platom nego stalno menjati poslove zbog ve6e zarade: 
Da li је, sto se tice zaposlenja, drzavni i drustveni sektor 

1201 3.82 
jos uvek mnogo sigurniji od privatnog: 
U kolikoj meri odlazak u inostranstvo jos uvek 
predstavlja mogu6nost za trajnu materijalnu i finansijsku 1199 3.47 
sigurnost: 
Koliko se slazete sa tvrdnjom da ukupni materUalni i 
drustveni polozaj ne moze da se promeni na bolje za 1199 3.48 
kratko vreme, za zivota jedne generacije: 
Koliko је vazno uvek biti spreman na rizike pokretanja 

1199 3.74 
sopstvenog poslaЉiznisa: 
u kolikoj merije vazno ulagati u skolovanje, bez obzira 

1201 4.11 
koliko dugo traje: 
U kolikoj је meri vazno usavrsavati se i uciti i posle 

1199 4.52 
zavrsenog skolovanja: 
U koliko је meri vaznUe ulagati u nekretnine i posao 

1200 2.26 
nego u skolovanje: 
Koliko је vaznija ustedevina za "cme dane" nego za 

1200 1.93 
budu6e obrazovanje dece: 
Koliko је vaznije stedeti zbog materijalne sigurnosti 

1199 2.22 
(nove kuce ili stana) nego zbog obrazovanja: 

Као sto se moze videti u tabelarnom pregledu opstih pokazatelja buducno
snih orijentacija koje se odnose na ponudene stavove, najveci broj ispitanika smatra 
da је ulaganje u skolovanje, bez obzira na to koliko dugo traje, kao i usavrsavanje i 
ucenje i nakon zavrsenog skolovanja najdominantnUa (i najvrednija) orijentacija. S 
druge strane, kao najmanje pozeljne orijetacije procenjene su one, koje se odnose na, 
moze se reci, tradicionalne nacine odnosenja prema nesigurnoj buducnosti а to su 
davanje prednosti (novcanoj) stednji naspram obrazovanja dece, kao i stednja zbog 
materijalne sigurnosti (kuce ili stana) nasuprot obrazovanja. Ovi opsti pokazatelji 
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upucuju па pretpostavku da је obrazovaпje kao globalпi domiпaпtпi kaпal drustve
пe pokretljivosti prepozпat i kod пasih ispitaпika kao опај faktor koji t1 пајvесој 

meri moze da osigura stabilпu buducпost. Dakle, ulagaпje u obrazovaпje i ulagaпje 
u materijalпu sigurпost (поvсапu ili u smislu пekretпiпa kao kapitala) пalaze se па 
suprotпim polovima vredпovaпja buducпosпih orijeпtacija. Ostali stavovi koji se od
пose па druge tipove buducпosпih orijentacUa imaju srednje vredпosti u odnosu па 
obrazovanje i novcanu/materijalпu stednju. 

Pregled korelacionih nalaza 

Ро\: 

muski zeпski Total 
Koliko је, ро vasem misljeпju, vazпo imati siguraп 3.24 3.45 3.35 
posao, bez obzira па visiпu p\ate: 
Koliko је vazпo sticati поvас па razlicite пасiпе i и 2.69 2.53 2.61 
svakoj prilici: 
Koliko је zaposleпjem vamije obezbediti peпziju i 3.01 3.18 3.09 
ustedeviпu, пеgо ulagati zaradeпi поvас и razliCite poslove: 
Koliko је vaZпo imati stalпo zaposleпje sa skromnom 3.07 3.31 3.19 
platom nego stalno menjati poslove zbog vece zarade: 
Da li је, sto se tice zaposleпja, drzavпi i drustveni 3.73 3.89 3.82 
sektor jos uvek mпogo sigurпiji od privatnog: 
U kolikoj meri odlazak и iпostraпstvo jos uvek 3.47 3.48 3.47 
predstavlja mogucлost za trајлн materijalлн i 
fiлaпsijsku sigurпost: 

Koliko se slazete sa tvrdлjom da ukupпi materijalпi i 3.44 3.51 3.48 
drustveлi polozaj ле moze da se promeлi na Ьо\је za 
kratko vreme, za zivota јеdпе geлeracije: 
Koliko је vazлo uvek Ьiti spremaл ла rizike 3.83 3.66 3.74 
pokretaлja sopstveпog pos la/Ьizпisa: 
u kolikoj meri је vazлo ulagati и skolovaлje, bez 3.95 4.26 4.11 
obzira koliko dugo traje: 
U kolikoj је meri vazлo usavrsavati se i uciti i pos\e 4.47 4.56 4.52 
zavrsenog skolovaлja: 
U koliko је meri vazлije ulagati и лekretлiлe i posao 2.34 2.19 2.26 
nego и skolovanje: 
Koliko је vaznija ustedeviлa za "crne dале" леgо za 1.91 1.95 1.93 
buduce obrazovaлje dece: 
Koliko је vaznije stedeti zbog materijalne sigurnosti 2.28 2.16 2.22 
(nove kuce ili staлa) леgо zbog obrazovanja: 
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Kada se stavovi buducnosnih orijentacija uporede ll odnosu na pol ispitani
ka, mogu se primetiti ujednacenosti prema ponudenim stavovima. Odstupanja koja 
su uocljiva odnose se na one buducnosne orijentacije koje su povezane sa staЬi\nim/ 
promenljivim radnim mestom i visinom plate, to jest, na investiranje u skolovanje. 
Tako se veomajasno moze uociti daje zenski deo ispitanika manje spreman na rizike 
stalne promene posla zbog vece p\ate (3.31), u osnosu na muskarce (3.07) u uzorku. 
S druge strane, zene su spremnije ( 4.26) da ulazu u onu buducnosnu orijentaciju koja 
se odnosi na obrazovanje. 

Kada је u pitanju skolska sprema, odnosno zavrsena skola ispitanika, moze 
se primeti sledece: u prvo1n ponudenom stavu (Koliko је, ро vasem misljeпju, vaiпo 
imati siguraп posao, bez obzira па visiпu plate); nema znacajnih odstupanja. То isto 
vazi i za stavove: И kolikoj mai odlazak и iпost1·aпstvo jos uvek predstavlja mo
gucпost za trajпu materijalпu i fiпaпsijsku sigurnost; Koliko se slaiete sa tvrdпjom 
da ukupпi materijalпi i drustveпi poloiaj пе moie da se promeпi па bolje za kratko 
vreme, za iivota јеdпе geпeracije: Koliko је vaiпo uvek Ьiti spremaп па rizike pokre
tanja sopstveпog posla!Ьizпisa. Medutim, u svim ostalim stavovima koji se odnose 
na buducnosne oгijentacije postoje odstupanja. Tako su ispitanici sa nezavrsenom 
osnovnom skolom spremniji za sticanje novca na razlicite nacite i u svakoj prilici, 
mada је ukupak skor ove varijaЫe mali (tota1=2.60). Ono sto takode treba primetiti 
jeste odstupanje na varijaЫi Koliko је zaposlenjem vaiпije obezbediti peпziju i uste
aeviпu, пеgо ulagati zaraaeпi поvас и razlicite poslove. Ovde se moze primetiti da 
је ispitanicima sa nizim obrazovanjem vaZnije zaposlenje koje се obezbediti pen
ziju i ustedevinu, nego ulaganje zaradenog novca razlicite poslove. Ovo razlike se 
mogu razumeti kao posledice razlicitih procena sopstvenih i strukturalnih ( drustvenih 
i ekonomskih) mogucnosti da se ostvari doЬit na trzistu. Ovo, kao i ona buducnosna 
orijentacija koja se odnosi na to koliko је VaZПO imati stalno zaposlenje sa skromnom 
platom u odnosu na promene poslova zbog vece plate, ukazuje na vecu spremnost 
ekonomskog rizika onih koji imaju visoko obrazovanje, nego onih sa nizim, osnov
nim obrazovanjem. То isto vazi i za stepen poveranja u drzavni/drustveni sektor, gde 
se moze uociti gotovo linearno opadanje stepena poverenja u ovaj sektor (naspram 
privatnog) sa porastom nivoa skolske spreme. Dva veoma znacajna odstupanja mogu 
se uociti i kod onih 01·ijentacija koje se odnose na stednju kao meru buduce izvesno
sti, u odnosu ulaganje u obrazovanja. Uprkos malom ukupnom skoru (total=l .93), 
stednja kao oЫik finansijske sigurnosti linerno opada sa porastom nivoa obrazovanja. 
Isti liпearni smer se moze primetiti i kod one orijentacije koja se odnosi na stednju 
kao meru mate1·ijalne sigurnosti (zbog kuce ili stana), а na stetu obrazovanja. 



nezavrsena zavrsena 
osnovna osnovna 

skola skola 
Koliko је, ро vasem misljenju, 
vaZпo imati siguran posao, bez 3.46 3.75 
obzira na visinu plate: 
Koliko је vaZпo sticati novac na 

2.85 2.79 
razlicite nacine i u svakoj prilici: 
Koliko је zaposlenjem vaZлije 
obezbediti penziju i ustedevinu, 

3.42 3.75 
nego ulagati zaradeni novac u 
razlicite poslove: 
Koliko је vaZпo imati stalno 
zaposlenje sa skromnom platom 

3.46 3.86 
nego stalno menjati poslove 
zbog vece zarade: 
Da li је, sto se tice zaposlenja, 
drzavni i drustveni sektor 

4.15 4.13 
jos uvek mnogo sigurniji od 
privatnog: 

U kolikoj meri odlazak u 
inostranstvo jos uvek predstavlja 

3.38 3.43 
mogucnost za trajnu mateЩalnu 
i finansijsku sigurnost: 

Zavrsena skola ispitanika: 

srednja 
zanat skola/ visa skola 

gimnazija 

3.59 3.23 3.46 

2.63 2.69 2.43 

3.50 2.97 3.02 

3.71 3 .11 3.14 

4.00 3.70 3.99 

3.46 3.58 3.23 

fakultet/ 
akademija 

3.25 

2.23 

2.86 

2.72 

3.77 

3.26 

Total 

3.35 

2.60 

3.09 

3.19 

3.81 

3.47 

о 
;;о 

с 
СЛ< 

-Ј 
< 
~ 
сл 
-Ј 
;;о 

с 
~ 
-Ј 
с 

~ 
с 

< 
о ...... 
< 
о 
о 

~ 
о 
;;о -...... 
~ 
~ 
n -...... 
[ТЈ 

N 
-Ј 



Koliko se slazete sa tvrdnjom da 
ukupni materUalni i drustveni 
po!ozaj ne moze da se promeni 3.38 3.56 
na Ьо\је za kratko vreme, za 
zivota jedne generacije: 
Koliko је vafuo uvek Ьiti 
spreman na rizike pokretanja 3.65 3.53 
sopstvenog pos\a/Ьiznisa: 
U kolikoj meri је vafuo ulagati 
u skolovanje, bez obzira koliko 3.77 3.98 
dugo traje: 
U kolikoj је meri vazno 
usavrsavati se i uciti i posle 3.77 4.36 
zavrsenog skolovanja: 
U koliko је meri vafuije ulagati 
и nekretnine i posao nego и 2.65 2.39 
skolovanje: 
Koliko је vaznUa ustedevina 
za "crne dane" nego za buduce 2.92 2.34 
obrazovanje dece: 
Koliko је vaznije stedeti zbog 
materijalne sigurnosti (nove 

2.96 2.60 
kuce ili stana) nego zbog 
obrazovanja: 

3.72 3.52 3.47 

3.64 3.84 3.57 

4.07 4.07 4.21 

4.44 4.51 4.65 

2.23 2.30 2.14 

2.06 Ј.90 1.72 

2.34 2.20 2.12 

3 .18 

3.69 

4.34 

4.74 

2.05 

1.68 

1.88 

3.49 

3.74 

4.11 

4.52 

2.26 

1.93 

2.21 
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Као sto se moglo i pretpostaviti, vecina buducnosnih orijentacija, а pre svega one koje se odnose na sigurnost 
zarada/penzija, stalnost zaposlenja, poverenja u sigurnost dтZavnog/drustvenog sektora naspram privatnog i stednju, poka
zujL1 da su penzioneri ona dominantna kategorija koja najvise strepi za buducnost koja zavisi od staЬilnosti prihoda, ustede 
i poverenja u drzavu, kao garanta te staЬilnosti. 

Status ispitanika: 

zaposleni nezaposleni 
izdrzavana 

penzioneri Total 
lica 

Koliko је, ро vasem misljenju, vatno imati 
3.3 l 3.10 2.85 3.87 3.34 

siguran posao, bez obzira na visinu plate: 
Koliko је vazno sticati novac na razlicite 

2.63 2.95 2.71 2.30 2.62 
nacine i u svakoj prilici: 
Koliko је zaposlenjem vatnije obezbediti 
penziju i ustedevinu, nego ulagati zaradeni 2.89 3.04 2.59 3.83 3.09 
novac u razlicite poslove: 
Koliko је vazno imati stalno zaposlenje 
sa skromnom platom nego stalno menjati 3.08 3.07 2.50 3.92 3.19 
poslove zbog vece zarade: 

Da li је, sto se tice zaposlenja, drzavni i 
drustveni sektor jos uvek mnogo sigurniji 3.74 3.71 3.37 4.30 3.81 
od privatnog: 
U kolikoj meri odlazak u inostranstvo 
jos uvek predstavlja mogucnost za trajnu 3.46 3.58 3.69 3.31 3.48 
materijalnu i finansijsku sigurnost: 
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Koliko se slaiete sa tvrdnjom da ukupni 
materijalni i drustveni polozaj ne moze da 

3.45 3.51 
se promeni na bolje za kratko vreme, za 
zivotajedne generacije: 
Koliko је vazno uvek Ьiti spreman na rizike 

3.76 3.83 
pokretanja sopstvenog posla/biznisa: 
U kolikoj meri је vaino ulagati u 

4.04 4.09 
skolovanje, bez obzira koliko dugo traje: 
U ko\ikoj је meri vazno usavrsavati se i 

4.50 4.42 
uciti i posle zavrsenog skolovania: 
U koliko је meri vainije ulagati u 

2.30 2.44 
nekretnine i posao nego u skolovanje: 
Koliko је vaznUa ustedevina za "crne dane" 

1.83 2.13 
nego za buduce obrazovanje dece: 
Koliko је vaznije stedeti zbog materUalne 
sigurnosti (nove kuce ili stana) nego zbog 2.15 2.40 
obrazovania: 

3.23 3.61 

4.09 3.45 

4.18 4.24 

4.56 4.57 

2.22 2.12 

1.76 2.10 

2.18 2.27 

3.47 

3.74 

4.11 

4.51 

2.27 

1.93 

2.22 
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DRUSTVENA STRUKTURA U VOJVODINI I ORIJENTACIJE ... 31 

Drustveni slojevi, kao kljucni strukturalni elementi, pokazuju znacajna i za
пimlj iva odstupaпja kadaje rec о procenama budu6пostih orijeпtacija. U slucaju prve 
orijentacije: Kolikoje, ро vasem тiЩепји, vazno imati siguran posao, bez obzira па 
visinu plate moze se uociti odstupaпje koje pokazuje da su seljaci пajvise zaintere
sovaпi za stabilnost posla, bez obzira na visinu zarada, za razliku od visih drustveпih 
slojeva. То potvrduje i buducnosna orijentacija koja se odnosi па staЬilnost zaposle
пja koje obezbeduje penziju i ustedevinu, za razliku od нlaganje novca н razlicite 
poslove. U tom smislu, moze se jasno opaziti da su seljaci (3.37) najvise opredeljeпi 
za ovaj vid sigurnosti, dok su prefereпcije visih slojeva usmerene na ulaganja za
radeпog поvса u poteпcijalne ekonomske rizike, to jest, u razlicite poslove (2.75). 
Isto se moze opaziti i kod orijeпtacije koja se odnosi па stepeп spremпosti za rizike 
pokretanja sopstveпog posla, gde domira visi drustveni sloj sa skorom 3.96 Ovo se 
posebno vidi u orijentaciji: Koliko је vazno imati stalno zaposlenje sa skromnom 
platom nego stalno menjati poslove zbog vece zarade, gde su kog seljaka i radnika 
potencijalni rizici cestog menjanja poslova manji, to jest, procena va:Znosti staЬilпosti 
stalnog zaposleпja је visoka. Као jedan od kljнcnih razloga za ovo moze se navesti 
пizak i nedovoljaп stepeп obrazovanja ovih drustveпih slojeva, sto је neposredno po
vezano sa procenama sopstvenih strukturalnih kapaciteta da se takmici па trzistu, gde 
visoke kvalifikacije i profesionalnost postaju odlнcuju6i cinioci. Isto tako, "budн6i da 
postoji malo mogucnosti da se individualnim пaporom izmeni buducnost, dнgorocno 
se planiranje obeslirabruje u korist orijentacije па sadasnjost. Postoji tendencija da 
se zivi iz dana u dап, а plaпiraпje је ograпiceno па Ыisku budu6пost" (Haralambos 
2002: 76). U пајvе6ој meri, ova koпstatacija se odпosi па radпike, а posebno па пi
skokvalifikovanu i nekvalifikovanu radш1 sпagu, dok Ьi se za seljake moglo re6i da 
ovu budu6пosпu orijentaciju vise projektuju па svoje potomstvo, s obzirom па mali 
stepen autoreproduktivnosti klasпih polozaja samih seljaka. Drugim recima, uzima
ju6i u obzir da se od zemUe i poUoprivrede daпas tesko zivi cak i и Vojvodiпi, te da se 
па globalпom planu ukнpпi udeo poljoprivredпog stanovnistva dramaticпo smaпjuje 
(па primer, и Velikoj Britaniji је 2003. godine 29% poljoprivrednog staпovпistva Ьilo 
izпad 65 godiпa starosti, а svega 3.4% su Ьili mladi od 35 godina starosti), opravdano 
је pretpostaviti da ve6iпa seljaka и ovom istrazivanju staЬilпost zaposlenja projektнje 
па svoje potomstvo, па sektore izvan poljoprivrede. Spremnost da se dнgorocпo pla
ni1-a budu6пost iпvesticijama u obrazovaпje jasno је uocljiva kod viseg sloja (И koli
koj merije vazno ulagati и skolovanje, bez obzira koliko dugo traje: 4.45; и kolikoj 
је meri vazno usavrsavati se i uCiti i posle zavrsenog skolovanja: 4.75). 



seljaci radnici 

Koliko је, ро vasem misljenju, vazno imati siguran posao, bez obzira na 
3.65 3.47 

visinu plate: 
Koliko је vafuo sticati novac na razlicite naCine i u svakoj prilici: 2.61 2.71 
Koliko је zaposlenjem vaznije obezbediti penziju i ustedevinu, nego ulagati 

3.37 3.34 
zaradeni novac u razlicite poslove: 
Koliko је vafuo imati stalno zaposlenje sa skronшom platom nego stalno 

3.49 3.56 
menjati poslove zbog vece zarade: 
Da li је, sto se tice zapos\enja, drzavni i drustveni sektor jos uvek mnogo 

3.86 3.93 
sigumф od privatnog: 
U kolikoj meri odlazak u inostranstvo jos uvek predstavlja mogucnost za 

3.40 3.47 
trajnu materijalnu i finansijsku sigurnost: 
Koliko se slazete sa tvrdnjom da ukupni materijalni i drustveni polozaj ne 

3.60 3.54 
moze da se promeni na bolje za kratko vreme, za zivota jedne generacije: 
Koliko је vafuo uvek biti spreman na rizike pokretanja sopstvenog posla/ 

3.65 3.66 
biznisa: 
u kolikoj merije vazno ulagati u skolovanje, bez obzira koliko dugo traje: 3.74 3.97 
U kolikoj је meri vazno usavrsavati se i uCiti i posle zavrsenog skolovanja: 4.21 4.42 
U koliko је meri vafuije ulagati u nekretnine i posao nego u skolovanje: 2.39 2.43 
Koliko је vaznija ustedeviпa za "crne dane" nego za buduce obrazovanje 

2.27 2.13 
dece: 
Koliko је vaznije stedeti zbog materijalne sigurnosti (nove kuce ili stana) 

2.39 2.42 
nego zbog obrazovanja: 

slojevi 
srednji visi 

sloj sloj 

3.45 3.08 

2.47 2.32 

3.12 2.75 

3.23 2.68 

3.98 3.32 

3.39 3.47 

3.52 3.45 

3.64 3.96 

4.22 4.45 
4.57 4.75 
2.16 2.09 

1.83 1.60 

2.07 1.89 

Total 

3.45 

2.56 

3.20 

3.35 

3.92 

3.43 

3.53 

3.67 

4.10 
4.50 
2.28 

1.96 

2.22 
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DRUSTVENA STRUKTURA U VOJVODINI 1 ORIJENTACIJE ... 33 

Starosne kategorije takode pokazuju izvesne pravilnosti, odnosno odstupa
nja, koja su se mog!a pretpostaviti. Tako se vec kod prve buducnosne orijentacije 
(Koliko је, ро vasem misljenju, vazno imati siguran posao, bez obzira па visinu plate) 
uocava linearni porast vaznosti sigurnog posla sa porastom broja godina ispitanika. 
Isti linearni porast se moze videti i kod orijentacije koja se odnosi na vaznost obez
bedenja penzije i ustedevine. Drugim recima, sa porastom godina starosti jasno је 
uocljivo opadanje potencijalnog rizika ulaganja u razlicite poslove. Projekcija budнc
nosti kao potencijalnog preduzetnickog rizika ulaganja i spremnosti da se pokrene 
sopstveni posao jasno odvaja mlade generacije (od 15 do 24 godine = 4.11; od 25 do 
34 godine = 4.13) od starijih (od 55 do 64 godine = 3.31; vise od 65 godina = 3.14), 
mada treba skrenuti paznju da је ukupan skor ove buducпosпe orijeпtacUe (3.74) 
iznenadujuce visok, s obzirom da jos uvek, kod starijih geпeracija, postoji veliko 
poverenje u drzavni/drustveni sektor. Ovaj na!az upнcuje па zakljucak da se u velikoj 
meri efekti (zakasпele i sputavaпe) tranzicije reflektuju u racioпalizaciji ekoпomskih 
iпteresa, а kroz rizike preduzetnickog poпasanja. Najvisi skorovi su, kao i u vecini 
drugih slucajeva, fokusirani u one buducпosne orijentacije koje se odnose па znacaj 
obrazovaпja (И kolikoj meri је vazno ulagati и skolovanje, bez obzira koliko dugo 
traje: 4.11; И kolikoj је me1-i vazno usavr§avati se i uCiti i posle zavrsenog skolova
nja: 4.52). Bez obzira na miпimalna odstupanja, ocigledno је da se kod svih starosnih 
kategorija projekcija buducnosti povezuje sa znacajem obrazovaпja. 



od 15- od 25-
24 34 

Koliko је, ро vaseш шisljenju, vazпo imati siguraп posao, bez 
2.94 2.92 

obzira па visinu plate: 

Koliko је vazпo sticati поvас па razlicite пасiпе i и svakoj 
2.84 2.85 

prilici: 

Koliko је zaposleпjem vazп~je obezbediti penzUu i ustedeviпu, 
2.55 2.58 

nego ulagati z.aradeni поvас и razlicite poslove: 

Koliko је vaZпo imati stalпo zaposleпje sa skromпom platom 
2.59 2.76 

nego stalпo menjati poslove zbog vece zarade: 

Da li је, sto se tice zaposlenja, drzavпi i drustveпi sektor jos 
3.31 3.43 

uvek mnogo sigumiji od privatпog: 

И kolikoj meri odlazak и iпostraпstvo jos uvek predstavlja 
mogucn~st za trajпu materijalпu i fiпaпsijskн sigurпost: 3.74 3.51 

Koliko se slazete sa tvrdnjom da ukupni materijalпi i drustveпi 
polozaj пе moze da se promeпi na bolje za kratko vreme, za 3.27 3.44 
zivota јеdпе geпeracije: 

Koliko је vazno uvek biti spreman na rizike pokretaпja 
4.11 4.13 

sopstveпog posla/bizпisa: 

U koJikoj шeri је vazпo uJagati LI skoJovaпje, bez obzira koJiko 
4.15 4.17 

dugo traje: 

И kolikoj је meri vaz110 usavrsavati se i uciti i posle zavrseпog 
4.50 4.54 

skolovaпja: 

И koliko је meri vazпije нlagati и 11ekret11iпe i posao пеgо и 
2.28 2.35 

skolovanje: 

Koliko је vazпija ustedevina za "crne dапе" пеgо za buduce 
1.79 1.84 

obrazovanje dece: 

Koliko је vaz11ije stedeti zbog materijalпe sigurпosti (11ove kuce 
2.18 2.23 

ili stana) nego zbog obrazovanja: 

Starost: 

od 35- od 45-
44 54 

3.19 3.51 

2.52 2.66 

2.86 3.14 

2.95 3.29 

3.71 4.05 

3.43 3.54 

3.55 3.53 

3.62 3.83 

4.03 3.96 

4.53 4.50 

2.31 2.33 

1.84 1.90 

2.16 2.22 

od 55-
65 i vise 

64 

3.60 3.92 

2.52 2.28 

3.53 3.90 

3.56 4.00 

4.02 4.30 

3.34 3.26 

3.55 3.54 

3.31 3.41 

4.11 4.25 

4.41 4.58 

2.17 2.11 

2.13 2.09 

2.18 2.30 

Total 

3.35 

2.61 

3.10 

3.20 

3.82 

3.47 

3.48 

3.74 

4.11 

4.52 

2.26 

1.93 

2.22 
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DRUSTVENA STRUKTURA U VOJVODINI 1 ORIJENTACIJE ... 35 

ZAKLJUCAK 

Iako su u ovom radu predstavljeni tek elementarni podaci istrazivanja, mo
guce је navesti nekoliko zakUucaka. Tokom neprirodno duge, na raz\icite nacine 
sputavane i u mnogo cemu Ыokirane tranzUe, ipak su mehanizmi slobodnog trzi
sta, investiranja, demokratkih promena i vlasnickih prestrukturiranja uticali da se 
orijentacije ka budпcnosti пsmere na preuzimanje potencijalnih preduzetnickih ri
zika i spremnosti da se buducnost vidi na vise ekonomski i drustveno dinamican, 
а manje statican nacin. Posebno vazna karakteristika doЬijenih nalaza odnosi se na 
one bпducnosne orijentacije koje sп neposredno povezane sa procenama znacajnosti 
obrazovanja kao jednog od kljucnih cinilaca kako projektovane drustvene pokretlji
vosti, tako i onog cinoca koji obezbeduje odredenu izvesnost u planiranju buducnosti 
ispitanika. Ovakve preferencije ispitanika prema buducnosnim orijentacijama koje 
se odnose na sferu obrazovanja, jedna su od kljucnih karakteristika, а moze se reci 
i nagovestaja, raskida sa starim obrascima odnosa prema buducnosti, koji su vise 
preferirali staЬilnost postignutu kroz neke od oЫika stednje za neizvesnu buducпost, 
kao i kroz staЬilnost radnih mesta pod zastitom drzave. 

Posebno vaznu karakteristiku ovog segmeпta istraiivanja cine опi пalazi 
koji se odnose na stratifikacionu analizu odnosa razlicitih drustvenih slojeva prema 
buducnosnim orijentacijama. Profi\isanje i dramaticne promene same stratifikacio
ne strukture, koja na najneposredniji naciп reflektuje uk1.1pпost tranzicijskih procesa 
i promena, jasno se odrazava i na razlike u buducпosпim orijentacijama. Tako је 
buducnosna orijentacija koja se odnosi na staЬilnost zaposleпja (koje moze da obez
bedi peпziju ili ustedevinп), za razliku od ulaganje novca u razlicite poslove mпogo 
izгaieпija kod radnika i se\jaka, nego kod visih slojeva drustva. Jasno se moze videti 
da su seljaci i radпici пajvise opredeljeni za onaj tradicionalni model orijentacije 
ka buducnosti, kojim se postize sigurnost kroz staЬilan posao, koji opet obezbeduje 
staЬilпu platu (bez obzira koliku) i penziju. S druge strane, preferencije visih slojeva 
drustva usmerene su na ulagaпja zaradenog novca u potencijalne ekonomske rizike, 
to jest, u razlicite poslove. 

Slicпi zakljнcci se mogu izvesti i kod orijentacije koja se odnosi па stepen 
spremnosti za preduzetnicke rizike, to jest, rizike pokretanja sopstveпog posla, gde 
dominira visi d1·ustveni sloj. То је роsеЬпо dominaпtno u orijeпtaciji: Koliko је vai
no imati stalno zaposlenje sa skromnom platom nego stalno menjati poslove zbog 
vece zarade, gde su kod seljaka i radпika potencijalпi 1·izici cestog mепјапја poslova 
manji, to jest, procena vainosti staЬilnosti stalпog zapos\enja је visoka. Moze se 
zakljнciti da је јеdап od najЬitnijih razloga za ovo, ponovo vezan za obrazovaпje. 
Naime, nizak i nedovoljaп stepen obrazovanja пizih df'Ustveпih slojeva, neposredпo 
је povezan sa procenama sopstvenih strпktura\пih kapaciteta da se takmici па trzistu, 
gde visoke kvalifikacije i profesionalпost postaju odlucujuci faktori plaпiranja same 
buducnosti. 
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SOCIAL STRUCTURE IN VOJVODINAAND FUTURE ORIENTATIONS 

SUMMARY 

In this paper the main point of analysis is relation between social classes and 
future orientations in Vojvodinian region. Results presented in the paper аге part of 
the larger research project, realized at Department ofSociology (University ofNovi 
Sad) during 2006, and indicate significant differences between social classes and 
their future orientations. Also, there are significant sociological differences between 
categories of age and future orientations, as well as differences between level of edu
cation and future orientations. 

Keywords: Social Structure; Future Orientations; Vojvodina, Sociological 
Theory, Social Stratification 
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NACIONALNA DRZAVA U GLOBALIZACIJSKIM 
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Milan Tripkovic 

SAZETAK 

Cilj ovog rada jeste da se razmotri sudbiпa пасiопаlпе drzave u vreme zahuktalosti 

g\obalizacijskih procesa i prevlasti ideologUe globalizma u savremeпom svetп. 1 То se ciпi 

kroz рrасепје s11stiпskih promeпa koje se zbivaju па podrucju tri klasicпa atributa drzav110sti: 
suvereпiteta, teritorije i staпovпistva. Оsпоvпа autorova teza bila bi da је пасiопаlпа drzava 

daпas, tюpsteпo posmatraпo, пkljesteпa izmedu sпazпih globalizacijskih pritisaka odozgo da 
se, delimicпo ili u celiпi, odrekпe svojih tradicioпalпih obelezja, а pre svega suvereпiteta; i 

пе mапје upornih regioпalistickih i lokalistickih zahteva odozdo za sto vecom samostalпoscu 

regija i lokalпih zajedпica, cime Ьi пјепа klasicпa svojstva i delokruzi Ьili dodatпo пagrizeпi, 
fragmeпtisaпi i relativizovaпi, ako пе i rastoce11i. Ро a11torovom misljeпju, odgovor па te zah
teve i pI"itiske zavisi u пајvесој meri od staпja 11 kome se пalazi пеkа пасiопаlпа drzava. Uko

liko је drzava jaka, staЬilпa, velika, bogata i demokratski шеdепа, опа се uspostaviti dobr11 

ravпotezu izmed11 tih, па prvi pogled пespojivih tezпji, оdпоsпо odolece takvim pritiscima i 
cak ih okreпuti u sopstveпu korist. 1 obrп11to, ukoliko је опа slaba, пestaЬilпa, mala, siromasпa 

ј пedovoljпo demokraticпa, lako се postati zrtvom i jedпog i drпgog procesa. 

Kljucne reci: пасiопаlпа drzava, globalizacija, iпterпacioпalizovaпa drzava, kosmo

politska demokratija, kompleksпo upravljaпje svetom. 

Nema sumnje da su poslednjih dvadesetak godina dovedeni u pitanje, ili ba
rem ucinjeni podloznim гadikalnom preispitivanju, mnogi do tada vazeci koncepti i 
merila, koji se sada pocinju oznacavati kao "diskreditovani", "zastareli" ili "suvisni". 
Medu njih Ьi svakako, pored socijalizma, u sami vгh tгebalo staviti i koncept nacio-

1 Ovaj rad је cleo Sirih aнtorovih istraiivanja па projektн Socijalno-ekoпomske i kulturne karakterislike i poten-
cijali Vo1vodine kao 6nilac regioпalпog pove=i>"GJ?fa i integracije 11 Ei·ropu, koji finansira Ministarstvo za naukн, 
tehnologije i razvoj RepнЫike SrЬije. 
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nalne drzave, о cijoj "prevazidenosti", "s\aЬ\jenju", "povlacenjll" ili cak "isceznucu" 
gotovo sa podjednakom uverenoscu i zarom govore oni koje taj treпd odobravaju kao 
"dobar" i "pozitivan"; i oni koji ga ne podrzavaju i koji ga se plase, odnosno koji ga 
osuduju kao "rdav" "stetan" ili "opasan". 

Као sto је i inace slucaj sa takvim generalnim i medusobno iskljucujucim 
ubedenjima i ocenama, zasnovanim na nedovoljno empirijski potkrep\jenim nalazi
ma, manjak argl!menata se oblcno nadomesta zestinom strasti. Moze se stoga reci da 
su takva g\edista ne samo jednostrana, vec i da st1 опа tesno povezana sa, u drustve
nim naukama, па zalost, tako prisutпim ideologijama. 

Medutim, taj se proces ne moze niposto shvatiti kao jednoznacan ili jed
noobrazan. Drugim recima, оп se tesko moze na precizan naciп iskazati upotrebom 
Ьilo koje univerzalпe odredпice, odnosno Ьinarne opozicije tipa pozitivan/negativan, 
pozeljan/nepozeljan, homogen/heterogeп, nuzan/slucajan. Jer, ako se i prihvati kao 
пesporno da se u eri globalizacije, uz ostalo, пuzno redefinisu dosadasnji koncepti 
i odgovarajuce prakse "nacionalne drzave" - naravno, pod llslovom da se о njima 
uopste moze govoriti kao о necemu jedinstvenom i u seЬi nediferenciranom i ne
protivrecnom - to ipak пе znaci da se sme ostati na tako iskljнcujuce postavljenim 
polaznim stanovistima. 

Ovo stoga sto niti su sve nacionalne drzave istovetne, niti se njihovo delova
nje moze najednoznacan nacin opisati ili vrednovati. Iskustvo postojanja пacionalnih 
drzavaje, u celini gledano, ko\iko "pozitivno" toliko i "negativno". One su se, u ve
cini, pokazale kao dobar ili cak nezamenljiv okvir za modernizaciju drustava, razvoj 
demokratije i kulturni preporod nacija, ali i za bujanje nacionalizama, krsenje, ugro
zavanje i poricanje prava nacionalnih i etnickih manjina, porast teritorijalnih preten
zija prema slaЬijim nacionalnim drzavama, pracenih cesto unutrasnjim gradanskim i/ 
ili meduetnickim krvavim ratovima, kao i za nastanak i odrzavanje nedemokratskih 
rezima - sve u ime odbrane "nacionalnog jedinstva", zastite "nacionalnih interesa" i 
ostvarivanja "prirodnog prava" nacija na sopstveni "zivotni prostor". 

Ako Ьi u svemu tome moglo da se trazi i nesto uпiverzalno, onda Ьi to ve
rovatno Ьiо nalaz da samo prosperitetna ekonomija, demokratska politika i visoko 
oduhovljena kultura cine cvrstu branu protiv svih ekstremnih ideologija i iz njih 
proizaslih rнsilackih praksi - od triЬalizma, preko пacionalizma, do militaristickog 
globalizma. 

U tom smislu, moze se reci da postoje najmanje dva Ьitno razlicita tipa na
cionalnih drzava u savremenom svetu. Za prvi, malobгojniji ali daleko znacajniji tip 
drzave, suverenitet је globalizacijom samo prividno okrnjeп ili ogranicen postoja
njem nadnacionalnih ekonomskih i po\itickih institucija i organizacija, dok је sustin
ski on prosiren i ojacan stavljanjem takvih nadnacionalnih struktura pod sopstvent1 
kontrolt1. Slicno se moze reci i za teritoriju koja se niposto ne suzava, vec se zapravo 
prosirllje, pl!tem nezaustavivog ekonomskog, politickog i kulturnog nadiranja boga
tih, snaznih i velikih, koje poprinш planetarne razmere, u cemu posebnu ulogu ima 
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i stvaranje mocnih trgovinskih, politickih i vojnih saveza za njihove potrebe, pod 
njihovim nadzorom i uz njihovu dominaciju. Najpos\e, takve drzave ne bi trebalo da 
imaju ozbiljnijih proЬ\ema ni sa stanovnistvom, buduci da su опе imigraciono veoma 
atraktivne, ра pre imaju teskoca da sprece nezeljena useljavanja, nego da obezbede 
dovoljno kvalifikovane radne snage za neometani privredni razvoj. 

Na drugoj strani, preostala vecina zemalja - pretezno malih, nerazvijenih 
i siromasnih - lako guЬi i suverenitet i teritoriju i stanovnistvo. Njihov suverenitet 
danas је doista u svakom pogledu ugrozen i okrnjen, te ukoliko to pre s\1vate i pri
hvate, utoliko bolje za njih. U protivnom, lako postaju Ьi\о plenom unutrasnjil1 ma
nipulatora, uzurpatora i diktatora, pod izgovorom "zastite nacionalne samoЬitnosti" 
i "odbrane nacionalnog suvereniteta"; Ьi\о zrtvom spoljasnjih intervencija, pod izgo
vorom prisilnog zavodenja demokratije ili "sprecavanja hllmanitarne katastrofe''. lsto 
tako, njihova teritorija lako moze Ьiti dovedena u pitanje ili barem destaЬilizovana, 
kako iznlltra, delovanjem separatistickih pokreta koji imajll podrskll nekog mocnog 
spo\jasnjeg faktora; tako i izvana, direktnim spoUnim uplitanjima. Uz to, njihovo sta
novnistvo је visestruko ugrozeno siromastvom, nezaposlenoscu, odsustvom perspek
tive, politickom nestaЬi\11osct1, svakojakim nasiljem, neiskorenjivim endemicпim i 
epidemicnim bolestima i sl., i jedva ceka priliku da takvu drzavll napusti, ра se onda 
dovodi u pitanje ili relativizuje i ovaj tгeci atriЬllt nacionalne drzave. 

1. NACIONALNA DRZAVA JUCE, DANAS, SUTRA: 
ОО SUVERENE ОО REZIDUALNE VLASТI 

Nije sporno da је formiranje nacionalnih drzava Ьitno povezano sa nastan
kom gradanskog drustva. Presudan korak u njihovom oЬ\ikovanju predstavljala је 
Francl!ska revolucija ( 1789) kada se pojam "nacije" ( od lat. nasci, natio = roditi se ), 
povezl!je sa drzavnim sl!verenitetom. Od tada Ьi svaka nacija - osim pretpostavljenog 
zajednickog porekla, zajednickih etnickih obelezja i cvrste geografske integrisanosti 
- trebalo da ima i svojll drzavu i da raspolaze pravom na politicko samoodredenje. 
Sa socioloskog stanovista, dakle, najvazniji us\ovi za stvaranje nacionalnih drzava 
Ьili Ьi isti oni koji su doveli do formiranja modernog gradanskog drustva. U proce
su njihovog konstitllisanja dosli st1 do izrazaja osnovni zahtevi ekoпomski ojacalog 
gradanstva, cije Sll teznje i interesi Ьili usmereni na razЬijanje fel!dalne rascepkanosti 
i ukidanje feudalnih privilegija, sto znaci usmerenost na razvoj proizvodnih snaga 
drustva, stvaranje prostranog i jedinstvenog trZ:ista, obezbedivanje slobodne konku
rencije, ostvarivanje individualnih ргаvа i sloboda, sticanje kulturne samosvojnosti i 
samosvesti i s\. 

Iz toga proizilazi da su za nastanak nacionalnih drzava Ьili presudni neki do 
tada potisnuti ekonomski, politicki i kulturni razlozi: teznja za stvaranjem prostranog 
i slobodnog trzista roba, ljudi i kapitala; opste pravo glasa i stvaranje demokratskih 
politickih sistema reprezentativno-parlamentarnog tipa; stvaranje staпdardnog knji-
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zevnog jezika i pisane univerzalne kulture, itd. Dakako da su uslovi, vreme i naci
ni formiranja nacije Ьili razliciti, sto се Ьitno odrediti njihov potoпji karakter, idнci 
sve do nasih dana. Uslovi sн нglavnom zavisili od pгethodne istorije, koja је neku 
potencijalno nacionalnu teritoriju ucinila nezavisnom ili zavisnom, koja је stvarala 
razlicita stanja etnicke homogeпosti ili heterogenosti, zatim odгedivala stepen razvi
jenosti ili nerazvijenosti, oЫikovala forme centralizovanosti ili decentralizovanosti, 
odredivala tip naseljenosti i stepen migracija, i sl. 

Sto se tice nacina formiranja nacija, oni su, u skladu sa prethodnim, mogli 
Ьiti mirni ili nasilni, akcijom drzave "odozgo" (Nemacka) ili putem sirokog demo
kratskog pokreta "odozdo" (Jtalija), ustankom poroЫjenog naroda (SrЬi) ili borbom 
za kt1lturno-jezicku autonomiju (Hrvati), transformacijom homogenog etniciteta ili 
stapanjem velikog broja heteгogenih migrantskih etnickih elemenata (Amerika) i sl. 
U svemu tome vaznu ulogu odigrali su jezik i religija, mada ima razlicitih nacija sa 
istimjezikom (прr. Eпglezi i Amerikaпci), kao sto ima i veoma Ыiskih etпickih zajed
nica koje deli razliCita religija (SrЬi, Hrvati i Muslimani). U svakom slucaju, putevi 
stvaraпja пасiја su Ьili i ostali razliciti, ра su razlicite i same nacije, sto znaci da 
vreme i пасiп formiraпja пеkе пасiопаlпе drzave Ьitпо odreduje kako пјеп karakter, 
tako i пjenu potonju sudЬiпu. 

S druge straпe, sam pojam "пасiопаlпе drzave" пiје nimalo jednostavan za 
defiпisaпje, ра se postavlja pitaпje da li postoji Ьilo koje njegovo obelezje koje Ьi se 
moglo smatrati postojanim ili "univerzalnim". Опо sto pri tom ne Ьi mozda trebalo da 
bude sporno jeste da је ideja пасiје "predstavljala adekvatan odgovor па putu Evrope 
ka moderni", оdпоsпо da su nacija i demokratija "Ьile dve straпe jedne medalje", 
tako da se nacionalna drzava "pokazala kao vremenu primereп okvir i garaпt za de
mokratiju i parlameпtarizam". (Sulce, 2002: 143) 

U cuveпom odredeпju Ernesta Rепапа (Ernest Reпan), nacija је shvacena 
kao velika solidarпa zajedпica, koja se пе moze valjaпo opisati i obrazloziti nikakvim 
materijalnim okolпostima, vec је to vise јеdпа "dusa" ili jedan "duhovni priпcip", 
koji se hraпi kako bogatim zajedпickim nasledem iz proslosti, ovekoveceпim u ko
lektivпom secanju, tako i sadasпjim sporazumom ili dogovorom, ll kome је jasno 
iskazana zelja da se пastavi sa zajedпickim zivotom. 

Za Maksa Vebera (Мах Weber), nacioпalna drfuva је "svetovna orgaпizacija 
пacionalпe moci". Као politicka zajedпica, опа је u isti mah i politicka i kulturna kate
gorija. Rec је, dakle, о јеdпој slozenoj tvorevini koja u seЬi skriva ili obuhvata kako опо 
politicko, tako i опо etпicko-kнlturпo. "Politicko" se u toj kompleksпoj sastavпici pri
marno zasпiva na "prestizu moci", posto su grupe koje u okviru politicke zajedпice imaju 
тос da usmeravaju zajednicko delaпje пajvise ispuпjene "idealistickim patosom prestiza 
moci", ostajнci tako "specifiCпi i poнzdaпi пosioci ideje 'drfuve' kao ideje imperijalisticke 
tvoreviпe moci koja zahteva bezuslovпu privrzeпost". Sa druge straпe, опо "kulturno" 
ovde upucuje па postojanje idealпo privilegovaпih slojeva "koji se osecaju kao posebni 
'ucesпici' пеkе роsеЬпе 'kulture', ra5ireпe u krugu claпova пеkе politicke tvorevine", pod 
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cijim uticajem se goli prestiz "moci" pretvara "лeizbezлo t1 druge, роsеЬле oЫike, а ро
sеЬло u ideju 'лacije'".(Veber, 1976, knj. 11: 26) 

Veber s razlogom istice kako pojam ласiје лiје liseл dvosmisleлosti. Ола se 
uopste ле moze defiлisati prema лekim zajedлickim empirijskim kvalitetima, vec pre 
spada u sferu vredлosti, buduci da se лјоmе ozлacava kako se "od izvesлih grupa lju
di moze ocekivati specifi.Cno оsесалје solidarnosti u odnosu na druge grupe". (Veber, 
1976, kлј. 11: 26-27) U svakom slucaju, ол smatra da "ласiја" лiје ideлticлa sa "лa
rodom јеdле drzave", te u tom koлtekstu ukazuje ла razлolike, slozeлe i medLJsob
лo лesvodive empirijske situacije postojaлja razlicitih ласiја u okviru јеdле drzavлe 
tvoreviлe ili јеdле ласiје rasporedeлe u vise takvih tvorevina, zatim razlicitih ласiја 
koje govore istim jezikom, јеdле ласiје koju dele razlicite veroispovesti ili koja se 
odlikuje velikim uлutгasлjim razlikama u drustvenoj strukturi i obicajima i sl. 

Pod ласiолаlлоm dr2avom Ьi se, и tшл smislu, mogao podrazumevati "istorijski 
specifi.Caл oЫik dr2ave, koji se inicijalпo razvio u Evropi i SAD u periodu od XVII do 
XIX veka i prosirio na ostale delove sveta, sa dekoloлizacijom u ХХ vekLJ", pri cemu 
tako ustaлovljeпa пюdеmа dr2ava "vlada лacijom ciji pripadлici formirajt1 zajedлicu ili 
zajedпickLJ kLJlturu". (Nes, 2006: 312). Medutim, promeпe koje su se zЬi!e u drugoj po
loviлi dvadesetog i pocetkom ovog veka redefiлisale su ulogu i karakter ovako shvaceпe 
ласiолаlле dr2ave i лametлule potrebu uvodeлja лovih pojmova, kao sto је, ла primer 
"iлternacioлalizovana dr2ava", koja se u ovom trenutku razvija kao aspekt g!obalлog 
upravljanja i koja deli suverenitet, kao rezultat ucesca u medunarodnim sporazumima, 
narocito onim na osлovu kojih su njeлi gradani obuhvaceni medunarodnim pravom (Nes, 
2006: 311 ). Nastaлak "internacioлalizovane dr2ave" povezaл је sa postojaлjem "лadлa
ciona!nih" institucija i organizacija koje stoje iznad ласiолаlле dr2ave, "sa ov!a5ceлjima 
koja јој је р1·елеlа nacionalлa dr2ava i sa kojom ласiолаlла dr2ava mora da deli suvereni
tet, ла primer Evropski parlameлt" (Nes, 2006: 312); kao i sa sve LlpadUivijim "traлsлaci
onalnim" tendencijama koje podrazumevaju "odлose ili procese koji iz!aze iz лaciona!лih 
graлica zaoЬilazeci nacioлalnu dr2avu". (Nes, 2006: 315) 

Postavlja se sada pitaлje da li је ideja лacionalлe drzave istrosena, оdлоsло 
da li се naciona!na drzava и doba g!obalizacije morati nuzno da prevali tegobni put 
od punog, preko okrnjeлog i preлetog, do rastocenog suvereniteta i kakve се to po
s!edice izazvati. Pokusavajuci da odgovori na ta i slicna pitanja, Dejvid He!d (David 
Held) identifikuje pet "лeLJskladenosti" izmedu nacUa-drzava i globalnog poretka: 
medunarodлo pravo, iлternacionalizacija politickog odlucivanja, hegemoлske sile i 
meduлarodne strukture bezbednosti, лacionalni identitet i globalizacija kultшe, svet
ska ekonomija. (Held, 1997) 

Razvoj meduлarodnog prava uspostavio је nov sistem pravne regulacije, 
kako лаd pojedincima i лevladinim organizacijama, tako i nad nacioлalnim vladama: 
"Medunarodno pravo је priznalo moci i ogranicenja, prava i obaveze, koje prevazila
ze nadleznosti лacija-drzava i koje imaju dalekosezne posledice, i kada se ле oslanja
jLJ ла L1stanove koje imajLJ snagLJ priлude". (Held, 1997: 125) 
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S1icno se moze reci i za narastajuci skup medunarodnih rezima i medtma
rodni11 organizacija - od onih cija је primarna delatnost tehnicke prirode, kao sto 
su Medunarodna telekonшnikacijska unija ili Svetska meteoroloska organizacija, ра 
do onih kontroverznih i politizovanih, kao sto su Svetska banka, MMF, UNESKO i 
same Ujedinjeпe nacije - koje dovode do internacioпalizacije politickog od1ucivanja, 
odnosno do uspostav1janja novih formi multi1ateralne i multinacionalne politike, sa 
novim oЫicima kolektivnog odlucivanja, koji ukljucuju vlade, medunarodne vladine 
organizacije, niz transnacioпalnih grupa za pritisak, kao i medunarodne nevladine 
organizacije. (Held, 1997: 132-134) 

Uspostavlja se, nadalje, i novi globalni sistem drzava koji karakterise po
stojanje velikih sila i Ыokova koji ograпicavaju vlast i integritet nacionalnih drzava. 
Ove hegemonske sile i medunarodne strukture bezbednosti namecu citav niz ograni
cenja demokratski izabranim nacionalnim vladama, pre svega и odbrambenoj i spolj
noj politici - dakako, ne svima и podjednakoj meri i па istovetan nacin. (Held, 1997: 
139-146) 

Zajedno sa globalizacijom па ekonomskom i politickom planu ostvaruje se i 
globa!izacija kulture, и cijoj osnovi stoji neverovataп razvoj komunikacijskih medija, 
sto dovodi do promena nacionalnog identiteta, koji se odvaja od odredenog vremena, 
mesta i t1-adicije, te postaje otvoreniji za pluralisticke uticaje, stvarajuci nove meha
пizme i osnove identifikacije, koji su и isti mal1 sve univerzalniji i sve fragmentisa
niji. (Held, 1997: 150) 

Uocava se, najzad, i sve upadljiviji raskorak izmedu formalne vlasti drza
ve i prostornog domasaja savremeпih sistema proizvodnje, distribвcije i razmene 
koji cesto ogranicavaju nadleznost i efikasnost nacionalnih politickih vlasti. U tome 
sredisnje mesto zauzimaju internacionalizacija proizvodnje i internacionalizacija fi
nansijskih transakcija, 01·ganizovanih delom i od strane mвltinacionalnih kompanija. 
Ove potonje stvaraju 30% globalnog proizvoda, cine 70% svetske trgovine i 80% 
medunaюdnih investicija, а organizuju proizvodnju, marketing i distriЬuciju pretez
no па regionalnoj ili g!oba!noj osnovi. (Held, 1997: 154) 

Slicno Heldu, i Mihael Cirn (Michael Ztirn) smatra da se sredisnji рrоЫеш 
sadasnjice sastoji и pюnalazenju oЫika dobrog upravljanja sa опе strane naciona!ne 
drzave, pri cemu to ne znaci i kraj nacionalne drzave, vec ostvarivanje "projekta 
komp1eksnog uprav1janja svetom" и kome bi nacionalnoj drzavi bi!a dode!jena samo 
nova u!oga. (Cirn, 2003: 7) Ро njegovom misljenju, iako је "stilizovani tip demokrat
ske drzave Ыagostanja" sedшndesetih godina ХХ veka dobro ostvarivao sva cetiri 
cilja upravljanja (bezbednost, tj. unutrasnji i spoljasnji mir; kolektivni identitet, tj. 
civilno konstituisan osecaj zajednicke pripadnosti; demokratski legitimitet, tj. demo
kratsku proceduru upravljaпja; socijalno Ыagostanje, tj. od svih straпa prihvacent1 
ravnotezu izmedu ekonomske efikasnosti i pravicпosti raspodele), krupne drustvene 
promene koje su se desi!e и posledпje dve decenije proteklog veka iziskivale su nje
govo temeljno redefiпisanje. (Cirn, 2003: 8) 
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Potreba za vecom ekonomskom efikasnoscu zahtevala је tako ukidanje ili 
barem smanjivanje svih nacionalnih prepreka, odnosno potpuno ostvarivanje svet
skog trzista, sto је vodilo ustanovljenju obavezujucih medunarodni\1 uredЬi koje za
branjuju nacionalno mesaпje ll s\obodпe procese razmene. Kapital је sve vise poka
zivao tendencijLI da se se\i tamo gde su najpovoljniji uslovi za stvaranje profita, ра se 
svako nacioпalno ogranicavanja vracalo kao negativni bumerang nacionalnoj ekono
miji. Neprestano Sll se povecavali i bezbednosni rizici indukovani svetskim drustvom 
(medunarodne teroristicke organizacUe, brojni pokreti za autonomiju i otcepljenje, 
globalno organizovani kriminal, globalno zagadenje zivotne srediпe i sl.). Denaci
onalizacija privrede nt1zno dovodi do preispitivanja i redukcije mnogih socijalnih 
prava vezanih za "drzavu Ыagostaпja". Paralelno s tim jacale su i internacionalne i 
transnacionalne institucije sa supstancijalnim upravljanjem, cime se otvara\a potreba 
za vodenjem "politike u vise ravni". (Cirn, 2003: 14-15) 

Medutim, porast iпternacionalnih iпstitucija stvorio је opasnost redukcije demo
kratskih mogucпosti kontrole i uticaja. Pokazalo se da internacioпalпe iпstitllcije samo uz 
veliku muku mogu da ispune us\ove koji su neophodni za dопоsепје \egitimnih odluka. 
Ovo stoga sto опе пе pocivaju na drmvi koja se politicki moze ideпtifikovati i u kojoj 
svi clanovi imaju mogucnost ucestvovanja u javпom diskursu; kao i sto se u пjima cesto 
povreduje osпovno пасе\о dodeUivaпja odredeпih predmetnih odluka odgovornim пosio
cima sluzbe. (Cirn, 2003: 18) Upravo iz toga i proizilazi "nuinost projekta kompleksnog 
upravljanja svetom, koji pomocu internacioпalпih i transпacioпalпih institucija omogucu
je politicko uredeпje koje vraca politickll sposobnost delanja i istovremeпo је demokrat
ski legitimпo", madaje i sam Cirn svestaп da to, u najboljem slucajll, predstavljajedпu 
"pozitivш1 utopijll", za koju оп ipak veruje da "ne ostaje principijelпo пedostizпa zbog 
strukturalпih protivrecnosti". (Cirn, 2003: 20) 

Tako se vracamo na pocetпll tezu ovog rada, ро kojoj u eri g\obalizacije 
sudЬina nacionalne drzave i daUe primarno zavisi od stepeпa razvijeпosti пјепе eko
nomije i od sпage njene armije. Koпkureпcija daпas nije ni s\obodna ni uredena na 
principima univerzalno v3Zecih s\oboda i L1zajam11e ravnopravпosti, sa jasnim i za 
sve podjedпako obavezпim pravilima, vec је odredeпa ili, tacnije, Ьitno deformisana 
nejednakom moci ucesnika, tako da Sll U prok\шnovanoj "s\obodi koпkureпcije" пeki 
daleko zasticeniji i povlasceпiji od dгllgih. То је ргосеs koji jos пiје dosegao svoje 
graпice, cije ishode u ovom trenutku пedovoljпo pozпajemo i cije пegativne i/ili po
zitivne pos\edice пismo u stanju sasvim precizпo da sagledamo. 

Preovladujuci neoliЬeralni koncept favorizovao је u svakom pogledu опе 
sп3Zпе, velike i bezobzirпe, kako па unutrasпjem, tako i па spoljasnjem р\апu. Pod 
izgovorom "s\obodпe koпkurencije", on је nametпuo pravila koja odgovaraju samo 
jakima, odgurпllo је u straпu svakll solidarпost i L1gL1sio samilost. Dovoljпo је пavesti 
dva primera: kako fLJпkcioпisu oгganizacije popllt Svetske banke (SB/WB), MedL1-
narodnog moпetarnog fonda (MMF/IMF)2 ili Svetske trgovinske orgaпizacije (STO/ 

2 I 11ternational Monetary F11nd. 
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WТО)З, а posebno Pariskog kluba, s jedne strane. i kolika su i kakva izdvajanja za 
naoruzanje, s druge. 

Delovanje Pariskog kluba је u tom pogledu narocito indikativno.4 Ovde su ze
mlje duznici н tako podredenom polo:laju, da se njihova uloga svodi na bespogovorno 
prihvatanje vrlo strogih uslova koji se doslovno diktirajll od strane poverilaca, ciji је pri
marni cilj osposoЫjavanje duznika za vracanje dugova., sto se prakticno svodi na repro
gramiranje i otplatu nagomilanih kamata, tako daje ovde potpuno u drugom planu pitanje 
uspesnog oporavka privrede (pre)zaduzenih zemaUa, а pogotovo briga za uslove zivota 
tamosnjeg stanovnistva.5 Ne clldi onda sto је delovanje Pariskog kluba., cije su sednice 
zatvorene i gotovo tajne, visoko koordinisano sa drugim globalistickim institucijama, а 
pre svega sa Medunarodnim monetarinim fondom, koji se nije Ьа5 proslavio sa merama 
koje је propisivao pojedinim zemljama-duznicima., kao sto је slucaj bas sa Argentinom, 
kao onom koja је i inicirala nastanak ovog Кluba. 

Slicno se moze primeniti i na druge globalisticke organizacije, koje nisu po
kazale dovoljno efikasnosti u svom delovanju, izuzimajuci zastitu interesa onil1 koji 
su najbogatiji i najmocniji. Tako је, recimo, sastanak STO, koji је odrzan u Katarн 
2001. godine, bio usmeren na smanjenje trgovinskih barijera, pogotovo na нkidanje 
agrarnih ogranicenja, sto је н principu trebalo da koristi malima i nerazvijenima. 
Medutim, nije dos\o do realizacije globalnih sporazшna, ро kojima Ьi bogate zemlje 
pristale da smanje subvencije za svoje poljoprivrede, niti su siromasne Ьile tl stanju 
da olaksajн plasman indнstrijskih proizvoda iz razvijenih zemalja na svom trzistн. 
Nista nije postignuto ni na samitu u meksickom letovalistu Kankunu 2003. godine. 
Zamisli о nekakvoj "planetarnoj liberalizaciji" nisu bolje prosle ni na narednom sa
mitн u Hongkongu, na kome su se razvijene zemlje obavezale da се do 201 З. godine 
stimulacije na izvoz agrarnih proizvoda spнstiti ispod 2% ukupnih subvencija, sto је 
inace samo deo velikih donacija koje one izdvajaju za sopstvene poljoprivrede. 

Pokazalo se tako da preovladujuca neoliberalna ideologija favorizuje one 
koji sн vec razvijeni (sto vazi kako unutar jedne drzave tako i izmedu drzava) i koji 
nemaju razvijene socijalne Љnkcije, odnosno gde sн drasticno skresana ili nikad nisu 
Ьila ni dostignuta socijalna davanja, gde su bitno redukovane socijalne funkcije dr-

3 World Trade Orgaпization. 
4 Pariski klllbjc nastao najedrюm sastankLI kojije odrzan ll Parizll 16. maja 1956. godine, kao rezultat пasto

janja пovih argentinskih vlasti da, nakon svrgavaпja Њ1а1~а Dominga Perona sa vlasti, rese рrоЫе111 dtrgova 
svoje zemlje i prikljllcc se Medшiarodnorn 111onetaп10rn foпdll i Svetskoj banci. Radi se ll sl\stini о nefor-
111alno111, iako vcoma uticajnom telu, koje пс postoji LI pravno111 srпislll i ne111a svoj statut, ali kojc, trz SB i 
MMF, zapravo koпtrolise tokove svetskc ekonorпije. Njegov primarni zadatak jeste da pregovara sa zem
lja111a duznici111a koje irпaju рr0Ые111а sa vracaпjem pozajmljenog novca i da kroz te pregovore obezbedi 
zasti!tJ kapitala poverilaca. 

Na ove 111l\c11e i poпizavajuce "pregovore" trebalo Ьi пeprekidпo podsecati опе medLJ пarna koji, velic<\iш:i 
Jagolinosti zivota ll Brozovoj SШПOllpravJjackoj JLJgosJaviji, oJako previdaju ili "zaboravJjajLJ" da је takav 
zivot bio jedna vesta pollvala ili jedan oroceni privid. zasrюvan llpravo па ргеkоmепю111 zadt1zivanjll zeшlje 
i programirar1 da !гаје do Ьioloskog kraja jedrюg .,mekog" konшпistickog diktatora, pri cerntr је briga za 
vra6aпje 1юzајшlје1юg nel1aj110 i "galaпtrю" prepllsteпa роtопјiш narastajiшa. 
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zave i gde, iz ovih ili onih razloga, iта dovoljno jeftine, slabo zasticene ili sasvim 
nezasticene i poslusпe radne sпage, i sl. Otvoreno govoreci, to znaci da bolju poziciju 
na trzistu uvek ostvaГL1ju oni koji SLI uspesniji u eksploataciji vlastitog i/ili tudeg 
stanovnistva, iza cega, таnје ili vise vidljivo, stoji upotreba ili pretnja upotrebom 
sile, u cijem sredistu stoji vojna тос, i stogaje onda posve jasno zasto se u tu vrstu 
(pre)moci sve vise ulaze, tako da trka u naoruzanja,jednako kao i hladni rat, zapravo 
nikada nisu ni prestali, vec su samo u toj trci neki privreтeno posustali i zaostali. 

Kad se svi ti тomenti saberu, postaje jasnije zasto sн sато SAD prava sнper
sila, buduci da su u njima udruzene i poтenute redukovane socijalne funkcije drzave 
i obilje radne snage Uer su izuzetno atraktivno iтigratorno odrediste, pri сеmн neke 
doseljenicke etnicke skнpine zadr2:avaju i visok natalitet) i vojna moc bez рrетса, 
koja uz to neprekidno raste, koja obezbedнje privilegovani status njenoj ekonomiji, а 
cijaje vojna industrija н isti mah znacajan i тozda nezaтenljiv privredni zатајас.6 

Stoga, nета spora da је u savremenom svetu нspostavljena jedna cvrsta pi
ramida тосi, na cijem vrhu stoje SAD, kao ekonomska i vojna sila bez konkurencije 
(сiте је zapravo pogazeno temeljno nacelo "slobodne konkurencije" koje govori о 
pocetnoj ravnopravnosti ili priЫizno jednakim pocetniт izglediтa нcesnika н tr
zisnoj нtakтici, а u koje se inace svi na ideoloskoj ravni zaklinju,), а роtот slede 
stare clanice Evropske нnije, Japan, Svajcarska i sl., koje sustopice prate istocno-azij
ski "tigrovi", Saнdijska AraЬija i druge 11aftom bogate а politicki relativno staЬilne 
arapske zeтlje, te nove clanice Evropske unije, kojiтa se ubrzano priЬ!izavaju i 
zeтlje tzv. BRIK-a (Brazil, sa ekspanzivnoт poljoprivredoт i bogatstvoт sirovina 
и slivu Атаzопа; Rusija, sa naftom, prirodпiт gasom i bogatiт гud11im nalazisti
тa, pre svega u SiЬiru па koji sve otvoгenije bacaju halapljive poglede najkrнpniji 
svetski igraci; Indija sa jeftinim uslugama i informatickim tehnologijaтa; i Kina sa 
industrijskoт rоЬот ciju konkшeпtпost cena malo ko тоzе da izdrzi) sa ogroтпim 
demografskim pote11cijalima, rastucoт ekonomskom шосi i пadolazeciт global11i111 
politickim uticajeт, dok и sirokom podnozjн piraтide tavori manje-vise vecinski 
preostatak sveta. 

Osa sever/jug ili centar/periferija, odnosno razvijeni/nerazvijeni - pri сети 
se (ne)razvijenost ne тeri sато ekonomskim paraтetriтa nego i vojniт, а takode 
podrazшneva kako aktнelпo stanje tako i projekcije potencijala za razvoj и budнc
nosti - ostaje tako odlucujuca za razтatranje Ьilo koga iole znacajnijeg socioloskog 
pitanja, а pogotovo za proЫem sudЬine nacionalne drzave и eri globalizacije. 

Uz to, kada је rec о rasporedu moci na globalnoт planu, valja uociti zani
mljivu cinjenicu da se ekonomska тос pokazuje postojanoт таdа ne i dovoljnoт 
zastitoт naciona\nog suvereniteta, da vojna тос odlucno podstice i podupire eko
noтsku ekspanziju, da н politickoj sferi staЬilnost uvek stoji ispred deтokraticnosti 
(najbolje је ako su neko drustvo i drzava i demokratski i staЬilпi, ali ako to dvoje iz 

'' U 2007. gщliпi. lн1clzet za оdЬгшш SAD izпosio је ta11tasticпil1 582 rnilijarde dolara (рогеЈепја radi, н Rнsiji 
јс on za 111 godi1ш tczio .. svega" 31 1nilijard11 dolara). 
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nekog razloga ne moze da se pomiri, ondaje bolje daje stabilnija а manje demokrat
ska, nego obrnuto ). 

Izgleda da se na taj nacin samo delimicno oЬistinjuje znamenita Kantova 
(Immanuel Kant) teza da poredak i s\oboda nisu nespojivi,7 ali da se и celosti potvr
duje пjegova takode cuveпa pretpostavka о pravu jacega i о presudnoj ulozi sile и 
odnosu medu drzavama. Naime, poznato је da, sto se tice odnosa medu drzavama, 
Kant, za razliku od odnosa pojedinaca, ove odnose vidi kao stanje stalnog rata, posto 
se drzave ponasaju "kao divljaci bez zakona": i kad se ne nalaze и otvorenom ratu, 
drzave se ponasaj и ро pravu ј acega. 8 

2. GLOBALIZACIJA Ј NACIONALNA DRZAVA: IZMEDU KOSMOPOLIТSKE 
DEMOKRATIJE 1 DIKTATURE KOSMOPOLIТIZMA 

Sve sto је do sada receno ne znaCi prik\anjanje jednostranim antiglobalistic
kim ideologijama i pokretima, cije је delovanje uostalom slicno globalistickim, samo 
sa drugacijim predznakom. Drugim recima, ovde se brani stav daje globalizacija ne 
samo neizbezna nego i pozeljna, ali ne ovakva, skroz prozeta neolibeгalizmom, koja 
sluzi samo onima najmocnijima i najbogatijima, vec takva koja Ьi mogla da bude od 
velike koristi svima (vecini), а ne samo nekima (manjini), sto se и sustini svodi na 
odbranu temeljnog пасе\а demokratije, koja vise nije ogranicena na jednu drzavu ili 
skнp drzava, vec na svet kao celinн. 

Jasno је, pri tom, da sam pojam globalizacije ostaje i dalje viseznacan i daje 
on podlozan razlicitim tumacenjima. Ne ulazeci и neko podrobnije razmatranje, mi 
сето se ovde zadovoljiti ukazivanjem na mogucnost njegove dvostrнke upotrebe, 
odnosno па mogucnost prepoznavanja barem dva njegova lika, od kojih је jedan 
dobrocudaп а drugi zlocudan. 

Naime, kao sto је zпano, globalizacija se, s jedne strane, moze posmatrati 
kao proces sirenja i univerzalnog prihvatanja tekovina i vrednosti industrijske civili
zacije, usmerene na poboljsanje kvaliteta ljudskog zivota, na uspostavljanje svetskog 
ekonomskog sistema sa istinski slobodnim trzistem, na iskreno nastojanje da se iz-

7 Као sto је poznato, odbacujш:i kako poredak bez slobode (despotizam) tako i slobodн bez poretka (a11arhizam). 
Капt se opredeljivao za sinte=и poretka i slobode, iskazaiш kroz g"adanski po"edak (idej11 repuЫike), koji је 
sl1vace11 kao pokornost all/oriletu (princip poretka) sto ga ljнdi .шт/ sehi daju (princip slobode). Prema ovoj 
zainisli, tl drzavi grada11skog dn1stva gradani11 i111a atribute zakonske slobode (s\usa sarno onaj zakon па koji је 
dao svoj pristaпak), gradaпske jednakosti (priznaje sarno aнtoritet шюgа za koga ima mora\1111 nюс da ga obavcze 
na isti 11aci11 kao sto i ovaj 11jega obavezнje) i grada11ske samostalnosti (svojн egzistencij11 zahvaljuje svojim pra
vima i sпagama а ne samovolji dn1goga). 

8 Ka11tje razborito pretpostavio da se iz toga moze izaci samo stvara11je111 saveza naroda. Тај savez ne podrazнmeva 
postoja11je jedne sнverenc sile, kao Ll Llllutrasnjem gradanskшn нredenju, vec se zas11iva na nacelu L1druziva11ja 
ili federacije. ,.Vec11i mir" се biti ostvaren kada н repuЬlika11skim dгt1stve11im Llredenjima sami 11arodi prellzmu 
odgovorпost za sve drzav11e poslove. lJ svakшn slucaju, ratno stanje Ьi treba\o da bude zamenjeno stanjem mira. 
Ali, i ovaj zal1tev је sшno јсdпа regL1iativ11a ideja koju izrice moralno-prakticni шn, dakle sa1110 jedno trebanje, 
sto 11ajbolje potvrduje uprave stш1je t1 kome se daпas lшlazi tzv. "medt111arodna zЩedпica", koja је mnogo Ыiza 
"vec11om ratu" nego "vecnom mirн". 
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grade i нniverzalno prihvate zajednicki temelji otvorenog, demokratskog i bezbednog 
drнstva - jednom rесјн, па kosmopolitsko prestrнktнiraпje sveta i njegovн iпtegracijL1 
na novim, covekн pri111ereпijim osnovama. 

Ali, s druge strane, globalizacija se moze posmatrati i kao proces vise ili 
manje otvoreпog i prisilnog nametaпjajednog modela tehnicko-tehnoloskog razvoja, 
privrednog rasta, politickog sistema, kultшnog modela i ce\okнpnog ustrojstva sveta, 
s ciljem da se ocuvaju i uvecaju postojece unutardrustvene i medudrzavne razlike i 
da se obezbedi potpuna kontrola nad materijalnim, duhovnim i ljudskim resursima 
na globalnom planu. 

Ako prevlada prva tendencija, onda ima osnova da se verllje kako се se 
ostvariti optimisticka predvidanja, рорнt onih koje је izneo Alvin Tofler (Alvin To
ffler) koji је govorio о nastanku nove civilizacija "treceg talasa" koja Ьi u isti mah 
mogla da bL1de i veoma tehnologizovana i sn3Zno protivindustrijska. Ako, pak, pre
vlada drнgi vid globalizacije, onda se mnogo verovatnijom cini prognoza da се neke 
stare suprotnosti ј iracionalnostijos dнgo trajati, kao ј da се se stvarati neke nove, cije 
se konture vec naziru. u svakom slucajll, ne moze se ni ll bнducnosti ocekivati da се 
drustvene promene teci glatko i ostvarivati se bezbolno, ро nekom automatizmн i bez 
aktivnog ucesca coveka. Svaka Ьitna promena zahtevace promisljenost i napor, а njen 
ishod nece Ьiti llnapred zagarantovan. 

Globalizacija se tako pokazuje kao najopstiji proces ili megatrend, u kojem 
se sнsticн i kroz koji se, na sinteticki nacin, povezuju sva Ьitnija zЬivanja i svi kljнcni 
akteri proteklog i nastajuceg stoleca, koji ne 111оrајн i111ati obavezno jedan tok i jedan 
smisao. Ako se stvari tako postave, onda Ьi proces mogao Ьiti oznacen kao presudan 
ne samo za proslost ј sadasnjicu vec i za nadolazecu buducnost, cije је sustinsko 
obelezje neizvesnost. 

U tom smislu, Ulrih Bek (Ulrich Beck) odbacuje pretpostavku da zivimo н 
svetu "posle modernog", smatrajнci da se svet krece u pravcu "druge modernosti", 
koju on oznacava kao "rizicno drllstvo". (Bek, 2001) U tom drustvu istovre111eno se 
odvijaju dva procesa: globalizacija i individualizacija, koja ide naporedo sa detradi
cionalizacijom. Ova dva procesa se reflektuju na sve Ьitne sfere drustva, а pre svega 
na rad, poгodicu, brak i odnose polova. Za razliku od postmodernista koji svL1da vide 
haos i nepostojanje obrazaca, Bek u savremenom dнstvн prvenstveno vidi rizik i 
neizvesnost. Brze telшicko-tehnoloske promene, ali i iste takve promene ll ostalim 
sferama drustva, stvaraju mnogobrojne поvе rizicne situacije. Dok је kljucni princip 
indнstrijskog drustva raspodela dobara, kljucni priпcip 1·izicnog drustva jeste raspo
dela rizika. Danasnji svet zapravo nije rizicпiji od пegdasnjeg, vec se samo promenila 
priroda rizika: on manje potice od prirodnih opasnosti, а vise od neizvesnosti do 
kojih је doveo drustveni razvoj i razvoj nauke i tehnike. Stoga se moramo nauciti da 
zivimo sa rizikom i da Ltpravljamo njime. А odgovoгnost za upravljanje rizikom ne 
moze Ьiti prepustena samo politicarima i naucnicima, vec se и to moraju ukljuciti svi 
gradani. Tako se otvarajedno novo podrucje, koje Bek naziva "subpolitikom", kojim 
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se obuhvataju aktivnosti grupa i udruzenja koji deluju izvan formalnih mehanizama 
demokratske politike, а koji, izmedu ostalog, mogu dovesti i do Ьitnih promena sa
mog konvencionalnog politickog okvira (npr. aktivnosti па zastiti zivotпe srediпe Ьile 
su u pocetku sastavni deo ekoloskih pokreta da Ьi daпas postale staпdardпa delatпost 
zvaпicпe politike). 

Bek smatra jedпostraпim пе samo staпovista koja globalizacUu odbacuju kao 
besmislenu, vec i опа koja је uzdifu па nivo поvе sudЬiпe kojoj se covecaпstvo mora 
pokoravati. Za пјеgа, globalizacija пiје sudЬiпa, vec se опа moze oЫikovati. Globaliza
ciju zapravo valja posmatrati kao istorijsku traпsformaciju u kojoj se ukida dosada5пja 
Ьitпа razlika izmedu пacionalnog i internacionalnog. То је "meta-igra moci sa otvoreпim 
krajem", u kojoj se щ1dе perspektive kosmopolitske оЬпоvе politike i dr2ave s опu straпu 
starih kategorija "пасiопаlпоg" i "iпternacionalпog". (Beck, 2004: 8-11) 

Takve drustvene promene zahtevaju uspostavljaпje "sistema kompleksne 
vlasti", koji ima svoje nacioпalne, nadnacionalпe i роdпасiопаlпе forme. U tom kon
tekstu, ukazuje se па potrebu stvaraпja novog kosmopolitskog "zdravog razuma" (со
ттоп sense) па temelju prizпavaпja drugacijeg i drugacijosti, koja пiје isto sto i puka 
razlicitost. Ро Bekt1, to је pitaпje prezivljavaпja u situaciji kad se belodaпo potvrduje 
da тос nije isto sto i sigurnost. (Beck, 2004: 11) 

Polazeci od toga da se u ovom treпutku dogada kreativno samounistenje 
"legitimпog" ustrojstva sveta koj im vladaju nacionalne drzave, cime se otvara pitanje 
fuпkcionalnil1 ekvivaleпata drzavi, Bek smatra da је politika daпas utoliko nacional
nija i uspesпija ukoliko је vise kosmopolitska: "Kozmopolitsko motriste otvara pro
store i strategije djelovanja koje nacionalno motriste zatvara". (Beck, 61) А pod "ko
smopolitizmom" se ne misli na idealisticko-elitisticki pojam kojim se пadпacionalпe 
elite i organizacije sluze kao ideoloskim otvaracem t1 svojim imperijalistickim amЬi
cijama, vec borba za vredпosti priznate, zivotпe sarolikosti koja p1·ozima sve drllstve
пe slojeve i istorijske kontekste u smislu gore pomenutog соттоп sense, sto zahvata 
zпаtап deo covecanstva i navodi ga па mozda пezaustavljive promeпe. (Beck, 2004: 
14) Drugim recima, kosmopolitizamje sledeca velika ideja паkоп povesпo istroseпih 
ideja пacioпalizma, komuпizma, socijalizma i пeoliЬeralizma. (Beck, 2004: 14) 

S druge straпe, zastнpajuci koпcept "kriticke sociologije", Jirgeп Habermas 
(Ji.irgen Habermas) smatra da, iako se kapitalizam pokazao superiornim, пeki пjegovi 
fuпdameпatlпi proЫemi su i dalje ostali, а pre svega teпdeпcija periodicnog izЬijaпja 
ekonomskih kriza. Stoga је potrebno нspostaviti kontrolн nad ekonomskim proce
sima da se пе Ьi zapadalo н situacijll da oni kontrolisll паs umesto mi njih. Jedan 
od пасiпа uspostavljanja koпtrole jeste i ozivljavaпje јаvпе sfere kao Ьitпog okvira 
demokratije. То se moze uciпiti kroz refoпnu demokratskih procedura i kroz dosled
nije i cvrsce ukljucivanje lokalnih grupacija i udruzenja gradaпa u politicki zivot. u 
tome zпacajnu ulogu mogu da imaju i moderпi mediji, pod pretpostavkom da se oni 
пе rukovode komercijalnim iпteresima, vec da postaпu оsпоvпо sredstvo otvoreпog 
dijaloga о svim Ьitпim proЫemima drL1stva i coveka. 
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Entoni Gidens (Anthony Giddens) se s\aie sa Ulrihom Bekom daje danasnji 
svet prepun novih rizika i neizvesnosti, ali smatra da se uz pojam rizika mora koristiti 
i pojam "poverenja", koji se odnosi na pojedince i institucije. (Gidens, 1998) Naime, 
za razliku od tradicionalnih oЫika poverenja koji su Ьili vezani za 1okalnt1 zajednicu, 
а koji danas ubrzano nestaju, savremeni covek mora da gaji poverenje LJ apstraktne 
sisteme, kao sto su, na primer, organizacije koje se bave propisima о zdravstvenoj 
ispravnosti namirnica, preciscavanjem vode ili efikasnoscu bankarskog sistema. Po
verenje i rizik su stoga Ыisko povezani: moramo imati poverenja u takve institucije 
ako zelimo da se suprotstavimo rizicima koji nas okruzuju i da reagujemo na njih na 
pravi nacin. То dovodi do porasta "refleksivnosti", koja se odnosi na cinjenicu da 
moramo neprestano da promisljamo okolпosti u kojima se odvUa паs zivot. Za razli
ku od tradicionalпog drustva, u kome su se mпoge stvari uzimale zdravo za gotovo i 
bez razmisljanja, danas su mnogi aspekti zivota postali predmet razmisljanja i odlu
civanja, sto rada brojne proЫeme, ukljucujuci tu i eticke dileme (npr. kao L1 slucaju 
kontrole radanja). Ро njegovom misljenjн, demokratija ne moze da se ogranici samo 
najavnн sferн, kako је definise Habermas, vec ona mora da se prosiri na sferн licnog 
i intimnog, а to posebno vazi za odnose polova. U svemu tome vaznu ulogu imaju 
udruzenja i pokreti koji deluju izvan formalnog politickog okvira, ali to ne znaCi da 
oni mogu da zamene uobicajene oЫike demokratske politike. S druge strane, iako 
su nacije н epohi globalizacije izguЬile deo moci koju su nekada imale, nacionalne 
vlade su i dalje zadrzale znacajnu тос i one moraju da aktivno saraduju kako Ьi se 
ponovo uspostavila kontrola nad "razuzdanim svetom". 

Ovim autorima treba svakako prikljuciti i Dzona Keneta GalЬrajta (John 
Kennetl1 GalЬraith) sa tezom о "dobrom drustvu", zatim Avisaja Margalita (Avisl1ai 
Margalit) koji govori о "pristojnom drustvu", kao i Pjera Burdijea (Pierre Bourdieu) 
koji korisceпjem koпcepta "haЬitusa" VГSi sпaznu kritiku "neoJiberalпe invazije" L! 
savremenom svetu. 

Polazeci od toga da је "dobro drustvo" ono koje svakom svome clanu, bez 
obzira na ро\, rasu ili etnicko poreklo, omogucava ostvarivanje ispunjenog zivota, 
GaIЬrajt kao glavna njegova obelezja uzima: (1) zaposlenje i mogucnost napredova
nja za sve; (2) obezbedivanje ekonomskog razvoja da Ьi se postiglo takvo zaposljava
nje; (3) sto је moguce bolje i potpunije obrazovaпje; (4) podrska porodice i disciplina, 
kako Ьi se omogucilo kasnije ukljucenje u drustvo i nagrada koja iz toga proizlazi; (5) 
sloboda od socijalnih nereda, u sopstvenoj drzavi i Sire; (6) pruzena ruka onima koji 
uopste ле mogu ili trenutno пе uspevaju da se sami izbore; (7) otvorene mogucnosti 
za domete u skladu sa sopstvenim amЬicijama; (8) postavljanje brane onim oЫicima 
finansijskog bogacenja koji idu na stetu drugih; (9) sprecavanje rusenja plaпova za 
buduci sreden zivot, sto Ьi moglo da bude izazavano inflacijom; (10) saradnja i razu
mevanje sa medunarodnim okгuzenjem. (Galhraith, 2001: 33) 

Pored dobre privгede i dobre drzave koja nije potcinjena nijednoj posebnoj 
ideologiji, presнdan znacaj za dobro drustvo ima i obrazovanje. Iako је drustvena 
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тос u rukama onih koji poseduju kapital а пе obrazovaпje, ovo poslednje је, пaime, 
strateski cilj svakog "dobrog dгustva", sto zпaci daje ulagaпje u obrazovaпje пajbolji 
dokaz da su u jednom drustvu dugorocпi ciljevi nadredeni kratkorocпim. Ovo stoga 
StO obrazovanje nema samo ekoпomski znacaj, nego i siru politicku i drustvenLI ulo
gu, tako da, vec samo ро seЬi, ima dubUe opravdaпje. Cak i da se razmislja iskljucivo 
u ekoпomskim kategorijama, ulaganje u obrazovanje se dugorocno isplati, buduci da 
nista tako пе popravlja opste privredne rezultate kao uпapredivaпje i poboljsavaпje 
obrazovпe kvalifikacije ljudi. U tom smislu, moze se, gotovo bez ikakve ograde, 
prihvatiti Ga\Ьrajtov stav da па ovom svetu пе postoji pismeпo staпovпistvo koje је 
siromasпo i пepismeпo koje to пiје. 

GalЬrajtje uvегеп da obrazovanje ima presudaп uticaj па drustveпu ravпote
ZLI, kao i Ыagotvorno dejstvo па mir i zadovoljstvo ljudi. Опо pruza dragocenu пadu 
i realпo ocekivaпje da је beg iz пizih drustveпih slojeva moguc i pozeljaп, odпosno 
da је za pomeraпje пavise па drustveпoj Iestvici najpodesпiji drustveпi mehanizam 
upravo obrazovanje - i to kako sa staпovista deprivilegovaпih tako i iz pozicije privi
legovanih. Bez obrazovaпja пета napretka, а njegove пеzеlјепе alterпative su пeza
dovoljstvo, krimiпal, пasilje, sukoЬi i sl. 

Osim toga, Ga\Ьrajt smatra da пi prave demokratije пета bez obrazovanja. 
Оп drzi da је demokratija prirodпa posledica ekoпomskog паргеtkа i obrazovaпja. 
Obrazovanje пе samo da omogucava demokratiju, vec је опо i пјеn Ьitпi sastavпi 
deo. Као Ьrапа svakom ekstremizmu, dobro obrazovanje ciпi demokratiju mogucom, 
ра cak i пeizbeznom. Dok је sprovodenje diktature паd siromasnima i пepismeпima, 
а пе retko i uz пjihovu podrsku, uoЬicajena pojava, dotle је pravo i siroko obrazo
vanje пајЬоlја Ьrапа diktatorskoj vlasti. Uz to, obrazovaпje dopriпosi sireпju vidika 
ljudi, pomazuci im da uzivaju u svim drustveno-kulturпim tekovinama i vreclпostima, 
kako uпutar jedпog drustva tako i na globalпom svetskom plaпu. 

Uprkos takvom iпdividualпom i drustveпom zпacaju, obrazovanje daпas 
uglavnom пета adekvatпu drzavпu podrsku za svoj razvoj. Tako dolazimo do pora
zavajuce сiпјепiсе da, za razliku od licпog standarda koji ima bezrezervnu podrsku, 
drustveпi zivotпi staпdard (skole, parkovi, ЬiЫioteke, javпi prevoz i dr.) ne uziva 
takvu podrsku. Posledice koje su dobro poznate jesu: skupa televizija, ajadne skole; 
ciste kuce, а prljave ulice - ukгatko, licni sjaj i јаvпа beda. (GalЬraith, 2001 :83) 

Slicпo tome i Avisaj Margalit defiпise "pristojпo drustvo" kao опо cije usta
пove пе poпizavaju gradaпe i ciji gгadaпi пе poпizavajujedпi druge. (Margalit, 1998) 
Za razliku od starog ideala "pravedпog drustva", koje је zasпovaпo па ravпotezi iz
medu slobode i jedпakosti, sto је ideal koji је uzviseп ali tesko ostvarljiv, pristojпo 
drustvo је ideal koji se moze ostvariti. U svakom slucaju, hitпije је ostvarenje pristoj
пog пеgо pravedпog drustva. Preduslov za пjegovu izgгadnju jeste otarasavaпje od 
svireposti i poпizenja, prevazilazeпje moralпe leпjosti i odbacivaпje svih oЫika eti
ketiraпja drugih ljudskih Ьiса. То пiје lako postici, ali jeste vredпo ozЬiljпog пароrа. 
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Sto se tice Burdijea, njegov glavni napor usmeren је na odupiranje "neoli
beralnoj posasti". (Burdije, 1999: 5) Naime, ро njegovom misljenju, pod uticajem 
neoliЬeralne ideologije, moderna drzava se sve vise povlaci iz odredenih podrucja 
drustvenog zivota koji su ranije bili u njenoj nadleznosti, а medu tim podrucjima је 
svakako i obrazovanje. Drugim recima, logika "radikalnog kapitalizma", koji se is
kljucivo rukovodi principom maksimalnog profita, ima sve manje sluha za "neprofi
taЬilne" potrebe obrazovanja. Ovo је narocito pogubno za obrazovanje u humanistic
kim i drustvenim naukama, koje najneposrednije zavise od razumevanja nadleznih 
drzavnih organa ili od krajnje instrumentalizovanih ciljeva odgovarajucih ustanova 
i preduzeca.9 

Upravo su te rastuce unutardrustvene i medudrzavne nejednakosti i Ьile je
dan od glavnih razloga sto је nasa paznja u ovom radu Ьila prvenstveno usmerena na 
razmatranje nejednakog statusa i sudЬine ranije pomenutih razlicitih vrsta nacionalnih 
drzava u eri globalizacije i dominacije ideologije globalizma. Pri tom је osnovna na
mera Ьila da se kroz analizu uzroka, posledica i karaktera promena koje dozivljavaju 
tri klasicna atriЬuta nacionalne drzavnosti u savremenom svetu (suverenitet, teritorija 
i stanovnistvo) ukaze na neke sire i duЫje pretpostavke i efekte dalekoseznih global
nih procesa kojima su zahvacena savremena drl!stva. Sto se tice suvereniteta, nastoja
li smo da dokazemo kako se on, generalno posmatrano, prenosi i ogranicava, ali da to 
ne vaZi l1 podjednakoj meri za sve, buduci da velike, razvijene i vojno mocne drzave 
- kroz formalno prenosenje i ogranicavanje vlastitih i tudih nacionalnih suvereniteta 
kroz nadnacionalne institucije i organizacije (UN, MMF, STO, multinacionalne i su
pranacionalne kompanije i sl.) u kojima imaju nesporno vodecu ulogu - ne samo da 
ne gube nista od svoje suverenosti, vec zapravo ostvaruju i sustinsku, i na prvi pogled 
lako uocljivu, dominaciju nad malim, nerazvijenim i politicki nestaЬilnim drustvima 
i drzavama, iduci sve do mogl!cnosti l!spostavljanja protektorata nad njima, ostva
renim u ime sporne ideologije "zastite demokratije i ljl!dskih prava", а uz pomoc 
polulegalnih vojnih intervencija, s pozivom na te iste medunarodne organizacije i 
nacela i norme. Slicno se desava i sa teritorijom, koja se za prvu kategoriju drzava, а 
pre svega za SAD kao trenutno jedinu preostalu super-silu, niposto ne sufuva vec se 
u stvari prosiruje, Ьilo formalno, kroz vise-manje nametnute saveze drzava i/ili vojne 
saveze, Ьilo neformalno, kroz liЬeralizaciju trgovine i samoproklamovano pravo da 
se, u cilju samoprocenjene "ugrozenosti" i "odbrane vlastitih nacionalnih interesa", 
ili "univerzalnih normi i vrednosti", komada i/ili zaposeda teritorija drugorazrednih 
drzava. Najposle, kadaje rec о stanovnistvu, mogu se uociti slicne tendencije kontro
lisanih migracija u skladu sa interesima i potrebama dominantne manjine, pri cemu 
razvijeni i mocni u potpunosti odreduju njihov smer, oЬim i sastav. 

!11teresa11tno је da. kako navo<li Bt1rdUe, paralelno sa sinanjivanjem odgovornosti dГZave za јаvпе potrebe i javni 
iпteres. kao ~to sujavni stanovi,javne ~kole.javne bolnice, i sl .. raste njena zainteresovanost zajacanje represivпih 
Љnkcija. О tome na нpecatljiv 11aci11 svedoci i podatak da је 11 dГZavi KalitOrniji, jed11oj od najbogatijih 11 SAD. 
budzet zatvora za 1994. godinll bio veci od budzeta svih njenih univerziteta zajedno. (Burd!fe, 199: 36) 
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NATIONAL STATE IN GLOBALIZATIONAL (DJS)JNTEGRATIONS 

Abstract 

The aim of this paper is to discuss the fate of national state in the time of 
steaming g\obalization processes and domination of ideo\ogy of globalism in the 
contemporary world. It is done through following of intrinsic changes that have been 
takiпg place in the area of the three classical features of statehood: sovereignity, 
territory and population. The main thesis ofthe author is that national state today has 
been put between strong g\obalization pressures from above to give up its traditional 
features, above all its sovereignity, and not less strong regional and !оса! demands 
from bellow, which press for шоrе autonoшy and lead to further disintegration and 
dissolution. The answer to those pressures depends on the situation of а state in que
stion. If а state is strong, staЬile, Ьig, rich and democratic, it will Ье аЫе to estaЫish 
а balance between these opposite forces, and even turn them to its favor. But, if а state 
is weak, unstaЫe, small, poor and not enough democratic, it will become ап easy 
victim ofthe botl1 processes. 

Кеу words: national state, globalization, internationalized state, cosmopolit 
democracy, complex woгld management. 
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ULOGA OBRAZOVANJA U OBLIKOVANJU "LJUDSKIH 
RESURSA" U OKVIRIMA GLOBALIZACIJSKIH PROCESA 

Магiса Sljukic 

SAZETAK 

Namera rada је da ukaze na to da se и uslovima globalnog povezivanja drustava 
(preko povezivanja trzista), desava i njihova sveukupna (ekonomska, politicka i kulturna) 
transfoпnacija. U tom kontekstu је potrebno sagledavati nove zahteve koji se и sferi rada 
(koja se, takode, intenzivno menja) postavljaju pred aktere rada. Uloga koju obrazovanje ima 

и nastojanju da se ti zahtevi zadovolje, izuzetno је znacajna. Osim zbog Iakseg ukljucivanja 
и globalne procese rada, znacaj obrazovanja је i и tome sto se kroz njega najefikasnije sire 
neoliberalne ideje koje uticu па traпsformaciju drнstava н (пe)zeUeпom pravcu. 

Кljucne reci: globalizacija, "Uudski resursi", obrazovanje, пeoliberalпa ideologija, 
пacionalna drzava. 

U poslednjih pola veka su se desile, а i dalje se desavaju, brojne, intenzivne i 
brze promene u sferi rada (а posebno u organizaciji rada), koje karakterise "stremlje
nje" ka globalпom povezivanju trzista robe, kapitala i "ljudskih resursa". Те promene 
se na razlicite пасiпе odra2avaju na drustva razlicitog stepena ekonomske, politicke i 
kulturne razvijenosti. Danas nije neobicno imati kompaniju sa sedistem u nekom od 
razvijenih kapitalistickih drustava, koja aпga2uje radnike iz manje razvijenih ili nera
zvijenih drustava, а robu plasira па globalпo trziste. Postavlja se pitaпje: па koji nacin 
se "ljudski resursi" mogu uciniti fleksiЬilnima, da Ьi imali mogucnost da prate brojne 
i neprestane рrотепе ll radв i naciпima organizovaпja rada, kako Ьi па globalnom 
trzistu radne snage Ьili konkurentni i primamljivi za poslodavce? 

U procesu oЫikovanja "ljudskih resursa" u skladu sa pomenutim zahtevom 
za izrazeпom fleksibllпoscв, veoma znacajnu (ali ne i najznacajniju) ulogв ima obra
zovanje - institucionalno i vaninstitнcionalno. Оа Ьi tu svoju ulogu uspesno obavilo i 
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obrazovanje. takode, mora Ьiti fleksiЬilno, sto nije uvek slucaj. Razlozi za to su razli
citi, od drustva do drustva, ali је uocljiv јеdап proЫem za koj i Ьi se moglo reci da је 
u svakom dгustvu u odredenoj meri prisutan. Rec је о zahtevu za homogeпizacijom 
obrazovanja koja Ьi trebala da omoguci "jednake saпse" za sve па globalnom trzistu 
rada. Neka drustva (manje razvijeпa i nerazvijeпa) taj zahtev tesko mogu da ispune 
zbog veoma ograпiceпih drzavпih budzeta, sto otvara mogucпost za privatпa ulaga
nja u toj oЫasti, odпosno osnivanja privatпih skola i uпiverziteta, ciji su programi u 
skladu sa "svetskim". Kako је upis u takve skole, роsеЬпо ako su "reпomiгane" 1 • 

dostupaп samo visim slojevima u tim drustvima, опi koji te skole pohadaju, od starta 
се Ьiti u boljem polozaju (mada је isti proЫem prisutan i u visokorazvijenim zapad
nim kapitalistickim drustvima). 

Zahtev za homogeпizacijom obrazovanja ne пailazi, medutim, samo na eko
nomske nego i па kulturne prepreke. Isto obrazovaпje, kao priprema za isto trziste, 
zпaci i homogeпizaciju Vrednosti, sto moze dovesti (а gotOVO uvek i dovodi) do Sl1-

celjavaпja globalпog i lokalпog. 
U пameri da se odredi pojam globalizacije, nezaoЬilazaпje osvrt na tri razli

cita aspekta sa kojih se taj proЫem sagledava: hiperglobalizam, skepticizam i tran
sformacionizam.2 Za hiperglobaliste, globalizacija је, pre svega, ekoпomski feno
men. odnosпo, shvaceпa је kao ројасапа integracija globalпe ekoпomije u kojoj је 
polozaj пacionalnih drzava potpuпo marginalizovaп. Mпogi hiperglobalisti smatraju 
da ekoпomska globalizacija stvara поvе oЫike drustveпe orgaпizacije koji potiskuju 
tradicioпalnu nacioпalnu drzavu kao primarnu ekonomsku i politicku jedinicu dru
stava (Held 2003: 50). Sa druge straпe, skeptici isticu da se, zapravo, radi о porastu 
iпterпacioпalizacije, оdпоsпо iпterakcije izmedu dominaпtno nacionalnih ekonomija. 
а пе о globalizaciji, pod kojom podrazшnevaju perfektno iпtegrisanu svetsku ekono
miju u kojoj preovladuje "zakon jedne сепе". Опi globalizaciju, odпosno internaci
onalizaciju, пе posmatraju kao neminovaп proces (smatraju da teza о globalizaciji 
pociva па mitovima), vec smatraju da su globalпa vlada i ekoпomska iпternaciona
lizacija zapadпi projekti, koji s11 smisljeпi da odrzavaju primat Zapada u svetskim 
poslovima. Tvrde da "globalizacija" predstavlja politicki pogodпu racioпalizaciju za 
uvodeпje пepopularnih ekoпomskih strategija (Held 2003: 52-55). Za transformaci
oпiste је globalizacija povezaпa sa пovim obrascima globalne stratifikacije u kojoj 
se пеkе drzave, drustva i zajednice vise ukljucuju u globalпi poredak, dok se druge 
sve vise marginalizuju.Globalizacijaje, ро пjihovom misljenju, povezana пе samo sa 
novim rezimom suvereniteta, nego i sa pojavom пovih mocnih пeteritorijalnih oЫika 
ekoпomske i politicke organizacije па globalпom plaпu, kao sto su multinacioпalne 
korporacije, traпsnacionalпi drнstveпi pokreti, meduпarodпe regulativne agencije itd. 

1 Ovdc se misli samo па skole i univerzitete sa kvalitetnim nastavпirn progrшnima i kadrovima, koje sн zado
voljile visoke zahtevc za priznavanjc od strane akadcrnske zajednice. 

2 U tekstt1 Debate о globali=aC1ji, Dejvid Held izdvaja navedene tri, kako ih 11aziva, siroke i razlicite skolc 
mislje11ja (Held 2003: 48). 
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Smatraju da је rec о sustinski kontingentnom istorijskom procesu punom protivrec
nosti, te da su zato posledice koje on nosi neizvesne (Held 2003: 55-58). 

Globalizacija se, dakle, javlja kao protivrecan proces, koji se delom odvija 
"spontano" ili "stihijno", а delom se njom pokusava upravljati. Pod uticajem pro
tivrecпih globalizacijskih procesa, sfera rada se neprestano menja i, uvek iznova, 
zahteva prilagodavaпje, пajvise od aktera rada, za koje Ьi se moglo reci da su "naj
vece zrtve" globalizacije. Prilagodavanje novim potrebama rada moguce је, donekle, 
ostvariti uz pomoc fleksiЬilnog institucionalnog i vaпiпstitucioпalпog obrazovaпja. 

U nastojanju da se ucine "primamljivim resursom" za globalnu privredu, 
akteri rada se danas suocavaju sa zahtevima u kojimaje izrazena sva amЬivalentnost 
njihovog aktualnog polozaja. Sajedпe strane, пalazi se zahtev za dovoljno "sirokim", 
а u isto vreme i dovoljпo "uskim" obrazovanjern koje Ьi omogucilo realizovanje "po
sebnih" zadataka, ali koje Ьi, takode, obezbedilo fleksiЬilnost, potrebnu u uslovima 
promena u procesu ili organizaciji rada. Medutim, sa druge strane, zadovoljeпje ni
skom nadoknadom za rad i otsustvo sindikalnog angazovanja, dovoljni su razlozi (uz 
niske poreze i "slabe" zakone) da aktivno stanovnistvo nekog nerazvijenog drustva 
bude "pozeljan resurs" za velike, rnultinacionalne kompanije. Iako se, mozda, cini da 
obrazovanje u ovorn dгugom slucaju ima marginalnu ulogL1 u oЬlikovanju "ljudskil1 
resursa", zapazanja razlicitih autora, koja се Ьiti prikazana u ovom delu teksta, poka
zuju da nije bas tako. 

U najsirem smislu, obrazovanje se rnoze shvatiti kao aspekt socijalizacije, 
koji se odnosi na sticanje znanja i ucenje vestina. Narnerno ili nenarnerno, obrazo
vaпje cesto utice i па forrniranje stavova i moralnih vrednosti (Haralambos i HolЬorn 
2002: 774). ОЬе navedene dimenzije obrazovanja, i saznajna i vrednosna, vazne su 
za razumevanje oЫikovanja "ljudskih resursa" u okvirima globalizacije. 

Milan Lipovac smatra da se obrazovaпje nalazi u neraskidivoj vezi sa na
ukom i tehnologijom i da је drustveni razvoj uslovljen tom tropolnom interakcijorn 
(obrazovanje - nauka - tehnologija). Ti faktori se, srnatra Lipovac, nalaze u dijalek
tickorn odnosu, u medufunkcionalnoj povezanosti. То znaci da obrazovanje utice na 
nauku i tehnologiju (опо nije sarno njihova pretpostavka, nego i njihov uslov), nauka 
doprinosi razvoju obrazovanja i tehnologije, а tehnologija deluje na promene u obra
zovanju i na nauku. Slozena rnreza komunikacija izrnedu navedena tri generatora 
razvoja, dovodi do kvantitativnil1 i kvalitativnih promena u drustvu, do drustvenog 
progresa ( Lipovac 1989: 19). Konstatacija da interakcija izmedu obrazovanja, nauke 
i tehпologije dovodi do drustvenih promena sasvirn је ispravna i potvrdena (posebno 
је potvrduju promene u savrernenim drustvima, koje se desavaju l1 okviru globaliza
cijskih procesa), rnedutim, konstatacija da ta interakcija dovodi do drustvenog pro
gresa, krajnje је upitna i ne rnora da sledi iz onoga sto је prethodno receno. 

Imajuci 11 vidu dosadasпje efekte modernizacije i globalizacije, moglo Ьi 
se prirnetiti da је prosvetiteljsko uverenje о progresivnoj ulozi nauke i tehnologije LI 
drustvu, ako пе da\eko od istine, а опо bar ozЬiljno dovedeno и pitanje. Osirn toga, 
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unosenje naucnih znanja u proizvodnju (koje su postize procesom obrazovanja), koje 
Rajner V. Hofman naziva "onaucavanjem", а koje bi trebalo da racioпalizuje proces 
i organizaciju гаdа (L! cilju ostvarivanja veceg profita), ima "negativne" efekata na 
aktere гаdа (radnike). Hofman primecuje da se znanje koje se primenjuje u proi
zvodnom radu (u industrijski razvijenim kapitalistickim zemljama), deli na dva dela 
koja su, ро svojoj drustvenoj uslovljenosti, suprotstavljena. Kapital raspolaze na
ucnotehnickim znanjem koje је opredmeceno u orudima za rad, predmetima rada, 
proizvodima, organizaciji rada i znanju naucnika i inzenjera. Sa druge strane, radnici 
raspolazu (samo onim) zпanjem (obrazovanjem) koje im omogucava da znaju kako 
nesto treba raditi i koje је postalo sastavni deo njihove kvalifikacije i svakodnevnog 
radnog iskustva (prema: Milosevic 2004: 67-68). Slicno zapazanje Anke Jaksic do
prinosi jasnijem sagledavanju "karaktera" ob1-azovanja, foгmiranog LJ okvi1·u i u skla
du sa zahtevima globalizacije. Ona istice da ideolosko pragmaticno shvatanje о ulozi 
naucno - tehпoloske revolucije, sagledava iskljucivo "korisnu", оdпоsпо upotrebnu 
funkciju obrazovanja. "Siroko" obrazovanje, obrazovanje kao deo kulture ili kao 
sama kultura, nije u okviru interesovanja ideologa. Jz tog razloga, Jaksic upozorava 
da "redukcija humanistickog obrazovanja na racun sadrzaja prakticno - tehnickih 
znanja Llkida mogucnosti racionalno - kritickog uvida u smisao onoga sto se uci" 
(Jaksic 1989: 33). 

Kadaje rec о ulozi obrazovanja u drustvu (u ovom slucaju u procesu oЫiko
vanja "Uudskih resursa"), nezaobilazanje osvrt na funkcionalisticko stanoviste. Emil 
Dirkem је smatrao da је glavna fl!nkcija obrazovanja prenosenje drustvenih normi i 
vrednosti. Tvrdio је da "drustvo moze preziveti jedino ako medu njegovim pripadni
cima postoji dovoljan stepen homogenosti; obrazovanje tLJ homogenost perpetuira i 
јаса, ucvrsclljuci ( ... ) Ьitne slicnosti koje zahteva kolektivni zivot" (prema: Haralam
bos i Ho\Ьorn 2002: 777). Kritika koja Ьi se mogla uputiti pomenutom Dirkemovom 
shvatanju, odnosi se na njegovu pretpostavku da su пorme i vrednosti koje se prenose 
pute111 obrazovnog sistema norme i vrednosti celoga drustva, а ne norme i vrednosti 
samo jednog dela drustva (vladajuce elite ili vladajuce k\ase) (Haralambos i Ho!Ьorn 
2002: 779). Isti prigovor Ьi se mogao uputiti i shvatanju Talkota Parsonsa, koji, poput 
mnogih drugih funkcionalista, tvrdi daje za delotvorno funkcionisanje drustva vazan 
vrednosni konsenzus (Haгalambos i Но!Ьогn 2002: 780). Sa druge strane, Parsonso
vo zapazanje da u americkom drustvu sko\e usaduju dve glavne vrednosti: vrednost 
postignuca i vrednost jednakih sansi, znacajno је za razumevanje funkcionisanja ra
zvijenih (post)industrijskih drustava. Naime, napredno industrijsko drustvo zahteva 
visokomotivisanu radnu snagu koja је usmerena ka uspehu. Zbog toga је potrebno 
i vazno razlicito nagradivanje za razlicit uspeh, sto је nacelo koje је ustanovljeno 
u skolama. Kako pobednici (oni sa visokim postigпucem), tako i guЬitпici ( oni sa 
niskim postigпucem), smatrace da је sistem pravedan jer је status postignut u okol
nostima u kojima svi imaju jednake saпse. Dakle, nacela koja vaze u sirem drllstVLJ, 
odrazavaju se LI obrazovnim nacelima (Haralambos i Ho!Ьorn 2002: 779-780). 
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Као reakcija па ideolosku koпstataciju о "jedпakoj saпsi" za uspeh, koju svi 
imaju u kapitalistickom drustvu, u пauci se oformilo paradigmaticпo shvataпje о od
пosu obrazovaпja i procesa rada, shvataпje о "preskolovaпosti" i "iпftaciji diploma" 
u savremeпim drustvima (Milosevic 2004: 63). Pojava "preskolovaпosti" u пekom 
drustvu, posledica је kompeпzacijske fuпkcije obrazovaпja. Naime, Bozo Milose
vic istice, da drustveпa пejedпakost uslovljava osecaj mапје vredпosti pripadпika 
depriviraпih grupa, ра se u "saпsi" koju пudi obrazovaпje, trazi izlaz iz пepovoljпog 
drustveпog polozaja. Obrazovaпje se па taj пасiп javlja kao kompeпzacija za перо
vоlјап drustveпi polozaj. Medutim, паstојапје depriviraпil1 grupa, роsеЬпо radпika 
u procesu rada, da iskoriste saпsu koju im demokratizacija globalпog drustva пudi t1 

(liberalпoj) ekspaпziji obrazovaпja (skolovaпja), uslovilo је sticaпje sve vise i vise 
diploma о sve visim stepeпima obrazovaпja, а sve sa пadom da се se па taj пасiп 
ostvariti povoljпiji polozaj u procesu rada i u drustvu, koji imaju strucпjaci ili me
пadzeri. Diploma tako postaje "kulturпa moпeta" u пastojaпju (borЬi) za pridoЬijaпje 
moci, ра, kao i sve moпete, postaje podlozпa iпftacф. Odgovor па pitaпje zbog cega 
dolazi do toga, Ьiо Ьi da se па taj пасiп odrzava iluzija "jedпakih saпsi za sve" (Mi
losevic 2004: 63-64). 

Uz pomeпuto shvataпje, u пauci se uoЫicilo jos јеdпо shvataпje3 kao pro
tivstav opsteprihvaceпoj predstavi о obrazovaпju koje omogucava ,jedпake saпse 
za sve". Rec је о shvataпju Harija Brejvermaпa о "dekvalifikaciji rada". Prema tom 
gledistu, опо sto se dogada u procesima rada u savremeпim iпdustrijskim drustvima, 
samo је specificaп izraz opstih drustveпih procesa u kojima se odvija borba za zado
Ьijaпje ili ocuvaпje mogucпosti koпtrole. Naime, domiпaпtпe drustveпe grupe u pro
cesima rada (vlasпici, upravljaci, strucпjaci) poseduju sva опа zпапја koja im omogu
cavaju da proces rada drze pod svojom koпtrolom, dok depriviraпim grupama ostaje 
па raspolagaпju опај deo obrazovaпja koji ih ciпi пekompeteпtпim za kreativпu i 
koпtrolпu ulogu u procesu rada. Ekspaпzija obrazovaпja u modernim kapitalistickim 
drustvima, uslovila је, prema tom shvataпju, sпizavaпje stepeпa kvalifikacije uпutar 
radпih procesa, sto је dovelo do toga da је radпicima za realizovaпje svoje 11loge tl 

procesu rada potrebпa samo "obuka", а пе obrazovaпje4 (Milosevic 2004: 65-66). 
Raпije spomeпut Dirkemov stav о homogeпizujucoj fuпkciji obrazovaпja 

doЬija па aktuelпosti u okviru savremeпih 1-asprava о ulozi obrazovaпja u procesima 
globalizacije, оdпоsпо u okviru "globalпog drustva". Mпogi autori smatraju da se 
ideja о globalпom drustvu, kojaje u osпovi пео\iЬеrаlпе ideologije, пastoji priЫiziti, 
а zatim i realizovati kroz maпifestпu, а роsеЬпо lateпtпu dimeпziju obrazovaпja. 

3 Bozo Milosevic t1 svojoj knjizi Итесе 1·ada (Milosevic, 2004) primecнje da sн se о odnosн obrazovanja i 
procesa rada t1 nauci oformila tri prepoznatljiva, i u velikoj ineri, paradigmaticna shvatanja. Uz pomenuta dva 
shvatanja tu spada i shvatanje о "onaucavanju" procesa rada i ce\ine drustvenog zivota, о kоше је Ьi\о reci 
пesto raпije u radu (па strani 17-18). 

4 Navedeпo Brejvermanovo shvataпje је kritikovano t1 raspravaina poznatim kao "brejvermaпija". 11 okviru 
kojihje 11kazano па niz njegovil1 slabosti (Mi\osevic, 2004: 66). 
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Mod Barlou i Heder-Dzejn Robertson u tekstu Homogenizacija skolstva raz
matraju mogucnost uticaja skolskog sistema SAD-a na kanadsko obrazovanje, na
kon sklapanja Severno-americkog sporazuma о slobodnoj trgovini (NAFTA) izmedu 
SAD-a, Kanade i Meksika. Autorke smatraju da ako se uzmu u obzir velike promene 
koje su se dogodile u strukturi kanadskog drustva i nevidenu kontinentalizaciju koja 
је izvrsena u tako kratkom periodu, nije razumno pretpostaviti da се kanadsko obra
zovanje moci da izbegne pritiske "uskladivanja" sa skolskim sistemom SAD-a (Bar
\ou i Robertson 2003: 84). Barlou i Robertson strahuju da се "uskladivanje" unutar 
kontinenta zauvek promeniti prirodu skolstva u Kanadi. "Ono се", pretpostavljaju, 
"u sve vecoj meri postajati privatno, mnogo Ыize americkom sistemu i mnogo ko
mercijalnije u svom poslovanju, dozvoljavajuci tako velikom i malom biznisu da ude 
u ovaj nekada zasticeni sektor. Kako radnih mesta ima sve manje, а konkurencija za 
njima је sve zesca, i kako se obrazovanje sve vise smatra prednoscu u konkurenciji. 
ono kao vrsta blznisa (naglasila M.S.) postaje privlacno za sve veci broj korporacija 
i preduzetnika" (Barlou i Robertson 2003: 86). 

Iako su zapazanja autorki u vezi sa promenama u obrazovnoj sferi kanad
skog drustva, mog\o bi se reci da pomenuti рrоЫешi prelaze granice Kanade i da se 
oni mogu prepoznati u vecini drustava "zahvacenih" procesima globalizacije. Zoran 
Avramovic smatra da kadaje rec о obrazovanju za "globalisticku demokratiju" treba 
reci da se tu pojavljuju nepremostive teskoce za nastavni program. Skole u neg\oba
lizovanim delovima sveta preuzimaju modele demokratije iz vodecih drzava razvije
nog sveta. Demokratija evroamerickih drustava se, smatra Avramovic, izvozi u drza
ve koje t1·eba da udu u globalni poredak posredstvom obrazovanja (Avramovic 2005: 
17). Sa tim se slaze i Helena Norberg-Hodz, koja kaze da danas moderno obrazovanje 
obucava decu sirom sveta za centralizovanu globalnu privredu. U svakoj sredini se 
predaje u osnovi isti skolski program, bez obzira na to kakva је kulturna tradicija ili 
kakvi su lokalni resursi (Norberg-Hodz 2003: 403). 

Za razliku od funkcionalistickog shvatanja uloge obrazovanja (da doprine
se ocuvanju drustvenog sistema), konfliktni pristupi obrazovanju, koji pocivaju na 
Marksovom shvatanju strukture drustva, polaze od stava da drustvo cine razlicite 
drustvene grupe sa bitno razlicitim vrednostima i interesima5

. Zbog toga се korist 
od obrazovanja za neke biti veca, а za neke manja. Semjuel Bouls (Samuel Bowles) 
i Herbert Gintis (Herbert Gintis), krajem sedamdesetih godina 20-og veka zapazaju 
nesto sto se i danas pokazuje znacajnim i aktuelnim. Naime, oni smatraju daje glavna 
uloga obrazovanja u kapitalistickom drustvu reprodukcija radne snage i da је obra
zovanje podredeno potrebama onih koji kontrolisu radш1 snagu - vlasnika sredstava 
za proizvodnju. Oni tvrde da kapitalizam zahteva visak kvalifikovane radne snage 

Osim navedeпa clva socioloska stanovista, postoje i dr11g~. nesocioloska shvatanja oclnosa obrazovanja i 
dп1stva kao celi11e - па primer, liberalпo i socijaldemokratsko glediste. Та shvatanja priznaj11 da 11 okvirн 
postojeceg obrazovпog sistema postoje brojni 11edostaci. ali predlazt1 11aci11e па koje se sistem obrazovanja 
moze promeпiti i polюljsati. Opsirnije о tome videti 11 Haralambos i HolЬorn (2002), str: 780 - 786. 
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(ili, drugacije receno "rezervnu arшiju rada"), јег se na taj nacin odrzava visoka sto
pa nezaposlenosti i osigurava medusobпo takmicenje za poslove, medt1 radnicima 
svih stepena kvalifikacije. То poslodavcima omogucava da daju male plate, јег su u 
polozaju da mogu da prete otkazom. Prazna mesta, jednostavno, popunjavaju onima 
iz "гezervne armije" kvalifikovanih radnika (Haralambos i Ho!Ьorn 2002: 787-788). 
Bouls i Gintis smatraju daje iluzorna tvrdnja da se svi takmice u istim, ravnopravnim 
uslovima. Uprkos tome sto је skolovanje besplatno i premda se svako moze prijaviti 
na konkurs za posao, neki imajt1 mnogo vece sanse od drugih. Deca mocnijih i bo
gatijih гoditeUa uglavnom sticu visoke kvalifikacije i doЬijaju dоЬго placene poslove 
bez obzira na svoje sposobnosti. Obrazovni sistem, ро misljenju ovih autora, to pri
kriva mitom о meritokratiji. Zbog toga, oni koji ne uspevaju, za to okrivljuju sebe, а 
ne sistem koji ih osuduje na neuspeh (Haralambos i Ho!Ьorn 2002: 788). 

Uprkos kritikama koje se upucuju stanovistu Boulsa i Gintisa6, aktualne 
promene koje se desavaju u obrazovnim sistemima, pod uticajem globalizacije, po
tvrduju njihove konstatacije izrecene рге skoro pola veka. Naime, njihov stav da 
је glavna uloga obrazovanja, u kapitalistickom drustvu, reprodukcija radne snage 
("ljudskih resursa") i da је оЬгаzоvапје podredeпo vlasпicima sredstava za proizvod
nju, gotovo u potpunosti se podudara sa novijim zapazanjima Tonija Klarka i Vilija
ma Grejdera. 

Toni Кlark, u tekstu Mehanizmi vladavine korporacija, belezi da multiпa
cionalne korporacije ubrzano preuzimaju kontrolu nad osnovnim uslugama kao sto 
su zdravstvena zaStita i obrazovanje, koje su u veCini zemalja nekada Ьile u nadlez
nosti vlade7 (Klark 2003: 300). On navodi da se u SAD-u organizacije kao sto su 
Poslovni forum za visoko obrazovanje i Nova korporacija za razvoj americkih skola 
(koja usmerava finansije korporacija u profitno orijentisane osnovne skole) sastoje iz 
multiпacio11alnih korporacija, medu kojima su "Ej-Ti-Ti", "Ford", "lstman Kodak", 
"Fajzer", "Dzeneral elektrik", "Hajnz" i mnoge druge. Kompanije kao sto su "Koka
kola", "Pepsi", "Mekdonalds", "Burger King" i "Prokter i GemЬI", navodi Klark, 
neposгedno su ukljucene u razvoj nastavnih programa, pored toga sto sprovode re
klamne kampanje i time podsticu razvoj dece (i izvan granica SAD-a) u korporacij
skom duhu (Кlark 2003: 300). Osim toga, nastavlja Кlark, korporacije su osnovni 
snabdevac americkih skola obrazovnim materijalima8

. Neke od шyvecih korporacija 
snabdevajt1, danas, besplatnim udzbenicima i kompjuterskim programima drzavne 
i privatne skole. Оа nije rec (sшno) о filantropskim razlozima, Кlark pokazuje pri
merom naftnih i hemijskih kompaпija, koje su skolama dostavile materijale pomocu 
kojih се se mladim ljudima objasnjavati pгiroda. Ti materijali predstavljaju prirodu 

6 О kritikama пavedeпog stanovista vi(leti tl Haralamlюs i Но1Ьогr1 (2002), str 790. 

U knjizi Signalna svetla, koja nosi podnaslov Prilozi za оtрог neoliberalnoj invaziji, Рјег Burdije konstatuje 
da se "drzava povukla, ili se povlaci, iz izvesпog Ьгоја sektora drustvenog zivota koji su bili пјепа пadleznost 
i njena dнzno~t: javпi stanovi, јаvпа televizija i radio, javne skole, javne bolnice, itd" (Burdije 1999: 8). 

8 Mod Ваг!он 1 Heder-Dzejn Robertsoп beleze (]аје slicno i н Kanadi (Вагlон i Robertson 2003). 
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kao dragocen resurs za ljudsku upotrebu i uzdizu (prosvetiteljsku) zamisao о "vlada
vini nad prirodom" uz pomoc hemikalija, pesticida i poljoprivrede velikih razmera. 
Na taj nacin se citava generacUa mladih Uнdi obucava da posmatra prirodu (i drustvo) 
instrumentalno, u skladu sa ci\jevima korporacija (Кlark 2003: 309). 

Barlou i Robertson, analizirajuci promene u kanadskom obrazovnom siste
mu, nakon skapanja sporazuma NAFTA, primecuju da kompanije za prikup\janje fi
nansijskih sredstava postaju najprioritetnije u administraciji, u rektoratima i na fakul
tetu. Univerziteti umetnosti i drustvenih nauka se smatraju manje vaznima i polako 
se ukidaju,jer ne privlace sponzorstva. Kompanije koje placaju za odseke koji se nisu 
ugasili, ug\avnom smat1-ajн da su rezultati istrazivanja njihovo vlasnistvo (Barlou i 
Robertson 2003: 91 ). 

Primer korporacijskog podupiranja ideologije ,jednakih sansi" i opravdava
nja izrazenog socijalnog raslojavanja u savremenom (globalnom) drustvu, daje Vili
jam Grejder u tekstu "Gratfanin" Dieneral elektrik. On istice da "Dzeneral elektrik" 
i druge istaknute korporacije, ukljucujuci i "Poslovni okrugli sto", zastupaju stav da 
postoji jednostavno resenje za guЬitak posla i poboljsanje polofuja radnika, а to је -
vise obrazovanje i bolja obuka. Takva "analiza", smatra Grejder, prebacuje krivicu sa 
korporacija (zbog otpustanja radnika) na obrazovni sistem i same radnike. Ona, me
dutim, podstice korporacije da iznesu neoblcnu tvrdnju: da u Americi nema dovoljno 
kvalifikovanih radnika (Grejder 2003: 334). 

Iako se navedeni primeri direktno odnose na (najrazvijenija) drustva Severne 
Amerike, moglo Ьi se reci da se ona indirektno odnose i na ostala drustva "zahvace
na" globalizacijom. То nije neoЬicno, јег se "recepti" koji su se pokazali uspesnima u 
tim drustvima, "prepisuju" (zajedno sa drugim "neoliЬeralnim" demokratskim vred
nostima) i uspesno Gos uspesnije) primenjuju i u manje razvijenim i nerazvijenim 
drustvima. 

U drustvima u kojima se obrazovni sistem ne nalazi pod tolikim, direk
tnim, uticajem multinacionalnih kompanija, "neo\iЬeralne" vrednosti se promovisu 
posredstvom sistema masovnih komunikacija, pre svega televizije i interneta. Ricard 
Barnet i Dzon Kavana isticu daje u vecini siromasnih zemalja, televizija najmocni
je sredstvo masovnog obrazovanja. Pobornici \okalne kulture u Latinskoj Americi i 
izolovanim podrucjima Azije, izrazavaju ogorcenost zbog toga sto su "najuticajniji 
ucitelji mladih generacija holivudski filmski studiji i globalne reklamne agencije'· 
(Barnet i Kavana 2003: 105). 

Zahtevi za fleksibllnoscu koji se, u okviru globalizacijske transformacije 
sfere rada, postavljaju pred "ljudske resurse", tesko se ispunjavaju, usled objektivnih 
(institucionalnih), ali i subjektivnih razloga. Оа Ьi akteri u radu Ьili fleksiЬilni, tre
balo Ьi da i sistem obrazovanja koji Ьi il1 za to pripreшao i sam bude fleksibllan, sto 
nije uvek slucaj. Na primer, u siromasnim drustvima se iz vrlo ogranicenih drzavnih 
budzeta za obгazovanje izdvaja nedovoljno sredstava za modernizaciju obrazovanja, 
sto rezultira krutim, prevazidenim pristupom promenama u sferi rada. Nedostatak 
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drzavnog skolstva pokusavaju nadomestiti privatne skole, koje se, na taj nacin, jav
ljaju kao dobro investiciono ulaganje. Kako је kvalitet tih skola naujednacen (od 
odlicnog do veoma loseg), proizlazi da i "privatno obrazovanje" moze samo donekle 
da obezbedi "ljudskim resursima" neophodnu fleksiЬilnost. Na ovom mestu је vazno 
istaci daje zbog visokih cena skolarine takvo obrazovanje dostupno samo bogatijem 
sloju drustva, sto ne daje istu sansu za uspeh svim buducim akterima u procesu rada. 
Obrazovanje se tako javlja kao znacajan faktor "konzervacije" drustva i ocuvanja 
slojne podeljenosti. 

Mala ulaganja u drzavno obrazovanje nisu, medutim, karakteristicna samo 
za siromasna drustva. Haralambos i HolЬorn isticu da su prema neofordistickom, 
пovodesnicarskom odgovoru na globalizaciju, za privredno slaЬ\jenje drzave krivi 
veliki socijalni izdaci i socijaldemokratska obrazovna politika. Privrede razvijenih 
zemalja, kao sto је Velika Britanija, pretrpele su stetu zbog prevelikog trosenja na 
obrazovni sistem i prenaglasavanja jednakih sansi. Zbog velikih drzavnih izdataka, 
povecavaju se porezi, а to obeshrabruje i odvlaci inostrana preduzeca da ulazu u tim 
zemljama (Haralambos i HolЬorn 2002: 797). Osim toga to utice i na iseljavanje do
macih velikih kompanija na porucja (drzave) sa nizim porezima. 

Osim objektivnih prepreka, zahtev za fleksiЬilnoscu u radu, ne ispunjava se i 
zbog subjektivnih razloga, od kojih је najznacajniji - nespremnost da se neophodnim 
"celozivotnim" (permanentnim) institucionalпim i/ili vaninstitucionalnim obrazova
njem "isprate" promene u sferi rada i osigura bolji licni polozaj u procesu i organi
zaciji rada. Тај proЬ\em је prisutan u gotovo svim drustvima, ali је u nekima vise, а 
u nekima manje izra2en9

• 

ZAKLJUCAK 

Nastojanja za regionalnim i globalnim povezivanjem drustava nisu nova i 
nevidena u istoriji. Medutim, globalizacijski procesi, koji su Ьitna karakteristika tran
sformacije drustava na kraju proslog i pocetkom ovog veka (milenijuma), ро svom 
intenzitetu i "sirini" transformacije, javljaju se kao osobena drustvena dinamika. 

Ti procesi nisu globalni samo zato sto su usmereni ka povezivanju drustava 
(preko povezivanja trzista) na celoj planeti, nego, takode, i zbog toga sto su usmereni 
ka njihovom globalnom, odnosno sveukupnom menjanju. Transformacija drustava, 

9 Situacija Ll srpskom dп1stvн moze se ilнstrovati primerima dva istraiivanja, ciji se rezнltati нsled razlicitih 
нzoraka ispitanika, пе mogн porediti. 
Istra:livanje koje је obavljeno 2001. godine 11 Srbiji. ла manjem нzorkн ( 1 ОО ispitanika) н indнstrijskom 
podrucjн Novog Sada, pokazalo је da se tada "uz rad" dodatno obrazovalo samo 3,5 % ispitaпih radnika. 
dok је polovina izrazila nezaiпteresovanost za 11poznava11jem sa пovim dostignucima н "svojoj" oЫasti rada 
(Kacaveпda. 2004: 89). 
Novije istra:livanje "Stratedzik marketiпga" о procesн evropskc iпtcgracije Srbije. pokazalo је da bi u cilj11 
нlaska н EU. 40 % ispitanika prшneпilo radпe пavike, а jeclna treci1ia ispitanih bi se i dodatno skolovala. 
prekvalifikovala ili usavrsila (Vесепу·е novosti, 1. avgнst 2007. god, tekst D. Klajic "Maio zпamo. mпogo 
zelimo"). 
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dakle, пе desava se samo u ekonomskoj sferi (iako se cesto tako, jednostrano, doziv
ljava ovaj proces), nego i u ostalim sferama drustva, kulturnoj i politickoj. Promene u 
jednoj od navedenih dimenzija drustva, dovodi do promene u ostale dve. 

Posledice globalizacijskog preoЫikovanja sfere rada primetne su i u "ka
rakteru" rada i u nacinu njegovog organizovanja. Usled jos intenzivnije primene teh
nicko-tehnoloskih inovacija (posebno informacione tehnologije i biotehnologije) u 
privredi, ali i zbog seljenja industrije iz razvijenijih drustava u manje razvijena i 
nerazvijeпa, na globalnom nivou dolazi do sektorskog pomeranja ljudskog rada. 

Uprkos tome sto su promeпe vidljive u svim ili bar vecini drustava, globa
lizacijski procesi, ipak, intenzivnije "nastoje" da menjaju nerazvijena drustva, i to u 
skladu sa (neoliЬeralnim) vrednostima, potrebama i interesima razvijenih mocnijih 
kapitalistickih drustava. То za posledicu ima stagnaciju i regres tih "malih" drustava, 
sto pojedini autori oznacavaju kao protivrecnosti globalizacije (Stiglic 2002). 

Sirenje neoliЬeralnil1 ideja пajefikasnije se postize kroz obгazovne sisteme, 
posredstvom kojih se nastoji akterima rada pruziti dovoljno "usko", а u isto vreme 
i dovoljno "siroko" obrazovanje. Brojni autori (Mander, Кlark, Grejder, Burdije i 
dr.) zapazaju "povlacenje" drzava iz sektora obrazovanja, odnosno sve manje ula
ganje sredstava iz drzavnog budzeta u ovaj sektor. То omogucava privatna ulaganja 
u obrazovanje, а time i preuzimanje kontrole (od drzave) nad obrazovanje111. Sve 
intenzivnije angaiovanje multinacionalnih korporacija u (latentnom i menifestnom) 
formiranju nastavnih programa, kao i reklamne kampanje tih korporacija, globalno 
uticu na razvoj mladih ljudi u "korporacijskom dнhu". Time se podstice formiranje 
i negovanje instrumentalnog odnosa prema prirodi i drustvu. Osim toga, privatno 
obrazovanje koje је skupo i zbog toga nije svima dostupno, ne omogucava svima jed
nake sanse, ра se tako javlja kao kao znacajan faktor (samo)reprodukcije drнstvenih 
slojeva. 

Stice se utisak da је nacionalna drzava pocela da posustaje pred "naletom" 
mнltinaciomalnih kompanija. Najostrasceniji pobornici globalizacUe (hiperglobalisti) 
smatraju da "tradicionalne nacionalne drzave postaju neprirodne, cak neodrzive eko
nomske jedinice u globalnoj ekonomiji" (Held 2003: 50). Cinjenica је da se drzava 
danas suocava sa nizom proЫema нzrokovanih globalizacijskim transformacijama. 
Od nje se ocekuje da regulise delovanje korporacijskog kapitala u nacionalnom inte
resu, а istovremeno se primorava, takode u nacionalnom interesu, da stvori "pogod
nu poslovnu klimu" za ulaganje transnacionalnog i globalnog finansijskog kapitala i 
spreci "oticanje" kapitala na neka privlacnija i profitabilпija mesta (Harvi 2003: 247). 
Medutim, uprkos tome, nacionalna drzava је jos нvek vitalna moc u svetu (Gidens 
2003: 152), iako је uocljivo nastojanje globalne (zapadne) ekonomije da nadvlada su
verenitet (рге svega "malih") drzava. U vezi sa tim, Piter Draker primecuje: "kad god 
sн se l1 poslednjih dve stotine godina politicke strasti nezavisnih drzava sukoЫjavale 
sa ekonomskom гealnoscu, politicke strasti i nacionalne drzave sн odnosile pobedu'· 
(Draker 2005: 149). Ako nacionalna drzava оснvа suverenost, morace neprestano da 
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se bori da ga i dalje cuva, ali ne samo od politickih suparnika (drнgih drzava), nego i 
od onih koji dolaze iz ekonomske sfere. 
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ТНЕ ROLE OF EDUCATION IN SHAPING OF "HUMAN RESOURCES" 
IN ТНЕ FRAMEWORK OF GLOBALIZATION PROCESSES 

ABSTRACT 

The intention ofthis paper is to point out that in the conditions of global link
ing up of societies (through linking up of market) their overall (economic, political 
and cu\tural) transformation has been taking р\асе. In this context the new demands 
in the sphere ofwork (that is a\so changing intensively) that actors ofwork have been 
facing shou\d Ье seen. The role of education in fu\filling of these demands is а very 
important one. Besides from easier inclusion into the global processes of work, the 
importance of education can Ье a\so seen in the fact that it represents the most effi
cient media for spreading ofneo\iЬeral ideas that push the transformation ofsocieties 
into the (un)desired direction. 

Кеу woгds: globalization, "human resources", education, neoliЬeral ideol
ogy, nation state. 
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РЕФОРМА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА - ЗА СТУДЕНТЕ ИЛИ 
ПРОТИВЊИХ1 

Снежана Стојшин 

САЖЕТАК 

Ефикасно и модерно студирање, већа ангажованост и професора и студената, 

креативност и интересантнији наставни садржаји требало би да су неки од резултата 

примене принципа Болоњске декларације. Да ли јесу? Питања која се постављају при 

примени Декларације бројна су. Да ли је и у којој мери дошло до промене у начину рада 

и студената и професора? Какав је став студената према новом плану и колико они ак

тивно учествују у реализацији наставе? Како ће се на студенте одразити примена ових 

принципа? Колико су они упознати са овим принципима? 

Истраживање је урађено на Филозофском факултету у Новом Саду на крају 

школске 2006/2007 године са студентима социологије, прве генерације уписане по ре
формисаном наставном програму. Са становишта студената испитан је однос према ре

ализацији новог наставног плана, као и став према реформи високог образовања. Као 

инструмент за прикупљање података коришћен је упитник. 

Кључне речи: организација наставе, високо образовање, реформа, Болоњска 

декларација, социологија 

УВОД 

Болоњска декларација као скуп принципа претпоставља процес уједна

чавања стандарда на свим факултетима, односно стварање боље проходности, од

носно, размене студената. Њихова примена у наставном процесу, између осталог, 

требала би да допринесе већој ангажованости како студената, тако и професора. 

Неке студијске групе на Филозофском факултету већ неколико година примењују 

принципе Декларације. Студенти социологије уписаних у школску 2006/2007 го-

1 Овај рад је урађен у оквиру пројекта број 149034 «Улога студената у реформи високог образовања» 
који финансира Министарство науке и заштите животне средине 
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дину представљају прву генерацију уписану по новом програму на овој студијској 

групи. На крају летњег семестра поменуте школске године и неколико положених 

испита, студенти су изнели своје мишљење о наставном програму, о распореду пре

давања, утицају принципа Болоњске декларације на њихово студирање. 

Потреба за истраживањем ове теме огледа се у актуелности примене 

ове декларације. Мање значајно није ни задовољство студената могућношћу 

да изнесу запажања након прве године студија, а која су у вези са реформом 

високог образовања. 

МЕТОДОЛОШКЕ НАПОМЕНЕ 

Анализа става студената прве године студијске групе социологије према ре

форми високог образовања, односно, става према наставном процесу био је основни 

циљ истраживања. Као инструмент за прикупљање података коришћен је упитник. 

Упитник је попунило 49 студената, што чини 71 % од укупно 69 уписаних 
студената социологије. Као и на осталим студијским групама на Факултету, и на 

социологији је уписано више девојака, него младића. Од укупног броја студената 

који су учествовали у истраживању 15 њих било је мушког, а 34 женског пола. 
Највише уписаних студената, 31 студент односно 63,3% од укупно ис

питаних, средњу школу завршило је са врло добрим успехом. Само 1 студент 
био је одличан ученик са вуковом дипломом у току претходног школовања. Са 

одличним успехом у средњој школи уписало се 16 студената, а 1 студент средњу 
школу завршио је са добрим успехом. Међу студентима који су учествовали у 

истраживању, 24 студената финансира студирање из буџета, док је 25 студента 
самофинансирајућих. 

ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ И УЧЕШЋЕ 

СТУДЕНАТА У НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ 

Као показатељи мишљења студената о реализацији наставе испитани 

су: однос према обиму градива, континуираном оцењивању, распореду преда

вања, броју курсева. Пошто примена Декларације подразумева континуирано 

ангажовање студената у настави, неколико питања односило се на оптереће

ност студената у току семестра. Један од показатеља оптерећености јесте обим 

градива. Чак 67,3% студената социологије сматра да је градиво током једног 
семестра преобимно, а свега 16,3% мисли да није2 • Посматрано према полу, чак 

76,5% студенткиња мисли да је градиво преобимно, док се са тим слаже 46,6% 

Потпуно другачији резултати добијени су у пилот истраживању које је годину дана у оквиру поменутог 

11ројекта раније урађено са с1уден-п1ма прве године социологије. последње генерације у11иса11е по 

старом наставном програму. Тада је само 16. 7% испитаника реюю да је градиво обимно. док је чак 
60.4% тврдило да градиво које изучавају у току семестра није обимно. 
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студената. Даље, више од половине испитаника, 57, 1 % каже да их континуи
рано оцењивање током семестра прилично оптерећује\ њих 20,4% каже да им 
редовно оцењивање не смета, док 22,4% није могло да се одлучи. 

Међутим, иако већина студената сматра да је градиво које прате обимно 

и кажу да их континуирано оцењивање оптерећује, само 30,6% студената сма
тра даје број курсева које похађају у току једног семестра превелик. 40,8% ис
питаника сматра да број курсева није ни превелик ни оптималан, а 28,6% мисли 
даје број курсева оптималан. Ово показује даје број курсева одговарајући, али 

је количина градива која се изучава у оквиру курсева обимна. 

Поред редовног посећивања предавања и вежби, пред студенте се по

стављају и захтеви редовне припреме за сваки час, као и активног учешћа у нас

тавном процесу. Да ли студентима одговара број датих задатака? Нешто мање 

од половине испитаника, 44,9%, сматра даје број задатака које мора да уради 
ван наставе превелики ( 14,3% њих сматра да је превелики, а 30,6% да јс број 
задатака велики), док 26,6% сматра да је број задатака оптималан4 (табела 1 ). 
Резултати се разликују према полу испитаника, пошто су студенткиње неза

довољније бројем задатака током семестра. Наиме, највише студената 53,3% 
сматра да је број задатака оптималан, док само 14, 7% од укупног броја студент
киња сматра исто. Са друге стране, тачно половина студенткиња сматра да је 

број задатака преобиман, док се са тим сложило 33,3% студената. 
У складу са овим, чак 2/3 студената каже да им током викенда не одго

вара организација колоквијума и тестова. 

Због бројних обавеза, само 14,3% студената каже да им након предавања 
и вежби остаје довољно времена за учење. Са друге стране, 67,4% испитаника 
због неодговарајућег распореда вежби и предавања за учење немају довољно 

времена. Највише студенткиња, чак 73,6% рекло је да због таквог распореда 
нема времена за учење, док само 8,8% од укупног броја испитаница сматра да 
времена има довољно. Нешто више од половине студената 53,5% каже да нема 
довољно времена, док 26,6% њих каже да има. 5 

Чак 67,2% испитаних сматра да распоред предавања и вежби током дана 
није добро организован (42,9% студената каже да уопште није, а 14,3% сматра 
да није добро организован). Свега 12,2% испитаника задовољни су распоредом 
наставних активности. Студенткиње су исказале веће незадовољство и код ор

ганизације распореда. Наиме, много више студенткиња (61,7%) него студената 
(46,6%) сматра даје распоред наставних активности лоше организован. 

У поменутом истраживању чак 55,3% студената који су студирали по старом програму нису имали 
ништа против континуираног оцењивања. 

" Студенти који су с1удирали по старом програму најчешће осим семинарских радова нису ништа 
при11ремали за часове. Стога је чак 62,5% испитаника у пилот истраживању рекло даје број задатака 
у оквиру семестра оптимапан. Види се да према новом програму студенти ипак имају више обавеза. 

Разлику до 100% чине неодлучни. 
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Табела 1. Мишљење студената о организацији наставе 

1 

-· . 1 неодлучан .1 
1 

Ставови 
потпуно делимично не слажем уопште се 

се _слажем се слажем се не слажем 

Број задатака које 

морам урадити 
14,3% 30,6% 28,6% 8,2% 18,4% 

ван наставе је 

превелик 

Распоред часова 

предавања и 

вежби је такав 

да ми током дана 
10,2% 4,1% 18,4% 24,5% 42,9% 

остаје ДОВОЉНО 

времена за учење 

Распоред 

предавања и 

вежби је током 2,0% 10,2% 30,6% 14,3% 42,9% 
дана је добро 

организован .. 
". ···-··· 

Што се тиче ефикасности студирања, само 14,3% студената сматра да је 
садашње студирање ефикасно, 32,7% њих није сигурно. Нешто више од поло
вине испитаника 53% није задовољно ефикасношћу студирања. Више студената 
(26,6%) него студенткиња (8,8%) сматра да је студирање ефикасно. Исто тако, 
више од половине испитаница (55,9%) и 46,7% испитаника сматра да студи
рање нема одговарајући степен ефикасности. И међу одговорима на ово питање 

било је више неодлучних студенткиња (35,3%) него студената (26,6%). 
Пошто би реформом образовања требало да се повећа активно учешће 

студената у току извођења наставе, у крајњу оцену биће укључена и активност 

студента. Да је њихова улога у настави пасивна сматра 24,4% студената, док 
32,7% њих каже да студенти у настави активно учествују6 . Интересантно је да 

чак 42,9% није могло да се оцени да ли је улога студената у наставном процесу 
активна или пасивна. Релативно низак проценат активности студената може се 

протумачити чињеницом да је у питању прва генерација студената по новом 

наставном плану, те се вероватно део професора није прилагодио новом начину 

одржавања наставе, не допуштајући активно учешће студената у реализацији 

наставе. 

И поред промена које су се догодиле у студијском програму, очигледно 

је даје реализација тек почела. Чак 53, 1 % студената сматра да у току наставе до 

6 У односу на студијски програм пре реформисања дошло је до незнатног повећања степена активности. 
Према тадашњим резултатима 42% испитаника улогу студената у настави оценило јс као пасивну, 35% 
њих је било неодлучно. Само 23% студената улогу у наставном процесу оценило је као активну. 

i 

! 

' 
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изражаја не долази њихова креативност, а 28,6% је неодлучно. Само 18,4% ис
питаника каже да њихова креативност долази до изражаја у оваквом студијском 

програму. Веома је забрињавајући податак да половина студената сматра да сту

дијски програм не дозвољава никакву креативност. Разлике у одговорима при

метне су према полу испитаника. Само 20,0% студената и 17,6% студенткиња 
каже да програм дозвољава креативност студената, док се 66,7% студената и 
47, 1 % испитаница не слаже са тим. Свега 13,3% испитаника, и чак једна трећи
на испитаница (35,3%) били су неодлучни. 

Две трећине студената, 63,3% није задовољно распоредом полагања ис
пита, 32,7% њих је неодлучно, а само 4, 1 % испитаника исказује задовољство 
распоредом полагања испита7 • Студенти (6,7%) су задовољнији него студент
киње (2,9%) распоредом полагања испита. Чак 73,5% студенткиња и 40,0% сту
дената није задовољно распоредом. Изненађује да чак 53,3% студената и 23,5% 
студенткиња не зна да ли је задовољно терминима за полагање испита. 

Да ли су студенти пре почетка семестра обавештени о својим обавеза

ма, односно о захтевима који се пред њих постављају? Само 24,5% студената 
обавештено је о захтевима професора и задацима које треба да уради током 

семестра на готово свим курсевима. Већина студената 65,3% каже да су о томе 
упознати само на неким курсевима, док 10,2% студената каже да није обавеш
тено ни наједном курсу. Више студенткиња (29,4%) него студената (13,3%) оба
вештено је на сваком курсу. 

Обезбеђујући што већи квалитет наставе, факултети су дужни да кон

тролишу рад како студената, тако и наставника. Пошто оцена студената о ква

литету рада предметних наставника говори колико су студенти задовољни ре

ализацијом наставе, битно је чиме се студенти руководе када у процесу ева

луације оцењују рад њихових наставника. Испитаници су процењивали сваку 

од наведених алтернатива: однос наставника према студентима, атрактивност 

наставног садржаја, начин на који наставник држи наставу и строгост настав

ника (табела 2). 
Уколико су студенти у прилици да оцењују наставнике највише пажње 

обраћају на начин на који предметни наставник држи наставу (89,8%), затим на 
његов однос према студентима (65,3%). На трећем месту према значају у про
цесу евалуације је атрактивност наставног садржаја (61,2%), а најмање важна 
ставка јесте строгост наставника (30,6%). 

7 Студенти који студирају по Болоњској декларацији изразили су много веће незадовољство распоредом 
полагања испита. Наиме, у пилот истраживању 3 l ,3% студената није било задовољно, док се број 
незадовољних код студената који студирају по Болоњи удвостручио. 
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Табела 2. У процесу оцењивања наставника најважније је: 

1 1 

делимично 

1 

уопште 
потпуно неодлучан не 

да не 

његов однос према 
36,7% 28,6% 

студенту 
24,5% 8,2% 2,0% 

f атрактивност 
26,5% 34,7% 34,7% 2,0% 2,0% 

наставног садржаја 

начин на који држи 
73,5% 16,3% 8,2% 2,0% -

' 
наставу 

! 14,3% 16,3% 49,0% 16,3% 4,1% ' 1 строгост наставника 
i ' .. -·--- . 

СТАВ СТУДЕНАТА ПРЕМА РЕФОРМИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА 

Један део питања у упитнику односио се на став студената о реформи ви

соког образовања. Каква су њихова очекивања, могуће последице реформе, њен 

утицај на обим градива које се изучава и задатке који се постављају пред њих? 

Најпре би требало рећи колико су студенти упознати са принципима који 

уређују њихово студирање. Само 8,2% студената веома је добро упознато, односно, 
22,4% добро је упознато са принципима Болоњске декларације. Много већи број 
студената 24,5%, сматра да уопште није, а 12,2% да није упознато са овим принци
пима. 32,7% студената осредње познају принципе Декларације. Међу студентима 
(53,3%) је много већи степен познавања принципа Болоњске декларације него међу 
студенткињама (20,5%). Нешто мање од половине студенткиња (44,1%) и једна 
четвртина студената (20,0%) кажу да нису упознати са овим принципима. Дели
мично принципе познаје 35,3% студенткиња и 26,6% студената. 

Међутим, иако велики број студената не познаје поменуте принципе, 

чак 38,8% испитаних сматра да Филозофски факултет не може да испуни стан
дарде Болоњске декларације. Нешто мање од половине студената, 42,9% њих 
није сигурно у могућности испуњавања принципа од стране Факултета. 

Да ли ће студије након реформе бити занимљивије, скупље? Да ли ће 

бити мање уписних места? Шта студенти мисле о могућим последицама рефор

мисања високог образовања? 

Да ће након реформи студије постати занимљивије сматра 40,8% сту
дената, док се 32,6% испитаника не слаже са тим. Једна четвртина студената 
26,5% била је неодлучна. Мишљења студената о томе да ли ће реформа утицати 
на професоре да раде мање а студенти више, су веома подељена. Наиме, 36,7% 
њих сматра да ће до тога заиста доћи, а исто толико студената није сигурно. 

26,5% испитаника мисли да реформа неће имати наведену последицу. 



РЕФОРМА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА- ЗА СТУДЕНТЕ ИЛИ ПРОТИВ ЊИХ 73 

Једна од могућих последица реформе високог образовања је и скупље 

студирање, а чак две трећине студената 69,4% слаже се са тим. Само 6, 1 % ис
питаника мисли да услед реформе студирање неће бити скупље. Нешто мање 

од половине студената 46,9% сматра да ће број уписних места за нове студенте 
бити смањен, док је 32, 7% њих неодлучно. Само 20,4% студената сматра да ће 
број места за будуће бруцоше остати исти. 

Према својим афинитетима студенти ће у току сваког семестра имати 

могућност да се одлуче између неколико изборних предмета, усмеравајући се 

тако на одређене области. На питање да ли је увођење усмерења током студија 

добро за студенте, нешто више од половине њих, 53, 1 % мисли да јесте. 28,6% 
испитаника је неодлучно, док свега 18,4% студената сматра да је усмерење у 
току студија лоше. 

Једна од последица увођења усмерења, односно специјализације према 

мишљењу неких студената јесте отежавање могућности запошљавања. Наиме, 

26,5% студената мисли да би им уска специјализација отежала налажење посла 
у струци, док 32,6% сматра да не би. Међутим, чак 40,8% студената није могло 
да се одлучи да ли би увођење усмерења негативно или позитивно утицало на 

налажење посла у струци. Ово се може објаснити тиме да они, обзиром да су 

студенти прве године, још не размишљају о запошљавању. 

Табела 3. Мишљење студената о могућим последицама реформе 

не уопште 

Ставови 
потпуно делимично 

неодлучан слажем се не 
се слажем се слажем 

се слажем 

Сматрам да ће 

реформом студије 10,2% 30,6% 26,5% 16,3% 16,3% 
постати занимљивије 

Реформа ће допринети 

томе да студенти раде 
16,3% 20,4% 36,7% 16,3% 10,2% 

више а професори 

мање 

Реформа ће довести 
44,9% 24,5% 24,5% 4,1% 2,0% 

до скупљег студирања 

Реформом ће се 

смањити број уписних 
26,5% 20,4% 32,7% 12,2% 8,2% 

места за студенте на 

факултету 

Само 4, 1 % студената сматра да је увођење ментора који би студентима 
помагао у свим битним питањима непотребно. Остали испитаници 83,7% кажу 
да им је ментор потребан. 

' 

' 
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Највећи постотак студената, 44,9%, има негативно мишљење о ре
форми високог образовања. Позитивно мишљење има 32,7% испитаника, док 
22,4% нема издиференцирано мишљење о позитивним и негативним странама 
реформе8 . 

Чак четири петине студената 81,6%, сматра да се услови студирања вео
ма често мењају током студирања, а само 18,4% њих мисли да се услови не 
мењају пречесто. 

ЗАКЉУЧАК 

И поред тога што студирају по реформисаном програму, студенти су 

показали незадовољство тренутним студијским програмом. Највише им смета 

количина градива коју морају да обраде у оквиру курсева, сматрају да је број 

задатака који су постављени пред њих превелик. Исто тако, смета им што у току 

наставног процеса не могу да покажу своју креативност. Студенткиње су иска

зујући веће незадовољство у неким одговорима, показале да осећају веће опте

рећење у наставном процесу и обавезама које треба да ураде, него студенти. 

Скоро половина студената има негативно мишљење о реформи, сма

трајући да се услови студирања сувише често мењају. Према њиховом мишљењу 

последице реформе високог образовања неће бити у потпуности повољне за 

студенте. 
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ТНЕ REFORM OF HIGHER EDUCATION - FOR OR AGAINST STUDENTS 

ABSTRACT 

Amoпg the maiп results of the applicatioп of the priпciples of the Bologпa 
Declaratioп should Ье efficieпt апd modern studyiпg, more active approach ofteach
ers and studeпts, creativity апd more iпterestiпg coпtent of studies. Are they, really? 
Applicatioп of the Declaration poses mапу questioпs. Are there changes iп the way 
of work of teachers апd studeпts? How do students see the пеw curriculum? Are 
studeпts active iп realization of studies? How much do studeпts kпow about the priп
ciples ofthe Declaratioп? 

The research has Ьееп done at the Faculty of Philosophy iп Novi Sad, iп the 
епd of 2006/2007 school year, with the students of sociology, the first generation 
that started with the reformed curriculum. The students' attitude towards the пеw 
curriculum and toward the reform of higher educatioп has Ьееп questioпed. As an 
iпstrumeпt, а questionпaire has been used. 

Кеу words: orgaпizatioп of studies, higher educatioп, reform, Bologna Dec
laration, sociology. 
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НЕКА ЗАПАЖАЊА О УЛОЗИ СОЦИОЛОГИЈЕ СЕЛА 

У РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ 

Срђан Шљукић 

САЖЕТАК 

У овом раду аутор разматра проблем "неуопотребљивости" социологије и ан

тропологије у такозваном "стварном животу". Након неколико примера који убедљиво 

демантују здраворазумски став о "неупотребљивости" социологије и антропологије, 

прелази се на социологију села као социолошку дисциплину и питање њене улоге у 

руралном развоју. О овом је питању још пре више од тридесет година писао познати 

српски социолог села Цветко Костић; његови су ставови о том питању и данас акту

елни. Како би улогу социологије села у руралном развоју учинио разумљивијом, аутор 

наводи три примера у којима се јасно види на које начине социолошка сазнања могу 

бити примењена у руралном развоју. Игнорисање социолошких сазнања може водитити 

нежељеним последицама. 

Кључне речи: политика, рурални развој, социологија, социологија села. 

Једна од најчешћих примедби које се данас могу чути на рачун социологије 

и антропологије јесте она према којој су наведене друштвене науке потпуно неупо

требљиве у такозваном «стварном животу» и да заправо представљају неку врсту 

«духовне вежбаонице» за "доконе" остареле професоре и юалуђену млађарију» 

(која можда и није била за нешто друго, боље, корисније, «профитабилније» ). 
Оно што, тобоже, «сви знају», као и обично бива демантовано на из

ненађујући начин, право из «срца» оног начина живота који управо економске 
моменте истиче у први план и на чијем се преузимању и заснива приговор о 

неупотребљивости и некорисности социологије и антропологије. Наиме, САД 

су још 1965. године спровеле пројекат «Камелот», који је имао за задатак да 
утврди «културалне услове насиља» у Чилеу и то у време када је Централна 

обавештајна агенција (Centгal Intelligence Agency - СЈА) покушавала да спречи 
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социјалисту Салвадора Аљендеа да дође на власт. Други пример јесте пројекат 

под називом «Грађанске операције и подршка револуционарном покрету», чије 

је циљ био да координише грађанске и војне програме САД у Вијетнаму. У ок

виру овог пројекта израђена је «људска картографија» терена која је требала да 

омогући идентификовање особа које су биле потенцијални помагачи вијетнам

ских комуниста. Још раније, Французи су у својим колонијалним освајањима 

обилато користили социолошка и антрополошка сазнања, поготово она која су 

им помагала при остваривању политике познате као подели па владај. 1 

Тако је било у прошлости. Да ли је и данас тако? Јесте, итекако, само 

је примена социолошких и антрополошких сазнања много развијенија и шира. 

Другим речима, наука напредује. У ратовима у Ираку и Авганистану, САД већ 

неколико година спроводе програм «Систем људског терена» ( Human Terrain 
System - HTS). У оквиру овог програма, на пример, антрополози се регрутују и 
директно укључују у борбене јединице у Ираку и Авганистану, са задатком да 

војним командатима пружају савете који се тичу културне димензије деловања 

на терену. Антрополози помажу војницима да боље анализирају ситуацију у 

којој се налазе и да у потенцијално насилним ситуацијама избегну погрешно 

тумачење поступака локалног становништва. Сваки антрополог кошта владу 

САД 400 ООО долара годишње. Овај програм има доста успеха, судећи барем 
према писању америчке штампе. Примера ради, лист «Њујорк тајмс» (New York 
Times) од 5. октобра 2005. наводи даје смањење напада на америчке и авганис
танске војнике заслуга ангажованих антрополога.2 

СОЦИОЛОГИЈА СЕЛА: КАКВА УЛОГА? 

Из наведених примера видимо да, као и све друге науке, социологија и ан

тропологија још како могу бити и употребљене и злоупотребљене, већ према томе да 

ли неко контролу некакве стратешки важне територије и/или ресурса, рецимо нафте, 

од стране САД и неких њених савезника сматра нечим пожељним или непожељним. 

Науку није заобишла ни унутрашња подела рада и специјализација. 

Сама социологија, иако јесте једна наука, састоји се од читавог низа дисци

плина, од којих је огромна већина већ потпуно конституисана и предаје се на 

универзитетима. За ову прилику, споменимо општу социологију, методологију 

социолошких истраживања, социологију породице, социологију рада, социоло

гију града, социологију културе, социологију религије, социологију политике, 

социологију организације, социологију професија. Уз ове, постоје и друге соци

олошке дисциплине, као и оне које тек настају и развијају се. Јасно је, дакле, да 

Подаци nреузети из чланака «Антроnологија као оружје у рату?» и «У служби колонизаторю>, Le 
Monde clljJ/omatique, бр. 29, година треl\а, март 2008, стр 4 и 5. 

Види напомену бр. 1. Под «авганистанским војницима» овде се, највероватније. подразумевају 
војници армије марионетске владе Авганистана (под контролом САД). 
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није довољно рећи да неко социолог: сваки социолог има некакву специјалност. 

Социолог "опште праксе" не постоји, јер је немогуће бавити се свим социолош

ким дисциплинама истовремено; они који се издају за "социологе уопште" нај

чешће су идеолози којима се чини да ће терминима "социолог" и "социологија" 

идеологији коју заступају дати привид научности. 

Социологија села, као једна од социолошких дисциплина, бави се 

друштвом на селу, док се социологија пољопривреде бави друштвеном стра

ном пољопривреде. Наведено разликовање потребно је пре свега због тога што 

је у савременим друштвима немогуће поистоветити село и пољопривреду: са 

једне стране, пољопривреда није једина делатност становника села, а са друге, 

пољопривредом се не баве само сељани. Наравно, социологија села и социоло

гија пољопривреде стоје у тесној вези. 

Примењене социолошке дисциплине, међу које свакако спада и социо

логија села, у свом деловању користе два (комплементарна) модела утицаја на 

друштво. Први од њих је "просветитељски" модел: путем едукације одређених 

сегмената становништва о појединим питањима од интереса за државу, регију, 

локалну самоуправу, предузеће, синдикат, итд. Други модел, који бисмо могли 

назвати модел "социјалног инжењеринга", представља коришћење социолош

ког знања у конципирању и спровођењу политике које воде разне институције 

(како државне, тако и приватне) како би оствариле одређене циљеве. 

Свака држава (или група држава, као Европска унија) води одређену 

политику према селу и пољопривреди. Она их може намерно запостављати, 

форсирајући развој индустрије (политика најчећшће вођена у бившим соција

листичким земљама), а може планирати рурални развој и спроводити и помага

ти пројекте руралног развоја. 

Каква је у овоме улога социологије села? Један од наших истакнутих 

социолога села, Цветко Костић сматрао је да у планирању развоја социолог, 

као део планерског тима, има три функције. Најпре, он је координатор планерс

ке екипе. План и инвестиције намењени су човеку и друштву, па сам предмет 

социологије и проблеми којима се социологија бави дају социологу ово место. 

Суштина ове функције је да обезбеди да одређене струке и интереси не буду 

"предимензионирани" у односу на неке друге. На пример, потребно је усклади

ти глобалне, регионалне и локалне интересе. 3 Затим, он је "чувар од застрањи-

Ц. Костић на овом месrу с правом напомиње да је, услед овакве улоге социолога. могућ његов 
сукоб са политичарима. Међутим. уколико је подела рада између социолога и политичара правилно 
извршена, сматра он, сукоба не може бити. Политику треба да воде политичари, док је социолог ry 
само стручњак у екипи (Костић. 1975: 249). Мишљења смо да јс, када су у питању интереси. тешко 
извршити • .правиш1у" поделу рада ове врсте, те да је, услед тога, сукоб о коме је реч једна од могућих 
опција. Кључно питање је: ко тумачи и усклађује интересе? Уколико на ову функцију претендују и 
политичар и социолог, сукоб је готово неизбежан. Ако iy функцију социолог у потпуности препусти 
полити'~ару, сукоба неће бити. Сукоба вероватно неће бити ни у сиrуацији у којој социолог као 

грађанин има исте политичке погледе као и политичар. 
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вања" у планирању и извршењу плана. Наиме, његов је задатак да на време 

уочи и отклони несразмере у истраживању и планирању које могу да настану 

због "професионалне деформације'' појединих стручњака или неких посебних 

интереса (Костић, 1975: 249). 4 

Најзад, у планерском тиму социолог се појављује и као социолог, што 

значи стручњак који се бави одређеном дисциплином, истражујући социолошке 

факторе од значаја за план и његово извршење. У овој улози, његови задаци јесу 

следећи: 

1. да проналази друштвена "уска грла" и неравномерности које ометају мо

дернизацију; 

2. да изналази начине на које би се групе и институције најбоље распоре

диле у датом простору; 

3. да ради на проналажењу начина на које би се појединци, групе и локалне 

заједнице укључиле у извршење планом постављених циљева; 

4. да изврши конкретне социолошке анализе и пружи проверене податке о 

датој локалној заједници (друштву); 

5. да утврди ставове појединих друштвених категорија и група према пла

ну и његовом извршењу, посебно да идентификује могуће отпоре; 

6. да пронађе друштвене канале путем којих се могу ширити нове идеје и 

нова техника; 

7. да на основу анализе друштвеног развоја у прошлости и садашњости 

предвиди трендове развоја у будућности и састави социолошки модел 

акције у реализоваљу друштвених аспеката плана, контроли његовог из

вршења и праћењу његових (друштвених) последица (исто, 250). 

Данас, после више од тридесет година, увиди Ц. Костића нису изгубили 

на значају. Међутим, они, сами по себи, траже неку врсту допуне. Сви његови 

увиди су општег карактера и некоме ко се први пут среће са овом врстом со

циолошких проблема не пружају довољно материјала неопходног за правилно 

разумевање улоге социолога села у руралном развоју. Јасно, ово није приговор 

Ц. Костићу, јер он је писао књигу посвећену социологији села у целини и није 

ни могао да једној од тема посвети много више простора и пажње у односу на 

друге. Без претензија да вршимо неке веће интервенције, наша је намера да 

овде дамо неколико примера, као врсту илустрација за улогу социолога села у 

руралном развоју. Мислимо да је ово неопходно, с обзиром на раширене пред

расуде о "неупотребљивости" социологије. 

4 Овде ес истиче да социолог може имати тешкоћа у отклањању утицаја група за притисак које вуку 
на своју страну (исто). Сматрамо да социолог као социолог овакве 11роблеме не може да решава без 

помоlш политичара, ЈСр јс реч о нробнемнма 1юлитичког карактера. Све што социшюr· ·iy· може да 

уради јесте да укаже на но стојање пробнема наведене врсте. 
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Први пример: треба ли укинути сеоске и1коле? 

Када је реч о људским насељима, једна од незаобилазних социолошких 

тема јесу миграције из села у град. Откад постоје ова два основна типа насеља, 

људи су напуштали своја села одлазећи у градове, што је изазивало читав низ 

друштвених последица. Са тријумфом индустријских друштава, тај се прелазак 

претворио у прави егзодус. Неизбежан резултат овог егзодуса била је депопу-
. . . 

лација сеоских подручја, произведена како самим миграцијама, тако и струк-

турним обележјима самих миграната (највише се селило младо, радно активно 

становништво) која су за последицу имала пад природног прираштаја. 

Са овим се проблемом српско друштво сусрело у другој половини два

десетог века, када се број становника села убрзано смањивао (нека су села чак 

и нестајала), док се број становника града непрекидно увећавао. Научници из 

разних струка, укључујући ту и социологе, посветили су стотитине и стотине, 

чак и хиљаде страница овој теми, истражујући њене узроке, указујући на (пре

тежно негативне) последице и тражећи начине да се овај и овакав "ток" станов

ништва преокрене или барем заустави. Реч је о проблему за који интересовања 

има и у широј јавности, осим научне: он је, готово непрекидно, присутан у свим 

медијима, како штампаним, тако и електронским; о депопулацији села стално 

говоре политичари, записујући га у разне стратегије руралног развоја. 

Ваља знати (а то лаици углавном не знају, мислећи да су сви наши 

проблеми "јединствени" и да су производ нашег "менталитета") да проблем 

депопулације сеоских подручја није само проблем српског друштва, нити 

само друштава западног Балкана, нити само балканских друштава, нити само 

бивших социјалистичких друштава, већ проблем готово свих данашњих људ

ских друштава, укључујући и она најразвијенија. 

Почевши од тридесетих година двадесетог века, у САД је вођена по

литика "консолидације" школа у руралним областима, која је у ствари значила 

укидање великог броја сеоских школа. Године 1930. у САД је било више од 130 
ООО школских округа, да би тај број 2000. године пао на испод 15 ООО. Овај је 
процес био део политике која је себи поставила два циља, а то су били уштеда 

буџетских средстава и побољшање квалитета и ефикасности школовања. Први 

је циљ делимично и постигнут, али други није, јер је низ емпиријских студија 

доказао да величина школе не утиче позитивно на квалитет и ефикасност шко

ловања, него напротив (Lyson, 2002: 131-137).Међутим, много важнија по

следица укидања сеоских школа, која је била, након више деценија политике 

"консолидације" сеоских школа у САД, заиста лако уочљива, јесте одумирање 
и коначно нестајање оних села која су остала без школе. Са друге стране, села 

која су још увек имала школу била су много виталнија и успевала су да се одр
же у времену сталних миграција становништва из села у градове. Одговарајуће 

институције федералне власти у САД спровеле су пројекат (у којем је улога 
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социологије била значајна) са циљем да истражи шта школа значи за сеоску 

заједницу и какве друштвене и економске погодности она доноси селима. Ис

траживање је обављено у држави Њу Јорк. 

Резултати истраживања показали су да школе у сеоским заједницама 

имају многобројне улоге, не само образовну. Оне служе и као друштвени кул

турни центри; школе су места у којима се обављају спортске активности, где 

раде аматерска позоришта, разна музичка удружења и сл. Сеоске школе су од 

виталног значаја за преживљавање сеоских заједница; оне су симболи аутоно

мије заједнице, њене виталности, интеграције, традиције и идентитета. Заједно 

са црквама, добровољним ватрогасним друштвима, поштама и другим грађан

ским институцијама оне учвршћују и дефинишу границе заједнице. Даље, шко

ле су извор запошљавања (а тиме и прихода) за сеоско становништво; школе 

обезбеђују друштвене, културне и реакреативне могућности. Уколико село има 

школу, цене некретнина су у правилу веће него у селима без школе. Ово се 

дешава зато што је комунална инфраструктура много развијенија у селима са 

школом; та села чешће имају водовод и канализацију. Такође, села са школом 

имају и мање сиромашних становника од села без школе; у селима са школом 

живи већи број професионалаца и менаџера; самозапосленост, којаје знак при

сутности економски независне средње класе и темељ "грађанске заједнице", 

присутнија је у селима која имају школу (исто). Све у свему, истраживањем је 

утврђено даје укидање сеоских школа утицало на појачање процеса депопула

ције сеоских подручја, што доноси много веће губитке него што је добитак пу

тем не баш великих буџетских уштеда постигнутих у процесу "консолидације". 

Ова сазнања нису остала без одјека код креатора политике руралног развоја. 

Други пример: земљорадничко задругарство 

Откад постоје људска друштва, она су једна од других преузимала мно

ге културне црте, укључујући ту и одређене друштвене институције, како би 

се боље прилагодила и опстала у окружењу других друштава (која нису нужно 

била пријатељски настојена). Једна од институција које српска пољопривре

да треба да развија уколико жели да допринесе модернизацији целог српског 

друштва (под друштвеном модернизацијом овде подразумевамо такво прила

гођавање друштвених установа које у највећој мери повећава еволутивни капа

цитет српског друштва) свакако јесте земљорадничка задруга. 

Земљорадничке задруге, или, како се у највећем делу света зову, 

пољопривредне кооперативе, неизоставан су део свих развијених друштава, 

укључујући и она у западној Европи и Северној Америци. Почетком двадесет 

првог века, у петнаест земаља-чланица Европске уније било је више од 3 1 ООО 
пољопривредних кооператива, са преко 18 милиона чланова. Њихов годишњи 
обрт износио је 184 милијарде евра. Велики део пољопривредних производа 
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продаје се преко ових организација. Готово да не постоји сегмент тржишта 

пољопривредних производа на којем не учествују пољопривредне кооперативе, 

а њихов удео иде и до 90 и 1 ОО процената за неке производе. Тако се у Данској 
преко задруга прода 95% свињског меса, 94% млека, 60% житарица и 80% воћа 
и поврћа; у Немачкој 27% свињског меса, 62% млека, 50% житарица, 40% воћа 
и 60% поврћа; у Француској 85% свињског меса, 50% млека, 70% житарица, 
45% воћа и 35% поврћа; у Холандији 34% свињског меса, 83% млека, 65% жи
тарица, 78% воћа и 73% поврћа, итд (Апса, 2005: 149-150). Није битно друга
чије ни у САД, где је 2001. године било 3346 пољопривредних кооператива са 
3, 1 милиона чланова (исто, 180). 

С обзиром на чињеницу да је Србија до Другог светског рата имала 

релативно развијен задружни покрет међу сеоским становништвом, на први по

глед изгледа да са развојем земљорадничког задругарства не би требало да буде 

већих тешкоћа. Међутим, период у којем је задружни покрет био у потпуности 

под контролом државе (време социјалистичког система у бившој Југославији) 

оставио је бројне последице по земљорадничко задругарство, што његов раз

вој не чини лаким задатком. Како конципирати и спроводити политику развоја 

земљорадничког задругарства? Какав је могућ допринос социологије села? 

Први проблем са којим се политика развоја земљорадничког задругар

ства нужно сусреће јесу предрасуде према задругарству. Једна од предрасуда 

је и она према којој су задруге постојале само у доба социјализма, тј. у пери

оду социјалистичког система у којем је доминантну улогу имала Комунистич

ка партија. Као и социјализам сам, каже се даље, оне су биле у економском 

смислу промашај и институција која је служила држави како би експлоатисала 

сељаке. У капиталистичком поретку нема никаквих задруга, нити их може бити. 

Зато задруге немају будућност и ваља да оду, како би рекао К. Маркс, "на смет

лиште историје". Друга предрасуда, блиско везано са првом, тиче се делатности 

земљорадничких задруга. Код нас влада мишљење да удруживање у задругу 

заправо значи удруживање земље и стоке, као и средстава за рад, те сходно томе 

неку врсту "заједничког газдовања", заједничке обраде земље и сл. Зато је зад

руга, тобоже, пример "комунизма". 

Извор ових предрасуда није тешко утврдити. Ван сваке сумње, он се 

налази у судбини коју су доживеле задруге и читав задругарски покрет у свим 

оним земљама у којима су на власти дуго година биле комунистичке партије и 

које су "изграђивале социјализам". Премда је бивша Југославија (СФРЈ) имала 
свој "специфични пут у социјализам", у овом погледу она није изузетак. 

Са своје стране, социологија села може да укаже (као што и указује) на 
постојање ових предрасуда и на њихове изворе, али и да, кроз образовну делат
ност у оквиру програма и пројеката руралног развоја, предрасуде о земљорад

ничким задругама разобличава и тиме доприноси руралном развоју. Октобра 

месеца 2002. године писац ових редова био је учесник трибине са темом из об-
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ласти задругарства у једном од села у западној Бачкој. На тој се трибини десило 

нешто што треба, према нашем мишљењу, сматрати типичним за проблем о 

којем овде говоримо. Наиме, убрзо након уводног излагања један од присутних 

сељана, човек од око седамдесет година који се представио као земљорадник, 

дао је следећи коментар: "Па зар је могуће да нам овде неко поново говори о 

задругама? Зар нам није доста било искуство које смо имали? Задруге су увек 

служиле за варање и пљачкање сељака и ништа друго! У то могу још да и пове

рују ови млађи људи овде, али ми старији никако!" Међутим, након завршетка 

трибине (која је обиловала питањима присутних), пришао ми је један млађи 

земљорадник и питао за конкретне начине оснивања земљорадничке задруге. 

Пред конкретним економским интересом, снага предрасуда врло брзо и лако 

може да избледи. 

Социологија села, такође, може да укаже креаторима политике рурал

ног развоја, али и друштвеним актерима у сеоским заједницама, на начине на 

које земљорадничко задругарство може да повећава економски, социјални и 

културни капитал сеоских подручја. 

Познато је да сељаци појединачно нису кадри да се изборе за боље 

цене, јер су транспортни трошкови за њих превелики, јер су им информације 

недоступне и сл. Али, што не може сељак сам, може задруга. Удружени сеља

ци могу да умногоме смање трошкове транспорта, задруга је кадра да дође до 

правовремених и поузданих информација о ценама на тржишту и тако својим 

члановима обезбеди већи приход. 

Друго, цене прерађених (индустријских) производа у правилу су веће од 

непрерађених. Сељаци своје производе најчешће продају у сировом, непрерађеном 

стању, док прерађивачи (прехрамбена индустрија), који су неретко у позицији да 

намећу цене приликом откупа, узимају разлику између цене прерађених и сирових 

производа. Уколико су удружени сељаци способни да организују индустријски по

гон (са најамном радном снагом), разлика у цени остаће њима. Овим путем повећа

ва се и број запослених на селу, па у увећању економског капитала учествују већи 

број припадника сеоске заједнице, а не само задругари. 

Треће, задруга може да својим члановима обезбеди како услуге и/или 

робе којих у најближем окружењу једноставно у понуди нема, тако и удаљено 

тржиште за њихове производе. Ово је нарочито важно за оне пољопривреднике 

чији су производи релативно лако и брзо кварљиви и који услед недостатка ку

паца у критичном моменту могу да изгубе цео род. 

Видимо да земљорадничке задруге заправо задржавају створени еко

номски капитал унутар одређене заједнице (села, групе села, одређеног под

ручја) и он не бива "исисан" од оних изван заједнице. Осим економског, земљо

радничке задруге увећавају и културни и социјални капитал сеоских заједница 

(Шљукић, 2006: 257-266), који, под одређеним условима, може бити трансфо
рмисан у економски облик капитала. 
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Ово нису једина питања из области земљорадничког задругарства на 

која је социологија села кадра да одговори и тако допринесе успешном рурал

ном развоју. Споменимо још и питање препрека развоју земљорадничког зад

ругарства (којим друштвеним актерима задруге сметају?), као и питање разли

ковања правих од лажних земљорадничких задруга, код нас посебно актуелно 

након ! 989. године. 

Трећи принер: аграрна реформа у Румунији 

У већини бивших социјалистичких земаља у Европи (изузетак су биле 

Пољска и бивша Југославија) колективизација пољопривреде је успешно спро

ведена. Свуда су формиране домаће варијанте совјетских колхоза, које су запра

во значиле готово потпуну државну контролу над сектором пољопривреде. 

Кроз цео социјалистички период, румунска пољопривреда је била једна од нај

централизованијих. Приватна (сељачка) пољопривреда је систематски кажња

вана и обесхрабривана, док је државни пољопривредни сектор екстезивно ин

дустријализован. До 1962. године пољопривреда је колективизована: само око 
10% обрадивог земљишта остало је у рукама сељака, све остало укључено је у 
државни сектор који је обухватао државне фарме (IAS - lnt1-eprindere щ;гiсоlе 
de stat) и "задруге·' настале под притиском државе (САР - Cooperativa agricola 
de pmdиctia). У овај други облик било је укључено 3 201 ООО сељачких газдин
става. 5 

Пад омрзнуте диктатуре (децембар 1989) пратила је еуфорија уништа
вања свега што је било повезано са ером Чаушескуа, укључујући и саме симболе 

бивше власти. А управо је један од симбола његовог времена, без икакве сумње, 

била САР, румунска верзија совјетског колхоза. У неким деловима земље, сеља

ци су спонтано расформирали САР, што је понекад значило и физичку ликвида

цију пољопривредних капацитета (фарме, зграде). 

Притисак за спровођење аграрне реформе био је веома јак и долазио 

је како изнутра, тако и споља. Антикомунисти ("неолиберали") инстистирали 
су денационализацији, док је владајући Фронт националног спаса (у којем је 

било много припадника некадашње номенклатуре) тражио начине да боље ле
гитимише своју власт и веже за себе бирачко тело у руралним областима. Мно

гобројни саветници, који су долазили из западних земаља, сматрали су да је 
довољно извршити повратак на приватну својину, тј. вратити земљу сељацима, 

како би ослобођене силе тржишта покренуле економски развој.6 Коначно, аг
рарна реформа је покренута одговарајућим законом у румунском парламенту. 

Опширније о аграрној реформи у Румунији види у: Шљукић, 2007: 163-171. 

Очито је да се радило о неолибералном концепту, који се нудио као спасоносни "рецепт'" "Ја економске 
недаће бивших социјалистичких земаља (иако као такав никада није до краја примењен у друштвима 
из којих је потекао). 
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Закон бр. 18/1991 урадио је заправо две ствари: земља коју су до тада користиле 
САР била је расподељена (или, тачније, почела се расподељивати) власницима, 

док су, истовремено, колхози ликвидирани као институције. Према овом Зако

ну, власници земље (или њихови наследници) имали су право да затраже назад 

своју земљу, најмање пола хектара по особи, највише десет хектара. Земљиш

ни максимум је установљен на 1 ОО хектара по једној породици. Власници су 
били обавезни да земљу обрађују или да, у супротном случају, плате пенале. У 

случајевима у којима је након испуњавања свих поднесених захтева ипак пре

остало нешто земље, та је земља била додељивана беземљашима-члановима 

бивших САР. Земља није могла бити продата у периоду од десет година. Као 

један од резултата, нестало је 3 500 САР. Више од пет милиона људи поднело је 
захтеве, скоро десет милиона хектара требало је бити расподељено. 

Уситњеност земљишног поседа након аграрне реформе из 1991. била 
је чак већа него пре почетка процеса колективизације пољопривреде године 

1948/1949. Уместо неколико хиљада САР, на сцени је било више од четири ми
лиона власника са поседима у просеку нешто већим од два хектара и раздеље

ним у неколико парцела. Појавила се нова класа ситних пољопривредника -
нових сељака - који нису имали, у довољној количини, ниједну врсту капитала 

- ни економски, ни социјални, ни културни, ни политички. Овај се слој/класа у 

својим економским активностима суочио са четири велика проблема: 

• Несклад између земљишних и радних ресурса. Земљу су већином доби

ли стари људи, сељаци који су у периоду 1949-1962. били приморани да 
се прикључе САР и постану радници колхоза. 

• Недостатак пољопривредних машина и опреме. Већина сеоских газдин

става нису поседовала пољопривредне машине, те су морала или да ко

ристе животињску вучну снагу или да плаћају машинске услуге. 

• Велика уситњеност поседа којаје повећавала трошкове обраде земље. 

• Слабо функционисање тржишта пољопривредних инпута и тржишта 

пољопривредних производа, као и одсуство повољних кредита. 

На овом месту бисмо могли додати још једно ограничење: пошто је 

већина нових земљовласника била некада запослена у САР, радећи по правилу 

специјализоване послове, малтене нико од њих није имао довољно културног 

капитала који је неопходан за приватно бављење пољопривредом. Приватна 

(сељачка, фармерска) пољопривреда је веома комплексан посао. Сељак мора да 

буде, у исто време, управник фарме, пољопривредни радник, трговац, а често и 

механичар. Такође, декаде социјалистичке власти, у којима је свака индивиду

ална иницијатива беспоштедно сатирана, убиле су предузимачки дух у народу, 

навикнутом само на ситуације у којима неко други доноси одлуке. 

Нови земљовласници у градовима били су такође неспособни да ваљано 

обрађују земљу. Пре свега, већина је њих једноставно живела сувише далеко од 
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својих поседа. Следеће, ти људи у већини случајевима нису располагали ресурси

ма неопходним за бављење пољопривредом: нису имали пољопривредне машине 

нити опрему; нису имали новца за инвестирање; нису имали ни довољно знања за 

пољопривредно занимање. Најчешћи је случај заправо био да они заправо нису ни 

желели да се баве пољопривредом, али исто тако нису желели (нити могли, бар не 

на легалан начин) да продају своју земљу, из разлога што је земља у времену еко

номских тешкоћа могла представљати важан извор додатног прихода. 

Из редова ове две друштвене групе регрутовали су се чланови но

вих квази-кооператива, чија појава није плод економске мотивације, већ пре 

осујећености и немоћи. Новом сељаштву недостаје знање, приступ информа

цијама и све друго неопходно за ефикасну контролу управе, тако да бива лако 

манипулисано од стране ових других. Одсутни власници такође не могу ништа 

да ураде, јер једноставно нису присутни "на лицу места". Чак и у случајевима 

(који нису тако ретки) када су одсутни земљовласници високо образовани и у 

својим срединама утицајни људи, они су практично немоћни на локалном се

оском нивоу на којем, врло често, њихов културни и социјални капитал постаје 

бескористан. 

Неспособност нових власника да обрађују новостечену земљу корис

тили су и користе не само челници квази-кооператива, него и велики приватни 

закупци. У првих неколико година после аграрне реформе пад пољопривредне 

производње био је огроман. Формирање средње класе на селу, тј. слоја фармера, 

значајно је успорено. 

Поента овог примера је у томе што је, применом социолошке анализе, 

било сасвим лако предвидети каква ће се друштвена структура појавити након 

усвајања одређеног модела аграрне реформе. На (социолошки) врло једноста

ван начин могло се утврдити ко су били власници земљишта првих година на

кон Другог светског рата и, сходно томе, ко ће бити нови земљовласници. Но, 

на социолошка предвиђања нико није мислио, нити је о њима водио рачуна. У 

првом плану су били ужи интереси домаћих политичких елита, као и интере

си развијених друштава, које су (на идеолошки начин) репрезентовали страни 

"саветници". "Цех" је платило румунско друштво: разни видови ресурса су про

траћени, модернизација је успорена, еволутивни капацитет друштва је смањен. 

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА: НЕЗНАЊЕ ШКОДИ 

Ваљано осмишљавање, дизајнирање, организовање и спровођење проје

ката руралног развоја захтева добро познавање друштвених карактеристика ло

калних заједница у којима се пројекти спроводе. Ова тврдња добија на значају 

због чињенице да су људи који се баве политиком и пројектима руралног раз
воја најчешће људи из града, који и иначе (због свог примарног искуства) мало 
о селу знају и имају бројне предрасуде (Chambers, 1993: 2-22). 
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Осим вишеструко негативних друштвених ефеката, непознавање 

друштвеног контекста политичког деловања може имати и комичне последице. 

На самом почетку деведесетих година прошлог века, један од истакнутих пред

ставника тада (и сада) владајуће политичке странке у Србији посетио је једно 

село у западној Бачкој, у склопу кампање која је за циљ имала да промовише 

идеје те странке о променама у сфери пољопривреде и о руралном развоју. Ви

шак самоуверености проузроковао је код њега смањену опрезност, те није на

шао за сходно да се, макар минимално, обавести о друштвеним карактеристика

ма села у које је долазио. Пред препуном салом, он је усхићено објавио како ће 

"земља бити враћена некадашњим власницима", очекујући, вероватно, да ово 

обећање изазове буру одобравања и обезбеди, касније, масу гласова тој странци 

на изборима. Његовом изнанеђењу није било краја када су десетине сељана, 

сви као један, скочили на ноге и разјарено узвикнули: "Шта?! Зар ви хоћете да 

се врате Немци?!" Несрећник је обећање о повраћају земљишта изговорио у 

селу које су Немци напустили последњих месеци Другог светског рата и које су 

досељени колонисти из српских прекодринских крајева. За те људе, "враћање 

земље бившим власницима" значило је повратак Немаца, јер су управо Немци 

били ти "бивши власници". Самоуверени и неопрезни политичар провео се као 

"бос по трњу", захваљујући томе што није сматрао да је битно да ишта зна о 

друштвеним обележјима средине у којој је намеравао политички деловати. 

Заиста, социологија је "оно што сви знају". Осим онда када стварно 

треба о друштву нешто знати. 
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SOME REMARKS ON ТНЕ ROLE OF RURAL SOCIOLOGY 
IN RURAL DEVELOPMENT 

ABSTRACT 

Јп this paperthe autl101·s deals with the рюЫеm of"uselessпess" ofsociology 
апd aпthropology iп so-called "real life". After а few examples that clearly show that 
the claim оп "uselessпess" of sociology апd aпthropology саппоt Ье defeпded, he 
turпs to rural sociology as а sociological discipline апd its role iп rшal development. 
А SerЬiaп rural sociologist, Cvetko Kostic, wrote on this issue over tl1irty years ago; 
his орiпiоп has preserved its importaпce еvеп today. In order to make the role of 
sociology more uпderstaпdaЫe, the author gives three examples in whicl1 the ways 
of applicaЬility of sociological knowledge in rural development сап Ье clearly seen. 
The situation iп whicl1 sociological kпowledge is ignored сап lead to undesiraЫe 
consequences. 

Кеу words: policy, rural development, 1·ural sociology, sociology, 
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КАКVО MESTO DАЛЈ GRADANI VOJVODINE 
RELIGIJSKI DRUGOM 

Zorica Kuburic 

SAZETAK 

Jstrazivanje socijalne distance na opstoj populaciji stanovпika и Vojvodini, gde је 
tradicioпalпo prisutno dobro funkcionisanje razlicitih i brojnih verskih zajednica, ukazuje da 

postoji u svesti stanovnistva sasvim mapirana slika drugih verskih zajednica i njihovo mesto u 

drt1stveпoj strt1kturi. Та s\ika drt1goga koja odredt1je pozeljnost tog drt1gog za razlcite drustve
ne t1loge odslikava vrlo cesto i samu realпost. Distaпciraпje gradana Vojvodiпe od pripadnika 

pojedninih verskih grllpa poceli smo da istгзZt1jemo 2002. godine prvo na popu\aciji s1·edпjos

kolaca и orgaпizaciji Centra za empirijska istrazivanja religije iz Novog Sada, zatim па opstoj 

popt1Iaciji gradaпa Vojvodine t1 orgaпizaciji Odseka za sociologijt1 Filozofskog fakulteta и 

Novom Sadu, i nedavno па projektн Коtог Networka, "Slika о religijski dшgom". 1 Опо sto је 

prist1tno t1 opstoj populaciji gradaпa Vojvodine jeste slika о religUski drugom koja и razlicitim 

ulogama daje i razlicito mesto pripadnicima drugih verskih zajednica и odnosu па vlastitu 

veroispovest. Religijski drugi pojam је kojim ozпacavamo pripadnike s jedne straпe rivalske, 
ро brojnosti druge religije, а s druge straпe pripadпike margiпalizovaпe verske grupe. U ovom 
radu Ьiсе prikazani i do sada neobjavljeпi, delovi istrazivaпja koje smo radili па Odseku za 
sociologiju Filozofskog faklllteta t1 Novom Sadll. 

Кljucne reci: socijalna distanca, verska distanca, verske zajednice, Vojvodina. 

Slika о religijski drugom formira se prvo i neposredno u krugu porodice, ali 
buduci da је porodica samo posrednik drustvenih vrednosti, koje је kroz istorijsko na
slede, ili pak, licnim izborom usvojila, smatram da је ona pod znatnim uticajem verske 
zajednice kojoj se pгipada, te da su verske licnosti опе koje u brojnim prilikama tu sliku 

Ovaj clanak teшelji se na шoin istra2:ivanj11 za zajednicki projekt Kotor Networka, "Slika о rcligijski 
<lr11goin", 11z podrsku projekta о Zapadnoш Balkan11 ko<I !11stit11ta za ktllturne st11dije i istoc11e jezikc (J11iver
ziteta 11 Oslu. Takode је deo projekta 1815 koji fi11a11sira Miпistarstvo 11aL1ke i zastite zivotпe srediпe Repllb
like Srbijc. Claпak izrazava misljeпje atltora а пе spomenlllih instit11cija. 
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postepeno izgraduju. Jedna od Ьitnih funkcija religije jeste da integrise vernike putem 
sistema veгovanja, simbola, оЬгеdа, vrednosti i normi. Foпniгanje slike о seЬi i slike о re
ligijski drugom pod znatnim uticajem је verskih predstavnika koji svojom recju i svojim 
ponasanjem uticu i na foпniranje granica iz111edt1 "nas" i "njih". 

Svoja razmisljanja usmericemo na nekoliko znacajnih podrш'::ja komLшikacije koji 
povezцju meduljudske odnose i cine ih da budu Ыiski ili manje vise distancirani od drugih. 
Gde se nalazi mesto pojedinih pripad11ika odredenih verskih zajednica mozemo oznaciti 
putem istraziva11ja u opstoj populaciji i mapirati dominantne i marginalne gгupe. 

Generalno gledano, prisutna su cetiri nivoa distanciranja izmedu verskih 
zajednica koja prepoznajemo i u zakonu i u praksi. Srpska pravoslavna crkva kao 
predstavnik пасiопаlпо нtemeljene verske zajedпice је u centпt formiranja slike о 
drugome u javnosti i ta misljenja su najЫiza i opstoj populaciji stanovnistva, sto се 
Ьiti prikazano н rezultatima istгazivanja socijalne distance Lt Vojvdiпi. DrLtgi nivo SLt 
tradicioпalne crkve koje su н ravnopravnom polozaju sa SPC, а praksa dгzапја veгske 
пastave ll javnim skolama је pokusaj davaпja prava religijski drugom ро principu 
istorijske prisutnosti i priznatosti. Treci religijski drugi su verske zajednice koje se 
nazivaju sektama i koje svojom oгganizacijom pripadajн drugim drzavшna u svetu, te 
se radi toga пе smatraju svojim, i prema njima se ima vece nepoverenje. Na cetvrtom 
111estt1 Slt razliciti kultovi cije predstavnike i organizaciju niko ne poznaje dobro ali 
od kojih postoji najveci stгah. 

Socijalna distaпca (Krstic, 1996; Trebjesanin, 2004) u psiholoskom smislu pred
stavlja stepen 1110guceg povezivaпja i saгadnje pojedinaca iz гazlicitih grupa i meru psiho
loske Ыiskosti ili udaljenost u odпosu na neku tipicnu socijalnu ili etnicku grupaciju. Тај 
stepen Ыiskosti u odnosima do kojegje osoba izjedne drнstvene grupe sprenшa da stupi 
sa pripadпikom druge, oЬicno manjinske i margninalne, ukazuje i na stepen udaUenosti 
koji varira od пepristajanja na zivljeneje u istoj dr.zavi preko spremnosti na zajednicko 
obavljanje posla, ра sve do braka s pripadnikom drLtge socijalne grupe. 

Socijalпa distanca predstavlja gradaciju pozeljnog odstojanja u drustvenim 
kontaktima. Na individualnom i grupnom planu, svako ima svoje mesto znacaja, koje 
mu drugi daje, а i on sam u odnosu na druge formira kontinuum pozeljпe Ыiskosti 
ili odstojanja. Od znacajnih dгugih, koji stt uoЬicajeno clanovi porodice, do роtршю 
udaljenih i nepozeljnih, oko pojedinca i zajedпica kojima oni pгipadaju formiraju se 
koncentricni krugovi na kojima, simbolicno, Ll orЬiti, svako ima svoje mesto. Pod Ltti
cajem iskustva, licnog, porodicnog, sadasnjeg i proslog, pod uticajem medija ili ko zna 
kojim sve putevima uspostavlja se hijeгarhija i distanca. Istraiivanja socijalne distance 
u nasoj sredini znacajna su i ne tako brojna (Pantic, 1967; 1982; 1991; Golubovic, 
Kuzmanovic, 1995; Duric i Francesko, 1997; Ilic, 2002; Joksimovic, Kuburic, 2002; 
Kuburic, 1999; 2001; 2003; 2005; 2006; 2008) 

Bogardusova skala socijalnog odstojanja (Bogardus, 1925) vec dнgi niz go
dina omogucava proveгavanje Ыiskosti i udaljenosti pojedinih grupa i ukazuje na 
stepeп гaslojenosti dгнstva. U пasem radu skalu smo pгilagodili potrebama ispitivanja 
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distance prema prisutni111 verski111 grupama. Uobicajeno se testiranje vrsi na pitanjt1 
izbora Ьгаспоg druga, kada se Ыiski emotivni odnos koji podrazнmeva ljнbav kao 
пajvisu vrednost ukrsti s religijskom pripadnoscu drнge osobe. Medнtim, Ьнdнсi da 
verske zajednice ne preporucuju brak s osobom druge veroispovesti, ovo pitanje po
staje predmet razlicitih tumacenja. Zato је pozeljnost drugog u нlozi komsije пеkо 
neutralnije polje testiranja distance. 

Istra2ivanje Odseka za sociologUu Filozofskog fakulteta u Novo111 Sadu koje smo 
poceli krajem 2002. godine, odпosi se na pнnoletne gradaпe Vojvodine (Kнburic, 2005). 
Gledano tl celini, prema uzorku od 1.253 ispitanika, i na ponovljenom istra2ivanju 2005. 
godine, na uzorku od 350 ispitanika, postoji neka hijerarhija pozeljnosti pojediпih verois
povesti kojaje povezana i s Ьгојеm pripadnika tih veroispovesti. Naime, reprezentativпim 
нzorko111 obuhvaceno је 73% pravoslavnih ispitanika, 16% katolika, 6% ateista, 1 % ne
verujucih, 1 % luterana, i manje od ро 1 % evangelista, grkokatolika, adventista, baptista, 
nazareпa, pentekostalaca, Jehovniпih svedoka, muslimana, i pripadnikajt.1daizma. 

Za nast1 temu о religijskom drugom znacajno је istraziti stepen pгihvacenosti 
i odbacenosti. Zato smo ispitanicima ponudili mogucnost da na skali Likertovog tipa 
odrede stepen pozeljnosti odnosa н razliciti111 t1logama pripadnika verskih zajednica 
koje st1 u Vojvodini prisutne i dovoljno poznate. Ateizam, kao preovladujuci pogled na 
svet l! proteklih pedeset godina ostavio је svoj trag u sistemt.1 verovanja te је u ovo111 
istra2ivanju ропнdеn kao alternativa. 

Racнnajнci aritmeticke sredine (М) i standardne devijacije (SD) na гepre
zentativnom uzorku od 1.253 ispitanika, dolazi1110 do saznanja о tome koje su uloge 
najznacajnije za gradane Vojvodine i u kojoj meri pojediпe veroispovesti su pozeljпe 
da se nadu u datim ulogama. (Za sve odgovore је: minimum 1; maximш11 5). De
skriptivnom statistikom od sest ponudenih uloga i devet veroispovesti moguce је do
biti 54 aritmeticke srediпe (М) i standardne devijacije (SD). Prikazacemo ilнstracije 
radi опе uloge koje imaju najvecu i najmanju aritmeticku sredinu i veroispovesti koje 
su pozeljne u toj ulozi. 

Uloga - veroispovest м SD 

Predsednik drzave - Pгavoslavni 4.28 .91 
Bгacni dгug - Pravoslavni 4.16 .95 
Nastavnik - Pravoslavni 3.81 .88 
Komsija - Pravoslavni 3.80 .86 
Sef- Pravoslavni 3.79 .90 
Poslovni paгtner - Pravoslavni 3.78 .86 
Komsija - Katolik 3.35 .87 
Poslvni partner - Katolik 3.31 .89 
Poslovni partner - Musliman 3.31 1.00 
Nastavnik - Katolik 3.25 .93 
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Komsija -Ateista 3.19 .90 
Sef - Muslimam 3.19 1.04 
Sef - Katolik 3.17 .94 
Nastavnik -А teista 3.13 .99 
Poslovni partner -Adventista 3.07 1.07 
Komsi ја - Protestant 3.05 .92 
Komsija - Musliman 3.01 .98 
Nastavnik - Protestant 2.93 .97 
Sef -Adventista 2.91 1.09 
Komsija - Judaizam 2.89 1.01 
Predsedik dгZave - Jehovin svedok 1.74 .99 
Bracni drug - Jehovin svedok 1.61 .89 
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О mestu znacajnog гeligijskog drugog mozemo saznati detaUnije ako pogledamo 
procente onih kojimaje verska pripadnost u datoj ulozi vise ili manje vaina, od pot
punog odbacivanja do potpunog prihvatanja: 



Tabela 1. Da li Ьiste zeleli za predsednika drzave? 
-

Pravoslavni Katolik Ateista Protestant 

Apslolutno 1% 31% 26% 40% 
ne 

Radije ne 1% 18% 14% 19% 

Neodlucan 21% 27% 30% 27% 

Da, nista 23% 18% 18% 12% 
protiv 

Da, vrlo 54% 6% 12% 2% 
rado 

100% 100% 100% 100% 

ТаЫе 2. Da li Ьiste ieleli za bracnog druga? 

Pravoslavni Katolik Ateista Protestant 

Apslolutno 1% 11% 15% 17% 
пе 

RadUe ne 2% 15% 11% 17% 

Neodlucan 23% 30% 37% 40% 

Da, nista 26% 32% 26% 21% 
protiv 
Da, vrlo 48% 13% 10% 5% 
rado 

100% 100% 100% 100% 

Musliman Judaista Adventista 

44% 44% 50% 

22% 20% 22% 

23% 25% 21% 

9% 9% 6% 

2% 2% 2% 

100% 100% 100% 

Musliman Judaista Adventista 

22% 20% 28% 

24% 25% 33% 

33% 39% 27% 

17% 13% 9% 

5% 2% 3% 

100% 100% 100% 

Nazaren 

51% 

22% 

20% 

6% 

1% 

100% 

Nazaren 

30% 

32% 

27% 

9% 

2% 

100% 

Jehovin 
svedok 

56% 

21% 

17% 

5% 

1% 

100% 

Jeh.svedok 

38% 

35% 

20% 

5% 

2% 

100% 
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ТаЬе1а 3. Da 1i Ьiste ze1e1i za nastavnika? 

Pravos1avni Katolik Ateista Protestant Musliman 

Apslo1utno 1% 6% 9% 12% 15% 
ne 
Radije пе 1% 6% 7% 10% 12% 

Neod1ucan 43% 52% 52% 54% 50% 
Da, nista 27% 27% 24% 20% 19% 
protiv 
Da, vr1o 29% 9% 8% 4% 4% 
rado 

100% 100% 100% 100% 100% 

ТаЬе1а 4. Da li Ьiste ze1eli za sefa? 

Pravos1avni Katolik Ateista Protestaпt Muslimaп 

Aps1olutпo 1% 8% 11% 13% 16% 
пе 

Radije пе 1% 6% 5% 9% 12% 

Neodlucaп 43% 53% 55% 55% 50% 

Da, пista 27% 25% 22% 19% 18% 
protiv 
Da, vrlo 28% 8% 7% 4% 4% 
rado 

100% 100% 100% 100% 100% 

Judaista Adventista Nazaren 

19% 23% 24% 

13% 15% 16% 

48% 44% 44% 

16% 14% 13% 

4% 4% 3% 

100% 100% 100% 

Judaista Adventista Nazaren 

20% 23% 24% 

10% 12% 13% 

51% 47% 46% 

16% 14% 13% 

3% 3% 3% 

100% 100% 100% 

Jehovin 
svedok 

33% 

16% 

38% 

11% 

2% 

100% 

Jehovin 
svedok 

32% 

13% 

41% 

11% 

2% 

100% 
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Tabela 5. Da Ii Ьiste zeleli za komsiju? 

Pravoslavпi Katolik Ateista Protestaпt 

Apslolutпo 0% 7% 7% 9% 
ne 
Radije пе 1% 3% 5% 7% 
Neodlucan 46% 55% 58% 58% 
Da, пista 26% 28% 23% 21% 
protiv 
Da, vrlo 27% 10% 7% 5% 
rado 

100% 100% 100% 100% 

Tabela 6. Da Ii Ьiste zeleli za poslovnog partnera? 

Pravoslavпi Katolik Ateista Protestaпt 

Apslolutпo 1% 5% 8% 9% 
пе 

RadUe пе 1% 4% 5% 7% 

Neodlucaп 45% 54% 55% 56% 
Da, пista 27% 28% 25% 2% 
protiv 
Da, vrlo 26% 9% 7% 5% 
rado 

100% 100% 100% 100% 

Muslimaп Judaista Adveпtista 

11% 14% 17% 

8% 9% 11% 
54% 54% 52% 

21% 18% 16% 

6% 6% 4% 

100% 100% 100% 

Muslimaп Judaista Adveпtista 

12% 16% 19% 

8% 9% 10% 

53% 53% 49% 

22% 18% 18% 

6% 4% 4% 

100% 100% 100% 

Nazaren 

18% 

11% 
51% 

16% 

4% 

100% 

Nazareп 

20% 

10% 

50% 

16% 

3% 

100% 

Jehovin 
svedok 

27% 

12% 
45% 

13% 

3% 

100% 

Jehoviп 

svedok 
27% 

11% 

45% 

14% 

3% 

100% 
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Ako spojimo ро dve katego1·ije (ne nikako i radije ne; nemam пista protiv i da, 
vrlo гаdо) za predsedпika dгmve samo 2% odbija pravoslavnog, 40% ateistu, 50% od
bija katolika, skoro 60% ne zeli protestante, 64% ne zeli Jevreje, 68% muslimane, 72% 
adventiste, 73% nazarene i 76 % Jehovine svedoke za predsednika drtave. Samo 6% 
ispitanika nema nista protiv da Jehovin svedok bude predsedпik drzave. 

Redosled religijskog drugog na koпtinul!mu udaljenosti od centra i ро pita
nju bracne veze је vise tolerantan nego za predsednika drzave. Postoji vise spremno
sti da se prihvati religijski da1gi u intimni krug odnosa od predsednika drzave. Brak 
sa pravoslavnim veгnikom ne Ьi zelelo samo 3% ispitanika, 26% ne Ьi zelelo ateistu, 
26% ne zeli katolika, 34% ne zeli protestanta, 45% Jevreje, 46% muslimane, 61 % 
adventiste, 62% nazarene i 73% Jehovine svedoke. Samo 7% ispitanika Ьi zelelo da 
sklopi brak s pripadnikom verske zajednice Jehovini svedoci. 

Daje posao nastavnika veoma Ьitan u procesu socijalizacije znamo iz seca
nja ла peгiod socijalistickog шedenja drzave u kome veгnici nisu mogli da budн pro
svetni radnici. Zajedno s veronaukom, posle Drugog svetskog rata, iz skole su izasli 
svi oni koji st1 religiju stavljali ispred naнcnog pogleda na svet. Danas, s нvodeпjem 
konfesionalne verske nastave od 2001. godine u SrЬiji, religijaje u Љnkciji duhovпog 
vodstva ali i verske distance. Odnos prema drugim verskim zajednicama formira se i 
u obrazovnom sistemu u direktnom odnosu veroucitelja i ucenika. 

Za posao nastavnika su nepozeljni pravoslavci samo za 2% ispitanika, kato
lici za 12%, ateisti za 16%, protestanti za 22%, muslimani za 27%, pripadnici juda
izma za 32%, adventisti za 38%, nazareni za 40% i Jehovini svedoci skoro za 50% 
ispitanika. Cini nam se da је ovde prekretnica u odnosu prema religijskom drugom. 

Tolerantniji i opusteniji odnos prema religijskom drl!gom је u ulozi sefa, 
gde Jehovine svedoke odbacuje 45% а prihvata 13% ispitanika, u ulozi komsije od
bacuje skoro 40% а prihvata 15%. Ako pogledamo koliki је stepen prihvacenosti i 
odbacenosti Jehovinih svedoka od opste populacije onda ih 6% prihvata cak i u ulozi 
predsednika drzave, sto је najveci stepen distanciranja, а najvise su prihvaceni kao 
komsije i poslovni partneri i to od 17% ispitanika. 

Uporedicemo stav prema katolicima i nazarenima, buduci da su oni paradi
grna religijskog drugog u Vojvodini, onog rivalskog drugog i marginalnog dгugog. 
Odnosi su se fгomirali vise od jednog veka. 
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Graf. 1. Оа li Ьiste zeleli katolika, katolkinju za bracnog druga? 
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Graf. 2. Оа li Ьiste zeleli nazarena, nazarenku za bracnoga druga? 
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Posmatrajuci tabele sasvim је uocljiva i jasna tendencija marginalizacije 
pojediпih verskih grupa. Posebno је vazno, kada је u pitanju izbor bracпog druga, 
naglasiti da inace svaka verska zajednica preporucuje sklapanje brakova unutar iste 
vere te ovaj rezultat moze znaciti indirektno samo broj vernika koji pripadaju poje
dinoj veri i koji unutar svoje zajednice zele da pronadu verskog druga, ali i stepen 
tolerancije prema razlicitosti u verskom pripadanju i davanje mogucnosti da ljubav 
prevlada verske zabrane, koje u sekularizovanom drustvu i nisu predstavljale poseb
no znacajan momenat. 

Od najuzeg meduljudskog odnosa koji је intimna zajednica dvoje ljudi koji 
zele citav zivot, а ponekad i citavu vecnost da provedu zajedno, ра sve do zajednicke 
drzave i mogucnosti da se u njoj nadu razlicito verujuci ljudi, uocava se kontinuum 
Ыiskosti-udaljenosti. Od vecinske religije postepeno se udaUavaju i rasplinjuju rela
tivno male verske zajednice koje ne pripadaju sasvim drustvu u kome zive i u njemu 
пе mogu da se potpuno ravnopravno integrisu, sto zbog vlastite zelje da seЬi naprave 
oazu drugacijeg zivota, sto zbog odbacivanja drugih. 

Iz mnostva podataka iz ovog istraZivanja izdvajam jos jednu mogucnost sa
gledavanja religijski drugo u ulozi komsije. Aritmeticke sredine i standardne devija
cije, prikazane u sledecoj tabeli, ukazuju na redosled veroispovesti pozeljnog komsije 
za uzorak ispitanika gradana Vojvodine. Oistanca i nije tako velika, ali ona se pove
cava u nijansama koje mozemo predstaviti na kontinuumu: prihvacenost-odbaceпost 
religijskog drugog. Oominantno pravoslavno stanovnistvo, kome se pridruzuju druge 
veroispovesti manje ili vise u istom stavu odnosa prema religijski drugom, nalazi se 
na poziciji moci da kreirju atmosferu prihvatanja ili odbacivanja. ReligUski drugi po
zeljni u ulozi komsije su: katolici, ateisti, protestanti; manje pozeljni su: muslimani, 
Jevreji, adventisti, nazareni i najmanje Jehovini svedoci. 

N Mean Std. Oeviation 
Оа li Ьiste zeleli pravoslavca-ku za komsiju: 1251 3.7954 .8577 
Оа li Ьiste zeleli katolika-kinju za komsiju: 1249 3.3523 .8693 
Оа li Ьiste zeleli muslimana-ku za komsiju: 1249 3.0136 .9776 
Оа li Ьiste zeleli protestanta-kinju za komsiju: 1248 3.0529 .9239 
Оа li Ьiste zeleli adventistu-kinju za komsiju: 1247 2.7963 1.0402 
Оа li Ьiste zeleli nazarena-ku za komsiju: 1246 2.7657 1.0511 
Оа li Ьiste zeleli Jehovinog svedoka za komsiju: 1247 2.5517 1.1184 
Оа li Ьiste zeleli judaistu-kinju za komsiju: 1248 2.8966 1.0067 
Оа li Ьiste zeleli ateistu-kinju za komsiju: 1249 3.1922 .9013 

Koncentricni krugovi oko dominantnog, pozeljnog, vecinskog stanovnis
tva, krecu se tako da udaljavaju pripadnike pojedinih verskil1 zajednica kako od 
mogucnosti ucestvovanja 11 politickom zivotu, na razlicitim znacajnim drustvenim 
ulogama, ра cak i profesionalnom radu, sve do mogucnsti sklapanja braka. Оа li to 
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odslikava uticaj misljenja о religijskom drugom koja propovedaju vernici razlicitih 
verskih zajednica i njihovi svestnici, verski lideri, ucitelji, propovednici, casne sestre, 
verouCitelji ... ? 

KAKVO MESTO SEBI А KAKVO RELIGISJКOM DRUGOM DAJU VERNJCI 

Posmatrajuci rezultate istrazivana na opstoj populaciji gradana Vojvodine 
saznajemo о celini drustva. Reprezentativni uzorak је tako i formiran da predstavlja 
gradane Vojvodine. Medutim, unutar verskih zajednica i pripadnika razlicitih vero
ispovesti, postoje razlike и stavovima prema seЬi i prema drugima. Prema tabelama 
krostabulacije ро veroispovesti i pitanjima distanciranja od pojedinih pripadnika ra
zlicitih verskih zajednica (54 tabele), kada spojimo ро dve kategorije s\aganja i od
Ьijanja doЬijamo mogucnost uporedivanja intenziteta prihvatanja i odbacivanja kako 
sebe i pripadnike svoje vere, tako i drugih. Takode, varira i broj ravnodusnih. 

Koliko pravoslavnih prihvata i odbacuje pravoslavne, koliko katolika pri
hvata i odbacuje katolike, koliko ateista prhvata i odbacuje ateiste? Tako oni koji su 
se deklarisali da su pravoslavne veroispovesti (N=896) manje od 1% (0,7%) ne Ьi 
zelelo da sklopi brak s pripadnikom svoje vere, 14% је ravnodusno ро tom pitanju 
verske pripadnosti i 85% zeli da sklopi brak s pripadnikom svoje pravoslavne vere. 
Katolici (N= 192) na pitanje da li Ьi zeleli da sklope brak s pripadnikom katolicke 
vere odgovrili su tako da је 3% njih reklo ne i гadije ne; 30% је ravnodusno ро pi
tanjн verske pripadnosti i 67% katolika zeli da sklopi brak s pripadnikom katolicke 
veroispovesti. Zanimljivo је pogledati sta kazu ateisti jer је njih ро Ьrојн ispitanika 
u uzorkн Ьilo 74 koji su odgovorili na ovo pitanje. Procenat ateista koji ne zele da 
sklope brak s ateistom је 4%. Ravnodusnih ima 31 % i najvse је onih ateista koji zele 
brak s ateistom, njih је 65%. 

Neverujнci и nasem uzorku su najvise iskazali stav da imje sve jedno koje је 
ko vere, cak i kada је u pitanju sklapanje braka, njih 63%. Bilo koja veroispovest da 
је Ьila u komЬinaciji, broj onih kojimaje to sve jedno је Ьiо isti. Jpak, niko od neve
rujucih nije kazao da nikako ne zeli da sklopi brak s pravoslavnim, ali је i medu njima 
Ьilo onih (31 %) koji ne Ьi zeleli brak s pripadnikom islama, adventista, nazarena, dok 
је 50% njih odbacilo Jehovine svedoke. 

Sledece sto Ьi Ьi\о zanimljivo kao odnos prema drugome jeste koliko Ьi 
pravoslavnih stнpilo и brak s pripadnikom katolicke veroispovesti а koliko Ьi kato
lika stupilo u brak s pripadnikom pravoslavne veroipovesti. Odgovor је da је 30% 
pravoslavnih i 49% katolickih vernika spremno, makar deklarativno da stupi LJ brak 
s pripadnikom one druge vere. Pretpostavljam da to sto је veci broj medu katolicima 
пеgо medu pravoslavnima oпih koji su spremпi па verski mesoviti brak ukazuje vise 
па polozaj veciпskog i domiпaпtпog staпovпistva пеgо па vecu versku isk\jucivost 
pravoslavпih. 
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Ako Ьismo uporedili pripadпike tradicioпalпih crkava u odпosu prema Je
hoviпim svedocima primetili bsimo da u proseku samo 4% пjih је spremпo па brak 
s pripadпikom verske zajeпdice Jehoviпih svedoka. Ako izdvojimo protestaпte (lu
teraпsko reformatorska i slovacka evaпgelisticka), 10% пjih је otvoreno prema Je
hoviпim svedocima. Zпасајпа razlika је prisutпa i kod пeverujucih jer 12% пjih је 
spremпo da prihvati brak s Jehoviпim svedokom. Ateisti u istom proceпtu kao i pra
vos1avпi verпici ( 4%) prihvatajн Jehoviпe svedoke u ulozi bracпog drнga. 

Jos јеdпа zanimljivost u odпosima jeste razlika izmedu pravoslavпih i ka
tolika prema ateistima. U odпosu па pitaпje о braku, 31 % pravoslavпih је spremпo 
da stupi u brak s ateistom i 26% katolika. То da је ateizam Ьiо Ыizi pravoslavnim 
verпicimaje pozпato i iz istorije, ali ovde se potvrduje daje to i deo privatпog zivota 
а пе samo politickih kretaпja. Odпos prema ateizmu pravoslavaca i katolika mozemo 
prepoznati i н pitanju koje veroispovesti treba da Ьнdе predsedпik drzave. Odgovor 
ukazje da 27% pravoslavnih vernika пе zeli ateistu za predsedпika drzave. 44% ka
tolika пе zeli ateistu za predsedпika drzave. Jos jedпom је potvrdeпa veca distaпca 
katolika prema ateizmu nego pravoslavnih vernika. 

Nazareni u Vojvodini su paradigma protestaпtizma koji se пiје пacionalno 
koпcentrisao (Kuburic, 1999; Bjelajac, 2003). Osnivac Hriscaпske пazareпske zajed
nice је Samuilo Heпrik Frelih koji је Ьiо luteranski pastor. Iz Svajcarske пazareпi su 
se prosirili u Madarsku, odakle su 1871. godiпe stigli u Vojvodinu. Cvitkovic (1996: 
254) пavodi da su oni svoje sledbenike stekli medu obrtпicima i siromasпim slovje
vima. Karakteristicпo је da su nastojali da orgaпizuju zivot ро uzorima prvoЬitпe 
hriscanske zajedпice. Dakle, odnos prema nazarenima ima svoju tradicijн vise od sto 
godina zato zelim da prika.Zem distaпcu prema njima od straпe pravoslavпih, katoli
ka, protestnata i ateista i to samo kao odgovor па pitaпje: Da li Ьiste ieleli nazarena 
za komsiju. 

Tabela 7. Da li Ьiste zeleli пazarena za komsiju? 

Pravoslavпi Katolici Ateisti Protestanti 
Apslolutпo ne 20% 7% 20% 0% 

Radije пе 13% 7% 7% 13% 

Neodlucaп 49% 61% 54% 48% 

Da, nema nista protiv 14% 22% 16% 29% 

Da, vrlo rado 4% 3% 3% 10% 

100% 100% 100% 100% 

Prema tabeli 7 jasno је da su пazareni пajvise prihvaceпi od protestaпata 
(kalviпista i luterana), jer skoro 40% пjih zeli da ima nazareпa za komsiju i niko od 
пjih ih пiје potpuпo odbacio. Katolici u Vojvodiпi imaju manju distaпcu prema naza
reпima nego pravoslavпi i ateisti. 
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Ako na osnovu uzorka istrazivanja zakljucujeпю о populacф, onda је po
lovina stanovnistva tJ Vojvodini indiferentna ро pitanjt1 verske pripadnosti njilюvih 
komsija, tj. da li su oni nazareni ili nesto drugo. Radije ne i svakako ne nazareni kao 
komsije, reklo је 30% gradana Vojvodine. 1 na kraju 20% njih је spremno vrlo rado i, 
konacпo, nemaju пista protiv da irn komsija Ьнdе паzаrеп. 

Ako se pitamo jos о nacioпalnoj pripadпosti oпih koji su spremni da prihvate 
komsije koji su пazareni, budнci da је nacionalni i verski identitet prilicno Ыizak u 
Srbiji, опdаје sprernпo da prihvati nazarene za komsijн: od Madara 26%; od Crnogo
raca 22%; od Hrvata 21 %; Jugosloveпi 20% i od Srba 18%. S druge strane gledano, 
oni koji ih unutar nacionalnih grpa odbacuju sн: 12% Madara; 22% Jugoslovena; 
32% Hrvata; 33% Srba i 37% Crпogoraca koji zive u Vojvodini. 

Мпоgо је pitanja koja se namecu i otvaraju kao nove mogucnosti analizira
nja i razumevanja odnosa prihvacenosti i odbacenosti u ovom istrazivanju. Ро princi
pu нzimaпja uzorka, zbog пemogнcnosti da se istrazivanje uradi na celoj popнlaciji, 
пavescujos odnos prerna musiimaпima i nacionainoj pripadпosti oпih koji Sl\ iskazaii 
svoj stav prema njima kao komsijama. Nijaпse su prisнtne tako da su muslimani 
u Vojvodiпi pril1va6eпi u нlozi komsije od 38% Hrvata; 30% Madara; 25% Srba; 
25% Crnogoraca; 25% Jugoslovena. S druge strane odbacije ih 34% Crnogoraca; 
23% Srba; 11 % Jugoslovena; 9% Hrvata i 6% Madara. Ostali sн indiferenti ро ovom 
рitапјн. Sto se tice drнgih nacioпalпosti u Vojvodini, zbog rnalog broja ispitanika u 
uzorku nisll usli ll obradu podataka. 

Pitanje koje ostaje пerazreseno ovim istrazivanjem jeste da li је odnos vecin
ske verske zajedпice i manjiпskih zapгavo ono sto cini distancu medu njirna ili је rec 
о tipu religioznosti koji rnanje ili vise ima ekskluzivisticki odnos u korne, пezavisno 
od koпteksta, uvek su distanciraпi od drugih. Odgovor па ovo pitanje mogao bi se 
dobiti komparativпom studijom. Моја pretpostavkajeste da su pravoslavпi u drzava
ma ll kojima cine manjiпsku populaciju mапје distaпcirani od drugih vernika. Poruka 
dorninantne religije jeste poruka monopola u prostoru u kome zeli da se oseca kao 
kod kuce (Dimitrijevic, 1894; Miliп, 1986; 1993; Miz, 1999; Kuburic, Мое, 2006). 
Na koji naciп verske vode, svestenici i profesori na teoloskim fakultetima cuvaju 
svoje verпike od verskog zavodenja, od prozelitizma i prevera? 

ZAKLJUCAK 

Slika о religijski drugorn formira se vekovima i preпosi s geпeracije па ge
пeraciju. U tom procesu socijalizacije preplicu se dva aspekta uticaja: uticaj aktuelnil1 
dogadanja па prosturu na kome zive razlicite verske zajednice, ali i na istorijskom 
koпceptu koji se uvek desifruje u koпtekstu odredeпog vremena i prostora. Previranja 
па prostoru Balkana imaju ukus stalпih sukoba, seoba, deoba i medusobпog distaп
ciranja i nepovereпja. Osim toga zapaza se пеkа vrsta dvojnog odnosa, teorijskog i 
prakticпog koji manje ili vise, zavisno od tradicije пaroda, ima otvoren ili prikriven 
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odnos. Sukobi domaceg staпovпistva i dolazecih mocпih zavojevaca uvek su imali 
simbolicko prepozпavaпje u religijskoj pripadпosti ра se govor о religigijski drugom 
пе moze potpuпo odvojiti od etпickih i пасiопа\пih obelezja. Prisutaп је otpor ali i 
пepostovaпje priпcipa reciprociteta. Stojkovic (1996) izmdu ostalog primecuje da 
pojediпe drmve пе pokazuju spremпost da maпjiпama omoguce korisceпje maпjiп
skih prava koja traZe za svoju maпjiпu u susedпim zmeljama. Isti proЫem javlja se 
i u odпosima razlicitih religija da se postavlja zahtev za reciprocitetom, medutim, 
buduci da su verske zajedпice utemeljeпe u razlicitim vredпosпim sistemima i razli
cito zahvaceпe procesom modernizacije, medu пjima пеmiпоvпо, sto iz пасiопа\пih 
i politickih razlika, sto iz vredпosпih opredeljeпja, utice se па diпamiku odпosa u 
procesu prihvatanja i odbacivanja. 

Pozпavanje drugih re\igija i ispravna interpretacija njihovog uсепја i пjiho
vih пamera postao је imperativ vremena. U proslosti ljudi пisu bili skloпi da veruju 
da postoji пesto dobro u drugim religijama. Bilo је uobicajeпo da se pogresпo iпter
pretira i da se ро priпcipu serijske reprodukcije (kada јеdапа osoba drugoj preпosi 
istu pricu, а опа trecoj i tako prica па kraju пе lici па pocetпu verziju, а svi akteri su 
ubedeпi da su preпeli samo istiпu) ili sto је gore, пamernih ucitavaпja пetacпih сiпје
пiса, о drugome govori \ose, da se podvrgava ostroj kritici i da se izaziva stral1 ј drzi 
па distaпci. Тај religijski drugi u SrbUi је s јеdпе straпe islam. S drtJge straпe пalaze 
se, takode iпostraпe vere koje dolaze sa Zapada, raпije пazivani пovoverci, а daпas 
sekte. lstorijsko раmсепје verskih sukoba u svesti mпogih odrzava se kao pretпja 
drtJgog i пероvеrепје prema drtJgacijem. 

Govoreci iz koпteksta drzave koja jos uvek пiје defiпisala svoje graпice, 
kojaje mепја\а ime, teritoriju, staпovпistvo i пjegovu strukturu ро pitaпju пасiопаl
поg i verskog pripadaпja, usled пemilih sukoba i ratova, mogll primetiti da је verski 
ideпtitet postao veoma bitaп osloпac. U пastojaпju da se ocuva vlastita vera kod 
verпika, iz straha da пjilюvi verпici пе budu prevareпi i odvuceпi па pogresaп put, 
verski predstavпici koriste razlicite metode od kojih је formiraпje пegativпe slike 
о drugome i izazivaпje stгaha, domiпaпtaп пасiп гаdа. Verske vode kao posredпici 
zпапја kako о vlastitoj religiji tako i о religijama drugih zпасајпi su faktor formiraпja 
stavova prema drugim crkvama i verskim zajedпicama, i u odbraпi vlastite istiпe, 
vlastitih vernika i vlatitih vredпosti, svako sebi daje pravo da formira graпice izmedu 
"паs i пjih". Medutim, savremeпi пасiп zivota omogucio је komuпikaziju пesagle
divih razmera i mogucпost svakog pojediпca da formira vlastitu sliku о drugome, 
пeposredпo. Tako su рrепоsепја pogresпih i teпdeпciozпih svedocaпstava о drugome 
postala ораsпа i ро опоgа ko i\1 preпosi. Nekada је Ьilo mапје VaZПO sta hriscaпiп 
misli о muslimaпu kad пisн Ьili u prilici da se sretпu, ali daпas jeste, jer se susrecн 
kako u relпom svetu tako i u virtuelпom. 

U koпtekstu kritike balkaпistickog diskursa, Sijakovic (2002) пароmiпје da 
пасiп predstavljaпja drugog odreduje опај ko ima moc. Tada је diskurs о drugom 
ustvari zпапје о drugom kao produzeпa moc паd drugim. Zato оп smatra da је dнz-
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nost intelektualaca da i u ovoj prilici potkopa moc znanja koje је produzena politicka 
тос, da dovede u pitaпje takvo znanje i da ро mogнcnosti dovede н pitanje samн 
politicku moc koja odlнcujuce odreduje nacin predstavljanja drugog bez njegovog 
ucesca н tome. Intelektualac treba da se odupre diskursu koji sa stanovista moci hoce 
da konstruise upravo takav identitet drugog koji Ьi onoga ko ima moc da ga tako 
odreduje os\obodio svake odgovornosti za postupke koje preduzima nad tim drugim. 
Intelektua\ac је cesto posredovan medijima, koji su velika prednost ali cesto i prepre
ka istinskoj komunikacUi, i u stanjн su da proizvode javnost. Mi smo u ovom radu 
izbegli da govorimo о moci medija da uticu na stavove opste populacije i na proizvo
denje odredene, istinite ili konstruisane slike о drugima. Svoju paznju нsmerili smo 
analizi1-anju verske distance kojaje prisнtna u stavovima gradana Vojvodine i tra2ili 
povezanost sa stavovima verskih voda koji su u pisanoj reci i verbalnim iskazima 
iskazali svoja misljenja. 

Susreti s religijskim drugim odvijaju se i putem poznavanja svetih spisa sva
ke od religija. Posebno hriscanstvo i is\am kao najrasprostranjenUe svetske religije 
kojima se ucitava mogucnost sukoba, a\i i mogucnost saradnje. Naravno da је sva
kom covekн stalo do mira i zivota, sto је i imperativ u svakoj religiji, stoga i saradnja 
kao bolja varijanta komнnikacije, moguca је pre svega ako se ола otpocne u svesti 
svakog vernika formiranjem pozitivne i realne slike о sebi i drugome. Znacajnost 
verskih voda otkriva se upravo u tom edнkativnom stavL1 koji se talozi tiho i prenosi 
neposredno. Medutim, neophodno је da bude, izmedu svake religije koja је u ko
munikaciji, postovan princip reciprociteta, kao uslov ostvarivanja dobrih odnosa u 
medureligijskom prostoru. Toga su sve vise svesni predstavnici verskih zajednica i 
na tome insistiraju kada govore о slici о religijski drugom. 
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Zorica Kuburic 

WHAT PLACE ОО VOJVODINA'S CIТIZENS GIVE ТО RELIGIOUS OTHERS? 

SUMMARY 

А study of socia1 distance among the genera1 popн1ation ofVojvodina, where 
numerous different religious communities have traditionally functioned wel1, shows 
that the puЫic has а wholly mapped-out mental image of other religious communities 
and their place in the social structure. This image, which determines the desiraЬility 
of the other in various social roles, often reftects the social roles they in fact occupy 
in reality. We began investigating the self-distancing of Vojvodina's citizens from 
the adherents ot· individual religious groups in 2002. The first study, ол а sample of 
high school students, was organized Ьу the Center for Empirical Studies ofReligion 
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(CEIR) in Novi Sad. The second, on the general population of Vojvodina citizens, 
was organized Ьу the Department of Sociology at the Faculty of Arts in Novi Sad. 
The third, on project Kotor Network, "Image of Religious others". We find on gen
eral population ofcitizens ofVojvodina, there are image ofreligious others which in 
different rules gives difference place to deferens religious believers in opposite with 
selfЬelonging religion. Religious others is conception to give sense for to category of 
religious communities: the second religion as an rival relationship end the marginal 
and reject believers in society. In this paper there are new parts not puЫished frorn 
this researches which we done in Department for Sociology in Novi Sad. 

Кеу word: social distance, religious distance, religious community, Vojvo-
dina. 
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KANTOVO UCENJE О SHEMAТIZMU CISTOG RAZUMA 

Nevena Jevtic 

APSTRAKT 

U ovom radu bice ukratko izlozeпo specifiCпo mesto koje zauzima Transcendental
na doktrina mof:i sиdenja uпutar arhitektoпike Kaпtove Kritike cistog uma. РоsеЬпо razma
traпje uсепја о shematizmu pokazace Kaпtovo iz11zetпo resenje proЫema mog11cnosti empi
ricke svesti i naucпog iskustva, и svetlu onih transceпdeпtalпih pretpostavki, оdпоsпо пuzпih 
ttslova iskustva kao sistema spozпaja. Zavrsпi odeljak ovog rada се и nacelno ilustrovati to 
Kantovo reseпje па primeru Principa anticipacija opazaja, kao jednog od osпovnih stavova 
cistog razuma, ali i ukazivaпjem па slicпu argumeпtaciju о priпcipu svrhovitosti refleksivne 

mof:i sudenja, koji је Капt izlozio и Uvodu и Kritiku moci sudenja. 
Kljucne reci: Kant, тос sudenja, shematizam, anticipacije opazaja, svrhovitost, si

stem iskustva 

OSNOVNl ZADATAK DOKTRlNE MOCI SUUENJA 

Poglavlje naslovljeno sa "О shematizmu cistih pojmova razuma" Cini prvi 
deo druge knjige transcendentalne analitike, odnosno analitike osnovnih stavova 
koju Kant takode naziva i doktrina moCi suaenja. Ovu amblvalenciju naslova Kant 
eksplicira ovako: ,.,A.nalitika osnovnih stavova Ьiсе, prema tome, samo jedan kanon 
za тос suaenja, kanon koji се је uciti da na pojave primenjuje pojmove razuma koji 
sadrze uslov za pravi1a а prioгi. Ја cu se iz toga razloga, uzimajuci н pгetres prave 
osnovne stavove razuma, poslнziti nazivom doktrina moCi suaenja kojim se ovaj po
sao tacnije oznacuje." (Kant, 1976: 123) Shematizam Cistog razuma cini prvi glavni 
deo ove doktrine moci sudenja, unнtar koga se razmatra "culni us1ov pod kojim se 
jedino mogu upotreЬiti cisti pojmovi razuma" (Kant, 1976: 123)1• No, pre nego sto 

1 Drнgi deo ((oktrine bavi se, kako to kaze Kant: "sinteticnim sнdovima koji pod ovim нslovima proizilaze а 
priori iz cistih ројшоvа razшna i leze 11 osпovi svemн ostalom saz11a11j11 а priori, to jest osпovпim stavovima 
cistoga гаzшnа"'(Капt. 1976: 125). U trecem odeljkн ovog гаdа poseb110 cemo se osvrпнti na tzv. anticipacije 
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predemo па ocrtavaпje Kaпtovog uсепја о shematizmu, potrebпo је dati nekoliko 
uvodnih пароmепа о izvesnom "proЬ\emu'' па koji је ovo uсепје zapravo odgovor. 

Kant vlastitom projektu kriticke filozofije postavlja zadatak razotkrivaпja graпi
ca, uslova vaieпja i priпcipa sаzпапја cistog uma, da Ьi se па osпovu njegovog пesum
пjivog saznajпog apriornog aparata mogao, kao пajimdamentum inconcussum, izgraditi 
citav sistem пauka. Transcendentalna estetika је ispostavila prostor i vreme kao а priori 
forme sveg na5eg ораiапја. U okviru tematike Transcendentalne analitike, koja prethodi 
proЬ\ematizaciji moci sudenja, Капtје sproveo dedukciju kategorija kao traпsceпdeпtal
nih uslova mogucnosti sveg na5eg diskurzivnog misljenja. Buducije Kantova namera da 
pokaie опе llslove i graпice pod i u kojima se krecu na5e spozпaje, koje preteпduju па 
opstost i пu.Zпost, оdпоsпо пaucпost, postavlja se pitaпje za5to је izmedu apriorпi\1 formi 
culпosti i гаzшnа пuzпо uvesti jos јеdап momenat? Kritika Cistog ита pokazuje da је 
stera moguceg iskustva jediпi domeп пa5ih пesшnnjivih spoznaja, а sazпanje је jedino 
moguce tako sto se razпovrsnost cu\nog ораiапја uopste podvodi pod jedinstvo razuma, 
odnosno pojam. Jzmedu, dak\e, ova dva пuZпа e\emeпta svakog sаzпапја (opaiaja i poj
ma), transcnendentalna doktrina moCi suilenja uvodi treci2

• 

Naime, Капt kaie: "kada se razum uopste definise kao moc pravila, ondaje тос 
sudenja sposobnost koja subsumira pod pravila, to jest koja odlucuje о tome da \i nesto 
stoji podjedпim datim pravilom (causas datae legis) ili пе" (Капt, 1976: 123). Buduci su 
kategorije ро seЬi, kao funkcije jediпstva razшna, zapravo izvesпa pravi \а podvodenja гa
zпovrsnih predstava pod opsti pojam, one svoje puno zпасепје dobUaju upravo vlastitom 
primeпom na datн raznovrsnost- u odnost1 prema objektima. Tako u koпtekstu toga sto se 
utvrduje da kategorije imaju svoju objektivnt1 primenu ili upotrebu na fепоmепе, postaje 
za Kanta veoma bitnim pokazati kako se odvija sama supsumcija opaiaja pod pojmove. 
Na kraju krajeva, iskustvo пiје јеdап agregat pojediпacпih spozпaja, vec sшne katego
rije dajt1 нslove povezivaпja tih spozпaja н јеdап sistematican poredak odredeп opstim 
zakonima. То опdа zпaci da se ројеdiпаспе pojave morajн moci sнpsumirati pod opste 
pravilo za пjih i to, takode, па pravilaп пасiп. Pгincipi te supsllmcije ne mogu пikako Ьiti 
aposteriorni, iпdukcijom doЬijeni iz iskllstva, vec oni tek mogu utemeljiti jedan takav 
naucпi metod kao sto је indнkcija. Dakle, ovaj jasan zahtev za dedukcijom apriornih 
нslova (kao osпova mogucnosti) supsumcije pod pravila, ciпi пuzпom transcendentalnu 
doktrinн moci sudenja. Opsta \ogika ne moze dati uslove primene kategorija па predmete, 
ali transcendentalna \ogika moze i to, kao sto smo rekli, nuzno. 

opazaja. kao jedno111 od stavova raz111atranil1 t1 Kritici Cistog ита, prilikom cega се1110 pokt1sati da uporcdiп10 
ovaj os110vni stav sa st1bjektivnim principom 11106i sш1cnja а priori, odnosno principom sv1·hm•ilosli koji Кап! 
Lematizuje u Kritici moCi sudenja. 

2 Postoje veo111a razlicita shvatanja о tome kakvt1 t1log11 t1obrazilja i111a ll Kritici Cistog ита, а saiш1 Lt1 
razпovrsпost jcste dobrim dclo111 .,t1zrokovao" Капt time sto postojc mnogi delovi ove slav1н: knjige koji 
cesto izпose ili tesko 111cdt1sobпo pomirljiva odredenja tюbrazilje ili јој pripisнju f"uпkcije о cijoj svodivosti 
па receptivitet-spontaпitet clil10tomijt1 takode pokazt1jt1 пeodlt1cnost. Ovo па koncu izlazi па ргоЫеm koja 
јс moc. cla tako kazemo, "liшdшпcпtalпija": razшn ili t1obrazilja, а od odgovora па пјеgа zavisi razlika 11 
smestanjll tezista t11111tar til1 interprctacija. 
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U zavrsпim poglavljima traпsceпdeпtalпe dedukcije kategorija, Капt vec 
pretresa odredeпe proЫeme i otklaпja 11ејаsпосе koje bi se mogle javiti н pogledн 
опоgа sto se pokazalo rezultatom ove dedнkcije: da kategorije jesu koпstitutivпe па 
opsti i пuzап пасiп za predmete iskustva uopste. U koпtekstu poglavlja pod пazivom 
"О primeпi kategorija па predmete cula uopste", Капt се defiпisati јеdпн specificпu 
sposobпost predstavljaпja "predmeta i bez njegovog prisиstva u opazaпju" (Капt, 
1976: 114). Ovako odredeпa тос иobrazilje moze razпovrsпe predstave пekog pret
hodпog empirickog opazaja reprodиkovati asocijativпo, prema empirickim pravili
ma. U doticпoj upotreЬi, ma kako iпteresantni пjeni produkti Ьili, опа пе ulazi u obzir 
transceпdeпtalпog ispitivaпja apriornog sazпajпog aparata. No, po1·ed reproduktivne 
uobrazilje Капt defiпise i jedпu prodиktivnu upotrebu ove moci dнse, koja је LJ izve
sпom smislu apriorпa. Uobrazilja uopste jeste culna, u smislu н kome ona uvek ope
rise culпim predstavama i daje forinaina razuma, u оЬiспој upotreЬi, reprodukovaпi 
culпi materijal. Medнtim, нkoliko је 11јепа veza, ili, kako to ka2e Kant, sinteza "и 
fuпkciji spoпtaniteta koji odreduje, а пiје samo, kao culo, predmet odredivaпja", опа 
moze Ьiti apriorпa, оdпоsпо imati i jedпu traпsceпdeпtalпu ulogu (Капt, 1976: isto ). 
Onaje tada u fuпkciji razuma ili, precizпije, jeste јеdпа fuпkcUa razuma uopste. "Ova 
siпteza predstavljajedпo dejstvo razuma па cu\пost i prvu primenu пjegovu (primeпu 
kojaje u isto vreme osпov svih ostalih пjegovih primeпa) па predmete ораzапја koje 
је za 11as moguce" (Капt, 1976: isto )3

. Та пј епа transceпdeпtalпa upotreba Ьiсе оЬјаs
пјепа нpravo и uсепјн о shematizmu cistih pojmova razшna. 

Mi ovde ne mozemo ulaziti u detaljпi prikaz prilicпo пејаsпоg statusa uo
brazilje kao takve нпutar Kaпtove teorijske filozofije, pogotovu kako se taj statнs 

pokazuje н svetlu razlike izmedu prvog i drugog izdanja K1-itike Cistog ита. No, 
пapomeпimo samo to da је pojam transcendentalne иobrazilje doЬio kod Kaпto
vih пasledпika, Fihtea i mladog Seliпga, izнzetaп zпасај kroz pojam intelektualnog 
opaianja. Iako се se sloziti sa obojicom u pogledu toga da transceпdentalпu uo
brazilju treba shvatiti "пе kao sredпji сlап, koji se tek umece izmedu egzistirajнceg 
apso\ut11og subjekta i apsolнtпo egzistirajuceg svijeta, пеgо kao опо sto је prvo i 
prvoЬitno" (Hege\, 1983: 225), Hege\ је ipak Ьiо, kao sto је pozпato, ostar kriticar 
ideje о intelektualпom opa2aju, kao izvorne neposredne spoznaje, te kao najviseg 
orgaпa filozofskog misljeпja. U tekstu Vera i znanje, Hegel је naizg!ed dobronaine
ran prema пaznaci jednog viseg рајта razuma kao identiteta опоgа а priori i опоgа 
posteriori, koji dakle nije apstraktпo suprotstavljeп culnoj raznovrsnosti oseta. No, 
оvн idejн intuitivпog 1-azшna, razшna koji opaza, Hegel shvata tek kao pojavljivanje 
pravog, viseg рајта ита kod Kanta, koji је spekulativпi ideпtitet opsteg i posebпog. 
Hegelova kгitika istice kao пајvесе тапе Kaпtove teorijske filozofije to sto se razшn 

U prvom izdanjll Kritikc moCi sudenja iz 1781. godiпe. Kant za ovll moc ka.ze cla је ,јеdпа osпovna moc 
ljlldske dпse i 01ia lezi apriori LI osnovi svega saz1ianja". Nјепа uloga posrednika iz1nec1t1 razшna i cL1lnosti је 
Lt prvom izclanjll zпatnije izrazeпa. sto viclimo, па primer. iz slccleccg citata: "ОЬс najпdaljeпije tacke, пaime 
cL1l110st i razllm morajL1 cla stojc LI 1111znoj vezi posredstvom ovc traпscende11talne f'ttnkcije L1obrazilje" (Капt, 
1976: 524). 
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aposlutizuje, kao i to da se "spozпavanje pojava dogmaticki posmatra kao jedini па
сiп spozпavaпja" (Hegel, 1983: 229). U izvesпom smislu slicпo Hegelovoj tvrdпji, 
ali svakako sa drugacфm iпterpretativпim пamerama, Hajdeger smatra deo t1сепја 
о moci sudeпja (shematizam) sasvim doslednim Kaпtovim zakljuckom па osпovu 
priпcipa vlastite filozofije. Nasuprot misljeпju koje bi пеkо mogao zastupati, da uсе
пје о shematizmu predstavlja "barokпu teoriju", оdпоsпо ukras i пepotrebпi dodatak 
Kritike Cistog ита, Hajdeger istice da опо "пastaje iz samog fепоmепа" (Heidegger, 
1979: 73), to jest iz опоgа sto jeste оsпоvпа pretpostavka Kaпtove filozofije (пepre
vladivi hijazam stvari ро sebi i fепоmепа). 

Dakle, osпovпi zadatak doktriпe moci sudenjajeste taj da se pokaze kako se 
opazaji i pojmovi пalaze u пuznom jediпstvu spoz11aje опоgа feпomeпalпog. "Ovo 
tako prirodпo i vazпo pitaпje" (Капt, 1976: 126), kako to ka2e Капt, iskrsava upravo 
tll gde izlazimo iz traпscendeпtalпe sfeгe u sferll empirije, gde kada uporedivsi ciste 
pojmove razшna, koji sв koпstitutivni za iskustvo, sa empirickim opazajima uvidamo 
da su опi "sasvim razlicпi" (Капt, 1976: isto). Moglo Ьi se оsпоvапо reci da uсе
пје о shematizmu predstavlja vrhuпac traпsceпdeпtalпe aпalize u Kritici Cistog ита, 
gde Капt ocigledпo stoji па stanovistu "traпsceпdentalпog identiteta Ьiса i misljeпja" 
(Acimovic, 2007: 90). 

UCENJE О SHEMAТIZMU CJSTOG RAZUMA 

Jdeja objektiviteta podrazumeva svet ukoliko је оп uredeп, vodeп uпiver
zalпim zakoпima. Mozemo reci sledece: ukoliko objektivitet treba da Ьвdе moguc, 
utoliko је пuzпо da cisti pojmovi razuma imaju svoju primeпu u culnom, empirickom 
iskustvu. "Јаsпо је dakle: da mora postojati пesto trece sto mora da bude slicпo i s 
kategorijom, s јеdпе strane i s pojavom, s druge strane, i sto omogucuje primenu 
kategorije ла pojavu" (Капt, 1976: 126). То trece, sto mora imati ovakav specificaп 
dvovrsпi karakter- i iпtelekutalni i culпi, 110 ujedno Ьiti potpuno cisto od svega em
pirickog, jeste transcendentalna shema. Ova traпsceпdentalпa shema, kao siпteza 
traпsceпdeпtalne uobrazilje, ujedinjuje razпovrsnost predstava unutrasпjeg cula u 
odпosu na vreme kao uslov datosti te razпovrsпosti. Опа је, dakle, time uvek јеdпа 
"vremenska odredba а priori ро pravilima", odnosпo kategorijama. 

Na uvodпim straпicama Transcendentalne estetike, u pogledu defiпisanja opaZa
ja, izolovaп је sam cisti ора2ај da Ьi se provela dedukcUa vremeпa i prostora kao apriornih 
formi culпosti. Ali, tamo takode citamo sledece: predmet pojediпacпog culпog ора2аја, 
uzetog za sebe, pre pojmovпe artikulacije, jeste јеdпа pojava. Izolovaпa materija јеdпе 
pojave, kao osetпo mпostvo, пеmа u seЬi priпcip svoje artikulacije, vec, kako zпamo, 
Ьiva "dovedeпa u red i postavljena u izvesпu formu" (Капt, 1976: 52) cistom formom 
culпosti. Ovde је па delu siпteza raznovrsпosti culпog ора2аја, koja је pred-pojmovпa u 
smislu da се se tek tюpstavaпjem proizvesti јеdап empiricki pojam uopste koji odgovara 
kao pravilo izvesnoj grupi slicпih empirickih ора2аја. 
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Navedimo Kantov primer: "Pojam psa znacijedno pravilo ро kome moja uo
brazilja moze da oznaci uopste oЫik neke cetvoronoge zivotinje, а da se ne ogranici 
na koji Ьi\о pojedinacni oЫik koji mi pruza iskustvo" (Kant, 1976: 128). Dakle, da Ьi 
se imao najprostiji empiricki pojam, koji је uvek opstija predstava od pojedinacnog 
opazaja, smatra Kant, potrebпa је posredпicka "siпteza" pre svega jedne empiricke 
produktivпe siпteze uobrazilje. Опа omogucuje culпosti da па јеdап "opsti" пасiп 
"pokazuje neposredпo jediпstvo Ьiса", odпosno da opazaj zaista bude "sklopljeni lik 
od likova istrgпutih oseta u svesti" (Acimovic, 2007: 285). Опа svojom slikom (koja 
svakako пiје isto sto i shema) ureduje raznovrsnost predstava culnosti u konrektnom 
slucaju empirickog opazaja. No, tek na osnovu sheme, koja se "пikada ne moze svesti 
па sliku", uopste uobrazilja moze u nјепој empirickoj upotreЬi da proizvede sliku. 

Shema је "sama cista sinteza", јеdпа predstava pravila produkcije slika za 
pojediпacne opaiaje in concreto, te vidimo da је traпsceпdentalпa uobrazilja uopste 
uslov mogucпosti пјепе empiricke upotrebe. Jer, samo па osпovu sheme moguce је 
produkte empiricke uobrazilje podvesti, odnosпo supsumirati pod odredeni pojam, 
te konacno imati odreden predmet i spoznaju tog predmeta. Funkcija njene s\ike ne 
proizilazi iz toga sta ona koпkretпo sadrzava, vec iz toga sto "istovremeno" vlastitim 
obrazovaпjem "uvodi pravilo u domeп moguce opaiajпosti" (Heidegger, 1979: 69). 

Kako kaze Kant, traпsceпdeпtalпa sema cistih pojmova razuma је "culni 
pojam jedпog predmeta, ukoliko se podнdara s kategorijom" (Капt, 1976: 131 ), od
пosno jedini culni uslov "pod kojim se tim pojmovima priЬavlja odnos prema objek
tima, to jest znacenje" (Капt, 1976: 130). Na osnovu njih, konacno, vidimo i kako је 
moguca upotreba kategorija na stvari iz sveta pojava, a\i i kako је moguca upotre
ba pojmova uopste. Тај "culni pojam" ili shematizovana kategorija jeste predstava 
predmeta u jedinstvu sa apriornom vremenskom odredbom, pravilom koje se odnosi 
"prema redu kategorija па vremenski niz, vremenski sadriaj, vremeneski red, najpo
sle na vremenski spoj u pogledu svih mogucih predmeta" (Kant, 1976: isto )4

• Vreme 
је, dakle, ona fundamentalпa instanca odredeпja svih predmeta saznanja, na osnovu 
cega Kant zasпiva njegov traпscendentalitet5, buduci da "sve sto је predmet za sa
znanje mora Ьiti u vremenн i oposredovano vremenom" (Acimovic, 1995: 160). Bez 
vremena kao uslova primene kategorije, sto se pokazalo kao smisao shematizma ovih 
pojmova cistog razuma, mi Ьi smo mogli, па primer, znati logicku definicijujedпog 
temeljnog pojma kao sto је supstancija (sto је \ogicko znacenje kategorija kojima nije 

4 Navedimo kako Kant odreduje vremenske odredbe kao а priori date prema tabeli kategorija: "shema velicine 
sadrzi i izrazava proizvodenje (sintezu) sanюga vremena u sukcesivnoj aprehenzijijedпoga predmeta, shema 
kvaliteta siпtezu osecaja (орэZаја) s predstavom vreme1ia ili ispunjavanje vremena, shema relacije odnos 
opazaja medu sobom u svim vremenin1a (tj. ро jednome pravilu vremenske odredbe), najposle shema mo
daliteta i njegovih kategorija sadrzi i izrэZava samo vreme kao korelat odredbe jednoga predmeta, nain1e, da 
li i kako on pripada vremenu" (Kant, l 976: 130). 

5 Kod Selingaje ovaj transcendeпtalпi pojam vremeпa sasvim ontologicki ekspliciraп kao uslov svake sinte=e 
uopste: "Shema Cistog (i=van svakog vremena postavljenog) bivstvajeste postojaпje u vreme1ш uopste (tj. tl 

radпji siпteze iюpste)'' (Seling, 1988: 111 ). 
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dat nikakav predtnet). Medutitn, nasa spoznaja ne bi itnala nacina da dospe do onoga 
sta u nasetn svetu iskustva jeste supstancija ili koje su konkretne odredbe nekog fe
notnena kao uzroka (Kant, 1976: 131, 119)6• 

Konacno, izuzetno је Ьitno to sto sheшati "cine podesnitn" pojave za siste
matizaciju u iskustvu pod opstim zakonima, jer u protivnom iskustvo Ьi Ьilo agregat 
pojedinacnih saznanja о kome sistem nauka uopste ne Ьi Ьiо moguc. No, to iskustvo, 
ukoliko је zaista odredeno na takav nacin, podrazumeva daje priroda spoznatljiva ne 
samo па osnovu opstih zakona, vec i u svakom pojedinacnom detalju. Nase znanje 
о prirodi kao ce\iпi sveta iskustva ne iscrpljuje se poznavanjem samo opstih zakona 
koji zasnivaju taj poredak u prostoru i vremenu. То је ono sto prirodne nauke evi
dentno pokazuju. "Specijalni zakoni, iako svi skupa stoje pod kategorijama, ne mogu 
se potpuno izvesti iz kategorija, jer se odnose na empiricki odredene pojave" (Kant, 
1976: 120). Specijalne zakone koji izra:Zavaju pravilnosti nekih promena u priro
di, um mora traziti iпduktivno, odnosno eskperimentom па osnovu vlastitih principa 
(Kant, 1976: 16). Sama promena u pravilnosti ima jedan apsolutno nesvodiv mo
menat, о kome uvek i samo iskustvo moze posvedociti, jer se ne moze podvesti pod 
nuznost transcendentalne filozofije. 

О tome Kant svedoci ovako: "Kako se sad uopste nesto moze promeniti, 
kako је moguce da posle jednoga stanja u jednome trenutku moze u drugome trenut
ku da dode jedno suprotno stanje, mi о tome nemamo а priori ni najmanjeg pojma. 
Za to је potrebno saznanje rea\nih sila, saznanje koje se samo empiricki moze doЬiti" 
(Kant, 1976: 166). Medutim, osnova pravilnosti promene kao emipickog fenomena 
polozena је u cistim pojmovima razuma i shemama kao vremenskim odredbama. 
Shodno tome i ono ka Cijim pojedinostima nemamo drugog puta do empirickog isku
stva, moguce је metodickim, naucnim nacinom istrazivati, te tako о onome konti
gentnom formirati "specijalne" naucne zakone. Drugi deo transcendentalne doktri
ne moci sudenja ispostavice sistem osnovnih stavova razuma "koji se ne zasnivaju 
na objektivnim razmatranjiшa, vec, naprotiv, leze u osnovi svakog saznanja svoga 
objekta" (Kant, 1976: 132). Na kraju, vidimo da transcendentalna filozofija, dajuci 
nuzne i opste uslove sveg saznanja, jednim nuznim nacinom utemeljuje i legitimise 
naucnu metodologiju. Upravo u obavljanju ove njene funkcije, deo ucenja transcen
dentalne moci sudenja о sheшatizmu cistog razuma ima odlucujucu ulogu. 

OSVRT NA ANTICIPACIJE OPAZAJA 
1 PRELAZ NA KRIТIKU МОС! SUDENJA 

Cetiri klase osnovnih stavova cistog razuma, koje odgovaraju klasama kate
gorija, Kant deli na tzv. matematicke i dinamicke stavove (ta podela је Ьila vezana i 
za kategorije). U matematicke stavove spadaju aksiomi datosti u opaZanju i anticipa-

6 Cini se da isto ima na um11 i Fihte kada k<U;e da iz logickih definicija ne treba zaklj11civati bez daljeg razloga 
(Fihte, 1976: 17)! 
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cije opazaja, а u dinamicke u\aze analogije iskustva i postulati empirickog misljenja 
uopste. Njihova razlika ogleda se u tome sto su prvi, kako to ka:le Kant, "sposobni 
za intuitivnu izvesnost", te vaze bezuslovno nuzno, dok su drugi stavovi "sposobni 
za diskurzivnu izvesnost", buduci va:le pod uslovom "empirickog misljenja u nekom 
iskustvu" (Kant, 1976: 138)7

. Nadalje, Kant princip anticipacije opazaja formulise 
na sledeci nacin: "U svima pojavama ono sto је realno а sto је predmet oseta ima 
intezivnu velicinu, to jest neki stepen" (Kant, 1976: 142)8

• 

Na predstavama culnog empirickog opa:lanja razlikujemo formu i materiju, 
sto smo vec napomenuli. Ono sto cini materiju tih predstava jeste oset koji је efekat 
aficiranja naSe moci predstavljanja od strane objekata. Ono sto је realno (kao realitas 
phaenomenon) u empirickom opa:laju, dakle, odgovara njegovoj materiji, odnosno 
osetu. Oset ima intezivnu veliCinu koju Ьi smo grubo mogli odrediti kao intezitet 
uticaja na cula, odnosno kao intezitet afekcije. Svaki, dakle, culni empiricki predmet
ono njegovo rea\no kao dato u osetu, time sto је predstavljen culnim empirickim opa
zajem nuzno ima intezitet, to jest intezivnu velicinu. Vidimo da је intezitetu dejstva 
na moc predstavljanja, iz cega proizilazi oset koji ima odredenu intezivnu velicinu, 
korelativna intezivna velicina objekta oseta, prema stavu о anticipacijama opa:laja. 
Kant zakUucuje da se shodno ovom principu anticipacije opa:laja utvrduje da је i и 
osetu (dakle samoj materiji opazaja koja se moze doblti samo iskustvom) prisutna 
izvesna apriorna struktura, utoliko sto је intezivna velicina konstitutivna za, kako on 
kaze, aprehenziju. "Svaki osecaj te i svaki realitet и pojavi, ma kako mali on Ьiо, ima 
jedan stepen, to jest jednu intezivnu velicinu" (Kant, 1976: 144), sto zapravo znaci, 
da је ono realno oseta (kao i ono realno predmeta oseta) и aprehenziji dato kao jedin
stvo koje nije diskretno, to jest dobljeno sintezom iz mnostva diskretnih, ekstenzivnih 
jedinica. То jedinstvo moze imati stupnjeve, а svaki stupanj, kako to Hegel odreduje, 
sadrzi vlastito mnostvo "kao kontinuitet koji jednostavno jeste ta odredena mnogost" 
(Hegel, 1987: 215). "Potpuno odsustvo realiteta и culnome opa:lanju ne moze se opa
ziti", kaze Kant, jer naprosto nema culnog opazaja bez afekcije cula i nekog stupnja 
inteziteta tog dejstva. Takode se ne moze "iz iskustva izvesti neki dokaz о praznome 
prostoru ili о nekom praznom vremenu" (Kant, 1976: 146), jer, pored ekstenzivnih 
velicina, u realitetu postoji kontinuitet stupnjeva inteziteta onoga realnog. 

Empiricka svest mo:le Ьiti najboUi primer jedne takve intezivne velicine, naime и 
smis\u и kome se njeni oseti, kako to ka:le Kant, "mogu и unutraSnjem culu da povise od 
nule ра do ma koga veceg stepena, tako da baS ista ekstenzivna velicina opa:laja pobudi 
toliki isti osecaj kao i jedan agregat mnogih drugih zajedno" (Кant, 1976: 148). Jasno је, 
dakle, da ne treba ni u kom slucaju izguЬiti iz vida aposteriomi kvalitet oseta, ali se sada 

Uzgred пеkа bude rе~епо da ovu dinamicku vezu pojava, koja se odпosi па egzisteпciju stvari, Кап! deli па ,ji=icku 
vezu pojava medu sobom i metafi=icku vezu, vezu pojava u moci za sаzпапје а priori" (Капt, 1976: 139). 

8 То је formulacija priпcipa iz drugog izdaпja Kritike cistog ита, а formulacija iz prvog izdaпja glasi: "Os
novni stav koji sve opaiaje kao takve aпticipira glasi ovako: tl svima pojavama oset i опо ~to је realno, а ~to 
па predmetu odgovara osetu (realitas phaeпomeпon) imajedпн inte=ivnu veliCinu, to jestjedan stepeп" (Kant. 
1976: 142). 
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mora uzeti u obzir i ta njihova osoЬina da mogu imati razlicite stepene- о cemu је moguca 
spoznaja а priori. Kant na osnovu ovog principa izvodi transcendentalnu тogucnost nauc
nog dokaza о stavu о kontinuitetu promene u granicama iskustva. Tvrdnje о apsolutnom 
odsustvu realnog, kako smo rekli, zbog toga sto podrazumevaju apsolutno odsustvo dejstva 
na cula, u potpunosti le2e izvan granica moguceg iskustva. Naime, "ako su sve pojave, 
posmatrane i ekstenzivno i intezivno, kontinuirane veliCine, onda Ьi stav: da је i svaka pro
meпa kontinuiraпa, mogao ovde da se doka2e lako i sa matematickom evideпcijom, kad 
kauzalitet jedne promene uopste ne Ьi lez.ao sasvim izvan granica jedne transcendentalne 
filozofije i pretpostavljao empiricke principe" (Кant, 1976: 145). Dakle, iako је t1-anscen
dentalna filozofija о ovome dokazu obavezana na cutnju, naime, za voljujedinstva sistema 
(Кant, 1976: 145), nedvosmisleno је da ovaj princip u potpunosti prozima naucni pogled na 
svet. Kant pokazuje kako naucno znanje о objektivnom realitetu pretpostavlja ovakav kon
cept kontiпuiteta, jednako kako pretpostavlja zakon kauzaliteta i supstanciju kao "supstrat 
onoga realnog" (Кant, 1976: 153). Nikako se пе mo2e poreci da Kant nije ponudio dosledno 
resenje proЫema kako је empiricka, naucпa svest шoguca, kao i da nije ovim fundamental
пim filozofskim pojшovima (realitet, kauzalitet, supstancija i videcemo роја111 svrhovitosti) 
povratio пjihov visoki dignitet unutar sistema naucnog znaпja. 

Navedimo jos jedan primer za ovu gore navedenu tvrdnju о tome da је Капt 
zaistajedaп od najvecih filozofa nauke. Naime, razum је svojim sistemom kategorija, 
kako је to pokazala Kritika Cistog ита, zakonodavac prirode, odnosno опа instaпca 
koja propisuje opste konstitutivпe zakone moguceg iskustva. Iskustvo, kao celina 
empirickih saznanja, podrazumeva da se arhitektonicki izgraduje u jedan logicki 
sistem, а ono kontingentno, kao manje vise uopstena empirijska data, шоrа moci 
na seЬi dozvoliti klasifikaciju i sistematizaciju. "Tu pak ponice pojam svrhovitosti 
prirode kao jedan vlastiti pojam refleksivne moci sudeпja, а ne uma; time sto se 
svrha ne postavlja u objekat vec iskljucivo u subjekat, i to u njegovu cistu moc re
flektiranja" (Капt, Beograd: 2004). Na osnovu ove predstave о svrhovitosti prirode, 
koju refieksivna тос suaenja postavlja kao vlastiti а priori priпcip, ona о prirodi 
reflektuje premajednom transceпdentalпom principtt koji doduse nikako пiје koпsti
tutivni princip iskustva. Svrhovitost ni u kom slucaju nije kategorija niti objektivan 
princip. Ali, u svetlt1 pretpostavke da priroda tvori jedno sistemsko jedinstvo, moc 
sudenja ovim "sнbjektivnim" pojmom svrhovitosti (u smislu da ta svrhovitost znaci 
"upravljanje" prirode premajednoj dusevnoj moci), "omogucuje, cak cini nuznirn da 
se u prirodi osim rnehanicke prirodne nuznosti" napravi mesta za otvaraпje i druga
cije perspektive. "Kauzalitet prirode u pogledu" ove subjektivne svrhovitosti "forme 
njenih proizvoda" Kant naziva "tehnikoт prirode" (Kant, 2004: 21 )9. Tako vidirno da 
је Kantova narnera i ovde ta da pokaze: da ako је nemoguce svesti опо kontigentno 

9 Dakle. moc sш1епја reftektllje о priro(li tehnicki. ~to zпa~i kao da prirodпa Љгmа predstavlja svrl10vitL1 tопш1 
koja нpucuje па osпov, priпcip- svrh11. Sшna moc sudeпjaje zapravo tehnicka, kako to dalje izlaze Капt. te 
опа prirodll samo tako prosвduje, пе da bi se tako Љrmirao пekakav pojam о objektll ili postiglo sazпanje, 
vec da bi doпela estetski ili teleoloski refieksivni sud. Ova svrhovitost pokazace se, zapravo, kao svrhovitost 
Ье= (pojma) svrhe. 



KANTOVO UCENJE О SHEMATIZMU CISTOG RAZUMA 117 

fenomenalnog sveta na objektivnu nuznost transcendentalnog apriorija, moguce gaje 
podvesti pod subjektivni а priori jedne "slobodne igre" uobrazilje i razuma, neodre
dene zakonitosti finaliteta bez svrhe. 

No, da poslusamo Fihtea: "Nije ovde mjesto da se pokaie sto se uostalom, 
opipljivo dade pokazati, daje Kant takoder veoma dobro znao sto nije rekao" (Fichte, 
1974: 128). Ostali veliki mislioci nemackog klasicnog idealizma, poglavito su istica\i 
nedostatak dedukcije za опо sto su oni smatrali pretpostavkama Kantovog sistema. 
Prigovor se zaista 1110ze svesti na jednostavnu formulu, sto је i ucinio Fihte kada 
kaze: "Оа је za moguce iskustvo dato опо razпoliko, mora Ьiti dokazano" (Fihte, 
1976: 52). Takode i za mladog Selinga upravo celina Kantovih dedukcija u Kritici Ci
stog ита skupa s njegovom dedukcijom principa teleoloske moci sudenja, predstav
ljaju prvi filozofski proboj prema apsolutnom Ја kao vrhovnom principu filozofije. 
No, ono sto се se pokazati i u Fihteovoj filozofiji kao proЬ\ematicno, ро njegovom 
misljenju vec је kod Kanta ocrtano kao proЬ\em "mogucnosti Necega odredenoga 
izvan pukog identiteta" (Seling, 1988: 107). Тај proЬ\em i Kantovo superiorno rese
nje (koje predstavlja ucenje о shematizmu) postaje fudamentalno kantovsko naslede 
ove misaone epohe. 
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KANТ'S SCHEMATISM OF PURE REASON 

ABSTRACT 

This paper initially focuses on the specific position of Transcendental Doc
trine of the Faculty ofjudgment within the structure of Kant's Critique of Pure Rea
son. Kant's Schematism of pure reason is proven to play а crucially important role in 
explaining how the empirical consciousness and scientific experience is possiЫe un
der the transcendental principles. Subsequent section of this paper briefly illustrates 
Kant's challenging solution of those proЫems on the example of Anticipations of 
perception as опе of the most perplexing passages of Analytic of Principles. In con
clusion, it is suggested that it is plausiЫe to emphasize certain similarities of Kant's 
argumentation within the opening chapters of Critique of Judgment, regarding the 
principle of finality as transcendental а priori principle of refiective judgment. 

Keywords: Kant, Faculty ofjudgment, Schematism, Anticipations ofpercep
tion, finality, system of experience 
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ПРЕЛИМИНАРИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ 

ФИЛОЗОФСКЕ ХЕРМЕНЕУТИКЕ 

Даrиир Смwьанић 

САЖЕТАК 

Задатак рада је да припреми терен на ком ће се моћи извршити ревизија фи

лозофске херменеутике. Та ревизија је потребна пошто досадашња херменеутика није 

довољно дубоко промислила разлику између сопственог мишљења и мишљења других, 

између мишљења, које се односи на саму ствар, и интерпретације мисли других аутора. 

Занемаривање те дистинкције се јасно да сагледати из угла "анти-херменеутике" која 

се може конструисати као пандан модерној херменеутици. Анти-херменеутичке идеје 

се могу пронаћи код Шопенхауера, а овде ће укратко бити размотрене оне које се тичу 

одређења тзв. "самомишљења" и питања вредности читања за филозофију и културу 

уопште. Шопенхауерове несистематски изложене мисли ће се затим сажети у пет анти

херменеутичких теза које ваља продискутовати и из перспективе саме херменеутике. Из 

те дискусије ће се на крају рада извести закључци о природи филозофског мишљења, о 

улози интерпретације у филозофији и евентуалној користи читања за развој филозофске 

мисли. 

Кључне речи: ревизија херменеутике, разумевање, интерпретација, читање, 

самомишљење, Шопенхауер, анти-херменеутика. 

1. ПОСТАВКА ПРОБЛЕМА 

У овом тексту ће се дати прелиминарије за ревизију филозофске хер

менеутике. Шта то треба да значи? То значи да ће се његов задатак састојати у 

припреми једног задатка, не у његовом извршењу, а могло би се рећи - пошто је 

реч о херменеутици - и у схватању смисла тог задатка. Који смисао треба имати 

једна ревизија филозофске херменеутике? Како би нам то било јасно, треба да 

предочимо себи досадашњи смисао саме херменеутике. 
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Херменеутика се обично поима као она дисциплина која тематизира 

разумевање текстова односно њихово тумачење. Фиrzозофска херменеутика 

би, пак, по том схватању била она врста херменеутике која се бави интерпрета

цијом филозофских текстова, како појединачних тако и, по могућности, читавог 

корпуса списа једног аутора или више њих, у зависности од "опсега" интереса, 

конкретно: значењем или смислом 1 једног текста, његовим местом у контексту 

целог дела или/и односом према појединим текстовима односно опусу других 

аутора. Али тај израз може имати и друго значење, оно које су му дали Мартин 

Хајдегер и Ханс-Георг Гадамер: универзална метода тумачења свег бивство

вања, где се разумевање поима као својеврстан егзистенцијал човека, дакле, као 

(само)одношење којим стиче поглед на свет, на свој положај у њему и однос 

према другим људима. Без обзира да ли ће се прихватити то проширење опсе

га појма херменеутике или ће се он ограничити на домен текстуалне егзегезе, 

факт је да се један део савремене филозофије свесно идентификује са оваквим 

приступом стварности, па макар то била само стварност текстова. Али хермене

утика се у последњих сто година конституисала и као правац у оквиру модерне 

филозофије - онда је обично реч о херменеутичкој фw10зофији. Тако је херме

неутика уз аналитичку филозофију и постмодернизам Uош увек) једна од глав

них струја данашње филозофије. Дисциплина, метода, филозофски правац - све 

то обједињује херменеутика у себи што јој даје карактер нечег универзалног. 

Ако бављење филозофијом имплицира и проучавање филозофске лите

ратуре, да ли се онда може рећи даје сама филозофија херменеутичкоr каракте

ра? Знање о филозофији се стиче пре свега проучавањем филозофских текстова, 

првенствено оних тзв. класика, а затим и њихових интерпретација и свих оних 

радова који се надовезују на њих, који настављају њихов мисаони пут, који их 

модификују, критикују, превазилазе итд. Ишчитавањем те литературе стичемо 

за филозофирање неопходно искуство. Разумевање неког филозофа током лек

тире неког од његових текстова је претпоставка за стицање сопственог фило

зофског становишта, јер ставови се овде развијају у међусобној интеракцији, не 

изоловано један од другог, што би било неисторијски, нехерменеутски. 

То не мора значити даје разумевање (другог) филозофа coпditio siпe qиа 

поп истинског филозофирања, јер често смо током лектире дела чак и великих 

филозофа сведоци управо супротне тенденције -управо неразумевање другог је 

конститутивно за "профил" њихове филозофије (Аристотел "не разуме" Плато

на, Бруно и Декарт "не разумеју" схоластичаре, Кант "нема" разумевања за дог

матике, Наторп "кантовски" разуме Платона, Ниче и позитивисти "не разумеју" 

метафизичаре, аналитички филозофи не могу (или не желе?) разумети Хајдеге

ра, постмодернисти не схватају есенцијалисте, а ови пак не разумеју њих итд.). 

Један филозоф развија свој став и у конфронтацији са ставовима других мисли-

1 Оставићемо по страни њихову разлику којаје свакако од веће релевантности за неке друге филозофске 
дисциплине. на пример за логику. 
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лаца. Филозофски дискурс није место "престабилиране хармоније", већ место 

"агона" и "полифоније". У херменеутици је акценат обично на разумевању као 

успешној методској операцији, али не би требало превидети који значај за дина

мику овог дискурса имају фрик.ције у разумевању других филозофа. 

"Официјелна" херменеутичка "доктрина'" поред овог често из вида губи 

и један други аспекат: проблем читања и "присвајања" туђег мишљења. Углав

ном се читањем упознајемо са филозофским мислима; читајући филозофске 

текстове стичемо (пре свега историјско) знање о ономе што су дотични фило

зофи заступали као свој став. Али да ли читањем сами постајемо филозофима, 

да ли нас оно подстиче да самостално филозофски размишљамо - то је питање 

којим се херменеутичари не баве баш често. То и не чуди, пошто се хермене

утика обично бави претпоставкама разумевања мисли других, а не начином на 

који се формира сопствени филозофски став. Али како схватити суштину фи

лозофског мишљења, ако се не бавимо сопственим мишљењем? Значи ли то да 

мишљење других овде има примат у односу на сопствено? Један од разлога да 

се на ово питање да потврдан одговор јесте разлика у приступачности мисли: 

док су мисли других филозофа дате увек на основу неких медија (спис итд.) и 

као такве фиксиране (управо их читањем актуализујемо ), сопствено мишљење 
се у неку руку скрива пред нама самима, оно измиче нашој пажњи, ради се у 

неку руку о непрозирном процесу. Да бисмо га прозрели могло би нам помоћи 

његово одвајање од "туђег" мишљења, а пошто је разумевање главни начин на 

који упознајемо продукте овог последњег ("готове", фиксиране мисли), онда би 

требало пронаћи ону духовну операцију којом би се спознало "самомишљење" 

(сопствено мишљење). Да ли ће то онда бити "саморазумевање" или нешто дру

го, то треба препустити херменеутичарима. Али онда се ради о једном новом 

задатку који се досад није обрађивао у традиционалној, па чак ни у модерној 

(онтолошко-језичкој) херменеутици. Прво треба "ојачати" свест о проблему 

који стоји иза тога (разлика између страног и сопственог на пољу филозоф

ског мишљења), уопште себи јасно представити тај проблем, а онда покушати 

пронаћи адекватно решење. То ће онда на овај или онај начин захтевати и ин

тензивирање саморефлексије саме херменеутике, па ће - уколико на површину 

испливају недостаци досадашњег херменеутичког приступа проблему (само-) 

мишљења - бити неопходно предузети ревизију филозофске херменеутике. По

што се ради о врло сложеном задатку, на овом месту ће се моћи дати само пре

лиминарна разматрања, дакле само ће се увести у одговарајућу проблематику, 

док ће њена исцрпнија анализа морати да се остави за другу прилику. 

2. ШОПЕНХАУЕР КАО "АНТИ-ХЕРМЕНЕУТИЧАР" 

Како би се стекао потребан сензибилитет за проблематику ревизије хер
менеутике, њен интерес и методика се морају ставити у контраст са једним про-
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мишљањем проблема мишљења и разумевања које следи сасвим супротну оријен

тацију. Зато ће се овде "конструисати" једна тачка гледишта страна типичном хер

менеутичком размишљању: "анти-херм,енеутика". Али не ради се нити о једној 

произвољној конструкцији једног становишта нити о пуком мисаоном експеримен-

1)'. Напротив, за оно чему ће се овде дати провокативан назив ,анти-хермнеутика' 

постоје и историјски јемци, мислиоци који би према данашњој херменеутици били 

критички настројени. Тако "анти-херменеутичке" идеје можемо наћи код оног ми

слиоца којије иначе имао негативан став према сваком виду "званичне" филозофије 

(каквом ће нешто после њега постати управо она херменеутичка): реч је о Aprypy 
Шопенхауеру (1788-1860). Познати су његови жестоки испади против филозоф
ских доктрина, посебно оних идеалистичких, па оrуда не чуди да ће неким својим 

опаскама о "самомишљењу", читању књига и учењаштву антиципирати критичке 

ставове који се тичу херменеутике, мада се у његово време тај појам још није тако 

интензивно користио.2 Како би се то илустровало, избор је пао на његова посма

трања у свом последњем делу Парерга и паршшпомена ( 1851, два тома) које је нека 
врста апендикса његовом главном делу Свет као воља и представа. Оно што оте

жава "праволинијску" реконструкцију његове анти-херменеутичке аргументације 

јесте што он не заузима јединствен став према материји, а чак и тамо где се налазе 

његови кључни аргументи, они су неповезани, разбацани у појединим афоризмима 

и - како је то често случај код Шопенхауера - нису строго изведени, већ се базирају 

на аналогијама. Усредсредићу стога своју пажњу на 22. и 24. поглавље где се разма
тра проблем сопственог мишљења и читања књига. (Упор. Шопенхауер 1977: стр. 
537 И др" 603 и др.3) 

Започећу скицу Шопенхауерове анти-херменеутике његовим критич

ким промишљањима вредности и штете коју имамо од читања. Главна анти

херменеутичка теза овде гласи да читањем стичемо неке основне предиспози

ције за филозофско размишљање, али тиме не постајемо филозофима. Читање 

је репетитивног карактера: "Док читамо, неко други мисли уместо нас: ми 

само понављамо његов ментални процес."4 (стр. 603) А понављањем таквог 

2 Својим ироничним опаскама о надри-учењаштву и сличним негативним појавама свог доба он 
наставља традицију критичког мишљења чији је главни експонент Георг Кристоф Лихтенберг који 

је, иако физичар по занимању, славу стекао својим афорu31'.1uма чијом тематиком ће се бавити и 

каснији афористичари (Ниче, Карл Краус ."). Упор. Лихтенберг 1992, посебно од стр. 39. Ради се о 
једној алтернативној традицији просветитељства, недовољно истраженој, која почиње да примећује 

недостатке самог програма просветитељства. Ако се "обично" просветитељство сматра критичким, 

онда би се Лихтенбергова варија!Па просветитељства требала сматрати "метакрuти•1ком ",јер овде 
се преиспитују (наравно, више на један ироничан, него на систематичан начин) претензије самог 

просветитељства. 

3 Пошто ћу ес ограничити на цитате и парафразе из овог текста, дотична места ће бити назначена 
у заградама (параграф или страница). Недостатак друге литературе у овом тексту није случајност, 

већ део аргуме1Пативне стратегије, како ће моћи закључити пажљиви читалац, а такође условљен 

прелиминарним карактером мојих разматрања. 
4 Све наведене цитате из Шопенхауеровог дела је превео аутор. 
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процеса све више отупљујемо сопствене духовне способности. Отуда је бољка 

многих учењака следећа: превише читања их је коштало памети. - Шопенха

уер се интензивно служи метафорама: тако пореди дух са еластичном опругом 

(под притиском стране силе, другим речима: туђих мисли, она губи своју елас

тичност), његову активност са варењем хране (превише "духовне" хране квари 

дух). Поента метафоре варења је у следећем: варење нас снабдева енергијом, 

а не (прекомерно) узимање хране; исто тако не стичемо знање читањем него 

"руминацијом" (зрелим промишљањем). Другим речима, уколико се прочитано 

не промисли, оно попут препуног стомака неће бити ни од какве користи. Ако 

се остане код те метафоре, онда се такође може приметити да се једва половина 

оног што је "утеловљено" асимилира - остатак се губи евапорацијом, респира

цијом. Шопенхауер се у истом параграфу(§ 291) служи још једним поређењем: 
тако по њему мисли, исписане на папиру, нису ништа друго до "траг пешака у 

песку": "свакако се види пут којим је пошао; али како би знали шта је видео на 

путу морамо се служити сопственим очима" (стр. 604). Тако би херменеутика 
дословно била умеће трагања за смислом, вештина да се уђе у траг аутору, 

пронађе, образложи и (не) прихвати смисао његовог текста, а права филозофија 

она која мишљењу утире стазе ка предмету, суштини, идејама. Филозоф је во

дич на том путу, херменеутичар или интерпрета је онај који га следи. (Можда 

је кобно по развој савремене филозофије то што сад интерпрета претендује да 

заузме место водича. Но оставимо тај проблем по страни.) Херменеутика илити 

вештина тумачења у двоструком погледу заостаје за филозофијом - то је Шо

пенхауерова имплицитна критика сваког интерпретирања. 

Читање има смисао, али његово дејство треба ограничити на препозна

вање и активирање одређених диспозиција код читаоца које се (у већој мери) 

могу наћи код писца текста. Под тим особинама Шопенхауер сматра убедљи

вост, сликовитост, дар поређења, прегнантност, елеганцију израза, виц, игру 

контрастима, лаконизам итд. Међутим, тај процес реализације латентних спо

собности се не одвија на тај начин што ћемо једноставно "копирати" неке стил

ске и друге финесе аутора, него што ћемо пустити да оно прочитано делује 

на наше диспозиције (барем оне које поседујемо), другим речима: да оно што 

потенцијално поседујемо свесно развијамо и усавршавамо. "То је, дакле, једини 

начин како се читањем учимо писању, наиме, тако што нас учи употреби коју 

можемо имати од наших сопствених природних дарова; дакле увек само под 

претпоставком ових. Напротив, без ових не учимо се ничему осим хладном 

мртвом маниру, и постајемо плитким имитаторима." (§ 292, стр. 605) (Зани
мљиво је да се читањем учимо писању, те да у тој пропедеутичкој функцији 

ваља видети вредност читања.) 

Као обожавалац класичне литературе Шопенхауер у својим афоризми

ма напада тенденцију "модернизма", ако би се тако могло назвати претерано 

форсирање новијих и најновијих књига у издаваштву што води до запостављања 
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класика као оних најмеродавнијих аутора који су својим делима положили те

мељ светској култури. Он је овде "традиционалиста" или негативно изражено: 

"анти-модерниста" par excelleпce. Како би се избегло повиновање "духу вре
мена", наиме навици да се читају само актуелна издања, он препоручује умет

ност нечитања као коректив "укусу доба" да се читају само нове ствари ("бест

селери" и слично) и уместо тога заговара "повратак" класичној литератури, јер 

само она уме да образује и поучава (упор. § 295). Мото једне такве уметности 
гласи: "Како би се читало [оно што је ]5 добро, услов је да се не чита [оно што је] 
лоше: јер живот је кратак, време и снаге [су] ограничени." (стр. 607) Шопенхау
ер такође запажа тренд писања секундарне литературе што има и консеквенце 

за рецепцију самих класика или других (новијих) "меродавних" аутора. Једна 

од негативних последица такве публицистичке праксе у ученом свету је пак 

тенденција да се читају дела о познатим ауторима, а не сама дела тих аутора. То 

води до додатног разводњавања знања о њима и њиховом делу, које је ионако 

већ изгубило ниво. Шопенхауер не критикује само писце такве врсте литера

туре, које погрдно назива "плитким главама", него и читалачку публику која, 

не читајући дела из класичне литературе, запоставља њихове студије, а уместо 

тога показује интерес само за секундарну и другу мање вредну литературу. Па 

ипак, Шопенхауер у времену налази наду - јер управо оно ће бити најбољи су

дија о квалитету написаног: што је сад актуелно, услед недостатка квалитета, 

једном више неће бити читано и биће заборављено, док класична литература 

тај назив има управо због тоге што њен значај универзалан и њено дејство није 

ограничено само на једну епоху.6 

Чак и један изразито неисторичан мислилац као Шопенхауер баца поглед 

на историју писане речи, историју књижевности, али за разлику других области 

људске делатности овде не налази напредак, већ, напротив, стагнаццју и назадо

вање. По њему је историја књижевности (у ширем смислу те речи) "каталог једног 

кабинета изрода" (стр. 612). Али са њему својственим сарказмом сматра да се овај 
"изрод" - другим речима: лоша литература - не конзервира у шпиритусу, већ у 

свињској кожи! Књиге служе пре продукцији и експанзији незнања него знања. А 

и оно што има квалитет требало је превазићи пуно препрека како би постало оним 

што јесте - Шопенхауер, не без извесне патетике, говори о "мучеништву скоро 

свих правих просветитеља човечанства" (упор. стр. 613), али и о коначној победи 
класе над просеком, класичног над актуелним, квалитета над квантитетом. Волео 

би стога да неко напише једну трагичну историју књижевности која би показа

ла судбину највећих стваралаца код појединих народа, пут per asperam ad astram, 
муке, али и коначну победу доброг над лошим. 

5 У угластим заградама су доnуне а~гюра. 
6 Шоnенхауер nрави разлику између праве и само привидне литературе. између дела која остају и оних 

која дословно пролазе, што се nоклаnа са разликом између "nримарне" и "секундарне'" литературе. 

како би данас рекли. Ynop. § 296. 
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Шта ваља подузети против прекомерног читања? Читању као усвајању 

туђих мисли Шопенхауер супротставља тзв. са.люмишљење [SelЬstdenken], што 

би се рекло: мишљење "сопственом главом".7 Код читања је људски дух паси

ван и само рецептиван, он напросто подлеже спољашњем "притиску" писаних 

речи, мора да мисли нешто за шта можда у тренутку нема довољно мотивације. 

За разлику од тога, онај ко сам мисли, препушта се живим утисцима које на њега 

оставља околина или неко прошло искуство. Отуда се дух да упоредити са опру

гом која под честим притисцима (другим речима: од прекомерног читања) губи 

на еластичности. Такву уобичајену праксу затупљивања духа читањем туђих 

дела и избегавања самомишљења Шопенхауер узима за повод оштре критике 

ондашњег ученог света коме пребацује инертност у мишљењу и надримудрост. 

Највећи учењак је далеко од најмањег генија: "Учењаци су они који су читали 

књиге; мислиоци, генији, просветитељи света и унапређивачи људског рода су, 

међутим, они који су непосредно читали књигу света." (стр. 538) 
Шопенхауер наставља своју критику читања: ,;читање је пуки сурогат 

сопственог мишљења."(§ 260, стр. 539) То би било начело једне "анти-херменеу
тике", ако бисмо тако систематски изразили дуктус Шопенхауеровог мишљења, 

начин на који се он поставља према примату разумевања (мисли других). По 

Шопенхауеру методска операција разумевања мишљења других је подређена у 

односу на сопствено мишљење. Она је само од секундарног значаја, помоћно 

средство, као штап приликом ходања, служи као нека врста растерећења од 

сопствених мисли, када - како он то сликовито вели - "извор сопствених ми

сли застаје" (исто). Овакво радикално схватање, ако се присвоји, има и те како 

важне консеквенце за наш однос према сопственим и туђим мислима. Само они 

увиди до којих један мислилац долази својим мишљењем, макар и не били ори

гинални - само такви увиди по Шопенхауеру имају вредност. Једна духовита 

аналогија то пластично изражава: "Само научена истина је само прилепљена за 

нас попут прикаченог чланка, лажног зуба, воштаног носа или у најбољем слу

чају попут ринопластичног од страног меса; али сопственим мишљењем прис

војена [истина, Д. С.] личи на природни чланак: само она нам заиста припада. 

На томе почива разлика између мислиоца и обичног учењака." (стр. 540) 
Основни аргумент против читања као "сурогата" самомишљења јесте 

дезорганизација мисли - они који су сву своју мудрост црпели из туђих извора, 

по Шопенхауеру не поседују јединствен став и систематичност у мишљењу, те 

у њиховим главама напросто влада "тих вавилонски језички метеж" што так

ве надриучењаке чини чак инфериорним у односу на оне необразоване људе 

који недостатак теоретског знања надокнађују богатим животним искуством. 

7 Занимљиво је да се критика израза, сш1омu1иљење' може наћи управо код највећег UЈопенхауеровог 
антипода, Хегела. Тако овај у§ 23 своје Е11циклопеduје каже: "Често се може чути израз са.момuшљење, 
као даје тиме речено нешто значајно. Но доиста не може неко да мисли за другог, исто тако као што 

не може ни да једе ни да пије [за њега, Д. С.]; онај израз је стога плеоназам." (Хегел 1970: стр. 80) 



126 Дамцр Смиљанић 

Како би, пак, још јасније одредио диференцу између правог мислиоца и пуког 

препричаваоца мисли, Шопенхауер прави поређење са односом између очевица 

и историчара. Док онај први говори из непосредног искуства ствари о којој се 

ради, овај други се само ослања на сведочанства иних, дакле, на оно што су ови 

рекли или написали о дотичној ствари. "Библио( фило )зоф8 
.•• извештава шта 

је рекао овај или шта је мислио онај и шта је опет приговорио неко други итд. 

То упоређује, процењује, критикује и покушава доспети до истине ствари; при 

чему постаје потпуно сличан критичком писцу повести." (стр. 542) Занимљи
во је да Шопенхауер тврди како се с друге стране сви аутентични мислиоци у 

ствари слажу једни са другима, ако се изузму садржајне разлике које се тичу 

теоретског становишта. Сви они кажу једно те исто, "[ј]ер они кажу само оно 

што су објективно схватили" (исто). Отуда многа подударања међу ставовима 

таквих мислилаца (тако Шопенхауер налази много својих мисли изречених већ 

у делима великих мислилаца што и не чуди, пошто себе самог види раме уз 

раме са тим филозофским генијима - свакако нескромност, карактеристична 

за тог мислиоца). За разлику од правог самомислиоца библиозоф се губи у без

бројним детаљима, поређењима једне мисли, једног текста са другим, бави се 

ирелевантним питањима као оним да ли је на пр. Лајбниц био спинозиста и сл. 

Дубљи разлог за тешкоћу стицања способности сопственог (од ауто

ритета других независног) мишљења Шопенхауер налази у ономе што бисмо 

могли назвати проблемом економије времена, наиме, у немогућности контроли

саног располагања правим тренутком. "[У] свако доба можемо сести и читати; 

али не - и мислити. Са мислима је, наиме, као и са људима: не могу се увек, 

по сопственој вољи, позвати; него се мора сачекати да наиђу. Размишљање о 

неком предмету мора да се реализује само од себе, путем срећног, хармонич

ног поклапања спољашњег повода са унутрашњим расположењем и тензијом: 

а управо је то оно што никад неће да се појави код оних људи [код библиозофа, 

Д. С.]." (Исто.) Истинско мишљење, посебно оно теоретског карактера, зави

си не толико од интелектуалних предиспозиција дотичног мислиоца, колико од 

правог тренутка у коме се, како то стоји у претходном цитату, подударе "сти

мулус" реалног и моментална "инспирација" онога који мисли. Умеће про

дуктивног мишљења састоји се тако у стрпљењу да се сачека прави тренутак. 

Читање може имати барем одређену пропедеутичку функцију: да "припреми" 

самостално размишљајућег човека на онај тренутак који ће доћи сам од себе, 

под условом да не претера у ишчитавању литературе. Шопенхауер није, дакле, 

у потпуности противник читања као технике, већ само прекомерног читања, 

оног које омета развој сопственог мишљења. Па ипак, примат даје стварности, 

оном, како он то каже, "зорном", "реалном", јер оно непосредно подстиче само-

8 Шопенхауер употребљава израз ,Biicherphilosoph' и мисли тиме филозофа који сву своју мудрост црпи 
из књига. Ја преводим тај израз са ,библиофилозоф' што би била комбинација израза ,библиофил' и 

,филозоф'. Скраћено би се могло рећи и "библиозоф", па ћу се чешће служити тим изразом. 
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мишљење, дословно афицира9 дух, наводи га на сопствене мисли. Тако би се 

могло рећи даје "реализам" Шопенхауерове анти-херменеутике супротстављен 

"анти-реализму" доцније херменеутике. 10 

Шопенхауер се консеквентно држи разлике између оригиналних мислила

ца и оних који само копирају ове. Ради се о ступњевито} разлици, разлици у рангу: 

они први су на вишем ступњу рефлексије од ових других, они су "духови првог 

ранга" (види стр. 544). Отуда их он пореди са кнежевима, штавише, са монарсима, 
док је већина неоригиналних интерпрета слична обичном пуку који је зависан од 

ауторитета и зато слепо послушан према законима и наређењима. Ако се прихвати 

то поређење, могло би се рећи, да слично као што монарх сам даје законе или их 

утврђује, а народ их се придржава из страхопоштовања према њему, али и из бојаз

ни да ће због њиховог кршења бити кажњен - исто тако оригинални аутор промо

више нова правила разумевања стварности, док их неоригиналне интерпрете само 

аплицирају без њихове рефлексије. Аутори постају ауторитетИЈvtа, а интерпрете 

и други неоригинални аутори их наводе, где стигну, само како не би морали сами 

размишљати. "Приликом њихових контроверзи је тако заједнички изабрано оружје 

ауторитет: тиме насрћу једни на друге, а ко се упустио у то, не поступа добро, ако 

се против тога жели бранити разлозима и аргументима: јер против тог оружја су 

рогати Зигфриди, зароњени у бујицу неспособности мишљења и расуђивања: они 

ће му стога супротставити своје ауторитете као аrgитепtит ad verecиndiaт [аргу
мент из страхопоштовања, Д. С.] и онда узвикивати victoria [победа, Д. С.]." (стр. 
545) Питање је да ли свако позивање на ауторитете у оквиру неке филозофске ар
гументације значи бекство од самомишљења или се и ово - барем повремено и у 

извесној мери - може служити њима. Уосталом, сам Шопенхауер се на појединим 

местима служи цитатима класика као што су Кант, Гете, Лихтенберг, француски 

моралисти и др. како би тиме његове мисли додатно добиле на тежини. Дакле, не 

ради се о противречности, с обзиром на то да - као што је и сам приметио - и он и 

ови други мислиоци на крају крајева мисле исто (самомислиоци су по много чему 

истомишљеници). 

Сматрајући напослетку да праву вредност има само оно што је неко 

мислио за самог себе, он већ наведену поделу мислилаца на оригиналне и на 

имитаторе употпуњује оном на мислиоце који мисле управо за себе и оне који 

мисле такорећи за друге. "Они [први, Д. С.] су прави, са.момислиоци, у двостру

ком смислу речи: они су истински филозофи. Јер само њима је стало до ствари. 

А ужитак и срећа њиховог бића лежи управо у мишљењу. Они други су софи-

9 Ово ваља схватити и тако да се тиме јача афекат (Шопенхауер каже: "Stiттиng", расположење) 
повезан са самомишљењем, модерним психолошким речником изражено: диспозицUЈа за такву врс~у 

мишљења. Стварност и њени проблеми мотивишу нас да размишљамо самостално с обзиром на то да 

се ти проблеми тичу нас, да нас "погађају" у нашу егзистенцију. 
10 О спору између реализма и анти-реализма упор. Кремер 2007. Кремер идентификује "херменеутички 

интерпретационизам" са анти-реализмом и залаже се за рехабилитацију реализма у садашњој 

филозофији (истина, у другом смислу него Шопенхауер). 
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сти: они желе створити привид, а своју срећу траже у оном што прижељкују 

да стекну од других: до тога им је стало." (стр. 546) Лихтенберг даје по њему 
пример самомислиоца, док је Хердер већ представник другог типа - ова дру

га идентификација је свакако дискутабилна, можда чак и мотивисана неком 

личном аверзијом према Хердеру, 11 али је у складу са Шопенхауеровим пои

мањем самомишљења и његове супротности. Независно од таквих идиосинкра

тичких одређења, може се рећи да је главни критеријум за разликовање ориги

налних и неоригиналних мислилаца (ако је оно уопште у тој оштрини могуће, 

пошто ће се и најоригиналнији "самомислиоци" служити навођењима цитата и 

туђих мишљења) однос према ствари мишљења: што је ближи некој ствари, то 

је мишљење једног мислиоца изворније; што више цитира и служи се "готовим" 

мислима, то се један мислилац све више удаљава од саме ствари. Наравно, про

блем је следећи: не ради ли се овде о поједностављивању стања ствари, нису ли 

односи на пољу филозофског мишљења далеко сложенији него што су прика

зани у овим Шопенхауеровим разматрањима о читању и самомишљењу? Тиме 

ћемо се подробније морати позабавити у следећем одељку. 

3. ПРОВОКАЦИЈА АНТИ-ХЕРМЕНЕУТИКЕ 
И ХЕРМЕНЕУТИЧКИ ОДГОВОР НА ЊУ 

Какви се теоретски релевантни закључци могу извести из Шопенхау

ерових "анти-херменеутичких" рефлексија? С обзиром на то да се ради о не

систематским размишљањима ваља још једном сажети њихову квинтесенцију 

у неколико маркантних ставова. Нека ти ставови буди изражени у виду теза. Те 

ће се тезе онда укратко продискутовати да би се затим размотрило коју корист 

(или пак штету!) оне могу имати за данашњу херменеутичку филозофију - да 

ли оне стоје у потпуној супротности према њој, као што то сугерише назив овде 

употребљен за Шопенхауеров приступ проблемима ("анти-херменеутика"), 

чиме би се евентуално покренуло преиспитивање самог херменеутичког става, 

или би оне пак, више конструктивно, саму херменеутику могле навести на ин

тензивнију методолошку рефлексију која би за последицу имала модификацију 

њеног систематског интереса. 

11 Конструкција таквих "стереотипа'" није ништа необично за Шопенхауера. како најбоље показује 
његов однос према мислиоцима тзв. немачког идеализма (у које. куриозитета ради, понекад и сам 

бива убрајан), пре свега према Хегелу, кога сматра обичним шарлатаном и виновником једне потпуно 

бесмислене филозофије. Свакако да би расветљење биографског контекста овде могло показати у 

којој м~ри је он~ј наизглед систематски став производ одређеног. да тако кажем, ресантимана који 

је код Шопенхауера изазвала Хегелова популарност и уједно игнорисање његовог сопственог дела. 

Али и овде треба избећи једноставно психологизирање којим се ствари некад више прикривају него 

откривају. 
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Тезе анти-херменеутике 

1. теза: Самомишљење је непосредно мишљење о самој ствари. Интерпре
тација је посредно мишљење о ствари преко рецепције мисли других о 

њој. 

2. теза: (Само-)Мишљење је активан, а читање пасиван процес. 

3. теза: Свет идеја као предмет самомишљења је резистентан наспрам ис
торије. 

4. теза: Оно до чега се дошло сопственим размишљањем ("самомишљењем") 
има већу вредност у односу на оно што је само преузето од других мисли

лаца. 

5. теза: Култура читања води некултури мишљења. 

Коментар 

1. Прва теза се тиче односа између делатности субјекта и ствари. Оно 
што Шопенхауер назива" самомиииьењем" [ Se!Ьstdeпkeп ], дакле кад неко мисли 
сам за себе, а да се не користи туђим изворима, јесте усмерено на саму ствар, 

не на исказе и сведочанства других мислилаца о њој. За разлику од тога интер

претација - израз који, истина, не налазимо код Шопенхауера, али који можемо 

употребити за оно што он има у виду, наиме, мишљење о мишљењу других или 

говор о мислима које су исказали други 12 
- није директно усмерена на ствар, 

већ само посредством других мишљења. Док је самомишљење непосредно (у 

директној вези за стварима), интерпретација је посредна у двоструком смислу: 

она се бави стварима само преко других мишљења, али исто тако посредује 

12 Овде ваља указати наједан nроблем који досад није разматран. а који ће овде бити само дотакнут, а не 
темељно дискутован. Ради се о проблему неразликовања мишљења и говора. Шопенхауер се уопште 

не бави њиме, иако код њега - барем на појединим местима - постоје знаци увиђања те проблематике. 

na чак и покушаји разликовања. само што не долази до прецизне дистинкције та два појма. Тек са 
обртом ка језику (/iпguistic turn) се јавила потреба за експлицитном тематизацијом тог проблема. У 
сваком случ~ју, јасно је да је интерпретација као таква посредног карактера; самим тим ће она увек 

морати да се држи неке текстуШ1не подлоге како би уопште могла да има неко полазиште. Са те 

тачке гледишта је говор о некаквом "самомишљењу" проблематичан, јер он претпоставља да се оно 
одвија у неком простору недоступном језику, некој "унутрашњости" субјекта који мисли; али ако се 

полази од тога даје мишљење увек везано за језик. штавише, да без изражавања неке мисли језичким 

средствима ове уопште не би било. онда је појам самомишљења празан, како би Хегел рекао: обичан 

плеоназам, па би се он морао друкчије одредити. Моrућа алтернатива би онда гласила: референтни 

и реферирајући говор (с једне стране говор, који се директно тиче одређене материје без коришћења 

других извора, с друге стране говор о некој материји на основу већ изражених ставова о њој), говор 

који реферише на ствар и говор који реферира мишљења о ствари. 
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између ствари и ставова изречених о њој (сама латинска реч , interpretatio' то 
потврђује). Основна претпоставка оваквог разликовања између самомишљења 

и интерпретације је јасна граница између стварности, доступне изворном ис

куству субјекта, и текстуалности као форме увек пред-разумеване стварности, 

граница која се код Шопенхауера одиста одржава као што показује већ његов 

говор о својеврсном "реализму" аутентичних аутора, њихова окренутост ка са

мим стварима, мада не увек консеквентно, као што показује цитат где је реч о 

"књизи света" (упор. стр. 538). Међутим, ако се изузме та метафора, јасно је да 
Шопенхауер даје приоритет том директном односу према ствари наспрам бав

љења мислима других како би се добила представа о истој ствари. Оно што се 

из перспективе једне данашње херменеутике може приговорити Шопенхауеру 

је управо то инсистирање на стриктној подели између продуктивног мишљења 

и репродуктивне интерпретације. Чак и ако се и даље инсистира на њиховом 

раздвајању, могуће је барем супонирати прожимање оба типа или постојање 

"мешовитих" форми. Систематски далеко релевантнији приговор се тиче при

роде односа субјекта према ствари: док Шопенхауер сматра да је могућ непо

средан приступ ствари, већина херменеутичара би акценат ставила на посре

дованост искуства сваке ствари, па тако и оне филозофске - ниједан мислилац 

не долази до својих запажања у вакууму неке загонетне унутрашњости, него се 

увек (можда не и свесно) надовезује на искуство других аутора и њихове увиде, 

те га употпуњује својим сопственим сазнањима. Другим речима, Шопенхауер 

игнорише оно што Гадамер назива "делатном повешћущз [Wirkиngsgeschichte] 

која умногоме већ детерминише став неког мислиоца према одређеној ствари, 

без обзира на то да ли је овај тога свестан или не. А има и радикалнијих кон

цепција, као што је она деконструктивистичка, која појам текста узима у нај

ширем смислу те речи тако да на крају дословно све може да се сматра текстом, 

па отуда нема места за неко мишљење које би лежало ван домета текстуалности. 

Сама стварност је по томе текстуалног карактера. 

2. Друга теза говори о уделу субјекта у делатностима мишљења и чи
тања. Приликом размишљања о неком проблему субјект је активан, а док чита 

дело неког другог мислиоца пасиван - то је Шопенхауерова представа. Актив

ност значи интелектуално залагање самог субјекта да нешто схвати, пасивност: 

да се препушта мисаоном току дела које чита, да његово мишљење напросто 

бива апсорбовано од стране туђих мисли. Онај ко се сувише бави туђим ми

слима тако запушта сопствено мишљење и губи ствар( ност) из вида - то је оно 

што Шопенхауер замера тзв. "библиозофима", филозофима који своју мудрост 

стичу читањем књига. Како би имао самосталан став, "прави" мислилац мора 

анализом сопственог искуства доћи до увида у природу ствари, а не само ре-

13 О ,,делатно-повесној свести" као о "свести о херменеутичкој ситуацији" упор. Гадамер 1978: стр. 333 
идр. 



ПРЕЛИМИНАРИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ ФИЛОЗОФСКЕ ХЕРМЕНЕУТИКЕ 131 

цепцијом "готових" решења од стране оних који су меродавни на одређеном 

пољу знања. Некоме ни најинтензивнија лектира Кантове Критике чистог ума 

неће помоћи да схвати, а још мање да сам размотри неки кључни проблем те

орије сазнања, ако није кадар да и без рекурса на Кантово дело или дело не

ког другог филозофа - барем у обрисима - сагледа проблемски хоризонт којим 

је онај проблем одређен. 14 Самом лектиром филозофских текстова ми можемо 

комплетирати наше знање о филозофским становиштима, али га самим тиме не 

стичемо, тако да начитаност не може заменити индивидуални поглед на свет 

као такав. - Овим се изгледа задаје најжешћи ударац херменеутици, јер управо 

она инсистира на умећу читања као оној техници која је неопходна за (пра

вилно) разумевање неког аутора. Без читања нема ни разумевања. Али и ова 

анти-херменеутичка теза не мора бити прихваћена као ни претходна, напротив, 

може јој се противречити. Тако се не може једноставно тврдити да је читање 

само један пасиван процес без учешћа субјекта; само читање може да се одвија 

већим или мањим интензитетом, самим тиме његов ефекат може бити мањи или 

већи: што је читање сконцентрисаније, то је и квалитет разумљеног већи, дакле, 

и те како зависи процес разумевања од интензитета наше лектире текстова, па 

је отуда неадекватно сматрати да је само мишљење појединца неопходно, како 

би се дошло до истинских увида. Читање не може заменити мишљење, али га 

може припремити и тиме антиципирати увиде. Дакле, не ради се о пуком Да 

или Не кад је читање у питању него о покушају њихове продуктивне синтезе 

читања и мишљења, њиховог међусобног допуњавања. Херменеутика инсисти

ра на њиховој комплементарности. 

3. Трећа теза рефлектује однос непролазног света идеја и историјске 
пролазности. Шопенхауер је идеалиста, мишљење које обитава у свету идеја 

трансцендира актуелни историјски тренутак, па не чуди да се дијалог "великих" 

мислилаца може приказати као комуникација ван времена. Платон и Кант стоје 

овде раме уз раме, они само заузимају различиту тачку гледишта на истој рав

ни мишљења, тако да се као (прави) филозофи требамо поставити на ту раван 

како би их разумели. У суштини у таквом концепту нема места за разумевање 

у смислу модерне херменеутике, јер самомислећи ми мислимо попут Платона 

или Канта. Но пошто овде постоје разлике условљене различитом перспекти

вом која се заузима наспрам ствари, једина могућа врста односа према идејама 

таквих мислилаца поред подударања (у случају актуализовања исте перспекти

ве) јесте критика као коректура самомишљења из неке друге перспективе. Раз

умевање је у неку руку излишно као посебна операција, пошто самомишљењем 

само потврђујемо или проширујемо хоризонт већ реализованог (херменеутским 

речником изражено: документованог) самомишљења. Из Шопенхауеровог угла, 

14 Свакако да се овде наведени "хоризонт" разликује од оног појма хоризонта који се обично користи у 
херменеутици (посебно код Гадамера). Упор. исто: стр. 336 и др. 
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херменеутика би као посебна дисциплина била редундантна или само једна псе

удо-дисциплина мишљења која би требала компензирати недостатак оригинал

них теорија потребом разумевања, чиме би постала идеологијом медиокритета 

у филозофији. - Јасно је шта један поборник херменеутичког мишљења овде 

може пребацити анти-херменеутичару Шопенхауеру: пре свега неисторијски 

став. Шопенхауер у потпуности превиђа значај историје за развој филозофске 

мисли, меру у којој мисли претходника (пре)формирају ставове каснијих мисли

лаца, утицај кога не морају (а често и не могу) бити свесни ни сами филозофи, 

чак ни они меродавни, услед чега је потребна једна дисциплина која ће накнадно 

установити тај и те како важан утицај историје за филозофско мишљење и ак

тивирати историјску свест као коректив једног чисто на формалним моментима 

инсистирајућег "метафилозофског" мишљења. Права херменеутика себе сматра 

допуном продуктивног мишљења, а не његовом заменом. Док анти-херменеу

тика заузима вредносни став, херменеутика га се уздржава - она не оцењује 

филозофеме, већ заузимајући неутрални став, инсистира на историјском праву 

све и једног филозофског система. 

4. Четврта теза је аксиолошког карактера. Не тврди се једноставно само 
већи степен рефлектованости самомишљења у односу на прихватање мишљења 

других, већ се тај однос вреднује: првом се приписује већа вредност од другог. 

То има консеквенце за приступ тим "типовима" одношења према филозофској 

материји. Пошто мишљење има већу вредност од читања, треба му посветити 

више пажње; читање треба бити подређено мишљењу, оно "попуњава" време, 

служи духу као нека врста вежбе како би се припремио за следеће задатке. То 

подразумева да се филозофија треба бавити само оним мислима које су продукт 

самосталног мишљења, мишљења које се конфронтира са стварношћу, а оно 

остало што се тиче спољашњих околности које прате то мишљење (временски 

период, биографски контекст, утицај друштва итд.) треба оставити по страни, 

јер оне нису од значаја за садржај тог мишљења. Интерпретација има смисла 

само у ширем оквиру експозиције сопствене теорије, где се на појединим мес

тима, тамо где је то неопходно, ваља осврнути на већ заступане позиције и уп

раво интерпретацијом тих позиција одредити њихов однос према сопственој (да 

ли је блиска сопственом мишљењу или му је страна), с тим што она може бити 

афирмативна (код сродности позиција) или негативна (ако се оне суштински 

разилазе). Дакле, и интерпретација има своју вредност, али само у склопу раз

раде сопствених мисли чиме се потврђује примат ових. За разлику од тог става 

анти-херменеутичара, херменеутика преокреће у неку руку "вредносну скалу" 

и сматра управо интерпретацију врло битном, јер само преко дубљег упозна

вања са резултатима мишљења како новије тако и старије традиције стичемо 

услове за сопствени продуктивни рад, пошто познајући токове традиционалног 

мишљења можемо назрети и алтернативне путеве филозофске мисли. Игно-
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рисањем утицаја традиције, који разрађује интерпретација, могли бисмо стећи 

погрешан утисак о сопственом мишљењу, као да оно започиње аЬ ovo, напросто 
као из пиштоља, без икаквих претпоставки. Против таквог наивног уверења 

о вредности сопственог мишљења управо интервенише херменеутика. Праву 

вредност из њене перспективе има само оно што други умеју плодно протума

чити. Само оно мишљење које је доступно интерпретацији може понети епитет 

филозофски релевантног - све остало води у теоретски солипсизам. 

5. Док су прве четири тезе иманентног карактера, што значи да се тичу 
схватања разлике између мишљења и интерпретације унутар саме филозофије, 

у петој тези је реч о општем културном контексту који утиче на саму филозо

фију и њен систематски интерес. Овај поглед споља је код Шопенхауера, како 

се могло видети, врло критичан. Шопенхауер није само представник филозоф

ског, већ и културног песимизма. Развој духа модерне 15 културе тумачи као де

генерацију духа, као тријумф "књигозналаштва" над изворном мудрошћу, ин

терпретације над самомишљењем, просечног над оригиналним. Ту негативну 

тенденцију примећује на порасту литературе о литератури (данас би рекли: се

кундарне литературе) што води занемаривању класичне литературе и, на крају 

крајева, обезвређивању самомишљења. Хипер-продукција неквалитетних књи

га, појава нових медија (Шопенхауер у виду има новине), читање ради читања, 

а не ради самомишљења - све су то знаци једне дубоке кризе чију дијагнозу 

налазимо већ код немачког песимисте који није видео начин како би се она мо

гла зауставити. То и не чуди, пошто Шопенхауер, поред тога што није имао 

довољно историјског сензибилитета, такође није увиђао ни значај социјалних 

процеса који су управо водили до трансформације и духовне културе. Настанак 

и експанзија грађанског друштва, јачање образовања као важног друштвеног 

ресурса, већа доступност културних добара ширим слојевима друштва, а не 

само оним привилегованим, могућности техничке репродукције књижевних и 

уметничких дела - за идеалисту Шопенхауера то нису дешавања вредна пажње 

филозофа. Самим тиме он остаје ускраћен за увид у трансформацију која је 

управо средином 19. века - још за време његовог живота - задесила саму фи

лозофију: појава историјске свести је водила до сасвим новог вида филозоф

ске саморефлексије који је управо указао на историјски карактер филозофског 

мишљења што је подразумевало усмеравање теоретског интереса и на оне де

терминанте тог мишљења које оно обично није узимало у обзир или их је смат

рало безвредним. Адекватан одговор на ову ситуацију је био управо наступ хер

менеутике као оне дисциплине која ће пажњу посветити историјској димензији 

15 Тај израз као такав не налазимо код Шопенхауера. али за претпоставити је да би се он њиме служио 
даје у оно време био устаљен. Зато би се код њега могло говорити о својеврсном "анти-модернизму" 
што је наличје његовог "класицистичког" става. његовог позитивног става према свему оном што 

носи печат вечно ва.ж·ећег. 
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филозофског мишљења из потребе разумевања историјски условљених форми 

тог мишљења преко реконструкције њиховог смисла. Шопенхауер је оличење 

немоћи једне интелектуалне елите којаје културни престиж покушала одржати 

митом о самостално мислећем, духу времена одолевајућем, у сфери идеја оби

тавајућем генију, дакле, једном пројекцијом сопствених квалитета (није битно 

да ли правих или само умишљених), не увиђајући "механизам" апстракције 

који је произвео тај привидни поредак између наводно више- и нижеразредних 

аутора (мислилаца). Уместо да се конструише антагонизам културе мишљења и 

културе читања, 16 како то чини анти-херменеутичар Шопенхауер, херменеутика 

је од својих почетака имала функцију њиховог посредовања и њихове синтезе. 

Остаје кључно културолошко питање да ли се радило о једном продуктивном 

или пак футилном процесу. 

4. Консеквенце за схватање филозофије 

Шта на крају произилази из конфронтације анти-херменеутике и хер

менеутике за схватање суштине филозофског мишљења? Које консеквенце сис

тематског карактера се одатле могу извући? Пре свега три: прва консеквенца се 

тиче самог карактера филозофског мишљења, друга улоге интерпретације у фи

лозофији и трећа евентуалне вредности читања за развој филозофских мисли. 

За одређење суштине филозофског мишљења су по ономе досад разма

траном важне следеће одлике: референца, самостштост и перзистентност. 

(а) Филозоф је у свом мишљењу усмерен на неку ствар или на неки став о тој 

ствари који је исказао неко други. Питање је да ли он и преко мишљења другог 

може бити упућен на дотичну ствар. Такву могућност не негира херменеутичар, 

штавише, он већ мишљење другог може да сматра за ствар (предмет) филозоф

ског мишљења. Али по томе онда не би постојала засебна ствар као предмет 

мишљења, боље речено: као тоvепs филозофирања, оно што га потиче. Само 

(у текстовима филозофа-ауторитета) постављена ствар би се смела сматрати 

"правим" предметом, а онај ко би мислио о некој ствари коју досад нису (или 

барем не довољно дубоко) промишљали "велики" филозофи или дошао до ми

сли које бацају ново светло на досад разматрану, био би вероватно игнорисан 

и не би се убрајао у "заједницу мислилаца". Таква пракса свесног игнорисања 

би свакако била врло дискутабилна и отуда бих реферисање на саму ствар (без 

(претераног) навођења других ауторитета) сматрао минималним критеријем 

за одређење неког мишљења као филозофског. (Требало би наравно посебно 

навести по чему се препознаје рекурс на саму ствар, али то би захтевало под

робнију анализу која овде мора изостати.) (б) Може се претпоставити да ће 

се онај филозоф сматрати самосталним који у свом делу даје више исказа о 

16 Даје култура читања и те како комплексан феномен показује Мангелова минуциозна студија Историја 
читања. Упор. Мангел 2005. 
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самој ствари од оних који се односе на мисли других о тој теми. Довољно је 

да се упореди један Кантов текст са текстом неког интерпрете његове филозо

фије па да се увиди да су разлике између "мисаоних стилова" очигледне. Док 

Кант, рецимо, даје одређење априорних форми сазнања, његов интерпрет ће се 

питати у којој мери је то условљено неким екстерним утицајима, повезиваће 

то са Декартовим или Лајбницовим априоризмом, упоређиваће посткантовске 

концепције априорног са оном Кантовом итд. 17 Међутим, управо је у другој по

ловини 20. века највише оспоравана идеја оригuнШ1ности као што то показује 
и постмодернистичка критика субјекта, аутора и извора (у историјском сми

слу). Следећи Фукоа, у француској филозофији се развила интелектуална мода 

да се буде што "неоригиналнији" (што је наравно мање-више била само шала 

с обзиром на квалитет радова неких мислилаца - уосталом, Фуко је најбољи 

пример једног таквог "оригинално неоригиналног" аутора). Но то ипак не може 

учинити потпуно излишном разлику између више и мање оригиналних мисли

лаца, како би то Шопенхауер рекао: између "самомислилаца" [Se!Ьstdenker] и 

"библио(фило)зофа" [Bйcherphilosophen] - ако ништа више, ради се о градуал

ној разлици, али разлика постоји у сваком случају. (в) Што се тиче временске 

димензије филозофског мишљења, може се констатовати да је његова одлика у 

томе што његови резултати нису нераздвојиви од историјског контекста, јер кад 

би то био случај, онда се о њима више не би могло дискутовати у каснијим раз

добљима; имали би само историјски карактер, па би се вероватно само "регис

тровали" попут других историјских чињеница. Даје ово последње случај, како 

би онда Платонова теорија идеја могла да нађе симпатизере толико векова кас

није у филозофији ренесансе, немачком идеализму, новокантовству, Фрегеовој 

логици или Хусерловој феноменологији? Дакле, мора постојати нека ноематска 

срж значајних филозофских мисли која је отпорна на "ерозију" времена, која 

се одржава не само захваљујући очуваним материјалним медијима, што је еле

ментарни предуслов одржања мисли, 18 него и услед могућности да се изнова 

актуализују - не само разумеју, него и даље развијају. Ради се о једној пара

доксалној особини филозофских мисли: уједно су иманентне и трансцендентне 

у погледу на време, могу се интерпретирати као производ једног времена које 

већ тиме превазилазе што се могу изнова актуализовати и развијати. Говорећи 

17 Један поуздан, мада само "спољашњи" индикатор самосталности једног аутора јесте број цитата у 
његовим списима. За разлику од такозваних интерпрета, чији текстови врве од цитата, код Канта се у 

Критици чистог ума не може наћи скоро ниједан! Занимљиво јс уопште да у делима класика готово 

да нема цитата, што указује на њихову истинску самосталност која се потврђује без лоз ив ања на друге 

изворе. А ако се ови помињу, онда npe у виду парафраза ставова него у виду цитата. Препоручио бих 
данашњим херменеутичарима да се позабаве том чињеницом и даје разјасне. Највећу корист од тога 

би имали они који се због евентуалног приговора да су дwтетанти устручавају да о некој материји 
пишу слободније, иако би то радо хтели да учине. 

18 Иронија историје је да се учење Платона као критичара писма и медија par excellence одржало управо 
путем писмене комуникације мећу (не)истомишљеницима, захваљујући преводима његових елиса на 
друге језике и њиховој детаљној егзегези. 
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речником феноменологије, могло би се рећи да су мисли филозофа суштине 

ноематског карактера које су без обзира на своју трансцендентност подложне 

варијацији. Отуда се оне могу разумети и интерпретирати увек на другачији на

чин. Управо у томе лежи плодност филозофског мишљења - могућност алтер

нативног тумачења којим се обогаћују досад заступљене перспективе. 

Овим је већ дотакнут појам интерпретације који је кључан када је у пи

тању проблематизовани однос херменеутике и анти-херменеутике. Да ли је интер

претација у истој мери важна за филозофију исто као и сопствено мишљење или 

је чак и важнија од овог? Ако изузмемо случај да већ саму филозофију сматрамо 

својеврсном интерпретацијом стварности (то би био шири смисао речи ,интер

претација'), јасно је да ће интерпретација за филозофију бити важна, ако ништа 

друго онда из разлога који се назире из пређашњих размишљања, наиме, како би 

се стекла могућност ре-актуализације ноематске сржи једне филозофске идеје. По 

томе би интерпретациони процес био неопходан, не само како би се одржао кон

тинуитет одређених идеја, већ и како би се поље филозофског дискурса могло и 

другачије конфигуровати, како би настао простор за нове варијанте једне идеје или 

чак за нове идеје. Али јасно је да се процес интерпретирања онда доводи у везу са 

оним на чему инсистирају анти-херменеутичари: са самомишљењем; тек у вези 

са њим он добија свој дубљи систематски значај. Наиме, интерпретација постаје 

хеуристичким елементом филозофије, она је средство које је потребно филозофу 

да би припре.м.ио сопствену стратегију решавања неког проблема, а ова се састоји 

у изналажењу нових или подеснијих перспектива посматрања неке ствари што се 

може постићи само сопственим мисаоним напором (барем ако се очекује иноватив

но решење оног проблема). Интерпретација интегрисана у филозофско мишљење 

не само да има смисао, него и употпуњује само мишљење и штити дотичног фи

лозофа од приговора да игнорише онај део филозофске традиције који се бавио 

решавањем истог проблема. Интерпретација ван оквира разматрања проблема не 

губи смисао, али она не може да претендује да је идентична са филозофирањем јер 

ово - као што је горе напоменуто - има одлику даје усмерено на саму ствар, а не 

на мишљење других. Строго узев, онај ко само интерпретира друге филозофе, а то 

не чини како би конфронтирао своје ставове са њиховим, што захтева сама ствар 

- не може се сматрати филозофом, колико год оригинални били његови увиди у 

позадину реконструисаног мишљења. Интерпретација не може бити замена за 

продуктивно миииьење. Анти-херменеутика је овде у праву наспрам херменеутике 

и херменеутичари би требали озбиљно да размисле о овом проблему. 

Напослетку овим светло пада и на статус читања у филозофији. Јас

но је да без читања филозофске литературе нико не може постати филозофом. 

Не само из тог разлога што му недостаје потребно знање, него и зато што се 

већ читајући учимо фwюзофирању. Учимо се на тај начин што улажемо напор 

да разумемо текстове које ишчитавамо - разумевање овде управо изискује ак

тивност читаоца, његову спремност да актуализује мисао у себи, да у себи 
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предочи исту мисао као аутор (што не значи да ће је тиме и прихватити). Овде 

греши анти-херменеутика, ако сматра да читање не подразумева тај напор. Чи

тање филозофског дела се одвија на вишем нивоу него лектира дневних новина 

и популарних часописа - с тим ће се сложити како представник херменеутике 

тако и њен критичар. Јасно је, дакле, чему служи читање: стицању основне 

фwzозофске компетенције. Онај ко без читања долази до филозофских мисли 

је онда одиста геније - или пак обични дилетант. 19 Проблем у вези читања 

настаје онда када неко сматра да се првенствено њиме може оспособити у са

момишљењу; али јасно је да се само сопственим покушајима, промишљањем 

непосредног (доживљеног) искуства, а не само приказаном од стране другог, 

долази до самосталног филозофског става. Парадигму читања и разумевања у 

херменеутици би требало заменити оном писања и стварања - креативност 

мишљења би требала потиснути његову репродуктивност. Да ли херменеутика 

може одговорити том задатку (подстицању креативности)? То је питање које би 

требало доћи у жижу њеног интересовања, не само како би се и она сама обно

вила као дисциплина, него и како би могла дати продуктивне импулсе за јачање 

филозофског мишљења. Херменеутика, досад фиксирана на прошлост, мора 

се окренути према будућности и ставити се у службу продуктивног мишљења, 

дакле, припомоћи филозофији у изналажењу нових могућности истраживања 

ствари и изражавања мисли. На тај начин ревидирана, она би могла постати 

нови органон будућег филозофског мишљења. 
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Dr. Daтir Sтiljanic 

PRALIMINARIEN FUR EINE REVISION 
DER PHILOSOPНISCHEN HERMENEUТIK 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die Aufgabe dieser Arbeit liegt darin, das Terrain flir eine Revision der phi
losophischen Hermeneutik vorzubereiten. Diese Revision ist desha!Ь erforderlich, 
weil die Ьisherige Hermeneutik nicht griindlich genug den Unterschied zwischen 
dem eigenen Denken und dem Denken anderer durchdacht hat, zwischen dem sach
bezogenen Denken und der Interpretation von Gedanken anderer Autoren. Die Ver
nachlassigung der Ausarbeitung dieses Unterschieds kann klar aus der Sicht einer 
"Anti-Hermeneutik" bemerkt werden, welche als Pendant der modernen Hermeneu
tik konstruiert werden kann. Anti-hermeneutische Ideen kann man bei Schopenhauer 
vorfinden, wobei hier kurzjene ins Auge gefasst werden, welche mit der Bestimmung 
des sog. "Se!Ьstdenkens" und mit der Frage nach dem Wert des Lesens fiir die Phi
losophie und die gesamte Kultur zu tun haben. Schopenhauers unsystematische Ge
danken werden dann in fiinf anti-hermeneutischen Thesen zusammengefasst, we\che 
auch aus der Perspektive der Hermeneutik durchzusprechen sein werden. Ат Ende 
der Arbeit werden aus dieser Diskussion Sch\iisse iiber die Natur des philosophischen 
Denkens, die Rolle der lnterpretation in der Philosophie und den eventuellen Nutzen 
des Lesens flir die Entwicklung philosophischer Gedanken gezogen. 

Schlйsselworter: Revision der Hermeneutik, Verstehen, Interpretation, Le
sen, Se!Ьstdenken, Schopenhauer, Anti-Hermeneutik. 
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DARVIN I PROBLEM VARIJACIJE 

MajaSolar 

SAZETAK 

Darvinova teorUa evolucije razmatrana је u kontekstu proЫema i pojma varijacije, 
zasnovanom па logickim odredenjima pojmova promene, razlike i drugosti. Pokazuje se da 
је Darvinova teorija evolucije drugaCija od paradigmi evolutivnih misljenja koje su zasnova
ne na objektivnom klasifikatorskom, kao i tipoloskom esencijalizmu, i koje pretpostavljaju 
prvenstvo pojmova identiteta i nepromenljivosti. Biologijsko-filozofsko misljenje koje је po
pulacionisticko klasifikacije konstituira tek nakon poimanja proЫema varijacije i modifikabil
nosti, cime se uspostavlja kao revolucionarno. 

Кljucne reci: varijacija, razlika, proЫem odredbe Drugog, esencijalizam. 

Prirodni klasifikatorski esencUalizam, kao vid objektivnog esencijalizma od 
kojeg se polazi u razvrstavanju, nabrajanju, opisivanju i tabeliranju vrsta, pretpostav
lja logiku supstancUalnosti koja misli organitet kao ono prvoЬitno i nepromenljivo. 
Priюda se razumeva kao vec raspodeljeni organski objektivitet ujasno definisane do
mene. Vrste su, stoga, strogo definisana Ьivstva kao objektivna struktura, od cega po
lazi svaka klasifikacija i identifikacija. Pretpostavlja se da u prirodi postoje organska 
Ьiса koja su vec razdeljeni i strogo razgraniceni entiteti, ра su naknadno i pojmovno 
svrstani shodno razlicitim sistematikama, pri cemu se kao pojedinacna mogu misliti 
i u vlastitim opstostima kao vrsnim, rodnim itd. Ono sto cini individua\ne razlike 
kao i svaki oЬik varUacije medu njima, slюdno polazistu objektivnog esencUalizma, 
postaje sekundarno. Organski objekti gradiraju se kao staticka polazista i pozicije, 
а varijacije i razlike kao odredbe koje su zasnovane tek na prvoЬitniQi)m \ogickim 
odredbama identiteta i nepromenljivosti. Uzima se da su organski oЫici kao takvi, 
kao sustinski inavrijantni, kao опо sto nosi odredena obelezja ро seЬi, kao pozicioni
rano od kojegje tek mogucno Ьi\о kakvo varijaЬilno. Bi\jke, zivotiпje i \judi postoje 
kao cinjenice, а stvar је klasifikatorskog esencijalistickog razuma (kao tabelarnog 
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razшna) da ih popise, opise, prikaze postupcima definicije i divizije, klasificira, raz
vrsta ... NajЬitnije је ono nepromenljivo, ono stalno kao sustinsko u svim promenama, 
od cega polaze Ьiologijske sistematike. U cilju napora odredivanja ranga najva2ni
ji su oЫici kao nesumnjivi, dok se modusi varijaЬilnosti izvode iz pretpostavljene 
stalnosti i Ьitnosti, cesto apstrahovani, zanemareni, prikazani statisticki kao prosek, 
zadajuci mnoge muke sistematici. "Treba se opomenuti da sistematicarima nije pri
jatno kad pronadu promenljivost u vaznim odlikama, i da ih nema mnogo koji hoce 
marljivo da ispituju unutrasnje i vazne organe, i da ih uporeduju sa mnogim primerci
ma u istoj vrsti." (Darviп 1985: 57) Sve razlike koje se pokazuju u strukturi razlicitih 
jediпki, shodno ovakvoj sistematicarskoj konstelaciji, Ьile Ьi opisivane nezavisno od 
pojma varijacije. Razlicitost Ьi Ьila prikazaпa kao razlicitost nepromenljivih oЫika. 
Cesto se i пajmanja razlika smatra obelezjem nove vrste, te "na taj naciп pojam vrste 
postaje nekorisпa apstrakcija, koja oznacava i pretpostavlja poseban cin stvaranja". 
(Darvin 1985: 61) Dakle, prirodпo-objektivni klasifikatorski esencijalizam i tipolos
ki eseпcijalizam, koji pretpostavljaju iпvarijaпtne ideпtitete jedinki i vrsta kao ono 
prvo, svode svaku promeпu i razliku na supstaпcijalnost onog stalnog i identicnog. 
Razlika i varijacija su produkti ideпtiteta i stalnosti, kao subordinirani pojmovi. Tako 
se pojam razlike i pojam promeпe koпstruira kao rezultat prvoЬitnijih i neposredпijih 
pojmova. Sam predmet prirodnog misljenja је na ovaj nacin пaspramпa priredenost 
koja se nakпadпo zahvata pojmovпom aparaturom (prirodnim deskripcijama i klasi
fikacijama), а ne predmet kao uпutrasnje postajanje pojma. Objektivni klasifikatorski 
eseпcijalizam polazi od postojanja kao prelazeпja u ono spoljasnje. 

Darvin misli sasvim drugacije polaziste. U krucijalпom delu, Postanak vr
sta, Darviп пе polazi od onoga sto jeste, od Ьiса, Ьivstva i sustine kao nepromenlji
ve ... vec od onoga sto пiје, od pojma promene, od varijacije i razlike! Vec sam naslov 
ovog revolucioпarnog dela pretpostavlja govor о postajanju, о uпutrasnjem nastanku 
а пе spoljasпjoj egzisteпciji koja se пakпadno iпtegrira u misljenje. I sam pocetak 
Postanka vrsta zapocinje pojmom promene. Prvi podnaslov је MENJANJE gajenih 
vrsta, zatim sledi poglavlje naslovljeno PROMENE и prirodnom stanju а citav splet 
narednih poglavUa referira prevashodno na ono sto teoriju evolucije etaЫira kao te
oriju zasnovanu na pojmovima razlika, varijacija, borba za opstanak, prirodno oda
Ьiranje, teskoca (Teskoce teorije) itd. Darvin nije otpoceo vlastito delo grandiozпim 
sistematikama i klasifikacijama, vec onime cime је mпogo teze otpoceti, pojmovirna 
promene. Tek nakon minucioznih aпaliza svih teskoca vezaпih za poimanje posta
jaпja vrsta, kao i elaboriranja razlicitih slozenih uslova koji omogucavaju misljenje 
postaпka, Darvin се posvetiti poglavlje sistematici. Pretposlednje poglavlje (premda 
i poslednje,jer је poglavlje nakon ovog zapravo pregled i zakljucak celokupnog dela) 
naslovljeno Uzajamna srodnost iivih Ьiса - Morfologija - Embriologija - Rudimen
tarni organi Ьiсе upriliceno za razmatranje klasifikacija i prirodnih sistema zivog 
sveta. А pocetak cine razmatranja pojmova promene i razlike, misljenje se krece od 
postalosti i postajanja, ј citave pojmovпe koпstelacije cije su Ьitne karakteristike pro-
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menljivost, preinacenje, modifikaЬilnost, transformacija i razlicita posredovanja na
cina Ьitka. Dakle, polazi se od onoga sto је u najvecoj meri рrоЫет. Darvin polazi od 
pojma promene kao sustinskog pojma, od promene kao sustinske јег је sama sustina 
promena! 

Uociti varijaЬilnost i razlicitost zivih Ьiса same ро seЬi nije odvec vazan 
zakljucak, sve dok se ne ispitaju uzroci i zakoni kretanja same stvari. Zato se i za
kljucivanje prirodnjaka koji razmatraju uzajamno srodstvo organskih Ьiса, njihove 
embrionalne odnose, geografska rasprostranjeпja, geoloske sledove i ostale nizove 
ciпjenica koji ukazuju па postalost vrsta, ipak pokazuje kao пedovoljпo i пezadovo
ljavajuce zakljucivanje. "lpak, takav zakljucak, cak i ako Ьi Ьiо dobro osnovan, ne 
Ьi zadovoljavao, dok se пе poka.Ze kako [podvukla М. S.] su se bezbrojne vrste koje 
zive па паsој zemlji meпjale, tako da su stekle to savrseпstvo grade i prilagodeпosti 
koja s pravom izaziva na5e divljenje". (Darvin 1985: 24) Ispitivaпje uzroka promena 
i prilagodavanja ne iziskuje odgovore na pitaпje Sta?, vec zahteva najozЬiljпije pre
davaпje samoj stvari misljeпja i pokazivaпje Kako? опа postaje. Teorija evolucije se 
ne zasпiva kao deduktivni prirodni sistem misljeпja iz kojeg se izvode nepromenljive 
zakoпitosti, пiti pretpostavlja vrhovпo nacelo kojim Ьi se fundirali Ьiologijski feno
meпi. Uzroci koji objasnjavaju i opisuju diverzitet i varijaЬilnost Ьiologijskih eпtiteta 
su slozeni, te cine citave konfiguracije uzrocnosti koje је sve potrebno pazljivo propi
tati. "Prirodnjaci stalпo ukazuju na spoljne uslove, kao sto su klima, hrana, itd., kao 
da su ovi jedini moguci uzroci toga meпjanja. U jednom ogranicenom smislu, kao sto 
сето videti docпije, to moze Ьiti istina; ali besmisleno је samo spoljnim uslovima 
pripisivati gradu tela ( ... ) Ьilo Ьi isto tako besmisleno objasnjavati gradu ovog para
zita i njegove odnose sa nekolikim razlicitim organskim Ьicima dejstvom spoljnih 
uslova, ili пavikom, ili voljom same Ьiljke". (Darvin 1985: 24, 25) U mnogostrukim 
odпosenjima razlicitih нzroka i uslova pokazuju se i mnoge neobja5njivosti, sto Dar
vin nikada ne propusta da istice. Teskoce, zamerke, prigovori, пepotpuпosti i proЫe
mi su konstituvni momenti sa.me teorije, ali oni zahtevaju jos veci napor i ozЬiUnost 
istra.Zivanja, ne Ьi li se napredovalo. 

Od cega onda poceti istra.Zivanje, ako smo se zadesili na fluktuativnom tlu, 
na polazistu koje је i samo promena i nepotpunost? Kako uopste osvetliti 'tajnu 
nad tajnama' ako је i samo polaziste nesigurno i zamrseпo? Nije li i sam рrоЫет 
koji navodi na istrazivacki put zavodUiv vlastitom dvostrukoscu znacenja? Ako је 
proЫem ono proЫematicno kao nesigurno i nepotpuno, ali i istovremeno i stit, ok
lop, dakle опо najsigurnije, опdа pocinjuci istrazivanje proЫematicnim krecemo 
od onoga sto najvise stiti, sto је пajpouzdanije. Darvin neprestano istice kako је u 
istrazivanjima neophodno cinjenicno gradivo, ali ipak se ne polazi od pukog opisa 
i пabrajanja pozitivпih data. Као mladi prirodnjak koji је putovao na brodu Bigl 
Darvin је vec iшао priliku da sakupi gradivni materijal za dokazivanje. Ali оп tek 
nakon pet godina dopusta sehi da umuje о tim cinjenicama, " ... dopustio sam seЬi 
da umujem о tome predmetu"." (Darvin, 1985 : 23), pojmovno razvijajuci naucni 
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sistem u kojem se razmatra kako se odvijaju Ьiologijske datosti shodno univerzalnim 
principima. Darvinov presedan u literaturi ogleda se u tome sto је empiricko-evolu
cijsko gradivo pojmovno izvedeno iz principa na koherentan nacin i prikazano poj
movno-naucno kao niz mehanizama kojima se objasnjavaju Ьiologijski fenomeni u 
vlastitoj varijaЬilnosti i istoricnosti. Pomno proucavajuci dejstva razlicitih uslova na 
ove zakonitosti Darvin је konstituisao teoriju evolucije u naucnom smislu, ostavlja
juci sirok prostor i za samokriticnost i otvorenost proЫema vlastite umne tvorevine. 
Dakle, ne samo skupljanjem cinjenica i njihovim pukim opisivanjem, vec pojmovnim 
shvatanjem proЫematike postanka vrsta, zapoceto је zasnivanje Ьiologije kao nauke. 
Polazi se od same stvari prirodnog misljenja, koja pokazuje vlastiti put i putokaz kao 
unutrasnje postajanje, od stvari koja jeste misao о samokretanju. Darvin је mi§ljenje 
same stvari otpoceo od onoga sto је najЫize i najpouzdanije, od razmatranja menja
nja gajenih vrsta. 

Najpre promene se razmatraju kao domace varijacije, jer najbolji putokaz 
su gajenja domesticiranih Ьiljaka i zivotinja, "u ovom i u svim drugim zamrsenim 
slucajevima uvek sam nalazio da је nase poznavanje domacih varijacija - mada nep
otpuno - najbolji i najpouzdaniji putokaz". (Darvin 1985: 25) Zapocinjuci analizu 
uzroka promenljivosti, Darvin smatra da varijacije nastaju usled dejstva prirode 
samog organizma kao i prirode spoljasnjih uslova. Promene mogu da se razvijaju 
kao male, velike, odredene i neodredene, а nijanse stupnjeva promenljivosti zapravo 
zavise od toga sta се se definisati kao uzor od kojeg Ьi onda promena Ьila mogucna. 
Takvu sistematiku Ьi potvrdilo objektivno esencijalisticko misljenje koje polazi 
od uoЫicenih entiteta. Ali i sami Ьiologijski entiteti su omoguceni tek promenom. 
Varijacija nije ono sto је tek omoguceno ne-varijaЬilnim, vec se varijacUa razvija 
prevashodno u vidu varijacije sebe same, u vlastitom samokretanju. Darvin uocava, 
i zapocinje takvim pojmovljem, da је varijaЬilnost fenomen koji је u celokupnom 
organskom svetu na delu, а sama granica izmedu onoga sto Ьi Ьilo relativno stalno i 
onoga sto Ьi Ьilo promenljivo је fragilna. r konvencionalno utvrdena. 

Priroda је neprekidno postajanje varфcija. Neke promene u organizmima 
postaju odlike koje se nasleduju, а neke ne. Konvencionalno, naslednost se smatra 
pravilnom а nenaslednost anomalijom. Ali gde је tacno ta granica odstupanja shodno 
kojoj Ьi Ьilo moguce razluciti sta је pravilno а sta monstruozno, nije moguce jasno 
precizirati. "U dugim vremenskim razmacima, medu milionima jedinki koje su od
gajane u istoj zemlji i hranjene gotovo istom hranom, javljaju se ponekad tako jako 
izrazena odstupanja u gradi da zasluzuju da se nazovu monstruozitetima; ali izmedu 
monstruoziteta i malih promena ne moze se povuci jasna linija". (Darvin 1985: 28, 
29) Ova granica menifestirala Ьi se najvise ako razmatranje polazi od nasleda kao 
kljucnog aspekta razvica. Svaka varijacija ima naucni znacaj samo ako је nasledna, 
ako se ponavlja i relativno ustaljt1je. Veoma kratke i prolazne varijacije nemaju znacaj 
za teoriju, ako su varijacije trajnije onda su odredene nasledem i reverzijom (ustu
kom). Dakle, naslede ovde ima kljucnu ulogu. Ali ne samo da је Darvinu jasno da 
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to nije jedini aspekt razvoja organskog, vec је i onaj najnepoznatiji. Jako је Mendel 
zapoceo svoja geneticka izucavanja u vreme delovanja Darvina i njegovih savreme
nika, oni za to nisu znali, stoga su im zakoni nasledivanja ostali nejasni. "Zakoni koji 
upravljaju nasledem vecinom su nepoznati". (Darvin 1985: 32) Tako је Darvin jos 
uvek tvrdio, iako ne jednoznacno, kako su i dejstva navike, kao i povecana upotreba 
ili neupotreba delova, nasledni. Lamarkisticki relikti и objasnjenjima naslednosti 
varijacija figuriraju kao dopunski logicki elementi. 

Gajeci biljke i zivotinje covek је vekovima postajao uzrocnik (nesvesnog) 
odaЬiranja. Ukrstajuci, kalemeci, saЬiruci izvesne korisпe odlike, covek је stvarao 
za sebe korisne rase i odrzavao mnostvo varijacija trajпijim pomocu пasleda. OЬlik 
odaЬiranja koje је Darvin nazvao nesvesnim "". nastaje usled toga sto se svako trudi 
da ima najbolje jedinke zivotiпja i da njih upotreЫjava za priplod". (Darvin 1985: 
4 7) Akumulativno odaЬiranje onih varijacф koje priroda nudi saЬira se и пesvesпom 
preinacavaпju vrsta i rasa. Covek је stvarajuci za sebe korisпe rase, nesvesno uticao 
и preinaci i usavrsavanju razlicitih oЬlika. Тај proces је vremenski dug, tako da se 
veliko mnostvo promena koje su sporo i пesvesno nagomilane vise ne raspoznaje. 
Prirodпjak moze da prepoznaje gradivo prirode kao dato, ali prirodnjak evolucionista 
se pita kako је to dato postalo, kako је опо sto izgleda kao neposredno postalo kao 
rezultat. Tako se misao о sustini Ьiologijskih predmeta izlaze kao misao о istoricnoj 
sиStini predmeta znanja. 

Rezimirajuci prvo poglavlje Darvin је jos jednom istakao kako izgleda da 
је od svih uslova proizvodenja varijacUe пajznacajniji uslov nasleda. Iako је poka
zao slozenost razlicitih uzrocnika promenljivosti, od uticaja spoljnih uslova, preko 
korelativnih promena, ра dejstva upotrebe i пeupotrebe organa, ра posebno isticuci 
polno mnozenje и proizvodnji varijacija, Darvin је ipak zakljucio da naslede kao 
priroda samog organizma (опо najnepoznaЩe) ima glavпu ulogu и proizvodeпju 
svakog osobeпog oЫika promeпe. "Nije пeverovatпo daje promeпljivost pod svim 
okolпostima nuzno i и Ьicu sadrzano svojstvo". (Darviп 1985: 53) Promenljivost se 
tako pokazuje kao produkovana mпostvom slozeпih zakoпa, koji su svi njeпi vlastiti, 
koji su uslovi zivota. Priroda nije пikakva пeposredпost пiti mrtva i pasivпa iпstaп
cija koja Ьi pokretljivost doЬijala od пјој straпih oЫika. Nije tvorac taj koji utiskuje 
promeпu и prirodu, niti опа пасе/о varijacije prima od Ьi!о cega njoj tudeg. Nacelo 
kretanja prirode је и njoj samoj, sama priroda је neprekidno kretanje i unutrasnje 
postajanje. Priroda је vec vlastita promeпljivost, vlastita drugost i beskonacna ot
vorenost mogucnosti kao varijaЬilnih. PromenUivost је tako pod svim okolnostima 
nuzno i и vlastitom prirodnom Ьicu sadrzano svojstvo, priroda је promeпa, sustina 
prirode је pojam promenljivosti. 

Ako se razgranicenje strukturnih razlika koje producira mnostvo promena 
pokazalo kao tesko shvatljivo i slozeпo tamo odakle se poslo kao od najЫizeg i na
jpoznatijeg mesta (u sferi gajenja domacih zivotinja i Ьiljaka), onda је jos kompleksniji 
pokusaj zasnivanja pojma varijacije u analizi promena и prirodnom stanju. Darvin u 



144 MajaSolar 

drugoj g\avi Postanka vrsta, pre analize promenljivosti u prirodnom stanju, pokusava 
misaono razluCiti pojam vrste, pojam varijeteta, pojam monstruoziteta, te pojam indi
vidua\ne razlike (kao varijacije). Koliko је ovo razlikovanje slozeno pokazuju i sama 
neslaganja medu autoritetima, sistematicarima i prirodnjacima. Ne osporavajuci niciju 
merodavnost Darvin uvida koliko su klasifikacije proЫematicne onda kada polaze 
od pukih empirickih prikupljanja podataka, "". ali prirodnjaci se razilaze mnogo u 
odredivanju odlika koje imaju rodovsku vrednost, buduci da su sva takva prosudivanja 
za sada empiricna [podvukla М. S.]". (Darvin 1985: 34) Sva neslaganja i nekompati
Ьilnosti klasifikacija i sistematika ticu se pukih empiricnih posmatranja, koje su onda i 
puki ројат kao apstraktno odredenje, а ne pojam kao takav u konkretnom razvicu. 

Na ovom mestu povuci сето paralelu sa jednim znacajnim Hegelovim 
promisljanjem pojma prirode i pokusati uociti Darvinov napor da dode do vrlo slicnog 
рајта stvarne promene i stupnjevanja. Shodno odredЬi pojma prirode iz Enciklopedije 
.filozofijskih znanosti upuceni smo na dve Ьitne oznake ustrojstva prirode: ( 1) ideja u 
formi drugotnosti i (2) sistem stupnjeva. Za Hegela pojam је rea\nost, zЬilja u kojoj 
se priroda pojavljuje. U najpregnatnijoj odredЬi prirode, kao i razlici pojmovnog od 
prirodnog razvica, kaZe se s\edece: "Prirodн valja smatrati kao sistem stupnjeva koji 
nuzno proizlaze jedan iz drugoga, а od kojih је iduci istina onog iz kojega rezultira, 
ali ne tako da se jedan iz drugoga proizvodi prirodno, nego iz unutra5nje ideje koja 
sacinjava osnov prirode. Metamorfoza pripada samo pojmu kao takvome, jer је samo 
njegova promena razvoj. No, pojam је u prirodi dijelom samo nesto unutra5nje, а di
jelom egzistentan samo kao ziva individua; stoga је samo na nju ogranicena egzis
tentna metamorfoza." (Hege\ 1987: 208) Priroda se tako pokazнje kao spolja5njost 
ideje koja mora Ьiti iscezavajuci momenat da Ьi ideja dosla do svog Ьitka-za-sebe. 
Ali priroda ll ideji kao formi drugotnosti је najpre vlastita drugost, drugost sebe same. 
Priroda nije priredena svesti kao puka pred-metnost koju Ьi onda Ьi\о moguce misliti 
na nacin predstavljanja, osecati i dozivljavati kao neposredni Ьioloski faktum na nacin 
neposrednosti, dokucivanja zrenjem ili samo zahvatati prirodnim filozofiranjem koje 
је uvek formalizirano, vec mora Ьiti mogucno pokazati unutrasnju dijalektiku prirode 
koja jeste unutrasnja mogucnost ројта. Prirodno filozofiranje pukim klasifikacijama, 
konstrukcijama, zomim prikazima i taksonomijama jeste postupak tabelarnog razuma 
koje је nedostatak pojma. Pojmovnost kao realno znanje osvedocava se jedino prikazi
vanjem same stvari misljenja, kao varijaЬilne i uvek razlicite. Utoliko se priroda prika
zuje najpre и odredЬi drugosti sebe same. I sama stupnjevita struktura prirode mani
festira vlastitu drugost. Ako Ьi se tip stupnjevanja razmatrao kao pгelaZenje odredЬi 
jednih u druge, onda Ьi Ьile pretpostavljene pozicije, koje Ьi se kasnUim razvicem, 
naknadno, oЬ\ikovale u опо drugo. Stupnjevanje Ьi tada Ьilo prikaz gradnje kao zas
nivanja i utemeljenja, pri cemu postoje pozicije kao temelji koje prelaze u varijacije. 
Ako Ьi se pak radilo о postavljanjн stupnjeva jednih iz drugih, onda Ьi na delu imali 
matematicki metod konstrukcije. Ali ako је filozofski metod odavanje zivotu same st
vari, onda se sama stvar gradira stupnjevanjem kao razvojem, pri cemu su momenti 



DARVIN Ј PROBLEM VARJJACIJE 145 

drugosti i promeлe оло sto samo sebe razvija. Stupлjevi proizilaze jedлi iz drugih i tek 
u razvicu олi imaju v\astitu puлinu, ле pre toga. Logicki c\aлovi ovih odnosa zapravo 
лikada ле stoje zasebлo u supstaлcijalnom smislu, sve izvorлe odredbe su siromasлe i 
ne mogu se intronizovati. Као predstupnjevi izvorne odredbe su nuzne, ali one svoju 
istiлu imaju samo u dovrsenoj celini, u rezultatu. Sa tog stanovista, Hegelove odredbe 
drugoprirodnosti su u slozenijim odnosima sa prvoprirodnoscu nego sto је to misljeno u 
tradiciji pre njega. Drugost nije drugost neke pretpostavljene prvosti kao izvome, vec је 
prvost drugost sebe same, лeposrednost kao rezultat moci posredovanja. Prirodaje na
jp1·e drugost sebe same, а tek onda drugost duha u koji se u samokretanju vraca. Ovakav 
zakljucak verifikovanje odredлicama prirode kao drugosti i stupnjevitosti. Permanent
na otvorenost za vlastite varijacije omoguceлaje ла svim stupлjevima upravo drugoscu 
kao лeodvojim konstitutivлiш logickim momeлtom svakog fenomena. Tako је priroda 
u Hegelovoj eksp\ikaciji misUena kao sustiлski druga i stupлjevita u varijacijama! 

Darviлovo promisljanje pojma promeлe i pojma razlike (kao razlicitih stup
njeva) pociva upravo na razvijanju ideje ројта kao realnosti. Razliciti stupnjevi 
kao pojmovi organskih Ьiса jesu razliciti stupnjevi prirode. Mnostvo raznovrsnosti i 
пшоgоЬrојла variranja cine postupna prelaZenja, јег ро Darvinu priroda пе ciпi skok
ove. А saшi nizovi stupnjeva jesu miSljenje stvarnih prelazenja. "lzvesno је da do 
sada nije povucenajasлa graпicna liлija izmedu vrsta i podvrsta, tj.oЫika koji se ро 
misljeпju лekih prirodлjakajako priЫizavaju raпgu vrsta, ali ga ne dostizt1 sasvim; а 
to лiје ucinjeno ni izmedu podvrsta i dobro izrazenih varijeteta, ili izmedu neznatлih 
varijeteta i individualnih razlika. Те razlike prelaze jedne u druge pomocu neosetnih 
nizova, а niz izaziva misao о stvarnom prelazu [podvukla М. S.]". (Darvin 1985: 63) 
Stt1pnjevi su оло sto nastaje razvicem, stupлjevi mogu da postanu stupnjevi samo 
kada se kao razliciti ponavljaju i u tош poлavljaлju gradiraju. U osлovi је raz\ika i 
promeлa, а Ьilo kakav oЫik kao realaл i relativno trajan uspostavlja se kao razvijajuci. 
Polazi se, dakako, od razlike i promene, ра i onda kada su one najmanje. Za prirodu 
su konstitutivne razlike i varijacije, samo one i mogu uoЫiciti razvoj prirodne stvari u 
vlastitim slojevima. "Stoga, premda individualne razlike imaju za sistematicara malo 
znacaja, ја smatram da su one od najvece vaZnosti za nas [podvukla М. S.], posto 
cine prve stepeлe ka oлim neznatлiш varijetetima za koje se smatra dajedva treba da 
budu pomenuti u prirodopisnim spisima. Ја smatram varijetete koji su za neki stepeл 
odredeniji i postojaniji kao stepene koji vode јасе izraZenim i postojanijim varijeteti
ma; а ovi vode dalje ka podvrstama, а potom vrstama". (Darvin 1985: 63) Tako је 
pojam vrste konvencionalni izraz koji imenuje slicne jedinke, dok se pojam varijeteta 
odreduje kao vrsta и zacetku, kao pojam za manje odredeлe i vise fluktuativne oЫike. 
Ne dostizu svi varijeteti rang vrste, јег neki mogu i da izumru ili da ostanu varijeteti 
dugacak period. Pojam varijacije pak odnosi se na svaku individвalnu razlikв. Na 
ovom mestв tek se otvara proЫemsko polje razumevaлja biologijskih pojmova. 

Iлdividualne razlike kao odlike bilo koje jedinke imaju za Darvina, dakle, 
najvect1 vaznost, паrаvло ukoliko su nasledne i u tom smislu ocuvaпe. Оле па taj 
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пасiп postaju materijal za prirodпo odabiraпje. Dakle, пе polazi se od datih oЫika, 
jediпki, varijeteta, vrsta, rodova itd., vec od razlike i varijacije koje tek omogucavaju 
bilo kakvu ideпtifikaciju. Razumevaпje iпdividualпih razlika se и prirodпoj filozo
fiji amplificira и promisUaпju polimorfпih rodova, zatim u promisljaпju razlika u 
strukturi пezavisno od variraпja (spolпe razlike, zivotiпjske kaste, stadijumi larve) i 
и poimaпju sumnjivih vrsta. Sve te сiпјепiсе zbuпjuju prirodпjake te u пedostatпosti 
objasnjenja опi priЬegavaju uzrocпicima koji su пaizgled пezavisni od uslova zivota, 
kao i postupcima aпalogije. "Videli smo da пета пijednog apsolutno pouzdanog me
rila za razlikovanje vrsta i dobro izrazenih varijeteta; а kada пisu nadeпi meduclanovi 
sumnjivih oЫika, prirodпjaci su prinudeni da vrse odredivaпje na osпovu svih uku
pnih razlika medu njima, sudeci па osпovu aпalogije da li је ili пiје ta suma razlika 
dovoljпa da se jedan ili оЬа oЫika podignu na stepeп vrste. Stoga је zЬir razlika 
[podvukla М. S.] vrlo vazпo merilo za odredivaпje da li dva oЫika treba klasifikovati 
kao vrste ili kao varijetete". (Darvin 1985: 67) Оа Ьi se varijeteti razlikovali od vrsta 
moraju se otkriti prelazni oЫici ili zЬir razlika medu пjima, јег ako se dva oЫika ra
zlikuju vrlo malo опi se пе mogu klasifikovati kao vrste. Rodovi, pak, mogu sadrzati 
vrste koje su vrlo Ыiske ali nejedпako srodпe medн sobom. То sto su varijeteti i vrste 
slicпi razumljivo је s obzirom na to da su vrste i postale od varijeteta. Vrste tako пisн 
пikakve пezavisne tvoreviпe, opstosti i stalnosti koje Ьi se и prirodi pokazivale kao 
nakпadno varijabilпe. Vrste, kao i ostali mnogostruki oЫici, пisu sub speciae aeterni
tatis opstosti iпkarniraпe и prirodпosti, vec su vrste kao opstosti zblljski, realno (poj
movno) postale, kao sto mogu i пestati, iscezпuti. Опе su tako iscezavajuce sustine, 
opstosti i sustiпe koпkretiziraпe и samokretaпjima. 

Darvin govori i о vrstama u rascvatu, domiпaпtпim vrstama koje zive na 
velikom prostoru i koje пајсеsсе proizvode dobro izrazeпe varijetete. Varijeteti, za 
razliku od vrsta u rascvatu, uoЬicajeno imaju vrlo ograпicen opseg prostiranja. Posto 
varijeteti teze da se preobrate и vrste, а vrste u rascvatu velikih rodova daju пajveci 
broj varijeteta, onda i rodovi teze da postaпu jos veci, " ... i, u се Јој prirodi, oЫici 
zivota koji sad preovladuju teze da jos vise preovladuju time sto proizvode mпogo 
preinaceпih i domiпantпih potomaka". (Darviп 1985: 69) Tek kada se pojmi ovaj 
diverzitet i uoci postajaпje Ьiologijskih eпtiteta kao sustiпski istoricпih, moguce је 
govoriti о prirodпom sistemu. 

U pretposlednjem poglavlju Postanka vrsta Darviп, nakon proucavaпja 
pojmovlja koje cini splet razlicitih oЫasti Ьitnih za objasnjenje postajanja, razmatra 
klasifikaciju u vidu prirodпog sistema. Za razliku od interpretacija prirodпjaka za koje 
је prirodпi sistem prosta sema u koju se svrstavaju zivi objekti ро slicпosti, ili oпih 
koji gradiraju prirodni sistem kao vestacku konstrukciju kojom se izrazavaju opste 
postavke zajednickih odlika organskih Ьiса, kao i oпih koji verujll da prirodпi sistem 
otkriva 'tvorcev p\an', Darviп razmatra mogucnost prirodпog sistema kao naucпog 
mis\jenja razlicitih stupпjeva orgaпiteta povezanih zajednickim poreklom. Nakon 
proЫemskih promisljaпja promeпljivosti orgaпskih Ьiса, пjihovih embrioloskih ге]-
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acija, geografske distriЬucije, geoloskih sukcesija i drugih evolucionih data, jasno 
је da nijedna vrsta nije nastala nezavisno cinom Specijalne kreacije, vec sve vrste 
kao varijaЬilne imaju zajednicko poreklo. Razlike i stupnjevi preinacenja su putokaz 
za slicnosti objedinjene u zajednistvu porekla, prirodni sistem moze Ьiti samo onaj 
koji је rodoslovni, dakle, koji pokazuje postajanje i evoluciju organiteta. "Mislim 
da uredivanje grupa u svakoj klasi, prema njihovoj odgovarajucoj podredenosti i 
odnosu jednih prema drugima, mora Ьiti strogo rodoslovno da Ьi Ьilo prirodno; ali 
da se kolicina razlika kod pojedinih grana ili grupa, iako krvno srodnih u istom ste
penu prema zajednickom pretku, moze mnogo razlikovati usled razlicitih stepena 
preinacenja koja su pretrpele; i to se izraZava na taj nacin sto su oЫici razvrstani u 
razlicite rodove, porodice, sekcije ili redove". (Darvin 1985: 387) Samo rodoslovni 
element gradira prirodni sistem kao raspored organskih Ьiса grupisanih u varijetete, 
vrste, rodove, porodice, redove i klase. Za razliku od tipoloskog misljenja i objektiv
пog klasifikatorskog esencijalizma, populacijsko misljenje istice jedinstvenost svake 
organske jedinke zasnovane na varijaЬilnosti. Ne postoje dve jednake individue, ali 
пе postoji ni jednajednaka individuajer se i ona sama kontinuirano menja tokom zi
votnog perioda. Ono sto ostaje, sto је stalno i nepromenljivo u svemujeste promena. 
Sva organska Ьiса imaju jedinstvene karakteristike, а kao kolektivitet ili kao vrsta 
ona mogu Ьiti opisana samo statisticki. Vrsta stoga nije zЬiljnost, nego prosek, stati
sticka apstrakcija, dokje jedinka kao varijaЬilna ono realno. "For the typologist, the 
type (eidos) is real and the variation an il\usion, while for the populationist the type 
(average) is an abstraction and only the variation is real. No two ways of looking at 
nature could Ье more different". (Mayr 1976: 28) Darvinova teorija ne opisuje vrste 
kao diskretne enitete, vec kao kontinuirano promenljive strukture, pri cemu se jasna 
granica izmedu vrsta ne moze oznaciti. Ako vrste postepeno evoluiraju, granice vrsta 
su nejasne, ono zЬiljsko i nisu vrste vec sama evolucija prevashodno zasnovana na 
pojmu varUacije. 
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DARWIN AND ТНЕ PROBLEM OF VARIATION 

ABSTRACT 

Darwin's theory of evolution is considered in the context with proЫem and 
concept of variation, which is grounded Ьу logical determining of concepts such 
as mutation, difference and alterity. Darwin's theory of evolution appears as differ
ent than paradigms of evolutionary thinkinkg which are based on objectivistic clas
sificatory and typologica1 essentialisms. These essentialisms presuppose priority of 
concepts of identity and immutation. Biological-philosophycal as population think
ing constitute classifications after conceptual analysis of proЫems of variation and 
modification, which estaЫished this thinking as revolutionary. 

Keywords: variation, difference, the proЫem of determining alterity, essen-
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OGLED О VIТALIZMU 

Mirko ACimovic 

SAZETAK 

Teorija evolucije i molekularna Ьiologija sacinjavaju osnov za izgradnju filozofskog 

pojma zivota, time zivog i smrti. Postavljaju se stoga i epistemoloska pitanja о kateorUalnim 

sistemima ftiпdamentalnih hipoteza о poreklu zivota, ј onda о odnosima izmedu Ьitnil1 filozof

skih ј naucnih gledanja па priюdu zivih sistema. 

Od glavnijih smerova tih gledanja, u ovom radu prikazuje se mesto i uloga filozofske ide

je vitalizma u nauci Ьiologije, te njenog odпosa prema 111odernijim pravcima evolutivne teorije. 

Kljucne reci: vitalizam, kreacionizam, Dris, Bertalanfi, Bergson, Sarden. 

Glavniji smerovi filozofskih koncepcija u Ьiologiji, dakle kreacionalizam, 
mehanicizam, evolucionizam, vitalizam, epigenetika, preformizam, transformizam, 
spontanitet, vecnost, te onda redukcionizam, emergencija, holizam i teleologija, ili 
teleonomija, u svim svojim tematskim celinama teorijskih sistema dobnih misljenja 
nauke i filozofije kojima i pripadaju, imaju zajednicki premda medusobno nesvodivi 
sistem osnovnih kategorijalnih pojmova. 

Pokazalo se da pitanje о poreklu zivota nije prestalo Ьiti predmetom razli
citih sporova u svim periodima do nastanka, s nastankom i posle nastanka teorije 
evolucije, i svih drugih modernih nauka ЬiologUe, time onda i filozofije, posebno u 
njenome pod1·ucju pojmovnog znanja о Ьiti prirode. Fundamentalni pojam, iivot, stoji 
u sredistu svih ovih teorija, koncepcija, smerova i skola misljenja, koje se i razlikuju 
upravo ро tome sta misliti pod ovim pojmom, gde naci poreklo njegove predmetno
sti i kako onda spoznati strukturu zivota zivog i njegove smrti. Sasvim је primetna 
tendencija u opstoj istoriji znanja о Ьiti zivota da se pojam zivota svede prevashodno 
na misljenje porekla zivota, а onda da se poгeklo zivota svede na pitanje о strukturi 
zivog, ра је tako misljenjem zivota misljeno zivo, njegov postanak, struktura i smrt. 
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А to onda i jesu neki od osпovnih kategorijalпih pojmova koji Ьitno povezuju razno
vrsпost svih пaucпih teorija filozofije i Ьiologije о tome stajeste zivot. 

Da је pitaпje о tome sta је zivot svodeпo па pitaпje о njegovom postanku 
pokazuje vec kreacionisticko misljeпje ovoga pojma, sustina zivota је naime u tome 
sto је оп stvoreп, postoji tvorac, demijшg zivota, kao i svih stvari sveta. Buduci da, 
prema ovome, nije moguce da jeste ono sto nije nikad stvoreпo, to опdа ono sto jeste 
jeste stvoreпo, а ono pak sto је stvoreпo, stvoreno је od tvorca, tako је tvorac tvorac 
jer је s-tvoritelj, tvoritelj svih stvari, time i zivog, опоgа dakle koje је zivotom zivo. 
Koliko daleko ide ova ideja о stvaraпju pokazuje i izvesпi irski arhiepiskop Aser, koji 
је па temelju analize geпeracija i rodovпih veza svih ЬiЫijskih licпosti koji se tamo 
spomiпju, izracuпao da је bog stvorio svet u oktobru 4004. godiпe pre паsе ere, а vec 
је 23. oktobra u devet casova ujutro stvorio i coveka. BiЫijski kreacionizam zapravo 
је fuпdamentalni kreacionizam kojem је osnov religiozna epistemologija starozavetne 
Kпjige postanja. Raznovrsпe interpretacije ove knjige u svojoj sustiпi i пisu naucпe 
teorije, nego verska, ideoloska i politicka uvereпja, zasnovaпa mitskim svedocaпstvima 
о cudima stvaraпja, kojima razum пiје mera stvari misljenja, niti је logika oЫik kojim 
misljeпje misli svoj vlastiti predmet misljeпja u misljeпju porekla i prirode zivota. Mo
derпi oЫik kreacioпizma prevashodпo је usmereп prema ideoloskoj i politickoj zabrani 
teorije evolucije. Kako nicega Ьitno novog u koпcepcijskoj arhitektonici kreacioпistic
ke ideje пета пiti moze da bude, to su опdа паuспа postignuca modemih Ьioloskih na
uka u kreacioпistickoj iпterpretaciji samo пeposredпi dokazi о bozjem stvaraпju sveta 
i zivota. U skladu s tim, jedan od modernijih oЫika kreacionizma nazvan је пaucnim 
kreacioпizmom, а zapravo је to samo skup пeospomih пaucпih dokaza роsеЬпо evo
lutivпe Ьiologije о daljnjim tokovima procesa razvoja koji se пeposredпo пе doticu 
pitanja о poreklu zivota. Dakle, ono sto је potom izvedeпo iz stvaranja, sto је na osnovu 
stvaraпja, i пе mora se, prema takvoj јеdпој iпterpretaciji, i ticati samoga stvaraпja, 
stoga su scijeпtisticki kreacioпisti skloпi preuzimaпju пaucnih сiпјепiса za пeposredne 
dokaze kako о boZjem stvaranju porekla zivota, tako i о bozjem stvaranju svih oЫika, 
struktura i fuпkcija svih zivih Ьiса. Tako је bog shvaceп пе samo kao demijurg, tvorac 
zivota, пеgо i kao iпteligeпtпi dizajпer svih oЫika zivih Ьiса. 

Kod Tome Akviпskog postoji takva ideja о intelektualпom stvaranju, kao 
stvaranju na osnovu promisli. Тота Akviпski pozivao se na Platoпovu ideju о de
mijurgu koji dela prema пасеliша uma, i svakako na Aristotelove ideje о stvaranju, 
premda ni kod Platona ni kod Aristotela nije Ьilo ideoloske, politicke niti religijske 
koпotacije u epistemologiji ove stvari filozofskog misljenja. Dejvid Hjum је svojim 
filozofskim skepticizmom stavio pod sumnju i nacin misljenja kojim se bog smatra 
inteligeпtnim tvorcem svih oЫika zivota, i time su onda pripravljeni putevi i nacini 
filozofskih i роsеЬпо prirodnonaucпih istraZivaпja о mogucпostima drugacijih gleda
пja о prirodi i poreklu zivota i svih oЫika zivih Ьiса. Darviп је u tom smislu пасiпiо 
Ьitan, ali svakako ne i dovoljan, zaokret ka prirodnim razlozima porekla prirodnih 
oЫika zive materije. 
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Stoga se i dogodilo da i kreacionisti nacine pomak u ideji о inteligentnom 
dizajneru. Sada је glavnija teza naucnih kreacionista da upravo savrsenstvo stva
ranja zivota i savrsenstvo svih oЬ\ika zivih Ьiса posvedocuju о savrsenstvu tvorca 
i savrsenosti dizajnera, jer nije moguce da slucajno fizickim silama nastane zivot 
pretvaranjem grudvice materije u zive organizme. Tu kreacionisticku ideju, koja se 
zapravo zasniva na logickom principu verodostojnosti, razvio је svojevremeno Pejli 
(Paley 1805). U osnovi takve ideje stoji i princip objasnjenja na temelju najboljeg 
objasnjenja, а ро tome savrsenost zivih Ьiса sastoji se u cinjenici da su njihovi oЫici, 
strukture i funkcije najbolji moguci u savrsenoj prirodi. То onda rnora Ьiti daje delo 
najboljeg Ьiса, najboljeg dizajnera prirode, dakle boga. Ovo sasvirn podseca i na 
Lajbnicovu ideju о prestaЬiliranoj harrnoniji, о bozjem stvaranju najboljeg od svih 
rnogucih svetova, buduci da Ьi bog stvorio bolji svet kada Ьi boljeg sveta rnoglo uop
ste i Ьiti. Ovakav perfekcionizam sasvim је ironicno osporio Volter, а Нјшn је, kao 
sto је poznato, perfekionisticki princip rasudivanja osporio provodenjem principa о 
objasnjenjima na osnovama analogijskih i induktivnih oЫika logickih zakljucivanja. 
Takvi oЬ\ici zakljucivanja irnaju naravno u prirodnirn naukama prevashodnu vaznost 
i prednost, jer to su elementarni logicki oЫici izvodenja i razjasnjenja znanja о zivot
nim procesima. 

Modernija Ьioloska istrazivanja pokazuju medutim kako organizmi i nisu 
bas uvek savrseno prilagodeni uslovima zivota, odstupanja su ocita u rnnogirn pri
merirna, i to је vec ernpirijski dokaz kojirn se osporava teza naucnog kreacionizma 
о apsolutno sav1·senoj adaptivnosti zivih Ьiса, dakle teza о inteligentnorn dizajneru. 
Stoga jedno gledanje unutar naucnog kreacionizrna ide prema koncepciji ро kojoj 
је bog stvorio svet svojirn prvirn impulsom stvaranja, а onda se nastanak svih po
jedinacnih stvari, time i zivota i svih zivih organizarna, dogadao prema fizickim, 
hemijskirn i Ьioloskim zakonirna prirode. lzgleda da ovakva deisticka koncepcija 
dopusta daljne evolutivne procese razvitka organske rnaterije, ali је to dopustanje 
prividno, buduci da ovaj oЬ!ik kreacionizma skriva ideju о bozjern stvaranju procesa 
evolutivnog stvaranja fizickim zakonima prirode, jer, prerna ovorne, i fizicki zakoni 
prirode delo su bozjeg stvaranja. Slicno stoji stvar i sa kreacionistickom varijantorn 
ideje о tome kako је bog stvorio pojedinacno sve oЫike, sve strukture i sve Љnkcije 
svih organa svih organizarna, ра se onda cini kako tu postoj i neka ideja о prirodnirn 
procesirna evolutivnih razvoja zivih Ьiса. Ovakvu hipotezu Sober је nazvao "Bogorn 
obmanjivacern" (Sober 2006: 60), zapravo, kreacionizam, posebno naucni kreaci
onizam, i zasпiva svoja gledista о razvitku zivih Ьiса na temelju izvrtanja naucnih 
cinjenica. А to је ono zajednicko sto povezuje sve koncepcije kreacionizma, koja se 
tako pokazuje kao vrlo fleksibllna doktrina, pocev od ideja о bozanskom svemocnom 
stvaraпju zivota i svih zivi Ьiса u svirn etaparna i elernentima njihovog postojanja, 
preko perfekcionistickЉ ideja i ideja о bozjem stvaranju prvog impulsa zivota, do 
ideja koje se zasnivaju samo na osporavanjima naucnih cinjenica koje su se пovijim 
istrazivanjima u evolutivnoj Ьiologiji i same pokazale netacnirn, nepotpunim, nedo-
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voljnim ili nepreciznim. 1 Tako se ovde pokazuje paradoksalna situacija, s jedne је 
strane kreacionizam u bitnoj protivstavljenosti svim koncepcijama i svim osnovnim 
stavovima teorije evolucUe, а s druge se strane upravo takav "naucni" kreacionizam 
zasniva na nekim od naucnih cinjenica evolucione biologije, prevashodno u podruc
jima razvoja struktura i funkcija zivih bica. 

11 

Ne postoji naravno samo ideja о tome kako bog tvorac sveta, moguce је 
kreacionizam misliti i vitalizmom, naime idejom о zivotnoj sili koja stvara zivot, 
zivo i sve njegove procese. I vitalizam је dakle \ogicki zasnovaп na ideji о stvorenosti 
zivota, jer i on svemu zivome pripisuje posebnu zivotnu silu (elan vital), koja pritom 
ni na koji nacin ne zavisi od materije sveta. S epistemoloskog stanovista, vitalizam је 
teorijsko uverenje kojim se proЫem porekla zivota objasnjava logickim izvodenjem 
znanja о postojanju zivota prethodnim znanjem о postojanju nematerijalne sile koja 
se shvata kao elan vital, kao zivotna sila. 

Ovim iracionalizmom i misticizmom misljenja mesto boga zamenjeno је 
irea\nim silama, nematerijalnim principom i agensima, koji postoje izvan i iznad 
svih fizickih, hemijskih i Ьioloskih procesa materije. Jedna takva ideja u Ыizini tek 
potom ustanovljenih vitalistickih ucenja, potice i od Aristotela, naime od njegovog 
uverenja kako је materija pasivni а forma aktivni princip svih stvari, time i zivota, 
kome је entelehija ono sto mu daje svrhovitost: ovde је svrhovitost zapravo misao о 
onome sto zivo Ьiсе nosi u samome sebl kao svoj cilj, svoju najvisu svrhu, а preko 
toga, to је tacna misao о svojstvima vlastite zakonitosti, strukturne i funkcionalne 
individua\nosi svih zivih Ьiса. U filozofskom smislu, pos\e Aristotela tek је Lajbnic 
od znacaja za istoriju vitalizma, kao i njegovo doba ЬiologUe, kada је, kako је to 
svojevremeno sasvim tacno primetio Hans Dris, jedan od Ьitnih vitalista, Ьiologija 
od priveska filozofiji postala cvrsto zasnovana prirodna nauka (Driesch 1922: 62). 
Ono pak sto ovde nije sasvim doreceno jeste cinjenica kako је to dobno misljenje 
filozofije i Ьiologije jednovremeno i dobno misljenje mehanicistickih koncepcija u 
pogledu teorija о postanku sveta i zivota, pogotovo kod Dekarta i svakako Njutna. 
Kod Drisa је, razumljivo, izostavljen ili sveden ovaj doprinos, a\i је instruktivan 
daljni pregled razvitka vitalistickih koncepcija u filozofiji i Ьiologiji toga vremena, 
posebno kod Kristijana Volfa, Stala, Halera, Blumentala, Barteza. Ali sasvim је sum
njivo pripisati Kantu otvoreni vitalizam, premda se njegova koncepcija kretala negde 
izmedu mehanicizma i vitalizma, sto se moze posvedociti odredbom zivog Ьiса kao 
organizovane prirodne svrhe, pri cemuje organizovani proizvod prirode onaj u kome 
је istovremeno sve svrha i sredstvo, tako da nicega u tim proizvodima prirode nema 

1 Ne~to poznatiji i ozbiljniji kreacio11isti, izmedu ostalih, Behe, М.: Darvins Black Вох. N.Y. 1996.; Jolшson. 
Р.: Dcfeating Darwinism, Creation-Lite PllЬlishers, 1997.; Morris, 1-1.: Scientific Creationism. Creatio11-l,ite 
Pt1Ьlishers, 1974; Gish, D.: Evolution? The Fossils Say No! Creation-Lite PllЬlishers, 1979. 
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bez svrhe, niti se sta u njima moze pripisati samo slepim prirodnim melшnizmima. 
Uz to, mogucnost postojaпja zive materije пiје moguce пi pomisljati. Dris је, пadalje, 
i kod Hegela zapazio vitalizam, premda пе bas tako otvoreп, i to pevashodпo u ideji о 
zivotu kao stalпoj borbi sa elemeпtarпim mocima objektiviteta, sto podseca па ideju 
samoga Drisa da zivot ima пeprekidnu borbu s iпertпoscu materije. Ali Hegel ima i 
ideju о stнpпjevima razvitka sveta i zivota, о tipovima zivih bica, о dakle l1ijerarhij
skoj sistematicnosti i srodпosti orgaпizama u pogledu пjihovih morfoloskih i fiziolos
kih svojstava, sto oпdasveukupпo i пiје na tragu samo vitalizma, nego i elemeпtamih 
postavki jednog spekulativno shvacenog evolucionizma. Ј Seling је stajao nekako 
izmedu materijalizma i vitalizma u pogledu pitanja о poreklu i osnovama zivih Ьiса. 

1. Otvoreni vitalizam toga vremena ocit је kod naturalisticki orUentisanih 
prirodnjaka i filozofa, kod naprimer Rajla koji је zastupao teoriju о zivotnim sila
ma, zivoj materiji, zivoj supstaпciji, zatim kod Ojkena, Treviranusa, za koga је zi
vot sposobnost da se apsolutnoj neujednacenosti spoljasnjih uticaja pridaje relativna 
ujednacenost, sto је u konacпom neko prizпanje о postojanju zivotne sile: zapravo, 
Trevina1·ijus drzi kako osпov zivota cine instinktivni nagon materije da obrazнje svr
hovite forme Ьiсе. Premda је Ernst fon Ber uticao na Darvina svojim radovima iz 
oЫasti embriologije, оп је ipak u osnovnom stavu i vitalist, buduci da је priznavao 
postojanje nekog osnova 11 stvaraпju zivota i zivotnih klica kao kosmickih pojava. 
Na tom је tragu Ьiо i Johanes Miler, jer i on је mislio kako postoji neka zivotna sila 
principijelno raz\icita od fizickih i hemijskih svojstava materijalnih sila, а takav stav 
prepozпatljiv је i kod Justнsa fon Liblga, ро kome zivotna sila organizuje atome u 
stvaranju zivota, bez koje materija atoma ne moze da sacini nikakav zivotni oЫik. 

То su najbltniji momenti razvitka vita\istickih ideja do Darviпa. Darviп пa
ravno nije vitalist, onje prekretnica u istoriji vitalizma, i posle njega nije sasvim lako 
Ьiti vitalist. Premda se on i nije zanimao za postanak zivota, nego za razvitakjednom 
пastalog zivota, ipakje sasvim primetno kako је stajao na pozicijama teze о fizickim 
i hemijskim osnovama preobrazaja materije u zivot, sto је u osnovi Ьitno antivitali
sticka teza. Time је vitalizmu postavUeпa ne samo ontoloska, nego i epistemoloska 
graпica logicke bltnosti, jer teorija evolucije, zajedno s genetikom i potonjom mo
lekularnom Ьiologijom, postavlja temelj na kojem је jedino moguce naucno znanje 
о poreklu i prirodi zivota. Nije naravno s Darviпom odmah nestao vitalizam, niti је 
vitalizam daпas sasvim mrtva teorija zivota, пiti је pak unutar darviпizma urastao vi
talizam, nego је vitalizam svoju istoriju stavio u odnos prema isto1·iji evolucionizma, 
i u tim paralelnim istorijama tekao је obostrani, poпekad medusobno neiskljucivi i 
пesvodivi razvitak ucenja о zivotu: nije tesko, stoga, prepoznati filozofe i naucnike 
koji stoje na obema pozicijama, kojima dakle vitalisticki osnov nije sasvim u protiv
stavu prema e\ementarnim ucenjima evolutivпe Ьiologije. Ovde se svakako ne misli 
samo па Anrija Bergsona i Tejara de Sardeпa. 
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Dakle, nadalje se mora racunati i na oЫike umerenijih strujanja unutar vita
lizma. То је vec primetno kod Кloda Bernara, s kojim se i datira moderni vitalizam, 
ро kojem zivotna sila nije vise shvacena kao eficijentni agens svih fizickih i hemij
skih procesa u organiz1ш1, vec kao princip reda kojem su fizicki i hemijski procesi 
oruda delovanja. Radi se dakle ovde о nekoj vrsti fizicko-hemUskog vitalizma, zivot
ne pojave, kaze Bernar, trebalo bi istrazivati kao da nikakva zivotna sila ne postoji. 
Nesto su slicno, premda s vecom naklonoscu prema shvatanjima prirodnih uzroka u 
prirodnim pojavama zivota, smatrali Helmholc i Di Воа Rejmond. А s Eduardom fon 
Hartmanom i Gustavom Teodorom Fehnerom dovrsilo se to klasicno doba vitalizma, 
posle kojeg је neovitalizam stupio na scenu zпanja о Ьiti zivota, prevashodno s uce
njima Rajпkea, Drisa i Bergsona. 

2. Za filozofiju prirode svakako је Ьitniji Eduard fon Hartman. U sistemu 
filozo_fije nesvesnog (Hartmann 1868), Hartman је izlozio i svoju naturfilozofsku 
koncepciju dinamickog atomizma, а ро toj koncepciji materija је svedena na silu, 
koja је sasvim isto sto i volja, koju ideja razdvaja na mnostvo voljnih akata, cemu је 
onda rezultat cinjenica da se materija sastoji iz dinamickih atoma kao centara sila. 
Neorganski svet objasnjava se dakle atomima i silama, ali neorganski svet ne moze 
Ьiti sveden na medudelovanje atoma i sila, nego је u osnovi organizma ziva sila kao 
voljni akt nesvesnoga, tako dakle da tek to nesvesno Ьiсе svojim organskim dinamic
kim funkcijama omogucuje postojanje organizma. Unutar toga su prirodna nuznost i 
svhovitost, ali tako da је poslednji razlog kauzaliteta u njegovoj svhovitosti. Nesve
sno је dakle u osnovi razvitka organskoga iz nizeg u visi stupanj, јег u embrionalnoj 
klici nizih stoji nameravano proizilazenje visih organskih Ьiса (teorija heterogenog 
пastajanja), а transformacija jedne organske vrste u drugu nije nista drugo do jedan 
jednostavan mutacioni skok. Ovde se dakle ne radi о prirodпom kauzalitetu odпosa 
пizih i visih organizama, sto је primetno odstupanje od Darvinove evolutivne kon
cepcije, koju је u opstijim stavovima ipak u nacelu prihvatao. Odredenije, Hartman 
је stajao па pozicUama Kant-Laplasove hipoteze о nastanku svetske zgrade, zatim na 
sasvim uopstenim pozicijima Lamark-Darviпove teorije evolucije vrsta, te naposlet
ku vitalisticke teze о postojanju zive sile kao voljnog akta nesvesпog Ьiса. 

U Darvinovo doba, Gustav Fehner izlozio је пе bas sasvim dosledno prove
denu vitalisticku tezu u koпtekstu svog ucenja о stvaralackoj istoriji organizma (Ei
nige !deen zur Schopfungs und Entwickelungsgeschishte der Organismen, Leipzig, 
1873). Тато је on govorio о molekularпo organskom i kosmicki orgaпskom kretanju 
materije, zatim о anorgaпskim i organskim molekulima i cesticama iz koj ih se oni 
sastoje, sto se zapravo odnosi na opis zive protoplazme koja ima sva svojstva zive 
materije, dakle svojstva kretanja, razmeпe materije i razvitka. Molekularno orgaпsko 
kretanje isto је sto i kretanje zivota, koje је pak moguce tek u sasvim odredenim gra
nicama toplote, а se moze pretpostaviti kako su kosmicke klice zivota na nasu planetu 
donesene meteoritima. 
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Ovim se klasicпi vitalizam priveo svom teorijskom dovrsetku, роsеЬпо н 
pogledu dogmatskog shvataпja kategorijalпog pojma zivotпe sile kao porekla zivota. 
Stoga se, s epistemoloskog stajalista, i dogodilo da пeovitalizam оtроспе kritikom 
vitalisticke dogme, tog veoma naivnog Ьioloskog shvatanja о postojaпju zivotпih 
sila, kako је to rekao Johaпes Rajпke, s kojim i valja datirati пovi vitalizam. Dakle, 
пiје sila priпcip zivota, пеgо је priпcip zivota samo simbolicпi izraz za Ьrојпе uticaje 
ciji је krajпji rezultat svrhovitost. Ali, taj splet uticaja пiје пista drugo kod Rajпkea 
do usmeravajuce sile, dominante, koje se mogu, tako postuliraпe, porediti s dejstvom 
iпteligeпicije, premda se пikako пе mogu dokazati. Stoga оп ove sile пaziva jos i 
kosmickom inteligeпcijom, svetskim нmom, пevidljivim demoпima, inteligeпtnim 
silama, silama drugoga reda jer sн usmeravajuce sile koje se pozпaju ро njihovom 
stvaraпju, а опе deluju stvarajuci tako sto upotreЫjavaju prirodпe sile i postuju пe
promenljive zakoпe prirode (Reiпke 1925: 291, 295). Tako опdа i orgaпizmi postoje 
zahvaljujuci delovaпju ovakve transceпdeпtalпe iпteligencije, koja је bas zato sto 
је slicпa ljudskom umu zapravo jedan kosmicki um (Die Welt als Tat, s. 306). Sav 
svet, ра tako i svet zivota, stvoreп је kosmickom iпteligencijom koja svojom voljom 
stvara rukovodeci energijama, odredenije, zivot nije nastao spoпtaпom geпeracijom 
пеgо protogeпezom, delovaпjem svetskog uma. Ali posle jedпog tako stvoreпog zi
vota, orgaпizmi su se potom razvijali kvalitativпim uzdizaпjem svojih oЫika prema 
svojim carstvima, klasama, vrstama, а taj filogenetski razvitak zivota пiје nista drugo 
do ponavljanje raпijih stupnjeva razvitka visecelijskih formi, kao sto је i ontogeneza 
zapravo ропаvlјапје prvobltпe embriogeпeze samopostalih celija. То uverenje i пiје 
sasvim daleko od Darvinovog, nije niti mehaпicisticko, ali пiје sasvim ni па straпi vi
talizma, tako daje tesko razabrati kod Rajпkeajedпu dosledпo provedeпu koпcepciju 
u pogledu zпапја о poreklll zivota. 

Nije to lako гazabrati ni kod Buпgea, i kod пјеgа је epistemoloski proЫem 
Ьiologije stavljen izmedu mehanicizma i vitalizma, jer se kaZe kako se tајпа zivota 
moze razresiti jediпo fizikalnom i hemijskom metodom objasпjenja ali se пikada пе 
moze izbrisati osobeпost procesa zivota, "tako nas mehaпizam sadasnjosti sigurпo 
gura ka vitalizmu buducпosti" (Buпge 1886: 20), premda је ta buducпost јеdпа be
skonacпo daleka tacka kojoj se mozemo priЫizavati ali tesko spozпajom i dostici. 

3. Primetni su Drisovi prigovori ovim, ра i drugim, vitalistima i neovitalis
tma. Svi se ti prigovori 2 prevashodпo svode najednu sasvim prihvatljivu i obrazloze
nu opasku, па dakle ciпjeпicu da ovi nisн dosledпi vitalisti. 1 doista, klasicni vitalizam 
stajao је па pozicijama sasvim јаsпо razgranicenih kategorijalnih pojmova materije i 
zivota, sledeci pritom пaviku dotadasnjih metafizickih filozofija prirode da se priroda 
misli rastavljeпim i medusobпo пesvodivim odredbama konacпih i time medusobno 
rastavljeпih priпcipa razнmskog rasudivaпja, kome је um samo јеdпо ime za opstost 
pod kojom оп rasuduje. То пaravno пUе Drisova primedba, оп svojim misljeпjem пе 

2 Prigovori st1 izlozeni pre svega н Geschichte des Vitalismus i Der Vitalismus a/s Geschichte und a/s Lehre. 
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zagovara logiku шnа ili spekulativni princip dijalektickog "izmirenja" rastavljenih 
odredaba rastavljenih stvari misljenja, dakle jediпstvo uma jediпstva prirode. Dris 
је, пaime, samo пajdosledпiji vitalist, пeovitalist s kojim se u kопаспоm teorijski i 
pojmovпo dovrsava ideja vitalizma, pos\e kojeg i пiје nesto posve bitno Ьiti vitalist. 
Uostalom, i sam је Dris tome pridoпeo kadaje u zavrsпoj sceni svog prikaza istorije 
vitalizma sasvim otvoreno rekao kako је parafizika nasa nada u stvarima Ьiologije, i 
ona, parafizika, zajedno sa parapsihologijom, jeste nada u stvarima dobro zasnovane 
metafizike pogleda па svet. 

Entelehija је sredisnji kategorijalпi pojam Drisove neovitalisticke koncep
cije Ьiologije. То је dakako onaj aristotelijanski pojam, koji је kod Drisa, kako је 
to primetio Ernst Kasirer, jezgro i logicka kljucna tacka ukupпog Ьioloskog sistema 
Kasirer 2001: 226). Eпte\ehija је zapravo sposobпost stvaraпja reda (Driesch 1922. 
428), metafizicka sila organizma koja stvara oЬ\ik, а fizicke i hemijske sile samo su 
sredstva orgaпizma, sredstva zivota: i tek preko пjih ocituje se тос eпtelehije, koja 
dakle пiје fizicka stvarпost, пе moze se eksperimeпtalпo dokazati, moze samo da 
se zamisli kao ono sto delovaпjem ulazi u prostor kao kvalitativпi faktor prostora 
prirode, пе kao iпteпzitet i koпstaпta. Upravo otuda пiје moguce пeposredпo opaziti 
eпtelehiju, јег је svet iskustva prostorni svet, kome eпtelehija nije prostorna stvar
nost. Moze se za eпtelehiju jos jedino reci to da је kao dusa, poput duse, psihoid 
dusevnoga, ali eпtelehija пiје dusa, i пiје psihoid, пiје пiti vis vitalis. 

Ovakvo vitalisticko L1cenje је, ро sudu samoga Drisa, пastalo "iz borbe pro
tiv materijal isticke teorije sveta, пarocito protiv darviпizma" (Driesch 1922: 167). 
То otuda sto neka пjegova morfoloska eksperimentalпa istrazivanja пisu mogla Ьiti 
objasпjena materijalistickim mehanicizmom razvitka, ра је Ьilo nuzno da se, posle 
njegovog otkrica harmoпicпo ekvipoteпcijalпog sistema, uvede пaspram mehanici
stickoj teleologUi ideja о diпamickoj teleologiji. Uz ovaj priпcip geпeze harmoпicпo 
ekvipoteпcijalпog sistema, kao dokaza vitalizma, Dris је potom, u spisн о orgaпskim 
regulacijama, pridodao i drugi dokaz, geпezt1 kompleksпo ekvipoteпcijalnog sistema, 
zatim је postavio i osnov psihovitalizma, ргеmа kojem је dusa elemeпtarпi faktor pri
rode, а пaposletku је u spisu о pojmu prirode i sudu prirode jos jedпom паzпасiо kako 
је zapravo eпtelehija osпovпi vitalni ageпs, jedan nematerijalпi faktor koji deluje kao 
teleoloska sila uпutar zive materije. 

Zaпimljivo је primetiti kako Dris пiје isao, shodпo svim ovim пjegovim 
koпcepcijskim teпdeпcijama, ka пekom vita1istickom, ili pak organicistickom, oЬ\i
ku logike, ali se ipak moze uporediti пjegova ideja о eпtelehiji kao stvaraпju reda s 
koпstrнkcijom опоgа sto је оп nazvao Ordnungslehre, а to је zapravo панkа ciji је 
predmet spozпaje objekt koji ја kao nesto dozivljavam, kako је pak to пesto dato u 
пekom redн, to опdа taJ red ispituje Ordnungslehre, ili logika: "Опо nesto, sto је 
dozivljavam, dakle objekat ili predmet uopste, jeste sredeno пesto", ра ako izricito 
zelim sazпati sta па toj sredenoj dozivljeпosti tll dozivljenost ciпi sredeпom, опdа se 
bavim logikom ili oпim sto је Ordnungslehre (Driesch 1913 :2, pre toga н Driesch 
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1912). Ovo dolazi pre same spozпaje jer је tek omogucuje, tako se ovim zapravo po
sreduje izmedu psihologije i ciste apriorne logike. S tog logickog staпovista zпапја о 
redu dozivljaja sredeпosti predmeta dozivljaja, moguce је pretpostaviti logicki osпov 
vitalistickog pojma eпtelehije kao priпcipa stvaraпja reda u materiji zivota. 

Eksperimeпtalпi osпov 11 izradпji opsteg koпcepta vitalizma Dris је паsао u 
vlastitim fizioloskim istrazivaпjima celije i embrioпalпog razvitka, iz kojih је опdа 
postavio u osпovi metafizicko uсепје о orgaпima i orgaпizmima kao ekvipoteпcijal
пim, celovitim i svrlюvitim sistemima. Orgaпizam kao celoviti sistem пiје dakle tek 
puki zbir pojediпih orgaпa. Ovim svojim stavom о apsolutnoj primarпosti celiпe паd 
delovima, dakle orgaпizma паd orgaпima, postao је izvoristem пovijih holistickih 
ideja, pogotovo kod Smatsa (ра i Holdejna), kod koga se holizam pojavljuje kao 
sveopsti pogled na svet (Smuts 1938). 

Ali ројшn orgaпizma i пjegovog postaпka пiје moguc samo u fiziologiji i 
filogenetici, kako је to mislio Dris, nego i u anatomiji, u kojoj је Ьitпа stvar forma 
i plan njenog sklopa, sto onda misao vodi od porekla ka postojanju zivil1 Ьiса, od 
dakle njihove diпamike ka statici. То је osnovпa orijeпtacija Ikskilova. u kojoj se 
vitalisticka ideja prepoznaje u uverenjн kako se forma zivog Ьiса пе moze svesti па 
materijalnu пiti na zamisljenu odredenost njenih fizickih svojstava, vec је taj plan 
forme zivog Ьiса zapravo jedinstvo imaterijalnih odnosa izmedu delova organizma. 
Znaпje о ovome cistaje prirodna nauka, i to је onda ona epistemoloska razlika koju 
Ikskil provodi и odnosu prema Drisovoj koncepciji metafizicke spoznaje и Ьiolo
giji kao cistoj apriornoj nauci: naime, tek Ьiologija kao cista prirodna пauka moze 
izvorno znati рlап ро kome su nastala i sagradena ziva Ьiса (Uxktill 1930:9 pre toga 
u Oxki.ill 1921 i 1928) . А ziva Ьiса time imaju i svoj teleoloski sklop i пiје im za to 
potrebna пikakva spoljasnja materijalna sila svrhovitosti, niti takva fizicka sila kau
zaliteta, koja vlada u sferama anorganske materije: ро tome se пaime i razlikuje zivi 
orgaпizam od fizicke stvari, јег u njemu postoji formalпa а ne materijalпa svrhovitost, 
zivo Ьiсе ima svoj пematerijalпi poredak, pravilo zivota koje materiji daje njen zivot
пi sklop. Tako опdа osim и beskoпacпog i vecnog astroпomskog uпiverzuma postoji i 
Ьioloski univerzum kao sveukupnost н seЬi zatvoreпih svetova zivih Ьiса, povezaпih 
plaпom sklopa пastaпka i izgradпje, dakle foпnom koja stoji u temelju svih пjihovih 
savrseпstava struktшa i fuпkcija. 

Time Ьi trebalo, ро sudu Ikskilovom, daje resen spor oko vitalizma i пjegovog 
odпosa ргеmа materijalistickim orijentacijama н Ьiologiji, пjihovim idejшna о fizickim 
i hemijskim procesima zivota, uzrocпosti i svrhovitosti postaпka i razvoja zivih Ьiса, 
dakle fuпdamentalпi spor vitalizma sa teorijom evolucije. Nije паrаvпо ovaj spor reseп, 
роsеЬпо ne ovakvom koпcepcijom kojom se u konacnom ipak priznaje postojaпje onog 
kategorijalnog pojma u Ьiologiji koji se н vitalizmu razlicito imепнје ali pojmovпo 
slicпo shvata. Zaпimljivo је stoga osпюtriti pokнsaj filozofskog sjedinjenja vitalisticke 
koпcepcije s elementarnim uceпjem teorije evolucije, а taj pokusaj ocitje kod Bergso
пa, filozofski dakle sasvim relevaпtпog vitalistickog evolнcioпiste. 
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Pre toga valja istaci kako је u Ыizini Drisovih gledista stajao izvesno vreme 
i Bertalanfi, koji је najpre vitalizmu pripisao istorijsku zaslugu sto је istakao princi
pijelno saznanje jedinstva, sklada i regulacije zivota, а onda је svojom koncepcijom 
sistemske teorije iivota stao na pozicije organicisticke Ьiologije, prema kojoj је or
ganizam hijerarhijski sistem zakonitih delova i procesa (Bertalanffy 1932:83). А nije 
moguce znanje о poreklu zivota, niti је moguca opsta teorUa zivota, jer opis fizickih 
i hemijskih procesa u organizmu ne daje za pravo da se ti procesi smatraju procesom 
zivota, buduci da su ti procesi usmereni prema odrzanju i usmeravanju celovitosti or
ganizma, celovitosti koju valja Ьitno razlikovati od pojma svrhe. Zadatak је teorijske 
Ьiologije da spozna celovitost organizma, i u tome Ьi trebalo da se ona Ьitno razlikuje 
od dogmatske teorije saznanja u Ьiologiji, kakvu su provodili darvinisti i klasicni 
vitalisti: ovi prvi su naime celovitost organizma svodili na svrhu ili na mehanizme 
hemijskih procesa, а ovi drugi celovitost su svodili na transcendentne faktore, na 
psihizme razlicitih koncepcija. Stoga је Bertalanfi svojom koncepcijom sistemske 
teorije zivota unutar organisticke Ьiologije pojam svrhe zamenio pojmovima sistem 
i poredak, јег zivot i jeste sistem rasclanjen hijerarhijskim poretkom, buduci da se 
proces zivota od svih drugih fizickih i hemijskih procesa razlikuje upravo ро tome 
sto је jedino on poredak procesa. 

Ova sistemska teorija zivota nije dakle ni mehanicizam ni vitalizam, niti opet 
neko njihovo spoljasnje izmirenje, niti је pak ova borba izmedu mehanicizma i vitaliz
ma, kako kaie Ernst Kasirer, priЫizila nauku resenju pitanja sustine zivota: ali, upravo 
је to prinudilo Ьiologiju da neprestano postavlja pitanje svoje sustine, te da time dospe 
do jasnijeg saznanja svojih vlastitih misaonih sredstava (Kasirer 2001: 248). 

4. Koliko је Bergsonov koncept stvaralacke evolucije doista izraz protesta 
protiv materijalisticke filozofije i njutnovskog shvatanja prirode? Ро svemu sudeci, 
to nije protest nego vitalisticki odgovor mehanicistickom materijalizmu u Ьiologiji i 
filozofiji, ne i fizici, na cijim је njutnovskim osnovama i on sam stajao. 

Bergsonje dakle u filozofijijedan od poslednjih Ьitnih vitalista u evolucionoj 
teoriji organske prirode, smestene u kontekstu jedne uopsteno postavljene genetic
ke metafizike. Ova teorija izvedena је prevashodno u Stvaralackoj evoluciji (1907), 
pre toga u Ogledu о neposrednim Cinjenicama svesti (1889.) i Materiji i memoriji 
(1896.), gde su i naznaceni neki elementi za potonje osnove iracionalne metafizike 
filozofskog evolucionizma. Takva filozofija organske prirode smestena је u teorijski 
i istorijski kontekst vladavine razlicitih filozofskih smerova ontologije i epistemolo
gije saznanja u prirodnim naukama, posebno saznanja i logike misljenja u Ьiologiji, 
tako da se vec cinilo kako su mehanicizam, teleologizam, kreacionizam, vitalizam 
i evolutivna teorija dospeli do svojih pojmovnih, predmetnih i spoznajnih katego
rijalnil1 dovrsenja mogucnosti znanja о elementarnim osnovama pitanja о poreklu i 
prirodi zivota. Ро Ьiolozima filozofi ne mogu odrediti Ьit zivota izvan i nezavisno od 
znanja о postanku, strukturi i funkcijama zivih Ьiса, а ро ovima Ьiolozi pak pojam 
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zivota svode na stгukturu i funkcije zivoga, na mehaniku fizickih i hemijskih osnova 
zive mateгije. Stoga se i dogodio vitalizam, da dakle pгemosti гаsсер u epistemolos
kom polju nastajanja znanja о mateгiji zivota, ali је taj rascep klasicnim vitalizmom 
i neovitalizmom ucinjen jos duЫjim, јег, nastanak zivota misljen је metafizickim 
idealizmom k\asicne filozofije а daljnji гazvitak zivog Ьiса shvatanje fizikom i hemi
jom stгukture i funkcije oгganizma. ТгеЬаlо је dakle da se evolucionizam i vitalizam 
postave u odnos medusobno saglasnih teoгija о mateгiji zivota. 

Beгgson se stoga najpre odredio ргеmа vec гazvijenim ucenjima о mehaлiz
mu i teleologiji zive pгirode: "Daje zivotjedлa vгsta mehanizma, pгistajem", ali ne 
u smislu daje zivot mehanizam delova koji se mogu izdvojiti, nego је on mehanizam 
stvaглe celine, а celiлa је "лedeljiva neprekidnost" (Bergsoл 1932:53). Nema sрога 
oko toga da је zivot ргосеs fizickih i hemijskih pojava, on se medutim ле moze ла 
to svesti, јег iz toga ле sledi kako fizika i hemija treba da daju kljuc zivota. Zivot 
је, kaze slikovito Bergson, isto toliko лapravljen od fizickih i hemijskih elemeлata 
koliko i kriva od pгavih linija. Mehanicisticka objasnjenja va2e za sisteme koje лаsа 
misao izdvaja iz celiлe, to је uverenje daje sve vec dato i da se sva pгoslost i buduc
лost moze znati sadasлjoscu. То је jos Laplas ustaлovio, misleci pгitom ла moguc
nost postojanja леkе svetske apsolutne inteligencije koja Ьi о svemu zлala sve i to 
odmah i zauvek. Slicno su mislili Di Воа Rejmond i Haksli, pгemda niko od njih nije 
stvarno гazumeo vгeme, posebno trajaлje vremeлa. Otuda mehanicizam nije prime
гen kao teoгija i kao metod u spoznaji zivota, јег zivot лiје ni svodiv na mehanizme 
odnosa izmedu njegovih fizickih i hemijskih procesa, niti se tu uopste razume vreme. 
Mehanicistickom doktrinom nije misljeno trajanje vгеmела, а trajanje је osлov Ьiса, 
supstaлcija stvaгi. 

Iz tih istih гazloga Вегgsол је prigovarao i teleoloskom ucenju. Osnov ideji 
te\eologije ide od Lajbлica, i tu је vec misljeno kako је sve dato, kako stvari imaju 
svoju zadatu svгhu, а to лadalje znaci kako se opet tгajanje vгеmела shvata samo 
kao puko vreme, и kome se лista ne stvara, и kome nema лepredvidenog, invencije: 
stogaje ovakvo ucenje о svrhovitosti samo је jedan preokreлuti mehanizam (Bergson 
1932: 60), s tom razlikom sto је svrhovitost zapravo јеdал psiholoski pгincip. Tu 
лastaje ргоЫеm i unutar vitalizma i neovitalizma, јег, ро Bergsoлovom misljeлju, u 
pгirodi леmа лi cisto unutrasnje svгhovitosti лi apsolutno odvojene individualnosti, 
а pojmom zivotnog pгincipa ne objasлjava se о ovome nesto лarocito, pogotovo sto 
se proЫem zivota ne moze гesiti stavljanjem entelehija ili domiлanata лаd mehaлiz
mom, pгemdaje doista mehaпicizam nedovoljлa doktгiлa za spozлaju zivota. U tom 
su smislu za Bergsona znacajniji Dris i Rajnke u istoriji vitalizma. 

Pokazalo se dakle da su mehanizam i uселје о celishodnosti samo spoljni 
pogledi uzeti sa ла5еg poлasanja, i олi ле pogadaju Ьit zivota, koja medutim i nije 
stvaг гazuma, јег гazum na evolucф zivota гazume prelazak od lюmogenog ka hete
гogeлom, ali ne i sve one divergentne smerove evolutivлog kгetanja zivota kao tгaja
nja. Ovim se ne ukidaju mehaлizam ni svrhovitost, nego se олi лadmasuju, pгemdaje 
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uселје о evoluciji zivota ipak лesto Ыize teleoloskim shvataлjima. То лadmasivaлje 
moguce је uve1·eпjem "da је zivot, od svog pocetka, nastavakjedлog istog poleta koj i 
se podelio ла divergeлtлe liлije razvica", gde је лesto raslo, лesto razvijalo jedлim 
лizom dodavaлja koja su takode bila i stvaraлja (isto: 71 ). Prvobltлi polet zivota 
pre\azi odjedлe geлeracije klica ла sledecu generacijll preko razvijenih orgaлizama, 
u kojima је ол, polet, uzrok dubokih promeлa i zahtev za stvaranjem, premda ne 
apsolutлim, jer ол pred sobom susrece materiju i njeлu cistu лuzлost u koju unosi 
slobodu. Polet zivota је kоласал jer је dat jedлom zauvek, ali on, kao лi trajanje, 
лiје spozлatljiv iлstiлktom лiti iлteligeлcijom, леgо iлtuicijom, dakle лeposredлim 
l!Vidom u slobodu prvoЬitлog akta stvaraлja. 

Orgaлski zivot лastao је dak\e od materije jedлom iskrom prvoЬitлog stvara
lackog akta, materija ciлi sastav orgaлskog Ьiса, ali se orgaлsko Ьiсе ле svodi ла svoj 
materijalлi sastav, kako se to tvrdi u mehaлicizmu i fiлalizmu, jer u takvoj materiji леmа 
procesa trajaлja, evolucije i stvaraлja, а samo tamo gde SLI trajanje i stvaraлje slobodлi 
tamo i postoji zivot i лjegova evolucija. U Ьitлој razlici od Ьioloskih ргiлсiра mehaлi
cizma i fiлalizma stoji Bergsoлov priлcip stvaralacke evolllcije, ali је sasvim primetлa 
гazlika i izmedu ovoga priлcipa i klasicлih vitalistickih koлcepcija о zivotлim ројаvаша, 
jer zivotлi polet stoji kako u celokupлom evolutivлom лizu svih orgaлskih Ьiса, tako i 
u strukturama i fuлkcijama svakog pojedinacлog organizma. Uz to, Bergsoлov princip 
stvaralacke evolucije za svoju teorijsku pretpostavkll ima prethodлo postavUeлi sistem 
geneticke metafizike, on dakle ima svoje ontolosko i epistemolosko mesto u kategorijal
лom izvodeлju postojanja zgrade sveta. А taj svet, prema opstim лacelima geлeticke me
tafizike, saciлjen је od inertлe, nesvesne prostorne materije i njeлih culлih svojstava., i od 
trajanja zivoga svesnoga duha., kojega је materija produkt, а stvoreл је prvoЬitлim aktom 
upravo toga duhovлoga ласеlа, олоgа е!ап vital za koga se iлtuitivлo moie лajvise zлati 
to da ол uopste ijeste prvoЬitni akt stvaranja i daljлji tok evolucije svih zivih Ьiса. Tako је 
svet zapravo лeprekidлi tok procesa stvaranja, trajanje stvaranja jer u лjegovom temelju 
stoji uzlazлo kretanje zivota, kome је materija silazak, disipacija eлergije, troseлje tvari u 
stvaranju sveta neorgaлske prirode. Тај pak svet neorgaлske prirode, svet fizickih stvari, 
postoj i u fizickom vremenu u kome nema stvaraлja, progresa i slobode, jer sve је predo
dredeлo opstim plaлom fizickih zakoлa mehaлike materije. 

Orgaлska Ьiса пisu medutim svodiva ла mehaпikt1 Ьiса, to st1 iпdividue, u 
organskoj prirodi medusobлo пesvodivo odvojeлe, postale iz najjednostavnijih jed
лocelijskig organizama postllpпom stvaralackom evolucijom. О tome posvedocuje 
logicka srodпost vrsta medu orgaлskim Ьicima, hijerarhijski лiz imaneлtпog рlала 
sukcesivnih procesa i oЫika zivota. Тај рlал лiје medutim unapred odreden, kako se 
to tvrdi teorijom finalizma, лiti је uлapred odredeл fizickim i hemijskim zakoлima 
materije, kako se to tvrdi mehaлicizmom, леgо је to trajanje vгеmепа stvaranjem, 
proces evolucije orgaлskih Ьiса. Evolucija ovde пiје sl1vace11a u Darviлovom smislu, 
jer је Darviлova teorija evolucije za Bergsoлa upravo model јеdпе mehaпicisticke 
koncepcije ро kojoj огgалi orgaлizma паstајн iпdirektлom adaptacijom, ali niti н 
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Ajmerovom smislu mehanicizma, ро kome organi nastaju direktnom adaptacijom na 
spoljasnje zivotne uslove; naposletku, bergsonovski pojam stvaralacke evolucije nije 
dat ni u znacenju evolucije kako је nju odredio Lamark, dakle kao promenu i nasle
divanje promene upotrebom ili neupotrebom organa. 

Receno је vec kako ovaj oЫik evolucionizma nije u saglasnosti sa finaliz
mom, niti sa klasicnim vitalizmom i neovitalizmom, ali iz toga nikako ne sledi da 
teorija stvaralacke evolucije ni ро kojem osnovu nije saglasna sa nekim od elemenata 
iz ovih ucenja. Tako Bergson nije oporavao Vajsmanov neodarvinizam u pogledu 
pitanja о гazlozima varijacija, kojima је nosilac klica а ne individua, nije osporavao 
nadalje ni Ajmerov stav о postojanju odredenih pravaca varijacija, cime se i evolucija 
shvata kao odredenost (premdaje ona kao celoviti tok trajanja vremena neodredena). 
I teoreticari о mutacijama su izgleda u pravu, gledano sa Bergsonovih stanovista, 
kada kod vrsta primecuju smenjivanje perioda stalnosti i promena, а opet i finalizam 
је prihvatljiv u stavovima о tome da se varijacijama organizma ostvaruju ciljevi i svr
he, premda oni nisu unapred postavljeni kao planovi organizma. Опо sto svima ovim, 
kao i drugim ucenjima, nedostaje jeste jednostavno shvatanje da је organski svet delo 
jednog jedinog i nedeljivog akta stvaralackog zivota, koji је samo deo, iskra prvo
Ьitnog stvaralackog akta kojim је postao veliki svet, sacinjen od materije i duha. Тај, 
reklo Ьi se, Ьitak stvari, taj supstancijalni osnov svekolikog sveta i zivota i jeste sam 
zivot, njegovo trajanje, elan vital kao zivotni polet stvaranja i slobode. То је smisao i 
znacenje stvaralacke evolucUe kao filozofije organskog unutar geneticke metafizike. 
U ontoloskom pogledu, ovakva evolutivna filozofija organske prirode svodi se na 
znacajnije elemente neolamarkizma i neovitalizma, u logickom pak pogledu, dovг
sava se zapocinjanjem spoznajnog proЫema, dakle nastajanjem pitanja о razlikama 
medusobno divergentnih smerova kretanja evolucije prema instinktu, razumu i intu
iciji. No ovim se vec stupa u podrucje pitanja о poreklu i prirodi coveka, а covekje, 
ро Bergsonovom sudu, vrhunac, krajnja svrha i cilj organske evolucije. 

5. Ovog, kako se cini opsteg i zajednickog stava znatnog broja filozofa i 
Ьiologa, dakle stava daje covek poslednja, imanentna svrha i cilj organske evolucije, 
Ьiо је i paleontologjezuita Pjer Tejar de Sarden, koji је sa stanovista fizicke fenome
nologije, ili opisa iskustvenog fizickog pojavnog realiteta, prikazao put razvitka sveta 
do zivota i od zivota do coveka, jednu nesumnjivo progresivnu evoluciju kosmosa. 
Domisljato је to rasporedio u izlaganjima о predzivotu, zivotu, mislima i nadzivotu, 
odredenije, od osnovne i celokupne materije i njene evolucije, preko unutrasnjih i 
spoljasnjih strana stvari, pojave i sirenja zivota, uzdizanja svesti, radanja misli kao 
refleksije i razvijanja noosfere, do slivanja misli i duha zemlje, do tacke omega, za
vrsne zemlje i kraja, dakle do dovrsenja fenomenom hriscanstva kao osovine verova
nja, vrline postojanja i moci rascenja. 

Sarden nije imao nameru da obja5njava svet, nego da nacini uvod u obja5njenje 
sveta, on је poпudio samo jedno videnje koje obuhvata totalitet (Sardeп 1979: 1 О). Јег 
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videnje је jedina izvesnost о svetu, сео zivot se sastoji u tome videti, i zato Ьi trebalo za 
tu svrhu pravilno podesiti oCi, kako Ьi se naucno moglo nadalje dorasti, а to znaci Ьiti i 
ostati na vrhu evolucije. Tim videnjem vec је izvesno kako osnovna materija sacinjava 
tkivo sveta i kako se опа u na.Soj svesti pojavljuje kao mnostvenost, jedinstvo i energija, 
premdaje, sama ро seЬi, materija sva materija, svemir koji је nedeljiva stvamost: zapra
vo, svemir је svojom mnostvenoscu sistem, svojim jedinstvom totum i svojom energUom 
kvantum. То је vec neki prikaz evolucije materije, kosmogeneza, а evolucija materije se 
najpre prikazuje kao postepeno izgradivanje, putem rastuce slozenosti, razlicitih fizickih i 
hemijskih elemenata i energije, i onda i kao ra.Scenje duhovne energije, tako da postoje fi
zicka i psihicka energija, koje odgovaraju spolja.Snjim i unutra.Snjim stanjima stvari. Jedan 
komad materije slucajno se otkinuo od povrsine sunca, stvorio planetu, mladu Zemlju, 
koja је jedina tacka sveta u kojoj se jos moze pratiti evolucф materije, od njenih fizickih 
i hemijskih svojstava do Ьioloskih procesa, dakle od kristalizacije i polimerizacije, do 
unutra.Snjih procesa u srcu Velikog nedeljivog univerzuma kojim se preЬiosfera dovrsava 
neCim sto се izЬiti na mladoj zemlji: "Zivot! Evo Zivota!" (Sarden 1979: 51 ). 

Zivot је dakle proizvod kosmicke embriogeneze, i otuda on ima svoje isto
rijsko radanje. Celija је prirodno zrno iivota, kao sto је atom prirodno zrno neorga
nizovane materije: u celiji i putem celije molekularni svet prelazi u slozenije kon
strukcije zivota, а to је zapravo prelazenje onog zrna materije u zrno zivota, kojim se 
onda evolucijski razvija sav raznoliki prirodni svet organskih Ьiса, jedno veliko drvo 
zivota. Tak postao, zivot se onda krece а njegova su osnovna kretanja reprodukcija, 
umnozavanje, obavljanje, konjugacija, udruzivanje, usmerena adaptivnost. Sva ta 
ekspanzivna kretanja zivota, i to veliko drvo zivota, zapravo su svedocanstvo о evo
luciji organske prirode, kojaje otpocela poreklom prvih celija, pocetnim stvaranjem 
protoplazme u procesu hemizma zemlje, а nastavila daljnjim razvicem sve slozenijih 
konstrukcija zivota, do Јепотепа coveka. 

Ро ovome, kao da је glavna svrha konacnog cilja evolucije hominizacija, 
dakle proizvodenje coveka, stoga је Sardenov koncept zapravo prikaz kosmogene
ze hominizacije, od pracelije do religije svesti. Svojim pozivajnjem na neka Ьitno 
fizicka, hemijska i onda Ьioloska postignuca prirodnih nauka, Sarden је izbegao bas 
potpno poizvoljni prikaz evolucije organske materije, premda tih proizvoljnosti i na
dalje ima, cesto skrivenih iza priziva naucnih cinjenica, koji su ponekad uzeti samo 
kao izgovor i privid opravdanja. Ukoliko se uzme u razmatranje олај logicki sasvim 
nejasni pojam uspon svesti, kao naznake za pokretaca zivota, ondaje moguce ovakvu 
koncepciju organske evolucije smarati nekim oЬ!ikom psihizma u novom vitalizmu. 
Јег, premda Sarden nije osporavao znacaj borbe za opstanak i prirodnog odablranja 
kao nacela razvitka zivota, kako ih је postavila Ьiologija svojim analitickim i deter
ministickim metodama, on se ipak okrenuo prema iracionalnoj postavci о usponu 
svetske svesti kao neposrednom pokretacu zivota, sto је onda privelo religiju kao 
poslednju odbranu evolutivnih razloga za postojanje svih svetskih, time i zivotnih 
fenomena, dovrsenih krajem. 
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Dakle, prema Sardenovoj teoriji о kosmickoj evoluciji sav realitet dogada se 
u njegovim sferama materije, zivota i svesti, а geoloski, hemijski, Ьioloski i istorijski 
procesi samo su posebne faze tog sveopsteg, svetskog procesa. Bitna svojstva sfera 
kosmicke evolucije postavljena su njihovim strukturnim jedinicama, dakle telima, 
organizmima i razumom, i oni sacinjavaju hijerarhiju celovitosti razlicitih nnivoa 
slozenosti, а to је zapravo progresivna gradacija celovitosti, od elementarnih cestica 
do duha. Sveukupnost ovih sistema obrazuju jedinstveni evolucioni poredak svemira, 
od neorganske, preko organske do duhovne prirode. Slicno ovome, i pod uticajem 
toga, postoji i razdeoba stvarnosti na neorgansku materiju (materijalni svet), covekov 
zivot, covekovu licnost, ili ја, i covekov duh, pri cemu је zivot u svojoj potenciji 
duhovna pojava (Sinnot 1966:230). 

ш 

Ovima је alternativa teorija о spontanom nastanku zivota, premda se i u 
nekim koncepcijama ove teorije misli kako је zivot пastao pod odredeпim uslovima 
delovaпjem cestica materije koje sadrze пеkо aktivno пасе/о. Teorijom о spontaпom 
samoradanju zivota zagovara se zapravo ideja о postojanju materijalпih cestica sa 
nekim delatnim principom kao unutrasnjom krajnjom svrhom strukture i funkcije 
zivog, to је dakle postaпak zivog, ne i zivota, tako је onda i ovom teorijom zivot 
sveden па priпcip strukture zivog. Redi је svojevremeno sasvim recito pokazao da 
sve iivo nastaje iz iivog, da dakle nema nikakvog spontanog пastanka zivota, sto је to 
onda dokazao i Paster, ali time opet nije prikazano poreklo zivota, opet је pokazaпo 
proizvodeпje zivog iz zivog, zivot је jos jednom sveden na radanje zivog. 

Teorijom о vecnom postojanju zivota postanak zivota misljen је njegovim po
stojaпjem. Ро ovom gledanjll, ziva Ьiса пе postoje пaravno vеспо, vecno postoji zivot 
zivih Ьiса, koji је пestvoreп jer је nestvoriv, time i пeunistiv. U tom stavu da zivot nije 
postao jer nije moguce da nastane nije predmisljen nastanak zivota iz nicega, jer i nista 
nije poreklo zivota, iz пicega ne Ьiva nista, пi nista пе пastaje iz пicega. U neposred
пijoj је povezaпosti s ovom koпcepcijom i teorija о panspermiji, koja zapravo samo 
premesta upitnost pitanja о poreklu zivota sa zemaljskih па kosmicke uslove njegovog 
пastanka. Ako је zemaljski zivot i пastao kosmozoama, kosmickim klicama ili zivim 
sporama svemirskih mikroorganizama, i nadalje ostaje pitaпje о пjihovom poreklu, о 
prirodi kosmickog postanka zivota, jer i to nije misljen nego pretpostavljen postanak. 

S obzirom па ovakva gledanja, teorija Ьiohemijske evolucije пacinilaje Ьitan 
korak napred. Ovde se polazi od zemaljske evolucije, ciji se hemijski sastav oЫikovao 
kosmickom evolucijom materije i svih пјепih elemeпata па osпovama kojihje moguc 
zivot. S nastankom hemijskih uslova, nastali su potom prosta organska jedinjeпja, za
tim belaпceviпaste tvari u prvim vodama оkеапа i пароkоп prvi buljon zivota. Proces 
ovakvog prelaZeпja пeorgaпske materije u orgaпsku, u zivot, prikaza\i su пајрrе, пeza
visпo jedan od drugog, Opariп i Holdejn, а опdаје takav sceпarij postao osnov za dalj-
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пја istraiivaпja u moderпijim koпcepcijama о Ьiohemijskoj evoluciji zivota. Na tome 
је radio i Ајgеп, koji је svojom teorijom о koпkureпciji hiperciklusa prikazao procese 
samoorgaпizacije materije u hemijskoj evoluciji kao procese brzih i efektпih ciklusa 
hemijskih reakcija koji пastaju pri evolucioпim skokovima а koji dovode do obrazova
пja belaпceviпastih molekula, koji se пaprosto brzo i ekoпomicпo sastavljaju u пizove 
polimera ро pravilima koda (Eigeп, Schuster 1977, Eigeп 1992). Pozпi Opariп је sa 
pozicija umereпog determiпizшa i primetпog teleologizma osporavao Ajgeпovu tezu о 
slucajпom пastaпku zivota. А Opariпovoj tezi о postaпku zivota prvirn belaпceviпastim 
koacervatirna, koji su irnali homeostazu i razrnпoZavaпje, пе i mehaпizam replikaci
je, Dajsoпje pridodao svoja israiivaпja, kornpjuterskim rnodelovaпjern, prerna kojima 
iz sveukupпosti rnolekularne пeorgaпizovaпosti пastaje u koacervatima oгgaпozovaпi 
kompleks; tako Opariп-Dajsoпova hipoteza prikazuje poredak procesa celija-fermeпti
geпi. Dakle, о ovome Opariп, Opariп-Holdejп, Opariп-Dajsoп. 

U mпogima od ovih, i ondajos i drugih rnodernijih i drugacijih hipoteza, koп
cepcija i teorija о postaпku zivota, ili su sasvim јаsпо provedeпi ili su skriveni principi 
redukcionistickog i teleoloskog naciпa logickog rasudivaпja. А prema opsteш stavu, re
dukcijaje filozofski kапоп koji se u Ьiologiji svodi na uverenje kako se zivi sistern rnoze 
jedino objasniti celijom, celija molekulorn а molekul atomima, jer to је hijerarhijski пiz 
svojstava visih i пizih stupпjeva sistema. Ali taj poredak procesa materije sasvimje izve
stan, i nikakav redukcionizam ovde nije negativna пaucna tendencUa metodskog rnislje
nja. Naprotiv, ovde је rec о konstitutivnom redukcionizmu јег fizicki i hemijski procesi 
doista su sastavni procesi Ьioloskih procesa. Kako su dakle u Ьioloskiш procesima delatni 
fizicki i hemijski procesi, to onda znaci da izvan njih, i osim njih, пе postoje пeki drugi 
zakoпi anorganske prirode kojima је опdа moguca materija zivota. Jer iiva materija i 
jeste materija, to је јеdап sistem staпja i procesa materije kojimaje опа zivot. А razlika 
izmedu stanja zive materije i staпja materije koja пiје ziva пе potice iz fizickih i hemUskih 
elemeпata koji ih sacinjavaju, пеgо iz stepeпa i naCina njihovih orgaпizovanosti, Ьioloski 
sistem se od drugih fizickih i hemijskih sistema raz\ikuje prevashodпo ро stupпju sloze
nosti пacina orgaпizovanja tih istih, i svim postojanjiпщ zajednickih fizickih i hernijskih 
elemeпata. Stvar је паrаvпо u tome, kako prepoznati i опdа spoznati taj sistem svojstava 
procesa orgaпizovaпosti i samoorgaпizovaпosti Ьioloskih sistema materije, dakle, pore
klo, proizilaienje, strukturu i fuпkcije hijerarhijskog ustrojstva orgaпizma. Kako је ovde 
ocigledпo rec о fuпdameпtalпoj stvari misljeпja Ьiti zivota, to se onda ovaj konstitutivпi, 
u osпovi stvaralacki, redukcioпizam moze smatrati, barem u filozofiji i пјепој pojmov
пoj koпcepciji prirode, ontoloskim redukcionizmom, јег оп se naime tice same stvari 
zivota kakva је опа ро sebl, tice se dakle supstancije zivog. А s опе strane stvari ро seЬi 
u pogledu pitanja о Ьiti zivota i пjegovog supstaпtiviteta stoje kreacioпizam i vitalizam, 
sa svojim koпcepcijama о boZaпskom poreklu zivota, о postojaпjima zivotnih sila, eпte
lehija i arhea. 

Kako опdа istrazivati i zatim spozпati supstaпcijalitet zivota kakav је оп sarn 
ро sebl? Moralo Ьi dakle da metod i proces spozпaje odgovaraju predmetu spozпaje 
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i nacinu na koji on uopste postoji, јег metod i jeste nacin na koji stvar jeste, а spo
znaja pritom proces pojmovnog znanja о sustini onoga sto stvar cini takvom kakva 
опа ро jeste seЬi. Ali sta znaci to jeste? То је onda razlog da se ovim jeste pripise 
elementarпa jedinica iz koje nastaje, ili na koje se svodi пеkо zivo postojanje kao 
stupaпj orgaпskog sistema, stoga su ovome saobrazпi epistemoloski i metodoloski 
oЫici redukcionizma, u kojima se, prema opstijim uverenjima, Ьiologija kao sistem 
metoda i znaпja о zivoj materiji svodi па sistem metoda i znaпja hemije а hemija па 
metode i znanja fizike. 
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ESSAY ON VIТALISM 

ABSTRACT 

Theory of evolutioп апd molecular Ьiology coпstitute the basis for buildiпg 
а philosophical поtiоп of life, live, апd death. Epistemological questioпs оп category 
systems fuпdameпtal hypotheses оп origiп of life are posed апd theп questioпs оп 
relatioпs amoпg importaпt philosophical апd scientific views оп the пature of live 
systems. 

Јп this paper the place апd role of the philosophical idea of vitalism iп the 
science of Ьiology is presented, as well as its relations towards more modern view 
iпside of theory of evolution. 

Кеу words: vitalism, creationism, Driesch, Bertalanffy, Bergsoп, Chardiп. 
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BIOEТICKI PRISTUP GM ORGANIZMIMA 

Zeljko Kaluderovic 

REZIME 

Biotehпologija, geпeticki iпzeпjeriпg, transgeпi ili geпeticki modifikovaпi orgaпizmi 
(GMO) izazivaju Ьrојпе kontroverze и posledпjih desetak godiпa. U паuспој sferi geпeticki 
inzeпjering i GMO predstavljaju svojevrsпi izazov za geпeticare, oplemeпjivace i mediciпare, 
и filozofiji пjima se bave bioeticari i опi koji izucavaju poljoprivredпu etiku, ekolozi su zaiпte
resovaпi za vezu поvе tehпologije sa ocuvaпjem zivotпe srediпe, za multiпacioпalne kompaпi

je to је potencijalпi izvor ogromпih profita, а za pojediпe drzave sredstvo za stratesku koпtrolu 
proizvodпje hraпe kako па vlastitoj teritoriji tako i и meduпarodпim okvirima. UzimajuCi и 
obzir stavove pristalica i protivпika ove "revolucioпarne" metode, autor је па staпovistu da 
пе treba а priori odbacivati поvе i пedovoljпo istrazeпe tehпologije, ali da је и koпkretпom 
slucaju potrebaп zпаtап oprez, оdпоsпо da su (bio)eticki opravdanajediпo ograпicena istraii
vaпja GMO и паuспе svrhe, uz sve пеорhоdпе mere predostrozпosti. Autor, takode, smatra da 
ovom regioпu i Evropi и celiпi и sadasпjem treпutku пisu potrebni transgeпi orgaпizmi, пi и 
poljoprivredпoj proizvodпji пiti и !апси ishraпe. Argumenti za ovakvu tvrdпju proпalaze se и 
proЫemima koje Ьi ро zdravlje Ijudi i okoliпu moglo prouzrokovati hotimicпo gајепје GMO. 
Naime, ukoliko se ne bнdu prelazile graпice pojedinacпih vrsta i ako se osnaze пjihove en
dogene karakteristike, Ьiсе smапјеп poteпcijalпi rizik od пeпadokпadive stete kako sadasnjoj 

tako i bнducim geпeracijama koje moze doпeti izmeпjeпo Ьiolosko пaslede, оdпоsпо нvazice 
se jedno od cetiri temeljпa Ьioeticka пасеlа, пeskodljivost. Atttor smatra i da је pateпtiraпje 
zivih organizama od straпe multiпacioпalпih kompanija Ьioeticki пeprihvatljivo i пepravedпo, 
пе samo zbog stvaraпja monopola и proizvodпji i prometu GM Ьiljaka, пеgо i zbog pokusaja 
da se postigпe dominacija паd samim zivotom. Копаспо, пе treba dopustiti пi daljnje svesno 
smапјепје Ьiodiverziteta, odnosпo treba и sto vecoj meri Ltvazavati kompleksпost same priro
de, пјепu autoпomiju i "razlicпost". 

Кljucne гесi: Ьiotehпologija, GMO, "genska revolllcija", mogucnost, stvarnost, Ьi-
oetika. 
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Biotehnologija, molekularna genetika, geneticki tnzenjering, transgeni ili 
geneticki modifikovani organizmi (GMO), predstavljaju metode, tehnologije i proi
zvode koji su uzdrmali naucnu javnost, ali i ne samo nju, na zalasku proslog veka, а 
njima se zasigurno i u novom milenijumu лесе baviti iskljucivo uski akademski kru
govi, vec се Ьiti predmetom odobravanja ili osporavanja i laickog dela covecanstva. 
Na samom pocetku ovog rada treba pokusati razjasniti sta kljucna sintagma geneticki 
modifikovani organizmi uopste znaci? ProЫem је izrazen zbog njene relativno ceste, 
diferencirane i nekriticke upotrebe, kao i zbog toga sto "samorazumljivost" nekog 
termina nikada nije dovoljna а njegova poznatost filozofski relevantna, jer пе govori 
mnogo о njemu samom niti omogucava njegovн spoznatost. Geneticka modifikacija, 
u najsirem smislu, podrazumeva svaku promenu u genomu, sto moze da bude posle
dica rekomЬinacije roditeljskih gena u potomku, а doЬija se ukrstanjem roditeljskih 
parova, hibridizacijom u postupku oplemenjivanja i selekcije organizama. Promene 
genoma mogu da budu i promene u broju hromozoma, ili krupnije promene u njiho
voj strukturi, sto se doЬija tehnikama citogenetike. Geneticka modifikacija moze da 
bude izvedena na nivou gena, ili manje grupe gena, tehnikama molekularne genetike, 
odnosno genetickog inzenjeringa. Svi organizmi doЬijeni na navedene nacine mogu 
se smatrati geneticki modifikovanim. Pod geneticki modifikovanim organizmima 
podrazumevaju se dakle, oni organizmi kojima је genski sastav izmenjen na nacin 
koji se nikada ne Ьi desio klasicnim razmnofuvanjem, ili prirodnom rekomЬinacijom 
postojecih gena vrste. 1 Ovim geneticki modifikovanim, ili transgenim organizmima 
geneticka strukturaje, drugacije receno, izmenjena na nacin koji se nikada ne Ьi desio 
u prirodi. Genske konstrukcije kojimaje izmenjen genom domacina najcesce poticu 
od sasvim nesrodnih vrsta, cime se brisu ili pomeraju granice u prirodnom genskom 
toku izmena naslednih informacija. 2 GMO u svojoj DNK sadrze strani gen, ili gene 
koji st1 uneseni laboratorijskim metodama i tehnikama. lzvori gena kojim se manipt1-
lise u DNK domacina nalaze se u Ьiljnom svetu, u svetu mikrooгganizama, insekata i 
zivotinja, ukljucujuci i ljude, а u poslednje vreme pominju se i tzv. sinteticki geni. 

Skoro do sredine ХХ veka, u proizvodnji vecine poljoprivrednih kultura su 
preovladavale lokalne populacije, odnosno sorte koje su Ьile karakteristicne za poje
dine rejone gajenja, i dobro adaptirane na lokalne uslove. Ove sorte nisu trazile velika 

1 Prema clanu 2 Zakona о geneticki modifikovanim organizmima ("SI. list SRJ", br. 21/2001): "Geпeticki 
modifikovaпi orgaпizam је orgaпizam, osim ljudskog, cija је geпcticka osnova promenjeпa upotrebom 
tehпologije rekomЬiпaпtпe DNK (geпeticko iпzeпjerstvo)". U пacrtu predloga Zakona о geпeticki modi
fikovaпim orgaпizmima Rept1Ьlike SrЬije se, takode u clanu 2, daje izmeпjena defiпicija GMO: "Geпeticki 
modifikovaп orgaпizam је orgaпiza111 ciji је geneticki materijal promcnjen metoda111a savremeпe Ьioteh
nologije". Odmah potom se objasпjava i sta obuhvataju savremeпe metode Ьiotehпologije: "а.) Јп vitro teh
пike rшkleiпskih kiseliпa, ukljt1cujuci i rekomЬinaпtrш DNK i direktпo t1поsепје пt1klcinskih kiseli11a t1 celije 
ili organele ili Ь.) fuziju celija izпad taksoпomskog пivoa familije koje prevazilaze prirodпe reproduktivпe ili 
rekomЬiпacione barijere i koje пisLJ tehпike koje se koriste u tradicioпalпom oplemenjivaпju i selekciji." 

Jlustracije radi, preko 3.000 Ьiljaka, zivotiпja i 1nikroorgaпiza111n razvijeпo је па ovaj пасiп, пajvecim delom 
u laboratorijama LJ SAD. Jpak. tek пesto prcko 40 vrsta GM biljпil1 kнltшa odobreпo је za trziste, а relativno 
mali broj projekata doziveo је рнпtr koп1ercijalizacijt1. 
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ulaganja u proizvodnji i davale su, za опо vreme, dovoljan prinos i kvalitet u poljo
privredпim regioпima. Potreba za sve vecim priпosima i logika kapitala vodili su 
postepenom povlacenju ovih populacija pred intenzivnijim hiЬridima. Iako је zame
na lokalnih populacija u proizvodпji, intenzivnijim oplemenjenim kulturama pocela 
pocetkom ХХ veka, puna intenzifikacija poljoprivredпe proizvodпje је dobila zamah 
tek pocevsi od 1940. godine. Kraj pedesetih i pocetak sezdesetih godina proslog veka 
obelezen је tzv. "zelenom revolucijom'', 3 koja је snizavanjem staЫjike zitarica pro
menila odnos vegetativnih i generativnih delova Ьiljke u korist ovih drugih, sto је 
omogucilo znacajno povecanje prinosa, pre svega psenice i piriпca. 

U cilju uvodenja пovih sorti i hiЬrida poljoprivrednih kultura stvoreno је 
13 meduпarodnih naucno-istrazivackih ceпtara, koji se bave proucavaпjem razlicitih 
agrarnih sistema, pre svega u zemljama u razvoju. Oni se nalaze u Meksiku (za ku
kuruz, psenicu), na Filipiпima (pirinac), KolumЬiji (tropske prehrambeпe kulture), 
Nigeriji (prehrambene kulture humidnih i suЫшmidnih tropskih oЫasti), Obali Slo
novace (za proizvodnju pirinca u zapadnoj Africi), Peruu (krompir), Indiji (prehram
beпe kulture susпih tropskih podrucja) ... Zahvaljujuci centru u Meksiku npr., prinosi 
psenice su utrostruceni, а ova zemlja је postala rodoпacelпik "zelene revolucije". 
Slicni rezultati postignuti su u Pakistaпu i lndiji, а znacajne uspehe postigao је i 
Medunarodni iпstitut za selekciju piriпca па Filipiпima, gde su uvedene visokorodne 
sorte piriпca. Опе su nazvaпe filipinske, i ne samo da daju visoke priпose пеgо i 
sazrevaju znatno brze, sto omogucuje 3-4 zetve godisnje, ра su se prosirile gotovo u 
svim zemljama Jugoistocne Azije. 

Osim novih sorti i hiЬrida vaZan је Ьiо i postupak irigacije, posto su поvе 
sorte zitarica mogle realizovati svoje potencijale samo u uslovima povoljne vlage. 
Zato se sa pocetkom "zelene revolucije" u mnogim zemljama u razvoju, posebno 
azijskim, pocela posvecivati роsеЬпа раZпја пavodnjavanjt1 poljoprivredпih kultura. 

Treca kompoпenta uspesnosti "zelene revol ucije" vezana је za primeпu sa
vremene agrotehпike, vestackih dubriva, sredstava za zastitu Ьilja, i slicno. Posebno 
su vaZna azotna dubriva, jer nove meksicke sorte psenice, recimo, zahtevaju i do tri 
puta vise azotnih dubriva ро hektaru od oЬicnih sorti ( 130:45 kg/ha). 

Pozitivпe posledice "zeleпe revolucije" u nekim zemljama u razvoju Ьile su 
evidentne. One su dovele do uvecavanja proizvodnje hraпe, donekle uЫazivsi pro
Ыem ishrane i gladi u svetu. Prema пekim podacima "zelena revolucija" је u toku 60-
tih godiпa ХХ veka pomogla da se spase od gladi oko milijardu ljudi, pretezno u Aziji 
i Latinskoj Americi. Osim povecanja prinosa zitarica poraslaje i njihova potrosnja ро 
stanovniku. Indija, Pakistan, Tajland, Indonezija, Kina i neke druge zemlje su smaпji
le ili sasvim prekinule uvoz zita i samim tim postale samodovoljne u tom pogledu. 

Poslednjih cetrdesetak godina ХХ veka u kojima se primenjivala "zelena 
revolucija" doпele su i пiz пegativпih posledica. Najpre treba reci da Sll pozitivпi 

Centralna figura "zelene revolнcije" је ainericki naнcnik Borlaнg (N.E. Borlaнg), dobitnik Nobelove nagrade 
za inir 1970. godine. 
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efekti "zelene revolucije" uglavnom vidljivi u Aziji i Latinskoj Americi, dok је isto
vremeno u Africi npr. rasprostranjenost novih visokorodnih sorti psenice i pirinca tek 
2%. Cinjenica је da na pocetku ХХЈ veka ljudi u zemljama sub-saharske А frike gla
duju, а da је dostllpnost hrane ро glavi stanovnika ll tom podrucju, od 1990. god. na 
ovamo, opala za najmanje 3%. ProЫem gladi u svetu dakako nije uzrokovan pukim 
tehnickim nedostatkom hrane, koje ima u suvisku, i koja se cak Ьаса da bi se zadrzala 
odgovarajш5a сепа na trzistu, vec mnogo slozenijim socio-politickim razlozima, о 
kojima se dosta govori, koji i daпas otezavaju dostupnost hrane siromasnima, cineci 
ih siromasnijima nego sto su bili na pocetku "revolucije". Drugo, gajenjem inten
zivnih sorti i hiЬrida na velikim povrsinama, doslo је do guЫjenja mnogih Iokalnih 
sorti i spontaпih, "divljih", populacija, sto је za posledicu imalo suzavaпje geпeticke 
varijabilпosti, оdпоsпо smanjenje Ьiodiverziteta. Trece, navodnjavanje i intenzivna 
obrada doveli su do znacajne erozije oranicпog sloja i degradiranja zemlj ista. Cetvrto, 
poljoprivredaje postala veoma zavisпa od energenata, pre svega nafte. Peto, poljopri
vredпa proizvodnja је postala zavisna i od upotrebe hemijskih sredstava (pesticida i 
dubriva). Ovo је, pored poskupljenja proizvodnje, za posledicu imalo i zagadivanje 
zemljista, vode i sveukupne covekove okoline. Sesto, iпteпziviranje poljoprivredne 
proizvodnje dovelo је u bolji geopoliticki i ekonomski polozaj пajrazvijeпije zemlje, 
koje su mogle da organizuju i finansiraju programe oplemenjivaпja Ьiljaka, kao i 
iпtenzivnu poljoprivrednu proizvodnju i da па svetskom trzistu plasiraju semenski 
materUal i poljoprivredпe proizvode. Sedmo, proizvodnja u monokulturi dovela је 
do pojacane pojave korova, bolesti i stetocina. ProЫem ovakve "fabricke" poljopri
vredпe proizvodnje u monokulturi роsеЬпо је Ьiо izrazeп u SAD-u, оdпоsпо u oпim 
drzavama koje su organizovale ovakvu proizvodnju па velikim povrsinama, kao sto 
је americki Srednji zapad (tzv. kukuruzni pojas). 

"Poljoprivredпa revolucija", u svojoj prvoj fazi, ostavilaje za sobom mпoga 
pitanja, ра nije jednostavno odgovoriti da li је do ovog puta u razvoju poljoprivrede 
moralo da dode, ili је Ьilo i drugih puteva? ProЫemi koji su se javili kao posledica 
iпteпzifikacije poljoprivredne proizvodnje (stetocine, iпsekti i prekomerna upotreba 
herЬicida) direktno su vezani za pojavu, ako se tako moze reci, nove faze "poljopri
vredпe revolucije", kojaje iznedrila traпsgenu tehnologiju i geneticki modifikovane 
organizme. Srediste ove uslovпo receno nove revolucije u poljoprivredi opet је u 
SAD, uz ponovno pominjanje zemalja u razvoju, kojima је paradoksalno prethodna 
revolucija u poljoprivredi donela i najvise proЫema. 

Resavanje proЫema koje је doпela moпokultura i suzeпa varijaЬilпost sorti i 
hibrida, potra:leno је u GMO, koji su vise udaljeni od svojih "rodaka" u prirodi nego 
sto su to Ьili njihovi, doЬijeni klasicnom hiЬridizacijom, oplemenjeni i selekcionisani 
intenzivni prethodnici. u cemu se ogleda ta sve veca udaljenost? Poznato је da Sll 
Ьiljke u prirodпim populacijama, divlji srodnici, veoma adaptaЬilni. AdaptaЬilnost 
se ogleda u tome da ukoliko su uslovi nepovoljni oni se reprodukuju minimalno, 
odnosпo tek toliko da produze vrstu. Sto su uslovi povoljnUi reprodukcija se odvija u 
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vecoj meri, ali nikada ne prelazi u nekakvu super produkciju. Imperativ moderne po
ljoprivredne proizvodnje је upravo "traziti" od biljaka da sto vise proizvode, ро mo
gucstvu sto staЬilnije, skoro bez obzira na ekoloske uslove. Ovakav "zahtev" mora 
da dovede do pojacane intervencije coveka u po1joprivrednoj proizvodnji i da vodi u 
sve dalje i dalje promene u biljnom genomu. Klasicno oplemenjivanje (ukrstanje ro
ditelja iste vrste, ili Ыiskih srodnika i selekcija potomstva) vise nije Ьiо dovoljno brz i 
efikasan metod da ponudi zadovoljavajuca resenja, раје na scenu stupila tehnologija 
kreiranja transgenih organizama. Legitimitet nove tehnologije ponovo se pokusava 
uspostaviti pominjanjem starog proЬ!ema: "resavanja gladi u svetu", dok se iza kuli
sa odvija mnogo prozaicnija borba visoko razvijenih zemalja za monopolom u svim 
segmentima Ьiljne proizvodnje,4 kao i trka za maksimiranjem profitnih stopa velikih 
multinacionalnih kompanija. 5 

Geneticki modifikovane kulture usle su u komercijalnu poljoprivrednu proi
zvodnju u drugoj polovini devedesetih godina ХХ veka, pre svega u SAD. U pocetku, 
farmeri su rado prihvatili nove transgene useve, jer su im resavali proЬ!eme ogranica
vajucih faktora u proizvodnji, kao sto su pojedini stetnici (insekti) i korovi. Pos1o se 
od naizgled realnog stanovista, da се potrosnja herЬicida Ьiti znacajno umanjena, sto 
Ьi pojeftinilo proizvodnju i proizvod ucinilo konkurentnijim па trzistu. Udeo GMO 
kod pojedinih kultura skoro је eksponencijalno rastao u ukupnoj setvenoj strukturi 
SAD. Transgeni usevi, koji se od 1996. godine tamo gaje, prema podacima Ministar
stva poljoprivrede SAD, vec za 3-4 godine zauzimali su oko 50% povrsina pod sojom 
i oko 30-40% povrsina pod kukuruzom. 

Prelazak u novi milenijum doneo је promenu ponasanja prema GM poljopri
vrednim kulturama. То је period i kada је patnja sire javnosti pocela da se okrece ka 
GMO. U prolece 1999. godine objavljenaje studija u casopisu Priroda (Losey, Rayor 
and Carter 1999: 214), koja је utvrdila da izlaganje polenu GM kukuruza (Bt-11 
hiЬrid) koji proizvodi Bacillus thuringiensis endotoksin, dovodi do povecane smrt
nosti i zaostajanja u razvoju larvi leptira Monarh (Danaus plexippus), sto nije Ьilo 
predvideno pri kreiranju ovog transgenog hiЬrida. Diskusija i javna debata koja se 
razvila uticalaje da strucna, ali i laickajavnost, koja se u velikoj meri odredila protiv 

4 Koliko је snazan otpor tehпologiji geneticke modifikacije mozda пајЬоlје pokazuju poslednja istrazivaпja 
Prema Eurobarometru (2006) samo 27% Evropljaпa izrзZava podrsku GM hrani; preko 60% пjih ne bi kupilo 
GM proizvode ni kada Ьi Ьili jeftiniji od konvencionalпo proizvedeпih; preko 50% ne Ьi kupilo GM proiz
vode ni ako Ьi Ьili odobreпi i ozvaпicena пjihova upotreba; Ыizu 50% пе Ьi kupovalo GM proizvode ni 
kada Ьi bili kompatiЬilпi sa okruzeпjem; пesto manje od 50% ne Ьi kupovalo GM proizvode пi kada Ьi ovi 
sadrzavali mапје pesticida, а cak 40% Evropljaпa пе Ьi kupovalo GM proizvode ni kada Ьi ovi Ьili zdraviji 
od tradicionalnihl Percepcija GM hrane u Evropi је takva da u pogledu korisnosti, sigurпosti, povereпja u 
regulativu, kao i sa aspekta moralпe i bioeticke prihvatljivosti, опа doЬija осепu koja пi u jedпom elemeпtu 
пе stize do brojke 5 па skali od 1-1 О (Eurobarometer, 2006). 

Najvik zastupljeпe transgene biljпe vrste н proizvodпji su опе kojima је geпom izmeпjeп iпsertovaпjem 
geпskih konstrukcija za otpornost prema herЬicidima sirokog spektra delovaпja. оdпоsпо totalпim herЬicidi
ma. lndikativпo је da su to. ро pravilu, speciblпi herbicidi proizvedeпi i pateпtiraпi od strane iste kompanije 
kojaje proizvela i pateпtirala odgovarajucu tгапsgепв kultuп1. kao i gensku koпstrukcijв. 
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upotrebe GM sastojaka u proizvodnji hrane, izrazi opstu zabrinutost zbog komercija
lizacije transgene tehnologije. Posebno vazпo trziste Evropske вnije nije prihvatalo 
hranu sa GM sastojcima,6 sto se odrazilo na setvene planove americkih farmera u 
2000. godini, ciju dodatnu zabrinutost su izazvali zahtevi da se GM hrana posebno 
obelezava. Stogaje 2000. godina Ьila godina usporenog rasta u gajenju GM useva, ра 
је trend povecanja povrsina pod GM kultшama u ovoj godini zabelezio Ыagi porast 
od desetak procenata, ponajvise zahvaljujuci povecanju planiranih povrsina od oko 
5% pod traпsgenim Roundup Ready pamukom u SAD. 

Ukupne povrsine pod transgenim kulturama u svetL1 (James 1997-2007): 

Godina 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Hektara (u 1.7 11.0 27.8 39.9 44.2 52.6 58.7 67.7 81 90 102 114.3 

milionima) 

Sumarno gledano, вkupne povrsine na kojima su gajeni GMO u svetu u pro
teklih dvanaest godina iznose Ыizu 691 milion hektara. Proslogodisnjih 114.3 mil. 
ha pod GMO cini uvecanje za oko 67 рвtа u odnosв na pocetпih 1.7 mil. ha iz 1996. 
godine, i pokazuje da "genska revolucija" nesumnjivo predstavlja najbrze usvojenu 
Ьiljnu tehnologiju u modernoj istoriji ljlldskog roda. Intenzitet sirenja GMO moze se 
precizno Lltvrditi i na osnovu uporedivanja statistickih podataka ро godinama proi
zvodnje. Tako, druge godine gajenja GMO zasejane povrsine su uvecane za gotovo 
5.5 puta u odnosu na prvu godinu. U trecoj godini gajenja u odnosu na drugu godinu 
porastje iznosio oko 150%, L1 cetvrtoj L1 odnosu na trecu oko 40%, а u petoj u odnosu 
na cetvrtu, vec pominjanih, 10%. Nakon toga, u narednim godinama usledio је rast od 
19%, 11 %, 15%, 20%, 11 %, 13% i 12% u 2007. godini u odnosu na 2006. godinu. 

Transgeпe kultшe, ро zemljama, и 2007. godini (James 1997-2007): 

Drzava Miliona hektara Kulture 
1. SAD* 57.7 Soja, kukuruz, pamuk, 

uljana repica, tikve, рара-
ја, lucerka 

2. Argentina* 19.1 So_ja, kukuruz, pamuk 
3. Brazil* 15.0 Soja, pamuk 
4. Кanada* 7.0 Uljana repica, kukuruz, soja, 
5. lndija* 6.2 Pamuk 

6 Kнlminacija se desila 1999. gocline kada је EU нvela moratorijum na transgene biljke, ~to је podrazшnevalo i 
zabranu нvoza svih transgenih proizvoda iz SAD 11 EU. Upisivanje 17 novih transgenil1 sorti k11kнп1za (modifiko
vanih pнtem "MON 81 О" transgeпa) na zajednicku sortnн listн EU krajem 2004. godine, od strane nekih ai1tora 
је potom protшnneeno kao defacto нkidanje postojeccg moratorijшna. Dodatпi proЫem koji zemlje clanice EU 
imajн sa oпemogнcavanjem ga,jenja GMO па svojoj teritoriji nastao је nakon gubitka spora koji sн voclile precl 
Svetskom trgovinskom organizacijom (WTO) protiv Sjeclinjenih Americkih DГZava. Argentine i Kanade. 
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6. Кina* 3.8 Pamuk, paradajz, topola, 
petunija, рараја, slatka 
paprika 

7. Para1!'7aj* 2.6 Soja 
8. Juznoafricka RepuЬlika* 1.8 Kukuruz, soja, pamuk 
9. Uru1!'7aj* 0.5 Soja, kukuruz 
10. Filipini* 0.3 Kukuruz 
11. Australija* 0.1 Pamuk 
12. Spani.ia * 0.1 Kukuruz 
13. Meksiko*7 0.1 Pamuk, soja 
14. Kolumblja <0.1 Pamuk, karanfil 
15. Cile <0.1 Kukuruz, soja, uljana 

repica 
16. Francuska <0.1 Kukuruz 
17. Honduras <0.1 Kukuruz 
18. Ceska RepuЬlika <0.1 Kukuruz 
19. Portщ:~alija <0.1 Kukuruz 
20. Nemacka <0.1 Kukuruz 
21. Slovacka <0.1 Kukuruz 
22. Rumunija <0.1 Kukuruz 
23. Poljska <0.1 Kukuruz 

GMO se danas gaje u 23 dr:Zave па svim kontinentima,8 sto predstavlja zna
cajnu promenu u odnosu na pocetnu poziciju. Naime, 1996. godine GMO su gajeni 
и svega 6 drzava, prvenstveno u SAD, Kaпadi, Australiji i Argentini, s tim sto је 
najveci deo ( 1.45 miliona hektaгa od ukupпih 1.7 mil. ha) вzgajan u SAD-u. Premda 
se i danas oko 50% od ukupnih povrsina pod GMO nalazi и SAD-u, а 89% od svih 
povrsina na svetu na americkom kontinentu, primecuje se tendencija sireпja podrucja 
pod transgenim Ьiljkama. Analiticari posebno isticu ekspanziju gajenja GMO u Indi
ji, Kini i Juznoafrickoj RepuЬlici. Doista povrsine pod GMO u navedenim zemljama 
se povecavaju rapidno: najvise u Indiji gde su povrsine pod Bt pamukom od pocetnih 
manje od 50.000 ha u 2002. godini narasle па neverovatnih 6.2 milioпa ha u 2007. 
godini. U Kini su povrsine pod GMO uvecane od skromnih 34.000 ha и 1997. god. na 
impresivnih 3.8 miliona ha и 2007. godini. Juznoafricka RepuЫika је jedina drzava 
na africkom kontinentu koja uzgaja GMO u komercijalne svrhe. Od prvih zanemarlji-

Prvih triпaest zemalja ozпal:eпih zvezdicaina (pocev~i od SAD zakljucпo sa Meksikom) su, рrеп1а Dzejmsu, 
tzv. biotech mega-drzave, po~to se u пjima GMO gaje па povr~iпi od 50.000 hektara ili vik Dzejmsovi po
daci za 2003. godiпu pomiпju i Bt1garskt1 kao zemlju u kojoj se па povr~iпi mапјој od 0.05 milioпa ha gajio 
pretezпo geпeticki modifikovaпi kukшuz. 

Ovim podacima se cesto dodajt1 predvidaпja da се do 2015. godine GMO biti t1zgajaпi 1140-ak drzava na oko 
200 miliona l1ektara. 
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vih povrsina u 1998. godini stigla је do 8. mesta na svetu, cineci poslednju od veli
kih drzava sa 1.8 miliona ha pod GMO, i snaznom tendencijom uvecanja povrsina u 
doglednoj buducnosti.9 

Izvestaj za 2007. godinu pokazuje da se u 8 drzava clanica EU uzgaja GMO, 
od ukupno 27 zemalja koje pripadaju ovoj organizaciji. Spanija је vodeca zemlja u 
EU sa 70.000 hektara pod GMO u protekloj godini, i jedina је evropska tzv. Ьiotech 
mega-drzava. Ostalih sedam clanica EU (Francuska, Ceska RepuЬ\ika, Portugalija, 
Nemacka, Slovacka, RumunUa i Poljska) uglavnom uzgajaju Bt kukuruz na relativno 
malim povrsinama. Iako su povrsine pod GMO u Evropi srazmerno male, poslednjih 
godina primecuje se tendencija progla5enja regiona gde se ne gaje transgene Ьiljke, 
odnosno tzv. "netransgenih zona". 1 ne samo to, u nekim drzavama EU proglasavaju 
se i mreze GM slobodnih regiona, а mnogi evropski gradovi donose deklaracije о 
GMO slobodnom statusu. 

Kako stoji stvar u SrЬiji gde zvanicno nema povrsina pod GM organizmima? 
U 2005. godini inspekcijaje, opremljena dijagnostickim trakama i nakon uvida u po
datke da је u odredenim regionima povecana upotreba totalnog herЬicida, za manje 
od 20-tak dana utvrdila postojanje 370 ha pod GM sojom i donela resenja о unistava
nju useva za 270 proizvodaca. lsti postupak sproveden је na teritorф opstine Surcin 
gde је GM soja otkrivena na 50 ha kod 18 proizvodaca. Ocekivani prinos sa ovih 420 
ha Ьiо је oko 1.4 miliona kg. Uprava za zastitu Ьilja је dodatnom akcijom otkupila 
7.89 miliona kg GM soje, dok је 2.5 miliona kg predato sa teritorije Vojvodine. Uz 
povremene otpore akcijaje nastavljena i kasnije, ujanuaru 2006. godine, ulaskom na 
posed kodjednog pravnog i cetiri fizicka lica. Тот prilikom zaplenjeno је 3 tone GM 
zrna soje, dovoljnih da se poseje 300 ha u sledecoj vegetaciji sa kojih Ьi se skinulo 
od 105 do 120 tona GM soje. 10 

U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo ll Novom Sadн radi se na dva transgena 
programa. U pitanju su dva projekta stvaranja hiЬrida kukuruza otpornih prema her
Ьicidima. Rad је eksperimentalne prirode i obavlja se od 1997. godine pod strogom 
kontrolom u staklari i eksperimentalnom polju Instituta. Bekavac smatra da, ako se 
dozvoli gajenje transgenih 11ibrida kukuruza u SrЬiji, najinteresantniji program bi Ьiо 
otpornost prema herЬicidima, jer је od ukupnih povrsina 60% zarazeno divljim sir
kom. Gajenje Bt hibrida kukuruza се zavisiti od pojave i oblma steta prouzrokovanih 
p\amencem. Ukoliko zbog g\obalnih klimatskih promena dode do znacajnijih pome
ranja и prevalentnosti rasa i Ьiotipova patogena odnosno insekata, koriscenje hiЬrida 

9 IstraZ:ivaci, poput Dzejmsa, vole da naglase podatak da је u prosloj godini ро prvi put broj zemalja u raz
voju (12) koje uzgajaju GMO bio veci nego broj industrijski razvijenih zemalja (11), i da oko 55% ukupnog 
svetskog stanovnistva zivi u pomenute 23 drzave. Cinjenicaje, takode, da se nesto vise od polovine od uku
pnih svetskih povrsina pod Ьiljnim kulturama (koje iznose oko 1.5 milijardi hektara), odnosno 52% ili 776 
miliona hektara, nalazi tl navedenim zemljama. lpak, пе treba zaboraviti da GMO, sa 114.3 miliona hektara 
zastupljenosti, zauzimaju svega oko 8% od ukupnih svetskih povrsina pod razlicitim Ьiljnim vrstama. 

10 Podaci sн preнzeti sa zvanicnog sajta Ministarstva poljoprivrede, sшnarstva i vodoprivrede ReptIЬlikc Srbue 
(http://www.minpolj.sr.gov.vн). 
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sa genom otpornosti prema plamencu Ьi moglo, ро njemu, postati realnost. Takode, 
Bekavac tvrdi da Ьi narastajuce povrsine zahvacene kukuruznom zlaticom (Diabroti
ca virgifera) mogle uticati na prihvatanje hibrida sa genom otpomosti prema Diabro
tici, imajuci u vidu sve teskoce hemijskog suzbijanja ove stetocine. Тransgeni hibridi 
kukuruza sa ugradenom tolerantnoscu prema susi bi mogli biti interesantni posebno 
u semiaridnim i aridnim rejonima, dok се prihvatanje transgenih hiЬrida specifiCnih 
svojstava, zak\jucuje on, ici u skladu sa potrebama i zahtevima trzista. 11 

Promoteri GMO tvrde da oni podrazumevaju povecanje kvaliteta i rodnosti 
poljoprivrednih kultura, poboljsanje. kvaliteta prehrambeni\1 proizvoda ( duzu trajnost 
i bolju otpornost na transport plodova), kao i bolju otpornost useva na bolesti, insekte 
i korove. 12 Navodi se da se GM tehnologijom zeli postici siri area\ gajenja useva, po
boUsanje toterantnosti na niske temperature ili susu, 13 i vece iskoriscavanje trenutno 
neproduktivnih degradiranih zemljista gajenjem bolje prilagodenih poljoprivrednih 
kultura. Sastav tako doЬijene hrane Ьiо Ьi kvalitetniji, i obogacen esencijalnim ami
no-kiselinama, mineralnim materUama, vitaminima i beskaloricnim zasladivacima. 14 

Ideja је da npr. paradajz i paprika modifikovani upotrebom genetickog inzenjeringa 
stvaraju znacajne kolicine Likopena, veoma va2nog antioksidanta. Primenom Ьio
tehnologije povecan је i nivo nezasicenih masnih kiselina kod uljane repice, soje, 
suncokreta i kikirikija, sto povecava Ьioloske i zdravstvene karakteristike ulja. Sa
drzaj ugljenih hidrata је takode moguce menjati primenom Ьiotehnologije - kreiran 
је paradajz sa povecanim udelom suve materije sto ga cini vrlo pogodnim za indu
strijsku preradu. Neke tropske vrste, kao npr. banana, su geneticki modifikovane da 
stvaraju proteine koji mogu Ьiti korisceni kao vakcine protiv hepatitisa, dizenterije, 
kolere, dijareje ili nekih stomacnih infekcija tako karakteristicnih za zemlje u razvo
ju. Futuristicki prikaz geneticki modifikovanih Ьiljaka nagovestava i njihova lekovita 
svojstva, recimo krompira, banana i paradajza, koji Ьi mogli Ьiti modifikovani da 
sadrze vakcine, dok се recimo сај Ьiti obogacen flavonoidima. Radi se na projektu 
modifikovanja Ьiljaka и smeru stvaranja insulina sto се obezbediti uzimanje insulina 
kroz hranu, umesto davanja inekcUa pacijentima. Transgeni organizmi Ьi, ро ovoj op
timistickoj projekciji, trebalo da obezbede i proizvodnju jeftinijih lekova i organa za 
transp\antaciju. Upotrebom nove Ьiotehnologije, konacno, zastita okoline Ьi\а Ьi ро-

11 Podaci su preuzeti iz teksta "Transgeni hibridi kukuruza-stanje i perspektive", autora Gorana Bekavca. 
12 Као primer pominje se rapidno povecanje prinosa slatkog krompira uAfrici sa uvodenjem transgenog sorti

menta sa нgradenom otpornoscн prema Feathery Mottle Viп1s. Bez koriscenja pesticida oko 60 % prinosa se 
gнbilo samo 11sled napada ovog vir11sa. 

13 Poznato је da transgene biljke sa povecanim sadrzajem linoleinske kiseline lakse izdгZavaju 11iske ten1pera
ture i mraz. 

14 Pozeljne n11tritivne karakteristike kao sto sн izmenjeni proteini ili sadrzaj masti, itd. su od posebnog znacaja. 
јег се, smatra se, 11рг. geneticki modifikovani pirinac koji sadrzi vise beta karotena i gvoZda pomoci н 
resavanju njihovog nedostatka u zemljama gde је pirinac glavna hrana, sto bi trebalo direktno da utice па 
smanjenje rizika od slepila i a11emUe. Na zalost, iako 11aizgled h11mana ideja, projekat tzv. "zlatnog pirinca" 
demistifikovan је jos 2000. godine i, pored ogromnih ulozenih sredstava, pokazao se kao potpuni promasaj u 
pokusajt1 resavanja pome11utih ргоЫеmа. 
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digпuta па visi пivo mikroЬioloskim cisceпjem zagadeпih vodotoka i otpadпih voda i 
maпjim korisceпjem hemijskih sredstava u poljoprivredi (herЬicida i pesticida). 

Jpak, potrebпo је 1·eci da u ovom treпutku пajveci broj stva1·i vezaпih za tzv. 
drugu i trecu geпeraciju traпsgeпih Ьiljaka 15 пiје odmakao dalje od пivoa proklama
cija, а пjihovo ostvareпje podrazumeva пајрrе da traпsgeпa tehпologija bude siroko 
prihvaceпa, sto za sada jos uvek пiје s\ucaj. РоsеЬап proЫem predstavlja сiпјепiса 
da zagovornici GMO rede пavode ili svesпo precutkuju пegativпe rezultate ispiti
vaпja ovih proizvoda. Tako se miпorizuju rezultati eksperimeпata koji pokazuju da 
GM hraпa doпosi moguci rizik ро ljudsko zdravlje, 16 stetaп uticaj па okruzeпje ili 
geпeralпo pogorsaпje kvaliteta po\joprivredпih kultura. Izbegava se takode govoriti 
о ugrozavaпju tradicionalne poljoprivredпe proizvodпje, direktnim intervencijama 
prilikom donosenje zakona ili uredЬi od straпe multiпacioпalпih kompaпija, koje 
nedvosmislenu demoпstriraju korporativпu moc поvса, kao i о klasicnim Ьioetickim 
dilemama u vezi rizika od пenadoknadive stete kako sadasпjoj tako i buducim gene
racijama koje moze doneti izmenjeno Ьiolosko пas\ede. Autor smatra i da је pateпti
ranje zivih orgaпizama od strane multinacionalnih kompanija Ьioeticki пeprihvatljivo 
i nepravedпo, пе samo zbog stvaranja monopola u proizvodnji i prometu GM Ьiljaka, 
nego i zbog pokusaja da se postigne dominacija паd samim zivotom. 

Uvodeпje GM poljoprivredпih kultura u proizvodпju i uticaj па Ьiodiverzitet, 17 

moze da se posmatra и пajmanju ruku dvojako. Сiпјепiса је da пovi geпeticki iпze
пjerovaпi geпotipovi nose u izvesпoj meri i пovu geпeticku varijaЬilпost, ali је isto 
tako cinjeпica da se uvodeпjem transgene tehnologije и po\joprivredu пastavlja trend 
ugrozavanja Ьiodiverziteta koji је росео inteпziviraпjem poljoprivredne proizvodnje 
i "zeleпom revo\ucijom". Gajeпjem пekoliko GM kultura и moпokulturi, па velikim 

15 Gепегаlпо gledaпo mog11 se razlikovati tri geпeracije geпeticki modifikovanih biljaka: Prva geпeracija је 
odavпo vec pozпata i сiпе је projekti kao ~to su otpornost na herbicide, vir11se ili insekte. U poslednje vreme 
geпeticke modifikacije s11 postale znatno kompleksпije, radi se па 11поkпј11 veceg Ьгоја gena 11 geпom Ьiljke 
domaciпa, tzv. stakovaпa svojstva (primer otporпost k11kшuza prema k11kur11zпom plameпc11 i totalпom her
Ьicid11). lstovremeпo radi se i na izmeni veceg Ьгоја postojecih metabolitickih p11teva 11 Ьiljci 11 smislu deak
tiviraпja ncpozelj11ih i/ili aktiviranja pozeljпih gепа, ра se ocekLJje da ес оvн dr11g11 generacij11 transgenih 
biljaka obeleziti geпotipovi sa izmeпjeпim 1111tritivпim vredпostima. Ova tzv. a11tp11t svojstva се pretpostavlja 
se odrzavati voce i povrce dнze vreme 11 svezem stanj11, 11ticati na zdravije masti i ulja, povecan11 п11tritivn11 
vredпost kao ~to је npr. veci sadrzaj vita1nina, nastaпak soje sa vecom sadrzajem anti-kancerogeпih proteina 
(geпi pro11ade11i u okviru istog genoma) i ~iroki spektar visoko vredne hrane (прг. visokoliziпski k11k11п1z). 
Тгеса generacija, tzv. specijalпa svojstva, verovatno се predstavljati Ьiljke koje се se koristiti za potrebe 
tarmaceнtske iпd11strije 11 smisl11 Ьioreakora ili kao efikasan 1н1t za stvaranje i kori~cenje vakciпa. 

16 Americka koшpanija Pioneer Hi-bred Iпterпatioпalje u cilju роvесапја sadrzaja proteina, 11 soju unela gen iz 
brazilskog oraha odgovoran za ovo svojstvo. Soja moditikovana па ovaj nacin izazivalaje alergijske reakcije 
kod ljudi alergicпih па brazilski orah, te је projekat ubrzo povucen. Drugi primer sa identic11im posledicarna 
је transgeпi paradajz sa genom ribe, koji пaravno izaziva proЫeme kod ljudi koji su alergicni na ribu. 

17 Biolo~ki diverzitet. ili skraceno Ьiodiverzitet, podraz11meva razпolikost, odnosno varijaЬilпost Ьiljaka, 
zivotinja i drugih zivih orgaпizaina u O{lredenom podrucj11. Dп1gim recima. radi se о razпolikosti vrsta ll 

odredenom ekosistemLJ. Biodiverzitet је kompleksaп pojam koji пе obuhvata samo varijabilnost. vec i 11za
jamne 11ticaje (interakcij11) orgaпizama, kako med11sobпe, tako i sa sre{liпom 11 kojoj zive, te ga пiје jednos
tavno jedпoznacпo odrediti. 
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povrsinama i njihovim sirenjem u zemljama u razvoju, nastavlja se potiskivanje lo
kalnih populacija koje mali farmeri jos uvek gaje u ovim zemljama. GM poljopri
vredne kulture vrse jak se\ekcioni pritisak na insekte koji se njima hrane, kao i na 
korovske Ьiljke, а vrlo cesto, obzirom na lanac ishrane, i na one organizme koji nisu 
ciljni, ali se hrane ili parazitiraju na organizmima i smatraju se stetocinama u ЬiUnoj 
proizvodnji, ра postaju ciljni organizmi transgene tehnologije. 18 

Sirenje GM poljoprivrednih kultura doista moze da bude pretnja Ьiodiverzi
tetu, posebno u centrima porekla poljoprivrednih Ьiljaka, odnosno u onim svetskim 
regionima iz kojih prvoЬitno poticu pojedine vrste vaznih poljoprivrednih kultura. Ti 
centri porekla odlikuju se i najvecom genetickom varijaЬilnoscu za te vrste i mogu da 
posluze kao koristan izvor gena u prosirivanjн geneticke varijaЬilnosti pri konvencio
nalnom opleшenjivanjн. Prenosom gena sa GM kultura na spontane (divlje srodnike) 
ovi prirodni izvori korisnih gena mogu da budu znacajno ugrozeni. 19 

Pitanja koja se otvarajн pri razmatranju tehnologije GMO ne ogranicava
ju se samo na ро\је Ьioloskih nauka. Znacaj GMO ogleda se i u njihovom uticaju 
na g\obalnu geopolitiku i zakonodavstvo, kao i na (Ьio)eticke dileme i kontroverze. 
Naнcnici i zakonodavci vise obracaju paZnju na spoljasnje razloge prihvatanja ili 
odbacivanja GMO, rede se pitajuci о intrinsicnim odnosno Ьioetickim razmatranjima 
samog cina geneticke modifikacije, i svega onoga sto је involvirano u tll delatnost. о 
ovim pitanjima cesce diskutuju teolozi i filozofi, premdaje njihov uticaj na normativ
no regu\isanje same Ьiotehnologije relativno mali. 

Cesti razlozi dovodenja u sшnnju geneticke modifikacije vezani su za njenu 
oprecnost prirodi, tj. za cvrsto izraZen stav da је GM neprirodna. Sa Ьioetickog as
pekta izgleda da nije proЬ\ematicno intervenisanje coveka u neki organizam general
no, posto је kontrolisano op\emenjivanje prihvatljivo, vec intervencija koja se odvija 
na nivou DNK. Argument da је geneticka modifikacija nekog organizma nedopustiva 
sa Ьioetickog aspekta zbog toga sto је suprotstavUena prirodnom toku stvari, odnosno 
zato sto је neprirodna, treba Ьiti dodatno proЬ\ematizovan. Naime, (samo)razшne
vanju Ьiti coveka pripada osecaj ili predstava svojevrsnog raspuknuca neposredne 
odnosno prirodne egzistencije coveka, sto coveka u vlastitom videnju cini posebnim 
dogadajem u svetu, posto mu se njegova egzistencija predstavlja kao ne-prirodna, 
artificijelna, modifikaЬilna, kao drugo-prirodna ili kao najvisa tacka kontinuiteta pri
rodnog. Drugacije receno, duhovna egzistencija coveka moze se sag\edati kao najvi-

18 Prema navodima organizacije EksnEid (ActionAid), biodiverzitet Ll poljiina pod Bt pamukom u Kini bio 
је nizi nego u poljima pod konve11cio11alnim pamukom. Upravo uvidajuci ugrozavanje biodiverziteta GM 
kulturama, od Љrmera koji gaje Bt panшk u SAD trazi se da gaje konvencionalni ne-GM pшnuk, pored GM 
pamuka, 11а 20% svojil1 povrsina pod ovom kнlturoin, sa koriscenjem klasicne zastitc useva, ili 4% povrsina 
konvencional110g pamвka bez ikakvc zastite. 

19 Opasnostje tim veca, sto se LI mnoge zemlje GM seme нnosi ilegalno i cesto ni sami proizvodaci пе znajв sta 
sејн. Zaпimljivo је da mвltinacionalпe kompaпije, koje sl! vrlo dosle(lne LI zastiti svog vlasnistva i pate11t11il1 
prava, пе pokazuju istu зZшnost i interes da svoja prava zastite u slвcaju gajenja ilegalno L1vezenog GM 
semena н pojedine zemlje, bez sklopljenog ugovora. 
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sa stepeпica пjegove prirodпe egzisteпcije (ili prirode uopste), ili kao hod udaljavanja 
od prirodne egzisteпcUe. Dakle, reci daje nesto пe-prirodno пе zпaci niti podrazume
va da опо imanentпo nosi пegativan aksioloski predzпak. Zanimljivo је da argument 
iz prirode koriste i pristalice i protivnici geпeticke modifikacije organizama. Pristali
ce smatraju daje geпeticka modifikacija prihvatljiva sa bioetickog aspekta, zbog toga 
sto se nepredvidene i nagle promene u DNK desavaju i u samoj prirodi, kao sto se 
desava i razmeпa geпetickog materijala izmedu vrsta. Protivпici GM, sa druge straпe, 
koriste ovu ciпjenicu da bi utvrdili da паvеdепе pojave пisu uobicajeпe u prirodi, te 
da stoga i пisu bioeticki prihvatljive. Rezoпovanje koje se pojavljuje u оЬе verzije 
podrazumeva zdravorazumski pristup, koji eveпtualno moze oЬ!ikovati stavove jav
пog mпепја podrazumevajuci pod prirodnim nesto "пormalno", ali svakako пе sme 
determiпisati filozofsko poimaпje geпeticke modifikacije. 

Proglasiti пesto za "neprirodпo" u koпkretпom slucaju zпaci da se geneticki 
materijal krece preko granica odredenih vrsta. Naravпo, sta је vrsta nije moguce jed
пom za uvek utvrditi i пјеп pojam moze varirati od epohe do epohe i zavisiti od datog 
koпteksta. U јеdпош smislu "vrsta" moze ozпacavati grupu iпdividua koje su slicne 
ро izgledu i karakteristikama, dok u drugom опа se tice iпdividua koje pripadaju istoj 
vrsti опdа kada mogu radati ili produkovati fertilпo potomstvo. U biljпom svetu, da
lje, пiје uvek moguce povuci ostru graпicu izmedu pojediпih vrsta. Ako se tome doda 
пjihovo пеkаdа§пје zajedпicko poreklo, eto razloga zasto su пeki autori, na osпovu 
tvrdпje da s11 vrste tokom procesa evolucije meпjale svoje karakteristike, ukazivali na 
podatak da telos vrsta пiје staticka vec diпamicka kategorija. 

Rolstoп (Н. Rolstoп) pokazuje da Ьi telos vrsta trebao Ьiti u vezi sa intriп
sicпom vredпosti kao necijom adaptaЬilnom sposobпoscu u iпtegrisanoj celini eko
sistema. Artificijelпa selekcija uz pomoc oplemenjivaпja ili traпsgeпe tehnologije 
пајсеsсе пarusava prilagodljivost vrsta u divljiпi i tako smaпjuje пjihovu vredпost. U 
slucaju traпsgeпih orgaпizama, moglo Ьi se reci daje umапјепа adaptaЬilпost pozelj
пa, jer Ьi time rizik od opasпosti ро okruzeпje tokom traпsgeпog sireпja Ьiо smaпjen. 
Rolstoп smatra da је ovo uticaпje na telos dopustivo, ali da se trebaju priznavati vred
пosti koje su iпherentпe 11 vrstama i mozda odrzavati balaпs osiguravajuci da "takva 
пetaknutost ostaje drugde u divljiпi па ovoj cudesпoj plaпeti" (Rolstoп 2002: 1 О). 
Опо sto Rolstonova teza implicira је da geneticke modifikacije ne podrazumevaju 
Ьioeticki пeprihvatljivo prelazeпje graпica vrstaper se, te to stoga пе moze sluziti kao 
potvrda prigovora laicke javnosti u vezi prelazeпja graпica vrsta. 

Iпterdiscipliпarni istraZivacki projekti koje podrzava Evropska uпija пaglasa
vaju momeпat ostajaпja uпutar graпica odredeпe vrste. Takav је slucaj i s geпeticki 1110-

difikovaпim jagodama, koje su Ьiolozi aпgazovaпi u ovom projektu nazvali cisgenim 
orgaпizmima пе Ьi li ih razlikovali od transgenih orgaпizama, posto ovako geпeticki 
modifikovaпe jagode пе sadrze materijal koji pripada пеkој drugoj vrsti. Pitaпje koje se 
moze postaviti је da li postoji Ьioeticki relevaпtпa razlika izmedu modifikacUa koje se 
odvijaju uпutar odredeпe vrste i izmedu razliCitih vrsta? Nilseп (К. Nielseп) је ukazao 
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na to koliko treba Ьiti precizan u izrazavanju, odnosno koliko naucna dostignuca mo
raju Ьiti pracenajasnimjezickim distinkcijama izmedu srodnih, premda ne i identicnih 
pojmova. On је npr. upotreЬio izraz intrageni а ne cisgeni organizmi za modifikacije 
koje se vrse unutar granica neke vrste. Osta\e kategorije koje Nilsen pominje su:fami
geni organizmi, kod kojih se modifikacije vrse unutar iste familije, linegeni organizmi, 
modifikacije se vrse unutar iste fi\ogenetske linije, transgeni organizmi, modifikacije 
sa nesrodnim DNK materijalom, i ksenogeni organizmi, kod kojih su umetnuti geni 
konstruisani u \aboratoriji. U poslednjem slнcaju rec је о tome da geni ne mogu da se 
pronadu ni ujednom postojecem organizmu (Nielsen 2003: 227-228). 

Ne ulazeci u sve nijanse Nilsenovih analiza ovde се Ьiti pomenuto i naglase
no samo za.5to је Ьitno s Ьioetickog aspekta praviti jasnu razliku izmedu intragenih i 
transgenih organizama, posto је ta razlika relevantna za argumentovanje protiv prela
zenja granica vrsta. Na Nilsenovom tragu moze se reci da se rizik i mogucnost greske 
naucnika kod produkcije i sirenja intragenih organizama znacajno smanjuje s obzi
rom da su (novo)uvedena svojstva vec prisutna u samom organizmu. 1 drugo, ostajuci 
unutar vrsta iskazuje se respekt za "drugost" i "razlicnost" prirode, cij i se mehanizmi 
i zakoni ne mogн, i moZda ne Ьi Ьi\о dobro da se mogu, u potpunosti kontrolisati. 20 

Kada se uzme u razmatranje teza da transgene modifikacije vode ka radikal
nijim promenama Ьiljaka nego intragene modifikacije, pokazuje se da ovakve prome
ne mogu voditi i vode do mnogih rizika, i do vece potencijalne stete kako sadasnjoj 
tako i buducim generacijama. Nepouzdanost i rizik se doista povecavajн kako se 
Ьiljka нdaljava od postupnosti procesa koji se odvijaju pod prirodnim uslovima, kao 
i kada se insertovane karakteristike nisu pojavljivale ranije unutar vrste. Moglo Ьi se 
reci da se ubacivanjem gena koji su strani nekoj vrsti maksimizira potencijalni pro
Ыem, а da kulminaciju svakako predstavlja ubacivanje sintetickih gena. 

Popravljanje nekih karakteristika unutar iste vrste, npr. jagode, omogнca
va da rizik bude znatno manji, i to iz vise razloga. Najpre odredena osoЬina је vec 
prisutna unutar Ьiljke cime se ogranicava i smanjuje poUe moguceg rizika. Poznati 
su efekti pomenute osoЬine, recimo visokog nivoa proteina u jagodi, u uoЬicajenom 
okruzenju sto omogucava znatno bolju osnovu za predvidanje posledica kontinuirano 
viseg nivoa iste karakteristike u istim okolnostima. Broj nepoznatih faktora se sma
njuje, cime se smanjuju i sanse za potpuno neocekivane posledice koje mogu nastati 
kao rezultat nedovoljnog znanja samih naucnika. Sve ovo treba uzimati u obzir kada 
se razmatraju Ьioeticki momenti gajenja i proizvodenja intragenih kultura, kao i pri
likom normativnog regulisanja citavog postupka. 

Cinjenica da se vrste menjaju protokom vremena moze predstavljati kljucni 
argument da se ne prelazi granica same vrste. Premda ovo na prvi pogled zvuci pa
radoksa\no, treba znati da i pored toga sto su vrste dinamicki entiteti, one zauzimaju 

20 
Neki autori nagla~avajt1 i v~nost iskazivanja i нv~avanja stavovajavnog mnenja. Prema istr~ivanjima Hegema 
(R. Heggem) u Norve~koj, oko 75% ispitanika potpuno ili delimicno podrZ:ava stanovi~te da је prihvatUivije po
meranje gena t1nt1tar vrsta пеgо izmedu vrsta. Samo 10% se ne sl~e sa ovako izrecenom konstatacijom. 
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odredeno mesto i igraju odredenu ulogu u odgovarajucem okruzenju. Svaki pojedi
пacni organizam је u interakciji sa drugim organizmima, i promene u jednom orga
nizmu menjaju ove oЬ\ike interakcije kroz proces adaptacije. Stogaje svaka vrsta deo 
vece celine koja se razvija prema njenim vlastitim obrascima i zakonima. Као pravi
lo, evolucijske promeпe su spore, one st1 miпimalne i geografski omedene za dнgi pe
riod vremena, omogucavajнci drнgim orgaпizп1ima da se p1·ilagode izmeпjeпim ka
rakteristikama bez mogucih katastrofalпih posledica ро postojeci ekviliЬrijum. Spore 
promeпe i slicпo postupno sireпje izmeпjeпog implicira da se karakteristike vrsta 
samo gradualno menjaju, cak i kada individua\ni orgaпizmi sticu гadikalпo nove оsо
Ьiпе zbog пшtасiја. Takode u ovim slucajevima, kada promeпe karakteristika mogu 
uzrokovati radikalne promeпe u lokalnom ekosistemu, si1·eпje ovih k~rakteristika па 
druge ekosisteme zahteva рнnо vremena. Tako da је verovatпoca promena koje Ьi 
Ьile destrнktivпe za veliki broj vrsta u sirokom arealt1 rasprostiranja u kratkom vre
menu veoma mala. U modernoj iпteпzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji se sa GM 
tehnologijom uvode novi varijeteti sa dramaticпo izmeпjenim karakteristikama па 
mnogim lokacijama u veoma kratkom vremeпskom iпtervalu, sto pokazuje koliko је 
ova iпterveпcija drugacija u odnosu na samu evoluciju. 

Ekoloski sistem predstavlja fragilno stanje пeprekidne promeпe, tako гесi 
diпamicki ekviliЬrijum, koji se menja, premda u isti mah zadrzava osnovпe kaгakte
ristike tokom vremeпa. 21 Uprkos rapidпom povecaпjt1 kvantuma znaпja u poslednjim 
deceпijama, zbog kompleksnosti ekosistema naucnici nisu u mogucnosti da u potpu
пosti predvide posledice cak i sasvim limitiranih promena. Nauci jos uvek nedostaje 
razumevaпje funkcionisanja Ьioloskih sistema u zadovoljavajucoj meri, za razliku 
od sistema koje је sam covek koпstruisao, gde su uzroci dobro pozпati, а posledice 
promena ро sam sistem mogu se predvideti do пajmanjeg detalja. U ovom smislu, 
priroda пiје nesto sto se moze u celosti koпtrolisati, i sa cim se moze jedпostavпo 
upravljati. Na taj naciп, zakoni Ьiologije razotkrivaju "drugost" odnosno "razlicnost" 
prirode. Bioloski sistemi stoga u ovom treпutku пе mogu u potpunosti Ьiti predvidi
vi, ра kada Ьiotehnologija iпterveпise u пjih опа pravi svojevrsnu precicu, dakako 
uporedeno sa nacinom na koji se promene uoЬicajeno desavaju u prirodi. Transgeпe 
kulture radikalno menjaju karakteristike koje su нvedene simultano u siroko111 arealu 
rasprostiranja, cime se nimalo пе uvazava jedinstvena osobenost ovih sistema, i tako 

21 Ova Љrnшlacija srodna је Aristotelovom odredenj11 bivstva iz Merafi=ike 983Ь6-18, koje је opisano kao 
пesto sto saino ostцje traj110 (/ok se menja 11 svojstvima (pathos). Striktno govoreci, Stagiraniп ne kaze da sc 
menjajн svojstva. vec da se bivstvo mепја posredstvom пjih, ostajш:i pri tom sanю nepromeпjeno. lsta priro
daje ocнvana cak i dok trpi preiпacenja. lli, iz nje "nastajн sve ostale stvari. dok опа ostaje" (Met. 983Ь 18). 
Trajnost ili stalnost u svojoj sopstveпoj prirodi dok se podvrgava promenama, је karakteristika bivstva koja 
se naglasava. Spekнlativno receno, radi se о tome da опо sto stupa tt razl ik11 sa sobom izvorno ostaje jednako 
sebi. Aristotel је zatim, kao ilttstraciju ttzeo pojedinacnog coveka, koпkrctno Sokrata. Pri tom је, na jedan za 
svoje slttsaoce Ыizak i prihvatljiv nacin pojasnio, da kao sto о Sokrattt ne ka.Zemo daje sasvim nastao tt trc
nt1tktt kadaje postao !ср ili obrazovan, on, takode. nije ni nestao onoga trentttka kada izgubi ova svoja stanja. 
јег i1na nesto sto sve vreme perzistira, sto је po<llezece. а to је sam Sokrat. Na slican nacin, moglo bi se reci 
da ekosistem ostajc nepromenjen 11 bivstvн, podvrgavajнci se istovremeno nebrojeпim modifikacijama. 
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prenaglasava moc same tehnologije. Ovo Ьi mogla Ьiti jedna prikladna interpretacUa 
objekcija da se covek "igra Boga", ili da nesto "mesetari и prirodi", praveci tako 
produkte moderne Ьiotehnologije "neprirodnim". Dakako, rigidno sproveden ovakav 
stav mogao Ьi upнcivati na odbacivanje Ьilo kakvog oЫika moderne Ьiotehnologije, 
а do apsurda sproveden stav mogao bi upucivati da treba napustiti i postL1late moder
ne poljoprivrede generalno, sto naravno nUe intencija autora ovog rada. 

Као sto је vec receno, proces prirodne selekcije, koji predstavlja glavni me
hanizam indukovanja promena и prirodi, prilicno је spor proces. Postujuci cinjenicu 
da nauka ne moze objasniti sve detalje interakcije elemenata и prirodi, potrebno је 
respektovati restrikcUe и pogledu brzine i disperzije promena u prirodi onako kako su 
izraZene и promenama uzrokovanim evolucijom. Ako se uvaZe evolucijska ogranice
nja genetickih promena, produkti covekove intervencije Ьiсе predvidljiviji, jer se time 
usporava eksperimentisanje sa nepoznatim и punom sшislu reci. Moguca је i validna 
dakako i opcija izbegavanja svake vrste intervencije na nivou DNK i koriscenje znanja 
koje takode rapidno raste na poUu funkcionalne genomike, koja је podrucje moleku
larne Ьiologije, radi ubrzanja procesa oplemenjivanja.22 Druga opcija, koja је u ovom 
tekstu detaljnije elaborirana, zalaZe se za ogranicenje stepena promena koje sн uvedene 
posredstvom geneticke modifikacije, pritom zadrzavajuci prednosti ove tehnologije. 
Intragena modifikacija moze, konacno, Ьiti odredena kao geneticka modifikacija po
sredstvom reproduktivne DNK tehnologije da se proizvede organizam koji Ьi mogao 
Ьiti dobljen i posredstvom tradicionalnih metoda oplemenjivanja. Poznato је takode da 
intragena modifikacija u nekim slucajevima пюzе rezнltirati promenama koje nisu mo
guce pomocu tradicionalпog oplemenjivanja. U ovakvim slucajevima prigovori mogн 
Ьiti identicni kao i u situaciji "neprirodne" intervencije kod transgenih ЬiUaka. Stavise, 
takve Ьiljke i ne treba nazivati intragenim Ьiljkama, uprkos cinjenici da sн proizvedene 
na slican пacin. Ove Ьiljke su u funkcionalnom smislu slicne transgenim Ьiljkama, а ak
cenat и razlikovanju izmedu intragenih i transgenih modifikacija treba staviti na novitet 
karakteristika, а ne na poreklo genetskog materijala. 

Kljucna stvar u vezi ovog argumenta nije primarno vezana za izbegavanje 
nepredvidive stete, vec respekt prema "razlicnosti" prirode. Ako se igde moze prime
niti lekcija helenskog poimanja hybrisa onda је mozda treba primeniti и obesti cove
ka prema "razlicnosti" prirode i konsekvencama koje slede za njeno nepostovanje. 
Ostajuci unutar granica vrste и savremenim naucnim istraZivanjima, ра i prilikom 

22 M11ltinacionalne hemijske kompanije, kojc s11 Ьile nosioci i finansijeri traпsgenih projekata, sн prevashodпo 
vodile rаснпа kako da sc t'arшerima olak~a proizvodnja, odnosпo kako da se опа нсiпi sigшnijom i rentaЬilni
jom. а zatim. ili пајрrе, kako da se ~to brze oplode sredstva ttlozeпa 11 finansiranje ovakvil1 projekata. Tako 
sн isЉrsirani transgeni programi sa genima otpornosti prema l1erЬicidima нprkos cinjenici da npr. kod k11k11-
ruza postoji citav arsenal vrlo kvalitetnih herЬicida. Teorijski је. naravno. mogш:e stvoriti tolerantne Ьiljkc 
prema gotovo svim l1erЬicicli1na, premda ko1nercijaln11 pri111cn11 imajн sa1no ekonomski vaznije Ьiljnc vrste i 
l1erЬicidi povoljnih svojstava (gliЉsat, gl11Гosi11at ainoпijшn. imidazoli11011i. s11IЉ11ilшee. ciklol1cksa11dioni, 
bromoksinil, i dr). Podaci koji se ticн GMTH prettzeti sн iz tcksta "Geпeticki moclifikovanc Ьiljke tolerantne 
prema herЬicidima: herbolo~ki aspekt", autora Gorana Malidze i Vaskrsije Janji6. 
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genetickih modifikacija, covek ubrzava proces promena u skladu sa vlastitim zahte
vima, istovremeno pokazujuci postovanje granica ovih promena omedenih procesom 
evolucije. Takvim cinom pokazuje se i postovanje osnovnih postulata bioetike po
stavljenih jos od strane Cajldresa (J.F. Childress) i Bicampa (Т.L. Beauchamp), poput 
neskodljivosti i autonomije, ра i pravednosti i dobrocinstva. 
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BIOETHICAL APPROACH ТО GMOs 

SUMMARY 

During the last decade Ьiotechnology, genetic engineering, transgenic oгgan
isms or genetically modified organisms (GMOs) have led to numeгous contгoveгsies. 
In the scientific sphere, genetic engineeгing and GMOs гepгesent some kind of а chal
lenge for geneticists, breeders and physicians, in philosophy they are being studied 
Ьу Ьioethicists and agгicultural ethicists. Ecologists are interested in the interconnec
tions between new technology and environment protection. For multinational com
panies they repгesent а potential source of huge profits, and for certain goveгnments 
they represent an instrument for strategic control of food production within their 
countгies as well as inteгnationally. Taking into consideration opinions of both pгo
ponents and opponents of this "revolutionary" method, the author is at the standing 
point that we should not а priori reject new and insufficiently studied technologies, 
but that in this particulaг case it is necessary to Ье extгemely cautious, actually that 
from (Ьio)ethical poiпt of view only those GMO investigations limited to scientific 
purposes аге justified, with all due pгecautiousness. Also, the author is ofthe opinion 
that this region and also Europe as а whole in this moшent do not need tгansgenic 
organisms, either in agгicultuгal production ог in the food chain. Aгguments fог this 
statement аге found priшarily in the potential proЫems that intentional breeding of 
GMOs might inflict upon the human health and upon the environment. Name1y, if 
bordeгs of individual species are not overstepped and if their endogenous traits аге 
made stгongeг, the potential risk of causing irгерагаЫе daшage for both present and 
future generations which may Ье brought Ьу changed Ьiological succession wil1 Ье 
гeduced, actually one of the four fundamental Ьioethical pгinciples will Ье applied 
and that is the nonmaleficence. The authoг thinks that patenting of living oгganisms 
Ьу the multinational companies is unacceptaЫe and unfair fгom the Ьioethical per
spective, not only because they tend to hold monopolies in pгoduction and tгade of 
GM plants, but also because of theiг effoгts to gain domination оvег the vегу life. 
Finally, furtheг intentional decгeasing of Ьiodiveгsity should not Ье allowed, which 
means that it is necessary to respect as much as it is possiЫe the complexity of the 
nature, its autonomy and "otherness". 

Кеу words: Ьiotechnology, GMOs, "gene гevo1ution", potentiality, actuality, 
Ьioethics. 
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FROJDOV РОЈАМ SAVJESTI 

Milenko А. Perovic 

SAZETAK 

Tematizaciju etickih temelja Frojdovog misljenja autor пastoji provesti ispitivaпjem 
njegovog pojma savjesti koji је razvijen, и prvom redu, и djelu "Nelagodnost t1 kulturi". lspi
tivanje је rukovodjeno, па јеdпој strani, potrebom da se razumije нnнtrasnji kontekst Frojdo
vog misljenja и kojemu se priredjuju misaone pretpostavke za raspravн о ројmн savjesti. Na 
drugoj strani, nastoji se ispitati filozofska i eticka validnost toga pojma и kontekstu kljucnih 
tacaka povijesti etickih diskusija о pojmu savjesti. 

Кljucne reci: Frojd, Nice, savjest, psihoanaliza, etika 

Frojdovo ucenje proslo је neobicni i veliki put od jednog specifiCnog oЫi
ka terapije do opste psil10loske teorije s netematskim filozofskim pretpostavkama. 
NeoЬicnim se па tom putu pokazivao i Frojdov tematski i lematski odnos prema 
filozofiji i filozofskom nacinu misljeпja opste psihologijske i psihicke tematike. Ge
neralпi karakter toga odпosa gradio se па uvjerenju da se bez filozofijske refleksije i s 
ostajaпjem na nepomireпim temeljnim oprekama moze izgraditi cijeli niz kapitalnih 
teorijskih postavki, пosecih pojmova i proЫemskih odnosa. Frojdu је to omoguca
valo da u mijeпama vlastitog misUeпja iznova postavlja teorijske konstrukcije, ne 
propitujuci пjihove роtопје filozofske konzekvencije. 

Zaпimljivo svjedocaпstvo о oЬligatnosti zahtjeva koji iz filozofije idu prema 
svakom, ра i psihologijskom misljeпju, ostavio паm је autor koji Frojdu pripisuje 
stav da је bavljenje filozofijom пeoprostivo traceпje intelektualnih snaga (Wittels 
1931: 16-48). Moguce је sumnjati ll vjerodostojnost toga svjedocenja, ali је пesumnji
vo da postoji пiz teskoca u razumijevanju Frojdovog odnosa prema filozofiji, роsеЬ
по па onim poljima razшnijevaпja psihickog koji su cinili i tradicioпalпi predmet fi
lozofskog misljenja. Njegovo zasnivanje znanosti о iracionalitetu covjeka пiје moglo 
ostaviti ро strani odgovarajuce antropologijske uvide filozofije. Zadatak dokucivanja 
mehanizma motivacija, koji је vodio u uvjerenje о odlucujucem znacaju nesvjesпih, 
iracionalnih snaga za cjeliпu dusevnog zivota covjeka, te htijenje da se racionalnim 
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sredstvima паuспе aпalize prodre u iracioпalitet dusevпih sпaga i procesa, kod Frojda 
пiје mogao ostati bez odredeпog odпosa prema filozofiji, bez odredeпih filozofskih 
uzora, kao пi bez pokusaja odredene filozofske refteksije. Insistiranje na cisto empiгij
skom karakterLJ vlastitog ucenja, koje granicu za sebe trazi u metapsihologijskim uvi
dima, uciпilo је da Frojd filozofske izvore ucenja, tj. njegovu tematski ili netematski 
postavljenu i misljenu «filozofsku matricu», trazi u principima prirodno-znanstvenog 
empirizma i pozitivizma, u kojima mu је uzorom mogao Ьiti njemacki pozitivizam 
19. vijeka. Frojd је odЬijao da vlastito ucenje shvati i postavi kao odredeпi filozofski 
pogled па svijet. Psihoanalizuje smatrao «dijelom znaпosti» koji se «moze pridruziti 
zпaпstvenom pogledu na svijet» (Frojd: 1981 ). 

Iz toga stava moze se razumjeti Frojdova intencija psiholoske kritike filozofije. 
U njoj su se susreli duh vremena (opredmecen u nekim od vodecih paradigmi filozofije 
vremena iz sumпje u racionalne i шnske moci same filozofije, te covjeka uopste) i Froj
dova usmjerenost na svijet iracionalпog. Ako је iz pozitivistickih i iracionalistickih kritika 
tradicije filozofije dolazio nagovor na otklon od njezinog racionalnogjezgra, опdаје od 
Frojda taj nagovor mogao Ьiti prihvacen s kritickim uvjerenjem daje tradicija filozofije 
gradena na suzeпom razumijevanju psihickog. Sukus toga sufuvanja sastojao se, ро Froj
dovom uvjerenju, na restrikciji psihickog na опо svjesno, kojim ono nesvjesno ispada iz 
filozofskog uvida ili potpada pod prevlast metaforickog diskursa. 

Frojdovo uvjerenje, ma koliko da је crpljeno iz duha vremena i nekih nje
govih vodecih filozofskih paradigmi, moze se smatrati vrlo sporпim, posebno ako se 
duЬ!jem uvidu podvrgne tradicija prakticke filozofije. Vodeci misaoni predmet te tra
dicije cini razumijevanje odnosa i mogucnosti posredovanja svjesnog i пesvjesnog. 
Kod Frojda se ne moze naci posvjedocenje о temeljnijem poznavanju te tradicije. 
Natuknice о Platonovom jahacu koji upravlja Ьicem jacim od sebe, о Kantovoj stva
ri ро seЬi kao «sistemu nesvjesnog», te о Kantovom kategorickom imperativu kao 
«direktnom nasljedu Edipovog kompleksa» пе mogu se smatrati duЬ!jim uvidom u 
tradiciju filozofskog razнmijevanja onoga iracionalnog. 

Као sto u zivotu svako Ьira seЬi junaka ро vlastitoj idiosinkraziji, tako је i 
Frojd Ьirao filozofske uzore prema vlastitom uvjerenjн о ceпtralnom statuiranju ono
ga iracionalnog u opstem antropoloskom shvatanjн. То је uvjerenje Frojda priЬ!izilo 
G.Т. Fehпeru u metapsihologijskim shvatanjima principa zadovoljstva i nezadovolj
stva, filozofskom iracionalizmu Sopeпhauera u pogledu ideje primata afektiviteta, 
znacenju seksualiteta i razumijevanju mehanizma potiskivanja, kao i Niceovoj filo
zofiji, posebno u izvornim intencijama kritike moderne kulture, te posebno moraliteta 
kao elementa te kulture. Propitivanje smisla i nacina funkcioniranja moderne kulture 
Frojdaje usmjerilo u tematsko podrucje filozofije. Noleпs volens, u tom podrнcju оп 
је morao poloziti racune о oпim pojmovima i proЫemskim odnosima koji predstav
ljaju tradicionalni, ali jednako i moderni predmet filozofske refteksije (priroda i kultu
ra, nagoni i razum, pojam covjeka, iracionalno i racionalno, historijsko i ahistorijsko, 
prosvjetiteljstvo i romantizam, determinizam i indeterminizam, egoizam i altruizam, 
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moralitet i amoralitet, tematika опоgа Ја etc.). Polagaпje racuпa provedeпo је па te
melju postupпo uspostavljanog Frojdovog svjetoпazorпog i implicitпog filozofskog 
stajalista, koje predstavlja neoЬicnu smjesu prirodno-znaпstvenog empirizma i pozi
tivizma s filozofskim iracionalizmom. Ро duhu i metodoloskim postulatima to је sta
jaliste najЫize novovjekovnom antropoloskom naturalizmu i njegovoj rezonirajucoj 
misaonoj i metodskoj paradigmi. U Ьitnom smislu ono ponavlja aporetski karakter 
staroga пaturalizma i njegove nesavladive amЬigvitete. 

Prvo. Frojdov pojam covjeka razapet је izmedu shvatanja о Ьioloskoj za
tvoreпosti i ku\turnoj otvorenosti, izmedu zatvorenosti covjeka u vlastitu prirodu i 
strategija kulturne emancipacije od prirode, izmedu nuznosti i slobode. 

Drugo. Kultura se razumije s jedne strane kao pokusaj velike antiteze prirodi, а na 
drugoj strani pretpostavke mogucnosti kulture sagledavaju se kao postavljene u prirodi. 

Trece. Frojdje kriticar cijelog modernog sistema kulture i liЬeralпog optimi
stickog pogleda na civilizaciju, ali u okvirima istog liЬeralnog pog\eda. Opsti svje
tonazor Frojdovog misljenja pulsira izmedu stajalista prosvjetiteUskog optimizma i 
pesimizma romanticarske provenijencije. 

Cetvrto. Frojda prati imanentno protivrjecje u osnovnom naucnom zadatku 
racionalnog tumacenja iracionalnog, naucno-deterministickog razumijevanja supra
пaturalnih struktura (svijet slobode, duha, praksisa, kulturnih tvorevina etc.). 

Peto. Opreka izmedu racioпalnih i iracioпalпih sпaga u psihickoj strukturi co
vjeka najednoj strani odreduje vodeci cilj psihoanalize u postizanju prevlasti svijesti nad 
haosom slijepih nagona, dok па drнgoj strani stalno se odrZava osnovno uvjerenje о pre
vlasti iracionalnog nad racionalnim («Na5e Ја nUe gospodar u vlastitom domш> ). 

Sesto. Pomirenje izmedu tih suprotstavljenih stavova traZi se u tezi о stalnoj 
borЬi svjesnog i nesvjesnog. S jedne strane, опо nesvjesno razumije se kao rezultat 
djelatnosti racionalnog Ја (nesvjesno kao zЬir potiskivanja), а svjesno Ја kao aktivno 
i organizacUsko nacelo licnosti. Na drugoj strani, svjesno Ја razumije se kao izvedeno 
iz iracionalnih izvora, pri cemu se svjesni motivi razumiju kao iluzije i samoobmane, 
koji skrivaju svoje «podzemne» iracionalne pokretace. 

Sedmo. Nerazrjesiva aporetika determinizma i indeterminizma u metafizic
koj, psiholoskoj i etickoj ravni izrasta iz osnovnog naturalistickog stajalista. Iz njega 
moraju ostati neobjasnjivim pojmovi slobode, trebanja i moraliteta. Kod Frojda nije 
moguc misaoni proboj iz kauzalne u teleolosku determinaciju. Jednako stoji stvar s 
aporijom egoizma i altruizma, tj. radanja i funkcioniranja socijalnosti. 

Nesavladane antiteze moguce је pokazati u brojnim e\ementima Frojdovog mi
sljenja. Ovdje se opredjeljujemo za jedпu od njih, na kojoj је izgradeno Frojdovo poimanje 
moraliteta i savjesti. Svojedobno је u krugu psihoanalitickog neokaпtovstva postavljeпa 
kriticka teza (O.Fenihel, Н. Hartman) prema kojoj је Frojdova psihoaпa\iza nesposobna 
da «zahvati ideju trebanja kao takvu». Та tezaje povratno uputila na znacenje i velicinu 
Frojdovog misaonog duga Niceu kao kriticaru modeme fi\ozofije, kulture i samog pojma 
moraliteta. Smisao toga duga mozemo sagledati ponajprije ako Frojdov pojam savjesti 
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razumijemo kao psihoaпaliticko citaпje Niceovog pojma savjesti. Smisao i duЬiпu toga 
citaпja moguce је pokazati poredeпjem Niceovih i Frojdovih stavova. 

Prvo. U djelu «Filozofija u tragicпom razdoЬlju Grka» Nice razumije savjest 
kao hybris, kojim se u vrijedпosпu iпdifereпciju igre Ьitka i пebitka uпosi destruk
tivпa ideja vrijedпosti iz htijeпja drugacije iпterpretacije svijeta, kojom zapociпje 
regresivпi hod povijesti evropskog пihilizma. Na srodпom uvjereпju pociva Frojdova 
ideja о suprotпosti priпcipa zadovoljstva i priпcipa realпosti. Princip zadovoljstva 
ima odredenje hybrisa, sprovodeпju kojega se «protivi cijeli poredak vasione». Као 
sto se kod Nicea v1·ijedпost kao takva pojavljuje kao пegativпa osnova cjeline kultu-
1·e, tako i kod Frojda vrijednost zadovoljstva u negativnom odredenju «izbjegavaпja 
patnje» predstavlja fundament kulture. 

Drugo. U djelu «0 koristi i steti povijesti za zivot», koje u temelju ima ideju 
kritike moderne kulture, savjest se razumije kao djelo represivnog sistema kulture, 
koji producira reaktivni iпdividualitet. Covjek savjesti је «reaktivпi covjek» ili «odje
kujuci pasiv». Kod Frojda kritika moderne kulture pociva na predstavi о nelagodпosti 
u kulturi, koja potice iz suЫimacije пagona, te kulturi daje smisao borbe izmedu 
erosa i tanatosa. I kod Nicea i kod Frojda otkrice dubokih amЬivaleпcija postajanja 
i egzistencije kulture odredнje amЬivalentni odnos prema kulturi. Kritika kulture se 
shvata, s јеdпе straпe, kao ono sto treba da unaprijedi kulturu i primjeri је пaturali
stickom idealu, te s druge strane, kao опо sto treba da oslobodi od kнlture kao nega
cije пatшalistickog idea\a. Kritika savjesti treba da нtre put «heroju savjesti». 

Тrесе. U djelu «Ljudsko, odvise ljнdsko» нnutrasпje zпапје savjesti i prisila da 
se postupa ро njemн s\1vata se kao ono sto dolazi od procesa socijalizacije ll kome se za
tomljuju паgопi i iпstiпkti. Uciпak toga procesa је premjestaпje represivnog mehanizma 
socijaliteta iz spolja5njosti u uпutra5пjost. Savjest је uciпak sistema autoritarnosti, koji 
pociva па zaЫudi о s\obodi volje («Vjera u autoritet је izvor savjesti, tako da опа пiје 
glas bozji u grudima covjeka, пеgо g\as пekog covjeka u covjeku» ). Zajednica је hybris, 
buduCi da ceпtralni eticki pojam i fenomeп опоgа «treba da>> pociva па iпterioriziranoj 
represiji. Ovome је srodпo Frojdovo shvatanje odnosa izmedu prirode i slobode. Frojd 
ka.Ze: «Licna sloboda пiје proizvod kulture». Onaje prirodпi, pred-kulturпi fепоmеп, koji 
razvojem kulture doЬiva temeljna ograniceпja upravo iz опоgа etickog «treba da>>. 

Cetvrto. «Zaratustra» doпosi svojevrsпu rehaЬilitaciju Sokratovog daimoniona, 
koja poCiva na pokusaju da se pojedinac mis\i izolovano od zajedпice, prema modelu 
individнalne savjesti koja stoji izпad zahtjeva iпterioriziraпe savjesti. U osnovi isto tvrdi i 
Frojd smatrajuCi daje «prvoЬitпa licпost nezauzdana kulturom», te utoliko neprUateljstvo 
i роЬuпа protiv kulture proizilazi iz pretpostavljene prirodпe slobode. 

Peto. Djelo «S опе straпe dobra i zla» doпosi kritickll vivisekcijн samoga sнkusa 
etickog misljeпja u kritici pojma s\obodпe vo\je i ideje о siпtetickom ројmн Ја. Pojam 
slobodпe volje pokusava se kriticki razoriti oprirodivanjem pojma slobode (s\oboda kao 
«afekt premocпosti u odпosu па опоgа sto је priпudeп da se pokorava>>, Nice 1980: 26). 
Tradicioпalпi eticki pojam savjesti pokusava se razoriti idejom kritike siпtetickog рој пш 
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Ја (u kritickoj replici па Kaпtov pojam savjesti prema metafori sudпice). Nice smatra da 
siпteticko Ја pociva па pobjedi iпterioriziraпog g\asa zajedпice, u kojoj јеdап dio uпutra.S
пjosti preuzima ulogu zapovjedпika, stvarajuci privid ideпtiteta volje i akcije. Drugi dio 
uпutrasnjosti preuzima ulogu i zadovoljstva «uspjelih izvrsnih orudю>, kao svojevrsna 
«pod-dusю>. Pokazuje se da covjek u svojoj unutra.Snjosti predstavlja «drustveni sklop 
sastavljen od mnogo dusю>. Tako је covjek savjesti participijent i zrtva socijalnog drila 
surovosti. Frojdovo uсепје о psihickoj strukturi u Ьitnom smislu ponavlja ovo Niceo
vo stanoviste. I kod пјеgа se опо psihicko razumije kao diпamicko jedinstvo tri sistema 
u uzajamnom dejstvu, prema cuvenom «1nodelu tri instance» (Ego, Id i Supeг-ego ). Id 
(sfera nagona, potreba i afekata) se odreduje kao izvor eпergije nagoпa. Nad-Ja (sвper
ego) је psihicka struktura u kojoj se zasniva podrucje normi djelanja, idea\a Ја, uloga i 
slika svijeta, pounutra.Snjivanjem vaspitnog i socijalizacijskog dejstva spolja.Snjeg svijeta. 
Svjesno Ја se shvata kao «otisak» spolja.Snje realпosti па izvornoj masi nagona, koji se 
proizvodi razlicitim tipovima identifikacije, te nesvjesпog usagla.Savanja s objektima, tj. 
licima spolja.Snjeg svijeta. Опо stoji izmedu zahtjeva Ida, Super-ega i socijalnog svijeta s 
ciljem da psihicke i socijalne konflikte konstruktivno razrjesava. 

Sesto. Za Nicea porijeklo savjesti је и susretu surovosti zajednice i surovosti 
jedinke. Slicno је i kod Frojda. Porijeklo savjesti on nalazi и okretanju agresije protiv 
vlastitog Ја, koja se preвzima od Nad-Ja i okrece protiv unutra.Snjosti. Tako, «kultura 
savladuje opasnв zelju za agresijom pojedinca time sto је oslaЬi, razoru:la i pos1·edstvom 
jedne njegove unutra.Snje instance nadzore, kao sto to cini posada и osvojenom gradш>. 

Sedmo. Frojdovo objasnjenje fenomena krivice srodno је Niceovom. Kod 
ovoga se porijeklo svijesti о krivici tra:li и usadivanju pamcenja surovoscu, koje svoj 
izvor ima и svojevrsnoш oЬ!igacionoш pravu, dugu рrеша precima, koji dovodi do 
deinizacije predaka i stvaranja osjecaja krivice, te utemeljeпja ideje kazne. Kod Froj
da se umjesto motiva oЬ\igacioпog prava uvodi ideja «uticaja sa strane», «bespo
mocnosti i zavisnosti od drugih», te «straha od guЬitka ljubavi», koja kroz izgradnju 
Nad-Ja dovodi do interпalizacije autoriteta. U osnovi, ideja је ista kao kod Nicea: 
шehanizam mnemotehnike kojim se uskracuje pravo «zaboravnosti plave zvijeri» 
ideju savjesti i ideju krivice zasniva na zapamcenom ponavljanju postajanja svijesti 
о krivici, koje и svojoj osnovi ima strah od autoriteta i «kasnije nastali strah od Nad
Ja». Prvi vodi odustajanju od zadovoljenja nagoпa, drugi tra:li ka:lnjavanje. Medu
tim, Frojd se zaplice и razumijevanju mehaпizma postajanja savjesti: s jedne strane, 
savjest razumije kao uzrok, а s druge strane kao posljedicu odricanja od nagona. 
Teskocu pokusava otkloпiti pomirenjem ta dva stava kretanjem izmedu filogeneze i 
ontogeneze, mijesanjem mitskih elemenata i fragmenata etickih diskusija. Smisao tih 
пategпutih analiza bio је u tome da dokaze stav da se сiјепа kulturnog razvitka placa 
guЬitkom srece zbogjacanja osjecaja krivice. 

Osmo. Niceova kritika etike kulminira и stavu «Nezadovoljstvo је srz etike». 
Ista ideja nalazi se и zakljucnom Frojdovom razmatranjll о umjerenjв etike na «najra
njivije mjesto и Ьi\о kojoj kulturi». Frojd etiku sћvata kao «terapeutski pokusaj» da se 
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zapovijestima Nad-Ja postigne ono sto «drugim kulturnim radom nije postigлuto», da 
se otkloni лајvеса zapreka kulturi и «ljudskoj skloлosti prema medusobлoj agresiji». I 
kod jedлog i kod drugog оsлоvла лaturalisticka postavka usmjerena је pi-otiv «etickih 
zahtjeva kulturлog Nad-Ja», koji proizvode pobuлu, лeuroze i лesrecu. Drugim rijeci
ma, odbrana od nesrece agresije mora jedлako biti agresivna, koliko i neizbjezna. 

Svaka etika osudena је ла лeuspjeh, а opet, s druge strane, nuzna је kao 
sukus kulturnog razvoja и savladivaлju preprema zivota и zajedлici. То је zakljucлi 
paradoks Frojdovih aлaliza. U zavisлosti od volje za citaлjem Frojda taj је paradoks 
mogao poлuditi dva protivrjecлa uvjerenja: tragicko-pesimisticki, koliko i humaлi
sticko-optimisticki osjecaj zivota. 
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FREUD'S NOTION OF CONSCIENCE 

ABSTRACT 

The author inteлds to mark ethical grouлd of Freud's theory Ьу investigat
ing Freud's notion of conscieлce, developed primarily in his work "Civilization алd 
its discontens". On the on side, this investigation is induced Ьу а need to understand 
intrinsic context ofFreud's oppinioл which briлgs forward suppositions for argumeлt 
ол солсерt of солsсiелсе. Ол the other side, this paper also aims to recoлsider philo
sophical and ethica\ validity of this notioл, regarding key points of history of ethica\ 
discussions ол concept of coлscience. 
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EKSPRESIONIZAM. TEMELJ JEDNOG ESTEТICKOG SPORA 

Mina Okiljevic 

SAZETAK 

Ekspresionizam se ubraja medu najznacajnije umetnicke pokrete s pocetka ХХ 

veka. Ono sto ga distingvira od srodnih umetnickih pravaca jeste karakteristicno anga:3ovan 

odnos prema zbiljnosti, koji се postati jednim od kljucnih obelezja docnijih umetnickih 

pokreta. Medutim, takav odnos prema zbiljnosti upravo i dovodi u pitanje ekspresionisticki 

stav prema nacizmu, koji se, u svetlu docnijih interpretacija, ne moze jednoznacno odrediti 
kao pro ili cont1·a. Rad se fokusira na jedan od najznacajnijih estetickih sporova ХХ veka, 

u cijem је sredistvu upravo shvatanje ekspresionizma. Dijametralno suprotne vrednosne 
ocene koje о ovom pravcu izricu Bloh i Lukac imaju svoj koren kako u dvosmis\enostima 

samog ekspresionizma, tako i u razlicitim zahtevima koje pred umetnost postavljaju pojedini 

rukavci marksisticke estetike. Temeljnaje intencija rada ukazivanje na prednosti, a\i i s\abosti 

Lukaceve negativne interpretacije ekspresionizma, kao i Blohovog izrazito pozitivnog stava, 
kako Ьi se otvorila mogucnost za ce\ovitije sag\edava11je smisla i zпасаја ovog umetnickog 

pokreta. 

Кljucne reci: Ekspresionizam, Vajmarska repuЫika, Bloh, Lukac 

EKSPRESIONISTO! 
Nece ti iskovati medalju, 
Као sto su uCinili и Grckoj za Sajo; 
И Nemackoj, ako ti odmah пе prospu mozak 
То је vec prema kulturi 
Zlocin veleizdaje. 

Gotfrid Ben 
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Za dvadeseti vek karakteristicna је svojevrsna "-izamizacija", odnosno, 
sklonost da se svaki kulturni dogadaj, u пajsirem smislu te sintagme, ozпaci kao je
dan novi svetonazщ koji zadire u sve oЫasti drustvenog zivota. Тај је manir пuzпа 
posledica programatskog antisistemskog stava, koji је legitimaciju trazio и partiku
larnom utemeljeпju vlastitih пасеlа. Dakako, "sistematska" partikularnost, ро svome 
vodecem priпcipu, пе dopusta mogнcnost celovite interpretacije zЬiljпosti. Stoga је 
lukavstvo veka "patentiranih pronalazaka za spas duse i smrt tela" pokusalo postici 
iпtegralпost pнtem prodвkovaпja impresivпog broja novih -izama ро jediпici vre
mena. Svaki od ovih "-izama" је, paradoksalno, nastojao napredovati do sistema. Тај 
је proces пajocitiji u oЫasti humaniore i umetnosti, zahvaljujвci njihovoj unutarnjoj 
logici. Temeljпim proЬlemom, medutim, ostaje pitaпje da li је moguce povesno i 
misaono opravdati pretenziju jednog, recimo, umetnickog pokгeta da se razvije u 
univerzalпi pogled па svet. PlauziЬilnijom se ipak cini pretpostavka daje svaki takav 
partikularпi momenat tekjedaп od пacina па koje se duh epohe izrazava i, и onoj meri 
u kojoj odgovara duhu vlastitog vremena, moze Ьiti delom opsteg pogleda na svet. 

Jedan od neoЬicno difuznih "-izama" ranog dvadesetog veka jeste ekspresi
oпizam. Dok se, s jedne strane, smatra da eksp1·esionizam nosi univerzalni karakter i 
predstavlja zЬirno ime za sve umetnicke pravce s pocetka dvadesetog veka 1

, dotle se, 
s drвge strane, ovaj termin konotira kao specificno nemacki шnetnicki pravac, koji 
vrhunac dostize otprilike и doba Vajmarske repuЬlike. Moglo Ьi se, dakle, govoriti о 
dva znacenja reci ekspresionizam. Sire znacenje и dobroj meri kooptira sa pojmom 
avangaгde, dok se pod ekspresionizmom и uzem smislu podrazumeva atmosfera ne
macke kultшe odredenog povesпog perioda. u sirem znacenjll ekspresionizma po
kazuje se sustinsko funkcionalno jedinstvo razlicitih pravaca (poput ekspresionizma, 
fovizma, kuЬizma, etc.). Uzi pojam ekspresionizma, pak, вkazuje na strukturne spe
cifiCпosti ovog pravca i omogucuje da se оп distiпgvira od slicпih artistickih odgo
vora па zahteve epohe. 

Termin "ekspresionizam" prvi se putjavlja 1850. godiпe, kao oznaka za nove 
struje "moderпog slikarstva", da Ьi 1901. godine fraпcuski slikar Zilijeп-Ogist Erve 
izlozio osam svojih slika pod zajednickim nazivom "Ekspresionizmi". Nakon toga, 
termiп је nastavio da zivi vlastitim zivotom, podlezuci najrazlicitijim interpretacija
ma, ali uvek zadrzavajuci sвstiпsku odliku necega пovog i neponovljivog. Оsпоv
па karakteristika ekspresionizma jeste permaпentno sukoЫjavaпje sa zblljnoscu i 

1 "lzraz EKSPRESIONIZAM d11go vremenaje sl11zio za oznacavanje svih modernih 11metnickil1 pokreta koji 
Stt se radali pocctkom ovog (tj. dvadese\og. prim. М.0.) veka ili krэjem prvoga svetskoga rata." (Groшan 
1969: 8). U daljem teks\11, Groman istice kako smo "mi postali zпatno precizniji", ра ро<[ ekspresionizmom 
po<lrazшncva1110 pravac koji <lolazi posle impresionizшa. Ovo јс prilicno tюbicajcna interpretacija. me<111tim. 
tшnасепје ckspresionizma isklj11civo na osnov11 razlike 11 odnos11 na iшpresionizшn, ostajc "prekratko". 
b1кl11ci da sc, prc svega, ckspresionizam izrazio 11 gotovo svim 11metnostima, dok је impresionizam ipak 
vezai1 prevasho<l110 za grнp11 slikara cija s11 <lela bila zastщ1ljena па снvепој izlozbi 1874. Je<lan ozbiljniji 
prigovor ovakvoj interpretaciji jeste sraslost ekspresionizma sa <lrнStvcnim okolnostima. lmpresionizшn pak 
ne sezc dalje od шnetпosti. 
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pobuna protiv necovecnosti opstojeceg poretka, u svim njegovim manifestacijama. 
Borbeni poklic ekspresionizma mogao bi glasiti: И ime coveka!, ali borbe u kojima 
su mnogi mladi ekspresionisti izguЬili zivote vodene su pod drugim krilaticama, s 
kojima apstraktni pacifizam umetnosti nije mogao ici u korak. 

VAJMARSKA REPUBLIKA I DUH EKSPRESIONIZMA 

"Ekspresionizam је Ьiо pre svega jedna atmosfera, 
jedan senziЬilitet koji је duboko obelezio 

citavu Nemacku pre, za vreme i posle Prvog 
Svetskog rata." 

Palmije 

Period Vajmarske repuЫike, koji duguje svoje ime mestu u kome је donet 
cuveni Ustav, hvaljen kao najmoderniji demokratski ustav svog vremena, traje od 
1919. do 1933. godine. Ро mnogo cemu znacajno, ovoje razdoЫje nemacke povesti 
obelezeno pre svega intenzivnim drustvenim previranjima koja su naposletku rezul
tovala najkrvavijim godinama u istorф covecanstva. Makoliko nemiran i dramatican, 
period Vajmara jedan је od najplodnijih kada је umetnost u pitanju. Nije to samo 
vreme ekspresionizma, vec i dadaizma, kubo-futurizma, strukturalizma; vreme Bau
hausa i procvata pozorista i filma. Vrhunac ekspresionizma mahom koincidira sa po
vescu Vajmarske repuЫike i godinama koje јој prethode: "Ekspresionizam је roden 
negde izmedu 1907. i 191 О. godine; pocinje polako da umire 1922, upravo onda kad 
postaje predmet sve brojnфh studija i analiza, а stvarno se gasi oko 1928. godine, pre 
nego sto ga napadaju nacisti, koji се spaliti vecinu ekspresionistickih dela kao 'deka
dentna' ili 'degenerisana' ... " (Palmije 1995: 15)2

• Obelezen nemirima od nastanka do 
nestanka, ekspresionizam је i sam jedan veliki nemir, u svakoj od svojih objektivaci
ja, sto najbolje ilustruju dela ekspresionisticke umetnosti. Dakako, nije to jedini izraz 
koleЫjivog i zloslutnog dнha vremena: nalazi taj duh oduska i н iracionalizmu, i u 
proleterskoj kulturi i u umetnosti krajnje desnice. Velike teme ekspresionizma teme 
su i drнgih pravaca tog doba: opsesija gradom, otpor prema ratu, propadanje i smrt, 
etc., ali u ekspгesionistickim delima teme prerastaju tt sveobuhvatnu pobunu protiv 
nehumanog i dehumanizujuceg nacina zivota. 

2 Uprkos ciпjeпici da su пacisti svesrdno prezirali i optнzivali ekspresioпiste za degeneraciju, docпiji kriticari 
пalazili sн vezu izmed11 ekspresioпistickog pokreta i dolaska пacista па vlast. Cak i Lukac smalra daje klima 
koju sн stvorili ekspresioпisticki шnetпici Ьila vi~e пеgо povoljпa za b11janje пacistickog l11dila. Medutim, 
kao ~to Niceova filozofija ро vlastitoj Ьiti пе bi пikada mogla Ьiti opravdanje nacizma. vec jedino njegova 
пajo~trija kritika (t1 пacizmн Ьi Nice video najcistiji izraz resantima11a!), tako nijedan zapravo gerilski pokret. 
kakav је Ьiо ekspresionizam. ne moze ollrzavati Ьilo kakve veze sa necim tako "zag11~ljivim" i liisciplino
vanim popt1t nacizma. То ~to st1 se пeki ekspresionisti priklaпjali Нitlerovoj partiji stvar је njilюvog moralnog 
lшЬitllsa, а ne шnetпi~kog oprelleljeпja. Ipak. пeporeciva је donekle inertna i apstraktno-pacifisticka crta 
ekspп:sionizma. iz koje se пiје razvio ozЬiljniji poku~aj da se ukaze па opasпosti пacizma. 



194 Mina Okiljevic 

Ekspresionisti dozivljavaju grad kao cudovisnu strllkturu koja ne samo da 
egzistira za svoj racun, vec energiju za opstanak crpe iz stanovnika, pretvarajuci ih u 
puki rezervoar sredstava potrebnih za vlastito odrzanje. Za razliku od umetnosti sta
sale na ideologiji "krvi i tla", za koju је karakteristicno slavljenje rata u svim njego
vim formama, ekspresionizam pokazuje sna2an otpor prema ratu kao takvom. Ne po
stoje pravedni i nepravedni ratovi, svaki је rat, ро unutra§njoj logici svoga ustrojstva, 
usmeren protiv coveka i protiv zivota uopste3

• Ekspresionizam је, za umetnike koji su 
pod njegovim okriljem stvarali, bio "most kojim su spojili umetnost i politiku, zivot 
i smrt", odnosno "poslednja metafizicka pobuna u okviru nihilizma"(Palmije 1995: 
22-23). U krajnjoj liniji, veliki Ьгој ekspresionistickih umetnika izgubio је zivot u Pr
vom Svetskom ratu; nihilizam nije bio njihov stav, vec realnost. Otudaje razumljiva 
izvesna teoreticnost ovog pokreta, koja је i uslovila zivo interesovanje koje su dve 
velike filozofske glave, Lukac i Bloh, pokazale za ekspresionizam. 

Као pretece ekspresionizma navode se Munk, Gogen, Ensor, Van Gog; 
Strindberg i Vedekind; ра i Nice i Dostojevski. Za dela ovih autora karakteristicna 
је mucna atmosfera koja obelezava i ekspresionisticke radove. Sami ekspresionisti 
manje su poznati od svojih preteca, bilo zato sto је rat desetkovao njihove redove, 
bilo stoga sto nacisticka senka pada i na umetnost Vajmara. Gnezdo ekspresionizma 
Ьila је grupa Die Brйcke (Most), osnovana 1905. u Drezdenu, koja је okupila Erika 
Hekela, Kirhnera, Ota Milera, Noldea, Maksa PehStajna. U Minhenu, Franc Mark i 
Kandinski 1911. osnivaju grupu В!аие Reiter (Plavi jahac) koja, uprkos razlikama, 
nastavlja "mesijanski i vizionarski duh" grupe Most. 191 О, Hervart Valden osniva 
casopis der Sturm (Napad), gde se objavljuju razliciti ekspresionisticki tekstovi, te
orijski i umetnicki. 1911. godine pojavUuje se casopis Die Aktion, pod vodstvom 
Franca Pfemferta, а Kurt Hiler osniva 191 О. "Neopateticni kabare". Ekspresionisticki 
pesnici su Gotfrid Ben, Johanes Robert Beher, Stram, Stadler, Најт, Trakl. Sternber
gov Plavi andeo i М Frica Langa navode se kao ekspresionisticki filmovi. Iako је 
trajao relativno kratko, ekspresionizam se ispoljio kroz brojne i izuzetno raznovrsne 
radove, buduci da је nedostatak jedinstvenosti pokreta jedno od kljucnih obelezja 
ovog pravca. Ono sto, bez sumnje, cini najmanji zajednicki sadrzalac svih ekspresi
onistickih manifestacija jeste svojevrsna drustvena angazovanost. Ekspresionisti su, 
naime, posredujuci osnovnu ideju svog umetnickog nazora kroz razlicite medije stva
ra\astva, Ьivali sustinski usmereni na izazove svakodnevice turbulentnog vremena: 
"Beda, nezaposlenost i nasilje glavne su odlike koje се godinama Ьiti karakteristicne 
za Vajmarsku repuЫiku i koje се utisnuti dubok pecat i umetnickom zivotu"(Palmije: 
37). Utoliko је ekspresionisticka pobuna, na izvestan nacin, umetnicki odgovor na 
Marksovu jedanaestu tezu о Fojerbahu: u pitanju је mozda najintenzivniji i najek
stenzivniji umetnicki pokusaj da se svet promeni. U ekspresionistickim delima naj
manje ima puke deskripcije koja је sama seЬi svrhom - i ovaj је metod tek sredstvo 

3 Lukac се osшliti нpravo taj op~ti pacifizam, smatrajнci ga previ~e apstraktnim i sн~tinski kontrarevolнcionar
nim. 
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da se pobudi revolt i dovede u pitanje status quo. Medutim, iako ро sadrzaju nije, ро 
nacinu ozЬiljenjaje ovaj pokusaj jos uvek izrazito romantican i morao је Ьiti ugusen 
u zaglusujucoj buci nacistickih marsiranja. 

Odiozni odnos ekspresionizma prema opstojecoj zbilji pokazuje se i u umet
nickom maniru: jedna od osnovnih odlika ekspresionisticke umetnosti је raskid sa 
formom, tacnije, sa svakiт vidoт ukalupljenosti i okostalosti (Prvo su forme i brave 
тоrа1е da puknu,/I svet da sikne kroz otvorene cevi/Formaje putena radost, nebeska 
sreca,/spokoj./A mene nesto vuce da preokrenem zemlju./Forma bi da me veze - da 
те sputa - /А ја Ьih da se pruziт preko svih vidika - /Forma је gruba, neumoljiva 
jasna - / А ја sат sve vise sklon oЬicnom svetu/I kada mu se potpuno predam/Zivot 
се те hraniti prolazeci. Stadler). 

Interes za umetnost Afrike i pokusaji da se priтitivni motivi ujedine sa 
sтeloscu poteza, kao i obnovljeno zanimanje za tehnike drvoreza, neoblcne ili pak 
neoЬicno jednostavne komЬinacije Ьоја, pokazuju da iтaginacUa ovog uтetnickog 
pokreta nastoji da ono vreтenski i prostorno udaljeno od Evrope ХХ veka priЫizi 
njenim tekovinama, kako Ьi se iz susreta postojeceg sa nepoznatim ili zaboravljenim 
stvorila jedna nova vrednost. Та Ьi nova vrednost imala za cilj da evropsku civiliza
ciju odvrati od propasti u koju је prakticno srljala. Medutim, koliko god Ьiо pesi
mistican, ekspresionisticki pokret је, paradoksalno, duboko utopijski: potreba za 
rusenjem postojeceg sveta uslovljenaje zeljoт da se izgradi bolji svet, da se izazove 
u zivot novi covek. Stoga је razuтljiva Ыiskost ekspresionizтa iracionalizтu, po
sebno Niceu. Ekspresionististicka utopija priziva takode natcoveka, s tот razlikom 
sto od njega zahteva osoЬine dijaтetralno suprotne od onih za koje se zalaze Nice, 
buduci da su te niceanske, kako se cini, postale svakodnevica nemackog duha. Ek
spresionisticki (nat)covek Ьiо Ьi susta samilost i Ыagost, velicao Ьi mir i dobrotu, ali 
i uvek Ьiо spreman da prihvati promene i brani ideal humanosti, pacifistickim sred
stvima dakako. Ova utopijska vizija nalazi svoj filozofski izraz u Blohovom "Duhu 
utopije", koji Palmije naziva "filozofskim jevandeljem ekspresionisticke generacije". 
Zaista, Blohovo delo pokazuje istu razobrucenost i zanesenjastvo i isto beznade i ci
nizam, ра i podruglj ivost, kao Benova "Lepa mladost", Kirhnerov "Cirkuski jahac" 
ili Langov "М.". U ekspresionizmu se duh vreтena ispoljio kao lucidna melanholija, 
kao pacifisticki odgovor na militantna strujanja: "Sva dela nastala u doba Vajmara 
nose pecat politicke atmosfere ove drustvene krize. Cak su i nerazumljiva ako se ne 
posmatraju kao odraz tih godina"(Palmije 1995: 49). 

Ма koliko, dakle, ekspresionizam izmicao definisanju, moguce је utvrditi 
nekoliko kljucnih odlika: prvo, ekspresionizam nastaje u slikarstvu, sireci se potom 
kroz sve umetnosti i ispoljavajuci se kao intenzivna reakcija na naturalizam i im
presionizam; drugo, nastaje u Nemackoj i vezan је za пјu kroz citav period vlastite 
egzistencije, od 191 О. do nacistickih spaljivanja; trece, "mitologija" ekspresionizma 
sazdana је od more, осаја, pobune i utopUe, uz karakteristicne teme kakve su ogro
тni gradovi, ratovi, oceuЬistvo, glad, pobuna protiv burzoazije, izoЫiceni covek, ро-
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treba za пovim svetom i пovim ljudima itd.; cetvrto, пе postoji umetпicko jediпstvo 
pokreta (Palmije 1995: 106). 

EKSPRESIONfZAM r FTLOZOFIJA 

"Ја sam. Mi smo. 
То је dovoljпo. Sad treba da zapocnemo. U пasim rukama је zivot. Sam za 

sebe vec је odavпo prazaп. Tetura se besmisleпo tamo i amo, по mi cvrsto stojimo i 
tako zelimo da mu budemo pesпica i ciljevi." 

Bloh, Duh utopije 

Navedeni prvi paragraf Duha utopije izvanredпo ilustruje zbog cega је ovo 
delo "Ekspresioпisticko jevaпdelje": ums zЬilje i spas koji covek пosi u seЬi temeljпi 
su iпteresi ekspresioпizma, ali i Blohove filozofije. Treba iz sebe poroditi novi zivot, 
пovu stvarnost, novi smisao, kazu опi. Nebrojeпe su mogucпosti coveku u rukama 
i pod пogama, ali valja Ьiti pesпica, valja Ьiti cilj. Ista atmosfera bezпada i utopije, 
koja је tako sпаzпо obojila citav ekspresionisticki pokret, odlikuje i Blohovo delo. 
Опа hladпa rezignacija koja Вепа navodi da pise о leglu pacova u telu utopljeпe 
devojke, progovarajuci iz Bloha kazuje da smo postali "siromasпiji od toplokrv
пih zivotiпja; kome пiје stomak, tome је drzava bog, sve se ostalo srozalo па salu i 
zabavu"(Bloh 1982: 42). Medutim, incipit vita nova geslo је i паdа kako ekspresioпi
stickih umetпika, tako i Bloha, izlaz iz пihilizma i beznada, spremпost da se zakoraci 
u пovi svet, sirom otvorenih ociju. Otuda пе iznenaduje Blohov benevolentni odпos 
prema ekspresionizmu, buduci da na istom tlu nastaje i njegova filozofija. Оп pise 
Duh utopije 1918. godine, drugo prosireno izdanje izlazi 1923., а to su godiпe рuпе 
zrelosti ekspresionizma, kad ovaj vise пiје marginalna pojava u umetnicki izuzetпo 
raznovrsnoj ponudi Nemacke, vec је preuzeo ulogu vodeceg pokreta koji је uhvatio 
korena u svim umetпostima i, dostizuci paroksizam, ide mirnim putem etaЫiraпog 
koncepta umetпosti. Dvadeset godiпa kasпije, izlazi Diskusija о ekspresionizmu, u 
kojoj ekspresioпisticki prorok Bloh brani ovaj pravac od Lukaca, otvarajuci raspravu 
recima: "Dobro је sto borbe ovdje opet pocinju." (Bloch 1981: 63). Referirajuci na 
Lukacev tekst "Velicina i propast ekspresionizma", оп istice kako је znacajno sto se 
neki "tako silno ljute" na pokret koji pripada proslosti i pokusava da razluci sustinu 
ekspresionizma od пaknadnih teoretiziraпja i toboznjih analiza. 

Lukaceve primedbe ekspresionizmu mogu se svesti па tri osnovne. Prvo, 
ekspresioпizam је "pisani izraz razvijenog imperijalizma" (Bloch 1981: 64). Dru
go, pociva оп па iracioпalпo-mitoloskoj osпovi. Trece, stvaralacka metoda ekspre
sioпizma "ide u smjeru pateticko-prazпog deklamatorskog manifesta, proklamiranja 
jednog prividпog aktivizma" (Bloch 1981: 64). Razumljivo је da pisac Teorije ro
mana, Osobenosti estetskog, Povesti i klasne svesti etc, пiје pristalica pokreta koji 
pociva па navedeпim pretpostavkama, buduci da teo1·ija oЫikovanja, па tragu Hege-
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love estetike, ne bi mogla prihvatiti da se u dvadesetom veku kao odredbeni uzimaju 
tako "primitivni" motivi. То predstavlja korak unazad u odnosu na postignuti nivo 
umetnickog izraza. Medutim, pravo pitanje nije da Ii Ьi Lukac i pod kojim uslovima 
mogao ceniti pokret navedenih karakteristika, vec da li је takva karakterizacija ek
spresionizma opravdana. Sustinski, sve se L11kaceve primedbe sadrze u prvoj, naime 
u odredenju ekspresionizma kao olicenja razvijenog imperijalizma. Ekspresionisticki 
iracionalizam izrazje dekadencije i priprema fasizma. Upravo svojim "apstraktnim 
pacifizrnorn" i "apologetskom kritikorn" ekspresionizam је iskazao Iicernerje irnperi
jalizma i, opstojeci na takav Iicemeran nacin, dodatno ucvrstio njegove pozicije. 

Lukac nalazi daje ekspresionisticki pojam burzuja "boemski" i da Citav ek
spresionizam sustinski zagovara "ideologiju bega" kroz puki subjektivni revolt koji 
se ne moze uzdici do jedne opste kritike koja Ьi zahvatila tkivo citavog drustva i 
Ьila pogonsko gorivo za revoluciju. Otuda је ekspresionizam ро samoj svojoj Ьiti 

duboko reakcionaran i kontrarevolucionaran. Bloh се pak istaci daje, bez obzira sto 
је apstraktni pacifizam nakon rata pretvoren u "djecju trubu", ta parola ,,za vrijeme 
гаtа i prije njegova moguceg prijelaza u gradanski rat Ьila sasvim revolucionarna, ра 
i objektivno revolucioпarna" (Bloch 1981: 66). On nadasve zarnera Lukacu sto se о 
ekspresionizrnu obavestavao iz razlicitih "predgovora", umesto daje komunicirao sa 
izvornim delima. Ukoliko је ova optuzba opravdana, Lukaceva kritika postaje duЬio
znom, buduci da pausalne ocene ne pristaju u ozЬiljnu estetickt1 raspravu. Medutim, 
poznavajuci Lukaceve esteticke, ра i revolucionarne nazore, da se pretpostaviti da 
njegov sud ne Ьi Ьiо znacajno drugaciji i pod pretpostavkom da је pomno proucio 
citav opus ekspresionizma. Naime, ekspresionisticko shvatanje umetnosti niukoliko 
ne moze korespondirati sa teorijom umetnosti kao odraza stvarnosti i idejom oЫi
kovanja: "Svaka velika umetnost nosi и seЬi ovaj cilj: da pru2a sliku stvarnosti u 
kojoj se opreka izmedu pojave i Ьiса, pojedinacnog slucaja i zakona, neposrednosti 
i pojrna, itd., rasclanjava tako da se u neposrednoj impresiji sto је daje шnetnicko 
delo i jedno i drugo stapa u spontano jedinstvo" (Lukac 1957: 152). Vise је nego 
ocigledno da ovaj gotovo deduktivni kaгakter koji se ocekuje od umetnosti ne moze 
Ьiti Iociran u ekspresionistickim delima. Naprotiv, ekspresionizam upravo ukazuje na 
rasap izmedu pojave i Ьiса, neposrednosti i pojma, etc., odnosno, istice neprikladnost 
Ыtka trebanju. U tom је smislu ovaj pokret izrazito revolucionaran, s obzirom da to 
ukazivanje nUe stvar puke konstatacije stanja, vec poziv najednu temeljnu promenu, 
kako Ьi se uskladenost iznova- ili ро prvi put - mogla uspostaviti. Medutirn, rekao 
Ьi Lukac, taj је poziv na promenu odvec mlak. Misle Ii oni zЬilja tako ili је to tek 
malogradanska frazeologija? 

Zatvorenost, zaokruzenost umetnickog dela, kao "refleks zivotnog procesa 
и njegovom kretanju" (Lukac 1957: 154), jeste sustinsko obelezje prave urnetnosti, 
kaze Lukac. U ovoj Ьi se tacci ekspresionizam naizgled mogao uklopiti u okvire 
njegove estetike, buduci da је jedna od temeljnih odlika ekspresionistickih radova 
upravo procesualnost (ideja kojt1 се kuЬizam и potpunosti razviti). Medutim, ta i ta-
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kva procesualnost upravo је ono sto Lukac zamera ekspresionizmu, s obzirom da је, 
ро njegovom sudu, u pitanju procesua\nost statusa quo. Totalitet stvarnosti је eksten
zivan, totalitet umetnickog dela intenzivan. Svaki pokusaj da se ova intenzivnost ve
stacki pretvori u ekstenzivnost rezultuje jednim mlakim protestom, praznom bukom 
koja пе moze zbaciti okove imperijalizma, "gromoglasnom oholoscu" i "limenom 
monumentalnoscu". Lukacevoj zaokruzenoj stvarnosti Bloh се suprotstaviti moguc
nost razЬijanja slike о svetu: "Ali mozda Lukacseva realnost, doЬivena neogranice
nim procesom posredovanja, uopce i nije tako objektivna; mozda Lukacsev pojam 
realnosti sam jos sadrzi klasicno-sistemske crte. Mozda је prava stvarnost u isti mah 
i diskontinuitet" (Bloch 1981: 68). Zbog svog objektivisticki-zatvorenog pojma rea\
nosti, istice В \oh, Lukac "u jednoj umjetnosti, koja se temelj i na tome sto rastvara po
vrsinski sloj stvarnosti i pokusava otkriti nesto novo u praznim meduprostorima, vidi 
samo subjektivisticko rastvaranje; zato izjednacuje eksperiment razЬijanja sa stanjem 
propadanja" (Bloch 1981: 68). U tome se izraiava sustinska razlika izmedu ova dva 
pogleda na ekspresionizam: dok ga jedan vidi kao pokusaj da se razЬije ljuska i vidi 
sta se пalazi van nje, drugi ga tumaci kao zelju da se ostaпe u toplini i pozпatosti te 
ljuske, pomalo negodujuci zbog пјеnе skuceпosti. 

Za Lukaca su ekspresioпisticki radovi odraz slabe пеrvпе strukture: "Lukac па 
platпima ekspresioпista, а narocito Franca Marka, vidi samo 'iskidaпe пerve Cigaпa'" 
(Palmije 1995: 247). Neuspeh ekspresionizma neuspehje pokusaja burzoaskih intelek
tualaca da ројте realпost vlastitog doba: пjihov protest пе prevazilazi kapitalizam, пе 
zahteva se јаsап stav о politickoj situaciji, "vec mitoloski odgovori 'koji se stidljivo daju 
pognute glave'" (Palmije 1995: 248). Ekspresionisticko пegodovanje protiv burzoaskog 
duha ne uspostavlja odnos sa klasпom borbom, пiti је svesпo пufuosti da se taj odпos us
postavi. Naturalizam је jos odriavao kakve-takve veze sa proletarijatom, i u tom pogledu 
је plauziЬilnUi od ekspresioпizma, dok ovaj predstavlja romaпticпu i iracionalnu reakciju 
па moc kapitalizma. Takozvani antiЬurzoaski duh ne treba poistovecivati sa jasnom poli
tickom svescu, jasпim politickim stavom, jasпom politick01n namerom. Тај duh, upravo 
zato sto nije jasan i sto nije пapredovao do odredenog stava, sasvim legitimпo moze od
vesti u desnicarske somпambulizme i nacionalisticka пaklapanja. 

Za Blohaje, pak, ekspresioпisticki zanos plemeпiti pokusaj da se iz mracпih 
pustara jedne tegobne epohe dozove covek. Опо sto је za Lukaca apstraktni pacifi
zam, za Bloha је uzviseпa hrabrost mladosti, vredпa sama ро seЬi. Ceпtralne kate
gorije Lukacevog uсепја jesu objektivnost i stvarnost, а te motive оп пе prepoznaje 
и ekspresioпizmu. Nit vodilja Blohove filozofije је nada, vera u coveka, koju deli 
sa ekspresionistickim umetnicima: "Ekspresionizam је uza svu sklonost 'barbarskoj 
umjetпosti' Ьiо usmjereп па humaпost, оп је kruzio gotovo iskljucivo oko Ijudskog i 
oko izrazajпe forme njegova inkognita" (Bloch 1981: 70). 

Jedпu od пajvecih tema ekspresioпizma - pobunu protiv rata - Lukac vidi 
kao "privid borbe", jer је to "zapravo, borba protiv rata uopste, а пе protiv imperi
jalistickog rata". Takode, ekspresionisti se bore protiv burzoazije uopste, а ne protiv 
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imperijalisticke burzoazije. Drugim reCima, ta vrsta "opsteg" pacifizma nikada ne 
moze napredovati do svesti о neophodnosti revolucije, о potrebi da se pacifizam bra
ni militantnim sredstvima. Ро Lukacevom misljenjн, pacifizam nije "prirodno pravo" 
vec stvar beskompromisne borbe. Ne stize se dalje od praznog teoretisanja sa pro
tivljenjem nasilju uopste, vec tek sa pobunom protiv kontrarevolucionarnog nasilja. 
Ocigledno је da је teziste Lнkacevog sukoba sa ekspresionizmom izrazito politic
ki obojeno; medutim, marksisticka estetika upravo ne prihvata apstraktnu vrednost 
umetnosti, vec umetnost vlastiti znacaj stice kroz komunikaciju sa zЬiljom. Jezgro 
rasprave koja se povodom ekspresionizma zametnula izmedu Bloha i Lukaca i ogleda 
se, pre svega, u pitanju da li је i koliko ekspresionizam Ыizak nacizmu. Odbacivanje 
apstraktnog nasilja za Lukaca znaci ili prihvatanje nasilja kapitalizma ili beg u mi
sticizam, а оЬа ova elementa on pronalazi u ekspresionistickim radovima. Sustinski 
stav ekspresionizmaje subjektivni idealizam: "Ekspresionizam zeli da menja svet, da 
menja zivot, ali samo na nivou apstraktnih entiteta".Ekspresionisticka pobuna, ako 
ne vodi boemstini kafea, aristokratskoj ili mondenoj."moze samo da se razЬije о zid 
drustvene i ekonomske stvarnosti" (Palmije 1995: 252). 

U ekspresionizmu Lukac vidi svojevrsni elitizam, koji, kao elitizam, nije 
daleko od nacizma. Bloh, naprotiv, shvata ekspresionizam kao jedinstvo razlicitosti, 
kao ideju koja pod vlastito okrilje moze primiti sve razlike i pomiriti ih u zajednickoj 
teznji ka pobuni i promeni. Ekspresionizamje, ро toj interpretaciji, obelezen gotovo 
revolucionarnim zanosom. Medutim, od takvog revolucionarnog zanosa koji ne dos
peva do revolucionarnog stava i potice misticizam koji Lukac tako ostro kritikuje: 
ekspresionisti, kao i Bloh, na izvestan nacin osecaju bolje sutra, posveceni su u tajnн 
onoga sto dolazi i stoga i dopustaju da dolazi, umesto da mu krenu u susret. Jednako 
tako im је pamcenje tiho i rezignirano, а ne odlucno i borbeno: "Ono sto је do sada 
Ьilo svakako се se brzo zaboraviti. Samo neko prazno, jezivo secanje visi u vazduhu. 
Koga su branili? Lenje, bedne, zelenase su branili. Ono sto је Ьilo mlado moralo је 
pasti, prinudno umreti za tako tude, duhu neprijateljske ciljeve, no bednici su spaseni 
i sede u toploj soЬi" (Bloh 1982: 41). 

Bloh mnogo bolje od Lukaca oseca senziЬilitet ekspresionizma i njegovu 
snagu, ali Lukac savrseno poznaje njegovu nemoc. Тај se senziЬilitet zadovoljava 
time sto је senziЬilitet, on niti moze niti hoce da izade iz sebe i pokrene dogadaje 
koje misticno sluti. Zbog toga nikada niti ne dospeva do ozЬiljenja, do trenutka u 
kome se trebanje prevodi u Ьitak. Revolucionarni poriv ekspresionizma sustinski је 
apstraktan. Stoga Lukac smatra da је "ekspresionizam samo jedan od brojnih bur
zoaskih ideoloskih pravaca koji се kasnije dovesti do fasizma" (Palmije 1995: 250). 
Medutim, on pripisuje ekspresionizmu jedinstvo koje ovaj pokret nikada nije imao: 
brojni umetnici koji su danas poznati kao ekspresionisti, nikada taj naziv nisu pri
hvatili. Bloh odbacuje Lukacevu primedbu о iracionalizmu ekspresionizma, tvrdeci 
da "Sagalova platna ne sadrze nista iracionalno u losem smislu, vec da otelovljuju 
jednu racionalnost it-acionalnog" (Palmije 1995: 255). Docim, niti је Sagal repre-
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zentativni predstavnik ekspresionizma и uzem smislu, niti је sintagma "racionalnost 
iracionalnog" neupitпa, kako to Bloh predstavlja. Svakom Lukacevom reskom argu
rneпtu Bloh suprotstavlja pathos uzviseпosti, logici razнma logiku srca. Gotovo је 
пemoguce pomiriti dva toliko razlicita pristupa ili pronaci tacku и kojoj Ьi опi mogli 
mirno koegzistirati. Medutim, samim tim sto su dva velika filozofa tako drarnaticno 
sukoblla misljeпja oko jedпog umetпickog pravca, moglo Ьi se reci daje ekspresioni
zam ispunio svoju sudblnu i doveo и pitanje pretpostavljenost vrednosti. 

Sukob Lukaca i Bloha oko ekspresionizrna sukob је neumolj ivog, hladпog ratia 
i нzviseпogpathosa. В\оh slavi mogucnost da se ideja роЬuпе uopste pojavi, Lukac pre
zire пedostatak volje da se ideja pretoCi и zblljпost. Кlјuспе tacke lukacevske kritike su: 
apstraktni pacifizam, пedostatak sluha za proЬ\eme klasпe borbe, malogradaпstiпa, misti
cizam i iracioпalпost. Bitni elementi Ыohovske apologije sadrze se и tezi daje ekspresi
onizam ubrzao kasпogradaпsko propadanje, da је "rastocio aljkavost i akademizam" па 
koji su umetпicka dela Ьila spala, objavio pocetak jedпog novog sveta i iznova skrenнo 
paZnjн па coveka. "Rasprava izmedн Lнkaca i Bloha је karakteristican odraz stavova pre
ma ekspresioпizmu, jer otelovljuje dva protivrecna pola tumacenja: ekspresioпizam kao 
reakcionarni pokret kojije svojim iracionalizrnom i pesimizmom пagovestio fa5izam, po
kret koji је jedпostavпo izraz пemacke bur.loazije i пјепе пelagodnosti i ekspresionizam 
shvacen kao jedna od пajvecih роЬuпа - ne samo umetnicka пеgо i ljudska- kao pobuna 
citave јеdпе generacije koja raskida sa пemackom burzoazijom i и potrazi је za пovim 
svetom" (Palmije 1995: 256). 

Na uzem filozofskom planu, jabuku razdora ciпi suprotstavljaпje objektiv
пog i subjektivnog. Dok Lukac insistira па umetnickom delu kao odrazu objektivne 
stvarnosti kroz prizmu subjektivпog pogleda umetnika, Bloh se zalaZe za objektiva
ciju onoga subjektivnog, odnosno, za mogucnost da covekov unutrasnji svet bude 
osnovпa terna umetпickog dela, kroz koju se опdа prelama svaka objektivпost. Mo
glo Ьi se reci da se, и izvesпorn smislu, и оЬа s\ucaja bastine rezultati Nemackog 
idealizma i postignuto subjekt-objekt jedinstvo, s tim sto је to jedinstvo kod Lukaca 
паg\аsепо objektivno, а kod Bloha пaglaseпo subjektivпo. Moglo Ьi se dalje reci da 
је, и apstraktno estetickom smislн, zпасајпiја Blohova iпterpretacija ekspresionizma, 
ali је Lukaceva hladna analiza, ukoliko se zanemare izvesna preterivanja i palijativne 
ocene, ipak precizпije odredila mesto ekspresionizma ne samo ll povesti нmetnosti, 
vec i и povesti sveta. 

U krajпjoj liniji, sama cinjenica daje ekspresionizam Ьiо tako kratkog daha, 
govori и prilog Lukacevorn stavu. Ekspresionizam nije iscezao zbog пacistickih pro
gona i optuzbl, vec se ugasio i pre dolaska Нitlera na vlast, jer se uпutrasпji movens 
pokreta пiје mogao odrzati na apstraktnim пacelima. Ipak, ovaj umetnicki pravac 
budi jos uvek interesovaпje, а и tome i jeste пjegova пајvеса vredпost: и mogнcпosti 
da mobllise paznju i bude inspiracija i umetпicima i teoreticarima. Blohovim recima: 
"Nasljede ekspresionizmajos nije zavrseno jer se njime uopce jos nije zapocelo". 
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Mina Okiljevic 

EXPRESSIONISM. FOUNDATION OF ONE AESTHEТICAL DEBATE 

ABSTRACT 

Expressionism is said to Ье one of the most important art movements in 
the beginning of 20th century. What distinguishes it from similar art movements is 
characteristic engagement within reality, which will became crucial feature of \ater 
art movements. However, that kind of relation emphasize а question about the rela
tionship between the expressionism and nacism, which can't Ье uniqely estimated 
throughpro ог contra arguments. The paper is focused on one ofthe most significant 
aesthetical debates ofthe 20th century, which regard exactly the very interpretations 
of expressionism. Two opposing views on expressionism, those ofBloch and Lukacs, 
have they foundation in amblguity of expressionism itself. Nonethe\ess, they have 
also their root in amblguity of marxisitic aesthetics in which particular doctrines set 
forth diverse conceptual demands to art. The basic intention of this paper is to show 
both good sides and shortcomings of Bloch's positive and Lukacs's negative treat
ment of the expressionism, so that it can attain а wider perspective on the meaning 
and significance ofthis art movement. 

Keywords: Expressionism, Weimar repuЬ\ic, В\осh, Lukacs 
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PREDIKCIJA USPESNOSTI U POPULACIJI DAROVIТIH 
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SAZETAK 

Ovaj rad predstavUa svojevrstan pokusaj sistematizacije pozama8nog korpusa empirij

skih nalaza о uspesnosti darovitih, koja se razmatra u svojstvu kriterijumske varijaЫe. Shodno 

tome, rad nudi osvrt na raznovrsne psiholoske, odnosno demografske karakteristike darovitih, ko

j ima je moguce objasniti izvestan deo varUanse u njihovoj uspesnosti. Medu razmatranim predik

torskim varijaЬ!ama akcenat је stavljen na sposobnosti, osoЬine licnosti i sredinske prilike darovi
tih, cija se komЬinacija, shodno saznanjima о multidimenzionalnoj prirodi fenomena darovitosti, 

progla8ava optimalnim modelom predikcije uspesnosti darovitih. S obzirom da se о darovitosti 
tesko moze govoriti izvan konkretnog domena njenog manifestovanja, empirijski nalazi predoceni 

и radu sugerisu da se svaka pomenнta grupa prediktora ро svom sadгZaju saobrafuva specificnom 

domenu manifestovanja darovitosti. Osim sto se razlikuju ро svom sadrfujн н zavisnosti od dome

na manifestovanja darovitosti, razmatrane prediktorske varijaЫe se razlikuju i u pogledu parcijal
nog doprinosa и objasnjenju varijaЬiliteta uspesnosti darovitih. Naposletku, i pored zapaZaпja da 

uspesnost н kontekstu darovitosti prerasta u razradenн oЫast empirijske eksploracije, и zakljнcku 

se ukazuje na nedovoljnu istraZenost ove proЬlematike u dva vaZпa aspekta, cime se otvara put 
novim istraZivanjima и ovoj oЫasti 

Кljucne гесi: darovitost, uspesnost и popнlaciji darovitih, prediktori uspesnosti darovitih 

UVOD 

U literaturi koja se bavi predikcijom uspesnosti darovitih nailazi se na kon
statacije о nepotpunoj objasnjenosti ove proЫematike, pri cemu se eksplicitno navodi 
da razlozi visokog postignucajednih, odnosno podbacivanja drugih darovitih pojedi
nacajos uvek, dobrim delom, ostaju и sferi misterije (McCoach, 2002). Shodno tome, 
susrecemo se i sa prilicno ujednacenim kvantitativnim procenama velicine nepozna
tog dela ovog fenomena, pri cemu se navodi da optimalni prediktivni modeli objas
njavaju oko 50% varijanse uspesnosti u kontekstu darovitosti (Brody, 1992, prema 
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McCoach, 2002; Trost, 2000). Ako totne pridodamo i podatak da ovaj procenat tezi 
opadanju u !ongitudinalпitn istrazivanjima, moglo Ьi se sa punim pravom reci da smo 
upoznati sa "manje od ро!а onoga sto determinise uspesпost", а tice se popu!acije 
darovitih (Trost, 2000, str. 323). No, napori koji se u!azu u ci\ju demistifikacije ovog 
fenomena nisu nimalo zanemarljivi. Naime, uspesnost darovitih pojediпaca prerasta 
u razradenu oЬ\ast empirijske eksp!oracije koja pretenduje da "nepotpunu objasnje
nost" prenebregne, kako raznovrsnoscu razmatranih prediktorskih varijaЬ\i, tako i 
svojevrsnom ekstenzijom kriterijumske varijaЬ\e sa nizih na vise nivoe sko!ovanja, 
odnosno na nivo profesionalnog angazovanja darovitih. 

OPERACIONALIZACIJA KRIТERIJUMSKE VARIJABLE 

Kada se u savremenoj !iteraturi razmatra proЬ\ematika uspesnosti darovi
tih, u najvecem brojLt slucajeva se radi о opstem sko!skom postignucu intelektualno 
darovitih ucenika na nizim nivoima skolovanja (osnovna i srednja sko!a). Pri tome 
se varijaЬ\a uspesnost operaciona!izuje posredstvom jednog ili vise indikatora, i to 
najcesce opsteg sko!skog uspeha, nastavnickih procena uspesnosti ucenika i/i!i ranga 
koji pojedinac zauzima u ode!jenju. Kad је rec о uspesnosti u okviru pojedinacnih 
nastavnih predmeta, odnosno domena manifestovanja darovitosti, operacionalizacija 
ove varijaЬ\e, takode, podrazumeva naznacavanje jednog ili vise s!edecih indikatora: 
ocene iz pojedinacnih nastavnih predmeta, nastavnicke procene ucenikove uspesno
sti u kontekstu pojedinacnih predmeta i/ili postignuca koje ucenik ostvaruje па stan
dardizovanim testovima zпanja iz pojedinacnih nastavnih predmeta (vidi Subotnik & 
Arnold, 2000; Trost, 2000). No, s obzirom na primetnu tendenciju sto obuhvatnijeg 
razmatranja predikcije uspesnosti u popu!aciji darovitih, prisutni su i pokusaji ope-
1-aciona!izacije kriterijumske varijaЬ\e na visim nivoima sko!ovanja, kao i na nivou 
profesionalnog anga:Zovanja darovitih. Uspesnost na visim nivoima skolovanja naj
cesce se operacionalizuje preko prosecne ocene studiranja, ocena iz pojedinacnih 
nastavnih predmeta, te posedovanja nagrada za opsti uspeh na studijama, dok uspes
nost darovitih u profesionalnoj sferi podrazumeva raznovrsne indikatore poput: broja 
objavljenih naucnih radova, indeksa citiranosti autora, broja odrzanih izlozbl, broja 
osmisljenih patenata, posedovanja nagrada za poseban doprinos struci i s!. (vidi npr. 
Busse & Mansfie!d, 1984; Trost, 2000). 

Spisak indikatora uspesnosti darovitih ucenika, vr!o cesto sadrzi i plasman 
na takmicenjima. Pri tome, pojedini autori naglasavaju raz!iku izmedu "struktшira
nog takmicenja" i "intenciona!nog takmicenja", cime, zapravo, ukazuju na nюguc
nost shvatanja ove varijaЬ\e i kao sitнacije i kao personalnog svojstva (Kohn, 1992, 
prema Udvari & Schneider, 2000). Kada se о takmicenju govori kao о indikatoru 
uspesnosti, u vidu se ima situacija takmicenja koja је visoko strukturirana, ll smislu 
da podrazumeva unapred utvrdenu dinamiku. U najvecem broju domena, dinamika 
takmicenja podrazumeva angazovanost veceg broja ucesnika па istim zadacima, sa 
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ciljem nadmetanja za neko od prva tri mesta. Sa druge strane, intencionalno takmice
nje se opisuje u terminima dispozicije za takmicenja koja moze da se manifestвje i u 
odsustvu strukturiranih situacija takmicenja. Ovakvo svojstvo је inherentno osobama 
koje imaju potrebu za "nadmasivanjem drugih u razlicitim [cesto svakodnevnim] 
situacUaшa", zbog cega se etiketiraju i kao "hiperkompetitivne licnosti" (Kaczor & 
Gold, 1990, prema Udvari & Schneider, 2000, str. 212). 

Kad је rec о operacionalizaciji uspesnosti darovitih na nizim nivoima sko
lovanja, pojediпi autori sL1 p1·istupili razmat1-a11ju roditeljskih procena opste skolske 
uspesnosti deteta, odnosno njegove uspesnosti u kontekstu pojedinacnih domena 
(China, 1974, рrеша Trost, 2000). No, neka kasnija istrazivanja su dovela u pitanje 
objektivnost roditeljskih рrосепа, sugerisuci postojanje povezanosti izmedu strogosti 
procenjivanja decije uspesnosti i nivoa obrazovanja roditelja, otuda sto је registro
vano da roditelji viseg obrazovnog nivoa ispoljavaju tendenciju ka potcenivanju 
uspesnosti deteta i obratno (Martinson, 1975, prema Trost, 2000). Sto se predikcije 
uspesnosti darovitih na niziш nivoima skolovanja dalje tice, vazno је napomenuti da 
se neki od indikatora uspesnosti, kao kriterijumske varijaЫe, srecu i u svojstvu njenih 
prediktora. U tom slucaju se гadi о tzv. "dvostrukim indikatorima", u koje se ubrajaju 
skolske ocene, opsti uspeh, rang ucenika u odeljenju, te nastavnicke procene njegove 
uspesnosti. Naiшe, pokazano је da najvisu prediktivnu validnost ostvarujemo u slu
caju kada buducu uspesnost pojedinca u nekom kriterijumu predvidamo па osnovu 
njegove prethodne uspesnosti u istom kriterijumu. No, s obzirom da ovakav izbor 
prediktora zaobllazi cilj objasnjavanja cinilaca koji stoje u osnovi takve uspesnosti, 
istra2ivanja u ovoj oЫasti su, najcesce, koncipirana tako da predvidanje zasnivaju na 
nizu intrapsihickih i sredinskih obelezja (McCoach, 2002). Imajuci u vidu savremena 
shvatanja darovitosti kao fenomeпa ciji је sveukupan kvalitet determinisan odrede
пim domenom njenog manifestovanja, prediktivni modeli se najcesce sagledavaju u 
kontekstu specificnog domena u kome daroviti pojedinci osvaruju uspesnost. Otuda 
се u ovom radu, osim univerzalnih prediktora darovitosti, Ьiti predoceni rezultati 
razmatranja predikcije uspesnosti u kontekstu konkretnih domena manifestovanja 
darovitosti i to domena matematike i domena muzike. Ova dva domena se vrlo cesto 
uzimaju kao referentni okvir za empirijsko razmatranje razlicitih aspekata proЫema
tike darovitosti, usled toga sto su "formalni i visoko strukturirani" sto omogucava 
lako identifikovanje darovitosti (Winner, 1996). 

PSIHOLOSКI PREDIKTORI USPESNOSTI DAROVJТIН: 
VRSTE I EKSPLIKAТIVNI DOPRINOS 

S obzi1·om daje vec prethodno istaknuto da se najveci dometi u objasnjava
nju uspesnosti darovitih pojedinaca postizu optiшalnim modelima predikcije, sasvim 
је jasno da ne postoji jedan iskljucivi prediktor ove varijaЫe. Stavise, pokusaji sto 
ce\ovitijeg objasnjenja uspesnosti u populaciji darovitih, bez obzira na razmatrani 
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пivo ove varijaЫe, podrazumevaju komЬinovaпje razlicitih kogпitivnih i nekogni
tivпih, odnosпo iпdividua\пih i vaпindividualпih faktora. Naime, shodпo prethodпim 
teorijskim i empirijskim saznaпjima о prirodi darovitosti, ovi faktori su паzпасаvапi 
u aspektu sposobпosti, personalnih karakteristika i srediпskih prilika darovitih. 

Sposobnosti 

Premda ne postoji jedan iskljucivi prediktor uspesnosti darovitih pojediпaca, 
pojediпi prediktori predпjace u pogledu velicine eksplikativпog dopriпosa, u odnosu 
na druge razmatrane prediktore. Imajuci и vidu prethodna saznaпja о sposobnostima 
kao kljucnom sastojku darovitosti, пimalo пе izпenaduje podatak da opste iпtelektu
alпe, оdпоsпо specifi.Cпe kognitivпe sposobпosti predstavljaju пајzпаспiје prediktore 
uspesnosti и akademskim domenima (ВепЬоw & Arjmaпd, 1990; Birx, 1988, prema 
Trost, 2000; Parkerson et а!., 1984), dok se uspesnost u пeakademskim domenima 
пajpouzdaпije predvida samo na osnovu specifi.Cnih kogпitivпih sposobпosti (Rados 
et а!., 2003; Trost, 2000). Na osnovu istih istrazivanja se saznaje da se prosecпa vi
siпa koeficijeпata korelacije ove grupe predikora i kriterijumske varijaЫe krece oko 
vredпosti od 0.40. Primera radi, u istraZivaпjima uspesпosti u populaciji matematicki 
darovitih uceпika ustaпovljeno је da najveci doprinos и оЬјаsпјепјu varijablliteta kri
terijumske varijaЫe ostvaruju specificпe matematicke sposobпosti operacioпalizova
пe preko postigпuca па SAT iz oЫasti matematike, pri cemuje visiпa пjihove korela
cUe sa kriterijumom izпosila 0.43, dokje korelacija opstih intelektualnih sposobпosti, 
operacioпalizovaпih preko ukupпog postigпuca па testu iпteligeпcije, i kriterijumske 
varijaЬ!e izпosila 0.37 (Birx, 1988, prema Trost, 2000). Kad је rec о prediktivnoj 
moci kognitivnih sposobпosti u neakademskim, оdпоsпо umetпickim domenima, и 
jedпom domacem istraZivanju uspesnosti uсепја muzike па osпovnoskolskom uzra
stu, ustaпovljeno је preimucstvo muzickih sposobпosti u odпosu па ostale varijaЫe 
iz aspekta kognicije (Rados et а!., 2003). Rec је, zapravo, о posve specificпim spo
sobпostima operacioпalizovanim preko postigпuca па Gordoпovim testovima ele
meпtarпog muzickog cuveпja, te Beпtlijevim testovima muzickih sposobпosti koji 
su пајЬоlје predvidali skolsko postignuce и relevaпtпim пastavпim predmetima (po
sebno solfedu), te uspesпost u ovladavanju programskim zahtevima. Sto se tice osta
lih kogпitivпih sposobnosti, perceptivпo-motoricke sposobпosti, operacioпalizovaпe 
preko postigпuca na Beпder-Gestalt testu, takode su se pokazale podesпim za svrhu 
predvidanja uspesnosti и pocetпom ovladavanju domeпom muzike, пarocito и aspek
tu uspesпosti и citanju sa lista. U vezi sa prediktorskom ulogom sposobпosti, takode, 
је ustanovljeno da se testovne рrосепе ovih koпstrukata pokazuju Ьitпо objektivпijim 
u odпosu па nastavnicke рrосепе, а narocito u odпosu na roditeljske рrосепе (Perleth 
& Heller, 1994, prema Тrost, 2000), sto znaci da sposobпosti ostvaruju maksimalan 
prediktivпi dopriпos и situacijama kada se proceпjuju odgovarajucim psiholoskim te
stovima. Podrsku ovakvim пalazima nailazimo i u istraZivanju koje pokazuje da uce-
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nici koji su pravo na pohadanje specijalnih programa za talentovane ucenike ostvarili 
na osnovu postignuca na testovima sposobnosti, postizu bolji uspeh od ucenika koji 
su u ove programe ukljuceni na osnovu roditeljskih nominacija (Lee & Olszewski
Kubllius, 2006). 

Personalne karakteristike 

Za razliku od sposobnosti koje se prilikom predikcije uspesnosti uvek sao
braiavaju konkretnom domenu, odredene personalne karakteristike su se pokazale 
univerzalnim prediktorima uspesnosti. Kada Ьi se cinioci iz ove kategorije trebali 
rangirati spram velicine doprinosa u objasnjenju varijablliteta kriterijumske varija
Ыe, najvisu poziciju Ьi zauzele dispozicije motivacionog karaktera. Naime, u odrede
nim istrazivanjima ove proЫematike, ustanovljeno је da motivacioni cinioci, odmah 
posle sposobnosti, ostvaruju najrelevantniji doprinos u predvidanju uspesnosti poje
dinaca darovitih u razlicitim domenima, te da se vrednosti koeficUenata korelacije 
ovog tipa prediktora i kriterijumske varijaЫe krecu u rasponu od 0.20-0.35 (Hansford 
& Hattie, 1982, prema Trost, 2000; McCoach, 2002; Uguroglu & WalЬerg, 1979). Pri 
tome se pre svega misli na onaj vid motivacije koji pojedini autori, poput Ejmsove, 
nazivaju posvecenost zadatku ili orijentacija na zadatak, а koji se Ыize odreduje kao 
spremnost na ulaganje velikog truda i napora u ovladavanju odredenim domenom, 
sto se samo ро sebl dozivljava kao satisfakcija (Ames, 1992). Ova autorka, nadalje, 
orijentaciji na zadatak suprostavlja orijentaciju na takmicenja, ciji krajnji cilj nije 
znanje, vec nadmetanje sa drugima, odnosno "velicanje ega" (ego enhancement). 
Medutim, podrobnija razmatranja motivacije za takmicenja ukazala su daje nadme
tanje sa drugima samo jedan njen aspekt, te da osim zelje za nadvladavanjem dru
gih, ucenike na takmicenje motivise i zelja za unapredivanjem vlastite kompetencije 
u odredenom domenu (Franken & Brown, 1995). Stoga se na pojedinim mestima 
u literaturi naznacava da motivacija za takmicenja moze podrazumevati dva vida: 
takmicenje sa samim sobom i takmicenje sa drugima (Rimm, 1986, prema Udvari 
& Schneider, 2000). Pri tome је ustanovljeno da prvi vid takmicenja unapreduje us
pesnost ucenika u odredenom domenu, otuda sto takvi ucenici pokazuju sklonost ka 
upustanju u kompleksne zadatke koji iziskuju poseban napor i istrajnost u radu, dok 
takmicenje sa drugima podrazumeva preferenciju laksih zadataka u okviru kojih se 
skromnim naporima ostvaruje prednost u odnosu na ostale pojedince angaiovane na 
istim zadacima (Tassi & Schneider, 1997, prema Udvari & Schneider, 2000). Stoga 
nimalo ne iznenaduje sto se na pojedinim mestima u Iiteraturi posvecenost zadatku ne 
opisuje samo u terminima pomenute spremnosti na napore i perzistencije u radu, vec 
i u terminima kompetitivnosti (vidi Trost, 2000), pri cemu se, sasvim izvesno, misli 
na kompetitivnost u formi takmicenja sa samim sobom. 

U vezi sa motivacionim svojstvima, kao ciniocima koji dobro predvidaju 
uspesnost u odredenom domenu, је i konstrukt self-koncepta, odnosno "akedemskog 
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self-koncepta" (Lyon, 1993) ili "self-koncepta u odnosu na sposobnosti" (Bloom, 
1976, prema Trost, 2000). Self-konceptu se pripisuje svojevrsna funkcija medUatora 
izmedu sposobnosti i motivacije i u pojedinim istra.Zivanjima је ustanovljeno posto
janje znacajne povezanosti ovog konstrukta sa uspesnoscu u razlicitim domenima 
(Marsh et а\" 1995, prema McCoach, 2002), koja sugerise da self-koncept objasnja
va cak trecinu va1·ijanse kriterijumske varijaЫe (Lyon, 1993). 

Sto se tice nekih drugih personalnih svojstava (ne-motivacionog karaktera), 
istra.Zivanja uspesnosti u koпtekstu razlicitih domena darovitosti ustanovila su vaz
nost osobina nezavisnosti, kako u intelektualnom, tako i u emocionalnom smislu, 
preferencije individualnosti u radu, nekonvencionalnosti, te radikalizma u mis\jenju 
(Fraser et а\., 1987; Li & Adamson, 1992, svi prema Udvari & Schneider, 2000; 
McCoach, 2002). Osim pomenutih, pojedina istrazivanja istakla su vaznostjos nekih 
licnosnih cinilaca ovog tipa, uzimajuci u obzir predvidanje uspesnosti u konkretnim 
domenima. Tako је, na primer, jedno istrazivanje uspesnosti u domenu matematike 
istaklo nezanemarljiv prediktivni doprinos emocionalne stabllnosti, odnosno niskog 
skora na Ajzenkovoj dimenziji Neuroticizma, dok se dimenzija Introverzija-Ekstra
verzija pokazala pozitivno koreliranom sa uspesnoscu u matematici samo na nivou 
osnovne skole (Mingzhen et al" 2004). U jednom drugom istrazivanju uspesnosti u 
domenu matematike, koje је za prediktorsku varijaЫu imalo dimenziju Senzacija-In
tuicija preuzetu iz Jungove teorije psiholoskih tipova, ustanovljeno је postojanje po
zitivne povezanosti izmedu intuitivnog tipa licnosti i uspesnosti u resavanju slozenih 
matematickih proЫema (Barlow & Boulton, 1997). U pomenutom domacem istrazi
vanju uspesnosti u ucenju muzike na osnovnoskolskom uzrastu takode је ustanovljen 
znacaj odredenih licnosnih svojstava, poput: emocionalne stabl\nosti, re\aksiranosti, 
nezavisnosti i samopouzdanja (Rados et а\., 2003), dok su neka strana istrazivanja us
pesnosti u muzickom izvodenju istak\a posebnu prediktivnu relevantnost dozivljaja 
samoefikasnosti (McCormick, 2003). No, iako vazna, ova grupa prediktora ostvaruje 
skroman doprinos и objasnjenju varijanse uspesnosti, koji se ocituje и koeficijentu 
korelacije sa kriterijurnorn sa prosecnom vrednoscu od 0.12 (Fraser et а\" 1987, pre
ma Udvari & Schneider, 2000). 

Sredinski faktori 

Istrazivanja predikcije uspesnosti napravila su iskorak i u vanindividualnu 
sferu darovitih pojedinaca, gde su, takode, ustanovljeni izvesni univerzalni prediktori 
ove varijaЫe, koji su pre shvaceni kao svojevrsni "katalizatori" aktualizacije poten
cijala и ucinak (Gagne, 2005), nego kao genuini faktori. Vecina istrazivanja и ovom 
segmentu Ьi\а је upravljena na uticaje koji dolaze od strane roditelja, pri cemu su 
ustanovljena cetiri vazna aspekta relacije roditelj-dete, kojima је moguce objasniti 
odredeni deo varijanse uspesnosti (vidi Trost, 2000). Prvi aspekt se tice vrednosnog 
sistema roditelja, koji glorifikuje pozitivne stavove prema ucenju, vezbanju i viso-
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kom postignucu, sto se direktno odrazava na motivaciju dece. Drugi aspekt podra
zumeva izlaganje dece raznovrsnim ranim iskustvima koja doprinose profilisanju 
njihovih interesovanja i sklonosti, te laksem prepoznavanju vlastitih talenata. Treci 
aspekt naznacava va.Znost dozvoljavanja deci da slobodno slede svoja interesovanja, 
i naposletku, cetvrti aspekt se odnosi na prutanje potpore deci u njihovim aktiv
nostima ovladavanja odredenim domenom. Kad је rec о uspesnosti u konkretnim 
domenima, pojedina istrazivanja naznacavaju da је u slucaju matematicki darovite 
dece ustanovljena pozitivna povezanost izmedu uspesnosti u matematici, sa jedne 
strane, i individualnosti i kompetitivnosti (kao preferiranih stilova нсеnја), sa drнge 
strane. Shodno tome, dalo Ьi se zakljuciti da је uva.Zavanje ovakvih preferencija od 
strane roditelja, jedan od va.Znih aspekata relacije roditelja sa detetom, koji ostvaru
je znacajan doprinos н objasnjavanju uspesnosti u ovom domenu (Li & Adamson, 
1992, prema Udvari & Schneider, 2000). Pomenuto domace istrazivanje uspesnosti u 
ucenju muzike nudi prilicno iscrpna tumacenja roditeljskih нticaja kojimaje moguce 
objasniti izvestan deo varijanse kriterijumske varijaЫe. Naime, osim sto su potvrdili 
opste mesto о izrazito direktivnoj ulozi roditelja muzicki darovite dece, nalazi ovog 
istra.Zivanja nude mogucnost identifikovanja razlicitih, ali komplementarnih formi 
roditeljske podrske, koje reflektuju razlicite forme sudelovanja оса i majke u deteto
vim aktivnostima ovladavanja domenom muzike. Shodno tome, ovi nalazi sugerisu 
daje uloga majke mnogo aktivnija, te daje njena participacija najuocljivija и svakod
nevnim aktivnostima koje ucenje muzike postavlja kao svojevrstan imperativ, poput 
odvodenja dece na casove i koncerte, nadgledanja njihovog samostalnog vezbanja, 
te pracenja napretka tokom casova formalne obuke. Ocevima, sa druge strane, pripa
da neka vrsta pokroviteljske uloge, ocitovane u priЬavljanju finansijskih sredstava i 
naznacavanju ciljeva vezanih za dalji tok muzickog skolovanja (Rados et al., 2003). 
Va.Znost udruzenog i komplementarnog delovanja оЬа roditelja, "koje је nesumnjivo 
prediktivno za vise i visoke vidove izvodacke uspesnosti", naglasava se u jos nekim 
istrazivanjima kod nas (Bogunovic, 2004). 

Proucavanje sredinskih uticaja koji poticu iz konteksta skolske sredine, uka
zuje da pojedini nacini organizacije nastavnog procesa nude osnovu za predvidanje 
uspesnosti darovitih ucenika koji u njemu ucestvuju. Pod organizacijom nastavnog 
procesa se, prevashodno, misli па realizaciju segmenata nastavnih aktivnosti u koji
ma do izra.Zaja dolazi kompetitivnost ucenika. Naime, s obzirom daje poznato daje 
sklonost ka takmicenju utoliko izrazenija sto su varijacije u sposobnostima ucenika 
manje, kompetitivnost mozemo smatrati stalnim pratiocem aktivnosti darovitih uce
nika (Udvari & Schneider, 2000). Imajuci и vidu ranije pomenutu distinkciju izmedu 
takmiceпja sa sobom i takmiceпja sa drugima, uspesпost darovitih uceпika, barem 
izvesnim delom, mozemo objasniti nastavnom instrukcijom koja stavlja akceпat па 
uпapredivaпje kompeteпcije uceпika u odredeпom domeпu, umesto па demoпstraci
ju vlastite superiornosti (Rimm, 1986, prema Udvari & Schпeider, 2000). О boljem 
uciпku ispitaпika koji su odredeпi zadatak obavljali uz instrukciju da "daju sve od 
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sebe", u odпosu па ispitaпike kojima је prethodпo najavljeпa ekspertska evaluacija 
krajпjeg ishoda zadate aktivпosti, svedoce mпoga savremeпa istrazivaпja (vidi прr. 
Butler, 1989; Colliпs & Amablle, 1999). 

Predikcija uspesпosti u kategoriji darovitih, пadalje, је moguca i ako se u 
obzir uzmu odredeпi uticaji vrsnjacke grupe. Naime, mпoga istrazivaпja su pokazala 
da prikloпjeпost vrsnjacima koji ostvaruju visok skolski uciпak deluje stimulativпo 
па darovite uceпike, i obratпo. Primera radi, u istrazivaпju Rajsa i saradпika (Reis et 
а!., 1995, prema McCoach, 2002) ustaпovljeпaje mogucпost poboljsaпja uciпka da
rovitih podbacivaca, паkоп odredeпog perioda druzeпja sa uceпicima koji ostvaruju 
visoko skolsko postigпuce. Sa druge straпe, u istraZivanjima uzroka podbacivaпja da
rovitih uceпika, 66% proglasava пegativaп uticaj vrsпjacke grupe jedпom od glavпih 
prepreka aktualizacije vlastitih poteпcijala (Claseп & Claseп, 1995). 

No, premda okruzeпje darovitih pojediпaca podrazumeva mogucпost пazпa
cavanja пjegovih razlicitih segmeпata, prediktorski dopriпos ove grupe varijaЫi sma
tra se vrlo skromпim. Literatura koja sistematizuje пalaze istraZivaпja ove proЫe
matike, пavodi barem dva moguca razloga ograпiceпe prediktivпe moci srediпskih 
varijaЫi - prvim razlogom se smatra пасiп пjihovog delovanja koji Ьi se pre mogao 
opisati u termiпima moderatorskog uticaja, пеgо uticaja јаsпо izolovaпih faktora, 
sto za sobom povlaci drugi razlog, sadrzaп u poteskoci izdvajanja, оdпоsпо jasпog 
operacioпalizovaпja ovakve vrste varijaЫi (Trost, 2000). 

DEMOGRAFSKE VARIJABLE КАО PREDIKTORI USPESNOSTI DAROVIТIH 

Као sto је prethodпo istakпuto, istrazivaпja predikcije uspesпosti u katego
riji darovitih пајсеsсе razmatraju varijaЫe iz gore pomeпutih aspekata. No, bavljenje 
proЫematikom predikcije uspesnosti darovitih vezuje se i za aspekt demografskih 
obeleZja darovitih pojediпaca. Stoga се pregled istrazivaпja ove proЫematike Ьiti 
upotpunjen nalazima koji rasvet\javaju zпасај pola darovitih i roditeljskog пivoa 
obrazovaпja u predvidaпju пjihove uspesпosti u odredeпom domenu. 

Ро! darovitih 

Moglo Ьi se reci da u svakoj kulturi postoje odredeпe ukalupljeпe predstave 
о po\пim ulogama, koje podrazumevaju distinkciju izmedu "tipicпo muskih" i "tipic
no zenskih" svojstava (Wieczerkowski et al., 2000). Smatra se da ovakve predstave, 
koje se пazivaju i po\пim stereotipijama, пarocito pogadaju populaciju darovitih, u 
smis\u da se etiketa darovitosti zпаtпо cesce dodeljuje pripadпicima muskog ро\а. 
Naime, u istrazivanjima koja su uporedivala stepeп usaglasenosti roditeljskih i na
stavпickih рrосепа darovitosti, ustaпov\jeпo је daje u grupi dece koja su od оЬе vrste 
proceпjivaca prepozпata kao darovita, Ьilo dvostruko vise decaka пеgо devojcica 
(Freemaп, 1991, prema Freemaп, 2000Ь ). Otuda nimalo пе izпenaduje podatak da 
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daroviti decaci znatno cesce izrastaju u eminentne licnosti, nego sto је to slucaj sa 
darovitim devojcicama, te da је ovakav trend zapazen u gotovo svim domenima ma
nifestovanja darovitosti (Winner, 1996). 

Jedan od "tipicno muskih" domenaje domen matematike. Naime, smatra se 
da kultura, posredstvom porodice, doprinosi formiranju shvatanja matematike kao 
domena kojim muskarci lakse ovladavaju i u kojem ostvaruju znacajniji doprinos 
od zena (Wieczerkowski & Prado, 1990, prema Wieczerkowski et al" 2000). Upravo 
ovim momentom (а ne razlikama u urodenim sposobnostima s obzirom na ро!), poje
dini autori objasnjavaju boUe postignuce decaka u matematici (Wieczerkowski et al" 
2000). No, zanimljivo је da istrazivanja razlika u uspesnosti matematicki darovitih 
ucenika, u odnosu na ро!, beleze izvesne neusaglasenosti. Naime, dok pojedina istra
zivanja sugerisu da decaci prednjace na svim indikatorima matematicke uspesnosti 
(skolske ocene, takшicenja, postignuce na SAT iz oЫasti matematike) (vidi Subot
nik & Arnold, 2000; Wieczerkowski et al" 2000), neka druga istrazivanja sugerisu 
da devojcice ( do 16. godine) ostvaruju bolje skolsko postignuce u svim nastavnim 
predmetima, ukljucujuci i matematiku (Arnot et al., 1998, prema Freeman, 2000Ь). 
Dakle, rezultati ovih istra:Zivanja, unekoliko, dovode u pitanje mogucnost predikcije 
matematicke uspesnosti na osnovu polne pripadnosti, u slucaju kada se ova kriterij
ska varUaЫa operacionalizuje preko skolskih ocena. 

Polne stereotipije naziru se i u domenu muzike. Naime, Vinerova najednom 
mestu navodi da se muzika, odnosno domen umetnosti uopste, smatra "nonmaskuli
nim" domenom, u cemu pronalazi objasnjenje empirUskog nalaza о nizem poverenju 
u vlastite sposobnosti kod muskaraca koji studiraju muziku i vizuelne umetnosti, 
u odnosu na muskarce koji studiraju prirodne nauke (Winner, 1996). No, ovakva 
razmatranja ne nude jasan odgovor о mogucnostima predikcije uspesnosti muzicki 
darovitih pojedinaca na osnovu polne pripadnosti, tako da saznanje о nesto slabl
jem postignucu muskaraca u umetnickim nego u akademskim domenima, jos uvek 
ne podrazumeva i njihovu slabiju uspesnost u odnosu na umetnicki darovite zene. 
Predvidanje uspesnosti u ucenju muzike otezano је i saznanjem da se ucinak na te
stovima muzickih sposobnosti ne moze konzistentno povezati sa polom pripadnoscu 
(Mirkovic-Rados, 1998), osim u slucaju testova estetskog procenjivanja na kojima 
devojcice ( 14 godina) postizu visi prosecan skor od decaka (Wing, 1957, prema 
Mirkovic-Rados, 1998). 

Obrazovni nivo roditelja 

Imajuci u vidu shvatanja porodice kao "esencijalnog konteksta za razvoj daro
vitosti" (Freeman, 2000Ь) koji је optimalno aranziran u situaciji kada, sa jedne strane, 
naznacava visoke standarde uspesnosti, а sa druge, pru:Za intenzivnu roditeljsku podrs
ku (Csikszentmihalyi et al" 1993), sasvim је logicno ocekivati postojanje povezanosti 
izmedu obrazovnog nivoa roditelja i uspesnosti darovitog pojedinca. Stavise, mnoga 
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istraiivanja su pokazala da је intenzitet rane stimulacije darovite dece utoliko veci, sto 
је obrazovni пivo roditeUa visi (Gottfried et а!., 1994, prema Freemaп, 2000а), sto se пe
posredпo odraiava na aspekt sposobnosti. Osim toga, u istom istraiivanju је ustaпovljeno 
da se obrazovпi nivo roditelja odraiava i па пюtivaciona svojstva darovite dece, otuda sto 
su deca visoko obrazovanih roditelja pokazivala izraieniju radoznalost i nakloпost prema 
ucenju. Prediktivni znacaj obrazovnog пivoa roditelja је, verovatno, najeksplicitniji u 
domenu muzike, s obzirom daje uspesnost u ovom domeпu u velikoj meri determinisana 
direktivnom ulog01n roditeUa koji, пајсеsсе, i sami poseduju formalno muzicko obrazo
vaпje (Bloom, 1985, prema Winпer, 1996; Freemaп, 2000а). Stavise, poredenjem rezul
tata domaceg istraiivanja socijalnopsiholoskih cinilaca muzicke uspesnosti sa nalazima 
stranih studija koje se bave slicпom proЫematikom, ustanovljeпo је da postoji tipican, 
transkulturalni model porodice ucenika muzike, koje odlikuje visok obrazovni i socioe
konomski status roditelja, te konsekventno i kvalitetna muzicka stimulacija (Bogunovic, 
2004). No, u пajvecem broju slucэjeva, i ispitivanja uspesпosti matematicki darovitih 
ucenika ukazala su па zavidan пivo rane stimulacije, koja dolazi od strane visoko obrazo
vanih roditelja (Trost, 2000). 

ZAKLJUCAK О USPESNOSTI DAROVIТIН 

Pokusaji predikcije uspesпosti darovitih pojediпaca пaziru se jos u "prvoj si
stematskoj studij i akademski darovite dece" (Wiппer, 1996, str. 22), u kojoj је Termaп 
utvrdivao povezaпost izmedu nivoa opste inteligencije dece i njihovog docnijeg ucin
ka u akademskoj i profesionalnoj sferi. No, i u "termanovskoj" epohi postaje jasno 
da inteligencija пе nudi celovito objasnjenje varijacija u uspesnosti, zbog cega i sam 
Terman priznaje postojaпje udruzeпog delovanja intelektualпih i vanintelektualnih 
cinilaca, koje determinise uspesпost. S obzirom da savremena istrazivanja predikcije 
USpesnosti darovitih korespoпdiraju modernim tumacenjima prirode darovitosti, OVO 

udruzeno delovanje raznorodnih cinilaca postaje uporisna tacka predikcije uspesnosti 
u populaciji darovitih. No i pored паstојапја da se predikcija uspesпosti darovitih 
postavi na siru osnovu, пezaпemarljiv procenat varijaпse kriterijumske varijaЫe jos 
uvek ostaje neobjasnjeп. Pri tome se zakljucci poglavlja о ovoj proЫematici, uglav
nom, svode na konstataciju da se najveci dometi u predvidanju uspesnosti darovitih 
ostvarнju kombiпovaпim prediktivпim modelima, no umesto koпkretnih sugestija о 
tome koja komblпacija prediktorskih varijaЫi se moze smatrati optimalnom, nailazi 
se па prilicno uopstene preporuke о пuznosti dopuпe kognitivnih sposobпosti, ciпio
cima iz пekogпitivпih aspekata. Veciпa istrazivanja ovu dopuпu ostvarнjL1 inkluzijom 
afektivno-motivacionih svojstava i/ili sredinskih varijaЫi. 

Osim sto su jos jednom pokazala osпovanost shvataпja darovitosti kao kom
pleksnog fenomena, rezultati istrazivanja uspesпosti darovitih mogli Ьi se i пajedan 
drugi nacin dovesti u relaciju sa savremenim koncepcijama darovitosti. Naime, go
tovo sva istrazivaпja u ovoj oЫasti usaglasavaju se н segmentu koji se tice kogni-



PREDIKCIJA USPESNOSТI U POPULACIJI DAROVIТIН 213 

tivnih sposobnosti kao prediktora, isticicu da su ove "neizostavan" elemenat svakog 
prediktorskog пюdеlа, te da objasnjavaju najveci procenat varijanse kriterijumske 
varijaЬ!e (Trost, 2000). Ova istrazivanja se, nadalje, usaglasavaju i ll proceni velicine 
prediktivnog doprinosa nekognitivnih cinilaca, isticuci da ne-motivaciona personal
na svojstva i sredinski cinioci ostvaruju "skroman" doprinos u predvidanju uspesno
sti darovitih pojedinaca. Ovakva nesrazmera prediktivne moci pomenutih varijaЬ!i, 
mogla Ьi se uzeti i kao potvrda koncepcija koje izbegavaju uzdizanje nekognitivnih 
cinilaca u rang komponenti darovitosti. Naime, jos jednom se ispostavlja da se logic
ki status personalnih karakteristika ј sredinskih cinilaca, u kontekstu darovitosti, ipak 
ne moze izjednaciti sa statusom kognitivnih sposobnosti. Drugim recima, istupanje 
iz okvira kognicije, neizostavno, nudi temeljnije tumacenje fenomena darovitosti, ali 
је vazno naglasiti da se van ovih okvira darovitost vise ne opisuje u terminima kom
ponenti, vec "katalizatora" ili "moderatora" aktualizacije potencijala u ucinak. No, 
pazljivijem citaocu, zasigurno, ne promice da motivacioni cinioci iscrpljuju pozama
san deo varijanse u uspesnosti darovitih, cime se njihova prediktivna moc priЫiza
va prediktivnoj moci kognitivnih sposobnosti. Premda ovakvi nalazi mogu delovati 
neusaglaseno sa gore iznetim zakljuckom, u literaturi је mogtJce pronaci osnovu za 
njihovu interpretacijв, koja se вsaglasava sa shvatanjima о neosnovanosti kvalifiko
vanja personalnih svojstava kao posebnih komponenti darovitosti. Naime, Vinerova 
zastupa shvatanje о tome da motivacija predstavlja sastojak izuzetne sposobnosti, 
otuda sto procena vlastite predisponiranosti za odredeni domen podrazumeva i "strast 
za [njegovim] ovladavanjem" (Winner, 1996; Winner, 2003)1.0vo, nadalje, znaci da 
implicitna sadrzanost motivacije u kontekstu izuzetne sposobnosti, cini izlisnim sva
ki pokusaj njenog naznacavanja kao posebne komponente. 

Premda је na pocetku istaknuto da uspesnost u kontekstu darovitosti prera
sta u razradenu oЬ!ast empirijske eksploracije, preg\ed relevantne literature sugerise 
nedovoljnu istraZenost ove proЬ!ematike barem u dva aspekta. Као prvo, s obzirom 
da se shvatanje optimalnih modela predikcije uspesnosti darovitih svodi na prilicno 
uopstene preporнke о nuznosti kombinovanja kognitivnih i nekognitivnih faktora, 
pitanje preciznijeg opisa optimalnih modela predikcije, narocito njegovog licnosnog 
segmenta, i dalje ostaje otvoreno. Drugo, varijaЬ\a uspesnost је, najcesce, operaci
onalizovana preko jedne vrste indikatora, sto nas uskracuje za podatak о tome da li 
uspesnost, .operacionalizovana preko razlicitih indikatora, predstavlja jednodimenzi
onalan konstrukt, te kakve su razlike u predikciji njenih razlicitih aspekata (ukoliko 
pretpostavimo multidimenzionalnost njene strukture ). Otнda је moguce ocekivati da 
се se korpнs saznanja psihologije darovitosti u perspektivi siriti u pravcima koji се 
podrazшnevati upotpunjavanje saznanja о uspesnosti darovitih u naznacenim zapo
stavljenim aspektima. 

1 
Vinerova, naiine, darovitost shvata kao jedinstvo trijн kljш::nih odlika: naprednosti (u s1nisl11 natprosecno 

razvijenih sposobnosti), motivacije i samosta/nog ov/adavanja domenom darovitosti (Winner, 1996; Winner, 
2003). 
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ABSTRACT 

This paper attempts to systemize а large corpus of empirical fiлdiлgs about 
the success of the gifted, which represeлts the criteria variaЫe. Accordiлgly, the 
paper offers ал overview of differeлt psychological алd demographic characteris
tics of the gifted, which сал Ье used for the partial explanatioл of the variaлce iл 
their success. Among the predictor variaЫes takeл iлto consideration, the empirical 
findings emphasize abilities, persoлality traits and environmental circumstaлces of 
the gifted, which аге coлsidered as the optimal predictive model, wheл comЬiлed. 
Whereas giftedness is hardly taken iлto coлsideration beyond the specific domaiл 
of its manifestatioл, the empirical findings preseлted iл the paper suggest that each 
group of the above meлtioлed predictor variaЫes, teлd to adj ust its substance to the 
specific domaiл of giftedness. Except the difference in the substance related to the 
specific domain of giftedлess, the predictor variaЫes also differ iл the aspect of the 
partial coлtriЬution to the explanation of the variance iл the criteria variaЫe. In the 
coлclusioл, the paper tends to poiлt out some insufficiently explored aspects of this 
matter, offering possiЬilities for the леw researches in this field. 

Кеу words: giftedлess, success iл the gifted population, predictors of success 
in the gifted population. 
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GUBIТAK I TUGOVANJE U PSIHODRAMI 

Апа Genc 

SAZETAK 

Svi ljudi dozivljavaju brojne gнbitke tokom zivota, bez obzira na to da li se radi о gu

bitku Ыiske osobe, vaznog objekta ili nekog apstraktnog fenomena poput socijalnog odnosa, 
ideala, odredene slike о sebi itd. Uprkos cinjenici da gubici predstavljaju jednu od najuniver

zalnijih i verovatno najbolnijih tema, naucnici sa nasih prostora do sada nisu dovoUno sveo
buhvatno ispitali ovaj fenomen. U ovom radu prvo је dat kratak pregled teorijskih saznanja iz 

oЫasti gubitaka, predstavljene su osnovne karakteristike tugujucih osoba i neki od najpozna

tijih modela tugovanja. Drugi deo radaje posvecen opisu psihodramskog nacina rada sa tugu
jucim osobama. Psihodramaje jedan od mnogobrojnih psihoterapijskih modaliteta i bogataje 

vrlo kreativnim tehnikama koje, izmedu ostalog, mogu da olaksaju proces tugovanja. 

Кljucne reci: guЬitak, tнgovanje, podrska, psihodramska psihoterpija 

Biti zivo ljudsko Ьiсе пе znaci пista drugo do vecito kretaпje. Zivot podrazume
va stalпe serije promeпa. Pocevsi od samog rodeпja uspostavljamo Ьrојпе Ыiske odпose, 
ali se i oprastamo od z.a паs vaZпih osoba; razvijamo поvе, zrelije zivotne uloge, medu
tim, пekih z.astarelih i okostalih moramo i da se odreknemo. Negujemo i pokusavamo da 
uпapredimo svoje psihofizicko zdravlje, оdпоsпо "radimo па seЬi" (sta god ova pomalo 
misticпa, пeodredeпa, ali svakako do zloupotrebe rаЫјепа siпtagma ustvari zпaCila), ali 
zbog пasledeпih gепа, пekih vrlo stresпih ili cak traumatskih zivotпih okolпosti, povreda, 
hroпicпih i drugih bolesti, ili jedпostavпo zbog пeumitпog proticaпja vremeпa guЬimo 
pojediпe sposobпosti, vestiпe, оsоЬiпе i mogucпosti. Nekog i1i пesto otkrijemo i proпa
demo, а пesto z.aturimo i izguЬimo, ili паs пapusti draga osoba. Prorada guЬitaka оdпо
sпо prozivljavanje i z.avrsavanje procesa tugovaпja ima роsеЬап znacaj z.a opstu dobroЬit 
svakog pojediпca. Napredovanje i razvoj, ра cak i puka adaptacija па okoliпu moguca 
је jediпo bez bremeпa guЬitaka па пa5im plecima i sa okoпcanim fulovanjem, koje пiје 
postalo kшnplikovaпo ili tzv. "otefuпo tugovaпje". 
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Vecina psihoterapeuta bi se slozila sa tvrdnjom da su guЬici, а narocito nedo
vrseno ili па Ьilo koji drugi nacin ometeno tugovanje medu najuniverzalnijim i naj
cesce prisutnim temama и psihoterapijskom radu (Blatner, 2005). Ne postoji nijedan 
covek na svetu koji nije nekoga ili nesto izguЬio, i1i kome se to nece dogoditi. Upravo 
iz ovog razloga cini паm se da su guЬici svima Ыiski i da svako zna sve о njima. Ра 
ipak, tek kada licno dozivimo guЬitak ili kada smo sa nekim kome se to upravo dogo
dilo, shvatamo koliko ustvari malo znamo, ра samim tim cesto ne umemo na efikasan 
naciп da ih prevladamo. 

Ljudi pretezno nerado pricaju о guЬicima koje su doziveli. Objasnjenje lezi 
u cinjenici da secanje na guЬitke ujedno znaci i ponovno prozivljavanje vrlo bolnih 
osecanja i pojavu raznih uznemirujucih misli. Koliko god su psihoterapeuti i drugi 
strucnjaci za mentalnu higijenu svesni negativnih, neretko patogenih uticaja potiski
vanja na zdravlje, prosecna osoba bez posebne edukacije о mehanizmima odbrane i 
slicnim naucnim fenomenima obrazlozice navedenu opste prisutnu ljudsku tendenci
ju vrlo jednostavno i zdravorazumski: "lgnorisem guЬitak, jer ne volim da se osecam 
lose". Jzbegavanje razgovora о guЬicima posebno је prisutno kada је rec о guЬicima 
zbog smrti. Za laikaje vrlo logicno i racionalno rezonovanje, prema kojem nepomi
njanje smrti mora dovesti do zaceljujuceg zaborava guЬitka, а о represiji ideje о vla
stitoj smrtnosti da i ne govorimo. Medutim, bolna istinaje da vazne zivotne dogadaje 
(Ьili oni prijatni ili ne) nije moguce zaboraviti. Trud i prilicna kolicina energije, koji 
se ulazu и potiskivanje realnosti, predstavljaju ne samo iscrpljujuci nego i uzaludan 
posao. Jos jedna "nezgodna" osoЬina potiskivanjaje i njen nese\ektivni karakter: ono 
prekida kontakt sa svim osecanjima - ne osecamo neprijatnosti, ali ni zadovoljstva. 
Ono sto jeste moguce i sto predstavlja cilj svake psihoterapijske pomoci је nauciti 
tugujucu osobu da zivi sa guЬitkom i to tako, da on ne deluje vise toliko razarajuce 
kao и trenutku kada se dogodio (Aramba5ic, 2005). 

GuЬitak nije samo smrt. GuЬitakje i kada nekog ostavimo ili nas neko napusti. 
GuЬitak је i kada se preselimo u drugi grad, kada promenimo skolu, kada predemo na 
drugo radno mesto, kada damo ili doЬijemo otkaz na poslu. GuЬitak predmeta cesto se 
smatra banalnim, nevamim dogadajem, а zaboravlja se na simbolicko znacenje i znacaj 
izguЫjenog predmeta za konkretnu osobu. Mozemo da izguЬimo i zdravlje, razum, neki 
deo tela, odredenu vestinu, sposobnost ili psihofizicku funkciju. Ni apstraktne pojave ne 
predstavljaju izuzetke: ponekad guЬimo slobodu ili iluziju slobode, тос, aнtoritet, de
tinjstvo, razne ideale о ljнbavi, pravdi i postovanjн, veru, nadн, romantican san itd. U 
strнcnoj literaturi о guЬicima najcesce se pominje smrt. Као glavne argumente za ovu 
delimicnu iskljuCivost brojni autori navode "drasticnost" i izraZenн "upecatljivost" ove 
vrste guЬitka. Smrt је jedini konacni guЬitak, koji је nepromenljiv i ireverziЬilan, ра se 
VaZne osoЬine guЬitaka, najtipicnije reakcije i nacini prllZanja podrske tugujнcima najja
snije uocavaju upravo na primerima vezanim za smrt. Medutim, empirUska istraZivanja 
potvrdila su i brojne slicnosti izmedн osoЬina i reakcija na guЬitak uzrokovan smrcu kao 
i druge vrste guЬitaka (Parkes, 1998, prema Worden, 2005). 
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Оа li guЬici moraju Ьiti bas toliko teski? Nazalost, da, moraju. Postoji пe
koliko razloga za ovaj "porazavajuci" odgovor. Prvi је а priori razumljiv: ostali smo 
bez пekoga, ko паm је Ьiо jako vaiaп, zbog toga smo usamljeпi, osecamo se bespo
mocпo, а mozda i bezпadezпo. Kada је и pitaпju smrt drage osobe, pored potpuпog 
осаја poпekad паm se ciпi da smo пemilosrdпo ostavljeпi, prevareпi, izпevereni, jer 
је ona Ьila toliko пeodgovorna prema пата da пiје dovoljпo briпula о seЬi, пiје se 
borila i nestala је bez naseg pristaпka. Ako se prepustimo regresiji, nasem unutras
пjem malom detetu, poпekad postane potpuno jasno daje ta osoba umrla samo da nas 
kazni, samo zato jer smo Ьili losi, ali onda shvatimo da nas ona nikada пiје ni volela. 
Kada se u oscilirajucem procesu tugovanja vratimo и - kako Ьi transakcioпi aпaliti
cari rekli- паs Odras\i, pitamo se zasto паm је toliko tesko. Najvalidпiji i najiskreniji 
odgovor dace bolom, besom i krivicom ophrvaпo Dete. 

Јеdап guЬitak uvek ukljucuje vise guЬitaka - isticaпje ove \atentne istine 
predstavlja drugi odgovor па pitaпje zasto guЬici пuzno i uvek moraju da budu tes
ki (Arambasic, 2005). О multiplim simbolickim guЬicima koji se nadograduju na 
"stvarпi" i materijalni guЬitak govori i klijeпtkinja kada se zali na to da јој se сео svet 
srusio и treпutku kada је kao balerina dozivela tesku povredu noge. Za ovu vrhun
sku plesacicu пestanak uloge ba\erine nije predstavljao samo јеdап "оЬiсап" guЬitak. 
Опа је odjedпom dozive\a citavu seriju sekuпdarпih пesreca: guЬitak smisla celog 
пјепоg truda koji је ulaga\a и usavrsavaпje ove uloge (а опа је kod пје и potpuпosti 
"zaseпila" sve ostale zivotпe uloge, koje su do tada Ьi\е vec vrlo slabe i deficitarne), 
samim tim guЬitak celog njeпog detiпjstva i mladosti, guЬitak slike о seЬi kao uspes
пe osobe, guЬitak divljeпja drugih Uudi, ideja о buducпosti, guЬitak samouvereпosti, 
samopostovaпja, guЬitak za nju skoro jediпih socijalпih odпosa, povereпja и ljude itd. 
РоsеЬап iпteпzitet stresogeпosti guЬitaka lezi i u tome sto oni ponekad ruse temeljпe 
uпutrasпje zivotne pretpostavke, ра samim tim - kao и slucaju pomenute klijentkinje 
- dovode do tzv. "krize smisla" i do vrlo pesimisticnog posmatranja buducnosti. 

TUGOVANJE 

Tugovanje је uоЬiсајеп, prirodni proces koji s\edi паkоп guЬitka (Worden, 
2005), ili drugim recima, proces prevladavanja zпacajnog guЬitka (Blatner, 2001). 
Pod terminima "uoЬicajen" i "prirodan" и ovom koпtekstu se podrazumeva norma
lan, odnosпo proces koji sam ро seЬi nema elemeпte patologije. Naravпo, guЬitak 
moze na razпe naciпe da ucestvuje и raznim psiho\oskim poremecajima, прr. moze 
da ima ulogu okidaca za pojavu depresivпe epizode kod osoba koje su vulпeraЬilne 
bas za tu vrstu psihopatologije. Medutim, и tim s\ucajevima ne radi se vise о procesu 
tugovaпja, пеgо о konkretпim psihopatoloskim poremecajima koji imaju svoj пaziv. 

Kada se govori о odredeпju ishoda procesa tugovanja, cesta zaЬ\udaje isti
canje zaboravljanja umrle osobe kao glavпog cilja rada zalosti. Ovako defiпisaп cilj 
potpuno је пeadekvatan, пarocito ako se uzme и obzir пjegova iracioпalпost i пео-
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stvarivost. No, cak i kada Ьi Ьilo moguce ziveti kao da nama draga osoba nikada nije 
ni postojala, to siguгno ne Ьi Ьiо najzdraviji nacin prilagodavanja na novonastalu si
tuaciju. Prihvatanje cinjenice da voljene osobe vise nema, kao i prihvatanje spoznaje 
da nakon guЬitka vise nismo isti, moglo Ьi se smatrati mnogo realnijim odredenjem 
cilja tugovanja. Nakon zavrsetka tugovanja Ьilo Ьi vazno sticanje sposobnosti uklju
civanja uspomena na pokojnika и svoj daljnji zivot bez akutne i povredujuce boli, ali 
i davanje dozvole seЬi, prema kojoj пе samo da smemo i mozemo da nastavimo svoj 
zivot, nego је prihvatljivo, ра cak i nuzno da ponovo osecamo i prijatne emocije. 

Bez obzira na to da li је posledica necije smrti ili sledi nakon druge vrste 
guЬitka koji ne ukljucuje smrt, tugovanje poseduje sledece osoЬine: 

1. Ono traje i za njega је potrebno imati strpljenja. Nemoguce је dati tacan od
govor na pitanje koliko dugo traje ovaj proces. Iako mnogi autori navode 
konkretne vremenske odrednice, prava istina је da је trajanje tugovanja vrlo 
individualno, sto potvrduju i rezultati brojnih empirijskih istrazivanja, i jako 
је Ьitno da se postuje svaciji licni tempo oporavka. Као najopstije smernice za 
pomagacki i psihoterapijski rad sa tugujucima mozemo se barem delimicno 
oslanjati na sledece empirijski utvrdene cinjenice: tugovanje је zavгseno kada 
secanje na umrlog prestane da izaziva automatsku bol, kada tugujuci pocne 
da uspostavlja nove odnose i kad svoju energiju pocne da нsmerava na sadas
njost i buducnost umesto na vreme pre guЬitka. 

2. Тај proces oЬicno nije linearan, nego skokovit. Cak i duzi periodi poboUsanja 
povremeno se smenjujн sa razdoЫjima znatnog pogorsanja. 

3. Tнgovanje је proces, sto znaci da ono tece. А cim nesto tece, ono se takode 
moze i zaustaviti ili na neki nacin zakomplikovati. Tada govorimo о fenomenu 
otezanog, ili kako se u savremenim naucnim tekstovima navodi, komplikova
nog tugovanja. Vecina ljudi prode kroz proces tнgovanja bez strucne pomoci, 
medutim, и manjem broju slucajeva (5-17% tugujucih) javljaju se razlicite 
poteskoce (Kaltman i Bonnano, prema Arambasic, 2005.). Postoji nekoliko 
podvrsta otezanog tugovanja: а) hronicno tugovanje (kada tugujuci nikako 
ne нmе da se "vrati и uoЬicajen tok zivota", ра tugovanje traje "beskonacno 
dugo"), Ь) odgodeno tugovanje (kada se burne reakcije ne javljaju odmah 
nakon dozivljeпog guЬitka, nego znatno posle njega - sto је vrlo iznenadu
juce i uznemirujuce iskustvo, jer se mislilo da је tugovanje vec zavrseno), 
с) prikriveno tugovanje (kada tugujuci primecuje da ima razne somatske i 
psihicke simptome, ali ih ne povezuje sa guЬitkom) i d) zakoceno tugovanje 
(kada tugujuci iz nekog razloga "пamerno" zaustavlja proces tugovanja pre
rano, ра se prave reakcije javljaju posle duzeg vremena). U starijoj literaturi 
opisani fenomeni nazivaju se "patoloskim" tugovaпjem, medutim, ја Ьih se 
mnogo pre slozi\a sa autorima koji ne prihvataju taj termin. Osobe koje imaju 
proЫem sa prirodnim procesom tugovanja ne mogu se smatrati bolesnim, 
poremecenim, "ludim". Posto prihvatam stav prema kojem patologizacUa 
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nije pozeljna, ako nije neophodna, smatram da su termini "komplikovano" ili 
"otezano" tugovanje mnogo prikladniji. 

GUBICI, TUGOVANJE I PSIHODRAMA 

U psihodramskim grupama, Ьile опе terapijskog, iskustvenog ili edukativ
nog karaktera, cesto se susrecemo sa fenomenom koji na prvi pogled deluje neoЬicno: 
krenuvsi od neke manifestno "benigne", mozda cak i lagane, ne posebno uznemiru
juce scene, protagonista neocekivano asocira na nekada dozivljeni guЬitak i munje
vitom brzinom dolazi u kontakt sa bolnim osecanjima iz do tada potisnutog procesa 
tugovanja. Zbog svoje plasticnosti, dinamicnosti i potpuno pozitivno konotirane si
rovosti psihodramski seting i koriscene terapijske tehnike vrlo su mocne, ali samim 
tim i potencijalno opasne alatke za rad sa ovim mozda cak i najbolnijim zivotnim 
temama. Kada se tokom psihodramske akcije aktualizuje пeciji guЬitak psihoterapeut 
se cesto nalazi na nekoj vrsti raskrsnice. Moze da podstakne protagonistu da nastavi 
"originalnu" temu koja је imenovana na pocetku akcije. Rezimirajuci dva moguca 
pravca (rad na "originalnoj" temi i proradivanje guЬitka) voditelj moze и potpunosti 
da p1·ebaci odgovornost na protagonistu i da mu prepusti izbor daljnjeg toka psiho
drame (sto се neretko rezultirati Ьiranjem lakseg puta, pojacavanjem otpora i izbe
gavaпjem teme guЬitka). Treca opcija је terapeutov neintruzivan i podrzavajuci, ali 
dosta odlucan pritisak, koji Ьi porucivao da Ьi tema guЬitka trebalo da predstavlja 
prioritet (Рар, s.a.). Cini se da nije rec bas о pisanom pravilu, ali kao da postoji neka 
vrste precutne saglasnosti medu psihodramaticarima о tome da је treca mogucnost 
najispravnija. Kada u Ьilo kom trenutku psihoterapijskog procesa klijenta preplavi 
akutna zalost, ili "sada i ovde" izrone godinama zakocene reakcije na neki guЬitak, 
tema rada је automatski (pre)defiпisaпa. Poricanjem ove psihoterapijske smernice 
potkrepljujemo protagonistino poricanje (i potiskivanje, disocijaciju, пegiraпje itd.) 
i mozemo da postanemo znacajaп saucesпik u zlociпu stvaranja i formiraпja procesa 
komplikovanog tugovanja. 

Niko nije tt potpunosti "originalan". Pod ovom pomalo пepreciznom, mozda 
izпenadujucom izjavom podrazumevam ciпjeпicu da svaka iпdividua gradi svoju lic
nost iпternalizujuci karakteristike vaznih osoba iz njenog ranog okruzenja. U svakom 
ima malo drнgih, za tu osobu znacajпih ljudi - nastavnika, prijatelja, idola, ljнbav
nika itd. А kada izguЬimo neku od tih vaZnih osoba - guЬimo i deo sebe. Moreno 
Ьi оvн misao verovatпo izrazio па sledeci пасiп: svi smo mi zivi jediпo н odnosima 
koje stvaramo sa drugima, postojimo jediпo и akcijama koje sprovodimo и kontaktu 
sa nasom socijalnom sredinom (Рар, s.a.). Prekidom socio-emocionalnih koпtakata, 
celo паsе Ьiсе (koje је ogromпim delom upravo socijalпo determiпisano) postaje 
нgrozeпo. Nas socijalni atom Ьiva sve vise osiromaseп i ako ga пе izgradimo ponovo, 
dospecemo н stanje socijalne smrti, koja је cesto okrнtnija od one stvarne, fizicke 
(Vikaг, s.a.). 
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Као teorijska osnova koja Ьi omogucila bolje razumevanje guЬitaka i tugo
vanja moze da se koristi i Morenova teorija uloga. Prema misljenju tvorca psihodra
me, uloge se ne razvijaju iz selfa, naprotiv, proces је ро njemu upravo obrnut: self 
nastaje iz uloga. Ро Morenovom misljenju, licnost nastaje postepenom izgradnjom 
sve veceg broja zivotnih uloga i njihovom sve jasnijom diferencijacijom. Nisu sve 
uloge "dozivotne". Od nekih se i odvajamo, ponekad samo na neko ograniceno vre
me (kao osoba kojaje doЬila otkaz, trenutno је bez posla, ali se nada ponovnoj ulozi 
zaposlenog), а neretko i zauvek (kao sto svi mi guЬimo ulogu novorodenceta). Neke 
uloge guЬimo iz Ьioloskih razloga (npr. uloga adolescenta), od nekih se rastajemo 
svojevoljno (npr. uloga nezenje), а neke nam prisilno "amputiraju" drugi ljudi ili 
zivotne okolnosti (Рар, s.a.). Psihodramaticari vecinom smatraju da је za razvijanje 
pojedinih zrelijih zivotnih uloga potrebna spremnost osobe da se na adekvatan nacin 
oprosti od starih, sada vec nefunkcionalnih zivotnih uloga. А posto takva vrsta opro
staja podrazumeva guЬitak, normalan proces tugovanja cesto predstavlja znacajan 
cinilac ocuvanja mentalnog zdravUa. Ako ne razmisljamo u kontekstu guЬitka neke 
zivotne uloge, koja је i pre toga Ьila deo nase licnosti, vec teoriju uloga primenjuje
mo na guЬitak Ыiske osobe, onda је tugovanje moguce definisati kao proces zamene 
izguЬljenog odnosa internalizovanom, novom ulogom ili nekom drugom socijalnom 
ulogom (Blatner, 2001 ). 

Psihod1-amski principi i tehnike и razliCitim fazama tugovanja 

Razliciti teorijski modeli sadrze razlicit broj faza tugovanja i koriste razlicitu 
terminologiju. Iako su razlike medu ovim modelima jasne, ipak, posle podrobnije 
analize uvida se koliko su oni medusobno slicni. Upravo zbog toga, izdvojila sam 
4 faze tugovanja, koje se cine najuniverzalnUima i koje su u ovom ili onom oЫiku 
prisutne kod svih autora: 

1. sok i neverica 
2. ceznja i poricanje 
3. осај i povlacenje 
4. postepeni oporavak i prihvatanje guЬitka kao stvarnog. 

Sustina psihodramskog пacina proradivanja guЬitaka predstavlja podsticanje 
sto potpunijeg prozivUavanja svih faza tugovanja, odnosno davanje dozvole i stvara
nje mogucnosti da se (barem na sceni) iskuse i ispolje sve neprijatnosti, kontradiktor
nosti i amЬivalencije koje su nuzni sastavni elementi procesa tugovanja. 

Odmah nakon saznanja da su izguЬili nekog Ыiskog, ljudi cesto imaju utisak 
kao da su i sami umrli, kao da su paralisani kao da sanjaju ili sa strane posmatraju 
neka dogadanja koja bas i nemaJu puno veze sa njima. Oni sve vide i cuju, ali malo 
toga shvataJu i nista ne osecaju. U ovoj pocetnoj fazi tugovanja dominantan mehani
zam odbrane је negiranje - tugujuci uopste ne prihvata cinjenicu da је Ыiska osoba 
mrtva. Iako na prvi pogled ne deluje tako, prva faza tugovanja ipak ima vrlo va.Znu 
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adaptivnu funkciju: zamrzavanje dozvoljava osoЬi da sakupi preko potrebnu energiju 
za buduce iscrpljujuce faze rada zalosti. Iskustvo veceg broja terapeuta govori, da se 
s obzirom na kratkotrajnost opisanog stadijuma, u psihodrami retko srece klijent u 
akutnoj fazi soka. Medutim, ako se clan grupe pojavi na psihodramskoj seansi vrlo 
brzo пakon dozivljenog znacajnog guЬitka, njegova temaje apsolutni prioritet u od
nosu na sve ostale i zahteva poseban pristup. U praksi Ьi se ovaj savet ostvario na 
sledeci nacin: stav i ponasanje terapeuta i cele grupe moraju da budu maksimalno po
drzavajuci, prihvatajuci i zasticujuci. Primena Ьilo koje tehnike koja ima za cilj neku 
vrstu interpretacije, sticanja uvida ili konfrontacije u najmanju ruku је besmislena, i 
dovela Ьi ili do potpunog zatvaranja klijenta ili do njegovog bega iz grupe, а svakako 
do vrlo bolnog povredivanja. Upravo opisane karakteristike pocetne faze tugovanja 
objasnjavaju poprilicno vezane ruke terapeuta. Tu se pre svega misli na ogranicene 
mogucnosti primene nekih posebnih psihodramskih tehnika, jer је decentralizacija 
iz sopstvene uloge najverovatnije nemoguca, kognitivni kapaciteti tugujuceg su tada 
vrlo ograniceni, а naglo i okrutno suocavanje sa vrlo bolnim osecanjima zasigurno 
nije lekovito. Terapeut koji trazi neku magicnu recenicu kako Ьi situaciju olaksao i 
tugujucem clanu grupe i celoj grupi, а posebno seЬi, definitivno се Ьiti neuspesan. 
Preterano govorenje i logoreicnost terapeuta takode је cesta greska. Jos је Mark Tven 
duhovito primetio: da је Bog zeleo da stvori coveka koji vise govori а manje s\usa, 
danas Ьi ljudi imali jedno uvo, ali zato dvoja usta. Upravo ova recenica moze da po
sluzi kao osnovna smernica za rad sa tugujucom osobom kojaje jos uvek u soku zbog 
guЬitka. Manifestna pasivnost је zahtev koji posebno tesko pada akciono orijentisa
nim psihodramaticarima. Medutiш, kreativnostje njihova osoЬina i karakteristika ce
log modaliteta na koju se vredi osloniti u ovakvim situacijama. Ako se tugujuci sla:le 
(i jedino tada) moguce је pozvati clanove grupe na detaljan sering koji Ьi se odnosio 
na smrt i guЬitke, zatim, moguce је predloziti neku vrstu grupne akcije, u kojoj Ьi 

tugujuci clan radio spontano upravo 0110 sto zeli i sto muje u tom trenutku potrebno. 
Osobama kojima prijaju oЬicaji moguce је prirediti neku vrstu grupnog rituala na 
sceni, sada i ovde, u "kao-da" prostoru, sa svim magicnim elementima nadogradnje 
realiteta (Blatner, 2003). 

Od krucijalne је vaznosti vodenje racuna о uvremenjenosti intervencija koje 
Ьi dovele do uvida protagoniste: "Aha, ја ustvari sve vreme govorim о njenoj/ njego
voj smrti!". Suocavanje sa ovom bolnom cinjenicom moguce је kroz duЫ, koriscenje 
mirora ili direktnu interpretaciju psihoterapeuta, ali bez obzira na "orude", netaktic
nost i zurba voditelja mogu da rezultiraju i pojacavanjem otpora. 

Kada shvatimo da se guЬitak zaista desio, povremeno smo skloni da pori
cemo stvarnost. Razlika izmedu negiranja i poricanja је u tome sto је negiranje ро 
definicUi nesvestan proces, dok kod poricanja postoji svest о dozivljenom guЬitku, 
ali se tokom borbe protiv teskih osecanja "pravimo kao daje sve ро starom". Porica
nje је posebno uocljivo kod klijentkinje koja tokom prepricavanja vaznih dogadaja sa 
pokojnom Ыiskom osobom govori о njoj u sadasnjem vremenu i konstantno aludira 
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na mogucnost da se шnrla osoba bas sada pojavi. Vest terapeut се pronaci dovoljno 
nezan nacin da tugujuceg vrati и realnost i da mu da do znanja da razume njegovн 
patnju, jer smrt se zaista jeste desila. Ovde bih se samo ovlas osvrnula na one tera
peute koji koriste eufemizme u radu sa tugujucima, govoreci im da "ona vise nije sa 
nama", "desio se nesrecan slucaj", "on је otisao" i sl. (Arambasic, 2005). Iako је na
mera ocigledno pozitivna, ovakvom mistifikacijom i iskrivljavanjem stvarnosti tugu
jucoj osoЬi saljemo nekoliko stetnih poruka. Као prvo, minimalizujemo njen veliki i 
strasan guЬitak, jer "on nije samo nekud otisao", nego је umro i nikada vise nece Ьiti 
tu! Zatim, onim klijentima koji su sk\oni upravo opisanom poricanju, terapeut koji 
koristi eufemizme ustvari "pomaie" u tome da jos vise ucvrste neprihvatanje reali
teta. 1 na kraju, eufemizmi cesto vode и infantilizaciju, cime se klijent omalovazava 
i daje mu se do znanja da је kao malo dete, odnosno slabo, bespomocno i da nema 
dovoljno snage. 

Faza осајаје ро mnogima najteze podnosljiva zbog izuzetno sirokog spektra 
razlicitih, intenzivnih emocija. Tugujuci imaju utisak da prezivljavaju ogromnu nava
lu uzburkanih osecanja, nad kojima privremeno nemaju nikakvu kontrolu. Naravno, 
osecanje koje najvise karakterise proces tugovanja, а posebno ovu fazu, jeste tuga. 
Onaje ponekad toliko jaka da se manifestuje и tzv. "napadima bola". Javlja se silna 
zelja da se umrla osoba vrati, tugujuci cesto i vrlo zivo sanjaju pokojnika, cini im se 
da ga "vide i cuju", imaju utisak kao da је pored njih, da ih posmatra i potpuno su 
preplavljeni secanjima na njega (Worden, 2005). 

Jedna od najpoznatijih psihodrшnskih tehnika (koju u "izolovanom oЫiku" 
cesto "pozajmljuju" i drugi terapijski modaliteti) је poslednji susret i ona predstavlja 
sustinu i jezgro psihodramskog rada na procesu tugovanja. U upravo opisanoj fazi 
fulovanja prvi put se otvara mogucnost da se poslednji susret primeni, odnosno, da se 
tugujucoj osoЬi pruzi sansa da na sceni sretne шnrlog i da krene u proces zavrsavanja 
poslova sa njim. Osnovna svrha ove tehnike је potpomaganje internalizovanja vaz
nih delova izguЫjenog objekta и self tugujuceg (Blatner, 1999). Dakle, protagonisti 
se predlaze mogucnost da ude и scenu, и kojoj се moci da sretne umrlu osobu i da 
porazgovara sa njom о сети god zeli. Opste iskustvo psihodramskih psihoterapeuta 
pokazuje vrlo visoku spremnost vecine klijenata na privremeno neverovanje u smrt, 
kao i prihvatanje vracanja u surovu realnost, ali sada sa nekim novim kvalitetima koji 
su doЬijeni u sceni susreta sa pokojnikom. Vrlo је jasno da se sa mrtvom osobom и 
stvarnom, objektivnom svetu ne mozemo ponovo naci i razgovarati toliko puta i toli
ko dugo, koliko nam је to potrebno. Medutim, ako о realnosti razmisljamo iskljucivo 
kao о materijalnom, opipljivom svetu, zaboravljamo na svaciju individualno obojenu 
imaginaciju, na unutrasnji svet svake osobe. U psihodrami је moguce ostvariti susret 
izmedu tugujuceg i objekta tugovanja, koji dozvoljava potpuno prozivljavanje naj
tezih osecanja i njihovo ispoljavanje cak i na nacin koji Ьi Ьiо neprimeren, osuden, 
kritikovan ili ismejan u svakodnevnom funkcionisanju tugujuceg. U toj sceni moguce 
је reci nesto pokojniku sto nikada nije izgovoreno, moguce је ponoviti sa njim neka 
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vazna zivotna iskustva i moguce је sag\edati situaciju iz njegovog ugla. Ishod jedne 
"uspesne" scene oprastanja podrazumevao Ьi pobudenu snagu kod protagoniste da se 
i u realnom svetu oprosti od Ыiske osobe i da, koristeci emocionalno iskustvo i in
telektualne uvide iz psihodramske akcije, i na subjektivnom nivou prihvati stvarnost 
guЬitka (Рар, s.a.). 

Trenutci intenzivne patnje pomesani su sa razdoЬ\jima u kojima dominira 
anksioznost, napetost i zabrinutost za svoje mentalno zdravlje. Во\ је nekada toliko 
jak da se tugujuci pitaju da lije "sa njima sve u redu", cini im se da gube razum, а vrlo 
s\icno reaguje i njihova okolina. Osim zabrinutosti za sopstveno mentalno zdravlje 
tugujuci osecaju gore navedene emocije iz jos dva razloga: strahuju da nece umeti 
sami da brinu о seЬi ("Ne mogu bez njega!"), а drugi izvor anksioznosti је pojacana 
svest о vlastitoj smrtnosti (Aramba5ic, 2005). 

Emocija ljutnje i njeni derivati cesti su pratioci trece faze tugovanja. Veliki 
broj ljudi "zaustavlja" svoj proces zalovanja upravo zbog sopstvene agresije i vrlo 
neprijatnih osecanja koja опа budi. Vecina tugujucih ne dozvoljava seЬi da oseti bes 
prema umrloj osoЬi, jer se zahvaljujuci izreci "О mrtvima sve najbolje" i slicnim na
rodnim i porodicnim "mudrostima" plase (internalizovanih) socijalnih sankcija. Cak 
i oni retki pojedinci koji su dovoljno smeli da barem seЬi priznaju negativna osecanja 
prema pokojniku, uglavnom nisu spremni da ih podele sa drugima. Medutim, ljutnja, 
kao ni druge emocije, nije "upoznata" sa uzrecicama i krilaticama, nego funkcionise 
ро sopstvenim principima: trazi da se pokaze. А ako ne uspe da se ispolji i da se 
usmeri ka onom objektu kojem i pripada, onda се vrlo verovatno "napasti" nekog 
neduznog coveka ili се se okrenuti protiv same tugujuce osobe, kojoj nikako nece Ьiti 
jasno kako su se bas sada aktivirale njene ulkusne tegobe. 

Osecanje krivice, griza savesti, samookrivljavanje ... Radi se о emocijama (i 
mislima) koje su skoro obavezne и procesu :Zalovanja. Javljaju se ruminacije о tome 
da mozda nismo Ьili dovoljno obzirni, pa:Zljivi, nismo na vreme primetili znakove 
bolesti, nismo provodili dovoljno vremena sa umrlom osoboin, cesto nam је isla na 
zivce, nesto smo је slagali, doneli smo odluku koja ju је ugrozila, povredili smo је, 
nismo јој oprostili sto nas је опа povredila i tako do beskraja. Bez obzira na cinjenicu 
da li је rec о iracionalnoj krivici ili о osecanju koje nazalost moze Ьiti utemeljeno 
и stvarnosti (npr. kada neki simptom zaista ne shvatimo ozЬiljno i stvarno se kasno 
obratimo \ekaru)-uvekje rec о vrlo neprUatnom i cesto dugotrajnom osecanju. Osim 
sto tugujuci sebe okrivljuju za neke aspekte guЬitka, cesto su skloni i optuzivanju 
drugih. Pripisivanje krivice seЬi ili drugima na odreden nacin sluzi trazenju smisla 
guЬitka. Ljudi jako tesko podnose nejasnocu - pridavanje barem nekakvog znacenja 
svakom dvosmislenom dogadaju od posebne је vaznosti za osecanje opste sigurnosti 
i bezbednosti. (Arambasic, 2005). 

Cetvrta faza tugovanja napokon donosi o\aksanje. Tugujuci primecuje da 
pocinje uspesnije da funkcionise u svakodnevnom zivotu, ponovo uziva u odredenim 
trenucima, obnavlja zanemarivane socijalne odnose. Upravo zbog poboljsanja tugu-
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juci u ovoj fazi cesto strahuju, plasi ih da се mozda zaboraviti umrlu osobu. Ponekad 
se ponovo pojavi krivica zbog toga sto oni uzivaju и zivotu, а voljene osobe vise 
nema (Wordeп, 2005). Ako koristimo psihodramu kao metod kojim pomazemo tugu
jucima da se potpuno prilagode guЬitku, duzпi smo da im obezbedimo osvescivaпje 
svih, cesto пeprijatnih, amЬivaleпtih i koпtradiktorпih оsесапја i misli, а zatim da im 
stvorimo dovoljпo podrzavajuci i bezbedaп setiпg u kojem је moguce da se u potpu
пosti prepuste prvo bolu, а vremeпom polako i prijatnim iskustvima bez kazпe. 

Malo је verovatпo da se сео opisaпi proces tugovaпja moze adekvatпo ispra
titi i obuhvatiti tokom јеdпе jediпe psihodramske akcije. Мпоgо је cesci slucaj kli
jeпta koji се se tokom jedпog rada prepustiti bolu, tuzi i osecanju usamljeпosti, zatim 
се пekom drugom prilikom dozvoliti seЬi agresiju, а па trecoj seaпsi се kroz osloba
dajucu katarzu smestiti umrlu osobu "na bolje mesto" i пaucice da voli svoje uspo
meпe. Cilj је zadrzati i usvojiti опо dobro, а bez ljutпje, mrzпje i zelje za uпistenjem 
pustiti da пеstапе опо lose (Рар, s.a.). 

Јеdап od пajzпacajпijih grupпih psihoterapeuta, Jrviп Jalom (Irviп Yalom) 
smatra da psihoterapija, bez obzira па to da \i је iпdividualпa ili grupпa, treba da 
predstavlja zajedпicki izvidacki i istrazivacki put koпkretпog klijeпta i psihoterape
uta. Sve teorije koje govore о fazama - оdпоsпо situacije u kojima terapeuti imaju 
uпapred defiпisaпa i fiksiraпa ocekivaпja о tome sta се im klijeпti poпuditi - u seЬi 
kriju velike opasпosti. Zajedпo sa svojom kolegiпicom Kejti Virs (Katy Weers) koja 
је patila od uzпapredovale forme raka dojke, Jalom је ostro kritikovao KiЫer-Roso
vu i autore koji su kreпuli пјепim stopama, jer па osпovu пjihovog profesioпalпog i 
licпog iskustva stadijumi suocavanja sa guЬicima uopste пе postoje, опi sluze samo 
da saЫoпizuju tugujuce, а izmisljeni su jedino kako Ьi пeki autori sakrili i uЫazili 
sopstveпe strahove od smrti (Yalom, 1995). 

GuЫci i psihodramska grupa 

Veciпa ljudi ima u svom iskustvu smrt Ыiske osobe. Upravo zbog uпiverzal
пosti teme, kada пеkо u psihodramskoj grupi proraduje smrt Ыiske osobe, reakcije 
ostalih claпova cesto su burпe. То se posebno primecuje u teskocama pojediпih klije
пata da budu u ulogama ozalosceпih osoba i u feпomeпu "kolektivпog plakaпja". Vo
diteljima se роsеЬпо preporucuje oprez kada se claпovi grupe Ьiraju za ulogu osobe 
kojaje vec mrtva- па пеkе klijeпte takva uloga moze da deluje razarajuce. U slucaju 
koterapijskog vodeпja grupe, пajbezbedпije је takve "ораsпе" uloge direktпo dode
liti terapeutu koji пiје voditelj aktuelпe akcije. Ova direktivпa iпterveпcija mozda је 
пajkorisпija kada se primeпi и "mladim grupama", u kojima klijeпti jos пemaju do
voljпo iskustva sa teskim, emocioпalпo vrlo iscrpljujucim psihodramama. Medutim, 
u grupama koje vec пеkо vreme traju, пedozvoljavaпje da odredeпi сlап preuzme па 
sebe tesku ulogu moze da deluje kao prezasticivaпje i u tom smislu nije efikasпo i 
пета terapijsko dejstvo. Postoj i jos јеdпа opcija koju terapeut moze da iskoristi u tre-
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nutku Ьiranja pomocne licnosti koja је и realnosti mrtva: voditelj moze uz pristanak 
protagoniste otvoreno da pita clanove grupe, ko bi Ьiо spreman da preuzme na sebe 
toliko zahtevnu i odgovornu ulogu. Tesko је zamisliti situaciju da ni jedan c\an grupe 
ne zeli da prihvati neku ulogu, а ako se tako nesto i desi, uzrok odЬijanja najverovat
nije је skriven и aktuelnoj grupnoj dinamici (laЬilno grupno poverenje, manifestni ili 
latentni grupni konflikti, protagonistaje zrtveni jarac, neproradena intenzivna ljutnja 
na terapeuta i sl.). 

Psihodramska akcija, u kojoj se proradivao neki vaZni guЬitak, cesto Ьiva 
pracena intenzivnim, emocijama naЬijenim seringom. Nije retkost da se posle radova 
na temu smrti primeni neverbalni sering, јег је potreba za fizickim kontaktom cesto 
vrlo snazna, а verbalizacija moze da bude otezana. Moguce је da se seansa zavrsi sa 
nekim zajednickim grupnim ritualom oprastanja od vaZnih mrtvih osoba, kao sto је 
paljenje sveca, pevanje, crtanje i s\. (Blatner, 2002). 

Smrt, naZalost, ne Ьira, ра samim tim ne zaoЬilazi ni psihodramske grupe. 
Desava se da umre clan grupe ili terapeut koji је vodio grupu. Ovi dogadaji izazivaju 
uzasnu patnju kod svih clanova i potresaju temelje funkcionisanja grupe. Osecanja i 
fantazije su identicni kao и situacijama guЬitka Clana porodice. Koji god daje razlog 
smrti, svaki clan се doziveti guЬitak vrlo licno, razmisljace о svom udelu i poten
cijalnoj odgovornosti za dogadaj, ispitivace odgovornost i krivicu voditelja grupe. 
Zalovanje zbog clana grupe tece isto kao proces tugovanja zbog guЬitka Ыiske osobe 
iz "svakodnevnog zivota". Prva faza је posebno potresna, јег sok poprima ogromne 
razmere. Potrebno је stvoriti situaciju, и kojoj се svi clanovi grupe moci da prihvate 
stvarnost guЬitka. u razlicitim fazama tugovanja, pokojni clan grupe се se pojavljiva
ti и raznim grupnim desavanjima i u mnogim psihodramskim scenama, svaki put na 
nov nacin, donoseci neki drugaciji kvalitet koji polako gura grupu kao celinu i svakog 
clana pojedinacno ka zadnjoj fazi procesa tugovanja. 

Osvrnucu se ukratko na poseban oЫik guЬitka koji је dosta ucestao и psiho
terapijskim grupama i koji nosi specifiCno znacenje s obzirom na to da grupe postoje 
bas zbog prevencije mentalnog zdravlja i terapije psihickih poremecaja. Radi se о 
guЬitku mentalnog (а i fizickog) zdravlja. Reakcije koje se javljaju и tim slucajevima 
izrazito podsecaju na odredene elemente tugovanja, medutim, postoji jedna vrlo zna
cajna razlika: ovaj guЬitak najcesce nije ireverziЬilan i upravo је psihoterapija orude 
koje treba da izvrsi reparaciju (Vikar, s.a.). Grupa kao celina, s jedne strane, tesko 
podnosi iznenadno rascvetavanje "ludila" kod njenog clana, a\i s druge strane, svaka 
prosecno kohezivna grupa Ьiсе spremna na nadljudske napore и pruzanju pomoci 
bolesnom clanu. Vrlo је slikovit primer psihodramske psihoterapijske grupe koja је 
uprkos sopstvenim paralisucim strahovima uspe\a maksimalno da pruzi podrsku cla
nici koja је iznenada upala и depresivnu epizodu i preplavi\a i sebe i grupu raznim 
razmisljanjima i planovima о suicidu. Nakon okoncanja ove i za konkretnu clanicu i 
za grupu ekstremno stresne i zastrasujuce epizode, doticnoj klijentkinji је Ьilo potpu
no jasno da bez snage koju је doЬijala od svoje psihodramske grupe i terapeutkinja, 
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ona verovatno ne Ьi prezivela. А grupaje zahvaljujuci njenom oporavku i ovim nje
nim recima uspela da prezivi. 

Postoji jos јеdпа podvrsta guЬitka koja је neizbezna u svakoj psihoterapij
skoj grupi: odlazak pojedinih clanova iz grupe (Кlain, 1996). Ti odlasci mogu Ьiti 
vrlo razliciti, kao sto је to slucaj i sa razlicitim okolпostima i vrstama smrti. Neki 
clanovi odlaze izneпadпo ј bez najave, парrаsпо пestanu iz zivota grupe, drugi se 
jako dugo oprastaju, pruzajuci i seЬi i grupi priliku da izvuku maksimum iz takvog 
zivotnog iskustva. Neki odlaze tako sto polako nestaju, udaljavaju se od grupe (ako 
su uopste ikada i Ьili Ыiski sa ostalim claпovima), pociпju cesto da izostaju, nagla5a
vaju vaZnost samostalпosti, na sve moguce пасiпе шnanjuju vredпost i vaZпost grupe 
ijedпom se samo vise пе pojave. Drugi, opet, параdпu grupu kao celiпu, пekog clana 
ili terapeuta(e) i па пasilaп пасiп, proЬijajuci sve moguce graпice okгutпo пapuste 
gгupu, tгudeci se (паmегпо ili пesvesпo) da za sobom ostave lom i kгs. Neki odlaze 
јег su zavrsili svoj psihoteгapijski ргосеs, а drugi јег se Ьоје пastavka tog procesa. 
Najveci broj claпova odlazi svojevoljпo, dok postoje i опi koji su па пeki пасiп pгisi
ljeпi da pгekiпu claпstvo u kопkгеtпој gгupi (nрг. zbog selidbe). Gгupa пе dozivljava 
odlazak svakog сlапа па podjedпak пасiп - za пekim se tuguje kratko (ako se uopste 
i tugнje), а пeciji odlazak postaje okidac procesa komplikovaпog gгupпog tugovaпja. 
U svakom slucaju, teгapeuti su duzпi da tгetiгaju odlaske iz grupe kao osetljive fе
поmепе, koji su sami za sebe gнЬici, а s dгuge stгапе podsecajн па dгuge guЬitke iz 
zivota svakog сlапа, podsecaju па smrt Ыiskih osoba, ali i па vlastitu koпacпost. 

Za kгај је ostalo da se роmепе опај krajпji guЬitak u zivotнjedпe psihodram
ske psihoterapijske grupe - zavrsavaпje, оdпоsпо treпutak kadajedпa grupa zauvek 
prestane da postoji. Posmatrajuci izjedпe sire peгspektive, сео proces samospoznaje 
pomocu psihodramske (ili Ьilo koje druge) psihoteгapije pгedstavlja vestiпu prorade 
razпih guЬitaka, sposobпost odvajanja i dozvolu za guЬitak пezгelosti i za odгastaпje, 
kao i spгemпost da па sропtап i kreativaп пасiп zapocпemo пesto поvо. РоsеЬпо је 
vazпo da se istakпe da је гее о dogadaju koji pгedstavlja i guЬitak песеgа sto је od 
posebпog zпасаја i za klijeпte i za psihoteгapeute, ali i doЬitak. Zпaci i smrt, ali i ro
deпje. Pocetak upгavo опоgа zbog cega su se klijeпti pгikljucili gгupi i upгavo опоgа 
sto svaki psihoteгapeut zeli da pгuzi svojim klijeпtima: pocetak zrelijeg, zdгavijeg 
i - пadajmo se - sгecпijeg zivota za sada vec Ыvse claпove psihoteгapijske psiho
dгamske gгupe. 
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ABSTRACT 

Duriлg theiг lives, а\\ реор\е experieлce лumerous losses, for example that 
of а loved оле, ал importaлt object, ог that of abstгact рhелоmела, such as а social 
relatioлship, idea\s, а perceptioл оле has of оле's self, etc. Despite the fact that losses 
аге оле of the most uлiversal алd рrоЬаЬ\у most paiлful рhелоmела, they have лоt 
Ьеел studied compreheлsively eлough iл Serbla. The first part of this paper gives а 
short survey of the theoretica\ knowledge ол losses, the basic characteristics of peo
ple mourлiлg, and some ofthe best-kлowл mourлiлg models. The secoлd part ofthe 
paper descriЬes the use of psychodrama iл the treatmeлt of people struggliлg with а 
seлse of loss. Psychodrama is оле of the лumerous treatmeлts iл psychotherapy, алd 
offers а wide raлge of creative techлiques, which, amoлg other thiлgs, сап ease the 
mourлiлg. 

Кеу words: loss, mourлiлg, support, psychodrama. 
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МАRКО FABIJE KVINТILIJAN - ISIJAVANJE ANТICKE 
PEDAGOSKE MODERNOSТI 

Zoroslav Spevak 

SAZETAK 

Marko Fabije Kvintilijan, rimski pedagog iz I veka, odnosno njegovo glavno delo 
"Obrazovanje govornika", doziveo је kako neoblcnu, tako i svakog postovanja vrednu sudbl
nu. Naime, spomenuto delo је u njegovom punom oblmu pronadeno tek 1416. godine i tadaje, 
dakle nakon vise od 1300 godina od svog nastanka, dozivelo enormnu popularnost i izvrsilo 
veliki uticaj па pedagogiju hшnanizma i renesanse, u pravcu njenog okretanja prema detetu, 
njegovim osobenostima, potrebama i osecanjima. 

Kvintiljanovi stavovi о postovanju dece, о potrebl individualnog pristupa ucenicima, 
о znacaju pozitivne motivacije, о stetnosti fizickih kazni i danas deluju izvanredno sveze i 
podsticajno, sto ovog antickog pisca izdize u rang velikana istorije pedagoske misli. 

Кljucne reCi: Marko Fablje Kvintilijan, "Obrazovanje govornika", humanizam i 
renesansa, postovanje deteta, individualizacija. 

Nakon riшske okupacije Pirinejskog poluostrva izvrsena је njegova brza i 
potpuna romanizacija. Ро selima su izgradene osnovne skole а u sve, ра i male centre, 
pristigli su grcki i latinski gramaticari i retori. U kratkom vremenu Pirinejsko poluo
strovo је rimskoj imperiji dalo niz znacajnih licnosti (pisaca, drzavnika, cak i careva). 
Marko FabUe Kvintilijana (Marcus Fablus Quintilianus) је jedan od njih. Rodio se 
oko 35. godine u malom spanskom gradu Kaligurisu (danas Kalahora). Otac, obra
zovan covek, poslao ga је па skolovanje u Rim, u periodu rane vladavine Nerona. 
Uskoro se proslavio kao retor i advokat, ра ga је car Vespazijan postavio za prvog 
drzavnog profesora retorike. Dvadese1ak godina bavio se nastavnickim radom za sta 
ga је car Domicijan odlikovao konzulskim polozajem. Ovencan slavom i uspelюm 
и vaspitanju i obrazovanju omladine, finansijski osiguran а zeljan gospodskog zivota 
u dokolici, Kvintilijan se kao professor emeritus oko 90-te godine povlaci iz nastave, 
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dozivevsi u meduvremenu tesku, trostruku porodicnu tragediju. Umrla mu је mlada 
zena (u devetnaestoj godini) а kasпije i оЬа siпa, јеdап u petoj, drugi u devetoj godiпi. 
Na пagovor prijatelja posvecuje se pisaпju svog glavпog, posledпjeg i jediпog sacu
vaпog dela "Obrazovaпje govornika" (Institutio oratoria). Ovo delo је vrsilo uticaj 
u oЬ\asti govorпistva i obrazovanja sve do 5. veka. Nakratko је ропоvо ozivljeno LI 
12. veku u Francuskoj da Ьi svoj пovi zivot u рuпој meri pocelo da zivi паkоп otkrica 
celokupnog rukopisa 1416. godine u maпastiru sv. Gala u Svajcarskoj, od strane ital i
jaпskog пaucпika Podja Bгakoliпija (Poggio Bracciolini, 1380-1459). Nakoп proпa
\aska stampe delo "Obrazovaпje govorпika" је stampaпo u oko 600 izdaпja, prvi put 
1470. godiпe u Rimu. fzvrsilo је veliki uticaj па pedagogiju humanizma i renesanse, 
па Vitoriпa da Feltrea, Gvariпa, Pikolomiпija, Vivesa а пajvise па Erazma Roterdam
skog. Visoko gaje сепiо i otac пemacke reformacije Martiп Luter а cesto gaje citirao 
i Јап Amos Komeпski. Pesnik Petrarkaje јеdпо od svojih pisama mrtvima adresirao 
нpravo Kviпtilijanu а za mпoge druge је zпacio iпspiraciju za пovu, hL1maпisticku 
filozofiju vaspitanja. 

Тасап datum njegove smrti se пе zna, smatra se da је umro oko 100-te odiпe. 
U svakom slucaju, пета dokaza daje Ьiо ziv паkоп 95. godiпe. 

"Obrazovaпje govornika" К viпtilijaп је pisao s ciljem da "odgoji idealnog 
govornika" а "prvi i Ьitпi uslov za to је da on mora Ьiti posten i cestit covek". Kako 
је istakao nemacki istoricar pedagogije A!Ьert RеЫ (RеЫе) Kvintilijaп "slicno kao 
i Ciceron ukazuje na опо, sto је ljudsko-moralпo i ze\i da istakne zпасај formiranja 
karaktera. Njegov cilj је orator perfectus (savrsen govornik), koji је istovremeпo 
vir bonus (dobar covek). U пjemu treba da se spoji пајЬоlја dusa i пajvisi govor
пicki talenat; zahteva se od пјеgа i temeljпo materijalпo obrazovanje." (3, s.35-36). 
Traktat је pisan uz pretpostavku da је vaspitanje .i obrazovaпje buduceg govornika 
od najranije doЬi, tako reci od kolevke (аЬ incunabulis) u potpuпosti povereпo au
toru, оdпоsпо samom Kviпtilijaпu, sto оп sam istice па pocetku kпjige. (Z.Z. Ruso 
dakle u svom "Emilu ili о vaspitaпju" пiје u ovom pogledu origiпalaп). Samo delo 
је zaпimljivo kao rasprava о govornistvu (ра su ga proucavali strucпjaci iz oЫasti 
retorike, lingvistike, stilistike ... ), te kao rasprava о vaspitanju (pedagogiji, didaktici) 
uopste, sto ga ciпi izuzetпo zaпimljivim za istorijsko-pedagosku aпalizu. Kako se 
izrazio Kurcijus (Е. R. Curtius), radi se о "vrlo privlacпom traktatu о covjekovom 
obrazovaпju u kome su iscrpпo izlozeпi i pedagoski i didakticki elemeпti" ро cemu 
se, kao i ро dalekosezпosti cilja, ovo delo razlikuje od svih raпije пapisanih rasprava 
па temu govorпistva. 

Upravo sa staпovista ovog drugog ugla posmatraпja Kvintilijaпovo delo 
"Obrazovaпje govornika" predstavlja neoЬicno zanimljiv i rekli Ьismo izuzetno zna
cajan istorijsko-pedagoski fenomeп, пepoпovljiv u svom kapacitetu da traпsceпdira 
graпice ogromпih vremeпskih prostora i pokazuje vitalпost, i rekli Ьi smo moderпost 
u epohama koje se mere stotiпama, ра i hiljadama godiпa. Тај vitalitet i sveziпu nje
govih pedagoskih pogleda potvrduje upravo potreba da mu se opet i opet vracamo i u 
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njemu tra.Zimo oslonac i nadahnuce u savremenim pedagoskim i didaktickim disku
sijama, nastojanjima i nedoumicama. 

Kvinti\Uanova polazna osnova sadrzanaje u izrazitom antropo\oskom i pe
dagoskom optimizmu. "Brzo pronalazenje" i "lako ucenje" ро njemu је "covjeku 
od prirode dato". "Као sto su ptice za letenje, konji za trcanje а krvolocne zvijeri 
za krvolostvo stvorene, tako је covjeku svojstven umni rad i pronalazacki duh ( ... ). 
Tupoglavi i пepoucljivi su isto tako protuprirodne pojave kao i паkаzпа i пakaradna 
tijela, а i пј ihov broj је vrlo malen i neznatan" (2, s.44 ). Ovo kao da је пapisao Ko
meпski, оdпоsпо - kao da је autor "Velike didaktike" ovaj stav preuzeo upravo od 
Kvintiljana! 

Kviпtiljan, poput nekog na5eg savremeпika, izuzetan znacaj pridaje najranijem 
periodu. "Od prirode пајЬо!је pamtimo sto smo u se usisali u пerazvUenoj doЬi, slicпo 
posudama koje zadrtavaju опај okus kojim su prvi put Ьi\е nарuпјепе ... " (2, s.44). Otuda 
izuzetпu pa.Znju poklanja izboru dadilje, njenom izgovoru, mudrosti i moralnom liku. 
Istice va.Znost dobrog obrazovaпja оЬа roditelja (naglasio Z. S.), robova-vaspitaca, ра i 
sluziпcadi. Nadobudne neznalice, koje latпo шnisljaju da su stekli istinsko znaпje, Kvin
tilijaп prepoznaje i karakterise kao vrstu naduveпu, koja "poput diktatora ponekad i bru
talno prenose svoje ludosti na svoje vaspitanike" (2, s.46). Kako sna.Zna kritika uciteljske 
nekompetentnosti, kako bolno aktuelno zapataпje tuZnih posledica пegativne selekcije u 
obrazovnim strukturama. Aktivпost, zanimanje od пajraпijih dana-to је zahtev Kviпtili
jaпa, koji i daпas ima punu vatnost. "Ne guЬimo utaman godiпe detiпjstva" - upozorava 
(2, s.48). Ali, postupati oprezno, zahteve i opterecenje povecavati patljivo i postepeпo. 
"Toliko znam о razlikama izmedu pojedinih doЬi da пе Ьi mogao ni pomisliti da se njezni 
mozgovi odmah smiju preopterecivati i od пjih zahtevati рuпо naprezanje. Iznad svega 
moramo se cuvati da dijete ne zamrzi nauku (".). Neka prve пjegove pouke budu u oЫiku 
igre. Treba mu postavljati pitanja i hvaliti svaki njegov odgovor te podesavati da mu ono 
sto uradi pricinjava radost" (2, s.48). Ovo su reci koje i danas treba seЬi da ponavljaju 
kako roditelji, tako i uCitelji. Primereпost uzrastu, bez preopterecivanja, ucenje kroz igru, 
preferiranje pozitivne motivacije - sve su to Ьitni elementi savremene didaktike! Pozi
vajuci se na primer makedonskog kralja Filipa, koji је siпu Aleksandru, kasnije Velikom, 
za sticanje osnovnih znanja angatovao najveceg filozofa svoga doba -Aristotela, К vin
tilijan gada i dan-danas prisutnu predrasudu: "osnove nauke (elementarno obrazovanje, 
prim. Z.S.) treba da predaje najsposobniji ucitelj" i te su nauke "od osoЬite vatnosti za 
konacni rezultat" (2, s.49). Dete је dostojno posebne patnje, svako dete, istice Kvintilijan 
briljantno, zahtevajuci postovanje vaspitanikove licnosti, u skladu sa kasnijom sentencom 
njegovog ucenika Juvenala: najvece postovanje dugujemo detetu (maxima debetur puero 
reverentia). Zaista sjajno i neverovatno moderno! 

U skladu sa prethodno recenim, К vintilijan ukazuje na jos jednu cinjenicu, 
odnosno didakticki princip, oko koje se u didaktici 20. ра i pocetka 21. veka vode 
mozda i najizazovnije i najproduЫjenije diskusije. Radi se о principu individualiza
cije, odnosno zahtevu da se nastava prilagodi pojedinacnim sposobnostima, moguc-
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пostima, iskustvima, stilovima uсепја svakog deteta. Тај krucijalпi didakticki zahtev 
оп izrazava ovim recima: "Iskusaп се ucitelj, cim mu djecak bude povjereп, prije 
svega provjeriti пjegove prirodпe skloпosti i umпe sposobпosti" (2, s.58). А kad uci
telj jedпom ustaпovi ove ројеdiпаспе karakteristike, опdа пеkа razmisli "koji metod 
treba primeпjivati u vaspitaпju karaktera svog uceпika", istice autor "Obrazovaпja 
govornika". U daljem tekstu, on пaglasava zahtev da se uceпici пе preopterecuju i 
da ucitelj pazi па pravilпo smeпjivaпje rada i odmora а tim povodom ропоvо istice 
ulogu igre. "Мепе пе vrijedaju djecje igre; опе su zпak djecjeg dobrog raspolozeпja 
i vedriпe. Ne bi me пiko mogao пatjerati da povjerujem da се ucenik koji је uvijek 
пeveseo i potisteп pokazati u radu zivahпost duha, posto mu пedostaje odusevljeпje, 
пajprirodпije svojstvo djecacke dobi" (2, s.60). Potpuпo је јаsпо, zasto su pedagozi 
humaпizma i renesaпse sa odusevljeпjem prihvatili i iпspirisali se Kviпtilijaпom. Оп 
kao daje stvarпo ziveo u 15. veku i stekao gorka iskustva sredпjevekovпe sholasticke 
skole i пastave, mesta раtпје i dosade, surovog kroceпja i jauka, s kojom su se, svaki 
па svoj пасiп, obracuпavali Montenj, Erazmo, RаЬ!е i mпogi drugi mladi humaпisti 
а kojuje па izvanredaп пасiп vlastitom praksom u svojoj humaпistickoj skoli, Domu 
radosti (Casa giocossa), prevazailazio Vitoriпo da Feltre, ostvarujuci u Maпtovi deli
micпo upravo priпcipe Kviпtilijanove pedagogije! "Pedagogiju pruta" i kruto, surovo 
sredпjevekovпo vaspitaпje humaпisti kritikuju sa pozicije pedaoskog oslobadanja, 
smisla za individualпost i zahteva za radosпo, igrivo uсепје uz akceptovaпje decje 
duse, pri cemu је Kviпtilijan izvor autenticпe inspiracije. No u svom shvataпju igre 
Kviпtilijaп ide i dalje ka savremeпom staпovistu: "Ima opet пekih igara koje su za 
uceпike vrlo korisпe, kojima se izostrava njihov um, па primjer kada se пatjecu u me
dusobпom postavljaпju svakojakih pitanja. 1 karakter se djeteta za vrijeme igre naj
vjerпije i пajпeposredпije odaje" (2, s.60). Sta bi ovome dodao Frebel, sta mi daпas? 

Na temu batiпa i sibaпja (ges\o "batiпaje iz гаја izasla" ima uporiste u uve
reпju da је vaspitaпje zapravo bespostedпo krocenje divlje, rdave decje prirode, sto 
је opet izraz sireg, u hriscaпstvu domiпaпtпog пероvеrепја u ljudsku prirodu i co
veka kao takvog) Kviпtilijaп izпosi antologijske receпice: "Ne Ьi htio da se djeca 
sibaju, bez obzira sto је to sveopca praksa i sto se tome Hrisip protivi. Prvo zato sto 
је to sramaп i poпizavajuci пасiп kazпjavaпja ( ... ). U svakom slucaju to је пasilje, 
sto Ьi svako prizпao kada Ьi zrtva siЬапја Ьiо covjek starije doЬi" (2, s.60). "Osim 
toga, kad se djeca tuku, bol i strah cesto prouzrokuju tako ruzпe stvari о kojima пiје 
ugodпo i pristojпo govoriti, а to zna kasпije Ьiti izvor stidljivosti koja obeshrabruje 
i ciпi djete potisteпim, tako da опо sa gadeпjem росiпје izbjegavati i samo svjetlo 
dапа" (2, s.61 ). Ра onda opet strelicu upucuje prema losim ucite\j ima i vaspitacima: 
"Ako se prilikom izbora vaspitaca i ucitelja пiје obracala пarocita раzпја па пjihov 
moralпi lik, stidпo је i spomeпuti kakvim se sve пecovjecnim i sramпim sredstvima 
pokatkad s\uze ovi pokvareпjaci ll svom pravн primjeпjivaпja tjelesпe kazпe i za 
kakve sve stvari i drugima daje prilike ovaj strah djecaka. Ne mislim se dugo па ovoj 
stvari zadrzavati. Za pametпaje covjeka i previse rесепо. Neka mi bude dozvoljeпa 
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ova primjedba: пiko пе Ьi smio imati пeograпicenu s\obodu паd ovom s\abom i na
silju izlozeпoj doЬi" (2, s.61 ). Kako beskompromisaпa, precizпa i пeumoljiva osuda 
maпifestacija пasilja, samovolje i despotizma od straпe пekompeteпtпih ucitelja i 
vaspitaca, "pokvareпjaka" koji i dап daпas poпekad poka.Zu svoje lice. Ne zпamo da 
lije Е\еп Кеј (Ellen Кеу) citala Kviпtilijaпa, ali пета sumnje da i rimski velikaп, po
red Мопtепја, Rusoa i Speпsera, apsolutпo zasluzuje da bude izuzet iz "pedagoskog 
potopa", koji svedska borbena spisateljica priziva. 

Na adresu ucitelja, kazimo to па kraju, Kviпtilijaп upucuje jos пiz izvareп
dпo relevaпtпih i savremeпih zahteva: za Ыagim, roditeljskim odпosom, pozпava
пjem пajboljih pedagoskih priпcipa, пajboljih пastavпih metoda, za sposobnoscu da 
se prilagodi ("spusti") iпtelektualпim sposobпostima deteta, da bude u izlagaпju ја
sап, u postupaпju strpljiv, obazriv i Ыаg а u ispravljaпju gresaka пе previse strog (da 
пе Ьi obeshrabrio uceпika, ugrozio пjegovo samopouzdaпje, sto moze dovesti do toga 
da zamrzi i samo ucenje) ... Svi ovi zahtevi duboko su psiholoski obrazlozeni, skoro 
Ьi smo rekli "prozivljeпi" i lucidnost К vintilijaпovih uvida, koja је u пајvесој meri 
па tragu Ьitпih zahteva i postavki savremeпe didaktike (прr. u vezi pohvala i kazni, 
pozitivпe i negativпe motivacije u uceпju) naprosto fascinira. 

Ovim radom pokusali smo da ukazemo па jedпu ро пата izuzetпu licпost 
i pojavu u opstoj istoroji pedagogije iz aпtice epohe i da ponovo reaktualizujemo 
izvanredne, moderne pedagoske i didakticke misli Marka FaЬija Kvintilijana. Njego
vo mesto i znacaj u svetskoj pedagoskoj bastiпi пeupitпi su. Ipak, u domacoj recepciji 
пjegovih pedagoskih ideja ipak kao da postoji prazпiпa, ра i mali raskorak. Za ovu 
priliku navedimo samo podatak da posebnih tekstova, posvecenih pedagoskim sva
taпj ima Kviпtilijana u domacoj literaturi zapravo i пета а da su razlike u пjegovom 
predstavljaпju u recimo jugosloveпskoj "Pedagoskoj eпciklopediji"(J 989) s јеdпе i 
Ceпicevog "Vaspitanja kroz istorijske epohe" toliko zпacajne da svedoce о Ьitпо ra
zlicitom kako razumevaпju, tako i vrednovanju Kviпti!Uaпovogh пasleda. U prvom 
slucaju sa radi о, ро паmа, nepotpuпoj, пedovoljпoj i iпterpretaciji koja пе doseze 
do srzi i visina pedagoskog geпija autora "Obrazovaпja govornika", dok se пasuprot 
tome u drugoj puЬ\ikacUi srecemo sa znacajnijom merom interpretativne punoce, 
koja пе ostavlja mogucпost sumпje u kardiпalпu teziпu i dimnezije Kviпtlijaпovog 
пasleda i uticaja. Ovim skromnim tekstom zeleli smo da recepciju ovog ро паmа 
sjajnog i modernog nasleda doпekle dopunimo i doprinesemo prevrednovanju Kviп
tilijaпovih pedagoskih i didaktickih shvatanja u srpskoj pedagoskoj tradiciji, u skladu 
sa istorijskom zakoпitoscu о stalnom vracaпju auteпticпim vredпostima i пjihovom 
osvetljavaпju u okviru пovih kulturпih i misaoпih kodova i obrazaca. 
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MARCUS FABIUS QUINТILIAN - EMANATION OF ANCIENT 
PEDAGOGICAL CONTEMPORARJNES 

ABSTRACT 

Marcus FaЬius Quintilian, а 1 '1 century Roman rhetorician ог rather his prin
cipal work "Institutio Oratoria" came into а destiny that was as strange as it was 
praise worthy. The work in question was recovered in its fu\lest only in 1416. when, 
over 1300 years after its creation, it gained immense popularity and exerted great 
influence on pedagogy ofthe Humanism and Renaissance ега directing it toward the 
child, its characteristics, needs and feelings. 

Quintilian's views on respecting the children, the individua\ approach to stu
dents, the significance of positive motivation and hurtfulness of physical punishment 
even today continue to seam fresh and inspirational which rises this ancient writer to 
the rank of great histoгical proponents of pedagogical thought. 

Кеу words: Marcus FaЬius Quintilianus, "Institutio Oratoria", Humanism 
and Renaissance, respecting the child, individualization. 
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МОДЕЛ РАЗВОЈА ДЕЛОТВОРНОГ ПАРТНЕРСТВА 

НАСТАВНИКА У ТИМСКОЈ НАСТАВИ1 

Мара Ђукић 

САЖЕТАК 

Аутор разматра проблем успостављања и унапређења партнерског односа међу 

наставницима у тимској настави, која се данас сматра једном од најзначајнијих дидак

тичких иновација. Сходно томе, у раду је представљен и анализиран нови, вишефазни 

модел развоја делотворног наставничког партнерства (Stewart, Perry, 2005), које се схва
та као услов, као средство и као један од битних циљева ове иновације. 

Кључне речи: Наставник, иновација, тимска настава, партнерсво наставника, 

модел 

Савремени наставници, суочени са високим, често и нереалним захте

вима који увелико превазилазе њихове индивидуалне снаге и способности, могу 

одржати "равнотежу идентитета" (Geissler, 1997) само ако се према противреч
ним очекивањима односе уздржано, односно ако реагују повлачењем. Изгледа 

да већина наставника управо то и чини, затварајући се према ученичким роди

тељима (што мање контаката), према ученицима (нема личног ангажовања, на

ставник за ученике постоји једино као предавач прописаног наставног садржаја 

и као оцењивач репродуктивног знања ученика) и према колегама (усамљујући 

се као предметни наставник). Издвојеност и изолованост појединог (сваког) на

ставника је вишедимензионална, а могло би се рећи и потпуна. 

Уобичајена је и широко распрострањена пракса да сваки наставник у 

школи има "свој разред" (систем разредне наставе), односно "свој предмет" 

(систем предметне наставе), сам се припрема, сам планира и одлучује о из-

1 Рад је настао као резултат истраживања у оквиру Пројекта под насловом Европске димензије 
промена образовног система у Србији (Пројекат бр.149009), који се реализује уз финансијску 

подршку Министарства за пауку и заштиту животне средине Републике Србије. 
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бору метода, облика, средстава, сам изводи наставу, сам проверава и вреднује 

постигнуте резултате ученика. Овај феномен, у дидактици описан под нази

вом "стручни индивидуализам" наставника, дијагностификован је у наставној 

пракси, у којој се испољава на два начина, односно као предметно-програмска 

парцелизација и као персонална изолација наставника. Стручни индивидуали

зам изазива бројне негативне последице, међу којима су: "разбијање заједнич

ког програма рада, изолираност у обрађивању наставних садржаја, непотребно 

понављање сличних садржаја, знанствене осцилације у интерпретацији истих 

феномена, неусклађеност у димензионирању школских обавеза, субјективност 

у оцењивању итд." (Пољак, 1980) 
До сада је у више наврата и на више начина тражено решења овог про

блема. На жалост, покушаји са персоналном концентрацијом, са дидактичко

методичком концентрацијом и предметном корелацијом, са радом разредних и 

стручних актива наставника у школама, нису допринели превазилажењу струч

не изолације наставника, већ су само делимично, у најбољем случају, ублажили 

предметну и програмску парцелизацију. Данас се чини да право, одговарајуће 

и свеобухватно решење, како за персоналну интеграцију наставника, тако и за 

интердисциплинарну и мултидисциплинарну корелацију наставних садржаја, 

нуди концепција тимске наставе. (Ђукић, 2006) 
Термини тим и тимска настава (Team Teaching) широко су прихваће

ни у савременој дидактичкој литератури. Сходно основном енглеском изра

зу, изведена је скраћеница ТТ, која се често може наћи у стручним и научним 

текстовима на разним језицима, без превода и без додатних објашњења. Као 

сининими, користе се, мада релативно ређе, и следећи називи: Кооперативна 

настава (Cooperative Teaching), партнерска настава (Partner-teaching), ко-наста
ва (Co-teaching), настава у четири руке (Four-hand Teaching) и сл. Сматра се 
да је тимска настава уобичајено име за општи организациони модел наставе у 

којем наставници раде заједно као тим, разговарају, сарађују делећи одговор

ност и помажући једни другима, комбинују своје могућности и компетенције, 

да би у једном или више стручно-предметних подручја планирали, реализовали 

и вредновали наставу намењену групи ученика. (Piechura Couture, et al, 2006) 
Док тимску наставу један број аутора види као варијанту групног рада, други 

као посебну методу, трећи као врсту наставе, свије оцењују као значајну дидак

тичку иновацију. 

Попут многих других дидактичких иновација и тимска настава није 

самоникла. Напротив, она има дугу пре(д)историју, која се, према неким ауто

рима, може пратити, почевши од Сократових групних разговора, преко јавних 

средњевековних академских диспута до појединих педагошких праваца с краја 

XIX и с почетка ХХ столећа. (Slшfer, 2001) Теоријска упоришта тимског поуча
вања и кооперативног учења, разуђена и богата, налазе се у различитим педа

гошким и психолошким теоријама. На концепцију тимске наставе одлучујуће 
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дејство имали су утицаји који су долазили из филозофије образовања Џ.Дјуја, 

из психологије групне динамике, из конструктивистичке психологије инспири

сане теоријама Пијажеа и Виготског и из теорије интринзичке мотивације за 

учење. Међу теоријским основама тимског поучавања и кооперативног учења, 

помињу се, као најутицајније, теорије социјалне међузависности, когнитивно

развојне теорије и бихејвиористичке теорије. 

Тимска организација наставе подразумева различите моделе органи

зовања наставника у групе (тимове, бригаде) према одређеним критеријуми

ма. Величина тима, на пример, одређује се врло флексибилно, што значи да се 

тимови састоје од два наставника (рад у пару или тандему), преко три-четири, 

до седам (или више) наставника. Поред бројчане форме, организациони моде

ли тимске наставе разликују се и зависно од структуре наставничких тимова 

(хоризонтална, вертикална, комбинована тимска настава) и неких других спе

цифичних критеријума. Сходно томе, наставнички тим могу чинити наставни

ци исте струке (интердисциплинарни тим) који планирају и реализују наставу 

једног предмета за све ученике, затим наставници различитих струка (мулти

дисциплинарни тим, при чему чланови тима могу бити из блиских дисциплина, 

али и из веома удаљених, различитих дисциплина као што су историја и тео

ријска физика, на пример) који раде са једним разредом (са свим одељењима), 

или наставници различитих струка и специјалисти (колаборативни тим) који 

раде заједно са хетерогеним групама ученика. Конкретна организација тимске 

наставе у пракси, због различитих специфичних услова дате средине (школе), 

може се разликовати у детаљима, али њена суштинска одредница, а то је персо

нално и програмско заједништво тимова наставника и ученика који међусобно 

сарађују, остаје константна. (Шпановић, Ђукић, 2006) 
За успостављање делотворних, сарадничких односа у тиму, потребно је 

да заједнички циљ буде препознатљиво формулисан, приоритети јасни, а чла

нови тима мотивисани на рад и активност. Такође, важно је изградити поверење 

и добре међуљудске односе међу члановима тима, што подразумева уважавање 

различитости, пре свега. Различити стилови рада, вештине, знања, искуства, 

вредности и ставови могу знатно да ојачају снагу тима. Оптимално функциони

сање тима може се очекивати ако се обезбеди равнотежа између усмерености 

чланова на задатке, с једне стране, и одржавања позитивних, потстицајних ин

терперсоналних односа у тиму, са друге стране. Најважније је да комуникација 

међу члановима тима буде отворена и двосмерна, као и да чланови тима актив

но слушају једни друге и језгровито саопштавају поруке. (Шпановић, Ђукић, 

2007) 
Досадашња теоријска и емпиријска истраживања у различитим сре

динама и у школама различитог нивоа (основне, средње, високе) поткрепљују 

оцену да су квалитет наставничког тима и одговарајућа подршка, коју управни 

органи и стручне службе школе пружају раду наставника у тиму, најбитније 



240 Мара Ђукић 

варијабле повезане са ефикасношћу тимске наставе. (Strahan et al., 1997, Шпа
новић, Ђукић, 2006) Сходно томе, као један од најважнијих проблема у вези са 
тимском наставом препознат је проблем формирања, односно развоја и функци

онисања делотворног наставничког тима. 

У оригиналном истраживању које су реализовали аутори Т. Стјуарт и 

Б.Пери (Stewart, Репу, 2005), анализиране су предности и недостаци тимске 
наставе из визуре наставника који учестују у тој настави. Узорак су чинили нас

тавнички тимови који су се састојали од парова наставника. По два наставника 

(полна припадност наставника је ирелевантна, што значи да су парови могли 

бити, и били су, истополни и/или мешовити) су изводила наставу заједно, у тан

дему, као партнери: један члан је био предметни наставника (нпр. географије, 

физике, социологије, и сл.), док је други члан био наставник страног језика. У 

низу интервјуа учествовали су наставници који имају бар једногодишње ис

куство у тимској наставној пракси. Прво су вођени групни разговори (испити

вач и оба члана наставничког тима), а потом је сваки наставник индивидуално 

разговарао са истраживачима. При томе, посебно су фокусирана два кључна 

питања: 1. Мишљење наставника о партнерским односима међу паровима на
ставника у тимској настави и 2. Мишљење истих наставника о ефективности 
њиховог личног односа са партнером у тандему. Аутори су трагали за аутентич

ним наставничким реакцијама и интерперсоналним релацијама које се реално 

успостављају у конкретним тимовима, односно паровима. Посматран је и ме

рен ниво личног (не)задовољства појединог наставника сопственом активно

шћу, као и заједничком наставном праксом са другим наставником-партнером. 

У наредној фази истраживања Стјуарт и Пери су анализирали одабране 

изјаве и оцене које су да(ва)ли интервјуисани наставници, па су на основу тако 

добијених података, као и на основу вишегодишњег личног искуства у пракси 

тимске наставе, развили динамички модел ефикасног партнерства. Другим ре

чима, аутори су, као резултат истраживања специфичне варијанте тимске наста

ве (ко-настава, настава у четири руке), етаблирали општи модел ефективног 

партнерства наставника у тимској настави. Подразумева се да је крајњи циљ 

овог модела реализација квалитетне тимске наставе, преко оствареног ефекти

вног партнерства наставника. (Stewart, Perry, 2005) 
Стјуарт-Перијев модел ефективног партнерства (Сл. 1 .), обухвата више 

етапа и то: почетак партнерства, одржавање, односно наставак партнерског 

односа, право партнерство у процесу наставе (заједничко припремање и пла

нирање наставе, излагање нових наставних садржаја, понављање, вежбање, 

оцењивање) и реализација ефективног партнерства. У даљем тексту биће пред

стављен поменути модел, корак по корак. 
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Сл.1. Модел развоја ефективног партнерства наставника у тимској настави 

(Према Stewart, Perry, 2005) 
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1. Корак: Почетак партнерства 

Током првог корака, интерперсоналне релације у тиму (пару) успоста

вљају се на основу сагласности и договора између наставника, потенцијалних 

партнера. Потребно је да постоји снажна жеља, чврста воља и недвосмислена 

намера наставника да буду учесници у тиму, односно да раде као партнери. 

На избор конкретних наставника, односно на њихову одлуку да ли да наставе 

партнерство са другим наставником или да га прекину, могу утицати многи чи

ниоци. Између осталог, изолована су два врло утицајна фактора, а то су: лич

ност наставника и индивидуални наставни стил. По речима самих наставника: 

"Партнерство понекад не може да се успостави због различитих личних 

карактеристика наставника. Као што поједини људи могу бити инкопати

билни за било коју другу врсту везе (љубав, брак, пријатељство ... ), тако 
исто, неки могу бити непогодни за партнерство у тимској настави." 

"Најчешћи проблем је то што се не могу усагласити крајње флексибилна 

особа (увек жели нешто да уради, предузме изненадну акцију, промени неш

то у последњем секунду) и екстремно ригидна (воли до краја дефинисане 

си~уације, дисциплину, успостављен и устаљен ред)." (Stewart, Репу, 2005) 
Показало се даје у почетку неопходно обезбедити оптималну си~уацију 

за наставнике од којих се очекује да учествују у тимској настави. Са становишта 

наставника, оптимална си~уација значи могућност сувереног одлучивања пре 

свега о томе да ли ће учествовати у тимски организованој настави, или не, а 

затим и аутономност при избору другог наставника, свог партнера. Помену~у 

могућност су, у смислу категоричног услова, акцентовали баш сви наставници, 

учесници у овом истраживању, а то је карактеристичан налаз и из других с~у

дија. Интересантно је да се осећај иритације и незадовољства јавља код неких 

наставника упркос томе што је наведени услов испуњен. Показало се наиме, 

да је и искуство (претходна наставна пракса у тимски организованој настави) 

веома важно током процеса међусобног усклађивања наставника на почетку 

развоја њиховог партнерства. Наставници истичу следеће: 

"Био сам искрено уплашен. То је било моје прво наставничко искуство. 

Сам улазак у учионицу је стресно и страшно искуство на почетку. Али, ја 

сам срећом имао некога коме сам веровао, према коме сам осећао пове

рење и у кога сам се могао поуздати." 

"Мислим да у сваком партнерском односу постоји могућност за успоста

вљање неке врсте односа надређености и подређености, односа вође и след

беника. Најчешће се то догађа са новим, младим наставницима, а касније 

исчезава, кад и они стекну искуство и позиционирају се у датој школи, у 

односу на органе управе, стручне сараднике и колеге." (Stewart, Репу, 2005) 
По правилу, током прве, почетне етапе развоја ефективног партнерства, нас

тавници се повезују сходно резуmатима заједничког споразумевања током одређене 
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процедуре која укључује сугестије од стране руководећих тела и стручних служби 

дате школе. Развој интерперсоналних односа може бити заустављен на овом кораку 

ако наставници не желе да буду тим. Најважнији разлог због којег наставници неће 

да раде заједно јесте опажена различитост међу њима као личностима и инкомпа

тибилност у наставном стилу. Иако је договор наставника о будућем партнерству у 

тимској настави најпожељнији, јасно је да се не може увек постићи. Поред тога, по

казало се да ни договор као такав није гаранција заједничког задовољства наставника 

наставном ефективношћу. У вези с тим, Стјуарт и Пери сугеришу даје најбоље увек 

задржати професионално понашање, имајући на уму да су и непријатна искуства по

требна, те да се нови, оптимални партнер може наћи у следећем покушају. 

2. Корак: Настава« партнерства 

Други корак Стјуарт-Перијевог модела се односи на личну активност и 

посвећеност, како би од индивидуалних наставника, од "ја и ти" узнапредовали 

до персоналне интеграције у "ми", односно до правног партнерс'Гва у тимској 

настави. Мишљење наставника о односу између наставних садржај а, тј. оцена о 

релативној "важности" појединих предмета, као и перцепција сопствене улоге, 

улоге партнера и међусобне интеракције у тиму, утиче на природу и интензитет 

њиховог ангажовања у развоју партнерства. Неки наставници наглашавају да 

им је на овој етапи развоја партнерства веома важно да се приликом планирања 

наставних тема и јединица (садржај одређеног предмета и језик, на пример) за

држе различите улоге сваког појединог наставника, док у актуелном наставном 

раду са ученицима те разлике не морају бити присутне. Изазове које се отварају 

пред наставницима илуструје велики број различитих уверења и разноврсних 

процена које наставници изражавају говорећи о овој тези следеће: 

"Врло сам свесна потребе да се, кадје реч о наставном садржају, приклоним 

мишљењу наставника датог предмета, тј. мог партнера. Истовремено, пр

цењујем да се и он понаша исто кад је у питању моја језичка област. У већи

ни случајева, чини ми се да ученици не виде било какве поделе међу нама." 

"Проблем може да буде у доживљају "територије": Ја сам наставник јези

ка, ово је моја област и не очекујем прелазак дате границе. Такође, ако је 

твој терен наставни садржај другог предмета, ни ти не предпостављаш да ће 

доћи до преласка границе. Другим речима, мислим да круте границе између 

језика и других садржаја враћају ствари на нижи ниво, па се често понашамо 

као даје у питању такмичење између наставника. У реалним активностима 

са ученицима у одељењу, лако се може препознати тренутак кад се его поје

диног наставника наметне и уплете." (Stewart, Репу, 2005) 
Јасно је да и у вези са овим питањем међу наставницима постоје диферен

цирани, понекад чак и дијаметрално супротни ставови. Неки наставници сматрају 

даје потребно не само подићи непрелазну границу између језичког и другог наста-
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вног садржаја, него и прецизно разликовати и разлучити улоге наставника. Оваква 

становишта препознају се у следећим констатацијама интервјуисаних наставника: 

- "Предметни наставни садржај базично претходи језичким темама и 

наставним инструкцијама. Очекујем од партнера да пронађе дидактичко-мето

дичка решења у области језика, која ће се ускладити са оним чему ја желим 

да научим ученике. Остављам партнеру да одлучи који ученици и у које време 

треба да се фокусирају на језик. Никако не желим да утичем на његове одлуке, 

нити да узурпирам партнерову улогу." 

- "Комшrгибилност различитих индивидуалних наставних стилова умного
ме зависи од узајамног реаговања и способности за импровизацију. Наставници као 

партнери треба да прате догађања на часу, у одељењу, да реагују на њих, настављајући 

и заједнички модификујући наставни рад сходно томе." (Stewart, Репу, 2005) 
Већ на основу ових неколико изјава, јасно је да ће се ефективно партнер

ство теже реализоваги ако постоји несагласност наставника у схватањима о односу 

других садржаја и језика и/или ако се јаве разлике у перцепцији сопствене улоге и 

улоге партнера. Ако, међутим, наставници у тиму на исти начин сагледавају помену

ти однос "садржај-језик" и ако се слажу у вези са наставничким улогама како током 

планирања, тако и током извођења наставе, они ће се снажније и одлучније посве

тити и развоју међусобног партнерства, чиме се отвара веома повољна перспектива 

за даље унапређивање ефективног партнерства. Поменута наставничка посвећеност, 

односно њихово ангажовање у овом правцу, има динамички карактер и константно 

прогресивно еволуира (уз могуће осцилације), сходно интеракцијама које се успоста

вљају међу наставницима и захваљујући искуству које они, као партнери, стичу. 

Анализиране изјаве наставника, како истичу Стјуарт и Пери, потврђују да 

тимска настава није само оно што се дешава у одељењу, пред ученицима и са њима. 

Заједничко планирање наставничког пара је изузетно значајан, витални чинилац у 

организационој структури тимске наставе. Између осталог, током планирања, неоп

ходно је постићи међусобну сагласност наставника у вези са циљевима наставе, који 

се морају на општеприхватљив начин изабрати, формулисати, ускладити и прихваги

ти. Чини се да је управо то критичан моменаг и сама есенција потребне и пожељне 

кооперативне динамике која се преноси у наставну јединицу, на час, и после њега. 

3. Корак: Партнерски рад 

Овај корак природно следи после формирања наставничког тима (пара) 

и ангажовања наставника у даљем развоју партнерства међу њима. Настојећи да 

унапреде квалитет тимске наставе, наставници у тиму, по правилу, нађу начин да 

одговоре на бројне изазове, да процене и евалуирају како предности, тако и слабо

сти свог (не)ефективног партнерства. Следеће изјаве самих наставника указују на 

то колико је важно разумевање неминовности појаве и природе различитих теш

коћа који су претња складном функционисању тима, односно тандема: 
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"Једна од ствари које најчешће могу изазвати тензије и довести до конфликта, 

јесте избор садржаја, наставних метода, дидакичко-методичких поступака и 

радног, наставног материјала. Мислим заиста да је у контексту тимске наста

ве ово област која захтева највише рада и труда на постизању компромиса." 

"Ако се појави неспоразум, морате отворено комуницирати. Треба искре

но и јасно рећи шта је за вас (не)прихватљиво и надати се да ће и остали 

наставници у тиму исто поступити, настојећи да се заједнички нађе оп

тимално решење проблема." (Stewart, Perry, 2005) 
Очиrnедно је да се тимска настава остварује кроз серију преmвора између 

учесника, односно наставника-партнера. Слично другим међуљудским односима и 

овде је добра комуникација услов успеха. Да би били ефективни, чланови тима мо

рају успоставити и трајно одржавати отворену, неагресивну комуникацију, засновану 

на узајамном поверењу. Поред тога, наставницима ће помоћи заједнички смисао за 

хумор и висок праг осетљивости. Такође, показало се да је током планирања и при ре

ализацији тимске наставе корисно следити одређене, веома делотворне стратегије: 

"Радимо заједно пре часа, доносећи одлуку о томе шта желимо да постиг

немо. Комуницирамо на разне начине, највише, електронском поштом, у 

настојању да постигнемо сагласност о свимбитним чиниоцима наставног 

процеса: о циљевима наставног часа, о обиму, дубини и тежини одаб

раних наставних садржаја, о методама, захтевима и задацима које ћемо 

зада(вати)ти ученицима како на часу, тако и за рад код куће." 

"Увек се после часа треба вратити на оно шта је било, шта се десило, како 

и колико смо остварили планирано. Посебно је важно разговарати о ономе 

што није било добро и што се на следећем часу може поправити. "(Stewart, 
Perry, 2005) 
Предности тимске наставе се могу препознати у наведеним наставнич

ким изјавама, као и у следећим народним изрекама: "Две главе вреде више од 

једне", или ,;Јетири ока виде боље него два." Ако су наставници задовољни 

успостављеним партнерством осећаће међусобно поверење, њихова професио

нална сигурност ће јачати, а то ће допринети да заједнички рад тих наставника 

у тимској настави буде још успешнији. Сараднички образац понашања који се 

понекад просто природно успостави међу наставницима, може се и формализо

вати, на захтев партнера. У сваком случају, формализовано или не, партнери у 

тимској настави размењују мисли о свим релевантним наставним феноменима, 

посебно о својим ученицима, у једном подстицајном процесу и позитивној пе

дагошкој клими коју ствара само искрена међусобна сарадња наставника. 

Истовремено, наставници су свесни и дејства бројних чинилаца који 

могу довести до неуспешног партнерства. Следећи коментари илуструју нас

тавничко виђење стварних и потенцијалних проблема: 

"За мене је највећи проблем додатно време које тимска настава захте
ва. За припрему једног часа тимски организоване наставе, наставнику 
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је потребно двоструко више времена од његове уобичајене, самосталне 

припреме истог часа." 

"Неколико пута сам имао тешкоће у тимској настави, већином због раз

личитог осећаја за ритам рада. Мислим да је тимска настава врло слична 

плесу: ако партнери немају заједнички осећај за ритам, сигурно ће нага

зити један другог и то неће бити добро." (Stewart, Репу, 2005) 
Варијанта тимске наставе која подразумева ангажовање два наставника 

различитих струка има одређене предности и недостатке. Многи наставници 

истичу да рад са партнером захтева много више времена. Реч је не само о вре

мену потребном за планирање, за реализацију наставе и њену евалуацију, већ се 

ради о додатном времену за настојања и напоре како би се одржала константна, 

добра комуникација. Делотворно партнерство може да ојача наставнике, док им 

лоше партнерство претставља озбиљан терет. 

4. Корак: Остваривање ефективног партнерства 

Четврти корак, односно завршна етапа Стјуарт-Перијевог развојног 

модела, током које се реализује ефективно партнерство наставника у тимској 

настави, садржи и елементе сумативне евалуације. Коментари настающка фо

кусирају се око две основне тачке, односно карактеристике тимске наставе, а то 

су: обезбеђивање веће пажње ученицима и сучељавање вишеструких перспек

тива, као и отварање могућности за креативност и развој наставника. Следеће 

изјаве илуструју запажање да сарадња наставника у тимској настави предста

вља значајну добробит не само за њих саме, већ првенствено за ученике. Нас

тавници истичу следеће : 
"Заједнички рад два наставника значи да је могуће поклонити индиви

дуалну пажњу ученицима. Ученици не морају чекати да само један на

ставник буде слободан. Самим тим што нас је двоје (или више) можемо 

остварити индивидуалну и индивидуализовану комуникацију са сваким 

учеником." 

"Тимска настава је веома ефективна зато што подразумева већи број перс

пектива. Ја сам наставник социологије и посматрам ствари са социолош

ког аспекта. Мој партнер је наставник из друге области Gезика), који исту 

ствар види са другог становишта." (Stewart, Репу, 2005) 
Нема сумње да то што имају два или више наставника, обогаћује уче

ничко искуство и отвара могућност да једну ствар или појаву упознају на неко

лико начина. Ученици не добијају наставне инструкције само од првог, па затим 

од другог наставника у једном временском периоду, већ ту делује нека врста 

синергије, настале из наставничке сарадње. Изгледа да се пред ученицима две 

или више наставничких перспектива стваралачки и подстицајно мултипликују. 
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О томе како наставници виде предности и погодности тимске наставе за 

себе, уверљиво сведоче њихове следеће изјаве: 

"За мене је главна предност тимске наставе посебно у томе што радећи 

у одељењу заједно са другим наставницима, имам са ким да размењујем 

идеје. То делује подстицајно и изазива креативне реакције." 

"Идеално је да настёвник језика такође поучава ученике садржајима 

другог предмета, а да други наставник поучава исте ученике и језику. 

Мислим да тако и треба да буде, јер ће обојица постати бољи." (Stewart, 
Репу, 2005) 
На крају, наставници одлучују да ли ће наставити партнерски рад, или 

ће га прекинути. Негативно искуство ће сигурно утицати на то да се партнер

ство прекине. Показало се, међутим, да и добро започета сарадња може бити 

прекинута због мање важног конфликта, или због жеље наставника да се окрену 

другим изазовима. 

Поред приказаног модела ефективног партнерства, Стјуарт и Пери су, 

на основу релевантних истраживања, дефинисали и одређене базичне елемен

те, који утичу на остварење делотворног партнерства наставника у тимској на

стави. (Сл.2.) 

УЛОГЕ 

и 

ИСКУСТВО 
и 

ЗНАЊЕ 

Сл.2. Елементи ефективног партнерства у тимској настави 

(Према Stewart, Репу, 2005) 



248 Мара Ђукић 

Као што се види, поменути елемнти су: схватање наставничке улоге као 

такве (и своје сопствене), педагошка уверења и очекивања, искуство и знање, 

личност наставника. Што су ови елементи компатибилнији, односно што су 

разлике међу наставницима по питању сваког од поменутих елемената мање, 

расту шансе да тим добро ради и сарађује, односно да конкретна тимска настава 

буде успешна и квалитетна. 

Прихватање заједничке, опште филозофске оријентације и сличних им

плицитних педагошких теорија, разумевање наставничке улоге на исти начин, 

као и слична очекивања наставника који раде у тиму, од изузетног су значаја за 

ефективност тимске наставе, посебно за функционисање наставничких тимова. 

Чини се да искуство и знање наставника, представљају мач са две оштрице: 

док поједини наставници прихватају субмисивну улогу онако како су научили 

од искуснијих колега у тимској настави, дотле други осећају потребу да се над

мећу за водећу улогу у партнерству. Проблеми се у тимској настави јављају и 

ескалирају посебно онда кад један од партнера осећа напоштовање према себи 

као професионалцу, односно онда кад одбија да поштује знање и искуство дру

гих и/или чак покушава да доминира над осталима. Несагласност међу нас

тавницима као личностима, комуникацијске вештине, најчешће су навођени 

разлози који доводе до неуспешног партнерства. 

Показало се да минималне шансе за остварење делотворног партнер

ства у тимској настави имају особе чија је најчешћа реакција увијено одбијање 

нових идеја и предлога чувеном реченицом која почиње са "Да, али, то неће ус-

пети ... Да, али то сам већ пробао ... Да, али ово је посебан случај ... Да, али ... Да, 
али ... " С друге стране, за тимски рад су погодни они наставници који хоће да 
раде са другима (и различитима!), претежно оптимистички расположени, који 

осећају поштовање према колегама и имају поверења у њих, отворени су за дру

гачије мишљење, способни за искрену комуникацију, добронамерни, који желе 

"све да пробају" и по правилу, критику не примају лично. Једном речју, то су 

Флексибилне особе заинтересоване за иновације и оријентисане ка постизању 

квалитета наставе кроз међусобну сарадњу. 

Тимска настава, захтева од наставника пажљиво планирање, вешто уп

рављање, спремност да се прихвати ризик због промена, могућих тешкоћа, чак 

и пораза, скромност и отвореност, маштовитост и креативност. (Buckley, 2000) 
Јасна очекивања и еквивалентни интерперсонални однос су императив успеш

ног партнерства. Успешно партнерство наставника у тимској настави, у крајњој 

инстанци, зависи од шта сваки члан тима улаже и како то интегрише у заједнич

ки напор при реализацији тимске наставе. 

Познато је да многи чиниоци уобичајеног школског контекста делују 

ометајуће и у великој мери спречавају наставнике да раде у тиму: устаљени низ 

наставних активности и крути распоред часова који не остављају ни простор 

ни време за састанке и размену идеја међу колегама, снажна навика наставни-
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ка да све раде сами, управа школе која не подржава имплементацију тимске 

наставе, желећи да се задржи status qvo - само су неки. Упркос томе, бројни 

наставници желе да учествују у тимској настави и сматрају да се преузимање 

ризика заједничког рада са колегама вишеструко исплати. Могућност да до

бију повратну информацију и рефлексије о наставној пракси, размена мисли 

о правцима ученичког напредовања, испробавање нових идеја у сигурном ок

ружењу испуњеном подршком и поверењем, повеђање квалитета знања и ши

рење интересовања, све су то разлози који наводе наставнике да се укључују у 

тимску наставу. На тај начин, наставници прекидају изолацију, остварују се у 

персоналној интеграцији, и превазилазе раскорак који још увек постоји између 

идеје и акције у образовним реформама. (Childres, Lowry, 2004) 
У светлу чињенице да се успешни тимови не стварају ни случајно, ни 

стихијски, јасно се види и потврђује дидактички потенцијал Стјуарт-Перије

вог модела развоја партнерства међу наставницима. Вредност поменутог моде

ла произилази и из његовог суштинског смисла, а то је унапређење квалитета 

тимске наставе, помоћу ефективног партнерства наставника, које се схвата као 

улов, као средство и као један од битних циљева ове иновације. 
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ТНЕ MODEL OF EFFJCIENT TEACHERS' PARТNERSНIP 
DEVELOPMENT IN ТЕАМ INSTRUCTION 

SUMMARY 

The author of the essay starts from the thesis that successful realization of 
team instruction (which is being recognized as important didactic innovation) re
quires estaЫishing and improving ofpartnership relation in the teachers' team. 

Accordingly, the central part ofthe essay gives consideration ofthe Stewart
Perry model of efficient teacher's partnership development. (Stewart, Perry, 2005) 
This dynamic, multiphase model represents а cyclic nature ofthe team forming proc
ess and inc\udes the following steps: the beginning of work, estaЫishing the part
ner relations, their further improvement, (cooperation in preparing and planning of 
teaching, presenting new teaching contents, rehearsing, exercising, and evaluation) 
and final realization of efficient partnership. It is followed Ьу description of key ele
ments of the partnership which represent additional support to the model in regard 
to comprehension of his/her own teacher's role, pedagogic expectations, experience, 
and personality of а teacher. 

In the conclusion it is asserted that didactical potential and value of Stewart
Perry model comes from its crucial sense, which is, improving the quality ofthe team 
instruction throughout effective teachers' partnership conceived as а condition, as а 
device and as one ofthe important goals ofthis innovation. 

Кеу words: teacher, innovation, team instruction, teachers' partnership, 
model 
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EТICKI PRINCIPI OBRAZOVANJA ZA MENADZMENT 

Milica Andevski 
Svetozar Dunaerski 

SAZETAK 

OperacionalizacUa pojma obrazovanja za menadzment zahteva sa jedne strane pre
cizno definisanje pojma obrazovanja, а sa druge strane, pozeljno је da se s tim и vezu dovedu 
i generalizujuci i apstraktni zahtevi koji se postavljaju uspesnom vodi kao opsteva:leca osnova 
obrazovanja za menadzment, а to је njihov uticaj na posredni i neposredni ekonomski uspeh. 
Time se otvara mogucnost proЫematizovanja normativnog usmerenja obrazovanja za menad
zment. Uzor obrazovanja za menadzment predstavlja menadzer koji је и stanju da sveobuhvat
no i integrativno razmis\ja, kao i da uzme и obzir sve vazne faktore koji uticu na ekonomski 
uspeh. Obrazovanje za menadzment treba и interkuturalnom smislu da razume i prihvati опо 
sto је strano. Pored etickih kriterijuma koji su implicitno sadrzani и ovim zahtevima zahteva 
se i eticka komponenta obrazovanja za menadzment и smislu obrazovanja drustveno odgovor
nog menadzera. Kljucni znacaj и procesu usvajanja ovih sposobnosti pre svega ima sposob
nost kritickog sag\edavanja pojma upravljanja, sopstvenog delanja i sopstvenih vrednosti. 

Kljucne reci: obrazovanje za menadzment, etika, etika menadzera, etika upravlja-
nja 

UVOD: KONCEPT OBRAZOVANJA ZA MENADZMENT 

Pripremanje buducih menadzera za «umetnost upravljanja», uprkos ocigled
noj promeni zahteva и poslednjih nekoliko godina, predstavlja teziste svake teorije 
upravljanja, а samim tim i jedan od najstarijih proЫema ove discipline. Podela rada 
i specijalizovanje, и smislu idealno opisanog Ьirokratskog modcla Maksa Webera, 
danas vise nisu dovoljni. Dinamika vremena и pogledu konkurencije, tehnicki i drus
tveni razvoj, promena sistema vrednosti pre svega kod saradnika, danas zahtevaju 
od menadzera takve sposobnosti, koje se mogu samo uslovno ostvariti u okviru hi
jerarhijskih organizacionih struktura i asimetricno podeljene moci: drustveno-emo-
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cionalno aktiviranje saradnika, strategijsko, sveobuhvatno razmisljanje, kreativnost, 
fleksiЬilnost i sposobnost posedovanja kritickog stava prema vlastitim odlukama. 

Wagner i Nolte su za ove individualne osoЬine i njihovo sticanje, ukoliko 
nisu urodene, odredili pojam obrazovanja za menadzment. Polaznu tacku predstavlja 
definicija obrazovanja kao «neprestanog truda u cilju da se razume covek, drвstvo i 
svet, i da se shodno tom shvatanju i dela» (Wagner/Nolte, 1993, s. 7). Zahvaljujuci 
dopвnjavanju ovog pojma ekonomskim ciljevima upravljanja, obrazovanju za me
nadzment se postavljaju konkretni sadrzinski zahtevi. Pri sadrzinskoj konkretizaciji 
autori koncepta se ро pitanju kljucnih tacaka oslanjaju na model menadzmenta iz Za
nkt Gallena (Bleicher 1991, Malik 1984, Ulrih/Probst 1988), kome takode odgovara
jв ovde navedeni zahtevi koji se postavljaju menadzerima u danasnjim preduzecima. 
Uzor obrazovanja za menadzment predstavlja menadzer koji је u stanju da sveobu
hvatno i integrativno razmislja, kao i da uzme u obzir sve vazne faktore koji uticu 
na ekonomski вspeh. Obrazovanje za menadzment је u stanju da u interkutura\nom 
smislu razume i prihvati опо sto је strano. Pored etickih kriterijшna koji su implicitno 
sadrzani u ovim zahtevima, takode se zahteva i eticka komponenta obrazovanja za 
menadzment u smislu obrazovanja drustveno odgovornog menadzera. Кljucni znacaj 
u procesu usvajanja ovih sposobnosti ima pre svega sposobnost kritickog sagledava
nja pojma upravljanja, sopstvenog delanja i sopstvenih vrednosti. 

U daljem tekstu govorice se о razlicitim aspektima pitanja znacaja etike kao 
kvalifikacione osnove obrazovanja za menadzment. Iz tog razlogaje neophodno po
menuti nekoliko elemenata sadrzaja pojma obrazovanja za mendzment. 

Pri posmatranju mogucnosti i granica jezicki veoma zahtevnih teoretskih 
razmisljanja Wagnera i Noltea mora se uzeti obzir daje koncept formulisan na veoma 
apstraktnom nivou. Iz toga proizilazi, s jedne strane, velika otvorenost za sadrzin
sko formulisanje koncepta obrazovanja za menadzment, koje zauzima veoma vaZnu 
funkciju na ovom nivou diskusije; sa druge strane, pak, u konceptu је prisutna odre
dena udaljenost od stvarnosti i nedostatak informacija. 

Iz toga sledi da је kljucni korak 11 operacionalizaciji pojma obrazovanja za 
menadzment s jedne strane precizno definisanje pojma obrazovanja. S druge strane, 
pozeljno је da se s tirn u vezu dovedu i generalizujuci i apstraktni zahtevi koji se po
stavljaju uspesnom vodi kao opstevazeca osnova obrazovanja za menadzment, tako 
sto ti zahtevi Ьivaju operacionalizovani, odnosno zamenjeni operacionalnim kriteri
jumima i uskladeni sa njihovim potencijalnim doprinosom, odnosno uticajem na po
sredni i neposredni ekonomski uspeh. Тime se otvara mogucnost proЫematizovanja 
normativnog нsmerenja obrazovanja za menadzment. 

Tako је npr. pitanje da li ekoloski orijentisan menadzer, koji zatvara neku 
fabriku zbog njenog zagadujuceg uticaja na okolinu, postupa u skladu sa etickim 
principima, ako u tom slвcaju rnora da otpusti zaposlene, i/ili da li donosi ekonornski 
pogresnu odluku time sto se rukovodi ekoloskim ciljevima i etikom ocuvanja zivotne 
sredine, koje је postavio za svoje osnovne principe. 
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U sredistu naseg interesovanja stoje funkcije i posledice etickog usmerenja 
obrazovanja za menadzment, i to ispred ekoпomske stvarnosti. Konkretno s tim u 
vezi treba pronaci odgovore na sledeca pitanja: 
~ Sta se podrazumeva pod etikom i koji principi i aspekti Ьivaju iz toga izvedeni 

za etiku и ekonomiji? 
~ О kojim se razlicitim teoretskim principima promislja danas u literaturi u po

gledu na etiku preduzeca, а koji bi mogli da daju potencijalna resenja za pro
Ыem etike kao aspekta obrazovanja za menadzment? 

~ Koji znacaj doЬija etika u odnosu na teorije о sposobnostima menadzera odno
sno о obrazovanju za menadzment ? 

TEORETSKE OSNOVE NASTAVE 

Etika s jedne strane oznacava «pravedno postojanje i ispravno delanje», s 
druge strane predstavlja naukн i ucenje koji se time bave. U narednim redovima 
Ьiсе reci pre svega о etici u prvom znacenji te reci, pri cemu uz to dolaze i razlicita 
gledista nauke. 

Aristotel је pre 2400 godina koncipirao prvu sistematicnu etikн. Pri tome је 
proucavao razlicite oЫike pravde, а ekonomiju је podredio principima pravednosti. 
Dok principi pravednosti karakterisu Aristotelovu etiku, и sredistu hriscanske etike 
stoji ljudsko dostojanstvo. ОЬа principa i danas predstavljaju osnovne principe moder
ne etike. Hriscanska etika, koja је kljucna za nase shvatanje etike, u meduvremenu је 
prosla kroz razne promene. U 15. veku, pod uticajem humanistickog misljenja, odvaja 
se shvatanje Uudskog dostojanstva od ЬiЫijskih osnova. Umesto ЬiЫijskih osnova na 
snagu stupaju humanisticke. U prosvetiteljstvu, izmedн ostalog, Ьivaju priznati osnovni 
eticki principi, ljudsko dostojanstvo, sloboda, jednakost i solidarnost, kako u politic
kom, tako i и kulturnom zivotu, pri сети istovremeno Ьivaju odvojeni od religije. 

Sa Adamom Smithom (1723-1790) nastupa odvajanje filozofije, teologije i 
ekonomije. U okviru njegovog prvog zatvorenog i krajnje detaljnog koncepta ekono
mije on otkriva da mehanizam сепа kao nevidiljiva sila upravlja celokupnim proce
som proizvodnje, podele rada i skupljanja kapitala u trzisnoj ekonomiji. Osnovн za 
to је stvorio pocetkom 18. veka Mandeville ( 1670-1733), tako sto је na osnovu basne 
о pcelama otkrio i pojasnio da privatne mane mogu postati drustvene prednosti. Smit 
је onda mogao pokazati da u slobodnoj konkurenciji stavljanje akcenta na individu
alno dobro vodi do povecanja opsteg dobra. Time је formulisana ekonomsko-eticka 
osnova slobodne konkurencije ll okviru utilitarizma kao filozofskog pravca (Васоп, 
Locke, Bentham, Ј. St. Mill), koji i danas imajak uticaj na anglosaksonsku duhovnu 
tradiciju. Prema ovoj tradiciji, kojaje oznacena kao drustveno-utilitaristicka pozicija, 
najvisi princip etike је «najveca moguca sreca najveceg moguceg broja ljudi». 

Skoro istovremeno је Kant (1724-1804) etaЫirao na nemackom govornom 
podrucju filozofski pravac koji је kontraran u kljucnim tackama, tako sto је s jedne 
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strane stavio teologiju i filozofiju, а sa druge strane ekonomiju. Za njega razum pred
stavlja osnovu celokupnog znanja i delanja. S druge strane, covek se kao svesno bice 
koje dela oseca obaveznim bezuslovno obavezujucoj kategoricnoj zapovesti morala. 
Dobro i lose u moralnom smislu postoji samo ako postoji takva zapovest, odnosno 
«kategoricki imperativ». Ovaj kategoricki imperativ moze da bude samo jedan zah
tev koji proizilazi iz svake pojedinacne individue, tako sto on sam za sebe uslovljava 
zakon, tako sto је on i subjekat i objekat te zapovesti: «Delaj tako da u svakom trenut
ku mozes hteti, а maksima tvoga delanja Ьi trebalo da postane opsti zakon». 

I utilitarizam i hriscanski orijentisana formalna Kantova etika duinosti prate 
najvazniji zadatak koncipiranja opstih osnova normativne teorije, koja Ьi mogla da da 
odgovor na pitanje sta је ispravno, odnosno sta nije dozvoljeno. Pri tome је polaziste 
svake etike covekova sposobnost da sam odlucuje i da koristi svoj razum. Etika ga 
podstice na samostalnost. 

Кljucni momenat razlikovanja izmedu pomenutih navedenih etickih princi
pa је osnova pitanja sta је dobro, а sta је lose. Pri tome odlucujemo da li је uzrok de
lanja dobar i da li su posledice dobre. Shodno tome, razlikujemo glavne grupe etickih 
teorija: teleoloske i deontoloske. Teleoloske teorije se odnose na posledice delanja, а 
deontoloske teorije na samo delanje. Teleoloske teorije (grc. telos - svrha) smatraju 
daje odredeno delanje ispravno ako ono, odnosno pravilo pod koje ono spada, uslov
ljava nastanak veceg procenta dobrih posledica tog delanja и odnosu na negativne 
posledice istog delanja. Drugim recima receno, smatramo daje dobra ona alternativa 
delanja koja uslovljava nastanak najveceg broja pozitivnih posledica za najveci broj 
ljudi. U teleologiji nije akcenat na pitanju da li је neko delanje ispravno, vec da li је 
posledica pozitivna. Takvo delanje mora da povecava «srecш> velikog broja ljudi. 

Utilitarizam је specijalna teleoloska teorija. Krajnji cilj, prema kome se meri 
svako delanje, odnosno svako pravilo delanja, predstavlja najvece opste dobro. Iz ove 
tradicije Adam Smith eksplicitno izvodi, kao sto је vec pomenuto, eticko obrazlozenje 
konkurencije u kapitalistickoj trzisnoj ekonomiji: «Ne ocekujemo od Ыagonaklonosti 
mesara, seljaka ili pekara ono sto namje potrebno zajelo, vec od njihovog shvatanja koji 
su njihovi licni interesi u tome. Ne oslanjamo se na njihovu ljubav prema ljudima, vec na 
njihovu ljubav prema sebl, i pri tome ne pominjemo licne potrebe, vec govorimo о njiho
vim prednostima» (Smith 1978, s. 17). Svakako da svako pre svega tezi sopstvenoj sreci, 
ali cinjenica da u ovom drustvu ljudi zavise jedni od drugih i da su zato upuceni jedni na 
druge, пюrа da ih navede na shvatanje da samo putem prilagodavanja sopstvenih interesa 
interesima svih najbolje moze da se slиZi sopstvenim interesima. Iz toga mozemo izvesti 
i opste principe etike, svakako ne bez situativnog proveravanja njihove funkcije u pogle
du postizanja najvece moguce opste koristi. Adam Smith је Ьiо filozof morala; njegovo 
ucenje о slobodnoj trgovini koja povecava «Ьlagostanje svih nacijю> pretpostavlja da su 
svi Uudi jednaki, da mogu da sprovedu i ispune svoje zelje, da ne budu izraЫjivani, kao i 
da vlada sloboda izbora zanimanja i trgovanja, da se postuje dostojanstvo svakog coveka, 
Ьilo daje on dostavljac, kupac ili saradnik. 
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Deontoloske teorije (grc. deon - obaveza) fokusiraju se na samo delanje i pravila 
delanja. Pri tome se ne radi о tome kakve su posledice delanja. Bitno је daje delanje od
nosno pravilo delanja samo ро seЬi dobro, Ч. da odgovara univerz.alno primenjivim mo
ralnim principima, npr. pravednosti. U takvom slucaju deontologija dozvoljava njihovo 
sprovodenje. Za fonnalnu Kantovu etiku se etaЫirao pojam «morala obaveza». 

Deontoloske teorije shvataju ozbiljno coveka i ljude oko njega, ali zanema
ruju postizanje pozitivnih posledica delanja. Teleoloske teorije zanemaruju pojedi
nacnu individuu, dok sa druge strane veoma ozЬiljno shvataju postizanje pozitivnih 
posledica delanja. ОЬе osnove nude vaine elemente za pronalazenje odgovora na 
pitanje u kolikoj meri etika, odnosno teznja ka eticki normiranom delanju moze da 
gradi osnovu upravljanja i nauke о upravljanju. 

EKONOMSKA ETIKA: DIMENZIJE I TEORIJSKE DEBATE 

Osnovni princip etike predstavlja dostojanstvo coveka, pored drugih prin
cipa, kao sto su sloboda, pravda i solidarnost. Za etiku u ekonomiji to znaci uklju
civanje u proces donosenja odluka onih koji su obuhvaceni posledicama donosenja 
tih odluka. То је slucaj pre svega u pogledu uslova rada, kao i fer odnosa sa konku
rentima, musterijama i poslovnim partnerima. U okviru preduzeca to Ьi se moglo 
manifestovati uz pomoc kooperativnog stila vodenja. 

Pravda jos od Aristotela va.zi za osnovu etike i zahteva pravedan odnos iz
medu individua. 

Solidarnost kao osnovni princip etike proizilazi s jedne strane iz hriscanskog 
pogleda na svet, odnosno iz zapovesti о ljuЫjenju Ыiznjeg svog, ali se od 18. veka 
shvata kao osnovni princip etike i nez.avisno od religioznih ubedenja. 

Оа Ьismo strukturirali ovu veoma heterogenu oЫast diskusije, najpre је po
trebno da razlikujemo 3 tematska nivoa. Na mikronivou radi se о moralnoj dimenziji 
delanja saradnika i voda, tacnije receno, о etici menadiera i etici upravljanja. Na 
ovom nivou postavlja se pitanje о funkciji etike u oЫasti obrazovanja za menad
zment. Medutim, na ovo pitanje se ne moze dati odgovor ako iskljucimo sve ostale 
nivoe etike u ekonomiji. Na mezonivou tzv. etika preduzeca tematizuje strategijsko 
delanje i dimenzije kulture preduzeca i uredenja (ustava) predzeca pojedinacnih eko
nomskih organizacija i institucija. Odluke koje donose vode na ovom nivou ро defi
niciji odreduju ekonomsku buducnost preduzeca. One stoje u neposrednoj vezi sa mi
kronivoom, koji etiku smatra osnovom ovih odluka, tako sto npr. etaЫiranje moralnih 
kodeksa za saradnike spada u oЫast mezonivoa. Na nacionalnom i internacionalnom 
makronivou radi se о formiranju drustvenih i pravnih uslova. Ovde se govori о etici 
и ekonomiji u uzem smislu. Razlikovanje nam sluzi za precizno lokalizovanje etickih 
konflikata: ako npr. ekonomsko uredenje ostavlja prostora za neeticko delanje ili ga 
cak i podstice, ne mogu samo vode da budu pozvane na odgovornost. Time postaje 
jasno da svaki nadredeni nivo otvara i zatvara prostore delanja na njemu podredenim 
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nivoima. S druge strane, sveukupnost etickog usmerenja saradnika i voda odreduje 
kako etika preduzeca, tako i ekonomski uslovi. 

U poslednje vreme se razbuktala debata oko pitanja ekonomske etike. Povod za 
nagli porast interesovanja dala su velika desavanja, odnosno pronevere i prevare u velikim 
preduzecima, zatim slucaj iz Cernobila, i sl. Svi ovi dogadaji uticali su i na svest naroda. 

U danasnjoj diskusiji о zadacima i efektima etickog delanja u ekonomiji 
mozemo razlikovati 2 pravca: s jedne strane nalaze se oni koji potenciraju strogo ek
splicitno usmerenje privrede na deontoloske principe, а sa druge strane nalaze se oni 
koji sa teleoloske tacke gledista odЬijaju dodatno eticko normiranje individualnog i 
politickog delanja na nivou preduzeca. 

а) Ogranicavanje ekonomske delatnosti putem etickih normi 

Кljucni element etickih zahteva predstavlja obavezivanje preduzeca na naknad
no kontrolisanje svojih delatnosti. Norme kontrole pri tome moraju imati eticki osnovano 
ogranicavanje principa doblti. Ekstremnu poziciju predstavlja bezuslovno potenciranje 
prednosti etickih principa preduzeca nad ekonomskim zahtevima. Р. Ulrich zagovaгa pri 
tome kriticko ukljuCivanje principa doЬiti u proces refteksije preduzeca u cilju iznala2e
nja poslovnih strategija, kao i izgradnju komunikativnih potencijala sporazumevanja, а 
u tradiciji etike zahteva transformaciju ekonomskog razuma и komunikativni razum. Р. 
Ulrich, medutim, zanemaruje postojanje odredenih konkurentnih situacija, koje и praksi 
cesto imaju ekstremno veliki znacцj za moralno delanje pojedinacnih preduzeca, dok sve 
to u njegovom konceptu ne igra nikakvu ulogu. 

Steinmann i Lбhr (1994, s.162) govore о posledicama principa doЬiti, koje sa 
eticke tacke gledista ne mogu Ьiti prihvacene, i koje samim tim dovode do situacionalnih 
ogranicenja, buduci da nedostatak eticke orijentacije u procesu donosenja odluka na ni
vou preduzeca moze dovesti do neodgovornih posledica. Као primeri mogu da posluze 
skandali oko otrovnog otpada, afere sa podmicivanjem u atomskoj industrUi, i sl. 

Ь) Ureaenje triisne privrede i etika preduzeca 

К. Homann (1992, 1994) definise koji је zadatak etike preduzeca u trzisnoj 
ekonomiji. On је uspeo da doka2e da teznja ka individualnorn dobru vodi ka pobolj
sanju opsteg dobra. Revolucionarni napredak ovog razvoja sastoji se u tome da se u 
stvarnosti i u teoriji razlikuju dva nivoa delanja - nivo okvirnog uredenja i nivo de
Ianja u okviru ovog okvirnog uredenja, ili da se izrazimo pomocu sportskih termina: 
razlikovanje izmedu pravila igre i poteza u igri. Na taj nacin drustvo moze da crpi 
iz dva mehanizma istovremeno - iz mehanizma kooperacije/konsenzusa na nivou 
pravila igre, kao i iz mehanizma konkurencije na nivou poteza u igri. 

Drugim recima receno: trzisna ekonomija zapadnog tipa mo2e se definisati uz 
pomoc kontrolisane i diferencirane upotrebe dilema-struktura. Drustveni moral је javno 
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dobro, pri cijem se uspostavljanju akteri nalaze и «dilemi :zatvorenik~ш 1 , iz koje moZe da 
proizade samo kolektivno resenje, buduci da је proЬ\em kolektivnog karaktera. u tom 
smislu znaci da akteri jedne strane trzista moraju da se :zadrZavaju u «dilemi zatvore
nika» :za dobro konzumenata. SluZЬa ekonomskog save:za ima :zadatak da ih Ыokira и 
vidu stvaranja saveza koji iskljucuju konkurenciju. U konkurenciji nema mesta :za moral. 
Sve dokje preduzece u odnosu konkurencije sa drugim preduzecem, ne dela se moralno 
motivisano, jer onaj koji tako dela propada na trzistu. Homann и tom smislu dolazi do 
paradigmaticno izraiene teze: «Sistematsko mesto morala u trzisnoj privredi predstavlja 
okvimo uredenje». Ukoliko se okvimo uredenje ne postuje, obave:zamoralne odgovomo
sti pada na sama preduzeca. А takvih deficita uvek ima dosta: rupe и zakonima, kontrolni 
deficiti, intemacionalno razliciti okviri uredenja ... 

Sta to znaci kada odgovornost za moralno delanje pada na preduzece? Ho
man је u tom smislu razradio situativnu semu koja tematizuje dva zahteva и delanju 
preduzeca - rentabllnost i eticku prihvatljivost - а koje on povezuje sa mogucim 
pozitivnim i negativnim mogucnostima (Slika 1). 

visoka 
1П rnoralna 1 

prihvatljivost 

ekonomski pozitivni slнcaj 
konfliktni 

slнcaj 
kornpatiЬilnosti 

visoka 
slaba rentabilnost 

rentaЬilnost 

rnoralni 
11egativni slнcaj konfliktni 
kompatiЬil11osti slнcai 

IV slaba rnoralna 
п prihvatljivost 

Slika 1: Delatnost preduzeca и okvirima rentabllnosti i morala (Нomann, 1994, s. 116) 

1 Specijalni slt1caj tzv. me~ovite igre iz teorije igre: dva zatvorenika, koji sede tl odvojenim celijarna, optнzena 
su za isti zlocin. Obojici se 1шdе dve alternative: inogu da cute ili da priznaju. Ako jedan prizna, nece biti 
kaZ:njen, ali се drнgi Ьiti osщ1en na 10 godina. Ako obojica priznajt1, dobice ЫаZ:н kaznu н trajanjн otl 8 go
dina zbog sprernnosti na saradnju. Ako obojica cute, izvuci се se sa 2 godine. 
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1. Ako su rentaЬilnost i moral pozitivno kompatiЬilni, tako sto eticki zahtevi kao npr. 
u odnosu sa saradnicima ili u uvodenju ekoloskih proizvoda vode do dodatne doЬiti, 
onda nema nikakvih proЬ\ema. 
11. «Moralni konfliktni slucaj» odlikuje se time sto se pri uzimanju u obzir zahteva 
rentaЬilnosti zanemaruju moralni zahtevi. Preduzeca tada mogu da pokusaju da od
strane konflikt tako sto се situaciju transformisati u slucaj 1. То је zadatak menad
zmenta. ProЬ\em se шоzе resiti npr. uvodenjem ekoloskih prizvoda u upotrebu koji 
се dugorocno imati odjek i u ekonomskoj doЬiti preduzeca. Konflikt izmedu ekono
mUe i etike se na taj nacin шоzе resiti. 
111. Preduzece se nalazi u «ekonomski konfliktnom slucaju» ako ne uspeva da pocet
ni guЬitak okrene u ekonomski doЬitak. Ako preduzece zeli da da prednost etici, tada 
konkurentni imaju prednost. 
Kako resiti OVU situaciju? Samo tako sto za sve mora da VaZi ista odredba i isti zakon 
koji moraju da postuju. Resenje se, dak\e, nalazi u okvirnom uredenju, а resenje na 
nivou jednog preduzeca nije moguce. 
1У. Cetvrti slucaj је irelevantan: ako preduzece ne moze da se nosi ni sa ekonomskim ni sa 
etickim zahtevima, onda mu samo preostaje da se sk\oni sa pozirnice trzisne ekonomije. 

ЕПКА КАО ASPEKT OBRAZOVANJA ZA MENADZMENT 

Kakvi zahtevi za etickom orijentacijom menadzera slede iz svega pomenu
tog i kakve zakljucke mozemo izvesti о poziciji etike kao osnove obrazovanja za 
menadzment? 

U predlozima koji teze ogranicavanju principa doЬiti putem etike preduzeca, 
etika kao osnova delanja i odluka menadzera igra veliku ulogu. Kod Р. Ulricha, iz ovoga 
proizilazi kljucna kva\ifikacija voda, npr. sposobnost delanja orijentisanog prema kon
sezusu i politici preduzeca, npr. u oЬ\iku pravog participativnog upravljanja, uredivanja 
i nege siшetricnih komunikativnih struktura za eticki i ekoloski odgovorno poslovanje. 
Steinmann i Lohr (1994, s.151) zahtevaju od zaposlenih da poseduju sposobnost dono
senja odluka u cilju donosenja mimih sporazuma. Na ovom mestu ulazi u igru postulat 
Wagnera i Noltea о menadZeru koji dela ekoloski i drustveno odgovomo. Posebno је 
moralna crta preduslov za donosenje eticki odgovomih odluka menadzera, buduci da on 
mora da uzme u obzir interese svih potencijalnih saradnika, kojih се se ticati ta odluka. 
Etika doblja па prvom mestu ulogu kljucnih osnova obrazovanja za menadiment. 

Klasicna pozicija ekonomije relativizвje znacaj etike kao, situativno posma
trano, jednako Ьitnog principa pored ekonomije. U osnovi, klasicna pozicija ekono
mije ne govori protiv ideje о moralnom menadzeru, a\i etici i moralu pridaje шanji 
znacaj nego sto је to slucaj kod zagovornika etike preduzeca. 

Argumenti protiv ogranicenja principa doЬiti odnosno konkurencije pвtem uvo
denja etickih principa su ubedljivi i ne mogu ih opovrgnuti zagovomici etike preduzeca. 
Sta mozemo u tom slucaju zakljuciti о etici kao kvalifikativnoj osnovi menadzera? 
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Preduslov za mogucnost ostvarivanja etickih ideala је pre svega znanje - и 

slucaju upravljanja preduzecem u pitanju је znanje iz oЫasti ekonomije. Putem kon
sekventne primene trgovackog znanja, mogu se na osnovu strucnog znanja sticati fi
nansijske dobiti, koje, nadalje, mogu izmedu ostalog posluziti za ostvarivanje etickih 
ciljeva. Jer samo kada se ostvari doblt, postoji «kolac koji se moie podeliti». Samo 
onaj menadzer ili preduzetnik koji је u stanju da prati konkurenciju moze da prati i 
svoja moralna ubedenja. 

Samo putem shvataпja i razumevaпja ekoпomskih metoda voda је u stanju 
da donosi odluke о tome kako se u okviru odredenih okvirnih ekonomskih uslova 
moze delati eticki i drustveno odgovorno, npr. kako Ьi moglo da izgleda «pravedna» 
podela prihoda/doЬiti uz istovremeno osiguravanje buducih prihoda putem investici
ja. Samo na taj nacin voda moze da utvrdi kojaje najbolja alternativa za postizanje 
doЬiti u okviru situativnih uslova okoline, alternativa koja mu dozvoljava da realizuje 
svoje moralne predstave, а da pri tome ne ugrozi ekonomsku stranu, odnosno sposob
nost konkurencije. 

Ekoпomsko aпaliticko razmisljaпje osposobljava meпadiera za sposobпost 
prepozпavaпja oпih iпteresa koji se пalaze iza пaizgled etickog delaпja drugih; spo
sobnost razlikovanja ozЬiljnih namera od oЬicnih fraza ili povrsnosti, kao i sposob
nost otkrivanja ekonomskih strategija ispod maske etike. Samo tada је voda и stanju 
da ove strategije podrzi ili роЬiје svojim etickim i ekonomskim sredstvima. 

Znanje о nacinu kako da se dode do vise doЬiti dozvoljava vodi da povezuje 
eticke ciljeve sa ekoпomskim, i da na taj nacin optimizuje ekonomski uspeh - pre 
svega u strategijskoj perspektivi - kao i «eticki potencijal». 

Samo razumevanje ekonomskih sadrzaja naseg vremena omogucava me
nadzeru da prepozпaje graпice mogucпosti susretaпja sa drustveпo пepovoljпim pri
likama, kao sto је npr. zagadenje zivotne sredine. Ovo znanje је opet preduslov za 
sposobnost realizovanja inicijativa koje su pogodne (sa aspekta principa konkuren
cije) za otklanjanje ovih drustveno nepovoljnih prilika na kolektivnom nivou, npr. u 
vidu odgovarajucih zakonskih regulativa. 

Ekoпomsko итесе i spozпaje grade па taj паСiп Сiпе osпovu za eticko de
lanje и procesu upravljanja preduzecem, i samim tim predstavljanju osnovu svakog 
obrazovanja za menadzment. Eticko razmisljanje ne sme ni ujednoj situaciji da uslo
vi negiranje ekonomskih argumenata. Оа li to sada znaci da va2i princip «nauke о 
ekonomskom upravljanju шnesto etike и preduzecu» i da је etika kao aspekat obra
zovanja и menadzementu suvisna? 

Na osnovu klasicne ekonomije Homann daje odredene predloge. U vezi sa 
danasnjim drustvenim razvojem i razvojem ekonomije i politike и svetu, etika пi 
и kom slucaju пе gubl па zпасаји, vec Ьi se moglo reCi da postaje kljucaп faktor 
za omogucavanje iivota па ovoj plaпeti i buduCim geпeracijama. U tom smislu i 
funkcionise ekoloska orijentacija proizvoda i proizvodnje, pravednost и ekonomskim 
vezama sa zemUama u razvoju, zastita ugrozenje flore i faune, itd. 
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Menadzer koji se u procesu svog ekonomskog delanja ne obazire na ove 
aspekte verovatno се Ьiti ekonomski uspesan, ali се, izmedu ostalog, doprineti po
gorsanju zivota mnogih, а odgovornost za to се preneti na buduce generacije. Samo 
је eticka svest, i to pre svega menadzera u privredi, u stanju da spreci ovo. 

Etika kao aspekat obrazovanja za menadzement nema nikakve veze sa te
znjom da se princip doЬiti i konkurencija ogranice na nivo preduzeca. Obrazovanje 
za menadzement, koje u smislu sveobuhvatnog razmisljanja uzima u obzir drustvenu 
odgovornost preduzeca, zahteva u etickom smislu pre svega ekonomske sposobnosti 
vode koji na osnovu poznavanja moderne trzisne ekonomije i metoda ekonomske na
uke prepoznaje sanse za realizovanje etickih interesa upravo preko povecanja doЬiti 
- pre svega u dugorocnoj perspektivi - i njegovih posledica na пivou preduzeca. S 
druge strane, on mora da prepozna i prihvati ekonomske granice za takav angazman, 
i daje Ьitno pridrzavati se okvirnog uredenja. 

Etika па taj naCin dobija kljucan znacaj и obrazovanju za menadimentu. 
Ali ona ga doЬija samo u vezi sa ekonomskim sposobnostima vode, koje, u krajnjem 
slucaju, grade osnovu za sposobnost konkuriranja sa drugima, ostvarivanje doЬiti, 
i mogucnosti etickog delanja. Ispostavlja se da su eticka orijentacija i ekonomsko 
razumevanje preduslov za sprovodenje etickih inicijativa na nivou pojedinacnog pre
duzeca, ali i za prepoznavanje momenta kada se mora inicirati kolektivno resenje, 
kako Ьi se buducim generacijama osigurao siguran zivot. U eticke zahteve spada 
takode i zauzimanje za ekonomske uslove koji omogucavaju odrzavanje sadasnjeg 
ekonomskog drustva, npr. u oЬ\iku sposobnosti konkuriranja, kako Ьi se clanovima 
drustva osigurali dohodak i Ыagostanje. 

INTEGRIТET ARGUMENATA- PODSTREK 
ZA REFLEKТIVNU ETIKU OBRAZOVANJA ZA MENADZMENT 

Za savremenu pedagogiju, kako su је koncipirali Kant, Herbart i Schleier
macher, vaspitanje је Ьilo pre svega moralno vaspitanje. Vaspitanje nije treba\o da 
bude trening moralnog ponasanja ili skolovanje moralnog razmisljanja, vec izgradnja 
karaktera, tj. oЬ\ikovanje moralne licnosti. Danas se postavlja pitanje da li је moral 
postao suvisna instanca. 

Da li sistemska racionalnost modernog privreilivanja suspenduje тога/ 
svakodnevnog zivota? 

Kaufmann, Kerber i Zulehner (1986) postavljali su menadzerima 1984. go
dine u jednoj velikoj studiji sledeca pitanja: «Da li se u svom poslu osecate prisilje
nim da postupate na nacin koji do\azi u konflikt sa Vasom savescu?» Okruglo 50% 
ispitanika su odgovorili da se ponekad ili cesto osecaju pгisiljenim da postupaju pro
tiv svoje savesti. Jedno americko istrazivanje, koje је sprovedeno 90-ih godina, doslo 
је do slicnih rezultata (Posneг/Schmidt, 1992, s.88). 
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Kako da shvatimo ovaj podatak? Оа Ii se poslovna sfera zivota nalazi и sum
пjivom moralnom stanju, и kome pate ne samo zrtve - prevareni akcionari, saradпici 
i musterije -vec i pocinioci i njihovi saucesnici koji imaju pravo donosenja odluke u 
centrima ekonomske moci? Ili se kod ovih menadzera koji imaju konflikte sa svojom 
savescu radi о osobama koje emocionalпo nisu dorasle kompleksnosti svojih vise
strukih нloga, а time i konfliktima koji su s tim neumitno povezani? 

Pojednostavljeno Ьi alternativa glasila ovako: opravdana moralna osetljivost 
ili pogresno emocionalno prilagodavanje? Na prvi pogled druga mogucnost deluje 
tacno: od Miltona Friedmana (1971) do Karla OttaApela (1988) zastupa se misljenje 
daje privredna delatnost eticki neutralizovana. Oozvoljeno је sve sto nije zabranjeno: 
lazi, prevare, varanje i trikovi (Carr 1968). IIi da se prefinjeno izrazimo: sistemska 
racionalnost privredne delatnosti suspenduje moral svakodnevnog zivota. 

Na drнgi pogled postaje ipak jasno da su sistemska pravila nepotpнna, po
trebne s11 im korekture i izmene, ан svojoj upravljackoj funkciji su ogranicena (Ste
inmann/Lohr). 

Pravila su skoro нvek nepotpuna. U koliko maloj meri pravila mogu da garantu
ju uspesno funkcionisanje odredenog sistema, postaje jasno iz situacije kada se u slu.ZЬi 
doslovno postupa prema propisima. Svako pravilo izrafuva samo tendenciju ka ocekiva
nom smeru delanja. Kako се se neko pona5ati и pojedinacnom slнсајн zavisi neprestano 
od konteksta. Оа Ьi pravila mogla imati svoju funkciju, potrebno је da postoje «igraci» 
koji su voljni da ga postuju, odnosno njihovo moralno motivisano odobravanje. 

Pravila skoro нvek zahtevaju neke korekture i izmene. Postupanje ро pravi
lima moze da dovede do nenamernih negativnih efekata, koji postaju ocigledni tek 
nakon odredenog vremena. U tom slнcaju moze da nastane stanje и kome su na snazi 
pravila koja lose funkcionisu. Sta treba da se desi dok na snagu ne stupe nova pravila? 
Оа li do tada treba cekati i nista ne ciniti? Pravila imaju samo ogranicenн upravljacku 
efikasnost: mozemo pokusati da uvedemo pravila putem kontrola ili podsticaja. Vero
vatno nece Ьiti moguce ne postupiti tako. Ali ekstremne kontrole i podsticaji sami ро 
seЬi nalaze se na niskom nivou upravljacke efikasnosti. Оа Ьi Uudi mogli efikasno da 
primeпjuju pravila, potrebnaje i spremnost saradnika da se pridrzavaju ovih pravila, 
da ih uzimaju и obzir i da se ponasaju 11 skladu sa njima. Na kraju samo da dodamo 
jedan mali kuriozitet koji dobro pojasnjava proЫem: Ustav gotovo svake zemlje na
vodi da se, ustav i zakoni moraju postovati, i da se prema пjima mora postupati. 

Griza savesti kod menadzera, kako smo vec naveli, ne mora da bude pre
tezno produkt pogresnog emocionalnog prilagodavanja, vec се pre Ьiti da ukazu
je na moralnu osetljivost. Oakle, ko smatra da dоЬго «podmazan» sistem pravila 
moze da iskljuci, odnosno suspenduje moralno delanje - vara se. Pre cemo reci da 
se konstitucionalni poredak i moralno delanje dopunjuju. Principijelna nepotpunost i 
neophodnost donosenja izmena pokazuju da funkcionalnost uredenja sistema zavisi 
od kritickog ophodenja menadzera prema svom radu, kao i od uslova. То znaci da se 
efikasnost sistema пе moze postici bez refleksije i morala. 
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MORAL ARGUMENTOVANJA 

Ipak, neosporno daje mora1no delanje menadzera u svakodnevnici od veli
kog znacaja. Као sto је istraZivanje u oЫasti «radne aktivnost» (work activity) po
kaza1o za aktivnosti menadzera karakteristican је udeo komunikativnosti. Pri tome 
vaznu u1ogu igra ucestvovanje u donosenju od1uka u timu. Ovi procesi donosenja 
od1uka neretko se ispoljavaju kao organizovani haos, a1i se njima moze upravljati uz 
pomoc komunikativne raciona1nosti argumentacija. 

Као sto pokazuju sistematske studije slucajeva iz oЫasti strategijskih proce
sa donosenja odluka u timovima menadzera, timovi koji donose od1uke putem argu
mentovanja svojih pred1oga (cesti sastanci, veliki broj alternativa о kojima se disku
tuje, kao i oЬim informacija koje se uzimaju u obzir) donose brze odluke od timova 
koji manje intenzivno diskutuju (trajanje procesa donosenja odluke kod prvih traje od 
1,5 meseca do 4 meseca, а kod drugi od 6 do 18 meseci). Timovi u kojima se odluke 
donose putem argumentovanja bo1ji su i ро pitanju povecanja obrta i doЬiti. 

Neophodan preduslov za takvu efikasnost drustvenih procesa donosenja odluka 
predstavljanje uzimanje u obzir odredenih pravila argumentovanja, koje је istraZio i for
mulisao hajde!Ьerski istraZivaeki tim pod vodstvom Norberta Groebena, sa k1jucnim poj
mom integriteta argumentovanja (Groeben, 1986; Groeben/Schreier/Christmann, 1993). 

Umesto da Ыefiraju, varaju, izvode trikove i1i vrse pritisak, svi ucesnici u 
procesu argumentovanja treba da izbegnu sve sto otezava ili onemogucava prona
laZenje racionalnog i kooperativnog resenja. U nastavku је dato nekoliko tipicnih 
strategija za neispravno argumentovanje (Slika 2). 

sadrzinski aspekt formalni nivo 
argumenata argumentovanja 

Neracionalno ciljano ciljano 
- traZenje zrtvenog jarca - izvlacenje pogresne 
- izlaganje pogresne zakUucke 

tvrdnje - koristenje pogresne 
- izbegavanje 1icne analogije 

nad1eznosti - mesanje vremenskog 
i kauzalnog 
redosleda 

Nekooperativno ci1jano ci1jano 
- Ьiti lican - insceniranje 
- ismejavanje nekoga nesporazuma 
- provociranje - monologizacija 

- koristenje 
nerazumljivih izraza 

Slika 2: Primeri neispravnog argumentovanja 
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Kako se moze podkrepiti tvrdnja da se u procesu argшnentovanja treba iz
beci sve опо sto ometa ili onemogucava pronalazenje racionalnog i kooperativnog 
resenja nekog spornog pitanja? 

HajdelЬerski istrazivacki tim је uspeo da pokaze na osnovu empirijskih 
istrazivanja da su osobe koje se upuste u argumentovanje u najmanju ruku intuitivno 
svesne ovil1 normativnih ocekivanja. Ко se upusta u argumentovanje zna sta se od 
njega ocekuje, а istovremeno ocekuje da se i drugi ucesnici diskusije pridrzavaju 
normativnih zahteva arguentovanja. 

Normativni zahtevi, koji se podvode pod pojam integriteta argumentova
nja, predstavljaju dak\e implicitna, reciprocna ocekivanja ucesnika diskusUe. Ovde 
se moze slobodno и smislu autora Buchanana (Brennan/Buchanan, 1993.), govoriti 
о ugovoru и koji ulaze svi ucesnici diskusije. Ali kako dokazati postojanje jednog 
takvog ugovora? 

То se moze videti ро reakciji neke osobe, koja misli da njen partner и diskusiji 
neispravno izla:Ze svoje argumente, tj. da svesno krsi jednu ili vise implicitnih moralnih 
ocekivanja. U takvom slucaju dolazi do moralnih reakcija negodovanja. То nije samo Ыа
gа ljutnja, nego bes zbog Cinjenice da se drugi ne pridr:Zava pravila ispravnog argumen
tovanja. Ove reakcije se mogu primetiti ne samo kod osoba koje ucestvuju и diskusiji, 
nego i kod osoba koje ne ucestvuju u diskusiji, vec se pojavljuju samo kao posmatraCi. 
Istra:Zivacki tim је u svojim eksperimentima sistematski varirao krsenje ovih ocekivanja, 
i na taj nacin smo dosao do 1 1 tzv. standarda integriteta argumentovanja (Schreier/Groe
ben/Вlickle 1995; Schreiten/Groeben, Christmann/Ntise/Gauler, 1993): 
(1) Odstupanje od logike 
Izbegavaj namerno nelogicno argumentovanje. 
Strategije: nedozvoljeno uopstavanje, pogresni zakljucci, zakljucci koji dovode do 
skretanja sa teme, floskule ; 
(2) Izbegavanje obrazlozenja 
Izbegavaj da svoje tvrdnje namerno ne izlazes, ili da ih samo prividno izlazes. 
Strategije: puko ukazivanje na svoj autoritet, pozivanje na osecanja, suvo ponavljanje 
tvrdnji; 
(3) Skrivanje istine 
lzbegavaj da prikazujes tvrdnje kao da su objektivne, ako znas da su pogresne ili 
samo subjektivne. 
Strategije: pobUanje ili osporavanje cinjenica, iz\aganje poluistina, sirenje glasina; 
( 4) Prebacivanje odgovornosti па drugoga 
Izbegavaj namerno neopravdano poricanje ili uzimanje u obzir svojih odgovornosti i 
njihovo prenosenje na druge (osobe ili instance). 
Strategije: tra:Zenje zrtvenogjarca, skrivanje gresaka, pozivanje na nepovoljne uslove; 
(5) Simulacija konzistentnosti 
Izbegavaj argumentovanje koje se namerno ili samo prividno ne slaze sa tvojim po
stupcima. 
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Strategije: pretvarati se da radimo tako i tako, а u stvari radimo suprotno; pronalaze
nje izuzetaka; 
(6) Oduzimanje smisla 
lzbegavaj namerno oduzimanje smisla svojim ili tudim tvrdnjama. 
Strategije: preterivanje, generalni sudovi, uopstavanje; 
(7) Nemogucnost realizovanja 
lzbegavaj, cak i kada је to \akomisleno, argumentovanje zahteva za koje znas da su
protna strana ne moze da ispuni. 
Strategije: tra:Zenje nemogucih dokaza, postavljanje dvaju zahteva koji se medusobno 
iskljucuju; 
(8) Diskreditovanje 
Izbegavaj namerno ili lakomisleno diskreditovanje drugih ucesnika diskusije. 
Strategije: ismejavanje, pozivanje na njihove ranije greske i propuste; 
(9) Neprijateljstvo 
Izbegavaj namerno tretiranje svojih protivnika kao neprijatelja. 
Strategije: uvrede, provokacije, postavljanje neumesnih pitanja, pokusaji zastrasiva
nja putem grubosti; 
(10) Sprecavanje drugih da ucestvuju 
lzbegavaj namerno ometanje ucestvovanja drugih ucesnika diskusije. 
Strategije: zataskavanje, tabuiziranje, ucestala upotreba stucnih reci i izraza; 
(11) Prekid 
lzbegavaj neopravdano prekidanje argumentacije. 
Strategije: odstupanje od teme, isticanje pitanja koja tra:Ze hitnije resenje. 

KULTURA ARGUMENTOVANJA U MENADZMENTU 

Ovi standardi koji potpomazu integritet argumentovanja generalno vaze za 
sve argumentacije. Kod argшnentacija u organizacijama moze se zapaziti jedna vaz
na posebnost: organizacije su okruzenja struktuirana konfliktima, kao sto su konflikti 
koji nastaju u procesu postizanja odredenog cilja, konflikti koji vode do pode\a, ili 
konflikti izmedu organizacionih subkultura. Stoga argшnentacije u organizacijama 
moraju Ьiti rekonstruisane kao interakcUe tipa «dileme zatocenika», tj. u organizaci
jama neprestano postoji rizik eksploatisanja i pljacke: ko argumentuje cesto i racio
nalno, taj izlaze svoje procene, gledista i perspektive koje neko treci moze da upotre
Ьi protiv njega. Ovo iskoristavanje odnosno krada moze da se npr. sastoji u tome sto 
nekog drugog putem precutkivanja va:Znih informacija navedemo da zauzme poziciju 
koja nije u skladu sa njegovim interesima, ili se sastoji u tome sto neko odaje infor
macije koje Ьi inace trebalo da zadrzi za sebe, ili navodi па drugoga da ponizava i 
ismejava svoga saradnika. 

Na pocetku smo postavili tezu koja istice da se sistemsko uredenje i moralno 
de\anje medusobno dopunjнju, medutim, pokazalo se da bez svesnog moralnog de-
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\anja svakog pojedinca sistemsko uredenje ne moze da funkcionise. Ako tvrdimo da 
se moralno delanje i sistemsko uredenje medusobno dopunjuju, onda mora da vazi i 
drLJgi slucaj, naime da sistemsko uredenje podrzava i podstice moralno delanje. 

Као sto su i Zey-Ferrell, Weaver i Ferrell (1979) pokazali u slucaju marke
tinskih menadzera, menadzeri nisu spremni da se pridrzavajн moralnih normi samo 
onda kada veruju da se i njihov partner и iпterakciji пе pridrfuva istih, cak ni onda 
kada neko pravilo smatraju vaznim. Dakle, stvar је u resavanju proЬlematike rizika 
od eksploatisanja i pljacke u orgaпizacijama i to putem insitucionalnЉ pravila, kako 
Ьi se omoguci\o ispravno argumentovanje. Pravila mogu da staЬilizuju ocekivanja 
tako da se па taj пасiп omogucava iпdividualпo moralno delaпje. Ovo је druga straпa 
odnosa medusobnog dopunjavanje sistemskog uredenja i mora\nog delaпja. 

Ocekivaпja claпova orgaпizacije и odпosu па ocekivanja drugih clanova or
gaпizacije mogu se rekonstrulsati kao kultura orgaпizacije. U tom smislu, sledeci 
uslovi kulture argumentovaпja и meпadzmeпtu su od velikog zпасаја: пorme sarad
пje, пorme pluralizma i пorme racioпalпosti. 

Aпalizu сето poceti sa пormшna saradпje: Zaпd ( 1972) је defiпisao sledece 
norme iпterakcije posmatrajuci diskusije izmedu menadzera: 
~ postovanje vs. пepostovaпje (u pogledu па strucnu kompetencUu) 
~ otvoreпost vs. povucenost (u procesu prosledivaпja i primaпja iпforшacija) 
~ пorme medusobпe zavisпosti vs. norme iпdividualizacije 
~ kooperativno delaпje vs. kompetitivno delaпje. 

U vezi sa ishodom diskusije imamo sledece rezultate: kada imапю koopera
tivu kulturu argumeпtacije, prodiranje и sustiпu proЫemaje mпogo intenzivnije, pro
nalazimo mпogo vise poteпcijalпih reseпja proЫema, а spremnost па primeпu pro
пadeпog reseпja је veca пеgо kod nekooperativne kulture argumentacije. Efikasnost 
tog postupka је zagarantovana, izmedu ostalog, mehanizmom hijerarhije: «Ako mi 
пе uspemo da donesemo odluku, Rendi (poslovoda) се izabrati resenje» (Eiseпhardt, 
1989, s. 562). Mintzberg (1973, s. 87) пavodi sledeci primer: «Sastanak na kome 
treba da se doпese odluka о zajednickom ulagaпju LJ neku stranL1 zemlju pocinje cim 
stigne poslovoda. Strane se brzo formiraju - na jednoj strani se zalazu za pozitivnu 
odluku, а na drugoj strani proveravaju validnost tih argumeпata. Glavni pos\ovoda 
ne govori nista petnaestak minuta. Iznenada prekida diskusiju, postavlja tri kratka 
pitanja koja se ticu ulozenog kapitala, procenjene visine doЬiti i rizika, а zatim ko
mentarise: 'Zaniшljivi inovativni aspekti, nije visok stepen finansijskog rizika. Zeleo 
Ьih da prihvatimo predlog i da vidimo па kakve sve proЫeme mozemo da naidemo'. 
Rekavsi ovo, ustaje i napusta sastanak, а odlukaje donesena». 

Роmеnнсешо ovde i norme pluralizama. Jedna od kljucnih tacakaje шoguc
nost slobodпog izrazavanja razlicitih misljeпja i pogleda, а da pri tome ne mora da 
se racuna na negativne posledice. Gordon i Infante (1991) su ispitivali pravo slobode 
misljenja u preduzecima, i dosli su do sledecih rezultata: i menadzeri i oni koji nisu 
menadzeri sшatraju da је nizak stepeп mogucnosti s\obodnog izrazavanja misljenja 
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u preduzecima. Ako podelimo ucesnike diskusije ргеmа stepenu slobode izrazava
nja misljenja, uocavamo s\edece ргосеnе njihovih odnosa: clanovi organizacije koji 
imaju vece pravo izrazavanja sopstvenog misljenja misle da kao clanovi organizacije 
imaju i veca ргаvа, procenjuju kvalitet nekog radnog mesta, а procese donosenja 
odluka shvataju participativnim. Zadovoljstvo poslom је kod njih vece, kao i za
dovoljstvo svojim nadredenim i kolegama. Kod ovih clanova organizacije је i јаса 
organizaciona povezanost i bolje procenjuju kvalitet proizvoda. 

Sto se tice normi racionalnosti: Oswald Neuberger (1984) је formulisao sle
dece strategije, koje pгedstavljaju izraz tehnicko-instrumentalne orijentacije и predu
zecima: 
~ analiza tj. rasclanjivanje и najmanje sastavne delove; 
~ staviti na raspolaganje i iskoristavati do tada skrivena znanja i informacije; 
~ objektivizacija tj. proracunato osamostavljivanje ekonomskih procesa LI odno

su na individua\ne interese i sposobnosti; 
~ neutralizacija tj. ciljano zapostavljanje odredenih elemenata stvarnosti; 
~ algoritmizacija tj. razvoj pravila komЬinovanja i redosleda poslovnih koraka 

prema principi111a transparentnosti, rutinske ponovljivosti kao i jednoznacno
sti pocetne i krajnje situacije; 

~ standardizacija i formalizacija; 
~ staЬilizacija, tj. pokusaj dugorocnog iskljucivanja nekontrolisanih uticaja; 
~ kontrola, tj. registrovanje i doku111entovanje tekucih procesa, kao i 
~ upravljanje, tj. predvidanje uslova i procedura koje se kose sa tokom ргосеsа 

koji nije и skladu sa programom. 
То је manje vise repertoar koji poznajemo iz tzv. naucno-tehnickog uprav

ljanja preduzecem. Cudno је sto su u vec po111enutim s\ucajevima koje navodi Eisen
hardt ( 1989; 1990) oni timovi menadzera, koji posebno intenzivno i cesto diskutuju, 
upravo oni timovi koji istovremeno cesce posezu za pomoci u donosenju odluka, pla
niranjem i kontrolnim instrшnentima. Instrumentalna i komunikaivna racionalnost 
medusobno se ne iskljucuju, vec se dopunjuju. 

Kultura organizacije koja igra centralnu ulogu u normama kooperacije, plu
ralizma i racionalnosti, predstavlja okvir za resavanje proЫematike nastanka poten
cijalnih rizika eksp\oatisanja i pljacke. 

Na ovaj naCin okvirno uredenje staЬilizuje ocekivanja clanova organizacije, 
cime se podstice i o\aksava individualno 111ora\no delanje. Takva kultura organizacije 
omogucava ne samo ispravno argumentovanje, vec је опа istovre111eno i okvir za 
razvoj refleksivnog menadzmenta, а time i za razvoj obrazovnih ргосеsа. 

Ovo dolazi do izra:Zaja i и vrednovanju seminara о etici koji se odrzavaju 
unutar preduzeca. «Na taj nacin saznajemo kakav stav imaju nase kolege prema pita
njima etike i kako delaju u skladu sa tim, kao i sa kim Ьismo 111ogli da saradujemo u 
slucaju nailazenja па proЫem eticke prirode. Posebno vaznom smatra se okolnost da 
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se na tim seminarima nadredeni susrecu sa pitanjima i predlozima saradnika, kojima 
posvecuju vise vremena i paznje» (Oahm 1989, s. 136). 

Kultura preduzeca koja resava proЫematiku ispravnog argumentovanja, 
treba u sebi da sadrzi sledece elemente: otvorenu, kooperativnu drustveш1 klimu 
u preduzecu, koja stvara osecaj medusobnog poverenja, kao i pluralisticke i indivi
dualisticke normativne orijentacije. Konkretna realizacija ovih zahteva moze delom 
da dovede i do pojave kontra efekata. Оа Ьismo ovo sprecili, neophodnaje odredena 
normativna orijentacija, koja se ne bazira ni samo na komunikativnom, niti samo na 
instrumentalno skracenom konceptu stvarnosti, buduci da је instrumentalna realnost 
bez komunikativne slepa, kao sto је instrumentalna stvarnost bez komunikativne ne
dovoljna. Pri tome mozemo da definisemo odredene faktore koji staЬilizujн fakticku 
vaznost integriteta argumentacije u nekom preduzecu, odnosno resavanje nedoшnica 
u okviru preduzeca i kompatiЬilnost van okvira preduzeca, koji sн usmereni kako na 
delanje, tako i na posledice. 

resavanje nedoumica u kompatiЬilnost van okvira 
okviru preduzeca preduzeca 

usmerenost na delanje individualna svest о kolektivna svest о 
vrednostima formirana vrednostima formirana 
putem shvatanja vrednosti putem moralno odgovornog 
integriteta argumentacije odlucivanja i delanja 

usmerenost na individualno sprovodenje efikasnost do koje se dolazi 
posledice delanja interesa putem dogovora putem argumentovanog 

resavanja proЫema i 
zahvaljujuci nadredenom u 
hiierarhiii 

Slika 2: Faktori stabllizacije kulture argumentovanja и preduzeCima 
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ЕТНЈСАL PRINCJPLES OF EDUCATION FOR MANAGAMENT 

ABSTRACT 

Understanding of а notion 'education for rnanagement' reqllires а precise 
definition of а notion of education on опе side, and on the other side it is desiraЫe 
to associate it with both generalized and abstract requirements placed before а suc
cessЉI leader as а generally valid base of education for management, what inftuences 
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direct and indirect economic success. It opens possiЬilities to proЫematize norma
tive instructions of education for management. А model of education for manage
ment is represented Ьу а manager сараЫе to think universally and integrative, and 
to take into consideration all relevant factors which inftuence the economic success. 
The education for management has to understand and accept unfamiliar things in 
the intercultural sense. Besides ethical criteria which are implicitly included in those 
requirements, the ethical component of education for management has been required 
in а form of education for socially responsiЫe manager. An ability of critical dif
ferentiation ofthe notion management, one's own acting and values represents а key 
importance in the process of acquiring those abilities. 

Кеу words: education for management, ethics, managers' ethics, manage
ment ethics. 
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MEDIJSKI OKVIRI I UOKVIRIVANJE: 
PROSIRENJE EVROPSKE UNIJE U STAMPI U SRBIJI 

Jelena Кleut 

SAZETAK 

U radu se analizira izvestavanje stampe и SrЬiji о prosirenjima Evropske unije 2004. 
i 2007. godine koriscenjem a11alize medijski postavlje11il1 okvira. Deduktiv11im pristupom a11a
lizi medijskih okvira konstatuje se daje pridruzivanje novih clanica Evropskoj нniji predstav
ljeno plltem valentnih medijskih okvira kao rizik i kao mogucnosti. Otvaranje liste sadrzaja 
primenjeno је kako Ьi se istrazili karakteristicni sadrzaji dva navedena sira okvira, te se za
kljllcllje da Sll sadrzaji okvira rizika konzistentniji tokom dva talasa prosirenja Evropske llnije. 
U radll se proЫematizujll efekti postavljanja medijskih okvira i zakljucuje se da, ll sadejstvu 
sa drнgim okvirima, taЫoidi (Kurir i Press) uticu na stvaranje negativnih stavova о prosirenju 
Evropske unije, dok kvalitetna stampa (Danas) stvara pozitivne stavove . 

Кljucne reci: medijski okviri, analiza okvira, stampa, prosirenje Evropske unije 

MEDIJSКI OKVIRI 1 UOKVIRIVANJE 

Osamdesetih godina proslog veka u polje istraiivanja komuniciranja ulazi oЫast 
uokvirivanja ili postavljanja okvira (eng.framing). lstraiivacku radoznalost sporo је pra
tilo postavljanje cvrstog teorijskog odredenja ј sistematizacije pristupa, sto је dovelo do 
eluzivnosti centralnog istraiivackog pojma. Ipak, moguceje uociti slicnosti medu defini
cijama. Veoma cesto koriscena definicija okvirajeste ona kојн nudi Tod Gitlin, ро kome 
su okviri "perzistentni obrasci saznavanja, interpretacije i prezentacije, selekcije, nagla
savanja i izostavljanja" (Gitlin 1980: 7). Postavljanje okvira odaЬir је "nekih aspekata 
percipirane realnosti" kako Ьi se omoguCila njihova usagla5enost "na takav nacin da se 
promovise odredena definicija proЫema, kauzalna interpretacija, moralna evaluacija i/ili 
preporuka za resavanje" (Entman prema Semetko 2000). Okviri su sheme predstavljanja 
i tumacenja stvarnosti koji su "zajednicki drustvu i trajni, koji deluju simbolicki kako Ьi 
znacenjski struktuirali drustveni svet" (Reese 2007: 150). 
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Razliciti pristupi okvirima posledica su "multiparadigmaticпog istrazivac
kog programa'' (D' Aпgelo 2002), оdпоsпо drugacijih postavki od kojih alltori po
laze. Rec је о trima perspektivama - koпstruktivistickoj, kogпitivistickoj i kritickoj 
- koje па razlicite пасiпе tretiraju okvire, postavljaju razlicita pitaпja i shodпo tome 
пaglasavajll razlicite aspekte uokvirivaпja. U radu сето se zadr:Zati па oпim shvata
пjima и vezi sa promisljaпjem prakse i delovaпja masovпih medija, uz пароmепu da 
se proucavaпje okvitЋ prostire i ka drugim oЫicima komuпikacioпe prakse. Osпovпi 
koпstruktivisticki postulat - da је stvarпost и kojoj covek zivi drustveпo koпstituisa
пa, te samo prividпo prirodпa - рrошепiо је iz korena dotadasпji pristup medijiшa. 
U пјiша se пе ogleda stvarпost, vec se u пјiша proizvodi stvarnost. Stvaraпje zпапја 
пiје prevodeпje objektivпe datosti и simbolicku forшu, vec је rec о formulisaпju i 
orgaпizovaпju okvira и kojiшa stvarnost doЬija (drustveпi) smisao i proпalazi svoje 
mesto uпutar postojeceg znaпja. Okviri, za razliku od meпtalпih shema koje su iп
dividllalпe i пestalпe, trajпi su obrasci uslovljeпi kulturom i iпstitllcioпalizovaпi па 
razliCite пасiпе, izmedll ostalog i putem medijske prakse. Mediji, cijimje sadrzajima 
drustvo zasiceпo, nude defiпicije stvarnosti, "prefereпcu jednog skupa оЬјаsпјепја, 
favorizovaпi perceptivпi okvir јеdпе drustveпe grupe и odпosu na drllge" (Matic 
1993: 10). Опо sto zanima teoreticare i istrazivace koji nastupaju iz ovih pozicija 
jeste polje sociologije proizvodnje vesti, пасiп па koji kulturne пorme i vredпosti, 
profesioпalпe rutiпe i orgaпizacijski zahtevi uticu па postavljaпje okvira. Druga para
digma kriticke orijeпtacije dalje razvUa ovu tezu, polazeci od toga da "пoviпari pred
stavljaju iпformacije о stvarima i dogadajima oslaпjajuci se па vredпosne perspektive 
politickih i ekoпomskih elita" (D' Aпgelo 2002: 876). Iпtegrisuci sаzпапја britaпskih 
studija kulture, Bartove semiotike, Altiserova shvataпja ideologije i Gramsijevo for
mulisaпje koncepta hegemoпije, uпutar kriticke paradigme masovпi mediji su ideo
loski aparati putem kojih se ostvaruje ideoloska hegemoпija vladajuce elite. Slicпo 
koпstruktivistima, autore iz ove paradigme zaпima пасiп proizvodпje masmedijskih 
okvira i upliva doшiпantne kulture, ali i efekti koji se ostvaruju u odrzavanju statusa 
quo i legitimizaciji postojeceg drustveпog poretka. Treca, kogпitivisticka perspek
tiva, kojoj znacajпo dopriпose Gofmaпova iпterpretativпa sociologija i kogпitivпa 
liпgvistika (роsеЬпо radovi Топа Vап Dajka), razlikuje se ро usmereпju ka iпdividll
alпom, оdпоsпо ka пaciпima па koji pojediпci L1svajaju ili odbacuju okvire, роsеЬпо 
и odпosu па iпdividualпe sheme. Tako se раzпја pomera sa pocetka komuпikacioпog 
lапса па пjegov kraj - iпdividualпi сiп tumaceпja masmedijskih poruka. Dok је za 
kriticko shvataпje izuzetno vazпa faza selekcija iпformacija koje се Ьiti medUski 
predstavljeпe ili zaпemarene da Ьi se osiguralo odredeпo videnje procesa i dogadaja, 
kogпitivisti zauzimaju beпigпiju poziciju ро kojoj redovпo postoji pluralizam okvira. 
Јеdап od razlogaje i to sto su autori kritickih skolazaiпteresovaпi zajavпomпjeпjska 
istraZivaпja и kojima se detektuju veciпska staпovista, dok autori iz kogпitivistickog 
siпjela radije obavljaju eksperimeпte koji potvrduju iпdividualпu determiпisaпost. 
Usled пavedeпih razlika javlja se i опа kJjucпa, о efektima delovaпja okvira - ро 



MEDIJSКI OKVIRI I UOKVIRIVANJE: PROSIRENJE EVROPSKE ... 273 

prvima medijski okviri konstitнisu politieku svest, ро drugima oni tek stvaraju vari
jacije u znanju (za detaljniju raspravu о trima paradigmama videti D' Angelo 2002). 

Pored pitanja granica okviгa kao "ezoterienog istraiivaekog koncepta" (En
tman 2007) i prethodno skiciranih tradicija izueavanja okvira, tezi se pronalazeпju 
pozicije teorije о okvirima u razпorodnom korpusu teorija о efektima masovnih me
dija. Nedavno је puЫikovano specijalno izdanje Journal ој Communication u celosti 
posveceпo vezama izmedu teorije postavljanja dпevnog reda ( eng. agenda setting), 
teorije postavljaпja prioriteta (eng. priming) i teorija postavljanja okvira. Medu tek
stovima eminentnih autora svake od triju tradicija postoje disonantna gledista. Ро 
prvima (Scheufele i Tewksbury 2007; Entmaп 2007; Weaver 2007) povecana раzпја 
sa kojom se istrazuje proces postavljanja okvira logiean је nastavak puta eij i је poee
tak Ьiо u teoriji о postavljanju dnevnog reda. Nastala sa ciljem da rasvetli politieko 
komuпiciranje, teorija dnevnog reda doЬilaje prvu empirijsku potvrdu u istrazivaпju 
uticaja medija na predsedпieke izboгe 1968. godine u Sjedinjenim Ameriekim Drza
vama. Autori istraiivanja Mekoms i So mogucnost i sposobnost medija da postavlja
ju dпevпi red definisali su kao "sposobnost medija da utieu na istaknutost dogadaja 
u javnoj percepciji" (McCombs i Shaw 1984: 64). U odnosu па osnovnu tezu - da 
nam mediji govore о eemu da mislimo - razvija se teorija postavljanja prioriteta ро 
kojoj su pitanja postavljena na medijskoj agendi опа u odnosu па koje vrednujemo 
ueinke politiekih aktera. Iako је u ovom smeru nastavio Gerbner teorijom kultivacije 
(Gerbner et а!. 1984) i institucionalnih predstava, teoгija okvira nametnula se pos\ed
njih godiпa kao eesci pratilac (Weaver 2007). Postavljanje okvira sag\edava se kao 
drugostepeno postavljanje ageпde, mada nije гее о vremenskom nizu, pri eemu okviri 
obezbeduju da se tema pozicionirana visoko na agendi sag\eda i sa aspekta onoga 
"sta паm mediji govore da mislimo". Vrlo s\ieno i Entman smatra da se "postavljaпje 
dnevnog геdа moze posmatrati kao drugo ime za uspesno izvodenje prvog zadatka 
uokvirivanja: definisanja proЫema koji zavreduju javnu ili vladinu paznju" (Entman 
2007: 164), dokje za istog autora postavljanje pгioriteta ime za krajnji cilj, nameгa
vani efekat uokviгivanja. Nasuprot ovom gledistu, ро kome је гее о kompatiЬilnim 
istrazivaekim programima, za Stivena Rizaje ova Ьitka ironienajer је "uokvirivanje 
deo reakcije protiv ogranieenja teorija о postavljanju dпevпog reda" (Reese 2007). 
Ovakvo stanovise, eiпi se, podrazumeva da teorija okvira obuhvata i teorije dnevnog 
reda, ne odbacujuci је vec је dalje гazvijajuci. Iz ovih raspгava vazno је zakljueiti 
da је ree о svakako komplemeпtarnim aspektima medijskog delovaпja koji stoje u 
slozeпim odnosima. Tema visoko na dпevnom redu moze Ьiti postavljeпa u odredeпi 
okviг te rezultirati postavljanjem prioriteta. Ili, samo adekvatno uokvirena tema moze 
se naci па dпevnom redu ( ovo Ьi Ьila perspektiva struenjaka za odnose s javnoscu). Ili 
eak, tema koja nije visoko na dnevnom redн moze tokom dнgoroenog нokvirivanja 
stvoriti odгedene efekte koji ne mогајн Ьiti н vezi sa prioritetom 'politiekih pitanja 
(recimo, medijsko potvrdivanje etпiekih stereotipa Ьi se dalo svrstati н оvн grupu). 
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PROSIRENJE EVROPSKE UNIJE U MEDIJSКIM OKVIRIMA 

Pri istrazivanju sadrfuja okvira moguca su se dva pristupa - induktivni i de
dнktivni (Semetko i Valkenbшg, 2000). Primena indнktivnog pristнpa podrazнmeva 
analizu vesti sa ciljem otkrivanja spektra mogucih okvira, odnosno nacina na koje 
se pitanja predstavljajн, te Ьi se moglo svrstati pod kvalitativna istraZivanja. Cesci, 
dedнktivni pristup obuvata prethodno definisanje okvira kao analitickih varijaЫi sa
drzaja, te је cilj istraZivanja da pokaZe u kojoj meri se odredeni okviri pojavljuju. 
Unapred definisani okviri mog11 Ьiti opsteg karaktera, primenjivi na Ьilo koja pitanja 
i teme (okvir konflikta, tople ljudske price, ekonomske posledice, odgovornosti itd.) 
ili mogu Ьiti sadrzinski specifiCni, u vezi sa odredenim dogadajem ili temom. 

U istraZivanju је preuzet koncept valentnih okvira na osnovu kojih Suk i de Vris 
analiziraju okvire u kojima se predstavlja prosirenje Evropske unije (Schuck i de Vreese 
2006). Valentni okviri vrednuju politicka pitanja ili situacije kao pozitivne ili negativne, s 
tim sto је potrebno dodatno prezicirati sadrfuje ili aspekte koji pripadaju ovoj dihotomiji 
(steta i korist, rizik i mogucnost, itd.). Suk i de Vris opredeljuju se za okvir rizika, odnosno 
negativno vrednovanje i okvir mogucnosti, odnosno pozitivno vrednovanje. 

Na osnovu Sukovog i de Vrisovog istraZivanja (Schuck & de Vreese 2006), kao 
i drugih istraZivanja izvestavanja medija о Evropskoj uniji (Semetko & Valkenburg 2000; 
de Vreese 2001; Oberhuber 2005; Statham 2006) fonnulisana su centralna istraZivacka 
pitanja: ( 1) u kojoj meri је izvestavanje о prosirenju Evropske unije predstavljeno (uokvi
reno) kao rizik ili kao mogucnost, (2) moZe li se utvrditi dominacijajednog od okvira i (3) 
u kojoj meri se okviri razlikuju u odnosu na tip dnevnih novina (kvalitetna stampa nasu
prot taЬ!oidnoj)? S obzirom na to da se radi о relativno malom uzorku, moguce је uraditi i 
duЬlju analizu sadrfuja dva osnovna okvira, te se kao dodatno istraZivacko pitanje postav
ljaju dominantni tematsko-sadrfujni okviri unutar sirih kategorija rizika i mogucnosti. 

Uzorakje sacinjen tako da obuhvati i kvalitetnu stampu i taЫoide. Као pred
stavnik kvalitetne stampe odabran је dnevni list Danas, koji ima izrazito malu cita
lacku puЫiku, ali koji redovnije od Ьilo kojih drugih novina izvestava о pitanjima u 
vezi sa Evropskom unijom. Као predstavnici taЫoidne stampe odabrani su najcitaniji 
taЬloid Kurir, а u drugom ciklusu prosirenja pridruzen muje i drugi veoma citani list 
Press (росео da izlazi 2005. godine). 

Analiza obuhvata novinske tekstove objavljene u dva perioda, dva talasa 
prosirenja Evropske unije, od 15. aprila 2004. do 15. maja 2004. (za listove Kurir 
i Danas) i od 12. decembra 2006. do 15. januara 2007. godine (za sva tri lista) do
stupne putem veb arhive navedenih novina. Opгedeljenje za ovako formiran uzorak 
pociva na drugim empirijskim istraZivanjima koja pokazuju da su medijski izvestaji 
о Evropskoj uniji prevashodno koncentrisani oko dogadaja (videti de Vreese 2001 ). 
Analizirani su samo tekstovi u kojima је kao centralna pгisutna jedna od sledecih 
tema 1) prosirenje Evropske нnije, 2) pridruzivanje pojedinacnih zemalja Evropskoj 
uniji. Tako uzorak cini sedamdeset i pet (75) novinskih tekstova. 
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Operacionalizacija okvira rizika i mogucnosti preuzeta је i adaptirana na 
osnovu rada Suka i de Vrisa tako da su za svaki tekst postavljeni dodatni parametri 
koji su teorijski relevantni za оЬа okvira (Schuck i de Vreese 2006: 13). То su: 1) po
zdravljanje ili odbacivanje prosirenja EU putem emocionalnog izraza (npr. dobrodos
li u EU), 2) prisustvo pozitivnih ili negativnih citata kao dodatnih izvora koji navode 
na odredenu interpetaciju, 3) navodenje koristi ili stete koje proisticu iz prosirenja, 4) 
upotreba racionalne argumentacija i 5) pozitivno ili negativno vrednovanje trenutnog 
i buduceg stanja novih zemalja clanica. U preliminarnom istra.Zivanju pokazalo se 
da treci i cetvrti parametar nisu dovoljno distinktivni, te su spojeni unutar jednog -
postojanje racionalne argumentacije putem navodenja stete i koristi. Binarni kodovi 
("da" = 1 i "ne" = О) dodati su svakom od tekstova i podeljeni brojem indikatora 
okvira (ukupno cetiri) tako da su formirane dve indeksne skale koje variraju od О 
(okvir nije prisutan) do 1 (okvir је u potpunosti prisutan). Pri trecem istra.Zivackom 
pitanju, napustenje deduktivni pristup i sacinjenaje otvorena lista koja dalje upotpu
njuje sadrzaje okvira rizika i mogucnosti. 

Pre same analize okvira potrebno је napomenuti da је dnevni list Danas 
mnogo vise izvestavao о prosirenju EU (68 tekstova) u odnosu na taЫoide Press 
i Kurir, u kojima se ova tema javlja tek na marginama spoljnopolitickih rubrika (6 
tekstova). Prosirenju 1. таја 2004. godine list Kurir posvecuje samo jedan tekst, 
dok sledecem prosirenju posvecuje dva teksta. Mozemo zakljuciti da se u taЫoidima 
prosirenje Evropske unije nalazi nisko ili cak izvan dnevnog reda, dok је u Danasu 
tema postavUena izuzetno visoko. 

Rezultati pokazuju postojanje okvira rizika ili mogucnosti u svim analizi
ranim novinama, te se moze utvrditi da је prosirenje Evropske unije postavljano u 
prethodno definisanim okvirima (videti detaljan prikaz u Tabeli 1). 

Tabela 1. Prisustvo okvira mogucnosti i okvira rizika 

Mogucnost Rizik 

Ukupno (svi listovi, оЬа talasa prosirenja EU) 0.31 0.23 
Prosirenje Evropske unije 2004. godine 0.33 0.19 
Prosirenje Evropske unije 2007. godine 0.28 0.4 

Kurir о 0.42 
Press 0.25 0.5 
Danas 0.34 0.21 

Uz ovako uzorkovanu stampu otezano је odredivanje dominantnog obrasca 
predstavljanja prosirenja Evropske unije. Kada se posmatraju ukupni rezultati mo
glo Ьi se zakljuciti da је rec о prilicno izbalansiranom pristupu, medutim razlike 
koje postoje izmedu kvalitetne stampe i taЫoida ne dozvoljavaju ovakav sumarni 
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zakljucak. TaЫoidi и Srblji пeguju slicaп, evroskepticaп pristup kao i пjhovi parnjaci 
iz zemalja Evropske uпije (Schuck i de Vreese 2006; Statham 2006). U пј ima је do
minantnije interpretiraпje prosirenja EU и smis\u rizika, troskova, сепе, koju zemlje 
koje pristнpaju EU imaju. Za razliku od njih, kvalitetna stampa nesto vise favorizнje 
mogucпosti i doblti koje se sticu claпstvom и evropskoj porodici. Pristup је mпogo 
vise izbalansiran, te su razlike izmedu dva koпkureпtпa okvira mпogo manje. 

Takode, vidljive su razlike izmedu prvog talasa prosirenja kadaje 1 О zemalja 
(Letonija, Estonija, Litvanija, Poljska, Ceska, Slovacka, Madarska, Slovenija, Malta i 
Kipar) postalo delom Evropske unije i kadaje ovaj dogadaj mnogo vise uokviren kao 
mogucпost, i drugog talasa, 2007. godiпe, kada Bugarska i Rumuпija postaju с\апiсе. 
u tom periodu cak i proevropski orijeпtisana ozblljпa stampa ima vise izbalaпsiraп 
pristup (mogucпosti = 0.32, rizici = 0.27). 

Dalja analiza sadrzaja dva osпovna okvira pokazuje relativnu konzisteпtпost 
okvira rizika (Tabela 2) и оЬа talasa prosirenja. Strah i rizik od poskupljenja posle 
ulaska zemlje и Evropsku uniju jednako su prisutni. Ovaj aspekt prisutan је i и na
slovnim Ыokovima poput: "Potrosacka grozпica и novim clanicama EU" (Danas, 
27.IV 2004), "U Evropu sa zalihama" (Danas, 24-25.IV 2004). Као drugi elemeпti 
rizika pojavljuju se gubltak nacioпalnog i kulturnog identiteta, jaz izmedu bogatih i 
siromasnih zemalja Evropske unije, odnosno zaostajaпje пovih clanica za staпdardom 
ostalih i пesto mапје opasnosti и vidu ogranicenja poljoprivredпe delatnosti i pretпje 
evropskom trzistu radne snage. Као pretnja Evropskoj uniji, pri prikljuceпju Bugar
ske i Rнmunije, poseban је naglasak па prevelikom stepeпu kriminala i korupcije. 

Tabela 2: Rizici od prosirenja Evropske unije 

Pretnja naciona lnoj poljoprivredi 

Pretnja evropskom trzistu radne snage 

Prevelik stepen kriminala i korupcije 1' 

Zaostajanje za standarom drugih EU 

zemalja 

Gubltak nacionalnog i kulturnog ' 

identiteta ••••••••••• 

Poveca nje се na 

о 0.5 1 l,5 2 25 3 35 

2007 

• 2004 
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Za razliku od rizika i pretnji koje, cini se, formiraju relativno stabilan okvir 
predstavljanja, mogucnosti i koristi mnogo su razudenije zbog cega mozemo zaklju
citi da zavise od specificnosti zemalja koje su postale clanice (Tabela 3). Vece pro
sirenje ро broju zemalja predstavljeno је, pre svega, kroz vizuru snaznije Evrope. 
VaZan okvir u ovom periodu је i jacanje staЬilnosti i sigurnosti, pre svega u premo
scavanju hladno-ratovske linije podele, ali i u smislu јасе regionalne bezbednosti. 
Uticajni okviri 2004. godine Ьili su i povecan nivo s\oboda i demokratije, jacanje 
privrede i bolja zastita nacionalih manjina. Komparativno, svi navedni okviri mnogo 
su manje zastupljeni u medijskom izvestavanju krajem 2006. i pocetkom 2007. godi
ne. Osnovni okvir u kome se pridruzivanje predstavlja kao pozitivno jeste korist od 
direktne finansijske pomoci Evropske unije novim clanicama. 

Tabela 3. Mogucnosti od prosirenja Evropske unije 

Bolja zastita manjina .1818181 

Ј аёаnје privrede 

Direktna finans ijs ka ········· ·· ····:~:~.-.·:··-···· 

pomocEU 1811111111111118181818" 
- ··'-····-·········--' 

! 

• 2004 

Vise mogucnosti za I' ilJ"fll .. l8lllll8"ilJ! l8·l8· 
zapos ljavanje 1 

staЬilnost; s igurnost •· •. ··111.-."111·1· .•.. 111.··~1р111·р:1
1 

l8lllll8l8lllll8lllll8• 

Ј аёа Evropa 

о 0,5 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 

Diskusija 

U kontekstu teme rada moguca su dva pravca dalje diskusije -prvi, koji vodi 
daljem promisljanju teorije postavUanja medijskih okvira i drugi, koji vodi proЬ!e
matizovanju uloge medija u stvaranju ili pospesivanju evroentuzijasticnih i evroskep
ticnih stavova. Pokusacemo da ih integrisemo u vidu zavrsnih napomena. Svaki od 
pravaca mogao Ьi se i dalje granati ka podjednako relevantnim aspektima. U okviru 
prvog, cine se znacajnim pitanja metodoloskog karaktera, kao i ona о efektima de
lovanja medijskih okvira. Sa stanovista metodologije istraZivanja medijskih okvira 
potrebno је uociti niti koje Ьi povezale analizu medUskog diskursa i analizu okvira, 
posebno u segmentu kvalitativne analize okvira. Takav pristup, daje primenjen, dao 
Ьi rezultate cija Ьi eksplanatorna moc Ьila dalekoseznija od one koju ovako nude. 
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Kako је и uvodu navedeno, odgonetanje efekata medijskog pгedstavljanja 
ne donosi jednoznaene teoгijske i empiгijske zakljueke. Osnovne linije гazilazenja 
vidljive su izmedu kognitivistiekog i kгitiekog pгistupa. U okviгu prvog, гее је delo
vanju koje гezultiгa и manjim ili vecim pгomena и znanju, ali koje је i dalje veoma 
zavisno od eitavog niza dгugih faktoгa. Autoгi kгitiekih studija sagledavaju medijske 
efekte и kategoгijama ideoloske funkcije i pгoizvodnje stvaгnosti, ргi eemu su elite 
te koje namecu putem medija svoje definicije stvaгnosti. U specifiCnim kaгakteгi
stikama i posebno tehnikama, kгitieke studije гazotkгivaju i demistifikuju naeine na 
koje medijske poгuke ostvaгuju ideoloske efekte (Hartley 2002). Izmedu ova dva 
opгedeljenja svakako postoji i mnostvo nijansi, а medu njima se nalazi i Ыiskost 
ili direktnost iskustva koje se medijski posreduje. U tom smislu potгebno је pitanje 
medijskog predstavljanja Evгopske unije i ргосеsа i dogadaja unutaг nje posmatгati 
zasebno. Suk i de Vris (Schuck i de Vгeese 2006) ustanovili su da postavljanje medij
skih okviгa nema nezavisne efekte, vec је uslovljeno nivoom pгethodnog politiekog 
znanja ispitanika. Oni sa niskim prethodnim saznanjima bili su podlozniji uticajima 
medijskog predstavljanja, dok su ispitanici sa vecim politiekim znanjima neke medij
ske okvire odbacivali. Ovakvi rezultati svakako nisu zaeudujuci, ni novi i diskusija и 
ovom smeru vodila Ьi ka ispitivanju kompatiЬilnosti medijskih i individualnih okviгa 
i naeina na koji medijske sheme rezonuju one postojece, kojima barataju elanovi pu
Ыike. Dгugo istraZivanje medijskih efekata na formiranje javnog mnenja (deVгeese 
& Boomgaarten 2006) pokazuje da efekti zavise od istaknutosti i prisutnosti izvesta
vanja (pitanje dnevnog геdа) i stalnosti usmerenja ili okvira koje mediji postavljaju. 
Ukoliko se и medijima pojavljuju konkurentni ili nekonzistentni okviri njihov uticaj 
Ьiсе daleko manji. 

Ukoliko prihvatimo pгethodne zakljueke kao smernice, moramo razlieito 
vrednovati efekte kvalitetne stampe i taЬ\oida. u pristupu kvalitetne stampe tema 
pгosirenja Evгopske unije visoko је na dnevnom redu. Medutim, okviri koji se postav
ljaju samo su relativno konzistentni (videti Tabelu 1 ), гее о izbalansiгanom izvesta
vanju, sto umanjuje njihovu delotvoгnost. Sa dгuge strane, оЬа taЬ\oida veoma malo 
paznje pridaju temi о pгosirenju Evropske unije, te nedostaje istaknutost i pгisutnost 
sadrzaja koji Ьi obezbedili uticaj (negativnih) okvira. Tako posmatrano analiziгana 
stampa bezmalo da ne ostvaгuje uticaj na stavove ili mnenja gradana SrЬije. 

Medutim, nije moguce sagledati ueinke medUskih okviгa prema uzorku sa
einjenom samo na osnovu tekstova о pгosirenju Evгopske unije, kada и dva talasa 
dvanaest zemalja stupa и punopravno elanstvo. Ree је о slozenijem i sveobuhvatni
jem procesu koji obuhvata izmedu ostalih i RepuЬ\iku SгЬiju, а pitanje pгosiгenja EU 
iz perspektive pridгuzenja SгЬiје izuzetno је visoko i na politiekom i na medijskom 
dnevnom redu. Istrazivaei beleze podeljenost и stavovima medu gгadanima, stгan
kama i elitom na one pгotiv pridгuzenja (negativno nastrojene prema Uniji) i one 
za pridruzenje (Bogosavljevic 2007; Lutovac 2007). U ovom kontekstu posmatrano 
negativni okviri koje postavlja taЬ\oidna stampa, kada је гее о pridruzivanju drugih 
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ze111alja Evropskoj uniji, efekte ostvaruje u sadejstvu sa negativnim okvirima u koji
ma izvestava о pridruzivanju Srblje Evropskoj uniji. Slicno tome, uokvirivanje lista 
Danas, kada mu se pridodaju i drugi izvestaji, nije vise nekonzistentno, vec pretezno 
pozitivno. 
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МЕША FRAMES AND FRAMING: 
ТНЕ EUROPEAN UNION ENLARGEMENT IN SERBIAN PRESS 

SUМMARY 

Media reporting on the European Union Enlargement in 2004 and 2007 is 
being analysed using the analysis of frames set Ьу media. Using deductive approach 
to media frames analysis, it is concluded that the Enlargement is presented in va
Ienced media frames, as risk and possiЬility. Method of open content list is used for 
analysis of characteristic elements ofthe two broader frames to reach the conclusion 
that the risk frames are more consistent during two cycles of the Enlargement. The 
paper discusses the effects ofmedia framing and concludes that, in comblnation with 
other frames, taЬ\oids (Kurir and Press) create negative attitudes towards the EU 
Enlargement, whereas qua\ity press (Danas) creates positive attitudes. 

Кеу words: media frames, frame ana\ysis, press, the European Union En
Iargement 
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SLIКA KOSOVA U DNEVNIM LISTOVIMA U SRВIJI 
Monitoring Mailar Soa i Вlica 

Dubravka Valic Nedeljkovic 

SAZETAK 

U radu se najpre daje drustveno po\iticki okvir izvestavanja о situaciji na Kosovu 
na samom pocetku 2008. Zatim se upucuje na informativnu praksu najveceg dnevnog lista na 
jednom manjinskomjeziku u Vojvodini i najcitanijem dnevnom listu u SrЬiji ро visegodisnjim 
ispitivanjima javnog mnjenja. Iznose se rezultati monitoringa 137 tekstova Madar Soa i 381 
tekst Blica. Fokus је na sadrzajima objavljenim u januaru i februaru 2008. vezanim za situa
ciju na Kosovu. 

Кljucne reci: javni interes, stampa, madarski jezik, srpski jezik, Madar So, Blic, 
pseudo dogadaji, zivotni sadrzaji, poruka, podtekst, multikulturalnost. 

1.UVOD 

1.1 Teorijski okvir 

"Gde па kraju krajeva univerzalna ljudska prava poCinju? 
И malim mestima, Ьlizu kuce ... 

То su mesta gde svaki covek, 
zena i dete traze jednaka prava, 

jednake mogucnosti, 
jednako dostojanstvo ... " 

Eleonora Ruzvelt 1 

1 "Where after al\, do universal human rights begin? In small places. close to home ... Such are the places where 
every man, woman and child seeks equal justice. eqнal opportunity, eqнal dignity ... " Eleanor Roosevelt Pнb-
lished Ьу the United Nations Department оt'РнЫiс InЉrmation DPI/1937/A--December 1997. http://www. 
unhchr.ch/нdhr/miscinЉ/carta.htm 
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Ova pouka Eleonore Ruzvelt, kratka је i jasna definicija javnog interesa za 
svaki medU u multikulturnim zajednicama, posebno onim obremenjenim visedece
nijskim konfliktom i krsenjima ljudskih prava. Опа u sebi obuhvata program i susti
nu medijskog delanja kako stampanih tako i elektronskih glasila koja izvestavaju iz 
takvih podrucja za domaci ili za strani aнditorijшn. 

Medutim, sustinaje u tome da se novinari danas, izvestavajuci iz konfliktnih 
sredina sve vise bave informisanjem о tome sta је ko rekao о zbivanjima na terenu, 
nego о dogadajima koji cine njihovu svakodnevicu, zatim odnosom medu ljudima 
razlicitog nacionalnog, jezickog i verskog predznaka, kao i odnosom drzave i pojedi
nih etnickih i verskih zajednica, ali i suseda te medunarodne zajednice. U najkracem, 
svih aktera bez obzira da li imaju eksplicitnu ili implicitnt1 тос ili ne, i и kojoj meri 
su u poziciji da uticu na dnevno-politicku praksu. 

Kosovo је decenijama u politickom, ра time i informativnom, fokusu pre 
svega celog zapadnog Balkana. Neslaganjem sa statusom Kosova, da podsetimo, ро
сео је raspad SFRJ 1989. Prema mnogim politickim analiticarima 17. februara 2008. 
proglasenjem nezavisnosti Kosova dekonstrukcija SFRJ је na kraju. 

Drustveno-politicki kontekst najkonfliktnije Kosovske krize, dijahrono2 po
smatrano, u najkracem se moze predstaviti na sledeci nacin. 

1989: Autonomija Kosova ukinuta novim srpskim ustavom, cime је pokrajina stav
ljena pod direktnu kontrolu Beograda. Slobodan Milosevic izabran za predsednika 
SrbUe. 
1990: Nemiri u kojima ucestvuje na hiljade kosovskih АIЬапаса. Beograd pojacava 
prisustvo jugoslovenske vojske i srpske policije u pokrajini. Uvedeno vanredno sta
nje. 
Juli - Lideri kosovskih AIЬanaca proglasavaju nezavisnost. Srbija raspusta pokrajin
sku skupstinu. 
Оо septembraje otpusteno vise od sto hiUada alЬanskih radnika и drzavnim preduze
cima i institucijama. Nad aIЬanskim institucUama na Kosovu vrsi se represija i ukida 
se skolstvo na alЬanskom jeziku, da Ьi ponovo Ьilo uvedeno 1994. godine. 
1991: AIЬanija priznaje samoproglasenu repuЫiku Kosovo. 
1992: April - posle otcepljenja Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije i Slove
nije od Socijalisticke federativne repuЫike Jugoslavije, Srblja i Crna Gora osnivaju 
Saveznu repuЫiku Jugoslaviju. 
Kosovski AIЬanci organizuju pleblscit koji ne priznaju ni Beograd niti Ьilo koja stra
na vlada. Pisac Љrahim Rugova, zagovornik "pasivnog otpora", izabran је za pred
sednika samoproglasene RepuЫike Kosovo; formira se pokrajinski parlament. 
1995: Juli - srpski sud osuduje 68 kosovskih AIЬanaca, optuzenih za formiranje 
paralelnih policUskih snaga, na osam godina zatvora. Avgust - srpske vlasti naselja-

2 http://www.balkantiines.coin 
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vaju пekoliko stotiпa srpskih izbeglica iz Hrvatske па Kosovu, sto izaziva proteste 
А!Ьапаса. 

1996: Ро prvi put se pojavljuje separatisticka pobuпjeпicka grupa, koja sebe пaziva 
Oslobodilackom vojskom Kosova (OVK) i preuzima odgovornost za vise bombaskih 
i drugih параdа protiv Srpske policije i drzavпih zvaпicпika. 
1997: OVK organizuje vise параdа па srpske lidere, policiju i kosovske АIЬапсе koji sa
raduju sa SrЬima. Kosovski SrЬi isteraпi su iz mпogih mesovitih sela. Oktobar - srpska 
policija gusi demoпstracije alЬanskih studeпata, sto izaziva поvе параdе ОVК. 
1998: Februar-mart - SrЬija krece u veliku represivпu akciju па Kosovu. Na de
setiпe ljudi uЬijeno је, а na stotine hiljada civila, uglavnom kosovskih А!Ьапаса, 
primoraпo је da пapusti svoje kuce. 
April - 95 odsto Srba glasa па referendumu protiv meduпarodпog posredovaпja na 
Kosovu. Мај - Milosevic i Rugova ро prvi put odrzavaju razgovore, ali posle srpske 
ofanzive u Decanima u kojoj strada па desetine AIЬanaca, a!Ьanska straпa odЬija da 
se pojavi na novim sastancima. Septembar - dvadeset i dvoje masakriranih AIЬana
ca pronadeno па centralnom Kosovu posle srpskih napada па tom podrucju. Savet 
bezbednosti UN usvaja rezoluciju kojom poziva па prekid vatre na Kosovu i upozo
rava vlasti u Beogradu da Ьi mogle da se suoce sa "dodatnim merama" ukoliko пе is
postuju taj zahtev. Oktobar - pod pretnjom vazdusпih параdа NATO na srpske vојпе 
ciljeve i prema sporazumu kojim је posredovao americki izaslanik Ricard Ho!Ьruk, 
Milosevic pristaje da povuce пеkе trupe i dozvoli dolazak dve hiljade posmatraca na 
Kosovo. Decembar - u пajtezim sukoЬima od prekida vatre uЬiјепо trideset i sest 
pripadnika OVK. Sestorica Srba uЬijena u пapadu na kafic, sto izaziva masovne pro
teste Srba. U najnovijim borbama na severu gine najmaпje petnaest osoba. 
1999: Januar - U selu Racak otkriveпa tela 45 AIЬanaca. Februar-Mart - Me
dunarodni mirovпi pregovori predstavпika zaracenih straпa odгZani u Rambujeu u 
Fraпcuskoj. Pregovori su prekinuti 19. marta, posto su srpski predstavnici odbacili 
predlozeпi sporazum, koji su АIЬапсi potpisali. 
20. mart - Evakuacija meduпarodnih mirovnih posmatraca iz bezbedпosпih razloga 
i opasпosti od NATO bombardovanja. 24. mart- NATO krece u vazdusпe параdе па 
Jugoslaviju. 10. juni - generalпi sekretar NATO Havijer Solana prekida vazdusпe 
udare. Savet bezbednosti UN donosi Rezoluciju 1244 kojom pozdravlja pristanak Ju
goslavije na politicko resenje, ukljucujuci i momentalni prekid пasilja i brzo povlace
пje vojske, po\icije i paravojпih sпaga. Rezolucija stavlja Kosovo pod meduпarodпu 
upravu i пalaze formiraпje i rasporedivaпje mirovпih sпaga NATO - KFOR. 
2001: Novembar - па Kosovu odrzaпi prvi demokratski opsti izbori, па kojima po
beduje Rugoviп Demokratski savez Kosova (DSK). 
2002: Februar - Rugova izabraп za predsedпika Kosova, Вајrаш Redzepi postaje 
premijer. 
2003: 14. oktobar - srpski i a!Ьanski lideri sastaju se u Becu radi prvih direktпih raz
govora od kraja sukoba 1998-1999. Decembar - UN ustaпovljavaju paket staпdarda 
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koje Kosovo mora da ispнпi pre pocetka razgovora о odredivaпjн kопаспоg statusa 
koji treba da роспн 2005. godiпe. 
2004: Mart - u trodпevпim meduпacioпalпim sukoЬima, пajgorim od kraja sukoba 
1998-1999, strada devetпaest osoba, а па stotiпe ih је povredeпo. Na stotiпe kuca 
i verskih objekata osteceпo ili нпistепо tokom пemira sirom pokrajiпe. Oktobar -
predsedпik Rugova ропоvо је izabraп па tu duzпost posle pobede DSK па opstim 
izborima, bojkotovaпim od straпe kosovskih Srba. Bivsi komaпdaпt ОУК i voda 
Saveza za Ьнdнспоst Kosova Ramнs Haradiпaj imeпovaп је za premijera. 
2005: Mart - Haradiпaj podпosi ostavkн па mesto premijeгa da Ьi se pojavio pred 
Haskim triЬuпalom zbog optuzЬi za ratпe zlociпe. Na mestu predsedпika vlade za
meпjuje ga Bajram Kosumi. 
2006: 21. januar - predsedпik Rugova umire od raka pluca u svojoj kuci u Pristiпi; 
пasleduje ga sledeceg meseca Fatmir Sejdijн. 20. februar - pocetak direktпih prego
vora u Becu izmedu predstavnika Srba i kosovskih А!Ьаnаса, uz posredovanje me
duпarodпe zajedпice. Pregovorima rukovodi izaslaпik geпeralпog sekretara UN Ko
fija Апапа, Ьivsi fiпski predsedпik Marti Ahtisari. Mart - zbog kritika u sopstveпoj 
straпci, Kosumi podnosi ostavku па mesto premijera; пasleduje ga Ьivsi komaпdaпt 
ОУК Agim Сеkн. Oktobar - srpski Ьiraci izglasavaju refereпdum о пovom ustavu, 
ll kome se Kosovo opisuje kao пeotudiv deo teritorije SrЬije. 
2007: 2. februar - Specijalпi izaslanik UN-a Marti Ahtisari predstavlja пacrt predlo
ga za buduci status Kosova. Nacrtom se tezi zastiti mапјiпа па Kosovu i istovremeno 
daje pravo pokrajini da se pridruzi meduпarodпim orgaпizacijama i usvoji пасiопаlпе 
simbole. 26. mart - Ahtisari podпosi izvestaj Savetu bezbednosti UN-a. Оп kaze 
da Beograd i Pristina ne mogu da postignu dogovor i da је medunarodno пadziraпa 
пezavisпost jediпi odgovor za Kosovo. 3. april - Savet bezbedпosti UN-a росiпје 
raspravu о Ahtisarijevom plaпu koji su lideri kosovskih АЬапаса prihvatili, ali ga је 
Beograd odЬio. 
20. jul - Nacrt rezolucije Saveta bezbedпosti zasпovaпe па Ahtisarijevom plaпu povuceп 
је iz procedure zbog protivljeпja Rusije. 10. avgust - "Trojka" posredпika koji predstav
ljaju EU, Sjediпjeпe DrZave i Rusiju pokrece пovu ruпdu razgovora о statusu Kosova. 29. 
novembar - Razgovori koje је predvodila trojka zavrseпi su bez sporazштia. 
2008: Vreme monitoringa obradenog u ovom radu 
16. januar - Savet bezbednosti UN-a sastaje se da razgovara о Kosovu, ali ostaje 
podeljen oko tog pitaпja. 
28. januar - Miпistri inostraпih poslova EU razmatraju plaпiraпu misijt1 па Kosovu. 
17. februar - Parlament Kosova glasao za proglaseпje пezavisпosti od SrЬije. Ko
sovo su potom kao пezavisпu drzavu prizпale Sjediпjeпe Drzave, пekoliko zemalja 
с!апiса EU i druge zemlje sirom sveta. 

Na vanredпoj sedпici u пedelju ( 17. februara) Skupstiпa Kosova jednoglasno је usvo
jila deklaraciju о пezavisпosti od SrЬije. "Mi, lideri iпstitвcija Kosova, proglasava-
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то Kosovo slobodnom i nezavisnom zemljom'', navodi se u deklaraciji i obavezuje 
na pridrzavanje plana koji је 2007. godine izlozio specijalni izaslanik UN-a Marti 
Ahtisari." Izraiavamo spremnost institucija i izraiavamo svoju posvecenost zastiti i 
promovisanju prava i sloboda svih zajednica na Kosovu i njihovom ucescu u dono
seпju odluka", navodi se u dokнmentu koji је parlamentu procitao premijer Hasim 
Taci. "Pridrzavacemo se obaveza iz Ahtisarijevog plana i ispunicemo te obaveze u 
buducnosti - posebno Aneks 12 njegovog plana, onaj koji se odnosi na prava etnickih 
zajednica". Deklaracijom se takode pozdravlja pravosudna i policijska misija EU na 
Kosovu i poziva NATO da nastavi svoju sadasnju mirovnu misiju. Obecava se da 
се Kosovo doprineti pomirenju na Balkanu i izraiava zelja za "dobrim odnosima sa 
svim nasim susedima, а роsеЬпо sa Srbijom". 

U SrЬiji је proglaseпje nezavisпosti izazvalo burпu reakciju mase ispoljeпu na ulic
пim demonstracijama u svim vecim gradovima. Srpski premijer Vojislav Kostuпica 
obratio se na nacionalnoj televiziji ubrzo pos\e glasanja u Pristini. Onje pozvao gra
daпe SrЬije "da budujedinstveni i pokafu celom svetu da mi пе prizпajemo stvaranje 
lazne drzave na nasoj teritoriji". SrЬija је zapretila da се povuci svoje diplomate iz 
zemalja koje priznaju Kosovo i da се se ekonomski osvetiti zemljama koje podrze 
пezavisпost. EU i NATO pozvali su sve strane u regioпu da ostanu smirene u pogledu 
proglasenja nezavisnosti Kosova, navodi se u odvojenim saopstenjima objavljenim 
u poпedeljak (18. februara) ujutro. U Pristini se slavilo vec u subotu 16.02.08. Ljudi 
su izasli па ulice igrajuci i masuci a!Ьaпskim nacionalnim zastavama. U Beogradu 
је medutim vise stotina srpskih nacionalista demoпstriralo protiv nezavisnosti. Oko 
1.000 ljudi okupilo se da protestuje protiv odvajanja Kosova ispred Ambasade Slove
nije u SrЬiji, koja је trenutno predsedavajuca rotirajuceg predsednistva EU. Premijer 
Vojislav Kostunica rekao је da SrЬija moze da ude u EU samo sa Kosovom kao de
\om svoje teritorije. Pre Ьilo kakvih daUih razgovota о clanstvu SrЬije u EU, Unija Ьi 
јаsпо trebalo da definise srpsku teritoriju koju prizпaje. Rusija i Kina, claпice Saveta 
bezbedпosti UN sa pravom veta, izrazile su veliku zabriпutost oko proglasenja ne
zavisnosti Kosova od SrЬije. Najodlucniji protivnik Kosova na medunarodnoj sceпi 
је Rusija, koja је trazila odrzavaпje sastaпka Saveta bezbednosti UN о tош pitanju 
u poпedeljak 18.02. i zahteva anuliraпje odluke Pristine. Kina је u meduvremenu 
izrazila "duboku zabrinutost" zbog situacije i ostro osudila Tajvan zbog priznaпja. 
Premijer AIЬanije Sali Berisa demantovao је u iпtervjuu austrijskoj пoviпskoj ageп
cij i АРА daAIЬanUa ima Ьilo kakvu zelju da se ujediпi sa Kosovom ili da ga aneksira. 
Nakon proglasenja usledilo је pojedinacno priznavanje Kosova koje ne ide, nasuprot 
ocekivaпjima, prizeljkivaпom dinamikom. 

Mediji u SrЬiji su pomno i oЬimno pratili procese koji su se odvijali u zeшlji, па Ko
sovu i u medunarodnoj zajedпici. То istovremeпo ne zпaci i daje auditorijшn SrЬije 
Ьiо i adekvatno informisaп. 
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1.2 Metod, korpus 

Osnovna metoda је komparativna kvantitativno-kvalitativna analiza sadrza
ja samo tekstova posvecenih Kosovu3 dnevnog lista na madarskom jeziku Madar So 
i na srpskom jeziku Blic. 

Analiza sadrzaja је fokusirana na nekoliko elemenata prezentacije Kosova 
и dnevnoj stampi na vecinskom i jeziku jedne od najbolje politicki organizovane i 
najbrojnije manjine, (Madarske) na strukturu sadrmja и pogledu tema i subjekata о 
kojima se izvestava, kao i na utvrdivanje nivoa medijske samostalnosti и iniciranju 
izvestavanja, odnosno definisanja neke teme kao znacэjne zajavnost. 

Analizirani su svi prilozi posveceni iskljucivo Kosovu, а nisu и obzir uzi
mani oni koji su sasvim sporadicno и nizu vise centralnih tema, spomenuli i situaciju 
na Kosovu. Monitoring је dizajniran tako da utvrdi osnovne karakteristike pisanja о 
Kosovu и dnevnoj stampi и pogledu medijskih standarda informativne produkcije, 
vrste angaZmana novinara и pogledu inicijative и pracenju dnevnih dogadaja i vaznih 
tema, tematske strukture, izbora subjekata о kojima se govori и tekstovima ili cije 
se misljenja i stavovi prezentuju auditorijumu, aktera о kojima subjekti izraZavaju 
misljenje. 

Jedinica analize је samostalni odsecak koji kao preteznu temu sadrzi Ko
sovo, а kao formu podrazumeva zaokruzeni pisani sadrzaj bez obzira na vrstu i tip 
novinarskog i ne novinarskog zanra - od nadnaslova do potpisa autora ukljucujuci 
okvir, fotografiju, grafiku, crtez. 

Za potrebe analize konstruisanje posebnan kodeks jedinstveno primenjen и 
svim analizama и okviru medunarodnog projekta "Media Coverageofthe Situation in 
Kosovo" (Medijsko pokrivanje situacije na Kosovu). 

Као odlike/orme registrovane su ukupan broj stranica novina, datum objav
ljivanja, redni broj teksta, duzina teksta, zanrovska vrsta, povod za izvestavanje, 
oprema teksta, lokacija na koju se odnosi tekst, odnos teksta i njegove forme (nadna
slov, naslov, podnaslov), kao i mesto и novinama gde је tekst pozicioniran. 

Као odlike sadrzaja registrovane su izvor informacije, tema/teme, subjekt/i 
kao nosioci radnje ili stava о kome se izvestava, sadrzaj fotografije, grafike ili crteza 
koji prate tekst ili su zasebna rubrika и novinama. 

U tekstuje bilo moguce registrovati vise tema о kojima se pise. Ukupan broj 
registrovanih tema stoga је veci od broja uzorkovanih tekstova. Takode је Ьilo mo
guce da se и istom tekstu spomiпje vise lokacija te se tako broj tekstova ne poklapa 
i sa brojem lokacUa. 

3 lstra.Zivanje је raderю ро ide11tit11oj metodologiji н 11 zcmalja J11goistotne Evrope kao i 11 Engleskoj, Poljskoj 
i ltaliji. Realizovao ga је projcktni konzorcijum SEENPM, mreze za profesioпalizacijн medija j11goistotne 
Evrope. Rezultati su prezeпtovaпi па medunarodnoj koпferenciji "Media Coverageof the Sitt1ation in Koso
vo" (Medijsko pokrivaпje sitнacije па Kosovв) 11 Skoplj11 od 16. do 18. maja2008. 



SLIKA KOSOVA U DNEVNIM LISTOVIMA U SRBIJI 287 

Osnovпi kvantitativni pokazatelj је broj tekstova. Broj priloga omogucava 
da se utvrdi ucestalost kojom se pojavljuju tekstovi о Kosovu u dпevпim пovinama 
sto se na primer stavljanjem u korelaciju sa drustveпo-po\itickim koпtekstom i kon
tekstom vremeпa (u smislu datuma) moze tumaciti kao роvесапје pritisaka пajavпost 
us\ovljeпo koпftiktom visokog stepeпa. Ovde se moze svrstati i ucestalost pojavljiva
пja пoviпarskih zanrova, zatim izvora i s\. 

Kvalitativni pokazatelji odnosili su se na vrednovanje izvora, tematskog i Zan
rovskog okvira, odnosa ilustracije prema tekstu ali i opreme teksta prema sadrZaju. 

Korpus obuhvata ukupno dva meseca (januar i februar 2008) uzorkovanih 
tekstova о Kosovu u: 

(1) Madar Sou, jedinom dпevnom listu па jeziku nacionalne manjiпe u SrЬiji 
(madarskom) - ukupno 138 tekstova ( 45 u jaпuaru i 93 u februaru). Osnivac i vlasnik 
Madar Soa је Nacionalni savet Madara. Podsetimo, Skupstiпa Vojvodiпe је prihvatila 29. 
јuпа 2004. da nacioпalпi saveti preuzmв osпivacka, vlasпicka i upravljacka prava koja su 
јој pripadala nad пovinsko-izdavackim kucama najezicima пacioпalпih mапјiпа. Madar 
So izlazi 65 godina, finansira se iz budzeta sekretarijata za informacija PIV.4 

(2) Blicu, najtiraZnijem dпevnom listu и Srblji ро visegodisnjim istraZiva
njima pracenja medija u Srblji - ukupno 381 tekst: 137 u januaru i 254 u februaru. 
Vlasnik Blicaje svajcarska medUska korporacija Ringer, izlazi 12 godina. Blic је prvi 
dпevni list оsпоvап od strane korporacije и SrЬiji. 5 

Rezultati istraZivaпja u okviru ovog SEENPM meduпarodпog projekta su 
prezentovani па Konferencij i "Media Coverage of the Situation in Kosovo" (Medij
sko pokrivanje situacije па Kosovu) u Skoplju od 16. do 18. maja 2008. U ovom radu 
се se uz dozvolu autora, kao komparativni podaci, koristiti rezulatati prezeпtovani na 
пavedenoj konferenciji. 

2. ANALIZA EMPIRIJSKOG MATERIJALA 

2.1. Uvodne паротепе 

Rezu\tati aпalize predstavljeni su ро kategorijama, komparativno, kako Ьi 
se stekao uvid u to kako mediji mапјiпа, koje su integralпi deo drzave Srblje, prate 
situaciju na Kosovu s obzirom da је пjihov odпos prema Kosovu kнlturno пemarki
ran и odпosu na veciпsko staпovпistvo koje је za Kosovo vezano na jedan specificni 
kнlturoloski veoma паg\аsепо uslovUeп пасiп. Komparativni pristнp је, kada је god 
to Ьi\о relevantno za tumacenje rezultata monitoringa Blica i Madar Soa, koriscen 

4 Zahvaljujemo Norbertu Sinkovicu i Cili Ceke za kodiraпje uzorka u Madarsou. 
5 Zal1valjujemo Zark11 Bogosavljevicu za kodiranje uzorka u Blicu. 
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citiranjem podataka dobijenih monitorovanjem medija u zemljama u kojimaje pro
jekat SEENPMa "Media Coverageofthe Situation in Kosovo" realizovan а najnepo
srednije su zainteresovane za ovo pitanje: u AIЬaniji, Crnoj Gori i Makedoniji, dakle 
zemljama u kojima su AIЬanci vecinsko stanovnistvo, odnosno konstitutivni narod. 
Samo na opservacijskom nivou korisceni su i rezultati monitoringa medija u Velikoj 
Britaniji, Rumuniji i na samom Kosovu iako ove analize nisu u potpunosti sledile 
metodologiju upotreЫjenu u medunarodnom projektu SEENPM. Smatrano је da su 
rezultati doЬijeni i u ovim istraiivanjima veoma ilustrativni za sliku о Kosovu kojaje 
u najkriticnijem periodujanuar-febrar 2008. kreiralajavno mnjenje u Evropi. 

2.2. Rezultati analize 

2.2.1. Najava teksta па naslovnoj strani 
Nasuprot ocekivanjima informacije о Kosovu u najznacajnijem periodu pred 

samo proglasenje nezavisnosti, prema uredivackim koncepcijama оЬа monitorovana 
dnevna Iista Madar Soa (81,16% ne) i Blica (91,86% ne) nisu doЬile sansu da se 
nadu na naslovnoj strani. lzuzetak cini vest koja se ne moze smatrati uistinu relevan
tnom informacijom za Citavu situaciju о Kosovu, гее је naime о, za Blic glavnoj 
vesti, da Ii се Dzordz Кluni i Seron Ston Ьiti za ili protiv nezavisnosti i to u vreme 
kada se u Pristini uveliko priprema svecanost proglasenja nezavisnosti. 

Poruka koja se upucuje javnosti је u supstini ta da su januarski izbori za pred
sednika SrЬije znatno vainija informacija od statusa Kosova iako su оЬа kandidata na tim 
izborima u kampanji Kosovo markirali kao kljucnu stavku svoje buduce politike. 

Slicno su se ponasali i vodeci dnevni listovi u Crnoj Gori Vjesti i Dan (Se
ferovic: 2008). Za оЬа dnevna lista u posmatranom periodu situacija na Kosovu nUe 
Ьila vest za naslovnu stranu. Od ukupno uzorkovana 382 teksta cak 340 nije Ьilo ni 
delom niti u celosti na naslovnim stranama. U makedonskom Dnevniku i Utrinskom 
Vesniku takode Kosovo nije Ьi\о prioritet u uredivackoj politici (Trosanovski:2008). 
Samo u dane neposredno pred, na samo proglasenje i nakon proglasenja nezavisnosti 
vest о tome је Ьi\а na naslovnicama ova dva najcitanija dnevna Iista. 

2.2.2Zanr 
UpotreЫjeni zanrovi se mogu podeliti u dve grupe: а) NEnovinarski i Ь) 

novinarski. Valja naglasiti da su NEnovinarski zanrovi osobenost ovog uzorka. 

а) U kodeksu је definisano 6 NEnovinarskih ianrova: saopstenje, izjava, 
istraiivanje javnog тпјепја, karikatura, strip, pisma Ciatalaca. U posmatranom 
uzorku najcesce su izjave i to u Blicu (39, 11 %), а u Madar Sou znatno rede (13,04). 
Moze se smatrati da је Blic svom citalastvв в sustini predominantno prenosio sta 
neko od aktera dnevnopoliticke prakse iz zemlje ili sveta misli о statвsв Kosova i 
citavoj situaciji, а nije ih izvestio о tome sta se zaista na Kosovu dogada. 



SLIKA KOSOVA U DNEVNIM LISTOVIMA U SRBIJI 289 

Ь) Od novinarskih ianrova u kodeksu је identifikovano 10: vest, prosirena 
vest, izvestaj, intervju, beleska, komentar, analiza, autorski tekst, uvodnik, foto-vest. 
U uzorku su prisutni: vest, prosirena vest, izvestaj, intervju, analiza, komentar i foto
vest. Niti su svi zanrovi bi\i prisutni, а od onih koji jesu predominatni su Ьili vest i 
prosirena vest posebno u Madar Sou (34,78% vest; 29,71 prosirena vest), analiza, 
intervju i komentar u Вlicu (od oko 3-5%). ZnaCi, da su se citaoci Madar Soa о situa
ciji na Kosovu informisali gotovo iskljucivo vestima i to agencijskim, а citaoci Blica 
osim tih vesti ( 17,45% vest i 14, 17% prosirena vest) jos su imali, veoma sporadicno, 
i sansu da procitaju jednu ozЬiljniju analizu stanja u pokrajini. 

Ova veoma siroma§na Zanrovska ponuda ukazuje na to da оЬе dnevne novine 
nisu imale stalno dopisnicko mesto na Kosovu bez obzira na to koliko је vaZna tema na 
drustvenoj agendi u tom trenutku Kosovo za SrЬiju Ьi\о. Za Madar So kao list nacionalne 
manjine to је sasvim razumljivo јег је to novina slaЬijeg kadrovskog kapaciteta, ali za 
najtiramiji dnevni list u Srbiji је to ocito procena uredivacke politike. 

Grafikon 1: Zanrovska struktura tekstova о Kosovu и Madar Sou i Вlicu 
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Rezultati su slicni i u tri susedne zemlje. U crnogorskim dnevnim novinama, 
dve trecine tekstova (72,25%) su vesti i izjave (Seferovic:2008), u makedonskim 
vesti cine gotovo po\ovinu ( 46%) potom s\ede izjave, ostalih zanrova gotovo i nema 
(Тrosanovski:2008). 
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U alЬanskim (Londo:2008) dnevnim listovima Panorama i Gazeta Shqipta
re vesti cine 44% а izjave 32% od ukupno 517 tekstova. 

Prema dobUenim rezultatima zanrovska svedenost i oskudnost su prototipic
ni za vodece dnevne listove и posmatrane 4 zemlje jugo-zapadnog Balkana. 

2.2.3 Autori 
Prethodni nalazi u potpunosti korespondiraju sa kategorijom autori teksta. 

Za Madar So to је predominantno agencija (73,91 %), а za Blic neidentifikovani 
(51, 18%) iza cega se и sustini krije nepotpisana agencijska vest sto је inace manir 
Blica. Novinari su u оЬа dnevna lista gotovo podjednako (ne)prisutni (22,46% Madar 
So i 29, 13% Blic) sto se ne moze smatrati dobrom medijskom praksom za dnevne no
vine. Gotovo identican rezultat identifikovali su istrazivaci alЬanskih dnevnih listova 
(Londo:2008) u kojima 51 % tekstova ima neidentifikovanog autora, а samo 12% ih 
је potpisao novinar ili novinarka, agencijskih vesti је Ьilo 21 %. Nesto bolji rezultat 
uocen је и Makedniji (Trosanovski:2008), trecinu tekstova и posmatranim dnevnim 
novinama potpisali su novinari. 

U crnogorskim dnevnim listovima (Seferovic:2008), nasuprot prethodno 
istaknutom nesto manje od cak dve trecine tekstova su potpisali novinari (67%) i jos 
gotovo trecinu agencije (29,31 %). 

2.2.4 Izvor 
Izvor informacijaje posmatran sa dva aspekta u odnosu na korektnost izvo

ra i u odnosu na broj izvora. ОЬе ove posmatrane kategorije ukazuju na uglavnom 
profesionalnost medija и prezentaciji sadrzaja. Na osnovu posmatranog uzorka moze 
se smatrati da su posmatrani mediji Ьili donekle balansirani i akuratni sto se izvora 
informisanja tice. 

Vrsta izvora takode korespondira sa podacima о autorstvu tekstova. То su u 
najvecem broju akuratni izvori sto u sustini i jeste odlika agencijskog izvestavanja, 
а i mediji su prenosili izjave na odgovarajuci nacin kojih је, kako је navedeno, Ьilo 
najvise u uzorku. 

Ovi podaci ukazuju na odgovarajucu distancu medija prema sadrzaju. 
Prema dobrim medijskim standardima svaka informacija Ьi trebalo daje pro

verena iz barem dva izvora. U nasem uzorkuje predominantanjedan izvor (Madar So 
u 58,70% а Blic и 74,54%). То se ne moze smatrati dobrom novinarskom praksom6

• 

U dve trecine slucajeva i u alЬanskim (Londo:2008), crnogorskim (Seferovic 2008) i 
makedonskim (Trosanovski: 2008) medijima izvor је odgovarajuci s tim daje trecina 
tekstova (34%) bez navedenog izvora ili neodgovarajuceg u makedonskom dnevnom 
listu Danas. 

6 Med11tim, trebalo bi imati u vid11 da kodeks kao jedinicu analize predvida tekst, а ne celu novintl te tako ne 
mozemo tvrditi da LI dr11gom tekstu 11 istom broju nije data ~ansa i dr11gom ili tre6em izvoru da saop~ti intor
maciju te tako citaoci ipak mogu ste6i нvid 11 to na koji nacin vi~e aktera vidi situacUu о kojoj је rec. 
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2.2.6Povod 
U uzorku i Madar Soa i Blica povod za informaciju је najcesce pseudo do

gadaj (40,58% Madar So, 54,59% Blic) sto se uopste ne moze smatrati dobrom me
dijskom praksom za dnevno informisanje. Nema aktuelпih dogadaja i пета dovoljno 
medijske iпicijative. Naravпo da nedostaju, jer nema novinara па tereпu koji Ьi istra
zivali i pratili dogadaje. Pseudo dogadaji su u sustiпi videпje aktera о sopstveпom 
delovaпju, а пе objektivпo i пepristrasпo пoviпarsko posmatraпje stvari. 

Valja podsetiti da se pseudo dogadaji svrsishodпo kreiraju samo da Ьi se 
obezbedio puЫicitet za vladu, partiju, organizaciju, korporacUu, javnu licnost iz svih 
oЫasti javnog zivota. 

Kreirani su tako da Ьi Ьili medijski atraktivni. Novinari moraju oceniti nji
hovu istiпsku iпformativпu vredпost zajavпost i dati im odgovarajuci, а ne prevelik 
zпасај. u suprotпom rec је о medijskom klijeпtelizmu. 

Medijski inicirani dogadaji su опi koje sami mediji izdvoje i postave na 
drustvenu ageпdu prioriteta kao izuzetno vaZne za ostvarivaпje javпog iпteresa. Ро
sеЬпо oЬimпim пoviпarskim aпgaZmanom, istraZivaпjima drustvene prakse takvi 
dogadaji se sa margina drustvenog interesovaпja postavljaju u srediste. Uglavпom 
su to опа desavaпja zbog kojih pojedini centri moci nikako пе Ьi zeleli da se nadu u 
medijima. 

Aktuelni dogadaj u svom osпovnom pojavnom oЫiku Ьi, shodпo recenom, 
Ьiо sve опо sto se ne moze svrstati u dva prethodпa tipa. 

Rezultat doЬijen u aпalizi uzorkovaпih tekstova Madar Soa i Blica koji su za 
temu imali Kosovo ukazuje na skromaп novinarski angazman i oЬilje formalistickog 
pristupa temi koje se zasniva па objavljivanju informacija ciji је povod pseudodoga
daj. 

Crnogorski mediji su gotovo poloviпu (42,40%) tekstova objavili о pseudo
dogadajima (Seferovic: 2008), dok su makedoпski prioritet dali aktuelпim dogadaji
ma, а odmah za пjima ро ucestanosti slede pseudo dogadaji (Trosanovski:2008). То 
zпaCi da su о situaciji па Kosovu i oko Kosova auditorijumi medUa posmatraпih ze
malja sazпavali domiпaпtno па osпovu, za medije unapred sroceпih izjava, pazljivo 
kreiranih radi ostvarivaпja odgovarajuceg puЬ!iciteta. Stvarnog zivota u periodu pred 
i nakoп progla5enja пezavisnosti u medijima nije Ьilo, nad realnoscu је preovladao 
medijski koпstrukt. 
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Grqfikon 2: Povod tekstova о Kosovu и Madar Sou i Вlicu 
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Kako su и sustini rnonitorovani rneriiji profesionalni, oprerna tekstaje Ьila и 
saglasnosti sa pravilirna и najvecoj rneri. 

2.2.8 Ilustracije 
Posto је Ьilo rnalo aktuelnih dogadaja i malo izvestaja и klasicnom zanrov

skom srnislujasno је daje Ьilo i rnalo ilustracija tekstova, Svega cetvrtina (Madar So), 
odnosno trecina (Blic) tekstovaje imalo pratecu ikonicku "informaciju" sto је dakle 
sasvim neprihvatljivo za dnevne novine. Potpuno su preovladale fotografije (mnogo 
vise arhive nego aktuelnih fotografija), Jedina tri grafikona odnosno mape objavo је 
Blic da Ьi ilustrovao auditorijumu koliko zemalja је и februaru priznalo nezavisnost 
Kosova, Veoma slicni rezultati zabelezeni su i и medijima drugih zemalja. 

Kako је novinska fotografija danas veoma lako dostupna i tehnicki jedno
stavna za ukljucivanje и modernu opremu teksta nema opravdanja zasto citaoci nisu 
imali prilike i da vide aktere Kosovskih zЬivanja, osim samo da procitaju sta oni 
misle i za sta se zalazu. 

Odnos sadrzaja teksta prema ilustracijamajeste u visokom procentu odgova
rajuci sto nije iznenadujuci rezultat kada se ima u vidu da se one odnose na portrete 
licnosti cije izjave se objavljuju ili su novinske fotografije sa dogadaja. 
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Grafikon 3: Odnos ilustracije i sadriaja tekstova о Kosovu и Matlar Sou i Вlicu 
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Тета objavljenih rubrika је u kodeksu za monitoring prilagodena meduna
rodnom istraiivanju te је stoga veoma svedena i ne sasvim odgovarajuca medijskoj 
realnosti u SrЬiji kojoj је Kosovsko pitanje, barem prema tvrdnjama politicke elite, 
kljucno. Istovremeno ukoliko uzmemo u obzir i kontekst vremena, mesec pred i me
sec samog proglasenja nezavisnosti, sasvim је predvidljiv rezultat da је Ьi\о najvise 
tekstova posvecenih diplomatskim aktivnostima (Madar So 50,53%; Blic 72,55%). 
S tim u vezi је i pravo na samoodredenje kojem је Madar So posvetio vise painje 
(24,48%) nego Blic (9,36). Tacnije, nacionalne manjine imaju u svojoj agendi pitanje 
samoopredeljenja, dok је vecinski narod sa tim uglavnom zavrsio u svom istorij
skom razvoju, te na taj nacin treba razumeti ovaj nalaz. 

DoЬijeni rezultat ukazuje na to da se ni Madar So ni Blic nisu bavili izvesta
vanjem sa Kosova i о Kosovu vec su dominantno obavestavali auditorijum о tome sta 
neki akter dnevno-politicke prakse misli о Kosovu. 

Neke vazne vesti о svakodnevnom zivotu na Kosovu ili nedostaju ili su na 
zadnjim stranama, uglavnom в okviru rвbrike "Crna hronika". Objavljeno је puno 
saopstenja policije sa Kosova о kriminalu. То su jedine vesti sa Kosova koje imaju 
vezu sa zivotom i plasirane st1 11а odgovarajuce mesto u novinama. Na primer vest 
о osoЬi iz Kosovske Mitrovice koja је 23 srpske porodice prevarila prodajuci im 
nesagradene stanove; policija podnela prijavu protiv beogradanina koji ima firmu 
u Kosovskoj Mitrovici zbog utaje poreza; izjava KPS da ima pod prismotrom 111 
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sumnjivih lokala gde se obavlja prostitucija i tome slicno. То su informacije koje 
nemaju nikakvu direktnu vezu sa statusom Kosova ili nacionalni predznak, vec su 
prave \'esti koje cine zivot. 

Dakle, imajuci и vidu sve receno auditorijum Srbije citajuci najtirazniji 
dnevni list na srpskom jeziku, koji pri tom nije dominantno taЬ!oid, ne zna ni kako 
zive Srbl a\i ni A!Ьanci ili neki drugi stanovnici na Kosovt1, koje su im svakodnevne 
potrebe, zelje, realnosti. Bilo је samo 2-3 vesti о tome da Srblja gradi bolnicu i vrtic 
na Kosovll i jedna vest da postoji veliki proЬ!em sa e\ektricnom energijom. Blic nije 
svoj auditorijum obavestio cak ni da studenti demonstriraju ll Kosovskoj Mitrovici 
nakon proglasenja nezavisnosti. То је uCinjeno tek kada se premijer Vojislav Kostll
nica obratio saopstenjem. Jedino sto Blic izdvaja ll odnosu na vecint1 glasila ll Srblji 
је cinjenica da је ll ce\ini objavljena Deklaracija о nezavisnosti Kosova tako da је 
auditorijt1m imao uvid и originalni dokument, а ne samo и tumacenja raznih aktera 
politickog sektora. 

Cak i kada Ьi mogao da se sa skromnom medijskom inicijativom iskreira 
veoma atraktivan medijski sadrtaj rezultati monitoringa pokazuju da oni izostaju. Po
lovinom januara, podsecamo, predsednik Srblje Boris Tadic је na sednici UN u okvir 
svog obracanja procitao i pismo cevojcice iz srpskog sela na Kosovu. Ni jedan medij 
nije objavio da је jos pre 17. februara njena porodica proterana i da sada ona zivi van 
Kosova. Nije iskoriscena njena zivotna prica, zaboravljena је nakon nekoliko dana. 
Ovo nije usamljen primer koji ukazuje na malu novinarsku angazovanost и pracenju 
tako velike teme i и domacem i и medunarodnom smislu kakvaje Kosovo. 

Analizirajuci uzorak namece se zakljucak da su posmatrani mediji о Kosovu 
izvestavali kao о vec nezavisnoj drtavi, tacnije kao daje гее о izvestavanju "iz sveta" 
а ne о "domacoj politickoj, ekonomskoj, kulturnoj ".realnosti". Zato dominiraju in
formacije о diplomatskoj aktivnosti а zivotne price izostaju. Mediji su Kosovu odav
no implicitno u odablru tema dali nezavisnost. Za informisanje javnosti kao tema, 
osta\e su samo diplomatske aktivnosti vezane za status teritorije kojaje ocito odavno 
vec u medijskoj agendi smestena, kao sto је vec receno, u Ыоk "vesti iz sveta". 

Diplomatske aktivnosti su sadrzaj gotovo polovine tekstova i u crnogorskim 
dnevnim listovima (Seferovic: 2008) s tim daje Dan posebnu paznju posvetio prav
nim pitanjima nezavisnosti Kosova, to је ujedno najprisutnija tema ll ovim dnevnim 
novinama (ukupno 83 teksta). Makedonski mediji (Trosanovski:2008) su se fokusi
rali na tri teme: pravo na samoopredeljenje, etnicke tenzije i diplomatske aktivnosti. 
Ono sto va\ja naglasiti је da Sll vodeci makedonski dnevni listovi pitanje Kosova 
pozicionirali neutralno, bez eksplicitne manipulacije. Medutim и toku posmatranog 
perioda u Makedonф је objavljeno, и poredenju sa ostalima, upola manje tekstova 
(184 ). Odsustvo tekstova se takode moze smatrati implicitnom manipulacijom. U 
a!Ьanskim medijima (Londo:2008) vecina, tacnije 49% tekstova posveceno је diplo
matskim aktivnosti, odmah zatim је ро ucestanosti (31 %) pravo naroda na samoopre-
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deljenje. Као i u ostalima (SrЬiji, Crnoj Gori, Makedoniji) tako i u AIЬaniji u posma
tranom periodu gotovo da i nije Ьilo tekstova о etnickoj netrpeljivosti i nasilju. 

Grafikon 4: Preovladujuca tema tekstova о Kosovu и Madar Sou i Blicu 
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Uspostavljajuci drustvenu agendu informativnu vrednost imale su prevalen
tno diplomatske aktivnosti prema svim uzorkovanim medijima и januaru i februaru 
2008. Sve ostalo је Ьilo za medije potpuno sporedna tema. 

2.2.10 Mesto 
Objavljivaпe iпformacije su uglavпom imale ocekivaпu distriЬuciju и od

пosu па lokaciju, drugim recima ravпomerno su i и Blicu i и Madar Sou geografski 
pozicioпirane. Valja naglasiti da se cesto dogadalo da и istom tekstu bude reci о vise 
lokacija tako da se broj lokacija ne poklapa sa brojem uzorkovanih tekstova. 

Za crnogorske medije sve vezaпo za Kosovo desavalo se uglavпom (63%) 
и drugim zemljama (Seferovic: 2008). Na primer и Daпu cak 171 tekstje pozicioпi
raп geografski vап Сrпе Gore i Kosova. Za а!Ьапskе medije (Loпdo:2008) su druge 
zemlje takode Ьi\е domiпirajuce mesto odlucivaпja о Kosovu (44%), а praceпi su 
i kosovski izvori/dogadaji (37%). A!Ьanija kao mesto dogadaja pomeпutaje и 19% 
tekstova. s obzirom па drustveпo-politicki kontekst ocekivaпo је da su aktivпosti 
vezaпe za nezavisпost Kosova и AIЬaniji belezeпe sa vise раzпје. 



296 Dubravka ValiC Nedeljkovic 

3. ZAKLJUCAK I PREPORUKE ZA DOBRU PRAKSU 

3.1 Zakljucak 

Najtiraznije dnevne novine u SrЬiji na vecinskom jezikп Вlic i jedini dnevni 
list na jeziku nacionalne manjine Maaar So u posmatranom periodu svoju informa
tivnu praksu gradili su na: 

• skromnoj tematskoj ponudi auditorijшnu (pratili uglavnom diplomatske ak
tivnosti), 

• u potpunosti izostaju tekstovi koji su posveceni multikнlturnim temama bez 
obzira da \i је rec о tome da ih nema ili da postoje u nekim vidovima ili sre
dinama, 

• rigidnoj zanrovskoj strukturi (dominirajll vesti i izjave), 
• odaЬiranju pseudo dogadaja pre nego aktue\nih dogadaja i medijske inicijati

ve, 
• nisu se trпdili da u tekstovima imaju vise izvora, ali sп ti izvori Ьili uglavnom 

relevantni, 
• oprema tekstovaje Ьila skromna no nije odudarala od standarda, barem kada 

је rec о odnosu sadrzaja teksta i naslova i teksta i fotografije 
• ne moze se reci da su Ьili pristrasni, neprofesiona\ni, da su sirili stereotipe 

i predrasude, ali se isto tako ne moze reci da su svom auditorijumu pruzili 
dobro strukturirane kriticke informacije iz vise razlicitih izvora i obavestili ga 
sta se zaista desava na Kosovu u modernom zanrovskom pristupu plasiranja 
infoгmacija od javnog znacaja. 

Sa ovim rezultatima su uglavnom saglasni i rezultati pracenja najtiraznijih 
dnevnih novina u Crnoj Gori (Vjesti i Dan), u Makedoniji (Dnevnik i Utrenski ve
snik) i u A\Ьaniji (Panorama i Gazeta Shqiptare). То znaci daje auditorijum u cetiri 
posmatrane zemlje selektivno Ьiо obavestavan о pitanjima vezanim za situaciju na 
Kosovu. Informisan је prevalentno о diplomatskim aktivnostima vezanim za statнs 
Kosova а realni zivot је ostao sasvim van interesovanja medija. 

Od drugih zemalja u Evropi н Zakljнcku izdvajamo informativnu praksн Ru
munije koja prva nije prizna\a nezavisnost Kosova; Madarske kojaje maticna zemlja 
vojvodanskih Madara ciji dnevni list Madar So је obuhvacen monitoringom; Velike 
Britanije koja је uspostavila i neguje najvise profesionalne standarde te је tako vec 
decenijama uzor u javnom iпformisanju; i na kraju Kosova za ciju informativпu prak
su postoje istrazivacki podaci ali za decembar 2008. 

Rumunski (Vasilescu Theodora-Olivia:2008) vodeci dnevni listovi Eveni
mentul zilei i Jurnalul national su pratili jaпuarske izbore u SrЬij i i паkоп toga svoje 
izvestace pos\ali na Kosovo. G\avna polemika u medijima se vodila izmedu prista-
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Iica odluke Vlade da se ne prizna nezavisnost i Iidera madarske partije и Rumuniji 
koji је zagovarao priznavanje nezavisnosti Kosova. Za razliku od rezLJ\tata doЬijenih 
monitoringom medija u zemljama direktno vezanim za temu Kosovo и rumunskim 
novinшna cak 72,5% tekstova propraceno је aktuelnom fotografijom sto ukazuje da 
st1 novinari izvestaci boravili na terenu, odnosno da је faktografski pristup рrасепја 
zЬivanja na i oko Kosova bio primaran za vodece stampane medije u Rumuniji. 

U Madarskoj (Gabor Szegб: 2008) su praceni Magyar Nemzet (Hungarian 
Nation) i Nepszabadsag (People s Freedom. Novine su pratile aktuelne dnevne doga
daje, sasvim sporadicno pseudo dogadaje, dok је роsеЬпа paznja Ьi\а usredsredena 
na diplomatske akcije Vasingtona, Moskve, Brisela. Nepszabadsag је otvoreno za
govarao, kao provladin Iist, priznavanje nezavisnosti Kosova а opozicioni Magyar 
Nemzet se vise bavio uticajem te odlllke na zivot madarske manjine и susednim ze
mljama. U zakljucnim razmatranjima Gabor Szegб istice da novinari nisu iskoristili 
priliku za analiticki pristuip temi i proЫemu te tako nisu osnaZili auditorijum za 
istinsko promisljanje situacije na Kosovu. Sto је jos znacajnije nisu reagovali na 
"nespretnost" americkog diplomate koji је najavio da се Madarska priznati medu pr
vima Kosovo, kao ni izjavu portparola ministarstva spoljnih poslova da се Madarska 
slediti zajednicku odluku Evropske unije, koja inace nije donesena. 

Stampa u Velikoj Britaniji, prema mis\jnju medijskog analiticara Gabriela 
Partosa (2008), nije Kosovu davala primat jos od 1999. Situacija na Kosovu nije 
Ьila za naslovnu stranu cak ni u vreme diplomatskih pregovora о statusu. Situacija se 
menja и vreme prog\asenja nezavisnosti. Izvestavanje о pripremama, samom progla
senju i reakcijama и SrЬiji је Ьilo akuratno, balansirano, fer i dovoljno razumljivo i 
iscrpno. Komentari su obuhvatali gotovo sve aspekte proЫema i Ьili su cest sadrzaj 
ne samo и novinama vec i na Ыogovima. Znacajno је uociti daje priznavanje Kosova 
proslo bez veceg entuzijazma и medijima Velike Britanije. 

I na kraJu, samo Kosovo prema istrazivanjima КЈЈАС7 о pregovorima u de
cembru 2007. praceno је u 8 dnevnih novina. U 480 uzorkovanih tekstova, о pre 
svega pregovorima Trojke sa delegacijama SrЬije i Kosova, nije uocen govor mrznje 
sem sporadicno na sta је reagovao Zastupnik za medije Kosova. Posebno se vodilo 
racuna о imenovanju pregovarackog tima iz SrЬije, kao i о terminologiji vezanoj za 
status. Izvori su jasno naznaceni, srediste tekstova izrazava zabrinutost za krajnji 
ishod. Tekstovi su praceni uglavnom arhivskim fotografijamajer је mnogo vesti Ьi\о 
preuzeto od agencija koje su objavljivale informacije о dip\omatskim aktivnostima i 
izjave relevantnih, najcesce zapadnih, aktera. Pojedine dnevne novine Ыiske uticaj
nim akterima po\iticke scene Kosova donosile su i veoma analiticke tekstova sa puno 
ekskluzivnih deta\ja о pregovorima. То se pre svega odnosi na Zёri ditor, а Koha di 
tore је na primer objavila сео izvestaj Тrojke pre nego sto је Ьiо javni dokument. 
Izvestaja iz SrЬije nije Ьi\о. 

7 KIJAC: Kosovo lnstitute of'Joшnalism and Commtшication 
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3. 2 Preporuke za dobru praksu medija koji izlaze и Srbiji 

Preporuke proizilaze iz onoga sto nedostaje. Navedeno vaii barem za medije 
nacionalnog pokrivanja i veoma tirazne dnevne novine: 

• na Kosovu se moraju otvoriti znacajno ekipirana dopisnistva, autori izvestaja 
trebalo Ьi da budu dominantno novinari, sto manje agencijskih vesti, negova
nje autorskog pristupa, 

• tematska raznovrsnostje izrazito preporucljiva, а posebno se ohrabruje pisanje 
tekstova iz korpusa multikulturalnost, sto Ьi moglo dugorocno da doprinese 
pomirenju zajednica markiranih visedecenijskim konfliktom, 

• Kosovo, ukoliko mediji slede za sada vaiecu drzavnu po\itiku SrЬije, је deo 
teritorije na osnovu rezolucije 1244, ра stogaje vaino formatirati izvestavanje 
ро modelu regiona, а ne strane driave, 

• zanrovski znatno uslozniti medijski diskurs, 
• ikonicka slika novina morala Ьi Ьiti zasnovana na pracenju aktuelnih dogada

ja, manje arhive, vise dnevnog novinarstva, 
• и najkracem dnevna novina treba da odslikava svakodnevicu. 
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IMAGE OF KOSOVO IN SERВIAN NEWSPAPERS 

ABSTRACT 

This work sets the social and politica\ frame ofreporting about Kosovo at the 
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dai\y newspaper in minority \anguage printed in Vojvodina and the informative prac
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