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902.2(497.11)"2009/2015"                                           Љубиша Васиљевић 
069:904(497.11)"2009/2015"                               Народни музеј Крушевац 
 

АРХЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА СПРОВЕДЕНА ОД СТРАНЕ 

НАРОДНОГ МУЗЕЈА КРУШЕВАЦ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА 

МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИХ ИСТРАЖИВАЊА 

МО СИЊС О     ПОСЛОНС О   ОМПЛ  СА                 

 
Апстракт: Приликом реализације Пројекта мултидисциплинарних истраживања 
Мојсињско     Послонског комплекса, археолошки су истраживана четири лока-
литета: Укоса и Кућиште у Град Сталаћу, Бедем у Маскару и Браник у Дедини. 
Током истраживања дошло се до значајних резултата којима је значајно допуњена 
археолошка слика овог дела Србије. 
 ључне речи: археолошка истраживања, пројекат, Мојсињско-Послонски 

комплекс, Укоса, Кућиште, Град Сталаћ, Бедем, Маскаре, Браник, Дедина, 

праисторија, антика, средњи век. 

 
Реализацијом Пројекта мултидисциплинарних истраживања Мој-

сињско   Послонског комплекса, подржаног од стране Министарства ку-
лтуре и информисања Републике Србије, у периоду 2009     2015. године 
Народни музеј Крушевац спроводио је археолошка истраживања лока-
литета Укоса и Кућиште у атару насеља Град Сталаћ, Општина Ћићевац, 
локалитета Браник у Дедини, Град Крушевац и локалитета Бедем у 
Маскару, Општина Варварин. Нагласићемо да се, почев од 2010. године, 
археолошка истраживања локалитета Бедем спроводе у оквиру самоста-
лног пројекта. 
 Подручје Мојсињских и Послонских планина чини сплет ниских 
планинских венаца смештених на саставу долина Западне Мораве, Јужне 
Мораве и Велике Мораве. Највећим делом простиру се на територији 
Општине Ћићевац, док се мањи делови налазе у оквиру Града Крушевца и 
Општине Ражањ. Ниски планински гребени досежу надморске висине од 
501, 490, 404 или 377 метара. Мојсињске планине простиру се од Град 
Сталаћа на северу до Гагловске реке на југу. У правцу запада пружају се 
до Западне Мораве, док источну границу чини ток Јужне Мораве дуж 
Сталаћке клисуре, а потом Рибарска река. Простор Послонске планине 
обухвата подручје омеђено са западне стране Ражањском долином, а са 
истока Сталаћком клисуром, прецизније између села Мађере не северу и 
Прасковче на југу. Сталаћка клисура има укупну дужину од 24 километра, 
а просечна ширина износи око 300  метара. Смештен између нишке и 
алексиначке котлине на југоистоку, ражањске долине на истоку, вели-
коморавске долине на северу и крушевачког терцијарног басена на ју- 
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гозападу, Мојсињско   Послонски комплекс од давнина представља рас-
крсницу путева који спајају север и југ Европе, због чега се често назива и 
именом „Врата Србије“ (Трифуновић 2003: 101 – 111). 
             Неолитски локалитет Браник у Дедини регистрован је 1997. го-
дине. Смештен је североисточно од центра Крушевца, на 3,5 километра 
удаљености од ушћа Расине у Западну Мораву. Налази се на благој па-
дини, која се спушта са Мојсињских планина ка обалама Западне Мораве и 
Расине. Археолошка истраживања локалитета спроведена су 2010. године. 
Радовима су руководили археолог Гордана Чађеновић и геолог Милан 
Трифуновић. 
 Локалитет захвата невелики простор, приближних димензија 50 х 
50 метара. Керамички налази, не тако бројни, припадају периоду неолита, 
прецизније старчевачкој култури. Реч је о фрагментима грубе фактуре, 
лоше печеним, са траговима премаза на унутрашњој страни. Насупрот ма-
лобројним керамичким налазима, уочљив је велики број кремених и ка-
мених алатки (сечива, микролити, ножићи, стругачи...), али се јављају и 
полупроизводи, отпаци, као и језгра од којих су нека обрађивана, са јасним 
траговима скидања и одбијања, као и алатке коришћене у процесу израде 
керамичког оруђа (длета, секире, батови..). Неуобичајена бројност лити-
чког материјала наводи на закључак да се на овом месту није налазило 
неолитско насеље у правом значењу те речи, него центар за израду арте-
факата од кремена и камена (Чађеновић, Трифуновић 2011: 4). 
 Археолошко налазиште Бедем у Маскару, налази се на око 25 ки-
лометара северно од Крушевца, наспрам позносредњовековног утврђења 
Сталаћ, које се налази у близини супротне обале Западне Мораве. Не-
далеко од средњовековног Сталаћа, налази се и рановизантијско утврђење 
на локалитету Укоса које је, вероватно, са Бедемом чинило неку врсту 
система контроле и заштите околног подручја. Реч је о једном од ретких 
низијских рановизантијских утврђења. Радовима на истраживању овог 
локалитета руководили су археолози Вујадин Иванишевић (Археолошки 
институт, Београд) и Марин Бугар (Народни музеј Крушевац).  
 Прве податке о локалитету забележили су, крајем XIX и почетком 
XX века, С. Браљинац (Браљинац 1890: 57), М. Ризнић (Ризнић 1891: 71   
91) и С. Мијатовић (Мијатовић 1905: 344). 
 Пре отпочињања систематских археолошких истраживања, Наро-
дни музеј Крушевац је у више наврата организовао рекогносцирања те-
рена, када су, од покретног археолошког материјала, проналажене опеке, 
тегуле и фрагменти керамике. Неке опеке биле су декорисане симболом 
крста. Ове опеке се вероватно могу повезати са керамичким пећима 
откривеним на супротној обали Западне Мораве, непосредно испод бедема 
средњовековног Сталаћа (Минић 1991: 309    315). 
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Према причама мештана, на источном делу локалитета Бедем 

проналажени су скелетни гробови. Према мишљењу Д. Рашковића и Н. 
Ђокића, поменути гробови потичу из средњовековног периода (Рашковић, 
Ђокић 1997: 137). 
 Већ су прва истраживања показала да се ради о вишеслојном 
налазишту. Испод рановизантијског хоризонта, налазе се слојеви који 
припадају праисторијским епохама: енеолиту (баденска културна група), 
средњем бронзаном добу (ватинска културна група), старијем гвозденом 
добу     гвоздено доба I (брњичка културна група) и млађем гвозденом добу 
(Чађеновић 2011: 40). 
 Утврђено је да димензије рановизантијске фортификације износе 
130 х 130 метара. Већ је речено да локалитет припада типу низијских 
утврђених места, што представља реткост у бурним временима V   VI века, 
када се утврђена насеља најчешће подижу на природно заштићеним 
брдско-планинским узвишењима. Релативно плитки културни слој указује 
на то да утврђење није дуго било у функцији. Одсуство трагова пожара, 
као и мали број покретних налаза, сведоче да је локалитет напуштен у 
једном историјском тренутку, када су то наметнули догађаји од ширег 
значаја. Од покретних налаза из рановизнтијског периода заступљени су 
керамика, врхови стрелица, оруђа и новац  (Бугар 2012: 5-6). 
 Најупечатљивији непокретни налаз на налазишту сигурно 
представљају остаци тробродне базилике, која својим димензијама, које 
прелазе 23 метра и у дужини и у ширини објекта, представља једну од 
најмонументалнијих грађевина овог типа на територији читаве Србије 
(Исти 2014: 197-214). 
 Простор некадашњег утврђења коришћен је као прибежиште и у 
наредним временским епохама. О овом периоду сведоче и остаци стамбене 
грађевине, површине од око 25 м2, датоване у Х век (Исти 2012: 5     6). 

Локалитети Укоса и Кућиште налазе се у атару сеоског насеља 
Град Сталаћ, око два километра јужно од познатог средњовековног утв-
рђења. Смешетени су на широкој коси у саставу Мојсињских планина, 
смештеној изнад леве обале Јужне Мораве. Коса је паралелна са реком и 
према њој се стрмо спушта. Ова страна косе назива се Врлетија. Супротна 
страна косе, на којој је вршен највећи део археолошких истраживања, 
позната је и под називом Глождак. 
 Рекогносцирање и мање сондажно истраживање локалитета Укоса 
извршили су, половином девете деценије ХХ века, Археолошки институт 
из Београда и Завод за заштиту споменика културе из Краљева, у оквиру 
пројекта „Средњовековни Сталаћ“. Том приликом је на крајњем северном 
делу локалитета отворена једна сонда. Налази из сонде, површински мате- 
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ријал и теренска запажања указали су да се на овом месту налазило утвр-
ђење из  периода касне антике – ране  Византије, а откривен  је и матери-
јал из праисторије и средњовековног периода (IX     X век) (Вукадин 1988, 
281-282). 
 Археолошка истраживања локалитета Укоса водили су археолози 
Душан Рашковић и Љубиша Васиљевић. Резултати добијени током шест 
кампања археолошких истраживања показали су да налазиште Укоса 
представља вишеслојни локалитет који је први пут настањен током пе-
риода старијег гвозденог доба, оквирно око VIII века пре нове ере. Ве-
роватно је тада на овом месту подигнута мања фортификација, чији тра-
гови, за сада, нису констатовани, можда и због континуитета настањивања 
на овом месту, када градитељске активности једне епохе уништавају оста-
тке из ранијих раздобља. Од покретног археолошког материјала из овог 
периода јављају се керамика (урне са канелованим украсом на ободу и 
врату, зделе фасетираног обода, судови са цедиљком..) и камене секире 
(Чађеновић 2007:14-15; Рашковић 2011, 2). 

Укоса је као прибежиште коришћена све до коначног римског 
освајања, почетком нове ере. Откривени су материјални остаци као све-
дочанство келтског присуства на овом месту. Реч је о открићу огњишта 
елипсоидног облика, приближних димензија 98 х 50 цм, у чијем непосре-
дном окружењу су пронађени фрагменти латенске керамике, датоване у I 
век пре нове ере (Tapavički Ilić et al. 2015, 33). 
 Стратешке погодности Укосе почеле су поново да се користе то-
ком антике, односно у немирним временима III   IV века када су поново по-
стала неопходна сигурна места на тешко доступним узвишењима, где је 
било могуће организовати заштиту и одбрану. О животу у античком пери-
оду сведочи и остава бронзаног римског новца из IV    V века, која се са-
стојала од 115 комада. Новац је био сконцентрисан на малом простору од 
двадесетак центиметара, па се може претпоставити да се налазио у 
платненој или кожној кеси, која је временом нестала. Поред неколико 
примерака из средине IV века, новац припада ковањима царева Теодосија 
I, Валентинијана II, Хонорија, Аркадија, Теодосија II, Валентинијана III. 
Последња ковања, датована од 425. до 450. год. говоре нам да остава 
највероватније потиче из времена када Хуни, у периоду од 441. до 443. 
године, преузимају контролу над Поморављем због чега готово потпуно 
престаје свака циркулација новца у балканским провинцијама (Рашковић 
2015: 60-61). 
 Основано се може претпоставити да је првобитно касноантичко 
утврђење на Укоси настало у IV веку, када је слабљење централне власти 
довело до опадања општих безбедоносних услова, што је резултирало тиме 
да је велики број насеља пресељен на природно заштићене брдске локације. 
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Најважнију улогу утврђење је имало током VI века, када је сигурно било 
обухваћено таласом реконструкције и доградње утврђених места, које је 
спровео Јустинијан у нади да ће на тај начин одржати власт на овим про-
сторима. 
 По својој површини, Укоса представља једно од највећих касно-
античких /рановизантијских утврђења у овом делу Србије. Дужина утврђе-
ња износи приближно 300 метара, а ширина варира између 80 и 100 ме-
тара. Простор фортификације је природно каскадно подељен на четири 
платоа. Линије бедема утврђења прате природну конфигурацију терена. 
Пронађени, мањи део бедема откривен је на западној страни локалитета, 
на логично изабраном положају где падина прелази у изузетно стрми део. 
Зидан је од већег, грубо обрађеног камења, повезаног малтером. 
 Начин градње бедема примењиван је и на грађевинама конста-
тованим на западном делу локалитета, где је, у досадашњим кампањама, 
вршен највећи део истраживања. Међу откривеним објектима од тврдог 
материјала, посебно се истиче правоугаона грађевина, оријентације исток-
запад, која није истражена у целини. У непосредној близини грађевине 
констатовани су оштећени скелетни гробови. 
 Током ископавања истражено је осам јама, које су првобитно 
служиле као спремишта за храну, а након губљења ове функције, служиле 
су као отпадне јаме. Поред обиља керамике и животињских костију, у 
њима су откривани фрагменти стаклених посуда, металне алатке, меди-
цински инструменти, новац, фибуле...  

Бројни покретни налази сведоче о богатом и интензивном животу 
који се одвијао на Укоси, која је, поред стратешког, представљала и 
значајно привредно средиште. Поред налаза керамике (амфоре, крчази...) 
карактеристичне за касноантички-рановизантијски период, пронађени су 
бројни предмети од метала, кости и камена као сведочанство развијених 
разних облика занатства (кожарски, дрводељачки, каменорезачки...). От-
кривене су секире, ножеви (посебно је занимљив налаз кожарског ножа), 
алатка за обраду камена, маказе за стрижу оваца, звона, делови справа за 
орање... Пажњу привлачи и налаз жрвња, састављеног од два комада 
камена, пронађеног in situ, непосредно на живој стени. Налази  металне и 
стаклене згуре седоче и о постојању металургије и стакларства. Присуство 
војника посведочавају налази копља са тулцем за усађивање и издуженим 
равним врхом и више налаза стрелица различитих типова.  
 На Укоси је откривен и значајан број предмета који се могу свр-
стати у декоративније, чија намена и изглед превазилазе само употребни 
значај, што сведочи о истанчаном укусу мештана и њиховој потреби да, 
колико је то било у могућности, живе у складу са тенденцијама у култури 
свога времена.  Откривени су делови финих стаклених посуда танких зи- 
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дова и стаклених светиљки, коштаних чешљева и декорисаних апликација, 
богато орнаментисан коштани затварач за торбице, фрула од кости, ке-
рамичка пиштаљка, фибуле, прстење...  

Посебно треба скренути пажњу на налаз „S“ фибуле, карактеристи- 
чне за Лангобарде, који су, можда, представљали део војне посаде. Реч је о 
једином налазу овог типа откривеном на територији Србије. На јужном и 
југозападном делу локалитета Укоса констатовано је постојање једне од 
некропола. Поред скелетно сахрањених покојника, положених у хришћа-
нској оријентацији запад-исток, пронађен је и скелет оријентисан правцем 
југ-север, на чије груди је положен велики камен.  

Археолошки налази потврђују наставак, повременог или сталног, 
живота на Укоси у периоду од VII-XI века. Словенска керамика украшена 
карактеристичном валовницом, коштани и метални предмети (прстење, 
алатке, нож фине израде, можда коришћен у култне сврхе), трагови 
огњишта и други налази указују да стратешки значај Укосе није престао 
бити коришћен ни у наведеним вековима, када су се за превласт над овим 
просторима бориле српске, бугарске и византијске снаге. О том периоду 
сведочи и налаз крстића, пронађеног у првом слоју ископавања, на за-
падном делу Укосе (Tapavički Ilić et al. 2015а: 45-56). 
 Још није утврђена веза између Укосе и средњовековног града Ста-
лаћа, чији богати живот се одвијао у XIV   XV веку. Да ли је Укоса могла 
користити као коначно прибежиште или осматрачница у овом периоду, не 
можемо поуздано тврдити. Домену романтичарских теорија оставићемо 
претпоставку да се догађај опеван у епској народној песми „Смрт војводе 
Пријезде“, када војвода Пријезда, не желећи да жив падне у руке Турцима, 
заједно са својом супругом, са бедема Сталаћа скаче у Мораву, догодио 
управо на Укоси, која за разлику од Сталаћа, лежи директно изнад обале 
Јужне Мораве. 

На локалитету Кућиште, смештеном на узвишењу непосредно по-
ред Укосе, констатовано је постојање некрополе скелетно сахрањених по-
којника. Археолошким истраживањима, спроведеним 2010. године, руко-
водио је археолог Душан Рашковић. Археолошки је истражен део северне 
падине Кућишта. Повод за отварање археолошких сонди на овом месту 
представљала су казивања мештана о налазима гробова на том делу. 
Откривен је један скелетни гроб у правоугаоној раки оивиченој каменом,  
без прилога. Антрополошка анализа скелета показала је да је реч о 
скелетним остацима женске индивидуе, чија је старост у тренутку смрти 
износила око 25 година. Релативна телесна висина покојнице била је 
између 163   170 cm. Тачан узрок смрти није могуће одредити. Дефини-
тивно је утврђено да је индивидуа боловала од коштаног облика туберку-
лозе, али да  ли  је ова  болест била и непосредни узрок смрти, не може се 
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поуздано тврдити (Џомба 2011: 281-289). 
 Можемо закључити да су, током реализације археолошког дела 
Пројекта мултидисциплинарних истраживања Мојсињско   Послонских 
планина постигнути значајни резултати којима је допуњена археолошка ка- 
рта овог дела Србије. Исто тако, јасно  је уочљива потреба за даљим истра- 
живањима, како описаних локалитета, тако и читавог комплекса. 
 
 
ФОТОГРАФИЈЕ: 
 
 

Слика 1 Локалитет Браник у Дедини (фото: Љубиша Васиљевић) 
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Слика 2 Део грађевинског објекта са локалитета Укоса у Град Сталаћу 

(фото: Љубиша Васиљевић) 
 

 
 

Слика 3 Јама са локалитета Бедем у Маскару (фото: Марин Бугар) 
 

 
 



Љубиша Васиљевић 

15 
 

 
Слика 4 Скелетни гроб са локалитета Кућиште у Град Сталаћу (фото: 

Душан Рашковић) 
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Ljubiša Vasiljevic 
Summary 

 

Within the multidisciplinary research project of the Mojsinje-Poslon 
complex, supported by the Ministry of Culture and Information of the Republic 
of Serbia, the National museum in Kruševac  has conducted archaeological   
research of the four sites – Branik in Dedina near Krusevac, Bedem in Maskare, 
Municipality of Varvarin and Ukosa and Kućište in Grad Stalać, Municipality 
of Ćićevac. 

The researches have shown that the locality Branik in Dedina had been 
populated in the Neolithic period, which means the period of Starčevo culture. 
The discovered movable archeological material also differs from other 
contemporaneous finding sites by the representation of the records. The most 
common are the records of flint tools and tools made of polished stone. The 
presence of a small number of ceramics fragments is a confirmation of the 
hypothesis that the locality Branik is not an example of a classical Neolithic 
settlement, but that the role of this place was primarily that of a workshop, 
which means that it was a centre intended for the manufacturing of flint and 
stone tools. 

The archaeological locality Bedem extends at the periphery part of the 
village Maskare, on about 15 kilometres northern from Kruševac and opposite 
of the medieval town Stalać. The results of the archaeological excavations show 
that this is a multi-layer locality. Besides the Byzantine material, there was also 
found a material form the prehistoric period from the Eneolithic (Baden cultural 
group), Middle Bronze Age (Vatin cultural group), the Early Iron Age – Iron 
Age I (Brnjica cultural group) and the Late Iron Age. It was determined that the 
dimensions of the Early Byzantine fortification are The 130 х 130 metres. The 
locality belongs to the rare type of the Early Byzantine fortifications built in the 
lowland. Within the fortification, the particularly outstanding is the record of the 
triple-naved basilica whose dimensions, length and width, exceed 23 metres, 
making it one of the most monumental on the territory of the entire Serbia. That 
this space has also served as a temporary refuge in the following centuries 
evidences a record of the residential building, area of about 25 squaremetres, 
within which there was a pearlike furnacewith brick paving. The residential 
building is dated in the 10th century.  

The sites of Ukosa and Kućište are situated in the area of the village of 
Grad Stalać, some 2 kilometres to the south of the famous mediaeval fort. The 
results gained after archaeological research showed that the site at Ukosa 
represents a multi level site, inhabited in the Early Iron Age, more precisely in 
the 8th century B.C. It is most likely that back then a smaller fortification was  
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0built at this place. Ukosa was used as a refugium until the Roman conquest, at 
the beginning of the New Era. There have also been fi nds that give testimony to 
a Celtic presence at this place. The strategic advantages of Ukosa were used 
again in Antiquity, during the turbulent times of the 3rd and 4th centuries. A 
hoard of 115 bronze Roman coins from the 4th-5th century gives testimony to 
the Roman presence. According to the area it covered, Ukosa represents one of 
the largest Late Antique/Early Byzantine fortifications in this part of Serbia. The   
fortification measures almost 300 meters in length, while its width varies 
between 80 and 100 meters. The fortification lines follow the natural terrain 
configuration. The smaller part of the fortification, which was discovered at the 
western side of the site, was positioned in a logically chosen position, where the 
slope becomes very steep. It was constructed of bigger, carved stones secured 
with mortar. The building technique applied to the walls was also applied to 
buildings discovered at the western part of the site, where most of the 
excavations have so far taken place. Numerous finds provide evidence of life in 
Ukosa in the past. It was not only a strategic point, but also an important 
economic point. Archaeological finds give testimony to the habitation of Ukosa 
in the period from the 7th to the 11th century. During that period, Serbian, 
Bulgarian and Byzantine forces fought over this area. 

At the southern and south-western part of the site of Ukosa there is a 
necropolis. Apart from skeletal burials, placed in the Christian manner and 
orientated west-east, there was a skeleton orientated south-north, with a huge 
stone placed upon its chest. 

The second necropolis is situated at the site of Kućište, positioned on a 
slope next to Ukosa. 

Key words: archaeological research, National Museum Kruševac, 
Mojsinje and Poslon Complex, Ukosa, Kućište, Bedem, Branik, Prehistory, 
Antique, Middle Ages. 
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КРУШЕВАЧКЕ ЦРКВЕ ЗА ВРЕМЕ ОСМАНСКЕ ВЛАДАВИНЕ 

 
  
 Апстракт: У раду је дата судбина крушевачких цркава током османске 
владавине. Лазарица, која је саграђена највероватније 1377/8. године током осма-
нске владавине претворена је у магацин али не и у џамију. Лазарица је оновљена и 
служила је у периоду од 1806. до 1813. године. Друга слабо позната црква је 
вероватно срушена 1806. гоидне од стране устаника јер се у њој налазио гроб са 
натписом Вук. Лазарицу је живописао Живко Павловић 1843. године. 
 Мало је људи у Србији који нису чули за цркву Лазарицу у Крушевцу. Са 
друге стране изненађује колико ми о тој цркви мало знамо – посебно о њеној 
историји. Овог пута ћемо покушати да дамо мали прилог историји ове цркве за 
време Османске владавине овим крајевима. Поред тога рећи ћемо нешто укратко и 
о једној другој крушевачкој цркви о којој је писани траг оставио само аустријски 
обавештајац Митесер у свом опису Крушевца из 1784. године.  

Кључне речи: Крушевац, црква Лазарица, Живко Павловић, Михаило 
Валтровић, Наупара, Велућа, Дренча, Јасика 
  

ЗИДАЊЕ ЛАЗАРИЦЕ 
 
 У науци није било много недоумице око датирања Лазарице. Као 
основни извор коришћено је познато место из Житија деспота Стефана 
Лазаревића Константина Филозофа из којег се закључује да се грађење 
Лазареве придворице непосредно везује са градовима на изградњи нових 
бедема тзв „великог“ крушевачког града. Том приликом је кнез Лазар из-
градио и цркву коју је посветио архиђакону Стефану у славу свог прво-
рођеног сина Стефана. (Гласник СУД 42:262; Житије, 60) Исто се понавља 
и у познијем Шафариковом летопису (према Константиновом житију) 
(Споменик СКА 3:104) Сматрајући Лазарицу прототипом моравске архи-
тектуре М. Васић је датира после 1370. године, усвајајући Јиречеково одре-
ђивање године Стефановог рођења. (Васић М., 1928:112) После утврђива-
ња, релативно поуздане, године Стефановог рођења – 1377/8. године, termi-
nus post quem који је Стричевић предложио за подизање Лазарице – јесен 
1377. године, одржао се до данас. (Стричевић Ђ., 1956:117- 120, где је и сва 
старија литература о утврђивању године Стефановог рођења. (Динић М., 
1964:243-246) Треба ипак напоменути да М. Пурковић заступа тезу да је 
Стефан рођен 1373/4. године. (Пурковић М., 1978:18) У својим првим радо- 
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вима Б. Вуловић, сагледавајући положај цркве у комплексу престонице и 
пратећи архитектонску концепцију облика и постепеног развитка поједи-
них елемената од Раванице, преко њене припрате, до Лазарице, закључује 
да је Лазарица саграђена између 1385. и 1387. године. (Вуловић Б., 1966:37-
38) Касније, почетак градње цркве врађа на 1377/8. годину, утврдивши да 
је најдаље до тог времена могло доћи до завршних градитељских радова у 
оквиру проширења Крушевца када је формиран простор великог града. 
(Вуловић Б., 1980:33-34) Вероватно најбољи познавалац архитектуре Лаза-
рице В. Ристић, позивајући се на релативно сведене ди-мнезије грађевине, 
за подизање Лазареве придворице предложио је, као вр-ло поуздан, време-
нски оквир 1377/8 – 1380. годину. (Ристић В., 1989:34; Ри-стић В., 1996:39) 
 Један занимљив податак из времена османске владавине баца инте-
ресантну слику не само на цркву него и о самом нстанку Крушевца.  Наи-
ме, канун нама дефтеру из 1530 – 31. године наводи ... „баждарина спо-
менуте касабе узима се на капији тврђаве и у њој“. (Bojanić D., 1974:37) Из 
овог навода је јасно да већ 1530. године крушевачка тврђава није имала 
примарно војну функцију али је за нашу тему још битније да је и 1530. 
године главно тржно место у Крушевцу било  тврђави, скоро сигурно по-
ред цркве. То нису увеле Османлије већ су наследиле још из времена ср-
пске средњовековне државе. Није спорно ни да су прве канун наме за наше 
градове само прерађени законици за градове из времена деспотовине – 
највероватније из времена деспота Стефана Лазаревића. Дакле, готово је 
сигурно да се у време деспота трг у Крушевцу налазио унутар тврђаве око 
цркве св. Стефана. Немар разлога да сумњамо да се ту налазио и пре из-
грдање Лазарице само што је улогу тршке цркве имала споменута старија 
мања црква која се налазила у непосредној близини. У ствари, комплекс 
који су чинили мали град са донжон кулом (готово сигурно саграђен око 
1200. године) и црква на стотињак метара одатле представља готово идеа-
лни тржни комплекс из времена средњовековне Србије који је кнез Лазар 
око 1375. године само јаче утврдио изградњом великог града. Треба на-
гласити да је војни значај крушевачке тврђаве прилично скроман због врло 
неповољног тактичког положаја. Крушевачка тврђава није могла да пред-
стаља озбиљнију препреку нападачу ако није била поседнута јачим сна-
гама. Њен значај је пре свега био економски и политички јер се налазила на 
раскрници више значајних путева. Њен несумњиви стратегијски значај који 
је произилазио због таквог положаја био је значајно умањен због, спо-
менутог, врло лошег тактичког положаја. Из свега овог изнетог можемо са 
великом сигурношћу тврдити да је Крушевац у средњем веку најпре био 
трг са утврђењем, затим утврђени тврг и двор око кога се крајем XIV и по-
четком XV века развило значајно градско насеље али изван утврђеног пе-
риметра. У свим овим фазама велику улогу је имала црква као средиште  
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око кога се развио трг. (о Крушевцу пре кнеза Лазара, најновија сазнања 
видети у Мишић С., Ђокић Н., 2011:139 – 145)  
 О даљој судбини Лазарице током средњег века не знамо ништа. Не 
знамо ни да ли је била осликана или није. Ни какав је иконостас имала, 
премда највероватније камени. Премда данас преовлађује мишљење да Ла-
зарица није била живописана нека запажања М. Валтровића с краја XIX 
века, а о којима ће бити више речи даље у тексту, ипак доводе у сумњу ово 
широко распрострањено мишљење. Поготово што је било довољно вре-
мена (око 50 година) од довршења изградње цркве до пада Крушевца под 
османску власт да се црква живопише. У осталом, тешко је замислити да 
би једна од главних придворних цркава Лазаревића остала без живописа 
током пола века. 
 

КРУШЕВАЧКЕ ЦРКВЕ ПОД ОСМАНСКОМ ВЛАШЋУ 
 
 Интересантно је да Лазарица по паду Крушевца 1428. године није, 
готово сигурно, претворена у џамију. Један од разлога је и тај да се град 
вероватно предао без борбе. Могуће је да је у то време црква коришћена и 
као катедрална црква епископа чија је резиденција била у самом Крушевцу 
и да су Османлије због тога дозволили да се црква и даље користи за ту 
сврху. У сваком случају, као што смо навели, црква није претворена у џа-
мију већ је у неком каснијем времену претворена у магацин. Ово се до-
годило или пред крај владавине Мехмеда II или за време владавине Селима 
I. У том периоду је већи брох хришћанских богомоља по градовима одузет 
хришћанима и претворен било у џамије било у профане објекте типа 
магацина и сличног. За разлике од манастира који су релативно ретко били 
под директним ударом османских власти градске цркве су биле под 
непрекидним притиском не толико самих власти колико околног мусли-
манског становништва које је, бар кад је реч о смедеревском и крушева-
чком санџаку, углавном и живело у градовима а врло ретко по селима. 

Успеси Русије Катарине Велике у источној политици изазвали су 
велику забринутост у Бечу. Заузета опасним борбама са Пруском, Аустрија 
није могла за читав четврт века да буде активна на Балкану, и сада је 
доживела да се Руси спусте на домак дунавске линије, да узму решавање 
Источнога питања у своје руке и да постану нека врста заштитника пра-
вославног становништва Балкана. Када није могао да у источној политици 
иде против Русије, онда Јосифу II није остајало друго него да иде са њом, 
да не би, на крају, остао без икаква учешћа у добити. Вођен тим разлозима, 
Јосиф II је, одмах по неуспелом рату за Баварску, изменио своју дотадању 
политику и пришао Русији, са којом је год. 1781. склопио савез. Премда су 
почеле и раније, аустријске  власти су  најживљи  рад на припремама за рат  
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започеле 1781. године. Озбиљан значај су придавали придобијању српског 
народа на своју страну, као и прикупљању обавештајних података по Ср-
бији. Многи виђенији Срби, нарочито из крајева близу Дунава и Саве, били 
су повезани са аустријским агентима међу којима су главни били капетани 
Михаљевић и Маховац и мајор Лидерскрон. (Павловић Д., 1910:8) Међу, 
многим аустријским обавештајцима који су тих година крстарили Србијом 
прошао је 1784. године Јозеф Паул Митесер Темнићем и том прилико 
током боравка у Јасици прикупио податке о Крушевцу. Митесер овако 
описује Крушевац: “У овом месту има 120 хришћанских и 150 турских 
кућа, једна још добро саграђена црква и једна веома велика озидана већ 
оронула црква која је била дворска црква Србина Лазара, па две озидане 
још постојеће и једна већ оронула мошеја; осим овог усред места, зидови 
порушене палате Лазара у чијем обиму још 7 подигнутих кућа. ...” (Па-
нтелић Д., 1936:72) 

Шта знамо о овој “још добро саграђенoј цркви” која се у писаним 
изворима помиње само код Митесера. На њу се до сада осврнуо само Павле 
Васић у монографији “Уметничка топографија Крушевца”. (Васић П. 1990: 
188-190) Међутим, готово све што је уважени професор написао о овој 
мистериозној цркви је нетачно. Најпре, не наводећи извор, он тврди да је та 
црква била саграђена на месту где се данас налази црква св. Ђорђа. Даље 
наводи, да се она налазила на том месту до 1838. године када је на њеном 
месту саграђена црква брвнара која је порушена када је почетком XX века 
саграђена данашња црква св. Ђорђа. На основу сачувана два детаљна по-
писа цркава у крушевачком крају из 1836. и 1837. године а које смо већ 
публиковали (Ђокић Н., 2005:266-274; Стевић М., Ђокић Н., 2005:278-279) 
не постоји ни једна друга црква у Крушевцу осим Лазарице. Постоје 
сумарни пописи и из 1841, 1851. и 1854. године и ни у њима се не јавља ни 
једна друга црква у Крушевцу. Врло детаљно смо прегледали архивску гра-
ђу Митрополије у Архиву Србије од 1836. до 1858. године (укључујући све 
Деловодне протоколе) и нигде се не јавља никакв траг другој цркви у 
Крушевцу. Значи да са великом сигурношћу можемо да тврдимо да при-
ликом ослобођења Крушевца није било друге цркве осим Лазарице. Не 
стоји ни тврђење П. Васића да је прошло много времена док црква Ла-
зарица није оспособљена за службу. Као што ћемо видети касније било је 
покушаја да се црква оспособи још последњих дана 1832. године али већ 
крајем пролећа 1833. године црква је била у функцији. Не знамо одакле 
подаци П. Васићу да црква ни 1838. године није била у функцији. Коначно 
не слажемо се ни са тврђењем П. Васића да је та друга црква била брвнара. 
Он то закључује на основу тога што је митесер за њу употребио термин 
erbaut а за Лазарицу gemauertte. Први термин значи саградити, подићи и 
није нам јасно зашто би то значило да је црква брвнара кад у немачком  
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језику постоји термин за цркве брвнаре Holzkirche који су употребљавали и 
аустријски обавештајци у Србији крајем XVIII века кад су спомињали 
цркве брвнаре. Зашто би овде био изузетак. Поготово што не стоји ни твр-
ђење Васића да термин gemauertte значи да је црква Лазарица зидана ка-
меном – баш напротив значи да је црква зидана опеком. Ми сматрамо да је 
Митесер хтео да каже да је та друга црква била сазидана само каменом или 
можда омалтерисана и окречена док се код Лазарице видео њен већ по-
знати начин зидања каменом и опеком. 

Кад је реч о тој другој слабо познатој цркви она се по предању 
налазила у кругу данашње касарне Цар Лазар а не у порти цркве Св. Ђорђа. 
Ту су пре тридесетак година и нађени темељи објекта који би могли да 
буду од цркве. Око темеља је ископано више гробова. С обзиром да су и 
темељи и гробови нађени у кругу касарне даљих археолошких истра-
живања није било. Што се гробова тиче званично је саопштено да је реч о 
жртвама које су Аустро – угари побили 1917. године што је очигледна бе-
смислица тако да се не би ни задржавали на том објашњењу. Само би напо-
менули да су, приликом разних грађевинских радова, гробови налажени и 
изван касарнског круга али наравно у непосредној близини. Средином XIX 
века забележено је једно сасвим друго интересантно предање. А то је да су 
ову цркву срушили српски устаници кад су ослободили Крушевац поче-
тком 1806. године јер се у цркви налазио гроб на коме је био урезан натпис 
Вук. Устаници су мислили да је ту сахрањен Вук Бранковић па су до 
темеља срушили цркву и прекопали његов гроб. Да у овом предању има 
истине говори чињеница да Срби нису ни покушали да обнове ову цркву а 
после 1821. године би вероватно добили дозволу од надлежног Шашит 
паше. Поготово што се црква налазила на тадашњој далекој периферији 
вароши без обзира дали се налазила код данашњег цркве Св. Ђорђа или у 
кругу касарне. Ни после ослобођења 1832. тј 1833. године нема никаквог 
покушаја да се ова црква обнови – као да су Срби то место сматрали укле-
тим. Међутим, могућност да се црква Лазарица оспособи за службу јануара 
1790. године само за неколико дана као и поново 1833. године говори да је 
ипак у близини постојала нека црква из које су 1790. године узете утвари а 
да су 1833. године искоришћене утвари сачуване из те цркве. То је све што 
за сада можемо да кажемо о овој цркви. 

Кад је реч о Лазарици у време Првог српског устанка основно је пи-
тање кад је и у ком обиму она обнављана – пре, у време и непосредно по 
устанку. О овом је већ раније писао ал ми ћемо се задржати само оном шта 
је навео П. Васић који је једини покушао озбиљније да датира живопис на 
чије је трагове наишао Петар Поповић при реконструкцији Лазарице. Он 
најпре као време кад је Лазарица могла да буде обновљена наводи периоде 
1650. до 1690. године и од 1717. до 1739. године. Ми овде не би ни коме- 
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нтарисали његове наводе јер то што он наводи се односи на Смедеревски 
санџак и српске земље под аустријском управом. Што се тиче Крушевца 
још најповољније време је могло да буде од 1690. до 1717. године кад је 
наступио први период либеризације у издавању дозвола за обнову цркава и 
манастира. Међутим, пошто се црква налазила унутар тврђаве тешко је да 
су Срби могли да добију дозволу за обнову Лазарице без обзира што је 
тврђава у то време била демилитаризована и без војне посаде. С друге стра-
не морамо се сложити са њим да није било времена да се црква обнавља 
приликом ослобађања 1737. или 1790. године. (Васић П., 1990:189) Инте-
ресантно је да је Васић уопште не спомиње ослобођење Крушевца 1689. 
године а управо тада је овај град најдуже био слободан пре Првог српског 
устанка – тачно годину дана. Наиме, трупе маркгрофа Баденског су осло-
бодиле Крушевац почетком септембра 1689. године (по старом календару) 
док су српски устаници негде у исто време сами ослободили тврђаве Ма-
глич и Козник. Када је кроз годину дана 29. августа/8. септембра 1690. 
године генерал Гвидо фон Штаремберг потписао капитулацију Ниша након 
неколико дана аустријске трупе су напустиле и Крушевац. (Веселиновић 
Р., 1972:119-120; Ђокић Н., 2008:49- 78) Као што видимо Крушевац је био 
слободан око годину дана и сасвим је сигурно да је Лазарица за то време 
била појушча. Чак су и неке мање поправке могле да буду обављене али је 
искључено да је у то време могао да буде рађен живопис на чије је остатке 
наишао Поповић приликом рестаурације Лазарице пре нешто више од 
једног века. Ми сматрамо да је црква тад променила и патрона (оригинални 
патрон је био Св. Стефан). Наиме, Крушевац је ослобођен око 1. септембра 
а пошто црква дуго времена није била у употреби да би се служило у њој 
било је неопходно поново извршити освећење. Најлогичније је било да се 
то уради 8. септембра на празник Рождества Пресвете Богородице а управо 
овом празнику је бар од Првог српског устанка посвећена црква Лазарица. 
Приликом прве службе јануара 1790. године неће се чекати на правилно 
поновно освећење али видећемо касније и зашто. 

Крушевац је следећи пут ослобођен, највероватније, 29. јун/10. јула 
1737. године када је у њега ушао обер капетан Станиша Марковић Мла-
тишума са својом Српском милицијом. Падом Ниша у турске руке 5/16. 
октобра 1737. године била је запечаћена и судбина Крушевца из кога су се 
морали повући и пуковник Лентулус са својим одредом ћесароваца и обер 
капетан Станиша Марковић Млатишума са својом Српском милицијом и 
другим устаницима. (Костић М., 1930:213-214; Веселиновић Р., 1972:125-
126) Јасно је да за ова три – четири месеца није могло бити никаквих озби-
љнијих радова на цркви Лазарици осим чишћења цркве.  

Трећи пут је Крушевац ослобођен 23. децембар 1789/3. јануара 
1790. године након победе у боју бијеном испред самог града а у којем је  
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пуковник Михаљевић са својим јединицама потукао турски гарнизон. 
Сутрадан, 24. децембар 1789/4. јануара пуковник је свечано ушао у варош 
и у њој остао читав тај дан. По његовом наређењу је одмах очићена, колико 
се могло, задужбина кнеза Лазара Лазарица коју су Турци користили за ко-
њску стају. У олтару је постављена часна трапеза, те је одслужена служба. 
(Anonim, 1854:324; Милићевић М., 1876:754; Павловић Д., 1910:97-98 нап. 
2; Веселиновић Р., 1972-130) Разлог за овакву журбу у оспособљавању цр-
кве је лежао у томе што је та прва служба била на Бадњи дан. Ипак, по опи-
су који даје Михаљевић у свом извештају изгледа да је ипак обављена нека 
врста малог освећења. Што се тиче радова на цркви пошто је Михаљевић 
морао до лета 1790. године да напусти Крушевац наравно да није било вр-
мена за озбиљније радове на цркве а поготово не на изради живописа. 

Из свега што смо навели можемо да закључимо да пре ослобођења 
Крушевца 1806. године није било могуће изводити веће радове на обнови 
цркве а поготово не радити живопис. Сматрамо да је до промене патрона 
цркве дошло приликом новог освећења цркве 8/18. септембра 1689. године 
на Рождество Пресвете Богородице. 

Кад говоримо о обновама Лазарице споменимо једно предање које 
је почетком XX века забележио Петар Поповић у Крушевцу: “Пред први 
Карађорђев устанак некој баби у Крушевцу дође у сну један светац (Лазар) 
и нареди јој да оде у тврђаву и измоли од Турака да се црква мало очисти и 
покрије. Она то и учини и Турци допусте Крушевљанима да цркву до-
терају. Она је тада покривена великим старинским ћерамидама од којих 
сам и ја налазио остатке, но служила није. Овако сам слушао пре двадесет 
година од старих људи у Крушевцу.” (Поповић П., 1928:229-230) Ма ко-
лико овај податак изгледао сумњив не треба га и одбацити без провере јер 
управо су пред Први српски устанак Турци дозволили радове на неколико 
цркава у околини Крушевца. Тако је 1803. године саграђена црква у 
Кожетину а 1804. или 1805. године је обнављана Наупара. (Поповић Љ., 
Ђокић Н., Стевић М., 2005:29-41; Ђокић Н., Стевић М., Думић О., 2006:95-
112) 

 
Први српски устанак 

 
На основу раније донете одлуке, на смедеревској скупштини, да ус-

таничке снаге продру на неослобођену територију и тако предухитре ту-
рску офанзиву, Карађорђе је наредио: Миленку Стојковићу да заузме По-
реч и Кладово, Петру Добрњцу да дејствује долином Мораве ка Параћину 
и Ражњу а Станоју Главашу да заузме Крушевац и наступа у правцу Ку-
ршумлије. Радич Петровић је добио задатак да продре у долину Ибра и 
наступа ка Новом Пазару, а одреди  Милана  Обреновића према Вишеграду  
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и Новој Вароши. Јакову Ненадовићу је наређено да освоји Шабац, а према 
Босни да се држи дефанзиве. У почетку своје превентивне офанзиве, ја-
нуара и фебруара 1806. године, устаници су постигли знатне успехе. Ста-
ноје Главаш је ослободио Крушевац и очистио истоимени округ од Турака. 
Петар Добрњац је освојио Параћин, Ражањ и Алексинац, а трупе Османа 
Пазван – оглуа (3.000 јаничара на коњима) потукао на Џивџибари, северно 
од Соко – бање и нанео им велике губитке. Мало је недостајало па да и сам 
Пазван – оглу буде заробљен. Миленко Стојковић је ноћним препадом 
25/26. јануара 1806. године заузео Пореч и продужио дејства ка Неготину и 
Кладову, које ипак није успео да заузме. Једино су турске снаге (око 3.000 
бораца) одбациле одред Радича Петровића са Дежеве, код Новог Пазара. 
(Скоко С., 1983:335; Стевић М., 2007:93-102) 

Тако се Крушевац нашао у ослобођеној Србији и остаће слободан 
током седам и по година (са мањим прекидима). Ово је први период по 
коначном паду под Турке 1455. године да је црква Лазарица могла да буде 
озбиљније обновљена и готово је сигурно да је тада на њој и рађено. То је 
време када су обновљене цркве у Орашју (Јовановић И., 2010:201-206) и 
Својнову, (Ђокић Н., 2011:329-344) манастир Велућа и још неки други 
црквени храмови у околини Крушевца па нема разлога да сумњамо да је 
обновљена и Лазарица. 

Морамо признати да су наша сазнања о црквеном животу у кру-
шевачком крају од Велике сеобе 1690. године до ослобођења Крушевца у 
зиму 1832/33. године више него скромна. Тешко да би сви познати писани 
извори из тог период попунили и једну страну текста ако искључимо пар 
писама из времена књаза Милоша а која се односе на манастир Св. Роман. 
Нема ни трагова осталих у уметничким делима. П. Васић напомиње да је 
вероватно, по њему, негде пред Први српски устанак у крушевачком крају 
радио један зограф, прилично сигуран у свом послу, представник стила 
који наглашава графички хијератизам и чија рука одаје сигурног мајстора. 
Он је ставио два циклуса икона – један у манастиру Св. Роман а други у 
цркви Успења Богородице у Варварину. (Васић П., 1990-190) Ако упо-
редимо са другим деловима Карађорђеве Србије рад на изградњи и обнови 
цркава је више него скроман. Немамо податке о ни једној ново саграђеној 
цркви (црква у Кожетину је саграђена пре ослобођења Жупе) и само три 
обновљене цркве (Лазарица, Својново, Орашје1) што је заиста зачуђујуће 
мало. Пред устанак поред споменуте цркве у Кожетину и (вероватно) На-
упаре, постојала је већ раније спомињана црква у Крушевцу, црква у Ве-
ликој Врбници, манастир Орашје и Св. Петка у Трњану. Наравно ту је и 
манастир Св. Роман.  Додуше постоје индиције да је постојала и црква у Ја- 

                                                 
1 Орашје је током устанка поново обновљено. 
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сици а да је и Дренча била појушча до 1809. године. Кад је реч о Јасици 
познато је да је гроб сестрића грофа Орурка био поред самог олтара са 
спољне стране старе цркве за коју не постоје поуздани подаци када је 
саграђена. Гроб је премештен при изградњи данашње јасичке цркве. Тешко 
је претпоставити да су градитељи цркве, ако је она саграђена на почетку 
владавине књаза Милоша (1824. године сигурно постоји), баш нишанили 
где ће градити цркву тако да гроб буде до олтара. Пре ће бити да је црква 
постојала 1810. године па да је руски официр сахрањен поред олтара. Што 
се тиче Дренче интересантно је да село Дренча и суседна села нису при-
пали Кожетинској цркви када је она саграђена 1803. године. Ми не знамо 
којој су цркви су припадала та села до 1809. године ал тад су припојена 
удаљеној Велући а не оближњем Кожетину. По предању забележеном 
средином XIX века они су све до Првог српског устанка припадали цркви у 
Дренчи (која је у то време била мирска црква) док је је Велућа коришћена 
као Дренчина капаела. Приликом једног напада Турака 1809. године Дре-
нча, која је већ била у врло рушевном стању, је дефинитивно страдала. 
Због тога је обновљена Велућа која је била у релативно добром стању и 
парохије које су биле при Дренчи су припојене Велући. 

Вратимо се Лазарици. Као што смо већ навели Лазарица је могла у 
ово време да буде живописана јер је било довољно времена. Међутим, 
једна од ретких ствари са којом се можемо сложити са П. Васићем кад је 
позна историја цркве Лазарице то је да је њу осликао Живко Павловић а 
видећемо касније и тачно кад јер постоје трагови о томе. Са друге стране 
Лазарица је сасвим сигурно добила иконостас. Из пописа из 1836. године 
јасно се види да црква има иконостас (2 престоне и 13 малих икона, 3 
завесе на дверима – види даље). Да је реч о новом иконостасу израђеном у 
периоду од 1833. до 1836. године не би Живко Павловић већ 1844. године 
радио нови иконостас. Поред тога споменути период од 1833. до 1836. 
године је добро покривен у архивској грађи и ту нема трага о некој изради 
новог иконостаса. Тешко је претпоставити и да је било могуће негде тек 
тако набавити стари иконостас. Реч је о старом иконостасу Лазарице само 
је спорно да ли је тај иконстас стајао у цркви од 1813. до 1833. године или 
је 1813. године скинут па 1833. године враћен. Пошто је овај иконостас за-
мењен већ 1844. године а у попису из 1836. године се не наводи да су 
иконе у лошем стању2 пре ће бити да је реч о старим иконама које су најве-
роватније 1806. године узете из порушене цркве у касарнском кругу и по-
стављене у Лазарици. 

 

                                                 
2 У овом попису из 1836. године увек се наводи ако су иконе у лошем 
стању. 



Друштвене науке                                         СРПСКА АКАДЕМСКА МИСАО 

28 
 

 
Значајно је напоменути да је Лазарица 1812. године добила звоно 

изливено у београдској тополивници а које је цркви лично поклонио 
Карађорђе. На звону је био урезан следећи текст: “Сему звону бистъ ти-
торинъ господаръ Георгie Петровичъ верховный вождъ народа сербскаго. 
За церковъ града Крушевца церкве храма Рождества пресватiѧ Богородици 
слито въ Белградъ 1812 године. Сему звону быст руководѣлецъ Иоанъ 
Ерделанъ”. (Стошић А., 1971:19) 

 
Ослобођење од Турака 

 
На крају ћемо укратко дати податке о оспособљавању цркве Ла-

зарице за службу и о њеним првим реконструкцијама по ослобођењу по-
што о овоме код П. Васића има много погрешних података. 

Одмах по уласку устаника у Крушевац крајем новембра 1832. Годи-
не (по старом календару) покушало се са оспособљавањем цркве Лазарице 
за службу. О овоме је Милета Радојковић обавестио писмом књаза Милоша 
14. јануара 1833. године. Због интересантних података који се дају у њему 
дајемо цело писмо у савременој транскрипцији: (AС - KK XVII – 40) 

“Вашој светлости, милостивиј господару!  
По вашој заповести дошао јесам у Крушевац и нађем капетана 

Илију и капетана Веселина из Пепељевца гди беју сабрали неколико људи 
да цркву отворе, које у тој буни и ја сам дођем и зауставим да не отварају 
цркву, но измеђ њи пошљу једног човека да упитају шта ће бег рећи. Бег 
говори, аир то бити не може. Ако оћете цркву да отворите, а ја да јашем 
ата, па да идем, ал бар чекајте докле рамазан испостим, после ја сам ћу 
идем и с нама се лепо прилично поздрави и једнак ми се поче тужити: шта 
је то кнеже Милета, јесмо ли рекли да више нема буне а сада оћеду цркву 
да отварају, куда ћу ону џебану. Не подноси да ју у мој конак метнем, 
јербо, сами знате како је она ствар и не може друго бити. Ако цркву 
отворе, ваља ми једнако јаати ата па ићи, а ја сам зауставио док од ваше 
светлости заповести примим.  
 У Крушевцу                            Остаје ваш покорни  
        
 служитељ 
 14. јануариј 1833. године                      Милета Радојковић” 
 
 Међутим, када су после пар недеља ипак преузели цркву Срби су 
утвдрили да су пред ослобођење Турци у Лазарици држали пексимит а не 
барут. Цркву су брзо колико – толико довели у ред а да би се у цркви мого 
обављати богослужење књаз Милош је писмом од 20. маја 1833. године 
обећао суду нахије крушевачке да ће им бити послан један архимандрит да  
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цркву освети. Међутим, пошто нико није долазио суд нахије крушевачке је 
19. јуна 1833. године замолио Суд народа српског да се омогући да се 
хитно освешта црква и на основу ове молбе Крушевљана суд је 21. јуна 
1833. године замолио књаза да им хитно пошаље једног свештеник да осве-
шта цркву. Коначно је то по одобрењу београдског митрополита, по свему 
судећи, совећење обавио архимандрит Сава Петровић из манастира Свети 
Роман. (AС – KK – XXXV – 559) Током 1834. године набављена су и по-
слата три звона за Крушевац - прво од 273 ½ фунте, друго од 169 фунте и 
треће од 113 фунте. За сва три звона је укупно плаћено 2110 гроша и 5 паре 
(укупна маса звона 555 1/ 2 фунте). (Петровић М., 1899:617) 

Прве детаљније податке о цркви Лазарици имамо из 1836. године. 
(АС - ДС - II Бф1Но30/836) Из пописа обављеног те године сазнајемо 
следеће о цркви Лазарици. Храм цркве је Рождество Богородице. Црква је 
лежала “на обрежку, после кога се даљне равница простире, а лежи готово 
на крај Крушевца. Порта и место око цркве доста пространо”. О томе ко је 
и када саградио цркву комисија је записала следеће “ по сказивању у време 
Србски владатељи ил’ од Кнеза лазара ил’ од сина његовог Стефана, а 
управо се незна од кад ни од кога.” О самој цркви је речено “Од камена са 
циглом мешано, а у стању је худом јер је сва излупљена а с некиј се места и 
обурвала.” Напоменимо да се и по једном, нешто каснијем, званичном из-
вештају из фебруара 1837. године црква Лазарица налазила у лошем стању. 
(АС КК – XIV – 1443) 

Од црквених утвара Лазарица је те 1836. године имала један путир, 
један дискус, 3 звездице сребрне и калајне, једна кашичица, једно копље, 
један воздух од штофа и један од цица, 2 дарка од цица и 2 од штофа, један 
крст седефа, 4 чирака, 6 кандила, 2 кадилнице, 4 покрова на часној трпези и 
3 на проскомидији, 3 завесе на дверима, један антимис, 2 престоне иконе и 
13 малих икона, један барјак од “ђезије”, један полијелеј, 2 камена чирака 
пред престолом чирака, маказе, 2 налоњице, 3 послужавника и једно мало 
звонце. Од одејанија црквеног црква је имала један епитрахиљ, један 
стихар, један појас, једну наруквицу и један фелон с окрутом од штофа, и 
поред тога још један епитрахиљ, 2 стихара, пафте сребрне, један појас, 2 
наруквице, један фелон и 4 ђачка стихара. Црква је имала и књиге и то  
један Тестамент, једно Евангелије, један Апостол, 2 Осмогласника, један 
Служевник, један Псалтир и 2 Часловца. Црква је поседовала три звона. Од 
готовог новца је имала 2084 гроша и 20 пара а на облигацији 9755 гроша. 
Лазарица није поседовала покретно имање а од 3 куће под ћерамидом од 
којих је једна била на два ката са 6 соба а од преостале две једна је имала 
на доњем кату две собе а друга једну собу. Поред тога постојале су и 4 куће 
под сламом од које су две биле са по две собе а две са по једном собом. 

Из те 1836. године имамо и први детаљни списак свештеника у Ср- 
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бији па тако и у Крушевцу. У то време Крушевац је имао три свештеника. 
Николаја Поповића кога је још 13. јула 1792. године рукоположио у Нишу 
епископ Макарије. Милована Протића је 24. марта 1824. године рукопо-
ложио епископ Венедикт у Лесковцу. Павла Тодоровића је 28. марта 1829. 
године, такође у Лесковцу, рукоположио епископ Јосиф. Интересантно је 
да је у то време окружни протопресвитер био Милоје Живковић из Љу-
беша. (АС - ДС - РНо 196/837) 

Коначно да пар речи кажемо о већ неколико пута спомињаном жи-
вопису у цркви Лазарици. Као што смо већ навели о томе је много писано 
нарочито о томе да ли је Лазарица била живописана у средњем веку али и о 
сачуваним остацима. Интересантно је да многобројни учесници ових 
расправа обично прескачу један битан извештај Михаила Валтровића из 
1888. године. 

Мих. Валтровић је од 26. јула до 11. августа 1888. године пратио др 
Белу Цобора професора археологије на пештанском свеучилишту у путу по 
Србији (Раваница, Манасија, Љубостиња, Жича, Студеница, Наупаре, 
Лазарица, Ниш и неке старине у његовој околини, Пирот и најзад Софија). 
О овом путу је оставио кратке али занимљиве белешке у Старинару наро-
чито о Лазарици.  Лазарица, у то време није имала своју ризницу као ни 
Жича ни Наупара. По подацима до којих је тад дошао Валтровић кру-
шевачка црква је оправљена и већим делом поново живописана 1843. Го-
дине док су се те 1888. године остаци старог живописа видели само у 
кубету. По њима је Валтровић судио да је сликар Лазарице био више за-
натлија него вештак. То исто је тврдио и за сликара Раванице и Љубостиње 
у којим се црквама живопис такође само у одломцима сачувао. По њему, 
бољи је живопис у Манасији, где га је такође 1888. године мало преостало. 
(Валтровић М., 1888:87, 93 и 109) Пре него што прокоментаришемо ове 
Валтровићеве податке споменимо, да је по неким другим званичним пода-
цима крушевачка црква храм Рождество Пресвете Богородице обновљена 
1858. године. (Нишка епархија, 1899:66) 

Валтровић тврди да су се остаци старог средњовековнох живописа 
те 1888. године видели у кубету. Чак их упоређује са живописима Рава-
нице, Љубостиње и Манасије. Валтровић је врло угледан и поуздан аутор 
тако да ово његово тврђење треба врло озбиљно узети у обзир при даљим 
расправама о томе да ли је црква била живописан или не у средњем веку. 
Што се тиче његовох податка да је црква обнвљана и живописана 1843. Го-
дине то се одлично уклапа са познатим чињеницама да је Живко Павловић 
довршио иконостас у истој цркви 1844. године. (Васић П., 1990: 190) 
Поготово што би и по неком нормалном редоследу ишло – обнова цркве, 
живопис па иконостас.  

Крушевац је у време ослобођења 1806. године имао две цркве – Ла- 
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Лазарицу и другу која се налазила у данашњем кругу касарне Цара Лазара. 
По предању ову другу цркву су разрушили српски устаници јер се у њој 
налазила гробница са натписом Вук а они су мислили да је реч о Вуку 
Бранковићу. Иконостас и остале утвари из те цркве су пренете у Лазарицу 
која пре тога није била у функцији премда постоји могућност да је обна-
вљана 1804. године. Током периода од 1806. до 1813. године црква је ве-
роватно донекле обновљена а добила је и звоно, изливено у београдској 
Тополивници, које јој је даривао сам Карађорђе. Премда је било покушаја 
да се црква оспособи за службу одмах по ослобођењу последњих дана 
1832. године, црква је сређена тек у пролеће 1833. године а освештана 
почетком лета 1833. године. 

По запажањима Михаила Валтровића Лазарица је вероватно била 
живописана још у средњем веку јер је он 1888. године открио остатке ста-
рог живописа у поткуполном делу. Нови живопис је урадио Живко Па-
вловић 1843. године, непосредно пре него што је 1844. године довршио 
иконостас у истој цркви. 
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Olivera Dumić 
Nebojša Đokić 

Summary 
 

Krusevac has emerged as the market is probably around year 1200. 
Around this time he got his first church, which was located in the present ports, 
around the monument to Prince Lazar. As in the Middle Ages was the custom 
only market town developed around the church. Knez Lazar is close to the old 
church, probably 1377/8. the court's built a new church. Stefan known as 
Lazarica. It is not clear whether the old church was already demolished or later 
during the Ottoman rule. Ottomans Lazarica used as a warehouse but is not 
transformed into a mosque. Kruševac at the time of liberation in 1806 had two 
churches - Lazarica and the other was located in today's barracks Cara Lazara. 
According to tradition, this second church was destroyed by Serbian rebels 
because it contained a tomb with the inscription Vuk but they thought it was a 
Vuk Brankovic. The iconostasis and other trappings of the church were 
transferred to Lazarica, which had not previously been in operation although 
there is the possibility that renewed in 1804. During the period from 1806 to 
1813 the church was probably slightly renovated and has got a bell, cast in 
Belgrade Foundry that she was giving himself Karađorđe. Although there were 
attempts to empower the church for the service immediately after the liberation 
of the last days of 1832, the church was arranged only in the spring of 1833 and 
consecrated in early summer 1833. 

According to the observations of Mikhail Valtrovića Lazarica was 
probably painted in the Middle Ages because he was in 1888 discovered the 
remains of old murals in the dome part. New paintings he did Zivko Pavlovic 
1843, just before the 1844 finished the iconostasis in the same church. 
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ШКОЛСТВО У ЈАГОДИНСКОЈ НАХИЈИ ЗА ВРЕМЕ 

ПРВОГ СРПСКОГ УСТАНКА (1804 – 1813) 

 
         Сажетак: Први српски устанак (1804-1813) био је и оружана 
борба за национално ослобођење и историјски догађај са изрази-
тим особинама грађанске револуције , која је водила ка стварању 
нове државе, у датим околностима. Организовањем устаничке вла-
сти указала се потреба за великим бројем писмених људи, тако да 
је било нужно оснивање школских установа. Иако је још у нацрту о 
Правитељствујушчем совјету из 1805. године предвиђено и фо-
рмирање Попечитељства просвешченија, који би тај задатак извр-
шио, тек две године касније, за време затишја, доћи ће до конкре-
тне реализације те намере. Школе су отваране у нахијским среди-
штима, али и по већим селима. Захваљујући свом геостратегијском 
положају и привредном значају, Јагодина је као нахијско место, у 
периоду од 1806. до 1808. године, била препуна избеглица из ју-
жних српских крајева, углавном трговаца и занатлија, па се отва-
рање школе само наметнуло. У таквим околностима, основана је 
1808. године прва основна, тзв. мала школа. Оскудна архивска гра-
ђа вели да је први учитељ био Јован Павловић, док је према Вуку 
Караџићу то место заузимао извесни Андрија из Карловаца. Осим 
у Јагодини, у Јагодинској нахији за време Првог српског устанка, 
постојале су мале школе у Великој Дренови и Белушићу. Про-
пашћу устанка све су угашене. 
 
         Кључне речи: Јагодинска нахија, Први српски устанак, шко-
лство, мале школе, учитељи 
 

Први српски устанак, започет на Сретење 1804. године, ни-
је био само борба за национално ослобођење, већ је имао и кара-
ктеристике грађанске револуције, која је по мудром немачком по-
весничару Леополду Ранкеу, названа српском револуцијом, око-
нчаном на Ђурђевдан 1835. године. 
                                                 
1 stenakamen@gmail.com 
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         У току десетогодишњег трајања устанка, стварале су се и пр-
ве српске политичке, привредне, културне и просветне установе, а 
после великих победа 1806. године, развија се и цивилни управни 
апарат, успостављају судови и оснивају школе. 
         Управо је посебна пажња посвећивана систематском развоју 
просветних институција, јер је ширење органа устаничке власти из-
искивало већи број писмених људи. А у Србији, до тада, како пише 
умни Вук С. Караџић „ на сто села, био је један писмени чоек“. 
         У нацрту о Правитељствујушчем совјету из 1805.  године, 
међу попечитељствима било је предвиђено и оснивање попечи-
тељства за „свјашчанство и просвешченије вилаетско“, под којим 
су се налазили манастири, цркве, школе и учитељи, са задатком да 
„носи бригу и да мотри на рад свјашченика, учитеља ... и на све 

што васпитанију треба“.  ( Ћунковић С. 1970: 5-8 ; Јовановић Н. 
2007: 47-51 ; Петровић М. 1980: 9-11 ; Караџић С. В. 1985: 200 ) 
         И поред бројних неповољних околности и ратног стања, број 
основних школа од 1806. године је непрестано растао, тако да је до 
краја устанка било укупно 40 основних школа, са  око 1500 уче-
ника. И о томе свестрани Вук С. Караџић пише : „За владе Црног 

Ђорђија у Србији биле су постављене школе готово по свима 
варошима и градовима, а и по гдекојим селима“. То потврђује и 
поуздани историк Лазар Арсенијевић Баталака, речима „али сад, 

почетком ове 1808. године, не само у Београду, него и у другим 

варошима, паланкама, па и многим јаким сеоским општинама, 

отвориле су се и подигле школе, наравно како се гди могло“. 

         Јагодина је, захваљујући свом геостратегијском положају и 
привредној снази, иначе и седиште истоимене нахије, за време 
устанка била значајније место. 
         Ослобођена још у марту 1804. године, Јагодина је била јако 
упориште устаничке војске, која је спречавала продор Турака у це-
нтралну Србију. Од 1806. године, када су се борбе преместиле 
јужније, Јагодину насељавају бројни трговци и занатлије, избегли 
од ратних дејстава, тако да је у овој српској вароши, у време кра-
ткотрајног затишја на фронтовима 1808. године, било пописано чак 
1000 домова. 
          

У таквим околностима у Јагодини се, почетком 1808. Го-
дине отвара основна, односно мала школа, како се тада звала. На-
става у малим школама трајала је три године, а разреди су добијали  
називе по главним школским предметима, тако да су постојале кла-
се буквараца, часловаца и псалтираца. 
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Школске књиге биле су ретке и долазиле су из Војводине, 

као и већина учитеља. Учитељи су морали да се, осим рада са уче-
ницима, ангажују и на просвећивању народа, односно да „почитују 

добре народне обичаје и уобште развијају благонаклони однос на-

рода према труду... у име обште ползе“. 
         Оскудна архивска грађа из овог периода вели да је први учи-
тељ у јагодинској малој школи био Јован Павловић, из „прека“. О 
њему сазнајемо из молбе датиране 4.августа 1818. године и упу-
ћене кнезу Милошу Обреновићу, којом тражи учитељско место 
„негде у Србији“, наводећи да је као „стари дјетоучитељ“ уназад 
преко двадесет година службовао по разним местима, а од 1808. 
године и у Јагодини. 
         Према Вуку Караџићу, први јагодински учитељ је извесни 
Андрија из Карловаца, који је у Србију прешао 1807. године. Био је 
прво учитељ код неког кнеза у селу Жупанцу, у Београдској на-
хији, одакле је, због крађе побегао у Београд. Ту је једно време, по 
препоруци Доситеја Обрадовића, пратио Алексу, Карађорђевог си-
на, у Велику школу. Исте 1808. године дошао је у Јагодину за 
учитеља. Наредне 1809. године због неке свађе био је кажњен ба-
тинама, по наредби Младена Миловановића, тадашњег председни-
ка Правитељствујушчег совјета, да би убрзо због крађе пушака од 
Марије, жене Хајдук Вељкове, коју је овај јунак „настанио“ у 
Јагодини ( да би живео са Чучук Станом), учитељ Андрија побегао 
у Банат.  (Цветић Ј. Е. 1910: 3-4 ; Јовановић Д. 2010: 22-24 ; Јанко-
вић Б. М. 1954: 15 ; Караџић С. В. 1954: 83 ) 
         Вредни полиграф Андра Гавриловић нам саопштава да је, 
према усменим изворима у „годинама око половине устанка“ у 
Јагодини постојала школа, која је била на гласу због учености свог 
учитеља, коме не наводи име. Према ретким писаним изворима, 
које објављује трудољубиви учитељ Милош Б. Јанковић, име тог 
учитеља било је Јован Војиновић. Он је најпре био учитељ у селу 
Белушићу, „у кнежини левачкој, наије јагодинске“, а затим и у 
Јагодини, где је дочекао и 1815. годину. Био је хваљен, због своје 
школске спреме. 

После пропасти Првог српског устанка 1813. године, све 
школе у Србији, а самим тим и у Јагодинској нахији, престају са 
радом. У датом раздобљу од 1804., односно 1808. до 1813. године, 
осим школе у Јагодини, у нахији су постојале школе у Великој 
Дренови и Белушићу. Оправдано претпостављамо да је Белушић 
имао школу и пре Јагодине и да је она била затворена, због пре-
ласка учитеља из тог села у Јагодину. 
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 На крају, као својеврсни закључак, следи цитат из 

поздравног говора Карађорђа Петровића, на отварању Велике 
школе 1808. године. Врховни вожд, обраћајући се присутним 
ученицима, изме-ђу осталог рекао је и следеће : „ ... Слушајте ви 

ваше учитеље и почитујте их. Ја њих не разликујем од мојих 

војвода. Учитељ и војвода преда мном су равни“.  ( Гавриловић А. 
1903: 58, 65 ; Јанковић Б. М. 1954: 11 ; Јовановић Д. 2010: 25 ; 
Петровић М. 1980: 13-15 ). 
         Устаничке 1808. године, за време затишја на фронтовима, 
оснива се у Јагодини прва основна, тзв. мала школа, не само као 
резултат потребе српских власти за већим бројем писмених људи, 
него пре свега, као племенита намера тадашњих јагодинских трго-
ваца и занатлија, да својој деци обезбеде елементарно образовање. 
Као први учитељи у овој школи помињу се Јован Павловић и 
Андрија из Карловаца. Пропашћу устанка 1813. године угашене су 
све три  мале школе на територији Јагодинске нахије, у Јагодини и 
селима Белушићу и Великој Дренови. 
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Ninoslav Stanojlović 

Summary 
 
                The starting of the First serbian uprising striving for creation 
of free national state brought to further disintegration. The new layer of 
military commanders had specific influens on development of 
educational system. Many dukes, and other individuals, initrated 
opening of schools in their counties. In 1808 schools were opened in 
Jagodina, Belusić and Velika Drenova. 
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МИХАЈЛО  ИДВОРСКИ ПУПИН У ОЧИМА ЈЕЛЕНЕ 

ЛОЗАНИЋЕВЕ 

 
          Апстракт: У раду се даје преглед запажања Јелене Лозанићеве о 
Михаијлу Пупину, писаних истовремено када су и настајала, пошто је у 
питању својеврсни дневник (писма сестри Ани Маринковић), из времена 
када су у САД сарађивали на прикупљању помоћи за Србију (1915-1920). 
Научника светског гласа, шездесетогодишњака и младу хуманитарку,  од 
својих тридесет година, рад на прикупљању помоћи повезује блиским 
пријатељством. Ми тај однос пратимо искључиво из једностраних 
дневничких (епистоларних) запажања, у уверењу да тиме дајемо 
допринос осветљавању једног периода живота овог српског генија. С 
друге стране, чињеница да је Јелена Лозанићева, ћерка српског великана – 
научника и јавног радника Симе Лозанића, параћинског основношколца, 
чија је мајка а Јеленина бака из чувене београдске грађанске фамилије с 
параћинским коренима, рад је писан и као незаборав за понос у завичају 
њених предака.Тиме се обележавају јубилеји Првог светског рата и 
Црвеног крста.  
          Кључне речи: Михајло Идворски Пупин, Јелена Лозанић, Први 
светски рат, Србија, САД, Црвени крст, хуманитарна помоћ. 
 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 
 Када се, после аустро-угарског ратног разарања и злочина, 
остављене заразе тифуса, крајем  1914. године, пред Србијом 
поставило питање што бржег опоравка, и Црвени крст Србије, 
заједно са другим не само хуманитарним организацијама, давао је 
томе свој допринос. Требало је из земље послати у САД као 
испомоћ Михајлу Пупину, научнику светске репутације и 
почасном конзулу Србије у Њујорку, неку особу која  је познавала 
ситуацију на српском терену, а за коју се претпостављало да се 
тамо може у хуманитарну активност брзо укључити. Марко Леко, 
тадашњи председник српског Црвеног крста, определио се за две 
особе, Мабел Грујић, пореклом Американку, супругу Славка 
Грујића, посланика Србије у Лондону и Јелену Лозанићеву, ћерку 
Симе Лозанића, универзитетског професора и јавног радника. 
Почетком 1915. године оне су се нашле у у Америци, где су већ 
биле створене претпоставке за широку хуманитарну акцију према  
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Србији. Јелена је на том послу, с краћим прекидима, остала шест 
година.   
          Михајло Пупин се дуго година бавио радом у исељеничким 
организацијама, а посебно се заинтересовао за балканску позицију 
Србије и Црне Горе после анексије Босне и Херцеговине од стране 
Аустроугарске (1908). Ратови су то интересовање продубили, а 
нарочито од када га је Краљевина Србија именовала за свог 
почасног конзула у Њујорку. У једној од најнових биографских 
књига, њему посвећених, налазимо о тој Пупиновој активности ову 
констатацију: „Пупин је вршио свестран рад у оквиру свих наших 
усељеничких друштава и организација. Прикупљао је помоћ, давао 
позамашна сопствена средства, агитовао и упознавао америчку 
јавност са патњама и тешкоћама у којима су се налазиле Србија и 
Црна Гора за време балканских и Првог светског рата. Огроман 
углед и светска репутација су били снажна залога да се Пупину 
веровало, да је његова реч била саслушана и његова агитација 
давала изванредно значајне резултате. Управо је зато Пупин својим 
радом, доследношћу, активношћу и несебичном помоћи постао 
најугледнији и најзаслужнији Србин и представник свога народа у 
Америци.“ (Гледић В 2014: 132-133). Нарочито је ризичан рад био 
на слању добровољаца на фронт, најпре у Србију и Црну Гору, 
потом на Солунски фронт, све док САД нису ушле у Први светски 
рат (1917): „Пупинова активност се граничила са кривичним 
делом. Једва је успевао да се одржи у границама дозвољеног рада, 
при чему је показао изванредну умешност, лукавство и 
дипломатску виртуозност. Како нису могли да путују директно из 
Њујорка у Европу, добровољци су, захваљујући и Пупиновом 
деловању, путовали заобилазним путем. Срби из Америке су, на 
пример, дали 14.000 добровољаца, од октобра 1914. до окупације 
Србије крајем 1915. године.” (Гледић В 2014: 134)     
          Јелена је била веома образована и васпитана београдска 
девојка. Желела је да студира хемију, пође стопама оца Симе и 
брата Миливоја, али јој та жеља није испуњена, због ондашњих 
друштвених услова.Зато се рано  посветила друштвеном раду, 
најпре у новооснованом Српском женском савету, борби за 
еманципацију жена, у првом реду за њихово право гласа. У својих 
двадесет пет година, она је делегат на Конгресу Међународног 
савета жена у Копенхагену, потом и на следећа два конгреса, у 
Штокхолму и Ослу, на којима је наступала. То значи, да је на путу 
за Америку, иза себе имала и извесно међународно искуство, пре 
свега спремност за јавне наступе и комуникацију, што ће се у 
Америци показати као изузетно значајно, пошто ће се њен рад  
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углавном на то  сводити. За Американце је понела доказе о несрећи 
која је Србију задесила, а од посебног значаја су јој били снимци о 
страдању Мачве од аустро-угарских војника, направљених од 
славног Арчибалда Рајса. За нас је ова прича интересантна и по 
завичајној компоненти, пошто међу прецима по оцу бележи 
прадеду Јована Вељковића, из славне параћинске фамилије, која се 
и у Београду учврстила.  
         Нас у овом раду не интересује Пупинова и Јеленина  
вишегодишња активност на прикупљању хуманитарне помоћи за 
Србију, мада је она почетно везивно ткиво међу њима. Нас 
интересују доживљаји односно утисци, одраз оствареног 
пријатељства, писаног изворно, по настанку, у Јелениним писмима 
сестри Ани Маринковић, супрузи министра у Пашићевој ратној 
влади, Воје Маринковића, такође из славне београдске породице, с 
параћинским коренима. Његов отац је још у детињству, за време 
школовања у Београду, становао код Јована Вељковића, Јелениног 
и Аниног прадеде. У десетак писама, а написала их је безброј, 
Јелена описује сусрете са Пупином и  своје утиске о њему. 
Почетком 1915. године, њих двоје, Пупин и Јелена, срећу се у 
Њујорку и више година успешно сарађују. Ми фактички имамо 
само једну страну те приче, пошто је Пупин, озбиљан старији 
господин, њу, девојку од тридесет година, фасцинирао својом 
личношћу човека са славним именом,  о коме је још из Београда 
понела позитивну слику, током времена само дограђивану до 
обожавања. О њима је, дакле, овде реч, пошто сам Пупин у својој 
славној аутобиографији на ту своју друштвену активност скоро се 
и не осврће, што значи да ни Јелену Лозанићеву не помиње. 
(Пупин М 2012). 
 

1. ПУПИН У ПРВОМ ЈЕЛЕНИНОМ УТИСКУ 
 

Јелена је крајем јануара 1915. године била у Њујорку. У писму 
писаном 30. јануара1 бележи с поносом, да је Михајло Пупин, 
професор Колумбија универзитета, прва личност која је дошла већ 
идућег дана, по њиховом приспећу, да их посети. Верујући да 
испуњава сестрину знатижељу, с којом је у животу, по природи 
ствари,  већ делила своје утиске и запажања о животу, она 
прецизно описује његову спољашност: „Висок, крупан човек, 
црномањаст, маркантних црта, великих, дубоких, паметних очију, 
пуних душе а, у исто време, оштрих и јако одлучних. Најснажнији  

                                                 
1 Датуми су по старом календару. 
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утисак оставља Пупинова личност, његова висока интелигенција, 
здраво расуђивање и природна једноставност. Из њега избија 
нешто истинско, искрено, право, храбро. Српски говори правилно, 
са пуно лепих наших израза, понекад са малим банаћанским 
нагласком. Али он толико воли свој Банат и своје село Идвор, да 
ми неће замерити што ти и ово казујем.“ (Лозанић Ј 1970: 72) Она 
сама, при том првом сусрету, што је и природно, мало је говорила, 
више је њега посматрала и слушала, при чему мислећи, како сама 
каже:  Дакле, то је Михајло3 Пупин о коме је толико слушала као о 
великом Србину, великом научнику и великом филантропу.  
          Он је своје саговорнике позвао на ручак, тако да се возила с 
њим у истом ауту кроз Њујорк до реномираног ресторана 
„Клермонт“ „који се налази“, не пропушта то да нагласи, „на једној 
узвишици поред реке Хадсон, одакле се пружа диван поглед на 
реку и обалу државе Њу Џерси.“ Описује, не онако прецизно као 
Пупина, ток разговора за време ручка, а односио се на наше 
исељенике у Америци. Узгред напомиње: „Ја сам више пута 
слушала, а и обавештавала се, о овом мени непознатом питању у 
вези са Србима исељеницима из Србије и Аустро-Угарске.“ 
(Лозанић 1970: 7). 
    

2. ПУПИН И ОСНИВАЊЕ ОДБОРА ЗА ПОМОЋ СРБИЈИ 
 

Уз све оно што је пре тога чинио за помоћ Србији и Црној 
Гори у току ратних догађаја, Пупин се нашао при  руци Госпођи 
Грујић и Јелени, да се реализује идеја америчког амбасадора у 
Енглеској Волтера Пеџа, те су у одмах фебруару 1915. формирали 
одбор под именом „Сербиан Агрикулчурал Релиф Комити“4. 
Наиме, Пеџ им је у Лондону рекао, да он   сматра да би први корак 
требало учинити у помоћи пострадалим сељацима, и то нарочито 
за онај део Србије који је аустро-угарска војска опустошила и 
опљачкала  приликом инвазије. Пишући о циљевима овог одбора, 
она прецизно наглашава њихову конкретизацију: „Овај Одбор 
имао је за циљ скупљање прилога у новцу, у пољопривредним 
алаткама и свему што би било од користи нашем пострадалом 
сељаку. У оваквим одборима морају да се налазе људи од високог  

                                                 
2 Датуми са писама, по старом календару. У даљем тексту, код цитата из 
Јеленине књиге, биће само странице са којих су узети. 
3 У овој књизи се Пупиново име пише: Михаило, ми смо га уједначили са 
уобичајеним писањем.  
4 Доцније је добио назив: Амерички одбор за помоћ Србији.   
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угледа и општег поверења. Без оваквог састава одбора немогуће је 
прикупљати прилоге на широј основи. Имена таквих чланова 
одбора  штите и личности које скупљају прилоге од сваког 
сумњичења. Сви се прилози шаљу чековима непосредно 
благајнику одбора, који их, затим, депонује у банку на име одбора, 
док се из канцеларије шаљу потврде приложницима о примљеном 
новцу. Пупин нам је дао велики и леп поклон како би се рад могао 
отпочети.“(9) Иза ових речи из Јелениног писма, јасно је да Пупин 
својим средствима омогућава почетак деловања и овог друштвеног 
тела. Један читав рад би могао да се посвети финансијском 
ангажовању самог Пупина, а да се ипак све не наброји, јер он о 
томе у својој биографији скоро ништа не помиње, а у до сада 
објављеном материјалу, налази се само део онога што је учинио и 
лично из својих средстава приложио.  Она наглашава америчко 
искуство са таквим телима, чији састав мора да улива пуно 
поверење код грађана, без чега у Америци не може бити успеха. 
Иако она то не истиче, очигледно је да је, уз новац, Пупин имао 
одлучујући утицај и на утврђивање састава тог тела, а својим 
ауторитетом јавне личности из највиших америчких кругова, стао 
иза акције Одбора.  

 
3. ИЗЛЕТ НА ПУПИНОВОМ ИМАЊУ 

 
Након вишемесечне успешне сарадње на ширењу мреже локалних 
одбора за помоћ Србији, позване су, Јелена и Фани, њена блиска 
сарадница на хуманитарном послу, у госте на имање професора 
Пупина у Норфоку. О томе како се провела на том излету, она 
пише у писму од 5. септембра, наглашавајући да га пише у 
Норфоку, савезна држава Конектикат и наглашава локацију где се 
то место налази. Истиче да су позив са задовољством прихватиле, 
али и признање да је желела ново искуство изван Њујорка: „Нама 
је било врло драго да будемо који дан с њим. Сем тога, радовала 
сам се да се удаљим из овог 'усијаног' града.(8) Путовале су возом 
200 километара од Њујорка до Њу Канона, а одатле седам миља 
колима до Пупиновог имања. „На станици нас с пријатним 
осмејком дочекао професор Пупин. Дошао је својим аутомобилом 
у друштву професора Пигринса, који је такође у гостима са својом 
госпођом и малим сином. За десетак минута смо већ били у 
Норфоку и убрзо пред великом кућом Пупиновом на његовом 
имању.“ (49) Описује домаћинову бригу за госте који стижу са 
пута: „На тераси је вода у чајнику већ врила, а сто је био пун 
сендвича и колача. Професор Пупин је домаћин нарочите врсте,  
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пун српског гостољубља и топле словенске душе.“ (49) За њу је 
занимљиво, не само оно о чему Пупин говори, него и како говори: 
„Необично је занимљив кад овако у тишини и миру почне да 
говори. Његово је имање велико. Састоји се из шума, ливада, брда 
и чак једног дела великог језера. Кућа је у долини због јаких 
ветрова и великих снегова. За стил куће професор Пупин каже да је 
банатски, док мени личи више на неки средњовековни замак. 
Башта пред кућом пуна је цвећа као неки индијски5 ћилим пун 
боја. Седимо на тераси, пијемо чај и уживамо у свежини и лепоти 
природе.“ (49). 
 

4. ПУПИНОВИ ПОЧЕЦИ У САД 
 
Пупин није пропустио да својим гостима током излета исприча у 
кратким цртама своју биографију, првенствено узбудљиве почетке 
по доласку у САД:  
          „Пупин нам прича свој живот. Као петнаестогодишњи дечак 
кренуо је из Хамбурга по хладном, ветровитом и магловитом 
времену, бродом, у танком оделу без горњег капута, стално 
припијен уз бродски оџак да се не би смрзао. Океан му је изгледао 
као велика страшна аждаја, искежених зуба, па само чека да га 
прогута. Прво разочарање, по доласку у Америку, осетио је на 
првом кораку, када је за последњих петнаест6 центи купио колач са 
шљивама, а кад га је загризао нашао је у њему само коштице. До 
прве туче, опет, дошло је због његовог црвеног феса, због чега су 
му се дечаци смејали. Иначе и Пупин је, као сваки усељеник, 
зграбио први посао који му се пружио. Прво запослење: радник у 
фабрици бисквита7 у којој доживљује своје друго разочарање. У 
фабрици се, наиме, упознао с једном радницом, црномањастом, 
лепушкастом девојком. Чекајући прилику да је упита да ли би се 
удала за њега, он је, једног дана, не затече на послу. Када се 
заинтересовао где је, рекоше му да се Мери, тако се она звала, тог 
дана венчава. И Пупин настави: 'Да сам се њом оженио, имао бих 
велику породицу, никад не бих из фабрике изишао, а још мање био 
оно што сам данас.'  
          

                                                 
5 Индијански. 
6 Пупин у својој аутобиографији говори о својих пет последњих центи 
датих за колач од шљива. (Пупин М 2012: 44) 
7 У својој аутобиографији, Пупин пре овог посла у фабрици,  пише о 
пословима на двема фармама. (Пупин М 2012: 44-53; 60-61)  
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 Друго запослење: на једној фарми био је кочијаш. Тада је 
себи рекао: 'Ниси ти дошао у Америку да будеш кочијаш. То си 
могао бити и у твом селу Идвору.' Најзад, после многих мука, 
невоља и пробијања кроз живот враћа се у Њујорк са седамдесет 
четири уштеђена долара. Сав срећан ступа на Колумбију8, 
студирајући и зарађујући свој хлеб истовремено. И тако је дечак из 
банатског села Идвора, дошавши у Америку без новца, немајући у 
њој ни пријатеља ни веза, својим трудом и умом постао научник 
светског гласа. Данас најугледнији људи Америке сматрају за 
особиту част ако се могу назвати Пупиновим пријатељима. 
Професор Пупин је с правом горд на свој успех.“ (49-50)  
          Кад су се ови догађаји нашли касније у Пупиновој 
аутобиографији „Од пашњака до научењака“, примећујемо 
обрнути редослад запослења, што, наравно,за неповезани разговор 
на излету и у писму забележен садржај битно не мења ствар. Битно 
је, да је Јелена ухватила суштину догађаја, спремност  младог 
Пупина да не заборави с којим је циљем пошао из Хамбурга у 
Америку, не да буде кочијаш и радник у фабрици, већ да настави 
школовање, што је могао само уз рад и уз велика одрицања. 
  

5.УНУТРАШЊИ САДРЖАЈ ПУПИНОВОГ 
ДОМА У ПРИРОДИ 

 
У наставку писма својој сестри Ани, Јелена, попут сваке 

знатижељне жене, описује просторије у Пупиновој кући:  
           „Зидови великог салона, у коме смо доцније седели, 
обложени су ораховином. Намештај је у стилу италијанске 
ренесансе. Седишта и завесе од истог броката. Ова соба има изглед 
неке капеле, нечег религиозног, чему много доприносе и оргуље 
које је Пупин поставио. Он тај инструменат воли и на њему свира. 
Али ни у тај салон Пупин није заборавио да стави нешто блиско 
његовој земљи и његовом срцу. На белом, мермерном камену, 
налазе се у барељефу два велика бронзана вола, који подсећају на 
те храниоце српског села који, од јутра до мрака, неуморно вуку и 
тегле и помажу српске домаћине на селу да обаве своје 
многобројне послове.9 // Зидови Пупинове трпезарије обложени су  
                                                 
8 Колумбија универзите, заправо технички колеџ у саставу ове 
високошколске установе. 
9 „...нико не ради толико колико српски во. Он је свуда највернији и 
најважнији слуга српског сељака, а највише у Банату. Он пооре све њиве 
у пролеће, он превезе сазрело жито са далеких плодних поља на сеоска 
гумна када дође време жетви. Тек почетак вршидбе окончава тешке 
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кестеновим дрветом, што показује Пупинову љубав према 
племенитом дрвету. Сто у трпезарији био је украшен сребром, 
кристалом и цвећем разних жутих тонова., од бледожутог, 
наранџастог до бакреножутог. Тек пошто сам села за сто опазила 
сам прекопута камин од беличастог грубог мермера и на њему опет 
српски мотив. Израђен у барељефу, седи и пева, слепи гуслар 
Филип Вишњић, а око њега окупљени људи, жене и деца пажљиво 
слушају како им уз звуке гусала казује нашу историју и подвиге 
наших јунака.// Библиотека или, боље рећи, Пупинова соба за рад, 
сва је обложена дрветом отворено жуте боје, са ванредно лепим 
мотивима грожђа и виновог лишћа у дрворезу. Избочени прозори 
су пуни зелене папрати и човеку се чини да је то само продужетак 
спољашње баште. У тој соби је књига и часописа по полицама, док 
је сто за рад прекривен хартијама, писмима, телеграмима, понеким 
чак и неотвореним. И у тој соби се налази велики камени камин, уз 
чију смо ватру дуго и више пута у ноћ седели и разговарали. 
Најчешће би нам Пупин причао нешто полако, разлагао и износио 
мишљење. То је соба, нема сумње, најприснија соба у кући. Осећа 
се да се ту седело, живело, мислило, разговарало и радило.“ (50-
51).  
 

6. КОМЕНТАР О ВИШЊИЋЕВОМ РЕЉЕФУ 
 

Интересантан је настанак и судбина барељефа посвећеног 
слепом српском генију Филипу Вишњићу. Забележићемо о томе 
једно новије сведочанство, које је презентирала Љубица 
Вранешевић, бивша бијељинска професорка на скупу поводом 
Пупиновог јубилеја 1979. године. Вишњићев рељеф је израдио 
1913. године у Њујорку познати словеначки вајар Рудолф Валдец. 
Рељеф је величине 147 са 97 см. Пупин га је поклонио 1934. године 
гимназији у Бијељини. У то време  је у нашој земљи прослављана 
стогодишњица смрти слепог песника и гуслара из села Грка 
(касније Вишњићево), које се налази близу Бијељине. „На рељефу 
је израђен лик гуслара Филипа Вишњића  који уз гусле пева  
                                                                                                            
напоре доброг старог вола; тада почиње његов летњи одмор и онда га 
шаљу да се прихрани, одмори и припреми за јесен, када треба превлачити 
жути кукуруз и обавити јесење орање. Сеоским дечацима, још 
недораслим за рад на гумну, поверава се да за време летњег одмора чувају 
волове на паши. Школски распуст дечака поклапао се са одмором добрих 
старих волова. И ја сам нееколико лета провео на овом занимљивом 
послу. То су биле моје једине летње школе, и то најинтересантније школе 
које сам икада посећивао.“ (Пупин М 2012: 24-25) 
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народне песме, а испод њега седе и слушају га жена са дететом  у 
наручју и невеста, млада са младожењом. Изнад  њих стоји кршан 
младић у народној ношњи. Сви су они упрли поглед у гуслара.“ 
(Vranešević Lj 1985: 479) Према замисли вајара и наручиоца, са 
рељефа се упућује порука младим будућим српским покољењима 
да им је у срцу дух из народних песама. Испод ликова су уклесани 
стихови: „Браћо моја, мало умукните, гусле моје, мало загудите. Да 
испјевам једну пјесму малу, развеселим дружину осталу.“ Из 
Њујорка је до Дубровника допремљен бродом, до Бијељине возом. 
Пупин је у пригодном писму објаснио свој однос према Вишњићу, 
шта су за њега значили Баба Батикин, идворск гуслар и певач, кога 
је у детињству слушао, а касније за време студија српски 
филологЉуба Стојановић, који му је ближе објаснио значај и улогу 
народне поезије. Његова жеља, да се рељеф нађе у холу гимназије 
није била испуњена, по мишљењу ауторке коришћеног текста, из 
политичких разлога. Рељеф је био у бијељинској библиотеци све 
до 1947. године, када је пренет у Гимназију и уграђен у зид 
наставничке зборнице, када је испуњена и Пупинова жеља да ова 
школа носи Вишњићево име. Ауторка закључује: „Овај податак је 
довољан прилог рефератима који су данас дати, па и они јуче, о 
томе колико је Пупин осећао за свој народ, пратио догађаје и био у 
току манифестација и прослава, каква је била стогодишњица смрти 
Филипа Вишњића.“ (Vranešević Lj 1985: 480). 

     
7. ПУПИН КАО ЏЕНТЛМЕН 

 
После више од годину дана сарадње и пријатељства, Јелени 

Лозанићевој прилике су дозволиле да, без обзира на ризик 
путовања бродом, обиђе своје најближе, пре свега мајку, која је 
била у Француској. У свом писму, писаном на броду „Ротердам“, 
холандске линије, 13. марта 1916. године, описује дирљив 
опроштај са Пупином. У писму оцењује значај Пупиновог 
доприноса успеху који је у свом хуманитарном раду дотле имала. 
Пошто је кретала на пут пун неизвесности, сматрала је да има 
места закључцима о једном значајном периоду у њеном животу:  
          „Наш улазак у брод био је буран а растанак дуг. Са свима се 
редом опростих, а када дође ред на професора Пупина он ме као 
отац пољуби у оба образа, док му је у очима светлело неко 
узбуђење, туга и брига, а чак и страх при помисли шта ми се све 
може на путу десити у овим бурним данима. У овој интензивној 
сарадњи ми смо се јако спријатељиљи и зближили. Да није било 
професора Пупина у Америци, дубоко сам уверена да обим мог  
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рада не би био тако разнолик ни тако велики, нити бих ја постигла 
тако велики и леп успех. Он ме је свуда представљао, на разне 
начине у заштиту узимао, тако да сам у тешким и непријатним 
моментима, у току свога рада, увек у њему имала искреног и 
оданог пријатеља, коме сам могла слободно да отворим своје срце 
и да му све без устезања кажем.// Професор Пупин је увек био ту са 
добрим саветима, био је за мене огромна потпора и морални 
ослонац и до крајности несебичан пријатељ. Никада нећу 
заборавити његову високу, импозантну фигуру како стоји пред 
улазак у брод и како ми предаје пуну кутију ружа 'Америке Бјутис' 
и како, смејући се, додаје: 'Нека ове руже стоје на хладном месту, 
па сваког дана узмите по једну и закитите се.' Осим тога, донео ми 
је његово лично ћебе на поклон да не назебем на лађи. Кад уђох у 
кабину затекох пуну котарицу воћа. Опет од г. Пупина...“ (98)  
           Овај, колико очински, толико и џентлменски, однос 
професора Пупина, свакако да осветљава његову дубоку 
префињеност, да га није понела ни успешна каријера ни светска 
слава једног научника, остао је природан, осећајан човек, са 
осећањима која су свакако вишеслојна, у сваком случају био је 
човек са дубоким и богатим емоцијама.  
 

8. НОВИ СУСРЕТ СА ПУПИНОМ 
 

Лозанићева се из Европе у Њујорк вратила средином 
децембра 1916. године. Одмах се укључила у свој стари посао, а не 
заборавља да се јави Пупину и о томе обавести сестру у писму од 
17. децембра:  
          „Свет, писма, састанци, седнице... Телефонирала сам 
професору Пупину да му јавим да сам се вратила. Позвао ме на 
вечеру, рекавши да жели са мном да говори. Врло је желео да се 
рад нашег Одбора још разграна, нарочито с обзиром на помоћ 
нашим избеглим породицама у иностранству.“ (121) Користи 
прилику, да одушевљено набраја све оно на чему се Пупин 
тренутно ангажује: „Пупин је генијалан. Поред свог научног рада, 
предавања на универзитету, рада у Научном комитету у 
Вашингтону, поред свог патриотског рада у Народној одбрани, на 
листу 'Слобода' и рада међу југословенским живљем, поред своје 
активности у својству српског почасног конзула као и толиких 
других интереса којих он има, он увек налази времена да мисли и 
ради на томе да се  помогне његов јадни српски народ у земљи и у 
избеглиштву, народ који он воли толико дубоком љубављу да се то 
тешко да описати речима. Његов предлог, специјално у вези са  
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помагањем избеглица, био је следећи:  У Америци би требало 
основати одбор од угледних Американаца. Тај би Одбор авансирао 
и једну суму новаца нашем Одбору. Из ове суме наш би Одбор 
давао позајмице нашим избеглим породицама, под условом да 
позајмљени новац врате по повратку у земљу. Пупин је мишљења 
да би од тог новца требало послати једну већу суму нашем 
посланику у Паризу г. Миленку Веснићу, преко кога би ишла та 
помоћ   избеглицама. (121-122)  
          Пупинове јадиковке односе се на његово ангажовање на 
слању добровољаца на Солунски фрот, пошто је то било скопчано 
са чињеницом да су САД у то време имале неутралан статус. Јака 
је позиција била и оних елемената у друштву који су били на 
немачкој страни.  
 

9. УЛАЗАК САД У РАТ 

 

Јелена из Њујорка, 5. јуна 1917. године, јавља сестри о 
припремама САД за рат. Тога дана је затражено да се властима 
пријаве сви млади људу између 21. и 30. године старости. Рачуна 
се на пријаву око 10 милиона људи, а да ће од њих бити 
регрутована само половина. Тим поводом она коментарише: 
          „У последње време овде је била велика пропаганда од стране 
овдашњег германског елемента, социјалистичке странке, 
камуфлираних немачких агената да се млад свет не уписује у 
војску и морнарицу. Разуме се, све се то ради тајно и нечујно. На 
Колумбија Универзитету открили су једну групу студената и једну 
студенткињу који су растурали хиљадама штампаних брошура 
против суделовања Америке у рату.“ (171) Кратко додаје о 
Пупиновој подршци тој акцији: „Синоћ су Рут и професор Пупин 
говорили на једном југословенском збору у корист добровољног 
регрутовања Југословена.“ (271) Овакво стање се негативно 
одражава на прикупљање помоћи за Србију, што је забрињава: 
„Свет веома мало прилаже нашем Одбору, па ја немам готово 
никаквог посла. Стално се питам зашто још овде боравим. 
Поновићу да су чланови Одбора уверени да ће посао доцније опет 
кренути пуном паром. Сад је тренутно велики застој. (171-172)  
          О припреми САД за рат говори и овај детаљ из Јелениног 
писма од 20. јуна 1917. године: „Јуче сам видела професора 
Пупина. Рекао ми је како сада поглавито раде на проналаску 
апарата за откривање подморница. Та би направа под водом 
регистровала звук подморничке машине. Пупин се тек вратио из 
Вашингтона са једне седнице којој су присуствовали француски и  
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амерички физичари и други научници. Сврха овог састанка била је 
међусобна дискусија о начину на који се може најбрже тај апарат 
пронаћи. Професор Пупин је том приликом рекао: 'Господо, доста 
је било размишљања и саветовања, него да сад приступимо раду', 
нашто су се присутни, одобравајући, смејали.“ (172) Наравно, не 
пропушта да нагласи: „Пупин и ја смо ручали у једном малом 
ресторану на Колумбија универзитету. Тај велики и крупни човек 
узео је за ручак само мали чанак са млеком и неколико бисквита, 
али је зато по ручку продужио да ради у свом физичком кабинету.“ 
(172). 
   

10. О ПУПИНУ, ВЕЋ РЕЧЕНО 
 

Очигледан је напор Лозанићеве да у својим писмима буде 
увек нова, у чему не успева у потпуности, јер се њен начин рада 
(сусрети, говори, писма, састанци, радни ручкови и вечере) 
понавља. Слична је ситуација и у вези са Пупином. Ево једног 
примера за то, из писма Ани од 2. септембра 1917. године: „Данас 
по подне била је седница нашег Одбора у канцеларији г. Тробриџа. 
По свршетку седнице професор Пупин одвео је Рут и мене на чај. 
Он се, сиромах, том приликом дуго јадиковао због политичких и 
других недаћа које је имао. Између нас су се отвориле дубоке, јаке 
пријатељске везе. Професор Пупин зна да је то пријатељство 
саздано на солидној бази, као нека камена тврђава, које се неће 
никада ни оштетити ни срушити. Ја сам, заиста, горда што имамо 
оваквог Србина сада у Америци и ја нећу никад престати да му 
будем довољно захвална на његовој огромној помоћи и потпори у 
мом овдашњем раду.  Ја никад не бих постигла овај успех да није 
било професора Пупина. Он се о мени старао, за мене заузимао и 
саветовао ме као прави отац.“ (176). 

  
11. МАЛА ГОСПОЈИНА, ПУПИНОВА СЛАВА 

 
У писму које је писано у возу „Канедијен Пацифик 

Релрод“, између Торонта и Винипега, септембра 1917. године, 
Јелена детаљно пише како се са колегиницом са посла провела на 
слави код Пупина. Професор Пупин је усред Америке спремио 
вечеру, како им је сам рекао, онако како је то његова мајка радила, 
уз печено прасе са јабуком у устима.  Најпре констатује: „Пупин је 
српски гостољубив. Он своје госте увек некако пријатељски 
дочекује. Треба умети бити домаћин.“ (179). 
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12. ПУПИН О МАЈЦИ И ЗАГРОБНОМ ЖИВОТУ 

 
Искористили су овај дан и за интимнији разговор. „Следећег јутра 
смо доручковали у трпезарији Рут, Пупин и ја. Пупин, опет, по 
српски, стално нуди. Тог смо јутра Пупин и ја  дуго разговарали у 
његовој библиотеци. Причао ми о својој мајци, о свом селу Идвору 
и свом детињству у селу. По том свом селу, рече ми, назвао се 
'Михајло Пупин Идворски'10. Своју мајку је неизмерно волео и 
поштовао. Веровао је у њен паметан суд. Оца је много мање 
помињао. Мајка му је предвидела велику будућност. Она га је 
гонила да се школује и да доцније сврши и униврзитет. Она га је 
храбрила да иде у Америку и у њој потражи срећу. Била је врло 
побожна, што је утицало и на њеног сина и Пупин је све до смрти 
остао искрено религиозан.// Када сам га ја једном, упитала шта 
мисли о нашем загробном животу, он ме је погледао оним својим 
црним, дубоким, интелигентним и душевним очима и само рече: 
'Не знам и ништа не могу рећи.' На мене је тај његов одговор 
оставио дубок утисак. Нарочито начин којим ми је то рекао. 
Осетило се да овај паметан човек стоји пред смрћу као пред неким 
недогледним, дубоким црним мраком и ништа не види, не зна и не 
може да каже. Имала сам утисак да се Пупин страшно боји смрти, 
да му је та мисао непријатна и да га нека сета обузима кад на то 
мисли.“ (180). 
  

13. ПУПИНОВА ЋЕРКА 
 

Из досадашњих Пупинових речи, из односа према 
Лозанићевој, без обзира на јавно деловање, без обзира на контакте 
које је стално имао, Пупину је нодостајала породица. Био је 
удовац11 у седмој деценији живота, ћерка није живела са њим, што  

                                                 
10 То је и разлог што смо га и у наслову овог свог рада тако именовали. 
Уосталом, тако је  именован и на њему посвећеном научном скупу, 
односно у зборнику са тог скупа, одржаном у Новом Саду и Идвору, 1979. 
године, који смо и за овај рад у целини консултовали. У њему се, додуше, 
Јеленина писма помињу са по пар речи у два реферата.  
11 Сећање на болест (15. април 1896) и смрт супруге, тек што је превалио 
четрдсету и када се нашао у тешкој психичкој ситуацији: „Стигао сам у 
слушаоницу пун живота којом кипти здрава младост. Моји студенти су 
ми касније рекли да је први део предавања тог јутра јасно показивао моје 
задовољство. Али при крају предавања, одједном сам осетио слабост. 
Изненадна грозница погодила ме као гром из ведра неба. Пет дана 
касније, мој живот је висио о концу. Заметнула се тешка борба између 
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се потврђује и овом кратком белешком из писма о слави: „ Дуго 
смо тако разговарали, кад се Пупин одједном обрати мени и 
узбуђеним гласом рече: 'Знате ко ће овде данас доћи? Моја кћи 
Вава. Она се недавно верила с једним младим човеком из добре 
породице који је свршио Харвард универзитет. Данас први пут 
заједно долазе код мене да их видим.' Ја му на то рекох да ми је 
мило што је нашла доброг човека, јер је први пут имала горко 
искуство и да није лако кад женско дете остане без најке. Њен је 
вереник на све нас оставио најбољи утисак. Он је смишљен, 
озбиљан, интелигентан и врло лепо васпитан.'12 (180) Да, то је 
такође одлика српске славе, она је једно од најзначајнијих 
породичних окупљања, деца долазе код родитеља у госте. Из ове 
Јеленине белешке, очигледно да је Пупоин њој и раније причао о 
својој ћерки.  

 
14. ЗВАНИЧНА СРПСКА ДЕЛЕГАЦИЈА 

 
У САД је крајем 1917. године допутовала посебна 

делегација Српске владе, тада још на Крфу, са циљем да обезбеди 
финансијску помоћ за ратне циљеве, пошто су у то време обе 
државе биле у рату на истој страни. На њеном је челу био Миленко 
Веснић, српски амбасадор  у Француској. У саставу ове делегације, 
био је и Јеленин отац, др Сима Лозанић. Преко нашег конзуларног  
                                                                                                            
снажног срца и тешке упале плућа. Срце је победило. Али када је криза 
прошла и мој лекар сматрао да сам довољно јак  да поднесем удар тешке 
новости саопштио ми је да је моја жена умрла пре неколико дана као 
жртва исте болести. Она се заразила овом немилосрдном болешћу лечећи 
мене. Моје ослабљено срце издржало је шок, али су ми нерви попустили. 
Први пут у животу сам схватио смисао снаге воље. Схватио сам га јер сам 
знао да више није било оне душевне снаге коју сам увек осећао. Први пут, 
од момента када сам напустио свој родни Идвор, пре двадесет и шест 
година, требало ми је да ме неко води и да ме чува. Живот ми никад није 
изгледао тако безнадежан као тог страшног пролећа 1896. године. Али 
желео сам да живим јер сам имао малу ћерку коју је требало одгојити. 
Ово је, у ствари, било једино због чега сам желео да живим. Све друго 
изгубило је за мене интерес, или ми је било сувише далеко да бих га 
домашио. Страшна је ствар кад се изгуби ослонац који човек има у себи. 
Велики циљеви и тежње личили су ми на балоне којима се деца играју. 
Мислио сам да су наши нерви ти конци за које деца држе лебдеће балоне 
пред нашим очима.  Када се конци прекину, наши циљеви и тежње, као 
дечји балони, брзо нестају са видика.“ (Пупин М 2012: 236)  
12 Пошто су се венчали живели су неколико година заједно и онда су се 
развели да би се, после неколико година, поново венчали. 
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представништва пратила је кретање брода, пошто приватним 
лицима те информације због ратних прилика нису биле доступне. 
Они су је обавестили и о искрцавању, чему је била позвана да 
присуствује. Вест је добила при доручку и одмах кренула на 
пристаниште, док 57, пошто ће се делегација без здржавања 
искрцати. Дозволу јој је обезбедио, наравно, наш почасни конзул, 
професор Пупин.О томе пише сестри у писму од 21. децембра:  
„Брзо одјурих на пристаниште пред француску линију, али ме ту 
пресрете амерички војник, с пушком о рамену, који сваком брани, 
ма и издаље, да ту приђе. Видех да војник узима своју дужност 
озбиљно и да му се ја, можда, чиним сумњивом. Отуда му, смејући 
се, рекох: 'Не бојте се, нећу ићи даље. Чекаћу док ми дозвола не 
стигне'. У том се појави ауто са професором Пупином. Чим Пупин 
рече да је српски конзул и показа две дозволе, војник нас одмах 
пропусти.“ (204). 

  
15. ДОЧЕК ДЕЛЕГАЦИЈЕ 

 
Све мисли су јој на пристаништу биле усмерене ка броду, 

одакле је очекивала силазак чланова наше Делегације. Пажња јој 
је, што је и нормално, била усмерена на оца, кога је тражила међу 
стотинак путника, што у наставку већ цитираног писма овако 
описује:  
           „За неколико тренутака обоје смо били поред брода који тек 
што је пристао. Први које сам угледала били су отац, генерал 
Рашић и г. Миленко Веснић. Отац ми је издалека изгледао блед, 
омршао и преморен. Сигурно заморен прелазом преко океана. Иако 
на броду није било више од стотину путника, на искрцавање се 
дуго чекало, јер су власти за време рата биле веома предострожне 
не само приликом прегледа путних исправа већ и пртљага.  
          Кад се отац искрцао загрлих га чврсто и пољубих неколико 
пута. У лицу је заиста био блед а у телу слаб. Трагови повлачења 
кроз Црну Гору и Албанију још су се код њега примећивали. За 
оца, у његовим годинама, тај прелаз није био мала ствар. Осећала 
сам да га и ова ратна несигурност брине и узнемирава. Ја се само 
питам како је наша мајка могла да пређе пешице преко 
црногорских и албанских врлети под онако тешким и мучним 
околностима.  
          У том почеше да силазе са брода генерал Рашић, министар 
Веснић, пуковник М. Ненадовић, капетан Милан Јовичић, г. 
Мартинец и један симпатични војник, Љубомир, генералов 
посилни...“ (203) У наставку  писма информише сестру о томе ко је  
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са званичне Америке дочекао делегацију, о њеном високом 
третману, што се види и по смештају: „Америчка држава ставила је 
нашој мисији на располагање цео спрат у хотелу 'Никербокер“са 
више спаваћих соба, купатила, салона, нешто послуге, као и 
чиновника америчке тајне полиције. Тај дан је прошао у трчању  и 
узбуђењу, тако да сам с оцем једва могла да проговорим. Мисија је 
тога дана имала званичан ручак и вечеру а у поноћ је већ кренула 
за Вашингтон.“ (204)    
          Како је то уобичајено, протокол је настојао да направи такав 
програм који ће код Делегације оставити најлепши утисак. 
Наравно, Делегација је најпре била у Вашингтону, потом опет и у 
Њујорку. У неке од ових активности, поред оца, укључена је и 
ћерка, како у Њујорку, тако и у Вашингтону. О томе би могао да се 
сачини посебан прилог. Пошто нас овом приликом интересује оно 
што се у писмима односи на Пупина, не пропуштамо да 
забележимо сваки такав  детаљ. У њеном писму од 25. јануара 
1918. године, налазимо и овај занимљив и вишеструко значајан 
детаљ: „Приликом боравка наше Мисије у Њујорку, америчка 
влада је нарочито удесила да наша Мисија из Њујорка телефонира 
нашим угледним људима у Сан Франциску. Тада је употребљена 
телефонска веза за даљину, позната под именом 'Пупинова веза' ( 
'Лонг дистанс Пупин кол')13. Ово је учињено као врста признања 
српском народу и његовом великом сину професору Пупину, 
проналазачу међуградске и међународне телефонске везе.“ (217). 
  
          16. ПОСЕТА ПУПИНОВОМ УНИВЕРЗИТУ 

 
У једном напред већ цитираном писму, Јелена не пропушта 

да забележи присуство Пупина на вечери, приређеној за нашу 
делегацију, по њеном пристизању у Њујорк, за коју је он вероватно 
и заслужан: „Тог дана је Мисија ишла на вечеру код председника 
Колумбија универзитета г. Николса Мореј Баттера14. На вечери је 
био и професор Пупин. Он је један од наугледнијих личности 
интелектуалне Америке. Сви о њему имају највише мишљење.“ 
(217) 
          У наредном публикованом писму, оном од 23. фебруара 
1918. године, посебну пажњу посвећује свом оцу, при чему бележи  
 

                                                 
13 Пупинова веза телефоном на даљину. Остављена је ћирилица из 
српског издања књиге. 
14 У оригиналу су уписана два т. 
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и њихову посету професору Пупину на радном месту.Са оцем је 
посетила Колумбија универитет:  
          „Ово последње време стално проводим с оцем. Уз то увек 
има нешто да се ради. Неком да се пише, неком да се телефонира 
или негде пословно да се иде. Генерал ми се чуди како све то 
успем да урадим. Отац и ја смо ишли на Колумбија универзитет. 
Дочекао нас је и свуда провео професор Пупин, показавши нам 
разне зграде као и свој кабинет за рад. Показао нам је 
новопронађени апарат за проналажење звука у води. У сутерену је 
нарочито саграђен басен за вршење огледа. Иако је вода изгледала 
потпуно мирна, кад је тај ултраосетљиви апарат пуштен у покрет, 
он је регистровао невидљиве таласиће и претварао их у звук. Како 
се на том инструменту налазила једна звиждаљка, то би она 
производила јако пиштећи звук.“ (219). 
  

17. ТЕСЛА ИХ НИЈЕ ПРИМИО 
 
Јелена је замољена да се ангажује на испуњењу жеље њеног оца и 
генерала Рашића да се сретну са Николом Теслом, још једним 
генијем српског порекла који је, у исто време кад и Пупин, живео у 
САД: „Док се Српска ратна мисија бавила у Њујорку, генерал 
Рашић15 и отац изразили су жељу да посете Николу Теслу. Ја сам у 
више махова телефонирала његовој секретарици, која ми је увек 
лепо и љубазно одговарала да прво мора Теслу да види, да га пита 
и да ће после тога одговорити. На крају, одговор је био негативан. 
Тако се ни отац ни генерал нису могли  упознати са Теслом.“ У 
писму не стоји, али за више од три године, колико је већ боравила 
у Америци, Лозанићева је морала да се интересује и за Теслу. 
Верујемо да је о тома разговарала и са Пупином. Међутим, уз ову 
информацију, она кратко бележи: „Од америчких пријатеља, који 
су били у пријатељским везама са Теслом, чула сам да је то њихово 
пријатељство прекинуто, јер је Тесла, кад су се последњи пут 
срели, чинио врло чудан утисак.“ (218).  
          Питање које из ове белешке неминовно проистиче је 
несумњива разлика између Тесле и Пупина16, и оно заслужује да и  
                                                 
15 Михајло Рашић, дивизијски генерал (1858-1932). Отац Петар 
(чиновник) му је из Винораче, код Јагодине. ( Милосављевић Р 2006: 159) 
16 Однос између Пупина и Тесле, скоро вршњака и земљака, инжењера и 
научника, који су се бавили сродним научним областима и са бројним 
заштићеним патентима, прича је за себе, преко које се најчешће овлаш 
прелази, а заслужује продубљену анализу. Тако академик Александар 
Маринчић, помињући рад Америчког института електроинжењере, чији је 
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овде буде коментарисано. Међутим, оно је исувише осетљиво, да 
би се могао неко узгред њиме позабавити, какав је наш случај. 
Поготово, ако се има у виду и њихов међусобни однос. Зато ћемо 
навести неколико опаски једног Теслиног даљег унука (преко 
старије сестре), чији је отац (инжењер и иноватор) са обојицом био 
пријатељ. По доласку у САД његов отац се најпре обратио Тесли, 
као ујаку, за потпору, али је од њега није добио; прву потпору 
добио је од Пупина. Када му је прихваћен први патент, искрене 
честитке је добио од обојице. Отуда, његов син, такође инжењер, 
има права да буде озбиљно саслушан, кад износи своје мишљење о 
сличностима и разликама  између Тесле и Пупина. Овде износимо 
само уочене разлике: „Пупин је био изразито друштвена личност 
са много пријатеља и познаника. Тесла је био више 
интроспективан и повучен и више је тражио од својих сарадника. 
(...) Пупин је постао богат од својих патената и сачувао је своју 
имовину. Тесла је рекао: 'Никада нећу бити богат уколико не успем 
да зарађујем новац брже него што га могу бацати лопатом кроз 
прозор.' Тесла је био више заинтересован за научна открића него за 
његово претварање у капитал до кога се могло доћи на основу 
њихових комерцијалних аспеката. Михајло Пупин је користио 
своје богатство да би остварио своја хуманитарна настојања. Тесла 
је остао научник до краја свог живота – без средстава да би могао 
да провери своје теорије у лабораторији.“ (Terbo 1985: 452)      

 
18. ПРОСЛАВА СРПСКЕ ПОБЕДЕ НА СОЛУНСКОМ ФРОНТУ 

 
Мада се тога дана налазила у гостима, Јелена из Ојстер 

Беја, Лонг Ојланд, с.д. Њујорк, 12.октобра 1918.године пише 
сестри како је њено најближе друштво доживело победу Српске 
војске на Солунском фронту и њено назадрживо ослобађање земље 
од Немаца и њених ратних савезника: „Колико догађаја, колико 
узбуђења, колико радости. Чини ми се да се сваког тренутка 
исписује историја света, да се дефинитивно решава судбина  
                                                                                                            
Тесла био потпредседник, само констатује да је значајну улогу у њему 
имао и предавач физике са Колумбија колеџа Михаило Пупин. 
(Маринчић А 2006: IV) У истој књизи, као писац Уводне речи, Тербо и не 
помиње Пупина. (Terbo V 2006: VII-X)  Сајфер, аутор књиге у којој су 
оменуте уводне речи, једне од Теслиних најпотпунијих биографија, у 
којој се Пупиново име налази на тридесетак места, али углавном у 
негативном светлу, пошто овај с Теслом није био у добрим односима, у 
свом предговору Пупина убраја међу оне који су „Теслин геније 
осујећивали“. (Sajfer M 2006: XIII)      
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читавих народа и земаља. Наши славом овенчани војници ушли су 
у Прилеп, Скопље, Врање, Лесковац и сад се налазе пред Нишом. 
Каква је то морала бити неописива, бескрајна, луда радост кад је 
наш народ чуо  да стиже српска јуначка ослободилачка војска. Ми, 
овако у добру, у сигурности, никад то нећемо схватити ни 
осетити.“(227)  Српски пробој Солунског фронта су прославили 
недељу дана пре овог датума и то у Норфолку, на Пупиновом 
имању, о чему ће даље бити речи.     

 

19. ВЕСЕЛО РАСПОЛОЖЕЊЕ ОД ЖЕЛЕЗНИЧКЕ  СТАНИЦЕ 
 
Јелена се у писму посебно задржава на детаљу сусрета са Пупином 
на Железничкој станици, јер јој је, како је у писмима више пута 
наглашавала, стало до Пупиновог реаговања, интуитивно осећајући 
да је сваки тренутак с њим историјски тренутак:  
          „Са професором Пупином смо се састали на железничкој 
станици 'Гранд Централ': Александар Ђорђевић, секретар нашег 
Посланства, др Гргин, нећак професора Пупина, мис Чадвик и ја, 
свако од нас са рпом разних новина, гутајући телеграме о победама 
наших трупа. Кад нас Пупин виде, само узвикну: 'Па ово је највећа 
победа наше војске коју је она икад извојевала'. Сви смо били 
узбуђени, расположени и срећни од тих догађаја на фронту. На 
станици је пуно света. Свако иде својим путем и равнодушно 
пролази поред нас. Мени је чисто чудно што се тај свет не радује с 
нама а и криво ми је што не зна да смо ми ти горди Срби чији се 
војници тако храбро боре и тако славно побеђују. Целим путем до 
Норфолка само смо говорили о Србији, о рату, о будућој 
Југославији, о нашој срећи и о томе како смо горди што смо Срби.“ 
(227).  
 

20. ПУПИН О СРПСКИМ ПОБЕДАМА 
 

У том писму Јелена подробно описује један Пупинов 
монолог о слави српског оружја, при чему се ослања, не само на 
чињенице из историографије, но и на нашу митопоетику:  
          „Професор Пупин је био те вечери некако нарочито 
инспирисан. Говорио је о српској мучној историји, о вековном 
јунаштву српског народа. Све је он то говорио тихо, полако, на 
енглеском језику због мис Чадвик, али као да је упола говорио 
другима а више самом себи. Описивао је јунаштво Краљевића 
Марка, улазак наше војске у Прилеп као и привиђење наше горске 
виле. Сву ту нашу легенду, пропаст на Косову и погибију цвета  
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српске омладине. Чинило се да је Пупина одвело далеко то његово 
надахнуће, далеко од доба у коме живимо. Као да је духом упловио 
у прошлост, у наше најславније доба под царем Душаном, затим би 
се тргао и дубоко осећајно оцртао је наше претешко ропство под 
Турцима. При помисли на дивовске победе српске војске, одједном 
би му се лице озарило. Мени је у том полусутону, изгледало као да 
видим и чујем нашег слепог гуслара како уз гусле опева исте теме 
о нашој слави, нашим мукама и патњама, о нашим јуначким 
подвизима и нашим величанственим победама.“(228)   
          Својем ранијем запажању о Пупину као Србину православцу, 
овде додаје још по нешто о паганским елементима у тој вери: 
„Професор Пупин није био само велики Србин већ и велики 
православац. Био је дубоко побожан. У тој његовој побожности 
налазила сам нешто примитивно. Он је религиозан на неки 
старински, српски, старословенски, православни начин, дубоко, 
искрено, јако, истинито. Он верује у ону исту веру у коју се 
веровало пре неколико векова. По тој једноставности свога 
хришћанства и по тој врсти своје побожности, он мени оличава сву 
ону верски примитивну византијску епоху.“ (228). 
  

21. САВЕЗНИЧКА „ВЕЧЕРА ПОБЕДЕ“ И ПУПИНОВА  
ВЕРА У СУДБИНУ 

 
Победа је у новембру прослављена од стране представика 

свих народа који су ратовали на страни Савезника, о чему Јелена 
пише Ани 28. новембра 1918, године, у краткој белешци: 
„Савезници су овде приредили 'Вечеру победе' како би сви 
прославили велику победу. Професор Пупин је имао српски сто, а 
нас осморо били смо представници српске њујоршке колоније. Он 
је одржао говор а ми смо били његови гости.“ (237)// У наставку 
писма бележи шетњу са Пупином њујоршким улицама, након 
прославе: „Пупин и ја смо још дуго разговарали о нашој будућој 
политици, о новој Југославији и малој Србији и развитку нашег 
народа.“ (237)  
          У току дуге ноћне шетње, Пупин се присећао свој првих 
сусрета са Америком и показивао јој места где је за моследњих пет 
центи купио колач, где сетукао са децом која су га задиркивала 
због феса, фабрику кекса где је први ут имао запослење. Пошто је 
она већ забележила ту причу у једном ранијем свом писму, овде 
бележимо само онај део који се односи на његову прву љубав:  
           „Показао ми је фабрику бисквита у којој је радио као обичан 
радник и где се обично, по свршеном послу, шетао. Ту застаде,   
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погледа ме и продужи: 'Знате ли да ја донекле верујем  у судбину. 
Кад сам ја у ову фабрику ступио да радим било ми је свега 
осамнаест година. Ту сам се заљубио у једну радницу и решио да 
се њоме оженим, али јој ништа нисам о томе говорио. Једног јутра 
не затекох је на послу. Упитах једног радника где је и зашто није 
дошла. Он ми сасвим равнодушно одговори: 'Па зар не знате? 
Отишла је да се данас венча са Џоом.' Џо је био један млади 
радник. Да сам се том девојком оженио, уверен сам да никад у 
животу не бих постигао ово што сам данас. Остао бих и даље у тој 
фабрици радећи неуморно за њу и нашу децу, а како смо обоје 
били млади имали бисмо сигурно читаво туце деце.' Ту професор 
застаде и, ћутећи и размишљајући, заврши: Ето зато ја верујем у 
судбину.“ (237). 
  

22. ОДЛИКОВАЊА ЗА ДАРОДАВЦЕ ПОМОЋИ – 
АМЕРИКАНЦЕ 

 
 Пошто је долазила у Србију, пре свега због реализације 
задатка добијеног од Одбора у Америци о оснивању дома за 
незбринуту децу, Лозанићева је почетком 1920. године опет стигла 
у САД, са једним додатним задатком. Донела је одликовања Србије 
и њеног Црвеног крста. О томе пише, две недеље по доласку у 
Њујорк, 20. фебруара 1920.:  
         „Да се мало вратим на пристизање брода. Због рђавог времена 
стигао је  са два дана задоцњења. Преглед путника, њихових 
путних исправа и хартија као и лекарски преглед трајао је од седам 
ујутру до подне. Чекајући на преглед путног пртљага, чух како ми 
неко српским језиком рече: 'Добро нам дошли, добар дан.' Била сам 
веома пријатно дирнута кад угледах Хаџи-Павловића, који је већ 
пре седам био на пристаништу. Он ми рече да је професор Пупин 
хтео да дође али му он није дао због тога што се није знало кад ће 
тачно брод да стигне и кад ће се путници искрцати. У томе се 
појавише два чиновника наше канцеларије са писмима 
добродошлице од госпође Гел и г. Дохертија. Преглед путничког 
пртљага трајао је веома дуго, тако да сам се ја тек у четири по 
подне нашла у мом хотелу. На царини сам имала великих тешкоћа 
због одличја која сам донела за разне личности у Америци. Сва је 
срећа што се ту нашао г. Хаџи-Павловић. Он је, у својству 
представника Српског конзулата, објашњавао чиновницима шта та 
одличја значе (ордени Св. Саве, Крстови Милосрђа и одличја 
Српског црвеног крста). Просто не знам шта бих без његове 
помоћи радила.“ (249) Једно од уручивања најзначајнијих српских  
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одликовања посебно је забележено у њеном писму из Бриџпорта, 
с.д. Конектикет, од 20. јуна 1920. године. За одликоване и госте 
приређена је скромна свечаност. Наравно, Пупин је уручивао 
одликовања: „Приредила сам и чај, и том је приликом професор 
Пупин раздавао одличја Св. Саве појединим Американцима које је 
наша влада одликовала.“ (295). 
  

23. ИНТИМНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЈЕЛЕНИНОГ ДРУЖЕЊА 
СА ПУПИНОМ 

 
Она реченица о предаји одликовања је из последњег писма 

са поменом Пупиновог имена, бар од оних која су публикована у 
српском издању Јеленине књиге. Можда и зато што је тада 
забележено и њено зближавање са њеним будућим супругом: „ 
Једно вече сам вечерала са г. Фротингхамом у 'Готам' хотелу а 
затим смо пошли у позориште да видимо комад  'Џен Грег'. Комад 
је био веома озбиљан и жалостан, тако да ми се г. Фротингхам 
извињавао, рекавши ми да му садржај комада није био раније 
познат.“ (295) Начин на који се то бележи, пошто његовог имена 
као најзначајнијег српског добротвора има у писмима на више 
места и раније, указује на почетак везе која ће из Јелениног 
интресовања потиснути у други план пријатељство са Пупином. 

 
24. УТИЦАЈ ДРУЖЕЊА СА ПУПИНОМ И СУЈЕТА 

 
Њихов последњи, потпуније описан, сусрет је из њеног 

писама од 1. јуна 1920. године: „Вечерас је био професор Пупин 
код мене. Вечерао је код мене и имао дуг разговор са мном. 
Чудновато је како његова интелектуална еманација на мене утиче. 
Кад са њим што дискутујем, ствари видим јасно и тачно, суд ми је 
много бољи, изражавам се лакше, чак ми се чини да ми и мозак 
боље ради, да је еластичнији и да ствари схватам и разумем 
интелигентније. Све се ово небројено пута понављало у његовом 
присуству. Веома необјашњива појава, али сам сигурна да сам тај 
феномен добро и тачно запазила. Дубоко сам уверена да ће се 
временом моћи да региструје дух и интелект који из човека 
избијају. Код Пупина, кад мисли, чисто му се види неки флуид у 
очима или струјање мисли како пролази кроз његово велико чело. 
Пупин је дубоко, до дна своје душе, одан Америци и њеном 
народу. Америку воли на један нарочити начин. Србе и Србију 
уздиже до неба као и све дивне особине које красе српски народ. 
Он веома цени све узвишене, урођене особине код Срба и некако је  
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горд на српску расу од које је и сам поникао. Он нас, Србе из 
Србије, ставља на нарочити пиједестал. Више пута сам га чула 
како би, смејући се, рекао: Ми, Банаћани, смо мекушци, док сте ви, 
Шумадинци, тврди, храбри и велики јунаци.“ (293). 

  
          25. ПУПИН И АМЕРИКА И ЈЕЛЕНИНА СУЈЕТА 
 

У истом писму, Јелена посебно износи своје закључке о 
томе како Пупин гледа на Америку: „Америка је за њега изузетно 
јединствена земља. Говорио ми је како овде сваки човек има 
могућности да се развије до највишег степена само ако у себи има 
материјал, интелигенцију и издржљивост. Додао би како је ово 
земља правде, једнакости и да сваком пружа могућност да избије 
на површину. И онда би наставио: 'Овде вас свет цени по ономе 
што сте.' Препреке за успех не постоје. Није ни издалека 
дозвољавао да се у његовом присуству Америка ма и најблаже 
критикује. То би одмах енергично пресекао. Његова дубока љубав 
за Америку је непоколебљива. Пупин је, заиста, створио себи у 
Америци велико име. Кад сам присутна са Пупином на неком 
ручку, пријему или вечери, састанку или седници, он је увек главна 
особа и центар разговора. Из његових крупних, кестењавих и 
паметних очију зрачи редак интелект, а израз његовог лица казује о 
доброти његове душе и племенитости његовог срца. Тај контраст је 
необично јак. У очима има нечег строгог, јаког, а у исто време и 
меког и лепог. И све што би казао било би тако просто изнесено и 
описано али и неизмерно и недостижно интересантно. Његов 
изузетан разговор и његова изузетна особа, привлачила је све 
присутне. Сем тога, Пупин је и као човек имао хумора и волео 
шалу. Увек је био расположен и пун разговора.“ (293-294)  
          Из овога је јасно, да је Јелена Лозанићева, уз скоро 
петогподишњи хуманитарни рад у Америци (САД и Канада), 
посебно дружења са Пупином, учинило да постане интелектуално 
још самосталнија и чвршћа, да дође до самосвести која је издигла 
изнад уобичајене сујете, коју не заборавља да забележи. То 
налазимо у њеном писму од 21. јуна 1920. године: 
            „Интересантно је видети како овде сви читају новине. Не 
само образован свет већ и послуга свакодневно чита и прати све 
шта се дешава по свету. Откако сам добила орден Белог орла 
изашло је више нотица у овдашњим новинама о мом раду и мени 
уз моју фотографију. Све хотелско особље сазнало је то из новина. 
Два дечка, који возе лифт, дискретно су поменули да су те чланке 
прочитали у новинама. Исто тако и моја собарица, и хотелски  
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вратар код главног улаза, и носач пртљага као и келнер у 
трпезарији који ме служио. Осећам како сада стојим некако више у 
очима хотелског особља. Гледа на мене са неким већим 
поштовањем но раније.“ (295) Ово је последњи цитат из Јелениних 
писама која смо у нашем раду обилато цитрали.  
 

26. ПУПИН НА КОНФЕРЕНЦИЈИ МИРА И ПОМОЋ ОКО 
ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ГРАНИЦА 

 
Поред свега онога што је напред о Пупину речено, како из 

Јелениних писама, још више по ономе што смо прочитали у 
студијама са научног скупа, чији смо зборник само овлаш 
користили, морамо додати, ради целине Пупиновог лика, да је он 
одиграо значајну улогу на Конференцији мира у Паризу, у вези са 
коначним утврђивању граница Краљевине СХС, што се уклапа у 
Јеленине оцене о Пупину као Американцу српског порекла. 
Навешћемо цитат из закључка једног од радова са поменутог 
научног скупа:  
          „Сасвим је јасно да је професор Михајло Пупин на два 
начина помогао југословенску делегацију на Конференцији мира у 
Паризу: својим познатим именом, тј. да се допуни аргументација о 
српском живљу у тзв. 'равном Банату', и својим радом и залагањем 
на самој Конференцији, тј. трудом да у смислу југословенских 
ставова утиче на меродавне америчке личности (у првом реду на 
чланове америчке делегације у Паризу а потом и на опозицију, 
односно на јавно мнење у САД). (...) На основу онога што се до 
сада може закључити из његовог практичног рада и његових 
уверења, познати професор је током тог боравка у Паризу наступао 
и као југословенски патриота и као одани грађанин САД.“ 
(Mitrović A 1985: 423). 
   

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА 
 

Учињен је покушај да се прикаже лик Михаила Пупина, 
професора и научника, уз то и српског националног радника међу 
нашим усељеницима у САД, тада шездесетогодишњака, онако како 
је виђен у очима хуманитарке Јелене Лозанићеве, београдске 
девојке од тридесет година, док су сарађивали на прикупљању 
помоћи за потребе српског народа у Првом светском рату и одмах 
након њега (1915-1920), пре њене удаје за Џона Фротингхама, 
Американца из Нове Енглеске, великог добротвора српског народа. 
У књигама, нама доступним, па ни на научном скупу о Пупину из  
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1979. године, ова тема није обрађивана, мада је њена књига са 
писмима сестри, Ани Маринковић, узгредно два пута поменута. 
Овај рад је преглед изнетих детаља о њиховој сарадњи и дружењу, 
уз нешто коментара, с позивом да се њихова улога у хуманитарној 
акцији не заборави, што значи да се нуди за даљу свестранију 
анализу.  
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ĐorĎe M. Petković 

Summry 
 

Jelena Lozanovic, a daughter of a well known Serbian scientist 
social servant Sima Lozanic, affirmed in humanitarian work and in the 
battle for womens rights, she has participated in international 
congresses, arrives in the New York City at the start of year 1915, 
where she was sent by Serbian Red Cross organization in her thirties to 
work on collecting charity for war desolated country of Serbia. Since 
the war continued in Serbia, with only short stalemates, she stayed in 
the USA unitll the year 1920, when she got married to John 
Frothingham, the great benefactor to Serbian people. The USA has been 
sending aid to Serbia and Montenegro, since the times of Balkan wars 
(1912-1913.) in the form of military help but also financial givings. 
Mihailo Idvorski Pupin has had a great impact on the realization of 
USA`s aid sent to Serbia. He was an university professor in the 
University of Colombia New York and an affirmed and well respected 
scientist. Because of the nature of their work, they have been meeting 
relatively often, and have become great friends over the years. It is 
particularly important, that this theme has not been processed yet, which 
means that the name of Jelena Lozanic was unjustly marginalized from 
Serbian history. Her testimony illuminates Pupin as a man of wide 
culture and contributions to the contemporary generations, not only as a 
scientist but also as a person, even closer. 
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НОВО ВИЂЕЊЕ О ПОРЕКЛУ ЈАНКА ХУЊАДИЈА И 

ЊЕГОВИХ ПОТОМАКА 
 
 
Апстракт: Прегледом кроз мађарске Хронике, српске летописе и предање; 
утврђеног источног, иранско-туранског, порекла мита о рођењу Јанка Хуњадија; 
достигнутог степена истражености порекла Јанка Хуњадија у угарској и српској 
историографији и сазнања о старо-туранским миграцијама на југоисток Европе у 
овом раду се утврђује исторично кумано-влашко порекло Јанка Хуњадија и разлог 
његовог српског и угарског присвајања у стварању претензија и права Јанка 
Хуњадија на престо Угарске али и Србије. 
Кључне речи: Угарска, Србија, Јанко Хуњади, краљ Жигмунд, деспот Стефан, 
краљ Матија Корвин, Кумани, Власи, мит, историја 
 

ХРОНИКЕ О ХУЊАДИ ЈАНКУ 
 
 Хелтаи Гашпар у својој Мађарској хроници, из XVI века, даје 
значајне податке о пореклу Јанка Хуњадија које многи научни кругови 
сврставају у забележена усмена народна предања. Халтаи је протестант, 
штампар и један од најбољих прозаиста Угарске у XVI веку. Он напомиње 
да мора говорити о пореклу Јаноша Хуњадија према „истинитој историји, 
коју смо чули од оних, чији су очеви некада служили Јаноша Хуњадија, и 
заједно с њим били у многим бојевима“ а према списима италијана 
Антонија Бонфинија. Халтаји одбацује причање чувеног историчара 
Бонфинија, из времена краља Матије Корвина, о Хуњадијевом пореклу и 
повезивању с Римљанима јер сматра да се тиме удовољавало жељи и 
наредби краља Матије, сина јанка Хуњадија, да се домогне славног 
порекла. Хуманистички историчар Антоније Бонфини је живео на двору 
краља Матије Корвина и по његовој наредби је написао је дело Rerum 
Ungaricarum Decades. Да би створио нетачну конструкцију о краљевом 
римском пореклу Бонфини је погрешно цитирао и још нетачније тумачио 
податке које је имао на располагању. Непријатељи краља Матије Корвина 
су потцењивали његово приземно и скоро безимено порекло и говорили да 
је отац Јаноша од Хуња био Влах. Бонфини каже да Немци не желе да 
признају Матијино порекло од Корвинуса и поред његовог грба са 
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гавраном већ шире „неукусну причу“ коју је некада измислио гроф Урлих 
Цељски непријатељ Јанка Хуњадија који се мешао у питање наслеђа 
угарског престола и туторства над младим краљом Ладиславом. Јанко 
Хуњади је обећао да ће се његов син Матија оженити Јелисаветом, ћерком 
Урлиха Цељског, али до тог брака није дошло. Уз то Урлих је имао други 
план а то је да се његова кћер удата за Хуњадијевог старијег сина 
Ладислава. Међутим, Ладислав Хуњади је био љути непријатељ Цељских а 
поготову када је после смрти Јанка Хуњадија (1456) постављен за краљевог 
тутора Урлих Цељски. Непијатељство Ладислава Хуњадија и Цељког 
завршило се Урлиховим убиством у Београду, 9. новембра 1456 (Gaspar 
?:277-282). 
 Тврдње које Цељски износе Бонфини сматра измишљотином: 
 „Говоре, како је краљ Сигисмунд, боравећи у Ердељу, спавао с 
ћерком неког слободног Влаха. Када ју је после три месеца поново зажелео 
и призвао, нађе је трудну. Сјајно ју је наградио и као знак обележја дао јој 
је прстен с тим да ако се дете роди да га отхрани, а потом пошаље њему с 
прстеном. Девојку су потом с великим миразом удали за једног Влаха 
племићког порекла, дајући му на знање њен случај. Због великог мираза, 
али и због славе да се девојци десило с тако узвишеном особом, он није 
одбио понуду девојке. Када је дошло време, роди се лепо здраво мушко 
дете кога мати назове Јанош. Када је једном детенце лежало у мајчином 
крилу, долети један гавран и уграби златан прстен добивен као обележје. 
Мајка се веома растужи, замоли одмах мужа да гони гаврана и да врати 
прстен, јер ће иначе крадљива птица упропастити лепе наде за будућност 
њеног сина. Муж напослетку устрели гаврана и тако врати прстен. Јанош је 
постао леп дечак. По налогу своје мајке, отишао је Сигисмунду и показао 
прстен. Краљ је препознао прстен и богато обдарио сина поседима и 
селима. Да је ова прича истинита, ко не би помислио да би му прекомерно 
дарежљиви цар Сигисмунд, који није имао мушког потомства, дао не само 
земље него и краљевство“ (Bonfinis 1959:91-92). 
 И  Хелтаи Гашпар у својој „истинитој историји“ износи да је Јанош 
Хуњади син краља Сигисмунда и лепе племићке из рода Моржинеја. 
Сигисмунд је био ожењен краљицом Маријом, ћерком угарског краља 
Лајоша а са лепом Моржинејском водио је љубав у време пред неки војни 
поход: 
 „Пошавши из Будима, прође кроз Мађарску и стиже у Ердељ. Када 
се улогорио поред Истриђа (Стриђ) крај Деве, бавио се тамо једно време 
док не стигну алфелдски јунаци и док њега и његову војску не прими 
ердељски војвода. Пошто је тамо дуже време боравио, досади му без 
жене... Када су довели девојку и када се увече нашла пред краљем, рече му: 
'Величанство, ја сам племићка девојка из рода моржинског, ако хоћеш са 
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мном да проведеш ноћ, сместа ћу затруднети од тебе...' Рече краљ Сиги- 
смунд: 'Ако од мене затрудниш, бринућу се за тебе, даћу леп посед теби и 
твом детету а твој род ћу још више олеменити и подићи му углед'. За то јој 
је дао веру и потврдио још и стиском руке. После неколико дана пође са 
војском у земљу Монтенију. Тамо се сукобио са Власима и Турцима и, 
победивши их, ушао у Никопољ, покорио га и опустошио. Враћајући се 
после тога, поново је прошао Ердељом и поново се зауставио код Истриђа 
на ранијем месту. Поново је послао слуге по лепу девојку моржинску. И 
рече му девојка: 'Величанство, оно чега сам се плашила, десило се, јер сам 
затруднела од тебе. У име Бога, молим те, величанство, не пуштај ме јер ћу 
бити у великој невољи. Како ће ми бити тешка судбина'... И с прста је 
скинуо један од прстенова па, дајући га моржинској девојци, рекао: 'Не бој 
се ништа, ово држи као обележје. Овим ћеш моћи заштити себе од свих 
невоља. Даћу и писмо. Уздај се у Бога'... У то време беше тамо бојар по 
имену Воик Бути. Он је побегао из земље Монтеније због велике неправде. 
Лепа Моржинеја испричала му је своју судбину а он, када је видео њену 
лепоту и богатство узео ју је за жену. У међувремену, војвода Мирча је 
позвао Воика Бутија да се врати кући и обећао му повратак свих његових 
поседа. Воик Бути узео је своју лепу жену вратио се с њом кући у 
Монтенију и тамо су потом живели заједно. После кратког времена, чепа 
Моржинејка је пала у постељу и родила Бутију доиста лепеог сина. 
Крстивши га дали су му име Јанкула... када је краљ Сигисмунд поново 
ушао са војском у Монтенију да ратује с Турцима, Моржинејка је понела 
дете Јанкулу, ушла код краља и ставила пред њега дете са писмом и 
прстеном. Када је краљ видео писмо и прстен, веома се обрадовао 
Јанкули... Доцније, Моржинејкин муж је умро, а она се са својим лепим 
сином вратила у Ердељ и тамо се настанила. Једном је рекла своме брату 
Гашпару Моржинском... После неколико дана жена се спремила да пере, а 
Јанкулу спустила на земљу… Жена му приђе и даде Сигисмундов прстен 
Јанкули у руке да се с њим забави... Један дебели гавран видео је с дрвета 
леп светлуцав прстен у дечјим рукама, слетео, зграбио прстен из деије руке 
и узлетео на дрво... Уплашила се жена, отрчала брату и вапијући му 
испричала шта се десило... Можински, такође уплашен зграбио је лук и 
тоболац и пошао за сестром. Гле, гавран на дрвету игра се прстеном у 
кљуну... Другом стрелом погодио је гаврана... Гашпар Моржински је због 
овог случаја схватио захтев своје сестре и повео је, заједно с Јанкулом, у 
Будим... Краљ Сигисмунд је мало поцрвенео, затим се одмах насмешио 
Јанкули... Краљ му је одмах даривао Хуњад повише Деве, с околним 
поседима... Гаврана који у кљуну држи прстен дао је за грб Јанкули и 
целом роду Моржинеја. Моржинејима је дао и леп посед у Хетсегу. Жену 
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је даровао великом сумом златних форинти и кочијом, шестопрегом... и 
После тога отпустио их је за Ердељ у великој радости“ (Gaspar, isto). 
 Сматра се да је Бонфинијево доказивање римског порекла Матије 
Корвина измишљено а да је легенда о његовом влашком пореклу заснована 
на народној причи „евентуално источног порекла“ (Савински рукопис 
1927:169-178). 
 Гроф Ђорђе Бранковић у својим Хроникама, крајем XVII и 
почетком XVIII века, зна да „војвода Јанко био је родом из Мунтеније, 
рођен од жене Гркиње; име оца му беше Бут. И пошто његов отац беше 
учинио многа добра и велике услуге краљу Сигисмунду, (Сигисмунд) је 
довео оца војводе Јанка у Ердељ и поклонио му тврђаву Хумедоару, да је 
има у вечитој власти... Војвода Јанко, пошто му је дато губернаторство, 
водио је први рат у Мунтенији против владара војводе Дракула, којег 
ухвативши са његовим старијим сином, одсекао им је главе, а његовом 
млађем сину ископао је оба ока; и тако је поставио другог владара у 
земљи“ (Бранковић 1994:45). 
 Бранковић користи Бонфинија и каже да је Јанко Хуњади влашког 
порекла. Његова мајка је грчког порекла, од рода цара Теодосија. Јанко је 
рођен у селу Корба. Јанков отац је живео у влахо-запланинским граничним 
странама а потом је добио пределе Хуњад од краља Жигмунда. Када 
говори о борбама са војводом Дракулом и освајању Влашке помиње да је 
његов грб у форми гаврана који у кљуну држи крст а на ноги носи златан 
прстен. Бранковић објашњава симболику грба Хуњадија. Јанкова мајка је 
са прстеном од злата, својим братом и малим Јанком пошла краљу 
Жигмунду да препозна дете. Када су застали крај неке реке да окупа дете 
из шуме је долетео гавран и уграбио прстен. Јанков ујак је успео стрелом 
да убије гаврана и поврати прстен. Прстен је своједобно краљ Жигмунд дао 
жени у влахозапланинској земљи као знамен за дете које ће се родити 
(Реџеп 1992:100-102). 
 

СРПСКО ПОРЕКЛО ЈАНКА ХУЊАДИЈА 
 

 Летопис манастира Савине код Херцег Новог, из XVII века, и 
усмена предања тврде да је Јанко Хуњади син српског деспота Стефана а 
тврде и српске народне епске песме.   
 Савињски летопис говори да је госпођа деспотица Јелена 
(Гатилузи) била бесплодна а деспот је на једном свом путу у Сибињ 
заноћио код Влаха Богута или Будимира и ту се загледао у његову кћер. 
Пошто је њеној то било мило дозволила је да се нађе са Деспотом. После 
љубавног сусрета Деспот је позвао девојку, пољубио и дао јој прстен 
говорећи: „Ти јеси друга жена моја Рута као и Јелена кћер Кантакузина Па- 
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леолога“. Рута је касније родила двоје деце. „Заче од Стефана“ и роди Јанка 
и Магдалену. 

Вук  Караџић  каже  у  Ријечнику  (Караџић 1852:699) и у Животу и 
обичајима народа србског (Караџић 1957:299-300): „Високи Стефан идући 
с војском из Московске у Србију дође у Будим на конак, и онђе Маџарска 
господа видећи га онако висока и лијепа зажеле имати од њега порода... 
Кад буде увече они му пошаљу лијепу дјевојку да ноћи с њиме. Кад се он 
стане изговарати, каже му се да је он то обрекао учинити; тако он дјевојку 
прими и преноћи с њоме, и сјутрадан ујутру на растанку даде јој прстен и 
рече јој: ако ли роди мушко да му нађене име Јанко, ако ли роди женско 
Јања, и пошто дијете одрасте да му да прстен. Одатле се он крене и отиде у 
Србију, а дјевојка послије девет мјесеци роди двоје и мушко и женско, и по 
његовој наредби нагјену мушкоме име Јанко а женскоме Јања. Пошто 
Јанко мало поодрасте и стане се с дјецом играти, где је се саке он одскаче... 
за то му стану дјеца завидјети и као подсмијевајући му се говорити да он 
нема оца него да је копиле... за то је послије ишао у Србију и био се с 
Турцима као тражећи своју очевину. Јања се уда и роди сина Секулу...“. 
Међутим, Вук није записао ни једну песму у којој се говори о деспоту 
Стефану као оцу Јанка Хуњадија. 
 Међутим, о деспоту Стефану као оцу Јанка Хуњадија говоре епске 
песме из Петрановићеве збирке: Високи Стефан и цар Бојадин и Високи 

Стефан и цар Бајазит и епска песма из Богишићеве збирке: Деспот 

Стјепан и Сибињка девојка, родитељи Сибињанин Јанка (Петрановић 
1867). 
 Сматра се да је деспот Стефан редиговао и превео мистично-
филозофску песму О будућим временима византијског цара Лава. У неким 
српским летописима дословце стоји да је у питању дело деспота Стефана. 
Српски текстови се по много чему разликују од познатих грчких текстова 
ове песме а то говори да је преводиоц унео доста аутобиографског и 
актуелне догађаје своје земље (Радојчић 1960:180-191). Текст је мистичан а 
доводи се у везу са страхом код Срба због предстојеће пропасти Света у 
време судњег 84-ог „опхожденија“ које се завршава 1491-1492. године. У О 

будућим временима се говори о нападу Турака, обнови државе и владању 
од 36 година (Деспот је према његовом Житију владао 35) и о рађању 
наследника: „Кажи нам име своје; како се зовеш. Он нам говораше: 'Убоги, 
најубогији Јован; некада бих пудар (виноградар); и дођох овде да чувам 
(владам); за 36 година само... Јаниче (вероватно од Јанко) мој детенце моје; 
куда идемо кажи ми. У мишију рупу. Да што створимо тамо? Да се 
сакријемо под поклоп (гроб).“ Према помињању временских термина 
поуздано је утврђено да је текст настао 1400-1407. године. У преписима 
рукописа насталих у XVII и XVIII веку на крају се налази дописан текст: 
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„Ваистину, брате све се ово изврши. О горе и тешко пада роду христо-
именитом, после доброг краља“. Добри краљ је, вероватно, Стефан Ла-
заревић. 
 

ИСТОРИЈА О ЈАНКУ ХУЊАДИЈУ 
 

 У савременој мађарској историји се о Јаношу Хуњадију износе да 
се у одбрани јужне Угарске од Турака, истакао северински бан Јован (Јанко 
– Јанош). А затим, укратко: „Хуњади потиче из ситне племићке породице 
влашког порекла, а за њега су једни говорили да је ванбрачни син краља 
Жигмунда, а други Стефана Лазаревића. Његова каријера је почела под 
краљем Албертом 1439. године, када је са својим братом задужен за 
одбрану града Северина. Зато је добио као хонор (феуд) знатна добра, 
између осталог дотадашње краљевско властелинство Суботицу, која је, 
осим истоименог трговишта, обухватала неколико села. Хуњади је 1442. 
године, код места Сентимре, у долини Мориша (Santimbru, Румунија) 
одбио упад Мезид-бега. Осокољени овим успехом, угарски великаши су, на 
подстицај Чезаринија, одлучили 1443. године да крену у крсташки рат 
против Османлија. Тај поход је назван зимским или дугим походом. 
Угарска војска је појачана пољским одредима, предвођена краљем 
Владиславом I и Хуњадијем, продрла у Србију. Њему су се придружили 
одреди српског деспота Ђурђа Бранковића, заинтересованог за ослобођење 
своје земље. Хришћанска војска је из Србије, преко Ниша и Пирота, 
прешла у Бугарску и, спаливши Софију, напредовала до планине 
Куновице... Даље од планине Куновице уједињена војска хришћана није 
могла да иде даље. Ђурађ Бранковић је стога предлагао да крсташи 
презиме у Србији, али су они почели да се повлаче за Мађарску. Владислав 
I се, почетком јануара 1444. године, преко Крушевца вратио кући и као 
победник ушао у Будим... Примирје, закључено у Једрену у јуну 1444. 
године, у августу исте године у Великом Варадину претворен је у мир. 
Мир је с угарске стране потврдио заклетвом Хуњади. Још пре тога, 
међутим, на угарском сабору у Сегедину, краљ Владислав, потпомогнут 
Чезаринијем, заклео се да се неће држати мира, ма ко га буде закључио у 
његово име... Припреме за наставак ратовања ишле су, међутим, споро. 
Хришћанска војска је била ослабљена изостанком Срба. Осим тоха, она 
није могла да прође истим путем јер јој је Ђурађ Бранковић забранио 
пролаз кроз Србију... Византијски цар Јован VIII je још раније дао Анхијал 
и Месемврију (Анхијал, Нисибр, Бугарска) Јовану Хуњадију у феуд... До 
одлучујуће битке између хришћана и Турака дошло је 11. нове,бра 1444. 
године код Варне, у Бугарској, у којој је хришћанска војска поражена, а 
њене вође, Ђулијан Чезарини и млади угарски краљ Владислав I, погинуле. 
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Од вођа хришћанске војске спасао се једино Јован Хуњади... Савет је 
извршну власт поверио седморици капетана, поделивши међу њима земљу. 
Капетани су били, поред осталих, и угарски великаши Никола Илочки и 
Јован Хуњади и чешки најамник Јан Гишкра... Пошто се угарски сталежи 
нису могли споразумети са Фридрихом (III Хабзбуршким), одлучи- 
 
ли су да до пунолетства Ладислава власт повере једном гувернеру. За гу-
вернера Угарске изабрали су 1446. године Јована Хуњадија... Хуњади је 
свој положај, и због учвршивања свог пољуљаног ауторитета, користио за 
организовање нове борбе против Турака, којима је хтео да се освети за 
пораз код Варне. Он је у јесен 1448. године повео велики поход против 
Турака. Ђурађ Бранковић ни овог пута није дозволио прелаз преко своје 
територије, али Хуњади се није обазирао на деспотове претње већ је, 
прешавши Дунав код Ковина, продро долином Мораве до Сталаћа, одале је 
преко (касније по њему назване) Јанкове клисуре, стигао на Косово поље, 
где је требало да се састане са четама Скендербега... настала изрека 'Касно 
Јанко на Косово стиже'. Ту се 18. октобра одиграла друга битка на Косову, 
која је у традицији спојена са првом – са Косовском битком из 1389. 
године. У овој бици угарска војска је претрпела тежак пораз. 
 Хуњади је заробљен, али је успео да побегне. Ђурађ Бранковић, у 
чијој је престоници Смедереву потражио уточиште, поново га је заробио. 
Деспот Ђурађ га је ослободио под условом да му врати поседе у Угарској 
којих се одрекао због Турака. Поред тога, он је хтео да своју унуку 
Јелисавету Цељску, уда за млађег Хуњадијевог сина Матију. Матија би 
остао као талац на Ђурђевом двору, а Хуњади се на то морао заклети. 
Пошто га је деспот, због заузимања мађарских великаша, пустио, папа 
Никола V га је ослободио изнуђене заклетве. Ђурђе Бранковић и Јован 
Хуњади су се измирили тек 1451. године... За време Хуњадијевог одсуства 
поново је постало актуелно питање избора владара... За новог старатеља 
дванаестогодишњег краља одређен је Урлих Цељски. Пошто је Ладислав 
враћен у Мађарску, гувернер је, према схватању Хуњадијевих супарника, 
био сувишан. Он је за накнаду добио велике поседе, именован наследним 
бистричким жупаном и капетаном (заповедником) угарске војске. После 
заузимања Цариграда и истека трогодишњег примирја, 1454. године султан 
Мехмед II напао је српску деспотовину. Знајући да је следећа мета 
Османлија Угарска, Хуњади му је похитао у помоћ и одбио њихов напад. У 
току те акције дошло је до сукоба између деспота Ђурђа Бранковића и 
заповедника Београда Михајла Силађија, који је том приликом ранио 
старог деспота у руку. Акција Хуњадија је, међутим, убрзала одлуку 
султана да крене против Београда, јужне капије Угарске... Одбраном града 
руководили су Хуњади и његов зет (шурак, пр. Ж. А) Михајло Силађи 



Друштвене науке                                          СРПСКА АКАДЕМСКА МИСАО 

 

74 
 

(Свилојевић)... У једном тренутку, тешко рањен Мехмед II је био у 
животној опасности, али је успео да се спасе и повуче испод одбрањеног 
Београда. Одбрана Београда била је највећи успех Јована Хуњадија. Она је 
постала симбол победоносне борбе хришћана против Турака. То је, 
међутим, била и последња победа Хуњадија. После опсаде избила је 
епидемија куге. Она је покосила и победоносног вођу одбране Хуњадија... 
Стигавши под град, позвали су старијег Хуњадијевог сина Ладислава, који 
је после очеве смрти преузео заповедништво над тврђавом, да је преда 
краљу и Цељском, односно у војсци у њиховој пратњи. Ладислав Хуњади 
је то одбио, али је њих двојицу пустио да без војске уђу у тврђаву. Хуњади 
се тада споречкао са Урлихом Цељским и убио га. Краља Ладислава је 
пустио пошто му је писмено гарантовао да се неће осветити Хуњадију због 
убиства Урлиха Цељског. 
 Чим се ослободио заробљеништва, Ладислав V је поништио своја 
обећања као изнуђена. Он је позвао Ладислава Хуњадија на преговоре у 
Будим. Уздајући се у краљеву реч, или се осећајући доовољно моћним, 
Ладислав се, посредовањем свог несуђеног таста Ладислава Горјанског, 
појавио у Будиму. Ту је, међутим, ухваћен, осуђен на смрт и одмах 
погубљен. Његов брат Матија је затворен... Ладислав напустио је земљу и, 
водећи са собом Матију Хуњадија као заробљеника, отишао у Праг. Он је, 
спремајући се за свадбу са француском принцезом Катарином, изненада 
умро 23. новембра 1457... Странка Хуњадија је на свом масовном скупу, 
одржаном на Ракошком пољу 25. јанура 1458, истакла као свог кандидата 
младог Матију... На то је пристао и Горјански, под условом да и он даље 
остане палатин Угарске и да се изабрани краљ Матија ожени његовом 
ћерком Аном, вереницом Матијиног покојног брата Ладислава...“ (Ракаи и 
др 2002:150-159). 
 Данас је у науци утврђена генеалогија Хуњадија. Јанков – Јованов – 
Јаношев деда је извесни Сербан (!) – Шербан (?), сматра се Влах, отац Вајк 
– Владислав – Ладислав (+ после 1419.) а мајка Анко (Јелисавета 
Морсинаи?). Јанко – Јован је рођен 1406. године, а умро 11. августа 1456. 
Јанко – Јован Хуњади је био ожењен Јелисаветом – Ержебет (*1410. +10. 7. 
1483), сестром Михајла Силађија, и са њом је имао сина Владислава – 
Ладислава (*1433. +16. 3. 1457) и Матију (*23. 2. 1443. +6. 4. 1490), краља 
Угарске (1458-1490) (http://genealogy.euweb.cz/hung/hunyadi.html). 
 Посебан куриозум који завређује изузетну пажњу јесте податак да 
се млађи брат Јанка – Јована – Јаноша Хуњадија звао исто као и он. Његов 
брат Јанко – Јован је умро 1441. године. Имао је и брата Вајка, као и три 
сестре: Клару (удата за Понграц Денгелеђиа, који је погинуо у битци код 
Варне 1444.), Марију (удата за Манзилу Арђеш Басарабу) и н. н. сестру 
(удата за Петра II Молдавског) (http://genealogy.euweb.cz/hung/hunyadi. 

http://genealogy.euweb.cz/hung/hunyadi
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html). 
 Доиста, који разлози су били у питању да два брата Хуњади, који 
нису били близанци, а шта и да су били, добију иста имена!? Шта би могло 
бити у питању? 
 

ИСТОРИЈА О ПОТОМСТВУ КРАЉА И ЦАРА ЖИГМУНДА И 
ДЕСПОТА СТЕФАНА 

 
 Угарски краљ и римски цар Жигмунд Луксембуршки, син чешког 
краља Карла VI се родио 1368. године. Жигмунд је дошао у Будим 1379. 
године да научи угарски језик. По свему судећи Жигмунд се налазио у 
Будиму и 11. септембра 1382. године када је умро угарски краљ Лајош – 
Лудвиг I Анжу. Лудвиг I у првом браку са Маргаритом Луксембург (*1335. 
+1349) није имао деце. Када је она умрла од куге Лудвиг се оженио 
Јелисаветом, ћерком босанског бана Стјепана II Котроманића, 1353. 
године, са којом је био у трећем степену сродства и зато се морало тражити 
папино одобрење. Краљевски пар је на прво дете чекао седамнест година 
што се сматрало Божијом казном. Нису имали мушких потома већ три 
кћери: Катарину (*1370. +1378), Марију (*1371. +1396) и Јадвигу - Јелену 
(*1374. +1399). Једногодишња Марија је верена 1382. године за Жигмунда 
Луксембуршког. Десет дана после Лудвигове смрти, по очевој жељи, 
Марија је крунисана за краља. Део племства се окренуо против Марије 
затраживши да на престо дође једини живи мушки потомак династије 
Анжу Капет, напуљски краљ Карло III Драчки. Међутим, Жигмунд је 
заузео краљевску палату у Будиму и присилио своју вереницу на брак, 
1385. године, а одмах после свадбе је отишао у Чешку по помоћ. Следеће 
године се вратио у Угарску, а за краља је изабран и крунисан 31. марта 
1387. Марија је Жигмунду родила само кћер Јелисавету, 1409. године. Нова 
криза око наследника престола Угарске је била на видику. Марија је удата 
за Алберта V Хабзбуршког, 1421. године чиме је отворен пут за долазак 
ове немачке династије на престо Угарске, 1437. године (Ракаи и др 
2002:122-125). 

Деспот Стефан је рођен 1375. године а пунолетан је постао 1389-
1390. године. О женидби младог кнеза Стефана око 1390-1391. године у 
његовим житијама нема помена. У вези са овим постоји један неодређен, 
али вишезначан податак (Филозоф 1989:87-88): „Када је постао пунолетан, 
као покривачем заборава покрио је оно што је било, додајући великим 
стварима још веће, и ако би ко други постигао који део (од овога), 
мудровао би да је велик, будући подложан страсти људској. А овај не само 
да не (беше) подложан овоме... бежећи од оног чему се Бог противи... Не 
одступи ни од једног пута правог и царског.“ Али остаје питање шта и 
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зашто је то деспот, као и његов биограф, требао заогрнути покривачем 
заборава. Поставља се питање на шта се алудира када се каже да је деспот 
поставши пунолетан прекрио покривачем заборава све шта је до тада 
чинио због недовољне зрелости и подложан страсти људској. 
 Познато је да се деспот оженио убрзо по заврштеку битке код 
Ангоре, 1402. године, ћерком господара Митилене, Франческа II 
Гатилузија (Филозоф 1989:87-88). Млечанин Ђерардо Сагредо помиње 
деспота Стефана, већ 10. децембра 1403. године, као зета господара 
Митилене (Пурковић 1978:64). Договор за женидбу деспота Стефана са, 
сматра се девојком, Јеленом учињен је по савету царице Евгеније. 
Евгенијина сестра се у изворима помиње као Јелача а историчари је под 
претпоставком називају Јелена. Јелена сестра Евгенија - Ирина била је 
удата за византијског цара Јована VII Палеолога. Деспот и Јелена су се 
венчали 1405. године „на Расини“ (Стојановић 1929:198). То би значило да 
се деспот оженио када је имао 30 година, доста давно од стицања 
пунолетства, 1390. године. Јелена се касније уопште не помиње тако да се 
претпоставља да је умрла или да се развела и вратила родитељима. 

У Певељи манастиру Хиландару, издатој 1405. године деспот 
Стефан каже (Новаковић 1912:221): „Кога изабере Бог да царствује 
Српском земљом после нас, био брат или син или унук или било ко од рода 
нашег...“. У повељи коју је издао Дубровчанима у славном граду Борчу, на 
Ваведење Богородице, 2. 12. 1405. године, (Новаковић, исто), деспот 
Стефан даје права у своје име или „... кога од синова моих или од рода 
господства ми, или иног кога...“. На основу ових тврдњи да се закључити 
да је деспот Стефан имао више синова, или да је у питању његово схватање 
да ће имати синове којима оставља у аманет да поштују његове одлуке. 
 У повељи издатој манастиру Ватопеду, 2. јула 1417. године, деспот 
Стефан каже да је „недостоин входа брачног“ (Соловјев 1936:480). На 
основу овога се сматра да разлог ове вишезначне тврдње лежи у томе што 
је његов брак бездетан и то због његове „кривице“. У више млађих 
летописа се тврди да је био „без плодствиа“ (Стојановић 1927:200). 

Према Бранковићу произилази да је деспот узео ћерку неког, 
условно, цара Кантакузина, а то би могли бити једино Јован Кантакузин 
(1347-1354.) или његов син Матија (1354.). Међутим, ни једна од њихових 
кћери се у изворима не помиње као супруга деспота Стефана (Nicol 
1968:tabla II). На основу ових података се доста давно дошло до уверења да 
је супруга Стефана, „деспота Србије, сина Лазара 1419. у време Јована 
Палеолога“, била Евгенија, сестра Томе Кантакузена (Archives historiques 
1851:10). Овде се пре мисли на 1410. годину када је, после битке код 
Галате, Стефан био у Цариграду код Манојла II. Јован (VII) Палеолог је 
умро 1408. године. На основу другог тумачења она се звала Марија. Изгле- 
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да да је овде дошло до погрешног повезивања Евгеније са Томом Канта-
кузином чија је сестра Ирина била супруга српског деспота Ђурђа 
Бранковића (Nicol  1968: 176, 188, 210). Филозоф не говори о било каквој 
Стефановој женидби при посети Манојлу, 1410. године. Манојло и његова 
браћа и сестре су заиста били Кантакузени по мајци. Увођењем хипотезе да 
се 1410. године деспот оженио неком Кантакузином намеће претпоставику 
и да је та Манојлова нећака морала бити кћер Теодора I за кога нема 
података да је имао деце (Ферјанчић 1960:127), што не мора да значи да 
није. 
 Ови извори би се могли повезати са подацима нешто старијег, 
такође, недовољно поузданог Троношког летописа. Тврди се да је деспот 
Стефан био ожењен „ћерком бана горњобосанског Твртка“. Троношки 

летопис описује да је деспот Стефан излазио из града Сребрника у 
босанској Сребрници када му се коњ јако разбеснео и збацио га. Том 
приликом је деспот незгодно повређен тако да је остао безчедан. „Стефан 
облада всеми странами... жива у покоју, но без чад“ и „Стефан бја неимја 
плода и к старости доспјал“ (Шафарик 1853:95). Деспот Стефан је добио 
област босанске Сребрнице (Теочак и Осат) са градом Сребрником од 
угарског краља Жигмунда, 1413. године. Дакле, његов пад са коња код 
Сребрника, због кога је постао репродуктивно немоћан, догодио се после 
1413. а пре 1417. године. 

Као што је наведено, у својим повељама, издатим после женидбе са 
Јеленом Гатилузи, деспот Стефан помиње своје синове. Већ је поменут 
текст О будућим временима византијског цара Лава Мудрог, између 1400. и 
1408. године, у томе каже: „Јаниче мој, детенце моје, куда идемо, кажи 
ми...“ (Радојчић 1962:182,190). Овде деспот помиње име свог малог детета 
тепајући му тако да произилази да би му право име могло бити Јанко. Овај 
део оригинала на грчком не одговара преводу и Стефанов је додатак име 
детета (Mango 1960:67). 
 Дакле, прозилази да се деспот Стефан три пута женио али да није 
имао законитог наследника (Aндрејић ?:101). Иако се сматра да је у питању 
народно предање помиње се и да је Јанош Хуњади – Сибињанин Јанко 
ванбрачни син деспота Стефана (Реџеп 1965:207-208). 
 

ПОРЕКЛО „МИТОВА“ О РОЂЕЊУ СИБИЊАНИН ЈАНКА 
 
 Уочена су два различита мишљења о пореклу и настанку мотива 
рођења Сибињанин Јанка. Једно је Андре Гавриловића (Гавриловић 
1912:122-123) и Томе Маретића (Маретић 1966:211) који сматрају да је 
источњачког порекла и да потиче из Фирдусијеве Шахнаме која је до Срба 
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дошла или преко Византије или Турака. Друго је Веселина Чајкановић који 
сматра да је у питању прастари, типичан мотив из мита о рођењу јунака. 
 Чајкановић је у вези тумачења легенди о рођењу Јанка Хуњадија 
имао у виду митолошки мотив о рођењу дета из везе божанства и смртне 
жена као и обичаја гостопримства при чему се дете рађа из односа 
домаћице и кућног госта. Чајкановић сматра да Вукови записи и епске 
песме немају стварне везе са деспотом Стефаном већ су део мита о њему. 
Давање прстена као залог за будуће препозвавање и легитимисање детета 
за њега је мотив преузет из бајки попут приче Царевић и Арапин у којој цар 
при одласку даје свој девојци прстен који ће бити знак распознавања 
мушког детета које ће се родити. Чајкановић сматра да је личност деспота 
Стефана рано добила митско обележје старинског путујућчег божанства 
(Чајкановић 1927: 180). Ово Чајкановићево тумачење о митском и 
нетачном пореклу јанака Хуњадија од деспота Стефана се може применити 
и у вези Хуњадијевог порекла од угарског краља Жигмунда. 
 Јелка Ређеп је у вези тумачења порекла овог мита поново оживела 
схаватање о његовом источном пореклу, односно са старим персијским 
митом о прељуби владара који потиче из Фирдусијевог дела Шахнаме на 
који је упозорио и Вук Караџић. Староперсијски – ирански писац Фирдуси 
и његова Шахнаме је могла бити инспирација али како објаснити његов 
пут до Европе пре и у време средњег века. Ређеп сматра да „Није 
невероватно да је основно језгро овог мотива из персијске књижевности 
прилагођено условима наше заједнице у једном одређеном историјском 
моменту, па да је, тако, и допуњено специфичностима карактеристичним за 
наше прилике и околности. Ако пођемо од оваквог схватања, Волнерово 
мишљење је оправдано и вероватно... Међутим, нико није прецизно 
утврдио на који је начин мотив продро до нас. Уколико би се прихватила 
ова теза, може се претпоставити да је овај мотив продро усменим путем у 
област нашег језика, а да је одатле, из народног предања, ушао у Савински 

летопис“. Јелка Ређеп подржава и став Ђорђа Сп. Радојичића да је овај 
мотив у вези деспота Стефана и о рођењу Јанка Хуњадија настао „негде у 
Подунављу“ и да се одатле проширио по осталим српским крајевима: 
Босни, Херцеговини, Црној Гори и Приморју и „можда тек ту добило свој 
коначан облик“ пошто су на том широком простору забележене песме које 
о томе певају јер: „Ниједан једини текст није забележен у Подунављу“. 
Најзад, Ређеп је закључила: „У заједничком непријатељу и једног и другог 
народа у Подунављу, и Срба и Угара, у низу других разлога, одиста 
комплексних, налазили смо оправдање за то преплитање судбина двеју 
крупних историјских личности“ (Реџеп 1965:20,58,68). Одмах се мора 
приметити да Ј. Ређеп овде, рекли би смо, неоправдано мисли само на 
„мит“ о рођењу Сибињанин Јанка од деспота Стефана а не и на истоветно  
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предање о рођењу Јаноша Хуњадија од угарског краља Жигмунда. У 
сваком случају, сви наведени истраживачи се не баве историјским 
контекстом „источњачког порекла“. 
 Прича о Сухрабовом рођењу у Фирдусијевом делу се могу по-
редити са предањима Срба и Угара о рођењу Јанка Хуњадија. Фирдуси 
приповеда како је јунак Рустем после обеда у лову заспао и да су му 
Туранци украли коња Рашка. Треба одмах напоменути да Туранци живе 
североисточно од Иранаца и да су у питању Печењези, Кумани, Узи и 
Турци. Пратећи трагове коња Рустем чини јуначке подвиге: не боји се лава, 
тигра, дива, насрће на змаја и доспева у град Семенган. Ту буде најљубазни- 
 
је примљен. Указано му је гостопримство од стране семенганског краља и 
дато обећење да ће његов коњ Рашко бити пронађен. Приређена је богата 
вечера са добрим вином и песмом. Рустем се опио а онда је одведен у 
постељу пуну мошуса и ружине воде. У току ноћи су му у господску 
постељу увели девојку „месечева лица“. Девојка Техмин је била чаробна 
лепотица, јединица кћер семенганског краља „од славне лозе лава и 
пантера“. Техним не жели само Рустема већ да са њим има и „од срца 
порода“. Рустем пристаје да се њоме ожени на општу радост. За успомену 
на љубавни сусрет у ноћи Рустем даје Техмини један оник с руке „широм 
света познат“ са поруком да, ако роди кћер, драгим каменом украси њену 
косу, а ако роди сина да му под пазухом свеже тај знак његовог очинства. 
Рустем на свом коњу Рашку одлази пут Забулистана, остављајући девојку 
брижном и тужном. Техмин рађа Сухраба који је сјајан као месец, са три 
године носи оружје и постаје „јунак лављег срца“. Када је одрастао Техмин 
му прича о оцу Рустему и он креће пут Ирана са писмом и даром од оца. 
Сухраб успева да Рустема постави на престо а његова мајка постане 
краљица Ирана (Фирдуси 1928:57-58; 75-76). 
 Иранско предање је очигледно повезано и са туранским народима 
предње Азије. Имајући у виду дуге сеобе старотуранских народа у источну 
и југоисточну Европу и њихову доместификацију и асимилацију може се 
претпоставити да су они пренели своја и иранска стара предања на Балкан.  

 
КУМАНСКО ПОРЕКЛО ВЛАХА БОГУТА И ЊЕГОВИХ СИНОВА 

 
Упади у Европу турских паганских народа предње Азије: Печенега, 

Уза и Кумана, који никада нису дошли у додир са  исламом, отпочео је 
преко Украјине и Молдавије, почетком X века. Њихов стари завичај се 
налазио око Азовског и Каспијског мора. Обожавали су паганске идоле, 
кипове богова ратника – „бабе“, који су називани кумири а њихови 
храмови кумирница. Посебитост Кумана се огледала и у њиховом изгледу 
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и фризури. Имали су дугу косу коју су сплетали у кике – перчине. 
Печенези се први пут појављују на Балкану већ крајем IX века а на позив 
бугарског цара Симеона учествују у нападу на Византију, 917. године, а 
потом у нападу руског кнеза Свјатослава и бугарског цара Бориса II, 943. 
године.  Печењези – Половци први пут нападају Русију кнеза Свјатослава, 
а на позив Византије, 968. године. Први упад Печенега у „западне бугарске 
земље“ извршен је 1026-1027. године. После 1043. године, упади великог 
броја Печенега у византијске теме Перистрион и Бугарска и њихово 
насељавање довело је до правог демографског удара. Византијски цареви 
су многе христијанизоване Кумане ратнике са породицама преселили у 
Малу Азију одакле су упућивани у борбе против Турака Селџука, 
муслимана. Угарски краљ Ладислав I је успео да порази Кумане и 
Печенеге, 1068. године. Упади Печенега и Кумана у Тракију, 1078-1087. 
године, означени су као „куманска поплава“, а Византија је успела да 
порази Печенеге, 1091. године, пошто су Кумани стали на њену страну. 
Средином XII века Кумани су населили велике просторе северно од Дунава 
у Молдавији, Влашкој низији, Трансилванији и Угарској. Од краја XII века 
кумански коњаници су укључени у великом броју у трупе Угарске, 
Бугарске и Византије. У Србији и Босни се појављују у првој половини XIII 
века. Последњи велики продор Кумана у Угарску, Бугарску и Србију 
догодио се 1239. године под вођством хана Кутена после напада татарске 
„Златне хорде“. Кумани су доспели преко Византије све до Египта, 1250. 
године, где су успоставили своју владарску династију која је трајала све до 
почетка XVI века. Христијанизација Печенега и Кумана је отпочела у 
Византији (укључујући и теме Перистрион, Бугарска и Србија) још у XI 
веку. Прва покрштавања Кумана у Угарској учињена су тек 1330. године. 
Христијанизација је убрзала процес асимилације на свим просторима где 
су живели. Тек од средине XV века куманске војске се више не појављују 
као такве, али се Кумани у изворима помињу у Угарској све до средине 
XVII века, а у Бугарској су се све до данас одржале етничке куманске групе 
од којих су се неке исламизирале у време поламиленијумске власти 
турског Отоманског царства. Велики утицај Кумани су имали у Угарској у 
време краља Стефана V, који је био ожењен Јелисаветом Куманком, и 
његовог сина Ладислава IV Куманца (1272-1291.), а поготову у Бугарској 
када су чланови куманске династије Тертероба, Георгије I, Теодор 
Светослав и Георгије II Тертер, доспели на царски трон (1280-1321.). 
Турански хришћани - Кумани су оставили трагове у антрополошком типу 
балканских народа као и многобројен трагове у топономастици на 
просторима данашње Мађарске, Румуније, Босне и Херцеговине, Србије, 
Бугарске и Македоније. На српским просторима већи број цркава је имао и 
име Куманица а које су се одржале све до данас. У том смислу је најка- 
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рактеристичнија црква Куманица – Св. Никола у Рамаћи - чији ктитори су 
насликани са типичном куманском фризуром – перчином и специфичним 
брковима и брадом. Сасвим је извесно да су бројна, давно напуштена 
гробља у Србији, тзв. мађарска, чији су надгробници оријентисани према 
православним обичајима, заправо, куманска (Андрејић 2009:128-139). 

Највећи део равница Влашке и Олтеније, још од 972. године, био је 
насељен великим масама Печењега а потом и Кумана тако да се та област 
кроз три века називала Велика Куманија (Поп, Болован 2005:140-142). 
Спомен на Кумане у Румунији постоји и данас у имену села Коман код 
Русе (Елезовић 1950:183), топонима Комана код Бузауа и Телеормана, 
Команца у Олтенији, Арђешу и Вилцеи, топоними Cimpia Comancei, Valea 
Comanceni,  Comanii  Vechi и  Comanita у  Олтенији,  Коман(ул) код Бакауа,  
 
Команеанца код Прахова, Comaneanul у Телеорману, Comaneasa код Доља, 
Браиле и Бузау и Кумански брод на Дунаву код Калафата, односно наспрам 
Видина (Овај прелаз се под именом „Кумански брод“ помиње први пут 
1385. године). Равница области Илфов се зове по Кончаку, куманском вођи 
који је овде доспео 1241. године. Познат је и топоним Колчаков друм 
(Diaconu 1978: 26). (И многи други топоними и хидроними опомињу на 
Кумане, Печенеге и Узе:  Pecineaga код Браиле и истоимено село у Тулцеи; 
села Караиман, Мирза и Киугир код Жиуа; Cetatea lui Coman (први помен 
1625.), Гиорок и Гирманул, Молдруц, град Каракал, села Батиу и Кипчаг, 
Каракал код Питештија, Туриа, Балаки, Которга, Терлуи, Талаба, Бараган... 
(Diaconu 1978: 27-28).Многе речи у румунском језику су куманског 
порекла, поготову оне које су везане за сточарство а пре свих „чобан - 
чобанин“ које се одомаћило и у српском језику (Поп, Болован 2005:142). 

О постојању старог усменог народног стваралаштва код свих 
туранских народа  постоје врло јасни трагови и у изворима. Познате су 
епске и друге песме Киргиза са више од милион стихова - Манас. Верзије 
ових песама постоје и код других турских народа (Vasary 2005: 49).  
Речник турског језика у Багдаду је записао на арапском Караканид Махмуд 
ал Кашгари, 1083. године, при чему је сакупио и многе фрагменте њихових 
народних песама. Средњовековни кумански речник Codex comanicus, 
настао је у Угарској, 1294-1295. године, а поред старог латинско-персијско-
куманског глосара садржи и неке текстове из куманске народне 
књижевности богате подацима о старој паганској религији (Ru 2002: 27). 

Имајући у виду све описане процесе стапања Печењега и Кумана, 
који су се одвијали у средњем веку и на српском простору, као и постојање 
њихове живе епике, можемо учинити покушај идентификације прежитака и 
остатака сегмената и њихове епске традиције у оквиру српске (тако и 
угарске) усмене народне књижевности.  
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Међу најстаријим српским јуначким и лирским народним песмама 
које је Вук Караџић забележио у Срему од слепе Степаније, која је била 
пореклом из Јадра, истиче се посебно интересантним садржајем песма 
Свеци благо дијеле у којој се помиње земља Индија: „... кад ја идем из 
земље Инђије, / из Инђије из земље проклете? / У Инђији тешко безакоње.“ 
Према томе, далеки српски претци су живели у Индији одакле су дошли у 
Европу и на Балкан, закључио је М. Милојевић (Миливојевић 1872:50), 
који се и сам бавио записивањем усменог народног стваралаштва. Њему се 
придружио Илија Живанчевић, а у новије време Олга Луковић Пјановић, 
(Луковић-Пјановић 1994:245-247). Јован Деретић и А. Арсеновић 
(Арсеновић 2008:39) са тврдњом да су Срби дуго година живели у Индији 
и да њихов језик и стара митологија имају директне везе са санскритом и 
Ведама те да је то доказ о Индији као постојбини Индоевропљана који су 
се, шта-више, у тој великој давнини звали Срби. 

На основу песама о Инђији – Индији код М. С. Милојевића 
закључује Олга Луковић-Пјановић да су ове песме стваране већ на путу из 
Индије у којој су дуго живели, „идући према новим крајевима света“ 
(Луковић-Пјановић 1994:245-247). При томе подразумева да је то некакав 
пут Срба из Индије. У покушају да истражи могуће везе Срба са Индијом, 
Реља Новаковић је користио старе географске карте Авганистана, Хималаја 
и Индије на којима је уочио „србофоне“ топониме и хидрониме (Новаковић 
1996: 49-51, 129-132, 136, 150-152). Нодило је имао мишљење да је Индија 
залутало и несхваћено митско име из народне маште (Nodilo 1981: 27, 385-
402). Ћоровић (Ћоровић, Силуан и 1929:13-103) je сматраo да је Индија у 
српске песме доспела из средњовековног романа о Александру Великом. 
Матић (Матић 1954:192-193) сматра да је то у вези са именом сремског 
села Инђија, а Лома (Лома 2002:57) да иза Инђије стоји земља Виндија, 
земља Венда у граничном појасу Германа и Словена, одакле су се доселили 
Срби. Није ли Индија само плод накнадног преосмишљавања, питао се 
Лома и претпоставио да је у питању Виндија, земља Венеда где су живели 
пагански преци балканских Срба пре досељавања и примања хришћанства. 
 Давно је уочено да су у нашој средњевековној књижевности 
индијски мотиви врло чести. Светозар Радојчић сматра да су главне 
информације Срба о Индији добијане из Хришћанске топографије Козме 
Индикоплова, Приче о индијском царству и романа о Алексансдру 
Македонском. При томе врши поређење са мотивима у српској епици и 
закључује: „Најисцрпнија слика те замишљене Индије – у нашој 
средњовековној књижевности – налази се у роману о Александру 
Великом... О ратничким способностима становника Индије наши су се 
стари обавештавали и из одломака о Тројанском рату у Хроници 
Константина Манасеса... По том тексту Индијци 'црног лика' учествују у  
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бици за Троју, под командом цара Тавтанта (Тантана)... Двобој између 
Александра Великог и индијског цара Пора... скоро дословно понавља у 
познатој песми о Краљевићу Марку и Муси Кесеџији... наши певачи 
народних песама... се служе песничком слободом да неморал покорене раје 
из Србије преместе у Индију, у земљу проклету“. О Индији се говори и у 
апокрифном Житију Св. Томе а живот овог апостола се од стране 
Теодосија упоређује са животом Св. Саве на Светој Гори. Стара српска 
књижевност зна и за делове Панчатантре и Будин живот у облику 
Живота Св. Варлаама и Јоасафа који никада нису ни постојали: 
„Захваљујући обичном плагијату, Буда је ушао у хришћански календар код 
православних као свети Јоасаф“. Будин живот је постао узором 
исихастима, крајем XIV века. Радојчић закључује и да је „наивно сликани 
лик цара Пора, инспирисан Александридом, у манастиру Темској, прешао 
је са фреске у садржину народних прича“. Радојчић тврди даље да су 
индијски мотиви у нашој средњовековној књижевности „плодне заблуде“  
које су послужиле као извор „необичних инспирација“. „Та столећима 
кристалисана заблуда улепшавана је и претеривана у царству уметности 
као стална хипербола... наши су је описали ипак на свој начин, као рај 
пастира. Тако је Индија наше старе књижевности и уметности добила свој 
оригинални природни завршетак, Индију наших народних песама“ () 
Имајући у виду низ, готово, наивних претпоставки („да неморал покорене 
раје из Србије преместе у Индију“ (Radojčić 1955:13-14).  
 Имајући у виду да су се Хазари, Халисије, Печењези, Кумани и Узи 
досељавали у великим масама у Европу, односно у Панонију и на Балкан 
од IX до XIV века, да је процес њихове асимилације текао дуже време 
може се слободно рећи да је традиција о Индији и реци Чуи у српској 
усменој књижевности плод адоптације у процесу христијанизације и 
асимилације тада свежег печењешко-куманског сећања на њихову 
прадомовину. Ова традиција је постала заједничка баштина српске народне 
„књижевности“. Погрешна научна „детекција“ порекла ове традиције 
довела је кроз дуже време до низа нетачних антиципација и закључака о 
пореклу Срба (и Словена) из Индије (Андрејић 2014:428-429). 
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Živojin R. Andrejić 
SUMMARY 

 
Hunjadi Janka - Jovana – Janos`s grandfather is a certain Serban (!) - 

Sherban (?), he is considered a Vlah, father Vajk - Vladislav - Ladislav (+ after 
1419) and mother Anko (Elizabeth Morsinai?). Janko - Jovan was born in 1406 
and died on 11 August 1456. Janko - Jovan Hunyadi was married to Jelisaveta - 
Erzebet (* 1410th +10. 7, 1483), sister of Mihailo Siladyi, and with her had a 
son Vladislav - Ladislav (* 1433rd +16. 3. 1457) and Matija (* 23. 2. 1443 +6. 
4. 1490), king of Hungary (1458-1490).  

The younger brother Janka - Jovana - Janos Hunyadi was called the 
same as him. His brother Janko - Jovan died in 1441. He had a brother Vajka, 
and three sisters: Clara (married to Pongrac Dengeledia, who was killed in the 
Battle of Varna in 1444.), Mary (married to Manzil Arges Basarab) and an 
unknown sister (married to Peter II Moldavic). 

According to medieval chronicles Hungarian Janos Hunyadi was the 
illegitimate son of King Sigismund, and beautiful noble from generation 
Morzineja. In contrast, Serbian yearbooks, folk epic poems and oral traditions 
claim that Jovan Hunyadi was the illegitimate son of Serbian Despot Stefan with 
her daughter of the Vlah Bogut - Budimir. It is believed that these Hungarian 
and mythical traditions are ahistorical, and are based on the myth that has 
oriental origins and is based on the Iranian story of Suhrabov`s birth in 
Ferdowsi`s epic Shahnameh. 

The fatherland of Kumanis - the latter Vlah`s in Great Kumania - the 
latter of Wallachia in todays Romania located in the eastern neighborhood of 
Iran and the other side in the western neighborhood of Hinduja. Thus the origin 
of the myth clearly proven to be Persian in the Danube region, which emanates 
in all the myths about the birth of sons of Vlah-Serban Boguta. Before us 
appears hidden Kumanian-Vlah origin of Janko Hunyadi and the Hungarian 
King Matija Corvinus. The appearance of the two brothers of the same name: 
Janko, is puzzling and may be referred to as an proof that they are truly sons of 
one mother and two fathers: the Hungarian King Zygmunt and Serbian Despot 
Stefan Lazarevic. The reason Serbian and Hungarian appropriation of Janko 
Hunyadi can undoubtedly be found in the creation of claims and rights of Janko 
Hunyadi and his son Matthias on the throne of Hungary but also Serbia. 
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PROBLEMS OF RESTRUCTURING SERBIAN RAILWAYS 

AND POSSIBILITIES TO OVERCOME THEM 
                                                                           

Abstract: The issue of restructuring public enterprises is extremely topical 
today due to their enormous size while actual material possibilities for their overcoming 
are relatively small. The restructuring process is currently underway but it does not take 
place at an appropriate pace and speed since it is accompanied by significant problems, 
and the state (i.e. the government) is expected to take an action, and so far it has been 
inert and ineffective. This slow pace of restructuring is especially true in the case of the 
Serbian Railways Public Company, which represents a very significant traffic 
infrastructure system, not only from the standpoint of Serbian, but also from the 
standpoint of European and global needs and interests. 

In this article we try to point out the major difficulties and problems of 
restructuring Serbian Railways, and especially those predominantly connected to 
material and human resources, but also the inadequate conception of macro and micro 
organizations with simultaneous indications to the approaches and possibilities for 
overcoming them, particularly those indicated by the theory and practice of modern 
management.  
Key words: Restructuring; Restructuring problems, Possibilities for overcoming 
problems; Role of the state.  
 

INTRODUCION 
 

The term restructuring refers to a number of changes in all aspects of 
the business, with a view to ensuring the vitality of enterprises and adapting 
them to the competitive challenges of both the narrow and wide environment. In 
the professional scientific literature, in business and economic practices, seeking 
to highlight the importance and emphasize the aspect of comprehensive, rapid 
and radical changes dictated by the dynamism of the environment, the term 
transformation, which aspires to universality, is often used. However, besides 
this term, there are also some others such as: restructuring; reorganizing; 
revitalizing; overhauling; rehabilitating; shifting; healing; etc. Although we 
could discuss specific particularities of each term separately, in fact they are all 
synonymous, and the „triumph of terminology,“ which is in fact the case here,  
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instead of giving simple explanations often leads to creating unnecessary 
complexity and fogging the character of changes that should be made. In this 
paper, for the most part, dominates the term and concept of „restructuring“ (this 
term is primarily associated with the mechanism of market economy 
functioning which punishes companies that fail to harmonize their relationship 
with the demands of the external environment), whereby, in the context of 
restructuring, other terms are also used, when it comes to a particular aspect of 
change. 

Restructuring processes involve a wide range of changes and their 
synchronized execution. In fact, they refer to the following processes: 1) the 
ownership restructuring, so that by creating corporation and recognizing the 
owner, as well as through the policy of issuing and purchasing shares, a more 
propulsive business and economic activities are ensured; 2) market 
restructuring, which enables companies to do business in the new market 
environment, both domestic and international; 3) financial restructuring, i.e. 
optimizing the financial structure on the bases of new criteria and sources of 
funding; 4) organizational and managerial restructuring, carried out through 
differentiation, positioning and integration of organizational parts by which the 
accountability for the results and affirmed entrepreneurship would be 
stimulated; 5) technological restructuring, which refers to rational inclusion of 
companies in the creation and use of new technological concepts (Janosevic 
1977). 

These restructuring processes, started by the Serbian Railways company 
in 2001, involve a wide range of interventions, ranging from replacing 
management and introducing strict financial control, over changes in 
organizational structure, market adjustment and repositioning of the marketing, 
to the cost reduction, redefining the business and investment policy, debt 
rescheduling and so on. However, these processes have not taken place at an 
appropriate pace and speed, since they are being accompanied by great 
difficulties and problems (technical and technological obsolescence and 
physical deterioration of transport capacities; redundant employees; inadequate 
macro and micro concept of organizing the company with diverse and unrelated 
activities within the railway system; big over-indebtedness, loss, insolvency, 
etc.). Since the company was unable to solve these problems on its own, the 
state (i.e. the government) is constantly being expected to take an action, and so 
far it has been inert and inefficient. 

This paper aims at highlighting problems that arise in these processes of 
restructuring the railways, especially those related to material resources, human 
resources and organizational structure... There is also a need to point out the  
possible ways and approaches for overcoming the existing difficulties,  
particularly those indicated by the theory and practice of modern management. 
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For the purpose of identifying and analyzing problems and opportunities for  
their elimination, the method of content analysis, and application of logical 
actions, such as analysis, synthesis, induction, deduction, comparison, 
abstraction, generalization are being used in this paper. 

 
ASPECTS AND PHASES OF RESTUCTURING 

 

Market conditions, globalization, new technologies, new needs of 
customers, competition – all of them require adjustment, i.e. restructuring of 
large public companies, especially those in the field of transportation. This 
especially applies to the restructuring of the railway traffic system in Serbia, and 
that in all aspects of its organization and operations. First of all, we need market 
changes that involve retaining the existing and winning new markets, along with 
improving the existing and introducing new services. In this regard, the Serbian 
Railways, among other things, must have a clear program of services, such as 
the program of improving the existing and introducing new services, with a 
clear assessment of difficulties related to their placement on domestic and 
international markets; program of temporary and permanent abandonment of 
certain services beyond basic activities; as well as the program of services 
whose implementation has already started (e.g. the investments which are 
currently in progress), with a clear demonstration of the state of their 
implementation. 

The introduction of modern management is an important aspect of 
change in the context of creating a different organizational structure, without 
which a successful restructuring cannot be imagined, let alone a successful 
business performance in the future. The introduction of modern management 
involves the introduction of those solutions that have been successfully used by 
developed countries, namely: the organization of modern management 
companies - holding; separation of management from the ownership; 
developing professional management functions; introducing performance 
standards for professional managers, primarily in the form of planned profit; 
introduction of a modern system of incentives and rewards for managers; etc. 

Restructuring has to be considered by managers as a great challenge and 
opportunity for successful operation and development of Serbian Railways. In 
this sense, they have to prepare the employees for the process of restructuring, 
and also get involved in creating a favorable atmosphere for the implementation 
of the planned program of restructuring, all that by explaining that this is an 
opportunity not only for the successful operation and further development of 
Serbian Railways, but also a chance for progress of each individual, meaning  
that its future career and social status depend on the success of the restructuring  
project. 
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As confirmed by the recent practice, there are some unavoidable phases 

that should be followed and fully observed for the efficient implementation of  
restructuring program, and they involve: 1) establishing a powerful coalition of 
business and management entities, which has to include the entire management 
headed by the General Manager, but also some other economic, political and 
scientific entities; 2) organizing training for the personnel on the 
implementation of the restructuring program, especially if the program has been 
developed by some scientific research institutions, as it happened the case of the 
Serbian Railways, whose employees were not given an opportunity to be 
promptly and properly informed about it; 3) informing the employees about the 
restructuring program so they could clearly observe which of the effects of 
restructuring can be expected realistically; 4) raising awareness of employees 
about the necessity of restructuring to create confidence that the implementation 
of the program is possible, and in that manner they could accept all initiatives 
launched by the management of the company; 5) increasing the general and 
business culture of employees, which includes, among other things, a change of 
thinking and behavior patterns and harmonizing them with modern civilization 
values as a part of the process of achieving adequate quality of railway-traffic 
services; and 6) achieving short-term success quickly and efficiently in order to 
reinforce the belief among employees that the restructuring program has no 
alternative (Djordjevic 2005). 

Two main objectives should be taken in consideration throughout the 
entire restructuring process and these are: improving the efficiency of the 
existing lines and raising the quality of railway-traffic services. In addition, the 
concept of a new railway system must be based on an independent business of 
railway companies, and also on the division of management systems into 
railway infrastructure, passenger transport, and freight traffic, as well as the free 
formation of prices. Better conditions for financing the improvement of railways 
infrastructure have to be created, along with the possibility that it could be 
available not only to domestic but to foreign customers because the Serbian 
Railways Act, which entered into force already on 1 March 2005, envisaged 
that. 

 
PROBLEMS OF RESTUCTURING RELATED TO MATERIAL 

RESOURCES  
 

Problems of restructuring Serbian Railways are numerous and diverse 
and they manifest in all sectors of the business. Therefore, the need for change, 
starting from organizational (ownership transformation, management training,  
etc.), through economic and financial (liquidity, balancing infrastructure and  
transport, etc.), to the business and technology (establishing operational quality 
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systems, automation and computerization of all business segments, etc.) has 
become obvious. In order to achieve such ventures, in principal, a radical 
change is required in the way of approaching the work and doing business,  
above all the change in the way of thinking. In fact, changing the way of 
thinking and creating awareness of the necessity for change among all 
employees is the first prerequisite for a successful turnaround. If this plan fails 
to achieve visible results, the restructuring of the railways will face, as it has 
faced so far, with high limitations and resistance. From this perspective, it is 
necessary to set the commercial interest as the benchmark for the success of the 
company. In this case, the company management will not be primarily oriented 
to the state, but to the market and customers, and their needs and interests 
(Djordjevic 2005). But for all that, as the past practice shows, the necessary 
assumptions have not yet been created. The main problems of Serbian Railways 
are, in their most part, related to the available financial and human resources, as 
well as the organizational structure. 

When it comes to material resources, it should be said that the average 
age of the rails, switches and rail accessories in the Serbian Railways, with a 
network of 3,808 km of the railway lines  in total, is about 40 years. The level of 
written-off rail surface structure is very high (99.6%) and there are only 46.4% 
of the lines capable to endure loads greater than 20 tons per axle. While in 
developed European countries the speed of over 300 km/h (which is considered 
as the upper limit of the economic viability of the rail transport) can be 
achieved, the Serbian rail speed is 100-120 km/h, and only 6.7% of the lines are 
efficient in this regard, and out of a total of length of lines, there is only 31.5% 
electrified, and those include mainly main directions (Lucanin 1999). 

The Serbian Railways network, and its most important part, is actually a 
part of the European network of international lines, and the backbone of the 
network is located on the European high-speed railway network, or the Corridor 
X, as the most important international main line. Having this in mind, the 
modernization of Corridor X is a unique opportunity, not only for the 
development of the railroads, but also for the development of the country as a 
whole. The goal of modernization is to raise the quality of the entire network to 
a higher level, according to standards established by international agreements on 
the rail infrastructure quality level. 

In addition to the railway network, its fleet has also been largely 
mitigated. Some 48% of the total number of towed vehicles is older than 40 
years, so the write-off of the railway transport capacity reaches 94%. The poor 
condition of the fleet is therefore constantly emerging as a major limiting factor 
in achieving better transport conditions, but financial results as well. Besides  
that, loss is constant in doing business, followed by permanent insolvency. Such 
economic  situation  in  the  railway network  is constantly being deepen by 
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irrational capacity maintenance costs, reducing the volume and quality of 
transportation, high social costs, primarily due to redundancies, as well as high 
indebtedness, mainly for the loans for infrastructure modernization. 

 
PROBLEMS RELATED TO RESTUCTURING HUMAN RECOURCES  

 

Restructuring of the Serbian Railways on the market basis (i.e. market 
restructuring) requires, among other things, reducing the number of employees, 
but also the change in the structure and quality of the actual workforce. In recent 
years, the number of employees in the Serbian Railways has been significantly 
reduced with a trend of further decrease but the issue that still lingers is the lack 
of knowledge on the market aspect of the offer, which will undoubtedly remain 
that way in the long run. In addition, the tendency of the stimulating voluntary 
departure from the company, as agreed with the Government or the competent 
ministry, is still relevant. However, even though the voluntary departure of 
employees has been initially financially supported it is no longer the case, and 
the remaining employees have not been paid for months so they are forced to 
seek new employment, according to their qualifications (the same has happened 
to the writer of these lines, who worked with the „Zelturist“ tourist railways 
company). 

The issue of reducing the number and dismissing employees in the 
restructuring process is difficult and socially painful because it directly affects 
the very existence of people and their families. Therefore, it needs to be 
addressed systematically and responsibly, both from the standpoint of the 
company and the state, because the state is obliged, unlike companies, to 
establish social programs for resolving redundancies (creating new jobs, 
organizing training and additional retraining, sponsoring individual business-
initiatives etc.). 

For the restructuring process to be successful in this regard, it is 
necessary to create awareness of the necessity for implementing such changes 
and encourage individual initiative in finding solutions. In companies, 
especially in such large systems such as the railways, with irrationally 
accumulated labor beyond economic criteria, remembering the „good old days“ 
still dominates, and therefore the existence of strong resistance to the 
restructuring process is quite understandable. The awareness of the necessity of 
change can be altered by finding solutions for each individual, and not due to 
negligence of the state, including the "top management" in the company. In this 
manner not only the social stability and security can be ensured but also the  
support to reform undertakings in the spirit of market orientation (Djordjevic 
2005).  

Another problem that appears here, as mentioned above, is the 
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 familiarity of employees with the commercial aspect of supply. There is no 
doubt that the majority of employees, among them even most responsible 
managers and senior officers of the company, including those who are employed 
for being members of the ruling political party, have not been educated on the 
aspect of the market supply. They all lack the „basic tool“ for making a business  
 
contact in the modern market economy, and that tool is proper knowledge (or 
information). Consequently, it leads to making business deals which are not 
based on regulations and standards or criteria, but on improvisation without 
reaching any adequate economic results. This contradiction between the modern 
role of the railways in the transport market and the necessary knowledge and 
skills of employees in the market economy is a very serious limitation for the 
restructuring of the railway and its further development. 

Modern railway systems demand its workforce to be “aggressive” in 
creating and offering services that meet needs and desires of customers in terms 
of quality, range, accuracy, speed, etc. In addition, the range of market 
requirements is very broad. Among other things, it contains cultural behavior, 
starting from the initiative, over the business skillfulness, to the attentiveness. 
For the railways restructuring to be successful it is necessary to adopt new 
knowledge and information both on users-customers and competitors, because 
failing to do so makes tracking changes impossible, let alone creating them. 
Gaining higher level of education and expertise is now an imperative, and it 
should be a permanent process. This particularly must be valid for transport 
engineers who are employed by the railways, since the highest expectations are 
related to them. Currently, it is insufficient to rest on the level of classical 
transport engineering and technology education, but the knowledge on 
economy, information technology, law, environment, foreign languages, 
logistics, management, selected parts of operational research, 
telecommunications, etc. (Colic 1999) have also become a prerequisite. 

Today, traffic and transport, as professions, change and develop very 
quickly and creatively, passing in the last few decades through four transitional 
phases: transition from traffic engineering to traffic planner; from traffic 
planning to transportation planning; from transport planning to integral 
planning; and finally the transition from integral planning to environmental 
planning. In other words, in its essence it is a transition from engineering to 
planning; from traffic to transport; from a uniform view to an integrated 
approach; from local to global responsibility (Ivic 1999). 

There is  no  doubt that  human  resources are essential asset of any 
organization, primarily for gaining a competitive advantage on the market. It 
can be particularly applied to the Serbian Railways as a large traffic-transport 
system facing the final form of restructuring. High quality personnel cannot be  



Друштвене науке                                            СРПСКА АКАДЕМСКА МИСАО 

94 
 

 
completely secured in the market, regardless of the existence of specialized 
educational and scientific institutions. They are primarily built in the continuous 
process of permanent education and training, especially when the quality as a 
universal measure, has no upper limit. 

Human resources are at the very center of the Modern Management 
interests and study. Extensive research on achieving synergy effects have been 
carried out because it is evident that the competitive advantage can be achieved  
 
only by having high quality personnel. In that respect, some changes in the 
organizational structures have been underway and separate organizational units 
are created to deal with developing human resources.  

 
RESTUCTURING PROBLEMS WITHIN ORGANIZATIONAL 

STRUCTURE  
 

A special group of problems related to the Serbian Railways 
organizational structure originates from the nature of railway activities 
themselves, as well as from its technical and technological development, way of 
doing business, property ownership and management methods. The current 
organization of the national railway company is a very inflexible structure, 
based largely on the organization from the past. Such a structure, based on the 
production and functional units (organization of traffic and transport, hauling 
and maintenance of rolling vehicles, tracks and installation), is now considered 
to be outdated because the market economy conditions require new 
organizational forms. 

The current organizational structure of the Serbian Railways still 
maintains a global production concept. This must be overcome by a new 
concept - the transition from manufacturing to market organization which 
involves fundamental changes which refer to the introduction of new tasks and 
new rules (legislative changes); the entrepreneurial form and content of business 
activities and accountability for business results (changes in the way of doing 
business); responsibility for the economy of resources; realistic evaluation of 
the factors related to production and services; market liberalization of transport 
services; ownership transformation of related activities and companies; 
separation of transport and infrastructure accounts; responsibility of the state as 
a whole for providing finances for the reproduction of infrastructure; managing 
according to market principles (Market Management); organizing the business 
on the principle of „profit centers“; market segmentation; establishing  
management control „by objectives“; and so on. Therefore, it is necessary to 
carry out a number of substantial changes to establish the market driven 
organizational structure of the railway company which would have a positive  
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impact on all factors of providing railway services. The Law on the Serbian 
Railways, passed 9 years ago, created some important prerequisites for 
establishing the market driven organizational structure. However, not much has 
been done so far, therefore and due to accumulated difficulties it is the „last 
minute“ to speed up the process of restructuring in all sectors of work and way 
of doing business. 

The concept of restructuring in terms of rapid change (socio-economic, 
political, technological, demographic, IT, etc.) is calling for major and not 
partial changes, especially now when a new model or “a paradigm of interrupted  
 
balance”  has been activated. Therefore, the restructuring of public enterprises, 
and especially the railways, is a challenge for management and primary task for 
business leaders and government entities. 

 
THE POSITION AND ROLE OF THE STATE  

AND ENTERPRISES IN THE RESTUCTURINF PROCESS   

 

Among other things, the internal activities of the very railway system 
are crucial for the restructuring process of the Serbian Railways, and of course 
together with establishing coordination of all activities with the state, i.e. with 
its relevant ministry. This means that the Serbian Railways must obtain quality 
restructuring programs by segments, related to technology, business, and 
economic, organizational and other changes (Vojvodic 1999). 

What could be expected from the state to do in these conditions, may be 
summoned to the following: 1) the institutionalization of the entire concept of 
the railway market economy  (consistent application of the existing laws and 
regulations on rail or innovation of existing laws or the enactment of new 
legislation); 2) the state as a whole should take the responsibility for creating 
financial infrastructure; 3) the state, together with the company, should innovate 
the existing or to adopt a new restructuring program; 4) the state, together with 
the company, should establish the principles for normalization of accounts (fees 
for non-profitable lines, subsidies for non-commercial transport, compensation 
for various „social services“, and similar); etc. 

The Serbian Railways, in these conditions, should do the following: 1) 
to mobilize all its resources in the implementation of the restructuring on market 
principles; 2) to continue with the training of personnel, taking into account 
primarily the needs of a professional staff and quality management at all levels, 
from the lower and middle managers to top management; 3) to intensify the  
activity of the introduction of modern management and control methods; 4) 
clearly to differentiate organizational units and individuals on the principle of 
actual performance; 5) to innovate the existing or create a new development  
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concept for the medium term and  a development program on market principles 
(Djordjevic 2005). 

Although the internal activities of the railway system are almost 
decisive and crucial, however, the role of the state as the owner of the 
restructuring process is very important. It should be oriented to permanent 
reviewing and defining of the public interest in railway transport. In the case 
when there is a state interest in controlling public transport services, we need to 
find appropriate solutions in terms of price, in accordance with market 
conditions, and the economic interests of the company. The main conditions 
which have to be taken in consideration in the process of regulating relations 
between the state and enterprises, can be reduced to the following: 1) the  
existence of mutual interest for the regulation and identification of common 
interest; 2) mutual will to realize the contractual relationship; 3) the existence of 
competent personnel capable to adequately determine the problem and the 
subject of contractual relations, and to ensure their implementation; 4) the 
existence of minimum specific regulations in this area, appropriate to the 
particular circumstances; and 5) planning the development of railway traffic 
system, aimed at meeting the needs for a longer period of time. 

 
CONCLUSION  

 
The restructuring process of Serbian Railways is very complex and 

long-term undertaking, and therefore it must be designed and managed 
professionally, so that all responsibilities and obligations of the state which 
creates the environment and conditions, as well as the company itself, were 
properly coordinated and implemented. The current restructuring process, which 
has lasted for more than 12 years, has not yielded the desired results. Time is 
lost, but the problems have become more acrimonious and more complicated. 

The current crisis, characterized by low quality of transport services, 
high operating costs, huge losses, inadequate organization and difficult financial 
and social status of employees - cannot be overcome without introducing some 
radical measures to overcome the problems identified, both by the enterprise 
itself and especially by the state (the government and its competent ministries), 
whose responsibility, particularly towards the railway infrastructure and 
character of public services must be precisely defined. 

In this context, the responsibility of the state and enterprises originates 
from the most recent EU documents, which start from the free transport market  
and explicit insistence on separating the function of using the infrastructure 
from the function of transport in order to enable competition and increased 
efficiency and effectiveness in the provision of rail services, and in that manner 
creating conditions for rapid integration of Serbian railways into Europe and  
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world railway system, especially because the membership in the EU with 
prospects by 2020 – is for now a strategic orientation of Serbia. 
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Резиме 
 

Проблем реструктурирања јавних предузећа је изузетно актуелан и 
данас због свог значаја. Стварне могућности за њихово превазилажење су 
релативно мале. Процес реструктурирања је тренутно у току.  Праћен 
значајним проблемима он се не одвија у одговарајућим темпом и брзином 
и од државе (тј владе) очекује се да предузме неку акцију која је до сада 
била инертна и неефикасна. Овај спор темпо реструктурирања је нарочито 
тачно у случају Јавно предузеће Железнице Србије, што представља веома 
значајан систем саобраћајне инфраструктуре, не само са становишта 
српског, већ и са становишта европских и глобалних потреба и интереса. 

У овом раду поушаћемо да укажемо на велике тешкоће и проблеме 
реструктурирања српских железница. Посебно указујемо на проблеме који  
су везани за  материјалне и људске ресурсе, као и на неадекватно схватање 
макро и микро  организација са  истовременим  индикације  приступа и  
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могућности за њихово превазилажење , нарочито оне за које је теорије и 
праксе савременог менаџмента. 
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АНАЛИЗА ДИРЕКТНИХ ПОРЕЗА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

 
Апстракт: Намера законодавца приликом увођења директних пореза у 

пореском систему Републике Србије била је остварити поред фискалних и нефи-
скалне циљеве опорезивања. То би био порез који ће плаћати сви грађани 
сразмерно својој економској снази, који би обезбедио значајна средства за потребе 
државе али и за потребе одржавања животног стандарда социјално најугроже-
нијих категорија становништва.   

Кључне речи: приходи, порези, порез на доходак, порез на добит и порез 
на имовину.  

УВОД 
 

У јавним финансијама постоје две компоненте пореских прихода: 
директни и индиректни порези. Директни порези престављају значајан 
извор прихода свих савремених држава па и Републике Србије. Под 
директним порезима се обично сматрају они порези које порески 
обвезници сами плаћају. У директне порезе убрајају се: порез на доходак 
грађана, порез на добит и порез на имовину. Путем директних пореза 
прикупи се од 12% до 16% укупних прихода. Аутори у раду приказују и 
анализирају основне врсте директних пореза у Републици Србији, у 
периоду пре настанка глобалне финансијске кризе, за време и период 
после завршетка глобалне финансијске кризе. 

 
1.ДИРЕКТНИ ПОРЕЗИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

 
У теорији о јавним финансијама постоје две компонете пореских 

прихода: директни и индиректни порези. (Ђуровић - Тодоровић,  
Ђорђевић,  2010). Директни порези представљају врсту намета којој су 
директно изложени порески обвезници. Не постоји општеприхваћена 
разлика између директних и индиректних порез. Веома давно Ј. S. Mill је 
дефинисао ове порезе на следећи начин: „Директни порез је онај који 
потражује од саме особе за који се намерава или жели да га плати. 
(http://wmd.hr/rjecnik-pojmovi-d/web/direktni-porez 17.06.2015.). 

Постоје различите дефиниције директних пореза. Директни порези 
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се намећу на основу некретнине уписане у катастарске књиге, и као порези 
који се намећу особама уписаним у пореске књиге. Директни порези се 
намећу на трајној основи и порески обавезник је у обавези да их директно 
плаћа пореским властима. Учешће директних пореза у укупним приходима 
се разликује од земље до земље. Директни порези имају своје предности и 
недостатке у односу на индиректне порезе. Њихова предност огледа се у 
томе што представљају константан и издашан извор јавних прихода, а 
самим тим сматрају се и праведнијим порезима. Њихов недостатак огледа 
се у чињеници да их порески обавезници теже прихватају, јер захтевају 
релативно скупљу пореску администрацију, чиме су са аспекта наплате 
скупљи у односу на индиректне порезе, и одликује их мања еластичност у 
односу на привредна кретања. Разликујемо следеће врсте директних 
пореза:  

- порез на дохорак физичких лица – грађана; 
- порез на добит предузећа и  
- порез на имовину. (http://wmd.hr/rjecnik-pojmovi-d/web/direktni-

porez 17.06.2015.)   
 

1.1. Порез на доходак физичких лица 
 
Порез на доходак физичких лица представља порез који плаћају 

сви грађани сразмерно својој економској снази, који би обезбедио значајна 
средства за потребе државе али и за потребе одржавања животног 
стандарда социјално најугроженијих категорија становништва.   

Вредновање система опорезивања физичких лица у Србији може се 
извршити на основу следећих критеријума: правичност, економска 
ефикасност, трошкови опорезивања, утицај на тражњу за радном снагом, 
утицај на међународну конкурентност, финансијска издашност и 
могућности за пореску евазију. (Арсић, Алимпармаков, Ранђеловић, 
Васиљевић , Levitas, 2010: 44). 

У складу са принципом способности плаћања пореза могу се 
формулисати два захтева: 
- хоризонтална правичност у опорезивању дохотка физичких лица и 
- вертикална правичност у опорезивању дохотка физичких лица. 

Хоризонтална правичност подразумева да лица са истом 
платежном способношћу треба третирати исто. То значи да сви грађани 
који остваре исти ниво дохотка у току једне године, без обзира из којих 
извора потиче тај доходак, плаћају (апсолутно релативно) исти износ 
пореза на доходак грађана.  

Вертикална правичност подразумева да лица са различитим 
платежним способностима треба третирати различито. То значи да грађани 
који остваре већи ниво дохотка у току године, плаћају и већи ниво пореза. 

http://wmd.hr/rjecnik-pojmovi-d/web/direktni-porez
http://wmd.hr/rjecnik-pojmovi-d/web/direktni-porez
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Табела бр. 1: Законске и ефективне стопе пореза на доходак грађана у 

Србији у 2014. 

 

Извор прихода 
Законска 

пореска стопа у 

% 

Нормативни 

трошкови / 

одбици 

Ефективна 

стопа у % 

Зараде 10 11.242,00 8,10 
Приходи од 
пољопривреде и 
шумарства 10 / 10 
Приходи од 
ауторских права 20 34 13,2 
Приходи од капитала 15 25 10 
Капитални добици 15 / 15 
Остали приходи 20 20 15 

 
Извор: Тркља, М. (2015) Компаративна анализа структуре буџета изабраних 
земаља, Мастер рад, Економски факултет Ниш стр.84. и Закон о порезу на 
доходак грађана у Србији, Сл. гласник РС, бр. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 
31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-УС, 93/12, 114/12-УС, 47/13, 48/13, исправка 
108/13, 57/14, 68/14- др. Закон. 

Мере фискалне консолидације које је Влада Републике  Србије 
предузела крајем 2014. године како би смањила буџетски дефицит. 
Изменама и допуна закона о порезу на доходат грађана, чиме је примарно 
смањење палта у јавном сектору и пензија већих од 25.000 динара за 10%. 
Солидарни порез који је био на снази укинут је.  

 
Табела бр. 2: Обрачун просечне зараде у Републици Србији за месец  

Новембар 2014. године са припадајућим порезама и доприносама. 

 
Редни број 1 

 Име и презиме Петар Петровић 
ЈМБГ 1111111111111 

Стручна спрема ССС 
Радно место Референт 
Коефицијент 1 

Укупан коефицијент 1 
Основица 1,00 

Минули рад 1,00 
% ангажовања 100% 

Нето 62.992,00 
Бруто 88.256,49 

Порез 10% 7.701,45 
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Зарада на терет послодавца 5,15% 4.545,21 
Зарада на терет запосленог 5,15% 4.545,21 

ПИО 14% 12.355,91 
ПИО 12% 10.590,78 

Незапосленост на терет 

послодавца 0,75 
661,92 

Незапосленост на терет 

запосленог0,75 
661,92 

Укупан ПИО 37,8% 33.360,95 
Укупан бруто 2 104.054,40 

Извор: прорачун аутора на бази података Завода за статистику. 
Пример: 
Бруто плата добија се: 62.992,00 – (11.242,00*10/100) = 61.878,80/0,701 = 
88.256,49  
Порез на плату добија се: 88.256,49 -11.242,00 = 77.014,49*10% = 7.701,45 
Укупан ПИО добија се: 88.256,49*37,80 = 33.360,95 
Зарада на терет послодавца и терет запосленог: 88.256,49 *5.15/100 = 
4.545,21 
Доприноси за ПИО на терет послодавца: 88.256,49*14/100 = 12.355,91 
Доприноси за ПИО на терет запосленг: 88.256,49*12/100 = 10.590,78 
Доприноси за незапосленост на терет послодавца и на терет запосленог: 
88.256,49*0,75/100=661,92 
Укупан бруто 2 добија се: 62.992,00+33.360,95+7.701,45 = 104.054,40 

 
 На основу података из табеле бр. 2 се може уочити да је просечна 

зарада за месец новембар 2014. године према подацима РЗС (Републички 
завод за статистику) износила 62.992,00 динара,  а неопорезиви део 
дохотка 11.242,00 динара, док стопа пореза на доходак износи 10%. 
Међутим, до 30 септембра 2011. године расподела пореза на зараде између 
Републичког буџета и локалног нивоа власти вршила се у односу 60:40% у 
корист Републике, док се од 1 октобра 2011. године тај однос се променио 
20:80 у корист локалних нивоа власти, па су самим тиме и приходи у 
државном буџету су смањени што се може уочити у наредној табели. 

 
Табела бр. 3:  Порез на доходак грађана у периоду 

од 2005-2014. године у % од укупних прихода 

 

Године 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Порез на 
доходак 11,3 12,9 10,8 11,5 10,9 10,6 9,4 5,9 5,3 5,1 

 
Извор: Прорачин аутора на бази података Министарства финансија Републике 
Србије, Београд, 
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На основу података приказаних у табеле бр. 3 може се уочити да 
порези на доходак грађана у  Републици Србији имају тенденцију раста од 
2005. до 2011. године. Међутим, применом новог закона 2012. године 
долази до смањења прихода од пореза на зараде у буџету Репубилике 
Србије, а повећавају се приходи локалним самоуравама.  

 

 
 

Дијаграм бр. 1: Приходи од порез на доходак у периоду од 2005-2014. Године 

 

На основу слике може се истаћи да су порези на доходак у првих 
седам година анализираног периода  имали значајан удео у укупним 
приходима. Међутим, изменама закона о порезу на доходак грађана довело 
је до драстичног смањења прихода у буџету Републике Србије у последње 
три године анализираног периода. 

 
1.2.Порез на добит предузећа – правних лица 

 
Порез на добит предузећа – правних лица заузима значајно место у 

непосредним порезима. Савремене државе на основу пореза на добит 
предузећа, прикупе око 10% укупних пореских прихода. Док у нашој 
земљи ситуација је нешто другачија прикупљени приходи путем ових 
пореза крећу се од 2-7,2%. Постојећи систем добити правних лица у 
Србији, с незнатним изменама и допунама на снази је од 01.01.1992.  
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године и регулисан је законом о порезу на добит правних лица.  
 

Табела бр. 4: Порез на добит период од 2005-2014. године у % од укупних 

прихода 

 
Године 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Порез 
на 

добит 
2,1 3,4 4,7 5,4 4,5 4,2 4,6 6,2 6,6 7,2 

 
Извор: Прорачин аутора на бази података Министарство финансија Републике 
Србије, Београд, Билтен јавних финансија за месец јануар 2015. године, стр. 55, 
http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/bilten%20javne%20finansije/bilten-125-web.pdf 
[23.06.2015] 

На осову података из табеле бр. 4 може се уочити да су приходи од  
пореза на добит углавном забележили тренд раста. Благи пад забележен је 
2009. и 2010. године када је Влада Републике Србије укунула порез на 
штедне улоге (девизну штедњу), и тиме стимулисала грађане да не подижу 
своје штедне улоге из банака.   
 

       
 

Дијаграм бр. 2: Приходи од порез на добит у периоду од 2005-2014. године. 

 

На основу дијаграма може се уочити да су приходи од пореза на 
добит забележили тренд раста, благи пад бележи се у годинама економске 
кризе, а након 2011. године, приходи од пореза на добит поново бележе 
тенденцију раста.  

Основни елементи пореза на добит правних лица су: порески 
обвезник, пореска основица, порески период, пореска стопа, порески 
подстицаји  итд. 
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Порески обвезник пореза на добит правног лица су предузећа 
организована у облику: ортачко друштво, акционарско друштво, 
командитно друштво, друштво са ограниченом одговорношћу, друштвено 
предузеће, јавно предузеће итд. (Закон о порезу на добит правних лица, 
Сл. гласник РС бр. 18/10). 

Пореска основица – основица пореза на добит правних лица је 
опорезива добит, која се исказује у пореском билансу усклађивањем 
добити обвезника у билансу успеха, који је у складу са МРС - 
Међународни рачуноводствени стандарди, односно МСФИ- Међународни 
стандарди финансијског извештавања и прописима којима се уређује 
рачуноводство и ревизија. (Ђуровић-Тодоровић,  Ђорђевић, 2011: 145). 

Пореска стопа – стопа пореза на добит правних лица је пропо- 
рционална и једнообразна, и у Србији износи 15%. На приходе које 
оствари нерезидентни обвезник од резидентног обвезника, по основу 
дивиденди и удела у добити у правном лицу, камата и накнада по основу 
закупа непокретности и покретних ствари, на територији Републике, 
обрачунава се и плаћа порез по одбитку по стопи од 20%, уколико 
међународним уговором о избегавању двоструког опорезивања није 
другачије урађено. 

Порески подстицај представља ослобођење плаћања пореза, којим 
се стимулише  привредни развој, развој малих и средњих предузећа, као и 
смањење незапослености. 
 

1.3.Порези на имовину 
 

Порези на имовину – појављују се у пореском систему свих 
савремених држава па и у Републици Србији. У нашој земљи порези на 
имовину нису превише издашни, али се тиме не умањује њихов значај. 
Према Закону о порезу на имовину разликујемо следеће врсте пореза на 
имовину: порез на имовину, порез на наслеђе и поклоне и порез на пренос 
апсолутних права.  

Порез на имовину плаћа се на стварна права на непокретности: 
(земљиште, стамбене и пословне зграде, станови, пословни простори, 
гараже итд.). Основица пореза на имовину код непокретности представља 
тржишну вредност непокретности на дан 31. децембра претходне године. 
Код пољопривредног и шумарског земљишта, за обвезнике који не воде 
пословне књиге, основица је петоструки износ годишњег катастарског 
прихода од тог земљишта, док код оних који воде пословне књиге 
основица представља вредност непокретности која је утврђена у 
пословним књигама. (ibid., 207) . Стопа пореза на имовину износи 0,4% за 
обвезнике који воде пословне књиге, а за обвезнике који не воде пословне 
књиге стопе су прогресивне и износе 0,4%, 0,6%, 1% и 2%. (Закон о порезу 
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на имовину,Сл. гласник РС бр.26/01, 45/02- УС, Сл. лист СРЈ бр. 42/02-УС, 
Сл. гласник РС бр. 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-
УС, 47/13, 68/14 – др. Закон). 

Значај пореза на имовину је врло скроман јер износи свега 2% 
укупних прихода у буџету Републике Србије. 

 
Табела бр. 5:  Порез на имовину период од 2005-2014. године у % од 

укупних прихода 
 

Годин

е 
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7 
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8 

200

9 

201

0 

201

1 

201

2 

201

3 

201

4 
Порез 

на 
имовин

у 
0,32 0,61 1,16 0,45 1,04 1,35 1,89 1,76 3,02 0,28 

 
Извор: Прорачин аутора на бази података Министарство финансија Републике 
Србије, Београд, 
 Билтен јавних финансија за месец јануар 2015. године, стр. 55, 
http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/bilten%20javne%20finansije/bilten-125-web.pdf 
[24.06.2015] 
  

Приходи од пореза на имовину бележе тенденцију раста са 
изузетком 2008. и 2013. године где је забележен благи пад. Међутим, 
изменама закона о порезу на имовину чија је примена почела у 2014. 
години, драстично су опали приходи од пореза на имовину, јер је наплата 
истих преусмерена градовима и општинама.   
       

 
 

Дијаграм бр. 3: Приходи од порез на имовину у периоду од 2005-2014. Године 
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На основу слике можемо закључити да приходи од пореза на 

имовину немају битних удела у укупним приходима. Такође, учешће 
пореза на имовину у 2014. години драстично је опало и забележило је 
најнижу вредност у односу на претходно анализиране године. 

Порез на наслеђе и поклоне се плаћа на право својине и друга 
права на непокретности, за одређене покретне ствари, на права 
интелектуалне својине, и на хартије од вредности које наследници, 
поклонопримци, наслеђују односно приме на поклон. Обвезник овог 
пореза је резидент или нерезидент Републике који наследи или прими на 
поклон предмет опорезивања. Пореска основица чини тржишну вредност 
наслеђене или на поклон примљене имовине, умањена за износ других 
дугова и терета. Пореске стопе су прогресивне и износе од 2-2,5%. Код 
ових пореских облика постоје различита ослобођења. Приходи 
прикупљени од ових пореза имају врло скромно учешће у укупним 
приходима буџета Републике Србије, око 0,1%. (ibid., 208). 

Порез на пренос апсолутних права плаћа се на пренос уз накнаду 
стварних права на непокретности, права интелектуалне својине, уделе, 
хартије од вредности и друга права. Обавезник овог пореза је, по правину, 
продавац. Пореску основицу чини уговорена односно тржишна вредност. 
Пореске стопе су пропорционалне и износе 2,5%. Овде постоје бројна 
пореска ослобођења. На основу овог пореза прикупи се око 3% прихода у 
буџету Републике Србије. 

 
ЗАКЉУЧАК 

 

Директни порези имају скромно учешће у укупним пореским 
приходима у Републици Србији.  У земљама у развоју као што је 
Република Србија  дирекни  порези имају мање учешће од индиректних 
пореза у укупним приходима буџета Републике Србије. На основу 
презентованих података може се уочити да је учешће прихода од пореза на 
доходак забележило тенденцију пада са изузетком у 2006. години где су 
забележили благи раст. Приходи од пореза на доходак чине од 5,1% до 
12,9% укупних прихода. Приходи од пореза на добит забележили су 
тенденцију раста у периоду од 2005. до 2008. године. Почетак економске 
кризе у 2009. години утицао је на пад прихода од пореза на добит све до 
2011. године. Од почетка 2012. године до краја анализираног периода 
приходи од пореза на добит бележе тренд раста. Учешће прихода од 
пореза на добит чини од 2,1% до 7,2% укупних прихода. Учешће прихода 
од пореза на имовину је веома мало и чини од 0,28% до 3,2% укупних 
прихода. 
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Milan R. Trklja 
 

Summary 
 

 The intention of the legislator when introducing direct taxes in the tax 
system of the Republic of Serbia was to achieve fiscal and non-fiscal in addition 
to the goals of taxation. That would be a tax that will be paid by all citizens in 
proportion to their economic power, which would provide significant funds for 
government purposes or for the purposes of maintaining the living standards of 
socially vulnerable categories of the population. 
 Key words: income, taxes, income tax, profit tax and property tax. 
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УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У ОПШТИНИ  

КАО ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 
Апстракт: Локална самоуправа је важна компонента јавног система по-

везана са свеукупним друштвеним развојем и потребама грађана, a људски ресу-
рси су најважнији ресурси у њој, представљају покретачку и стваралачку снагу и 
основ њеног успеха.  
 Циљ овог рада је да укаже на улогу општине као јединице локалне само-
управе и  јавног сектора, у пружању услуга корисницима, као и значај људских ре-
сура у општини, који се  огледа у развоју и изградњи људског капитала кроз обра-
зовање, обуку и мотивацију запослених. Дат је кратак теоријски преглед суштине 
и функције менаџмента људских ресурса у општини и објашњено место људских 
ресурса у контексту улоге јединице локалне самоуправе. Такође, истакнут је зна-
чај унапређивања знања, вештина и мотивације као средства које доприноси побо-
љшању радног учинка и задовољства запослених.  
 
Кључне речи: менаџмент људских ресурса, локална самоуправа, општина 
 

1. УВОД 
 

 Управљање људским ресурсима у јединици локалне самоуправе је 
значајан фактор функционисања и развоја управе и захтева константно 
прилагођавање и праћење реформских процеса, усвајање и примену нових 
технологија и приступа раду, што подразумева да су знање, способности, 
креативност људи и њихова спремност за константно образовање од 
изузетне важности за успешно функционисање управе и јавног сектора у 
целини. Од степена оспособљености и мотивисаности запослених за рад 
зависи у великој мери реализација постављених циљева јавне управе. На-
име, људски ресурси имају приоритетну улогу и значај у процесу рада, 
носиоци су увођења промена, повећања ефикасности пословања и оствари-
вања позитивних перформанси рада јавног сектора.  
  Предмет овог рада јесте улога и значај управљања људским ресу- 
рсима у општини као јединици локалне самоуправе. У раду је дат приказ  

                                                 
1 milos.brkic@gmail.com 
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теоретског  приступа  менаџменту људских ресурса, сагледане су активно- 
сти које менаџмент спроводи у сврху формирања и развоја  запослених, а у 
циљу остваривања планираних задатака и интереса управе. Објашњена је 
улога општине, као јединице локалне самоуправе која заузима посебно 
место у јавном сектору. Такође, део рада посвећен је значају улагања у 
обуку и стручно усавршавање запослених, као и мотивисању запослених, 
обзиром да потребе људи и њихова мотивација заузимају посебно место у 
менаџменту људских ресурса и функционисању јавног сектора, јер су 
продуктивност рада и остварене перформансе, посвећеност организацији у 
непосредној вези са мотивацијом запослених. Запослени, који су задово-
љни послом, спремни су на већа залагања и обављање радних задатака, 
енергичнији су, отворенији, комуникативнији и иновативнији, себе дожи-
вљавају као део организације којој припадају и активно доприносе њеном 
развоју. 

 
2. УЛОГА ОПШТИНЕ КАО ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

У ЈАВНОМ СЕКТОРУ 
 

Локална самоуправа заузима посебно место у систему јавног се-
ктора и као таква потребно је да има адекватне кадровске капацитете, како 
би своје законом одређене надлежности обављала професионално и у 
јавном интересу.  

Према Закону о локалној самоуправи, локална самоуправа се дефи-
нише као право грађана да управљају јавним пословима од непосредног, 
заједничког и општег интереса за локалну заједницу, непосредно и преко 
слободно изабраних представника у јединицама локалне самоуправе, као и 
право и способност органа локалне самоуправе да, у границама закона, 
управљају јавним пословима који су у њиховој надлежности и од интереса 
за локално становништво (Закон о локалној самоуправи). 

Улога општине, као јединице локалне самоуправе, је у последњих 
неколико година значајно измењена и унапређена оријентисаношћу ка 
пословном сектору (формирање посебних канцеларија за локални еконо-
мски развој, привлачење инвестиција и стварање повољнијих услова за ра-
звој привреде и сл.). Нова улога захтева и прилагођавање јавног мена-
џмента другачијим приступима управљања, потенцирање развоја односа 
између општине као даваоца, и грађана и пословног сектора као корисника 
јавних услуга. Наведено захтева велико улагање у људске ресурсе, јер 
квалитет рада општине зависи од њених запослених и њиховог капацитета 
да пруже професионалне услуге крајњим корисницима. Битно је истаћи и 
значај односа између руководства и запослених у самој управи, јер про- 
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мене и изазови у спољашњем окружењу, утичу и захтевају и унутарње ре- 
форме, пошто се не могу очекивати високе перформансе рада од запосле-
них, уколико они сами нису адекватно мотивисани за посао који се од њих 
очекује. 

 
2.1. Менаџмент људских ресурса у јединици локалне самоуправе 

 
 Људски ресурси у општини представљају укупне људске поте-
нцијале, расположива знања, искуства, способности, вештине, али и степен 
мотивисаности и заинтересованости за обављање радних задатака. Ефе-
ктивно и ефикасно управљање запосленима је својеврстан интерес општи-
не, јер се једино стручним и темељним приступом људским ресурсима 
ствара шанса да се за радна места обезбеде способни и одговорни кадрови, 
чиме се у крајњој инстанци омогућује да сваки појединац и општина у 
потпуности постигну максималне резултате. 
 Функција управљања људским ресурсима обухвата следеће акти-
вности: Планирање људских ресурса, систематизовање радних места, при-
прему описа послова, радних циљева и пожељног понашања на радном 
месту, прикупљање и анализу података неопходних за управљање љу-
дским ресурсима, регрутовање кандидата, селекцију кандидата, обуку 
запослених, развој запослених,оцену перформанси запослених, награђива-
ње и кажњавање запослених, дефинисање радних односа и посредовање у 
колективном преговарању,заштиту задравља и сигурности запослених, 
праћење задовољства запослених, креирање повољних услова за рад и обе-
збеђивање неопходне опреме,управљање процесом напуштања органи-
зације (Станковић, Стевић, Пилиповић, 2012: 18). 

 Као кључне функције менаџмента људских ресурса можемо иста-
ћи: 
1. Планирање, које са аспекта организационих циљева и захтева послова 
омогућава процену будућих потреба за људским ресурсима, 
2. Обезбеђење људских ресурса које је усмерено на обезбеђење запосле-
них који поседују вештине, способности, знања и искуства у складу са за-
хтевима послова, 
3. Развој запослених, који је усмерен на обезбеђење оних знања и ве-
штина које су неопходне за будући развој и успешност организације, 
4. Одржавање запослених који се односи на одржавање компетентности 
обезбеђењем адекватних плата, бенефита и радних услова. (Пржуљ, 2002: 
14) 
 Људи су  неопходан  услов  за функционисање и рад, односно 
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утврђивање и реализовање циљева општине. Њихова улога се може по-
сматрати  вишеструко  и свеобухватно.  Не само да могу организовати по- 
сао, реализовати стратегију или дефинисати нове услуге, они својим 
знањем и вештинама обједињују и све потенцијале усмерене у корист 
тимског рада, чиме укупне резултате рада чине квалитетнијим и зна-
чајнијим. Међутим, на менаџменту је да препозна да запослени у управу 
не уносе само свој рад, диплому и стручност, већ и свој интегритет, део 
свог живота, своје жеље и амбиције. Због тога је битно истаћи улогу руко-
водства, у смислу афирмисања позитивне и креативне енергије запослених 
и развијању људских потенцијала са тежњом да рад буде и лична са-
тисфакција. 

 Савремено схватање менаџмента људских ресурса не подразумева 
само човека који иде на посао да би радио и примао накнаду за свој рад, 
него да би се о нечему и питао, односно третира запосленог као незаме-
нљиви капитал у који треба константно улагати. Основне карактеристике 
менаџмента људских ресурса су: запослени се посматрају као средства или 
као људски капитал у који треба инвестирати кроз обезбеђење могућности 
за учењем и развој учеће организације, људски ресурси се посматрају као 
извор конкурентске предности, смањење броја нивоа управљања ради 
непосредније комуникације између менаџера и запослених, децентрали-
зација управљачког процеса односно пренос дела управљачких ингере-
нција са виших на ниже нивое управљања, партиципација запослених у 
управљању кроз укључивање и активније учешће у вршењу управљачких 
активности, стална прилагодљивост управљачког процеса и управљачких 
активности како би се нашла прихватљива и одржива решења за захтеве 
окружења, повећање самосталности у раду и одлучивању запослених што 
их чини задовољнијим и мотивисанијим за рад, фаворизовање, али и 
стално унапређење знања, способности и креативности је услов напретка, 
али и опстанка организације, тежиште је на запосленом и његовим вре-
дностима као најзначајнијем ресурсу организације, опредељеност за оства-
ривање индивидуалних циљева и интереса, а не само организационих, 
хуманизација односа између менаџмента организације и запослених (Су-
ша, 2009: 26). 

Функцију управљања људским ресурсима треба схватити као 
предуслов за успешно функционисање локалне самоуправе у савременим 
условима, која захтева висок степен професионализма, као и њену потпуну 
отвореност према грађанима и пословном сектору. 

Значај управљања људским ресурсима је огроман, јер органи-
зовано и систематско бављење развојем људи омогућава прилагођавање 
савременим променама, унапређивање схватања и професионално уса- 
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вршавање, што је битно за постизање циљева модерне јединице локалне 
самоуправе и задовољавање потреба  корисника.  

У циљу остваривања доброг управљања и пружања квалитетнијих 
јавних услуга, приоритет локалних самоуправа је да оспособе и оснаже 
људске ресурсе да буду отворени према савременом знању, вештинама и 
способностима (организационе вештине, стратешко планирање, дефиниса-
ње политика, управљање финансијама, управљање људским ресурсима, 
пројектима, итд.); разумеју и умеју да примене нове облике правне ре-
гулативе и радних стандарда; промене вредносне судове, ставове и по-
нашања, са крајњим циљем изградње услужно оријентисане јавне службе 
и успостављања активне двосмерне комуникације са корисницима услуга-
грађанима и свим другим заинтересованим странама; активно укључују 
грађане у планирање и остваривање одрживог развоја заједнице и са њима 
остварују сталну сарадњу; да свој посао обављају транспарентно и одго-
ворно, тако да стекну и одрже поверење грађана како у политичке, тако и 
професионалне кадрове (Станковић, Стевић, Пилиповић, 2012: 12). 

Менаџмент у јединици локалне самоуправе превасходно мора да 
посвећује пажњу мотивисању запослених, сагледавајући његову улогу 
кроз два аспекта, стратегијски и функционални. Стратегијска димензија 
има дугорочни карактер и односи се на развој и изградњу запослених у 
јавној управи, кроз образовање и обуку, како би се у будућности оствариле 
задовољавајуће перфомансе и очекивано организационо и мотивисано 
понашање у јавној управи (Славковић, n.d.). Други аспект, функционални, 
односи се на појединце на различитим позицијама, који кроз одговарајући 
систем односа формираних у управи треба да имплементирају стратегије и 
планове и изврше задатке на оперативном нивоу, како би управа уз 
дефинисање стандарда потребних перформанси и нивоа продуктивности, 
пружала боље услуге грађанима. 

 Својим активностима, менаџмент у општини мора да покаже да му 
је приоритет управљање знањем и проналажење квалитетнијих решења за 
напредовање запослених. Резултати рада треба да се виде у повећању 
продуктивности и ефикасности, као и свести запослених у јавној управи да 
њихова организација мора да постане ефикаснија, али и да постоји добра 
воља и спремност политичких субјеката да се приступи овом процесу, кроз 
запошљавање одговарајућих људи, њихов континуирани развој и обуку, а 
превасходно кроз мотивисање, награђивање и оцену перформанси. 
 Посебно је значајно истаћи да је пожељно да руководство у 
општини треба да прати рад запослених и показује да цени када они добро 
обављају посао, да је отворено за њихова мишљења, предлоге и 
конструктивне дијалоге. 
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2.2. Место људских ресурса у контексту улоге јединице локалне 

самоуправе 
 

Управљање људским ресурсима треба да има примарну улогу у 
функционисању јединице локалне самоуправе. Да би се општина сматрала 
ефикасном, пратила савремене захтеве и пружала квалитетне услуге сво-
јим корисницима, потребно је да има одговарајуће правне и институ-
ционалне капацитете, као и професионалну подршку која, пре свега, 
зависи од квалитета људи који је представљају и заступају у јавности. То, 
пре свега, подразумева разликовање основних, од свих осталих функција 
локалне самоуправе. Управљање финансијама, људским ресурсима и 
локалним економским развојем треба да обезбеди пружање квалитетних 
услуга за развој пословне климе. Наведене организационе јединице ло-
калне самоуправе представљају везу између доносилаца одлука и изврши-
лаца чиме обезбеђују предуслове за спровођење одлука за одговоран и тра-
нспарентан рад општине.  

Однос грађана и пословног сектора према управи и њихова пе-
рцепција о раду управе формира се кроз свакодневну комуникацију са ње-
ним запосленима. Грађани формирају мишљење о ефикасности локалне 
самоуправе у зависности од тога како су примљени у органима општине, 
како су обрађени њихови захтеви и жалбе, колико су брзо дошли до упо-
требне или грађевинске дозволе, како су дошли до података о објављеним 
конкурсима за пројекте и јавним позивима  за оглашавање итд.  
Грађани активно учествују у свим областима функционисања и развоја 
локалне заједнице, могу имати личне потребе и проблеме, и из тог разлога 
упутити жалбе и примедбе на рад органа управе, а општина треба да им 
помогне на најбољи могући начин, јер у суштини представља ,,сервис 
грађана“. Стога, захтева запослене који су стрпљиви и љубазни са својим 
странкама, а да би били такви, морају и сами да буду задовољни, да знају 
да неко води рачуна и о њиховим потребама. То подразумева да 
руководство локалне управе треба да обраћа пажњу на задовољство свих 
запослених и труди се да буде пријатно место за рад, како би и услуге које 
се пружају грађанима и пословном сектору биле задовољавајуће. Наиме, 
доносиоци одлука и запослени у општини морају да се понашају про-
фесионално према својим странкама, јер они свакодневно комуницирају са 
корисницима услуга и представљају је у јавности, што захтева висок сте-
пен професионализма у пружању услуга, а то подразумева стручност, али 
и читав низ додатних вештина, које се непрестано развијају. Професио-
нализам запослених зависи, између осталог, и  од степена мотивације и 
адекватног награђивања, односно санкционисања сваког понашања које 
није у складу са професионалним захтевима и принципима. 
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Општина је укључена у део промена које доноси савремено доба, а 

које се односе на увођење нових прописа, услуга, технологија, новог 
стратешког приступа, процеса и процедура. Менаџмент општине мора да 
прати све што се дешава око ње, спремно прихвата добру праксу из 
окружења, прилагођава је својим потребама и систематски планира уво-
ђење промена. Нужност је и неопходност да запослени одлазе редовно на 
семинаре, саветовања и предавања (актуелности у области јавних набавки, 
примене законских прописа у поступку примењивања новог Закона о 
општем управном поступку, новине из области пореских олакшица, у 
области информационих технологија, упознавање са смерницама и про-
цедурама конкурисања за средства европских фондова и добијање беспо-
вратних средстава, итд). 
 Како би јавна управа остваривала квалитетније услуге, нужно је 
прићи процени, анализи недостатака, развијати програме учења, разјасни-
ти очекивања, омогућити и подржати  лични развој и  вештине појединаца.  

 Мотивација запослених је важан чинилац у остваривању поста-
вљених организационих задатака и утиче на индивидуално побољшање 
перформанси рада. Концепција и изградња система мотивације захтева 
разумевање сложеног механизма понашања појединаца. Покретачке снаге 
које изазивају активност, које је усмеравају и управљају њоме називају се 
општим именом-мотивација. Ти мотиви представљају особине личности. 
За појединца карактеристични мотиви, представљају битне црте његове 
личности (Шушњар, Зимањи, 2006:213). Људи су различити, имају 
другачије жеље и потребе, мотивисани су различитим стварима. Задатак 
руководиоца је да кроз схватање сложености људске природе и фактора 
који на њу делују, у зависности од специфичних околности, изаберу и при-
мењују одговарајуће мотивационе стратегије којим ће усмеравати пона-
шање запослених ка што успешнијем остварењу постављењих циљева. 

Дакле, управа мора имати ефективне и ефикасне запослене. Уколико 
је запослени позитивно мотивисан, било материјалним или нематери-
јалним средствима, он ће добро радити свој посао. Задатак менаџера за 
људске ресурсе је да изгради такав систем награђивања који ће повољно 
утицати на организациону климу, међуљудске односе, бити базиран на 
принципима правичности (Мицић, Арсић, 2010). 

 Рад у општини би требало да подразумева перманентно учење, 
прилагођавање, самосталност и одговорност, развој, као и висок степен 
мотивације и идентификовање запослених са циљевима управе. Нео-
пходно је унапређивати знање, способности и креативности, али и да за-
послени стекну поверење у менаџмент управе, његову објективност и 
добре намере. 

Захтеви и очекивања запослених у односу на посао који обављају,  
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могућности напредовања, начини контроле њиховог рада, као и награђи- 
вање, постају све израженији и виши. Очекивања високообразоване радне 
снаге стално се повећавају, па је привлачење и задржавање таквих радника 
задатак сваке организације, а њихово задовољство радним местом и 
послом који обављају је веома важан фактор успеха организације (Guest, 
2002). 
 Задовољство запослених на раду и њихове перформансе су нео-
двојиво повезане, јер веће задовољство на раду условљава и боље по-
словне резултате. Веза која постоји између задовољства запослених и 
перформанси на раду указује на потребу унапређења и повећања њиховог 
задовољства, кроз различите врсте мотивационих фактора, како би као 
резултат имали веће перформансе запослених, а кроз ову везу и инди-
ректно повећање пословних резултата самих организација. Због тога се 
препоручује увођење различитих облика бонуса, стимулација, бенефиција, 
повластица, удела запослених у профиту, породично-пријатељских пакета 
и многих других мотивационих средстава, како би дошло до побољшања 
индивидуалних перформанси, и кумулативно до бољих целокупних 
перформанси самих организација (Јакшић, 2014). 

 Запослени морају бити мотивисани да уче и да научено деле са 
својим колегама, а руководиоци треба да помогну запосленима у смислу 
да такво учење постане пракса. Избор запослених који ће одлазити на 
обуке треба да буде  у складу са циљевима јединице локалне самоуправе и 
променама које се желе постићи у локалној заједници. Од запосленог се 
очекује да усвојена знања и вештине инкорпорира у свој рад и да на тај 
начин доприноси променама у општини. За професионални развој сваког 
запосленог најважнију улогу треба да има руководилац сваког органа 
локалне самоуправе. Такође, руководиоци у општини, увек морају  да 
знају шта се дешава у радном окружењу, да разумеју запослене, њихове 
потребе и проблеме, да успоставе правила рада, благовремено информишу 
запослене о свим важним питањима и да одговарају на њихове захтеве, јер 
они су одговорни за стварање добре климе, развијање тимског рада и 
подстицање осећаја припадности запослених радном колективу.  

 Унапређивањем знања и савладавањем вештина, запослени постају 
ефективнији и доприносе остваривању вредности управе, па из овог раз-
лога, обука и лични развој запослених треба да се препознају као улагање 
у добру локалну управу, јер без улагања у стручно оспособљавање и 
усавршавање запослених, општина неће бити у могућности да искористи 
њихове пуне потенцијале. Учење запослених се не постиже само кроз 
учествовање на обукама, већ постоје и други  видови учења који укључују 
подучавање, студијске посете, размену најбољих пракси, учење кроз  
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посматрање и друго. Сви ови видови учења треба да се користе како би се 
повећао радни учинак запослених.  

 
ЗАКЉУЧАК 

 
 Општина, као јединица локалне самоуправе, мора се стално при-

лагођавати својим корисницима, па је из тог разлога нужно да је кара-
ктеришу креативност, знање, високо образован кадар, спремност и спо-
собност руководства и запослених да стално уче.То подразумева да ру-
ководство мора настојати да створи окружење у којем ће и појединци и 
управа у целини непрестано повећавати своју иновативност и вештине. 
Нове технологије, системи за управљање знањем  и интернет, директно 
омогућавају боље услуживање, управљање и бржу размену знања.  

 Ефикасно управљање људским ресурсима доводи до квалитетнијег 
пружања услуга, а активности менаџмента људских ресурса су основни 
инструменти менаџмента којима он може утицати на перформансе запо-
слених у општини. Наиме, задатак руководилаца је да омогуће стицање но-
вих знања, створе повољну радну атмосферу, адекватан систем награђи-
вања, решавају правне, личне и интерперсоналне проблеме, елиминишу 
узроке незадовољства запослених, прате потребе за променама, помажу да 
се неопходне промене лакше уведу, да разумеју запослене, сарађују са 
њима, буду благовремено информисани о свему што се тиче рада и за-
послених, а имајући у виду циљеве јединице локалне самоуправе. Обра-
зовани и мотивисани људи су неопходан фактор успеха савремене управе. 
Стога, приоритет менаџмента људских ресурса управо мора бити у уна-
пређењу фактора који утичу на позитивну мотивисаност и повећање задо-
вољства запослених. 

  Менаџмент мора да мотивише запослене на прави начин, узме у 
обзир њихове жеље и потребе, ангажује се на њиховом стручном уса-
вршавању и обучавању, како би они постали продуктивни чланови управе, 
повећали перформансе рада, а самим тим и остварили крајњи циљ оп-
штине, кроз ефикасно и квалитетно пружене услуге корисницима. Мо-
тивационе технике помажу развоју појединаца и управе у целини, а тиме и 
укупном развоју јавног сектора.  
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Miloš I. Brkić 
Summary 

 
Local self-government is an important component of public system associated 

with the overall social development and citizens´ needs, whose most important 
resources are human resources representing its driving and creative force and the basis 
of its success. 
 The aim of this paper is to highlight the role of municipality as a unit of local 
self-government and the public sector in providing service to users and the importance 
of human resources in the municipality, which is reflected in the development and 
building of human capital through education, training and motivation of employees. The 
paper provides a brief theoretical overview of the essence and functions of human 
resource management in the municipality, discussing the importance of human 
resources in the context of the role of local governments. Also, attention is drawn to the 
importance of improving knowledge, skills and motivation as a means contributing to 
the improvement of workplace performance and employee job satisfaction.  
Keywords : human resource management, local government, municipality 
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ИНДЕКС ЉУДСКОГ РАЗВОЈА КАО ПОКАЗАТЕЉ 

ДОСТИГНУТОГ РАЗВОЈА СРБИЈЕ 

  
Апстракт: Индекс људског развоја као композитна мера развоја довео је 

у питање чисто економско мерење националног напретка. Од свог настанка па до 
данас, индекс људског развоја је претрпео извесне измене обрачуна појединих 
индикатора. Но, и поред унапређења и иновација методологије обрачуна индекса 
људског развоја, он савршено никада неће обухватити људски (хумани) развој у 
свом пуном смислу. У раду ће се извршити анализа глобалних трендова индекса 
људског развоја, са посебним  освртом на Србију и указати на значај примене 
истог. У зависности од ранга индекса људског развоја, носиоци економске 
политике националних привреда предузимају додатне напоре ради одржавања 
такве врсте развоја која ће свима унапредити квалитет живота.    

Кључне речи: индекс људског развоја, бруто домаћи производ, глобални 
трендови, економска политика, национална привреда  

 
УВОД 

 

Привредни развој је комплексан процес. Мерење и исказивање 
достигнутог нивоа развоја одређене земље се током времена мењало. По-
казатељи привредног развоја представљају један од најважнијих макрое-
кономских индикатора у компаративним анализама. Релевантност конкре-
тног показатеља привредног развоја у међународним анализама кореспо-
ндира са повезаношћу тог показатеља са укупним степеном развијености 
земље. Да би одређени показатељ био што репрезентативнији, он мора да 
да што реалнију слику економског напредовања одређене земље. Веома 
често се дешава да тај услов (реална слика) није задовољен. Тада конкре-
тни показатељи нису подједнако релевантни за исказивање општег нивоа 
развијености у свим ситуацијама. Објективни приступ селекцији показа-
теља привредног развоја има за циљ илустрацију достигнутог нивоа ра-
звоја, као и указивање на интензитет промена кључних макроекономских 
величина.  

Бруто домаћи производ се до почетка деведестих година двадесе-
тог века користио као једини показатељ достигнутог нивоа развоја. Од 
тада па до данас долази до формирања низа нових показатеља који свео- 
 
                                                            
1 bobandasickg@gmail.com   
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бухватније, вишедимензионално и са више различитих аспеката посматра-
ју кретања на плану раста и развоја једне привреде.  

 

1. ИНДЕКС ЉУДСКОГ РАЗВОЈА 
 

Данас, најшире употребљаван комплексни индикатор погодан за 
међународна поређења и оцене достигнутог развојног нивоа одређене 
земље је „Индекс људског развоја“ (Human Development Index - HDI), 
развијен у Уједињеним нацијама и уведен у први Извештај о људском ра-
звоју 1990. године. (UNDP, 1990.) Настао је као резултат трагања за једном 
заједничком мером економског и социјалног развоја, дајући допринос 
квантификацији целокупног социоекономског аспекта напретка, који се 
односи на достигнућа земље у опогледу темељних димензија људског ра-
звоја. Индекс људског развоја нам пружа бољи увид у основни аспект 
људских живота на начин да пружа комплетнију слику развоја једне земље 
него други индикатори (нпр. дотадашњи бруто домаћи производ per 
capita). 

Програм Уједињених нација за развој (United Nations Development 
Programme) сваке године издаје независну уредничку публикацију „Изве-
штај о људском развоју“ (Human Development Reports). Први Извештај о 
људском развоју је публикован 1990. године речима „Људи су стварно 
богатство нација“. Тиме је започет нови приступ размишљања о развоју 
(Ferjan, 2014, р. 56).   

Индекс људског развоја укључује комбинацију три различита 
показатеља који се односе на могућности које људи очекују да ће постићи, 
расположива у готово свим међународним статистичким годишњацима 
(међународни подаци које дају Одсек за становништво УН, Институт УН 
за образовање, науку и културу (UNESCO), и Светска банка), и то: 

 
1) општи квалитет живота;  
2) писменост и  
3) животни стандард, тј. економску добробит. 
 
Писменост и доходак се могу мењати услед промена у кратко-

рочним политикама, па се зато индекс људског развоја мери током вре-
мена, како би се уочиле промнене настале временом.  

На табели 1. је приказана методологија израчунавања индекса љу-
дског развоја од 1990-2010. и након 2010. године.   
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Табела 1: Збирни приказ HDI реформи 

 
Димензиј
е 

Претходно (1990-2010)  Од 2010. 
Индикатори Трансформа

ција 
Индикатори Трансформац

ија 
Мин
. 

Мак
с. 

Ми
н. 

Макс. 
(уочене 
вреднос
ти) 

Здравље Очекивани 
животни век 
при рођењу 
(године) 

25 85 Очекивани 
животни век 
при рођењу 
(године) 

20 83,2 

Знање 
(образов
ање) 

Стопа 
писмености 
одраслих (%) 

0 100 Очекивани број 
година 
школовања 

0 20,6 

Комбиновани 
бруто степен 
уписа (%) 

0 100 Средњи број 
година 
школовања 

0 13,2 

Животни 
стандард 

BDP per 
capita  
(PPP US$) 

100 40,0
00 
(огр
анич
ена) 

BND per capita  
(PPP US$)  

163 108,211 

Агрегациј
а 

Аритметичка средина Геометријска средина 

 
Извор: Јакопин, 2010, стр. 6  

Свођењем ова три показатеља на једну заједничку меру, све земље 
света су сврстане у једну од четири категорије, које означавају степен 
достигнутог људског развоја: 

 
* 0,000<HDI<0.550 - низак ниво људског развоја; 
* 0,550<HDI<0.699 - средњи ниво људског развоја;  
* 0,700<HDI<0,799 - висок ниво људског развоја.  
* 0,800<HDI<1,0 – веома висок ниво људског развоја.  
 
Сврха израчунавања индекса људског развоја је рангирање светс-

ких привреда према висини HDI. Поређењем таквог рангирања са оним 
које се врши искључиво на основу висине бруто домаћег производа per 
capita (PPP US$) постоје три ситуације и то: 
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1) Ако је HDI ранг приближан бруто домаћем производу per capita 

(PPP US$) рангу, значи да постоји склад између постојећих ресурса и 
развојних резултата.  

2) Ако је HDI ранг већи од бруто домаћег производа per capita (PPP 
US$) ранга, значи да су та подручја искористила сопствене потенцијалe на 
најбољи могући начин, тј. развојна политика се води у функцији читавог 
становништва.  

3) Ако је HDI ранг мањи од бруто домаћег производа per capita 
(PPP US$) ранга, значи да на датом подручју политика развоја није у 
функцији целокупног становништва, већ фаворизује владајуће слојеве 
(земље извознице нафте и њима сличне еконимије засноване на 
експлоатацији природних ресурса и на њима заснованој монокултурној 
привреди).  

Индекс људског развоја нам приказује људски напредак кроз везу 
између дохотка и благостања. Трендови HDI индекса нам презентују ва-
жне чињенице, наглашавајући веома велике разлике и то како у бла-
гостању, тако и у животним могућностима међу земљама по годинама.  

Вредност HDI индекса за дату земљу показује нам распон који је та 
земља прешла ка максималној вредности, што омогућава компарацију са 
другим земљама. Разлика између остварене и максимално могуће вредно-
сти HDI индекса, има за циљ да покаже недостатке те земље, при чему је 
изазов за сваку земљу да пронађе начине како да смањи ове недостатке, тј. 
да их што више приближи максималној вредности.  

Иако  HDI индекс представља показатељ који рангира земље према 
нивоу људског развоја, он савршено никада неће обухватити хумани ра-
звој у свом пуном смислу. (Кovačević, 2011, стр. 1) 

 

2. ИЗВЕШТАЈ „РАД ЗА ЉУДСКИ РАЗВОЈ“ 
 

Најновији Извештај о људском развоју из 2015. године (Human 
Development Report 2015) носи назив „Рад за људски развој“ (Work for 
Human Development). (UNDP, 2015.) Приликом процене нивоа хуманог 
развоја, његовог поређења са достигнућима других земаља, као и анализе 
различитих предлога практичних политика, доносиоци одлука се морају 
ослањати на прецизне показатеље нивоа људског развоја (Radovanović, 
2011, стр. 193).   

Савремени светски токови (брз технолошки напредак, продубљи-
вање глобализације, друштва која старе, изазови на плану околине и сл.) 
брзо мењају данашње начине појма рада и начине на који се он обавља. У 
данашњем свету,  рад  за неке пружа велике прилике док за друге предста- 
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вља озбиљне изазове. Управо из тог развоја Извештај о људском развоју, 
позива владе: 

-  да делују како би осигурале да нико не буде запостављен у свету  
рада који се брзо мења; 

- на уједначен и достојан рад за све; 
- да се не ограничавају само на формални сектор, већ да узму у 

обзир и многе друге видове рада (неплаћено старање о другима, волонте-
рски или креативни рад и др.) који су важни за људски развој.    

Само са таквим широким погледом користи од рада могу истински 
служити одрживом развоју. Рад је и даље основни динамички фактор 
побољшања људског развоја. Различите активности преко 7 милијарди 
људи доприносе људском напретку. Скоро милијарду људи који раде у 
пољопривреди и више од 500 милиона породичних фарми, које производе 
више од 80 одсто светске хране, доприносе бољем здрављу и исхрани гло-
балне популације. (Food and Agriculture Organization, 2014, p. X).  Широм 
света, 80 милиона радника у здравству и образовању помaже побољшању 
квалитета људског живота. (United Nations Educational, Scientific and Cu-
ltural Organization, 2014.; World Health Organization, 2014.; World Bank, 
2015.) Више од милијарду радника у услугама доприносе људском прогре-
су. (International Labour Organization, 2015, p. 67.) Преко 450 милиона пре-
дузетника доприносе људској иновативности и креативности. (International 
Labour Organization, 2013.) 

У протекле две деценије, свет је направио велике кораке у људском 
развоју. Данас људи живе дуже, више децa иду у школу и више људи има 
приступ чистој води итд. Овај напредак иде руку под руку са повећањем 
прихода, што је довело до највиших стандарда живота у људској историји. 
Дигитална револуција повезује људи широм света. Све ово су важни 
аспекти људског развоја. Међутим, постоје значајне разлике у људском 
развоју међу регионима, по земљама и унутар самих земаља. У данашњем 
свету постоји и широко распрострањен осећај несигурности - у погледу 
преживљавања, личне сигурности, животне средине и светске политике. 
(Stiglitz J., Kaldor М., 2013.) Свет се упорно суочава са неједнакостима (со-
цијалним, економским и еколошким) које ограничавају шире изборе за 
свакога. Значајан људски потенцијал остаје неискоришћен. Милиони мла-
дих људи је незапослено, чиме је свет ускраћен за њихову динамичност, 
креативност и иновације. Разлози за успоравање, а у појединим земљама и 
смањење вредности индекса људског развоја су многобројни: финансијска 
криза, ратна дешавања, природне катастрофе, климaтске промене, осцила-
ције у ценама хране и др. Дуготрајна рањивост је једна од главних претњи 
друштвеном развоју. У свету је 1.650 милона сиромашних који живе у ло-
шим животним условима (кратак животни век), без приступа образовном и  
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здравственом систему (Alkire & Santos, 2010, p. 63).  Отклањањем узрока 
рањивости може се очекивати да ће тек онда сви моћи да учествују у 
напретку, чиме ће друштвени развој бити  праведнији и одрживији. 

 

3. ГЛОБАЛНИ ТРЕНДОВИ ИНДЕКСА ЉУДСКОГ РАЗВОЈА 
 
У наведеном извештају, на основу упоредивих података за 188 

земаља, се види да је у последњих 25 година (1990-2015.) већи број земаља 
и више људи прешао из категорије нижег у виши ниво људског развоја, а 
што се може видети на слици 1.  

 
Слика 1: Укупан број људи изражен у милијардама сврстаних у одређене 

нивое људског развоја 
 
Људи (милијарде) 

 
 
веома висок ниво људског  
развоја 
 
 
 
 
висок ниво људског развоја 
 
 
 
 
 
средњи ниво људског развоја 
 
 
 
 
низак ниво људског развоја 
 

               Године 
 
Извор: UNDP, 2015, p. 56. 
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Број земаља који је прешао у категорију веома високог нивоа 

људског развоја у наведеном периоду порастао је са 12 на 49, што је 
довело и до пораста броја становника у тој групи (са 0,5 на 1,2 милијарде). 
У истом периоду број земаља које су остале у категорији ниског нивоа 
људског развоја пао је са 62 на 43, док је становништво у тој групи пало са 
3,2 на 1,2 милијарде. У категорији земаља са средњим нивоом људског 
развоја налази се 37 земаља, док се у категорију земаља са високим новоом 
људског развоја налзи 55 земаља. У табели 2. је приказано 10 земаља које 
имају највећи индекс људског развоја. 

 
 
Табела 2.: Земље са највећим индексом људског развоја 
 

Р. 
бр. 

Земља Индекс људског развоја 
1990. 2014. 

1. Норвешка 0,849 0,944 
2. Аустралија 0,865 0,935 
3. Швајцарска 0,831 0,930 
4. Данска 0,799 0,923 
5. Холандија 0,829 0,922 
6. Немачка 0,801 0,916 
7. Ирска 0,770 0,916 
8. САД 0,859 0,915 
9. Канада 0,849 0,913 
10. Нови Зеланд 0,820 0,913 
 
Извор: UNDP, 2015, p. 208-215. 
 
 

Од земаља бивше Југославије, у првој групи земаља са веома ви-
соким нивоом људског развоја налазе се Словенија на 25. месту (0,880), 
Хрватска на 47. месту (0,818) и Црна Гора на 49. месту (0,802). У групи зе-
маља са високим нивоом људског развоја налазе се остале земље бивше 
Југославије и то: Србија на 66. месту (0,771), Бивша Југословенска Репу-
блика Македонија на 81. месту (0,747) и Босна и Херцеговина на 85. месту 
(0,733). 
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На следећој слици су приказане групе земаља које су имале знатан 

раст индекса људског развоја.  
 

Слика 2: Вредности индекса људског развоја по појединим групама 
земаља 

 
 
Извор: UNDP, 2015, p. 56. 
 

На пример, Етиопија је повећала HDI вредност за више од пола; 
Руанда скоро пола; пет земаља, укључујући Анголу и Замбију, за више од 
трећине; и 23 земље, укључујући Бангладеш, Демократску Републику Ко-
нго и Непал, више од петине. Охрабрујуће је да је најбржи напредак међу 
земљама са ниском нивоом људског развоја.   

Овај извештај нас такође подсећа да не постоји аутоматска веза из-
међу прихода и људског развоја. Приходи улазе и у HDI индекс, али као 
један од његова три индикатора. Економски раст аутоматски не преводи у 
виши ниво људског развоја. На пример, Екваторијална Гвинеја и Чиле 
имају сличне бруто националне дохотке по глави становника (према па-
ритету куповне моћи),  али различите HDI вредности. Насупрот томе, Га-
бон и Индонезија имају различите приходе,  али сличне HDI вредности 
(слика 3. и 4.). 
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Слика 3: Компаративна анализа земаља са  

а) сличним вредностима прихода а различитим вредностима HDI 
индекса 

б) сличним вредностима HDI индекса а различитим вредностима 
прихода 

 
 

                    а)                                                             б)  
 

                 
            
 Приход                  HDI                          Приход               HDI            
           
Извор: UNDP, 2015, p. 57. 

 
 

4. ПОКАЗАТЕЉИ ИНДЕКСА ЉУДСКОГ РАЗВОЈА СРБИЈЕ 
 

 

Као што је наведено, Србија се у 2014. години налази на 66. месту 
по вредношћу индекса људског развоја. У периоду између 1990. и 2014. 
године, вредност индекса HDI за Србију повећан је са 0,726 на 0,771. На 
следећој табели је представљен преглед напретка који је Србија остварила 
по сваком од HDI индикатора.  
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Табела 4: Трендови HDI индекса за Србију на основу конзистентних серија 
података и нових граничних вредности. 
 
Година/
индикат
ор 

1990 199
5 

200
0 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Очекива
но 
трајање 
живота 
на 
рођењу 

71,5 71,8 72,1 72,8 73,7 73,8 73,9 74,1 74,9 

Средњи 
број 
година 
образова
ња 

8,0 8,7 9,2 9,4 9,5 9,5 9,5 9,5 10,5 

Очекива
ни бр. 
година 
образова
ња 

13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 14,4 

BDP per 
capita 
(2005. 
PPP 
US$) 

14,2
64 

6,15
1 

7,82
0 

10.1
22 

11,2
87 

11,4
45 

11,0
30 

11,3
01 

12.19
0 

Вреднос
т HDI 
индекса 

0,72
6 

0,69
2 

0,71
3 

0,73
2 

0,74
3 

0,74
4 

0,74
3 

0,74
5 

0,771 

 
Извор: UNDP Србија, 2014, стр. 27. и UNDP, 2015, p. 208-215. 

 
Индикатор „очекивано трајање живота на рођењу“ у периоду од 

1990-2014. године,  повећао се за 3,4 године. Индикатор „средњи број го-
дина образовања“ се такође повећао за 2,5 године, а број „очекиваних го-
дина образовања“  је тек у 2014. години показао тенденцију повећања. Бру-
то национални доходак по глави становника за Србију смањио се са 14.264 
PPP US$ (1990.) на 12.190 PPP US$ (2014.), тј. за око 15%. 

Могућности за повећање индекса људског развоја у Србији су још 
увек велике. Смањењем  сиромаштва, модернизацијом здравствене инфра-
структуре, побољшањем услова образовања и описмењавањем неписменог 
дела становништва, порастом информатичке стопе писмености, утврђива-
њем чињеничног стања и узрока неких негативних трендова (демографс- 
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ких, социјалних, економских) и доношењем адекватних стратешких доку-
мената којима ће се дефинисати приоритети и рокови имплементације 
стратегије, и другим мерама је могуће побољшати људски развој а самим 
тим и вредност HDI индекса.  

 

ЗАКЉУЧАК 
 

Индекс људског развоја представља сумарну меру за процену ду-
горочног напретка у три основне димензије  људског развоја: дуг и здрав 
живот, приступ знању, и пристојан животни стандард. Задњих неколико 
година већина људи у великом броју земаља постиже све боље показатеље 
у погледу људског развоја. Напредак у свим сегментима (технологија, 
образовање, раст дохотка)  пружа им боље шансе за дужи, здравији и си-
гурнији живот. Према најновијој листи Индекса људског развоја за 2015. 
годину, у Србији људски развој и даље иде узлазном путањом. За 2014. 
годину HDI индекс у Србији износи 0,771 - што спада у категорију високог 
људског развоја и ставља земљу на 66. место од 188 земаља и територија. 
Што су вредности индекса људског развоја и компоненти на националном 
нивоу веће, то се смањује рањивост друштва на различите претње 
данашњице и ојачава његова способност ношења са новим изазовима  На 
глобалном нивоу највеће претње по стабилност и стабилан развој 
представљају политичке и финансијске кризе, флуктуације у ценама хране, 
природне катастрофе и насилни сукоби.  
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Boban S. Dašić 

Summary 
 
         Human Development Index as a composite measure of development has 
led to the purely economic measurement of national progress. From its 
inception until today, the index of human development has undergone some 
changes the calculation of individual indicators. However, despite the 
improvement and innovation of the methodology of calculating the index of 
human development, he will never perfectly capture the human (human) 
development in its fullest sense. In this work  will be performed analysis of 
global trends in the index of human development, with special emphasis on 
Serbia and to emphasize the importance of applying the same. Depending on the 
rank of the index of human development, economic policy makers of national 
economies under take additional efforts to maintain the kind of development 
that will improve everyone's quality of life. 
         Key words: human development index, gross domestic product, global 
trends, economic policy, national economy.  
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811.163.41ʹ373.2                             Др Голуб М. Јашовић, ванредни професор1 
811.163.41ʹ282.2                                                               Филозофски факултет, 
                                                                                             Косовска Митровица 
 

О ИМЕНИМА СТАНОВНИКА СЕЛА ЋУШКЕ КОД ПЕЋИ  

У СЕВЕРНОЈ МЕТОХИЈИ 

 
Сажетак: У раду се говори о ономастици села Ћушка код Пећи. Село је 

удаљено три километра источно од вароши. Грађа је забележена у разговору са 
најстаријим становницима села расејаним после 1999. године по Србији и Црној 
Гори. Пописана је и анализирана топонимија и антропонимија села. Рад предста-
вља допуну ономастичкој грађи, коју су и о овом и о суседним селима прикупили 
професор др Милета Букумирић и професор Данило Стијовић. Урађена је семанти-
чка и творбена анализа забележених ономастичких јединица. Као прилог прилаже-
мо Речник регистрованих онима. 

 
Кључне рерчи: топонимија, хидронимија, Ћушка, семантика, творба, 

класификација, речник топонима. 
 

Село Ћушка се налази три километра источно од Пећи. Подигнуто 
је на левој обали Бистрице по равничастом земљишту, на надморској 
висини од 480 метара. То је насеље разбијеног типа. И дели се на више 
махала које су добиле називе према родовима који у њима живе. При-
падало је до 1999. године месној заједници Требовић. Истој месној заје-
дници припадала су још и села: Плављане, Благаје, Накло, Пашино Село и 
Набрђе. Ћушка се граничи са: Требовићем, Благајама, Плављнима, Гора-
ждевцем и Лођом. 

Насеље је старо и на њему постоји једно старо српско гробље. 
Међутим, српско становништво је своје покојнике сахрањивало у околним 
селима: у Требовићу, Захаћу, Плављанима и Витомирици. Село нема ни 
цркву ни џамију. Има осмогодишњу школу са наставом на албанском је-
зику. Српска деца су похађала основну школу у суседном Требовићу а ги-
мназију и друге средње школе у Пећи. У селу никада није било ни за-
ветина ни литија. 

 Садашње становништво чине новији досељеници придошли из Цр-
не Горе крајем осамнаестог века и касније. У селу је до 1999. године жи-
вело седам српских кућа и шездесетак албанских породица. 

Сеоском атару припада 230 хектара обрадивих површина и нешто  

                                                 
1 jasovicgolub@gmail.com 
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мало утрина и лугова, расутих поред леве обале реке Бистрице. 

Електрификација села извршена је од 1965. до 1967. године. На 
градску водоводну мрежу је прикључено 1986, а фиксну телефонију село је 
добило 1988. Године (двадесетак прикључака). 

Кроз сеоски атар протиче река Пећка Бистрица, а од водених 
токова постоје  још три поточића који отичу, први, са изворишта од 
Живаљевића кућа, други, од Бинак Раминог кајнака, и трећи од Бојовића 
имања и Благајског пута и сви се уливају у Пећку Бистрицу. 

Кроз село пролази железничка пруга Косово Поље-Пећ и 
магистрални пут Пећ-Клина-Приштина који дели село на два неједнака 
дела. Село је са суседним селима повезано локалним макадамским 
путевима.   

У селу је до 1999. живело осам породица и једна старица. Сви 
становници села су пореклом из Црне Горе и сви досељени у различито 
време. 

У селу се говори севернометохијским говором косовско-ресавског 
дијалекта. Регистровани ономастички материјал акцентован је старим 
силазним акцентима: Ја бука, Ки лавице, Ка јнак Н ши ћа; На Ма рковиће, 
Сока к,  и новим дугоузлазним акцентом: Каме нче, Наш ка јнак, Ка јнак 
(Јашовић 1997, стр. 9-10 ). У говорима северне Метохије, и у топонимији 
села Ћушка чувају се и претоничне дужине: Д но  в ка јнак, Код  о ко ве 
к ће, Преко пр ге , Ра ко ва ја сла, Рамн -ро ви и слично. 

У нашој грађи регистровано је седамдесет и четири топонима и 
двадесетак антропонима (презимена и лични надимци).2 

Сва презимена су настала од надимка или хипокористика у основи 
и наставка - ов-ић/-ев-ић: Бојовић, Јашовић, Живаљевић, Нилевић. 

Мушки и женски надимци су различитог начина образовања и 
различите мотивације. Неки су хипокористичког порекла: Дујо, Кико, 
Цапо, Бато, Беба, Паша, Ћока; други, проста онимизација апелатива: 
Професор, Јоксим, Бубулеја. У основи неких надимака је зооним: Цапо, 
Кети, нека телеснаособина: Рило, Помодрела и слично (Јашовић, 2010, стр. 
51). 

Топоними су по структури: просте речи, сложенице, двочлани и 
трочлани називи. Једночлани називи су онимизирани географски термини 
или апелативна лексика: Гропа, Јабука, Кајнак, Каменче, Килавице, 
Ледина, Луг, Роњишта, Сокак.  

Сложеницама се именују најчешће махале: Асанбећини, Бану-
шадемовићи, Бинакрамини, Дрвишадемовићи, Мамутбекини, Мусјајајићи, 
Рамнуришови, Црнобрегови. 

                                                 
2 Нема забележених породичних надимака у проучаваном селу. 
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АНТРОПОНИМИЈА3 

 
Бо јо вић, једна кућа. Доселили су се из Грнчара код Гусиња 

шездесетих година прошлог века на имање купљено од Павловића. 
Протерани су из села јула месеца 1999. године у Црну Гору. Једна 
породица данас живи у селу Сига код Даниловграда, а једна у 
Грнчару код Гусиња. Старина им је у Кучима и потичу од рода 
Нилевићи. Слава, свети Нико ла. Информатор, Бојовић Миодраг 
1957. 

Жива л`е вић, три куће. Доселили су се 1912. године из Велике 
код Плава у заселак Летину, у село Љевошу. У селу Ћушка код Пећи  
 
живели су до 1981. године. Те године одселили су се у село Деси-
мировац код Крагујевца. Данас у Десимировцу живи шест кућа Жи-
ваљевића. Слава, свети  о  рђе Ал`е мпи е и  у рђевдан. Инфо-
рматори: Живаљевић Илија 1939,  Живаљевић Драган 1959. 

Ја шо вић, три куће. У селу живели до јула 1999. године када 
су их војници италијанског КФОР-а евакуисали из села до манастира 
Пећка патријаршија, а одатле даље камионом са преосталим Србима 
из села за Беране и Тиват. Сада две куће Јашовића живе у Тивту 
(насеље Думидран),  а по једна породица у Крагујевцу,  Баточини, 
Београду, Параћину, Великој Плани (Старо Село), Бару и у Косо-
вској Митровици. Старина им је у Шекулару код Андријевице. До-
селили су се после ослобођења од Турака у  аковицу, а после се 
преселили у Пашино Село, па одатле у Ћушку. Слава, свети Јо ван 
Крсти тел` и Се дми ју л`и (свети Јо ван л`е тњи). Информатор Јашовић 
Милан 1937. 

Ни ле вић, старо презиме породице Бојовић. 
Сто јковић, презиме једне старице која је до 1974. живела код 

Милојевића у селу Плављану. Родом је била из села Црни Врх код 
Пећи. Када су се Милојевићи одселили у Србију (око 1968. године), 
Катарина Ката Стојковић је остала да живи у Плављанима у поро- 
 
                                                 
3 Лична имена Срба и Рома који су говорили српским језиком записао је и објавио 
Данило Стијовић у Ономатолошким прилозима, Одељење за ономастику САНУ, 
књига ХIV, стр. 157-257; мушке и женске личне надимке објавио је Гoлуб Јашовић 
у књизи Лични надимци са Косова и Метохије, Косовска Митровица-Београд 2010, 
стр. 37-54. 
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дици Јована Јашовића. Када се Јован са породицом вратио у своје село, у 
своју новоизграђену кућу, са њима је дошла и Катарина и ту живела до 
своје смрти. Погинула је у саобраћајној несрећи 1978. године. Информатор 
Јашовић Видоје 1963.4   

 
МУШКИ НАДИМЦИ 

 
Ба то (Војо, тако га је звала старија сестра а онда и сви остали)5 
Ду јо (Зоран, био је као дете несташан, а надимак је добио по 

Душану Димићу из Ромуна) 
 
Ке ти (Предраг, волео да се мази као кученце које се звало Кети) 
Ки ко (Слободан, имао је говорну ману) 
Јо ксим (Дражен, према лику из једне телевизијске серије) 
Ри ло (Видоје, зато што има мало истурену риличну кост) 
Про фесор (Голуб) 
Ца по (Борислав) 

 
ЖЕНСКИ НАДИМЦИ 

 
Бе ба (Вукица, тако су је назвали брат и сестра зато што је била 

најмлађа) 
Б убул`е ја (Сафеата, надимак је добила по познатом лику из једне 

ТВ серије) 
Ми ра (Петкана, љутила се ако би је неко назвао њеним крштеним 

именом)6 
Па ша (Милосава, била је веома храбра и поносита. Најспособнија 

жена у читавом крају и учесник у Другом светском рату) 
Помодре ла (Славица, као дете, толико се наљути за сваку ситницу 

да просто поплави) 
           Ћо ка (Симонида) 
 

                                                 
4 Данило Стијовић помиње породицу Шошкић међу становницима села Ћушка. 
Међутим, потписник ових редова поуздано зна да се кућа Вукајла Шошкића и 
његове породице досељене из Љумбареде код Дечана 1960. године налазила у 
атару суседног села Плављана. Шошкићи су старином били из Улотине код Берана 
и славили су Никољдан (Стијовић, 1998, стр. 233). 
5 Мушка и женска лична имена и мушке и женске хипокористике забележио је и 
објавио Данило Стијовић (Стијовић, 1998, стр. 233-234). 
6 Ономе ко би је назвао њеним крштеним именом Петкана узвраћала је клетвом - 
Пе чила те стре ла за  срце. 
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ТОПОНИМИЈА 

 
Асанбе ћини, део села у ком је живео један од најстаријих 

албанских родова из племена Гаши. 
Банушаде мовићи, део села, на међи према Плављану у којем су 

живеле Берише и још неке друге ромске породице. 
Безва дница, њиве. 
Би до вићи, назив једне ромске махале, назване по истоименом роду. 
Бинакра ми ни, део села у којем су се налазиле куће и имања рода 

Кељменди. 
Би стрица, потес око тока реке Пећке Бистрице која читавим својим 

током кроз село Ћушку често меандрира. Будући да нема  
 
регулисан ток, бистрица често у пролеће односи плодно земљиште 
истовремено наносећи шљунак и песак који власници приобалног 
земљишта користе и експлоатацијом песка стичу додатне приходе. 

Блага ски пу т, сеоски пут од Ћушке, поред школе и стражаре, за 
Благаје и Требовић. 

Божа нића гро бл`е, старо српско гробље, мала утрина поред сокака, 
на којој је било неких крстова и каменова. Албанци ово место зову Vorret të 
shkijeve. 

Бо јића ба кча, в. Никол`ина башта. 
Бута јићи, део села у којем живе Египћани из рода Бутаја. 
Вокша нови, део села у ком живи десет кућа породице Љуши 

досељене из села Вокша више Дечана.  
Гора шка ја сла, устава на Бистрици код Вукановића кућа.  
Гро па, долина поред железничке пруге. Настала је ископавањем 

земље употребљене за подизање пружног насипа. 
ДечаΔнци, део села, поред саме леве обале, у којем је живело 

десетак албанских кућа, новијих досељеника из Дечана. 
Ди но в каΔјнак, в. Кајнак 
Дрвишаде мовићи, њиве и куће, потес у центру села. 
За ро вића лу гови, лугови Букумирића на десној обали Бистрице. 
Ја бука, њива на чијој међи је била некада јабука ки се л`ка. 
КаΔјнак Ну ши ћа, извор од којег отиче поточић према суседном 

селу Плављану и земљиште око њега обрасло јововом шумом; Ди но в 
каΔјнак, барљиво земљиште и луг у близини Бинаковића кућа. 

КамеΔнче, њива у близини Живаљевића и Асанбећиних; На ше ~, 
њива у потесу Каменче. 

Ки лавице, равничасти потез на којем има и њива и ливада, на међи 
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села Ћушка и Плављане. 

Код Вокша наца, в. Вокшанови. 
Код деча нскија ку ћа,  в. Дечанци.    
Код  о  ко ве ку ће, простор око куће и окућнице  ока Живаљевића 

на ком се налази и један извор. 
Код Ја буке, в. Јабука. 
Код Ја шо вића, потес у ценру селу на ком су биле куће и део имања 

Јашовића. 
Код магистра л`е , потес поред магистралног пута Пећ-

Приштина. 
Код мини строве ку л`е , потес на којем су засађени воћњаци 

Пољопривредног комбината Пећ. 
Код стража ре, плац и железничка кућа у којој је становала 

породица Шабан Деме Хазирија. 
Код Ће ковића, в. Ћековиће. 
Код шећера не, део села у близини некадашње фабрике 

шећера. 
Ко шко л`е, потес око сеоске осмогодишње школе ,,Реџеп 

Гаши“ у којој је настава извођена само на албанском језику. 
Ко јића имаΔње, део земљиша које је припадало 

Пољопривредно индустријском комбинау Пећ. 
Л`еди на, најпространија сеоска утрина на којој су одржавана 

сеоска саборовања. На том месту је некада било једно дечије 
игралиште за мали фудбал и кошарку. 

Л`еша нски пу т, в. Стари пут. 
Лу г, врбова и јовова шума поред Пећке Бистрице. 
Л`у шевићи, в. Вокшанови. 
Мамутбе кини, део села у којем су живели албански дошљаци 

из Ругове, из рода Кељменди. 
Мусја ји ће, део села у гојем су живели Албанци из племена 

Гаши, досељени пре 150 година из северне Албаније. 
Мусја ји ћа ба кча, повртњаци Асанбећиних. 
Мусја ји ћа гро бл`е, албанско муслиманско гробље у делу села 

у ком су живели Живаљевићи и Асанбећини. 
На Блага в.  
На Ма рковиће, пешачки пут за Требовић преко пољопри-вредног 

добра ,,Марковиће“. 
На Пла вљане пу т, један од сеоских пуева који су преко села 

Плављана водили даље за Клину и Гораждевац. 
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На Цири ковиће, један од сеоских путева према Благајама и 

Требовићу. 
Наш ка јн ак, извор и поточић који је имао део тока кроз 

Живаљевића имање. 
На ше каме нче, в. каменче. 
Нико л`ина ба шта, кућа и имање које је некада припадало Николи 

Бојићу. 
Пе цко по л`е, потес западно од села. 
Пла вл`анска ја сла, в. Горашка јасла. 
Преко пр ге , њиве и ливаде између железничке пруге и 

Шећеранског пута. 
Ра ко ва ја сла, в. Горашка јасла. 
Рамнури шови, в Рамнурови. 
Рамн ро ви, ромско насеље између пруге и старог Шећеранског 

пута. 
Рони шта, ливаде и њиве поред реке Бистрице. 
Роњи шта, в. Роништа. 
Сел`имба рло вићи, један од потеса у Пецком пол`у. 
Сма јлова водени ца, стара воденица на почетку плављанског атара, 

на ком се налазила воденица поточара у којој су млели жито становници 
Плављана и Ћушке.  

Сока к, једна од сеоских утрина и сеоски колски пут који је од 
сеоске школе водио до Светог Василија и Пећи. 

Ста ри пу т, в. Шећеранска џада.   
Су во по л`е, потес између железничке пруге Косово Поље-Пећ и 

старог локалног пута Пећ-Петрич. 
то ограђено сувим каменим зидом, 

дивљом лозом и живицом. У његовом центру налазе се два гроба озидана 
каменом које су православци сматрали местом на ком је сахрањена рука 
Светог Василија. Та рука је светитељу отпала, према казивањима мештана 
села Ћушка, у тренуку када је посветивши се узлетео на небеса. 

Ће ковиће, део села у којем је живела једна од најбројнијих 
породица од рода Чеку, досељена из Рзнића. 

Ће ковића гро бл`е, налазило се поред аутобуског стајалишта и пута 
који води према Требовићу. 

Че ковићи, в. Ћековићи. 
У Бина ково, њиве и ливаде. 
У гора шко, земљиште на десној обали Бистрице које катастарски 

припада Гораждевцу. 
У  дно има ња, њи ве које су најудаљеније од Живаљевића кућа. 
У Енве рово, њива. 
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Уксала ови, део села у којем су живели Мађупи, Египћани. 
Цига нско гро бл`е, више старог Божанића гробља налазило се 

ромско гробље. 
Црнобре гови, део потеса Суво Поље у којем живе Гашани 

досељени из села Црни Брег код Дечана. 
Шећера нски пу т, в. Шећеранска џада. 
Шећера нска џа да, стари макадамски локални пут Пећ-Клина. 
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Golub M. Jašović 
Summary  

 
 Paper deals with onomastic recorded in village Ćuska near Peć. The 

village is located on the 3rd kilometer from Peć. Materials for the study were 
collected during conversation with residents who were displaced after the war in 
1999. Toponyms and antroponyms are recorded. This paper is supplement to 
onomastic research conducted by  PhD Mileta Bukumirić and PhD Danilo 
Stijović. Semantic and formative analysis of the recorded onomastic units have 
been conducted. Dictionary of registered onyms is added in the end.  

Keywords: Toponymy, hydronymy, Ćuska, semantics, formation, 
classification, toponym dictionary. 
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СВА МОРА СВЕТА У ПОЕМИ МОРЕ ДУШАНА МАТИЋА
2
 

 

Апстракт: У овом раду сагледан је мотив мора као интернационални мотив који 
се преплиће у поезији Душана Матића, Бодлера, Лотраемона, Малармеа, Валерија, 
Сен-Џон Перса. Његов циљ је био да покаже на који начин наведени песници 
поступају према овом мотиву, како се међусобно преплићу, али најпре, како је 
мотив мора учествовао у изградњи личне Матићеве поетике. 

Кључне речи: море, бескрај, фрагментарност, дијалектика 

 
Ако се може говорити о некаквом поетичком концепту Душана 

Матића, онда би се он могао објаснити појмом бескраја, самим тим што се 
поуздано и не може рећи да је Матић овладао некаквим јединственим 
концептом при стварању својих дела. Жанровска недоследност и 
фрагментарност као одлике тих дела говоре у прилог његовој тези о 
савремености као о неком недовршеном бескрају у којем се уместо целине 
појављује део и могућност дописивања/довршавања дела. Матићево 
виђење модерности у поезији, наводи Јован Христић, осим у свести о 
фрагментарности3, налази се пре свега у Матићевој најистрајнијој мисли о 
односу стварности и поезије, конкретно живота и поезије: „Ни живот, ни 
истина, ни поезија не налазе се никад пред дилемом да их треба или 
провући кроз иглене уши једне једине уске и тескобне концепције, ма 
колико иначе она била узвишена и пламенита, или да буде предмет аљкаве  
 

                                                            
1nikolicsnezana90@yahoo.com 
2 Овај рад је рађен у оквиру докторских студија Језика и књижевности на 
Филозофском факултету у Новом Саду на предмету Грчко-римске песничке везе у 
контексту модерног светског песништва, под менторством проф. др Николе 
Страјнића. 
3 Рецимо, сам Матић је у Багдали говорио о  фрагментарности као о начину 
егзистенције: „...између мојих фрагмената је: читав живот, та фамозна 
егзистенција, о којој многи песници филозофи говоре, једноставни дани: пружају 
једно другом руку, дах и предах.“ 
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и прљаве брбљарије. Све ми се мање чинило да треба бирати, као да се 
ради о животу или о смрти, између те игленоушне концепције поезије, и  
према томе и живота, и такозваних „тричарија‟ живота. Између „неме-
рљивих сила‟ живота и заноса и тих фамозних „анзискарти‟ наше сва-
кидашњице. Поезија сама и живот сам томе су ме свирепо учили. Ради се 
пре о њиховом крвавом споју, магнету, трофазној струји: и то, и то, и то 
[...] Не ради се о томе да се бира између сна и јаве, између сна и борбе, 
између борбе и мисли, између мисли и срца, између срца и тела, између 
тела и духа итд., па ни између снова и модних журнала.“4 Дакле, осим што 
није признавао коначност у досезању истине, јер „истине не постоје, већ 
постају“5, није пристајао ни на укидање опонената у стварности, већ на 
свеукупност амбиваленција, а то је покушао изнети и у својој поезији. За 
Матића, поезија није неки повлашћени део стварности, она може потицати 
из било ког дела стварности, а живот, какав-такав, још има да понуди 
лепоту која се и састоји у том грањању, у опречностима и разноликостима, 
никако у елиминацији једног зарад другог: „У канту ђубрета, можда, 
залутао је неки бисер, у том шљаму, нека душа.“6 Таквим мислима се 
управо и супротставио Паскаловом амбису „већ осуђених“ као естетизму 
модерног времена. На тај начин, амбис за Матића није сусрет са ко-
начношћу већ могућност за нову форму. Јован Христић га у том погледу 
сматра мислиоцем „који је имао храбрости да се одрекне коначности 
одговора зарад бесконачности питања, који је имао храбрости да остане и 
да бди“.7 У овом раду биће речи управо о томе, о вишеслојној концепцији 
Матићевог виђења света изнетој у поеми „Море“. Како је то постигао 
посредством језика, базирајући се на одређеним мотивима и мотивским 
спојевима, текст ћемо посматрати управо са тог аспекта и у контексту 
појединих светских песника, будући да је и сам Матић у свом есеју „Тра-
гедија збирке песама“ увидео његову распрострањеност. У њему је истакао 
„сва мора света“ која се буде као асоцијација на било које море у 
литератури, конкретно спомињући Хајнеа, Бодлера, Валерија, Лотреамона, 
Малармеа, Рембоа, Миодрага Павловића па чак и своје „Море“8, али и 
„Мореказе“ Сен-Џон Перса у неким у ранијим текстовима.  

Поред најчешће навођеног стиха: „Да спавам? Не. Да бдим/ касно 
                                                            
4 Душан Матић, Анина балска хаљина, Нолит, Београд: 1974, стр. 159-160. У даљем 
тексту делове из Анина балска хаљина наводићу према овом издању.  
5 Исто, стр. 16. 
6 Душан Матић, Пропланак и ум, Нолит, Београд: 1969, стр. 225. У даљем тексту 
делове из Пропланак и ум наводићу према овом издању.  
7 Јован Христић, „Матић“ у Критичари о Матићу, Прометеј, Нови Сад: 1994, стр. 
22.  
8 Душан Матић, Нова Анина балска хаљина,  стр. 205. 
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до најкасније ноћи“9 у којем се рефлектује семантика његових кључних  
речи: бескрај и бдење, једна од значајнијих јесте управо поема „Море“ у 
којој је Матић, посредством овог космополитског мотива, не само 
проговорио о човеко и мору (човеку и бескрају), већ се утиснуо и у морски 
пејзаж светског песништва. Поред тога што имамо на уму утицај фра-
нцуског надреализма на његову поетику, овим песничким сигналом нас 
упућује и на размишљање о могућој повезаности међу текстовима при 
чему не можемо увек ни говорити директно о утицајима, већ пре о некој 
врсти заједничког искуства и опчињености одређеном појавом, у овом 
случају морем, из чега се рађају неке заједичке слике и рефлексије. 
Предраг Матвејевећ, дајући генеалогију мора у својој књизи Медитерански 

бревијар, набраја мотиве везане уз море који се, како каже, појављују као 
општа места књижевности: „сунце и море; мириси и боје; вјетрови и 
валови; пјешчане плаже и отоци среће; дјевојке које рано дозријевају; 
удовице завијене у црно; луке, лађе и позиви на пут; пловидбе, бродоломи 
и приче о њима; наранча, мита и маслина; палме, пиније и чемпреси; 
раскош и биједа; стварност и тлапња; живот и сан“.10 Заиста,  море је 
предмет човекових контемплација на тему сопствене егзистенције, смисла 
постојања,  уметности, љубави, па тако и ови мотиви компоненте бројних 
прича  „о мору и обали, о отоцима и самоћи, тијелу и тамници, о вјетро-
вима и ријекама, о ушћима ријека у море, о нама самима: вјечни одреди 
изласка и заласка, драма одлажења и враћања, емфаза и пародија, 
палигенеза и палимпсест, кретање у кругу и наши покушаји да изађемо из 
круга“.11 Сва та тзв. општа места варирају у складу са духом времена и 
поетичким тежиштем писца. Тако, кључни мотиви и мотивски спојеви 
Матићеве поеме „Море“ су: талас, спавање/сан, недоглед, море/жена, 
бродоломници, смисао, сјај, крик, љубав, као и оне које иду у пару: амбис – 
постојање, патња – радост, трајање – заборав, пепео – жар,  дан – ноћ, смрт 
– вечност. Сви они заиста учествују, не само у изградњи комплексности 
ове поеме, него су и очигледни показатељи најважнијих Матићевих 
стремљења. 

„Море, наша очигледна граница, према којој хитају сва нестрпљења 
и сва веровања, указало ми се у срцу песме као самотна арена и средиште 
обреда, ‟кружна позорница‟ или жртвени сто античке драме, около којег се 
збива радња и распоређују се најпре статисти или протагонисти, као  
 
                                                            
9 Душан Матић, Тајни пламен, приредио Драшко Ређеп, БИГЗ, Београд: 1974, стр. 
100. У даљем тексту, стихове Душана Матића наводићу према овом издању. 
10 Предраг Матвејевић, Медитерански бревијар, Eistola mediterranea, Подгорица, 
Котор: 2003. стр. 17. 
11 Предраг Матвејевић, Нав. дело, стр. 88. 
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делићи човечанства који заступају старо људско копно, заувек у питању.“12 
Сен-Џон Перс је видео море као центар у којем се може сместити људска  
драма, која понире и у појединачно и у колективно, јер је и само море 
метафора тоталитета. У првом певању Перс се обраћа мору као „изворишту 
живота и обнове – Мору за све надлежном и свуда присутном, помагачком 
и посредничком колико и откривачком“13 за човека који га покушава 
обухватити умом. За Матића пак, море је удаљено од те химничне драме 
колектива, али јесте драма појединца који доживљава његову свеукупност 
и који спознаје природу амбиваленција тог света: бескрај и амбис, лепота и 
опасност и покушај да се прихвати та дихотомија. Такође, за етимологију 
речи море код Матића може бити од важности и његова надреалистична 
драма Ружа ветрова (што је такође морски појам) у којој он овако говори 
о мору: „Свако од нас сања свој сан. Сања своју истину. Истинује свој сан. 
Макар ниједна љубав не била равна ЉУБАВИ, ниједно море равно МОРУ, 
оној љубави, оном мору, који их све садрже. И дају свакоме сласти кап по 
кап на жедне, на бескрајне жеђи наших усана. Само најлуђе љубави, најси-
лније љубави, најкрактотрајније љубави, само најпијанија мора, најбу-
рнија мора, у којима су се потопиле најпијаније барке, и најсмелији бро-
дови, најсмелији морнари, најгрчи очајници, и најдрскији пустолови, који 
не знају за препреке; само најпонорнији снови, узалудно најслађи; једино 
су те љубави, та мора, ти снови, по мери човековој“14, а заправо, говори о 
постојању и човековој мери љубави да обухвати све његове варијације. 
Управо то море које је свеобухватно и човека који то море треба да обу-
хвати, је описао у својој поеми „Море“ за коју је Миљковић, с разлогом, 
рекао да је истовремено и химна и успавнка, и представа бескраја и ужа-
сног паскаловског простора. 

Обраћајући се мору већ у првој строфи: „спаваш данас, густа лепо-
то лета“, Матић осликава та два његова пола: ужас и лепоту. Фрекветна реч 
је спаваш (када се обраћа мору) и спавај (када се обраћа жени), што се 
може учинити нетипичним на први поглед за Матићеву поетику бдења. 
Међутим, будући да је ова поема нека врста похвале мору, односно 
животу, он му супротставља појединца који треба, не да га трагично над-
влада, већ да прихвати све његове релативности. То је, како каже Милица 
Николић, говор о дијалектици света који је често безнадан пред њеним 
негативним полом и бесмисленошћу вере у позитивни услед којег позива 
 
                                                            
12 Борислав Радовић, „Два мора Сен-Џон Перса“ у Морекази, Сен-Џон Перс, 
Српска књижевна задруга, Београд: 2002, стр. 22. 
13 Исто, стр. 22. 
14 Душан Матић, Избор текстова, уредио Живан Милисавац, Матица српска, 
Српска књижевна задруга, Нови Сад, Београд: 1966, стр. 160. 
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 на сан, а он није замирање живота, већ помирење.15 Притом, Матић је  
осетио дистинкцију између речи сан и спавање. Због тога, није ни чудо што 
је Миљковић ову поему видео као наставак две Дисове песме: „Утопљене 
душе“ и „Можда спава“. Та дистинкција експицитно је исказана у „Уто- 
пљеним душама“: „Немају више живота за њу/ Сва њена љубав и моја 
страдања:/ Дремеж и сутон и ноћу и дању./ Нама се спава. Нама се не 
сања“  и она је Дису потребна да би направио границу између лепоте сне-
вања (сан као обележје романтизма) и спавања, које је овде у знаку замора 
и истакнутог песимизма модерног доба. Овакво обраћање мору забележено 
је и код грчког песника Симонида у песми „Данајина тужаљка“, у којој је 
изражена мајчинска брига за дете у ковчегу на мору: „а ти не слушаш и у 
детињој/ небризи сниваш у немилом ковчегу“ и даље: „...Спавај само, дете. 
Нека спава и море, нека спава/ мој неизмерни чемер!...“.16 Море овде има 
потпуно негативну конотацију, оно је реална претња за дете и извор страха 
за мајку, а песник и овом приликом уводи дистинкцију међу речима сне-
вање и спавање, при чему сневање мајка први пут користи да опише дете 
придајући му карактеристику дечје природне небриге, а императивом 
спавај треба јаче да изрази мајчину драму, која је и молитва и једина 
мудрост коју има на пустом мору. Такође, песник Алкман даје слику ноћне 
тишине посредством спавања мора у којем су једнако и звери и птице итд. 
Затим, у надреалистичком поетском роману грофа Лотреамона, Молдорор 
који изриче похвалу и уједно беспомоћност над океаном помиње „дремеж 
који је завладао његовим чулима“ и напор да га превлада: „Ја који намах 
савлађујем сан и море, ја осећам непомичност целог свог тела у тренутку 
кад он пуже дуги црним крацима својим пипцима и сиса ми крв својом 
утробом.“17У Мореказима, у првом певању, сан мора је нека врста 
песничког приступа: „А то је сан од мора какав још никад није нико снио, и 
Море ће га сањати у нама: Море у нама исткивано, до понорних му 
купињака, Море што тка у нама своје големе часове светлости и големе му 
стазе мрака...“.18 Море Сен-Џон Перса је море сна и чулне стварности, тј. 
„иреалности“ и како наводи Хуго Фридрих: „Уколико у њему и има неке 
стварности, онда је она непозната и чудновата и потиче из егзотичних 
земаља, пропалих култура, ретких митова“.19 И на крају, код Валерија у 
„Морнарском гробљу“ море спава над гробљем. Наведени примери су  
                                                            
15 Милица Николић, „Дијалектика слике Душана Матића“ у Избор текстова, стр.  
211. 
16 Никола Страјнић, Антологија светског песништва I, Бистрица, Нови Сад: 2007, 
стр. 113 
17 Лотреамон, Молдоророва певања, Хаос, Београд: 1990, стр. 210. 
18 Сен-Џон Перс, Нав. дело, стр. 65. 
19 Хуго Фридрих, Структура модерне лирике, Светови, Нови Сад: 2003, стр. 217. 
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заправо пример варијетета мотива мора кроз време(у вези са сном и 
спавањем), па је тако море божанство, море је реални извор страха, али и  
иреални простор у који песник смешта своју пробуђену имагинацију, море 
је изједначено са човековом душом или са поезијом (Перс своје стихове 
назива таласима), море је извор дивљења и страха, море је повод за 
контемплацију итд. Код Матића, слика мора које спава је слика  ћуди  
човековог живота, бескраја у којем се на мах размењују, скоро нехајно, оно 
негативно и оно позитивно. 

Други путоказ ове поеме јесте синтагма „заслепљујући недоглед“ 
коју можемо поистоветити са бескрајем, а тај бескрај је описан као: „сјај до 
сјаја, сјај у сјају/ амбис до амбиса, амбис у амбису“. Ову дијалектику слике, 
о којој смо већ говорили, употпуњују опречни мотиви амбиса и склада. С 
једне стране имамо појединца који жуди за бескрајем, а с друге стране 
бескрај који је и амбис за истог тог појединца. Рецимо, Лотреамон је ту 
„жеђ за бескрајем“ пројектовао у Молдорору као бескрајну бол и бес над 
оним што је створено у жељи да се буде аутентични стваралац: „Да ли је то 
исто: оно чиме посведочујемо с бесом нашу немоћ и страст за досезањем 
бескраја чак и у најбезумнијим средствима?“20 Бескрај се дакле приказује 
као порив за размишљање, а затим и стварање, то подврђују и следеће 
речи: „Једнога дана, дакле, уморан од лутања по стрмој стази земаљског 
пута, пијан од тетурања мрачним катакомбама живота, ја полако подигох 
ка бескрају небосклона своје очи оивичене великим модрим колутовима и 
пуне сплина, и усудих се, ја, тако млад, да проникнем у тајне неба!“21 За 
Лотреамона, поетичке координате су свакако усмерене ка горе, небо је 
извор тајни, односно извор поетских проматрања, а његов текст је исписан 
с оне стране ума „у потпуном растројству чула“, дакле, на „крвавом споју“ 
романтизма и модерног израза. За Матића, тајна није само тековина неба, 
без обзира на огромно надреалистичко наслеђе, тајна је у поливалентности 
егзистирања. Стога, Матићево полазиште за ново је управо та дијалектика 
света, обухватање оба пола, за разлику од Бодлера нпр. којем је баш 
АМБИС назнака НОВИНЕ у поезији: „Напред у амбис, у Рај ил‟ Пакао, 
шта мари!/ да на дну непознатог нађемо нешто ново“ (Песма „Путовање“), 
тренутак када се поезија спушта са романтичарских небеса на дно, када 
поезија постаје деперсонализована, дехуманизована, ослобођена од 
идеалности, а језик преузима кључну улогу у грађењу тих дисонантних 
слојева. И, врхунац те Матићеве дијалектике је у последњим стиховима 
другог певања: „Сви крици свих бродоломника у теби су изједначени/ и 
смирени данас у твом излишном дијамантном складу“ чиме потврђује своје  

                                                            
20 Лотреамон, Нав. дело, стр. 13. 
21 Исто, стр. 80. 
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уверење да се лепота света налази у његовим противречностима (склад и 
крици бродоломника). Доживљај склада налазимо и код Лотреамона: 
„Стари океане, твој складни сферни облик, који уноси мекоту у строго  
лице геометрије, неодољиво ме подсећа на ситне човекове очи“22, али 
подједанко и доживљај бродолома.  Ако бисмо склад посматрали пак као 
естетичку категорију (формални склад у дотадашњој поезији рецимо), онда  
постаје јасније зашто тај мотив постаје у следећем стиху „излишан дија-
мантни склад“, чиме се доводи у питање могућност постојања једне 
целовите лепоте. Та лепота би била само форма, недовољна да изрази све 
оно што је суштина заправо, па самим тим и лажна. За Матића заиста фо-
рма и није постојала као неки еквивалент. У есејима је увек говорио о 
прекорачењу форме, што је показао и својим мешовитим делима. 

Треће певање започиње обраћањем жени императивом спавај. Ти-
ме, до краја поеме, жена и море постају уједначени симбол искуства и 
сазревања, огледало бивствовања у свету патње и радости. Зашто жена? 
Још у грчком песништву, налазимо пример код песника Семонида који у 
својој песми „Каталог жена“ набраја десет типова жена. Једна од њих је 
управо слична мору и варљивој морској ћуди:  

 
„А пета из мора је, ћуди има две, 

И један дан се смеје, од радости сја [...] 
А други дан је очма не ћеш више моћ 

Ни погледат ни прићи јој, јер страшно ти [...] 
Ко море, што у летње доба многопут 
На миру, тихо стоји – радост велика 

Морнару, али много пута узбесни 
И шумним, бучним валовима ваља се: 
Баш таква је по души жена накова;“23 

 
Затим, код Лотреамона, море се доводи у везу са љубављу жене: 

„Твоја морална величина, слика вечности, неизмерна је као размишљање 
филозофа, као љубав жене, као божанска лепота птица, као замишљеност 
песника“24. Код Перса пак море има мирис женске утробе и фосфора25, 
чиме призива једну готово митску атмосферу о рађању, жртвовању и 
умирању. У Матићевој поеми љубав жене, али видећемо, љубав уопште, се 
узима као могућност сазревања посредством којег жена спознаје свет и 
проматра га.  Она се суочава са бескрајем и наизглед лепотом мора,  с тим  
                                                            
22 Лотреамон, Нав. дело, стр. 20 
23 Никола Страјнић, Нав. дело, стр. 57. 
24 Лотреамон, Нав. дело, стр. 25. 
25 Сен-Џон Перс, Нав. дело, стр. 72. 
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да се пејзаж мора с почетка повлачи у други план, а у фокус долази човек 
са својим искуством и теретом вечности. У први план дакле избија жена и  
њено време: „на немирном узглављу успомена/ крњих успомена и 
промашених тренутака“, „пијана од заборава“, „на јаловој ивици сазнања“, 
„на ивици слепила и могућег укуса“  суочено са морем „сјајем од сваког 
сјаја сјајнијим“. Тада се тек отвара простор за сумњу и негацију насупрот  
оном заслепљујућем пејзажу мора с почетка песме. Прави доживљај мора 
заправо и не постоји, море се премешта у имагинацију, оно је овде 
сублимисана човекова потреба за бескрајем и на крају, море је и само 
човечанство у којем појединац испитује свој смисао и своје могућности. У 
следећем певању се зато по први пут и појављује питање смисла у песми: 
„Спавај/ шта су хтеле смешне гајде смисла“, али на начин да се сам смисао 
исмева. Милица Николић ово место схвата као праву матићевску 
деградацију: „Песник који ни у једном тренутку не крије да трага за 
смислом света, који се и овде, пред морем, нашао у искушењу да га тражи 
или покуша да схвати – дао је, овом формулом, том крупном значењу своје 
поезије два одређења која вољно девалвирају и доводе у питање“.26 Тако 
смо добили једну слику безнађа са обезвређеном човековом прошлошћу и 
смислом која прелази у асоцијативни низ негација вечности: „пост 
вечности ја га нећу ни по цену ове недоношчади/ ни по цену сванућа за 
децу будућу жена обешчашћених/ кад земљом прођу безазлени случајеви/ 
на пусте фатаморгане/ то су само ћелави врхунци/ где залазе вечери и 
песме недопеване/ ситих себичних љубавника“. Оваква негација 
будућности обухвата наравно и аспект поезије. Последњим стиховима 
алудира на немогућност песме у будућности чиме је обезвређен и акт 
стварања (заправо, нема стварања, има себичног понављања).  Тиме 
стичемо потпуну слику обезвређења будућности. Према томе, слутња27 о 
којој говори Дис у песми „Можда спава“ код Матића доводи у питање 
постојање песме као целине, постојања песме уопште, с тим у вези и 
могућности да се човек оствари у осећању неке целине. Из тог осећања 
безнађа следи поново дијалектичка фаза која има неку улогу кулминације у 
овом низу: 
 

„Не смеј се кад заволиш што ниси знала да ћеш заволети 
главу своју обујми рукама обема 

тај обруч од тучи ко ће моћи да сломи. 

                                                            
26 Милица Николић, Нав. дело, стр. 219.  
27 Напомена: Слободан Владушић је у есеју „Владислав Петковић Дис“ истакао 
како „сан“ упућује на „песму“, али и тај смисао треба да се наслути. (Владушић, 
2009: 283) 
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Прснуће дамари и клетва тек кад скрушено 

спустиш неуслишене усне на горке усне 
 

што цепају свет на ужас радости и на ужас патње“, 
 

при чему, видимо, Матић „цепа“ свет (односно УЖАС) на радост и патњу. 
Милица Николић тврди да је Матићу класична подела неподношљива, јер  
 
он увек и све релативизира, па је и њој релативизирао значење поставивши 
ужас увек као претњу.28  

У последњим стиховима дијалектичке игри и смрти, у Матићевом 
појмовнику кључну улогу ипак преузима ЉУБАВ: 
 

„Спавај, кад ништа друго не преостаје ти 
спавај, љубав чека на сутра и на тебе и на омамљена 

крила простора где горе боје вечности 
и кад је тама у корењу твог вида у твојим рањавим грудима 

и кад те мами изгубљена прашума твоје крви 
твоје смртне истине“, 

 
једина реч која није подвргнута релативизацији, такође и потпуно осло-
бођена негативне конотације. Љубав је овде као реч носилац поеме, а 
паралелно и човековог живота каквог га види Матић: „узалудни склад над 
паперјем бродоломника“, или „сан преко свих правди и неправди“, дакле, 
увек у конфронтацији појмова. И до краја остаје доследан својој дија-
лектици: „тај талас силан циклон што ломи катарке/ и послушно пашче 
пред немилосрдном, љубљеном, заспалом/ ногом твојом“, али дајући слику 
жене која у односу на смрт може једино да се ослони на љубав. У овом 
случају, и љубав је „ослоњена“ на њу као „послушно пашче“. Ако се при-
том сетимо Валеријеве поеме „Морнарско гробље“, увидећемо да је море 
представљено као „псето сјајно“29. Код Матића није учињен такав мета-
форички поступак, већ имамо поделу на талас и послушно пашче. Међу-
тим, на симболичкој равни, песма започиње сликом мора и жене која спава 
пред амбисом (мири се са амбисом), а завршава се СНОМ (први пут се 
употребљава та реч) и псом који спава поред њене „немилосрдне ноге“ 
(доследност дијалектици и даље постоји, на сваком пољу), што би могло да 
значи и то да је љубављу могуће придобити, тј. припитомити амбис, али не 
и укинути његово постојање. 

                                                            
28 Милица Николић, Нав. дело, стр. 221. 
29 Никола Страјнић, Нав. дело, стр. 206. 
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„Песма „Море‟ није нађена ни на каквом спруду (све и ако би тамо 

могла бити написана), већ тамо где ова свест варијанте долази до најви-
шега самосазнања, до открића себе као варијанте међу варијантама те  
 
неизрециве истости која као да “прелази“ преко свега, и кроз све, то море 
као суштинска истина варијанте, као душа “нестварне одсутности“: „о 
ружо слатког ужаса, о ружо нестварне одсутности‟, као љубав без имена, 
мисао недомишљена (али и недомислива), апсолутност у којој се свака 
мисао губи (не само мисао разума него и мисао бола): мисао, та илузија  
нечега стварног, илузија одређења и нађености [...] То је море као бескрај с 
ону страну сазнања, или сазнање ван-сазнајног бескраја, с ону страну суда, 
без суда, море које разбија Матићеву мисао у фрагменте...“30 Дакле, са 
аспекта „морских“ и „неморских“ песника, Матић свакако припада овим 
другима због подручја са којег је, иако географске, или неке друге 
одреднице, нису пресудне за поезију, већ језик песника и његово лично 
виђење поезије и света.  Видели смо помоћу примера на који су се све 
начин песници обраћали мору и коју улогу има, или пак нема, сама 
стварност. Матићево море је пре свега метафизичко искуство и као такво, 
примећује Константиновић, постаје предмет спознавања света и 
самоспознаје којим нам открива природу дијалектике (живота и поезије) и 
њихове фрагментарности. 
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Snežana Nikolić 

Summary 
 
“The Sea” by Dusan Matic in the context of the world poetry Keywords: motif, 
sea, type analogies Abstract: This work examined the motif of sea as an 
international motif which intertwines in poetries of Dušana Matića, Baudelaire, 
Lotreamon, Mallarme, S. J. Perse, Mallarme and Valerian. His goal was to show 
on what way these poets treat the same motiv, how they are interwined, but 
most, how did the motiv of sea participated in construction of Matić's poetics. 
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ФОНЕТСКИ ДИЈАЛЕКТИЗМИ У КЊИЗИ КРАТКЕ ПРОЗЕ  

МАЛЕ МЕТОХИЈСКЕ ПРИЧЕ ДРАГУТИНА МИЋОВИЋА  
 
 

 Апстракт. Овај рад представља анализу фонетских дијалектизама у делу 
Мале метохијске приче Драгутина Мићовића. С обзиром на чињеницу да се у 
овим причама појављују ликови разне националне и верске припадности из разних 
крајева, који са собом носе карактеристике својих говора, очекивало се да ће у 
дијалозима бити пронађен велики број занимљивих дијалекатских облика.  

Ексерпирани дијалекатски облици су обрађивани на фонетском плану; уз 
сваку одредницу, дат је и контекст у којем се она налази, ради лакшег разумевања. 
Такође, код одређених примера, дато је објашњење у фусноти, ако смо то 
сматрали потребним, уз помоћ адекватне литературе. Компаративном анализом са 
дијалекатским стањем у говорима из којих ти облици потичу одређен је њихов 
карактер.  

На основу извршених анализа, добијена је дијалекатска слика која 
показује да се у овим занимљивим, кратким причама косметски писац Драгутин 
Мићовић користи призренско-тимочким, косовско-ресавским и зетско-сјеничким 
дијалектом, а све то уз књижевне облике, углавном ради стилске сврхе.  

 
Кључне речи: Драгутин Мићовић, Мале метохијске приче, дијалекти, 

дијалектски облици, фонетика, вокали, консонанти.  
 

Драгутин Мићовић рођен је 1928. године у Пећи, где је провео и 
детињатво. Приче је почео да објављује још 1952. године у разним 
часописима и листовима. Његови радови су штампани у Малом борцу, 
Нашем веснику, Јединству, Побједи, Рилиндји, Стремљењима, Граничару, 
Народној армији, итд.  

Као корпус за ово истраживање послужиће његова збирка кратких 
причица, која носи назив Мале метохијске приче. Објављена је у 
Приштини 1975. године.  
 Најчешћи мотиви који се срећу у његовим причама јесу живот и 
борба косовско-метохијске омладине у време рата; верно је приказан 
њихов отпор и непоколебљива вера у слободу. Читајући ове приче, 
улазимо у један свет другачији од оног који ми данас познајемо, свет који 
је за нас старински, али који тражи пут ка новом, лепшем и светлијем 
људском животу.  
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Кроз причање и ликове у Мићовићевој прози, Метохија нам, са 

свим својим људима, патњама, осећањима, али и вером у бољу будућност  
и живот, борбом против окупатора за време рата, постаје ближа, приснија 
и познатија. Приказује ликове разних народа и народности, а узете из 
стварног живота. Међу њима има Срба, Црногораца, Турака, итд. 
Јединство и братство међу људима представљају идеје водиље у његовом 
приповедачком раду.  

Сагласно чињеници да ове кратке прозне творевине представљају 
поприште ликова разне националне и верске припадности, из разних 
крајева, да се закључити да ово дело обилује страном лексиком, најчешће 
турског порекла, као и дијалектизмима који се у великом броју јављају у 
дијалозима. У разговорима мештана, дошљака и староседелаца, могу се 
запазити чак три дијалекта: призренско-тимочки, косовско-ресавски и 
зетско-сјенички. Приметне су маркантне дијалекатске карактеристике на 
фонетском, морфолошком и лексичком нивоу.Дијалекатски облици до-
приносе богатству лексикона ових кратких причица, приближавајући 
читаоцима атмосферу и амбијент који је владао у периоду на који се оне 
односе, те утичу и на њихову аутентичност. 
 Дијалектизми су познати као речи које се употребљавају у једној 
говорној области, а то значи само у једној дијалекатској зони. То су речи 
које припадају разговорном језику те области, те означавају друштвене 
потребе дате дијалекатске територије. Оне се јављају као фонетске и 
морфолошке дијалекатске особине дате зоне, али се највише јављају као 
дијалекатска лексика. Познати су и обрађивани лексички дијалектизми у 
језику многих наших писаца. 1 
 Кад се писцу укаже потреба амбијенталне типизације, он у своје 
дело уноси дијалекатску лексику и тако постиже креације уметничких 
слика средине. Дијалектизми су лексичка изражајна средства у књижевном 
делу којима се писци служе за бојење средине и њених ликова каракте-
ристичних по неким елементима (етничким, менталним, психолошким) те 
средине. Евокативна функција дијалектизама чини их експресивним 
изражајним средствима којима се повећава сликовитост.  

Иако нам је, на овом месту, првенствени задатак да размотримо 
дијалекатску лексику и начин на који она функционише у одабраном делу, 
чини се неопходним да се осврнемо и на однос према говору из кога та 
лексика потиче, као и на начин њеног коришћења.  

С намером да проучавамо  дијалектизме у неком делу, треба се  
 
 
                                                                 
1 Много је радова посвећених дијалектизмима Његошевом Горском вијенцу, на 
пример, као и језику Боре Станковића, Стевана Сремца, итд.  
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најпре осврнути и на Дијалектологију2, те се подсетити свих дијалеката у 
српском језику и њихових карактеристика. Наиме, насупрот стандардном, 
књижевном језику стоје дијалекти одређених територија, који одступају од 
стандардне норме на свим језичким нивоима. Међу разликама које деле 
данашње српскохрватске дијалекте има таквих које засецају у језичку 
структуру, дакле које се тичу самих саставних елемената језика, а не само 
присуства овог или оног елемента у појединим конкретним случајевима. 
Говори у неким крајевима имају аналитичку деклинацију место 
синтетичке, као и аналитичку компарацију место синтетичке; даље, има 
низ говора који не знају за аорист и имперфекат. Сличан је значај и 
извесних гласовних црта, јер неки говори не познају разлику између 
силазне и улазне интонације, разлику квантитета, и све ове особине у 
битној мери одређују лик обличког система у одговарајућим говорима 
(Ивић 1985: 21). 

У српском језику постоји шест дијалеката штокавског наречја: 
шумадијско-војвођански, источно-херцеговачки, косовско-ресавски, 
призренско-тимочки, сврљишко-заплањски и смедеревско-вршачки. 

У корпусу који је анализиран забележене су дијалекатске особине 
призренско-тимочког, косовско-ресавског и зетско-сјеничког дијалекта.  

Важно је напоменути да се дијалекатске одлике односе на дијалоге 
и монологе у Мићовићевим причама. Наиме, писац се у приповедању 
користи екавицом; користи неке дијалекатске одлике само на нивоу 
лексике, при чему подразумевамо неке локалне речи и изразе, док су 
дијалози и монолози књижевних ликова дати на неком од поменутих 
дијалеката, са свим одликама ових говора.  
 

ВОКАЛИ 
 

Јат и појаве у вези са јатом. –  По ономе што је рефлекс јата3 дао 
у српском језику, разликују се (и)јекавски и екавски говори. Рефлекс дугог 
јата јавља се у две варијанте: једносложној и двосложној. Познато је да  
                                                                 
2 Првим нашим дијактологом сматра се Вук Караџић, а после њега дијалектима су 
се интензивније бавили Милан Решетар, Александар Белић, Павле Ивић и др. 
3 „Од свих питања из фонетике штокавског дијалекта најбројнија су она која су 
везана за судбину вокала ě. О тим питањима се расправља више од једног столећа 
[. . . ] Ијекавски говори пружају доста разнолику слику када је у питању рефлекс ě 

у секвенци рě. Ту прво разликујемо двојаке квантитативне вриједности ě: дуго ě– 
које по правилу, даје двосложни рефлекс -ије: бријег, ријеч, и кратко ě– чији су 
рефлекси доста неуједначени. Они зависе како од положаја који је имао вокал у 
ријечи, тако и од региона на ијекавском подручју. Управо, рефлекси кратког ě иза 
р у ијекавским говорима, укључујући и ијекавски стандард, су тројаки: ри, рје и 
ре“ [Пецо 1997: 246-247]. 
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западнији и северозападни говори чешће чувају једносложни изговор, док 
је двосложни обичајнији на југу и југоистоку.4 У одабраној прози 
Драгутина Мићовића налазимо ијекавску и екавску замену јата у 
дијалозима, а у приповедању се служи искључиво екавицом. Пошто је 
пронађено много таквих примера, у даљем раду навешћемо по неколико 
примера забележених у анализираној грађи. 

Ијекавска/јекавска замена јата: 
 мјешћани – А дошљаци би подсмешљиво звали мештане: 

мјешћани, Пићанци (Мићовић 1975: 17);  
 нијесу – Ово и нијесу прави Немци (Мићовић 1975: 30); 
 бијеле – ... како би сам рекао: „ни бијеле кобиле ...“ (Мићовић 1975: 

30); 
 гдје – Тамо гдје чујеш свирку – ето те ... (Мићовић 1975: 80); 
 бјежи – Кад се наљутиш, гуја бјежи у палнину од тебе (Мићовић 

1975: 80); 
 мјеста – Једна женска глава, која није из овога мјеста ... (Мићовић 

1975: 81); 
 лијеву – Кад сам га први пут подојила, дала сам му лијеву сису 

(Мићовић 1975: 81); 
 обадвије – ... с обадвије стране – све ти је он знао (Мићовић 1975: 

81); 
 дијете – Могу, мајко, могу, но ми чувај дијете и жену (Мићовић 

1975: 82); 
 лијека – Ту сам виђела да му нема лијека (Мићовић 1975: 82); 
 запјевати – ... оћеш ли запјевати нешто мајци својој? (Мићовић 

1975: 82); 
 запјевао – И запјевао ми је ону о мајци и Меху ... (Мићовић 1975: 

82); 
 пјесмом – Са том ми је пјесмом издахнуо (Мићовић 1975: 82); 
 одијело – Имао је зелено одијело кад је умро (Мићовић 1975: 82). 

Екавска замена јата5: 
 несам – Несам ја ово ћувао да ти акнеш коме стигнеш (Мичовић 

1975: 18); 
 несу – Ово несу деца, него мађупи (Мичовић 1975: 21).  

                                                                 
4 У овим рефлексима постоје разлике у погледу изговора гласа ј. Он се изговара 
или потпуно, или је редукован или пак потпуно изостаје. Важно је напоменути да 
је јотовање извршено у свим говорима, у додиру гласа ј из рефлекса јата са 
гласовима д,т,л,н.  
5 Овде ће бити наведени само они примери који илуструју нестандардне екавске  
облике, тј. доследан екавизам. То је карактеристика како призренско-тимочких, 
тако и косовско-ресавских говора.  
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Икавска замена јата6: 

 хтио – Свакоме би хтио да учиниш, а за себе си најгори (Мићовић 
1975: 80); 

 умио – Нико није умио бацати камен кај он (Мићовић 1975: 82).  
 

Рефлекс је је, у неким примерима, условио јотовање7: 
 ђевојку – Ту ђевојку нађосмо, јање, моје јање (Мичовић 1975: 24); 
 овђе – А шта ћете ви овђе, на прилику, у ово доба? (Мичовић 1975: 

29); 
 виђела – Ту сам виђела да му нема лијека (Мичовић 1975: 82).  

 
Апокопа. – Ово је назив за појаву губљења вокала с краја речи. У 

тексту је забележено неколико таквих примера: 
 обиша' – Ни Вук га не би обиша', а камоли живи инсан (Мичовић 

1975: 25); 
 нек' – Него, нек' им се траг утре ... (Мичовић 1975: 29); 
 ка' – Ка' волови ... (Мичовић 1975: 24). 

 
Као апокопу ћемо тумачити и појаву инфинитива без финалног –и. 

Међу забележеним примерима има и глагола на –ти, и глагола на –ћи. 8 
 проћ' – Нејсте, и ово ће проћ' ... (Мићовић 1975: 9); 
 видет' – И овоме рату ћемо видет' љеђа ... (Мићовић 1975: 26); 
 добацит' – Дванаест пута да бациш, не би га могао њему добацит' 

(Мићовић 1975: 82). 
 

Замене вокала. – У свим народним говорима постоје замене 
вокала. Некад је разлоге томе могуће наћи у њиховом окружењу, тј. у 
прилагођавању изговора једног гласа другом, некад у тежњи ка отварању 
или затварању изговора, а некад то бива под утицајем експираторне снаге 
акцента. Има и случајева које није лако објаснити. У одабраном делу су 
забележени примери у којима долази до алтернације вокала е и и.  

*е > и: 
 Пићанци – А дошљаци би подсмешљиво звали мештане: мјешћани, 

Пићанци (Мићовић 1975: 17);  
*и > е: 

 свема – Да би бем мајки, свема ... (Мићовић 1975: 21); 
 

 чеји – А чеји си ти? (Мићовић 1975: 21); 
                                                                 
6 Пронађена су само два примера икавице на крају романа.  
7 Навођени су само примери нестандардног јотовања.  
8 Ова црта карактерише косовско-ресавски и зетско-сјенички дијалекат. 
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 свеју – ... тако кљтва од тебе, од вас свеју (Мићовић 1975: 17); 
 бека – Зар да му каже да су Немци стрељали нессвладивог бека, 

Дуја, још првих дана 1941. године у Митровици? (Мићовић 1975: 
37).  
 

Друге вокалске појаве. – На крају књиге Мале метохијске приче 
забележен је везник кај < као. Сматра се да је тај дијалекатски облик 
настао на следећи начин: као и > каи  > кај. 9 

 кај – Нико није умио бацати камен кај он (Мићовић 1975: 82).  
 

У анализираној грађи, пронађен је пример речи са почетним во- 
уместо у- . 

 воздигао – ... онај протов унук да је воздигао таваљике две љетве 
(Мићовић 1975: 18). 
 
 

КОНСОНАНТИ  
 

Консонант х. – Дијалектизми везани за овај глас тичу се његове 
редукције у иницијалној, медијалној и финалној позицији.10 Ова особина 
карактерише поједине говоре сва три дијалекта – ПТ, КР и ЗС. Највећи 
број забележених примера везан је за глагол хтети.  

 
Финална позиција: 

 уфати11 – А је љи 'оће да га уфати? (Мићовић 1975: 13); 
 реко' – Не ли ти реко' ... (Мићовић 1975: 21); 
 и' – ... и ко и' измисли ... (Мићовић 1975: 29); 
 сирома – ... па му, сирома, доноси сваки дан по двапут! (Мићовић 

1975: 76). 
Иницијална позиција: 

 'леб – Сад ћу ја тебе команданту па да ти узму ту плату и 'леб, бре! 

                                                                 
9 Секвенца аи прешла је у ај, што би се могло назвати декомпоновањем секвенце 
настале девокализацијом једног од вокала у њој (Богдановић – Марковић 2000: 
44).  
10 „Консонант х ишчезао је у већини говора, а задржао се у Дубровнику и код 
највећег дела Муслимана, много мање, Хрвата у Босни и Херцеговини. При том се 
х често изговара као грлена аспирација, и чак покаткад звучно“ (Ивић 1985: 135). 
11 Већ је запажена и анализирана појава да се уместо сугласничког скупа хв јавља 
консонант ф; о тој карактеристици су писали много наши дијалектолози – 
Милетић, Маретић, Пешикан, Ћупић, Николић.  „Уместо хв у почетку речи стоји 
данас обично ф-, али се нарочито код старијег света чује и в-“ [Милетић 1940: 
295]. 
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  (Мићовић 1975: 54); 
 'оћеш – А 'оћеш, ако бог да ... (Мићовић 1975: 81); 
 'оће –  Како он оће – друге није било! (Мићовић 1975: 81). 

 
„Могуће је да се, код речи које почињу вокалом, појави – као 

протеза – и неки сугласник коме ту није место“ (Богдановић – Марковић 
2000: 76). Најчешће се јављају сонанти в и ј, али бележимо и примере у 
којима се велар х појављује, иако му по пореклу ту није место.  

 хене12 – Хене га, и хоџа Пуриљевић поје! (Мићовић 1975: 21). 
 

Африкатизација. – „У више говорних области постоји појава пс > 
пц, пш > пч, шк > чк“ (Богдановић – Марковић 2000: 68). То значи да 
сугласници с, ш и суседству са п, к прелазе у африкате. У анализираној 
грађи, налази се један пример овог типа:   

 пцето – Ах, ћен ћафири, пцето од пцета, бре ... (Мићовић 1975: 18). 
 

Сонанти в, ј. – Гласови в и ј одликују се ослабљеном 
артикулацијом у неким говорима, па често и потпуно изостају.  

Најчешће се губи финално –ј иза дугог вокала, уколико нема 
алтернације финалног са унутрашњим положајем (крај – краја). У тексту 
бележимо примере тог типа:  

 немо' 13 – ... полако, немо' да трћиш пред руду ... (Мићовић 1975: 
13); 
Сонант ј често нестаје и из медијалног положаја; пронађен је један 

пример који илуструје ову појаву.  
 божи – А немој тако, за ајтар божи(Мићовић 1975: 81).  

Пронађени су и примери у којима се сонант в губи из медијалног 
положаја.  

 чо'ек – Ништа нема о чем чоек живи ... (Мићовић 1975: 24); 
 спа'ам – А, богме и ја спа'ам ... (Мићовић 1975: 29). 

 

Африкате ч, џ, ћ, ђ. – Изговор ч, џ варира у више говорних зона. 
Углавном се изговор мења у правцу умекшања, дакле у правцу ћ, ђ, што у  
неким областима доводи и до њиховог потпуног изједначавања, чиме се 
два пара африката (ч : ћ и џ : ђ) своде на један пар.14 

                                                                 
12 Показно-императивни узвици гласе: ено, ето, ево; у овом примеру, поред 
протетичног х, примећујемо и супституцију крајњег вокала о вокалом е.  
13 Овај облик бележимо у различитим контекстима, али, због простора, нису 
навођени сви примери.  
14 У науци има мишљења да је умекшанији изговор ч, џ био одлика говора 
чаршија и касаба у којима је турски живаљ био у већини.  
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 трћиш – ... немо' да трћиш пред руду ... (Мићовић 1975: 13); 
 ћиниш – Шта то ћиниш, море Васко? (Мићовић 1975: 18); 
 ћиним – Како шта ћиним, море? (Мићовић 1975: 18); 
 ћувао – Несам ја ово ћувао да ти акнеш коме стигнеш (Мићовић 

1975: 18); 
 ћујеш – Ћујеш, немо ти да ћиниш ајгаре с меном ... (Мићовић 1975: 

18); 
 ћасан – Ћасан ве крс поразио, да бог да (Мићовић 1975: 21); 
 ћуо – ... је си љи ме ћуо? (Мићовић 1975: 21).  

Сонанти л и љ. – У српским дијалектима обично се добро 
одржавају парови л : љ и н : њ, али има и поремећаја. „Може доћи до 
умекшавања л и изговора у правцу љ, па и потпуног прелаза у овај палатал, 
а може и љ кренути ка губљењу разлике у односу на л, па се зауставити на 
полумеком изговору (л')“ (Богдановић – Марковић 2000: 59). У одабраној 
грађи пронађени су примери који илуструју појаву умекшавања 
сугласника л испред вокала предњега реда – е и и.  

 гљедаш – Де гљедаш (Мићовић 1975: 8); 
 љепо – Љепо ти се вељи: додај, додај ... (Мићовић 1975: 8); 
 вељи – Љепо ти се вељи: додај, додај ... (Мићовић 1975: 8); 
 љи – Је љи си добро? (Мићовић 1975: 10); 
 љетву – Бини-бини, па, клап – љетву! (Мићовић 1975: 18); 
 одљетиш – ... татонамо ћеш да одљетиш ... (Мићовић 1975: 18); 
 даљеко – Е, тебе не, како, даљеко било (Мићовић 1975: 18); 
 кљетва – Како ова пљувачка од мене, тако кљетва од тебе, од вас 

свеју (Мићовић 1975: 21); 
 љеба15 – Љеба нема, а дувана нема ... (Мићовић 1975: 24); 
 љеђа – И овоме рату ћемо видет' љеђа ... (Мићовић 1975: 26).  

 

Сугласничке групе. – Дистрибуција консонаната у многим 
говорима има особине које су различите од стања у стандардном језику. 
Углавном су то специфичне последице асимилационих и дисимилационих 
процеса. У одабраном делу су забележени примери у којима долази до 
упрошћавања сугласничких група. 

Финалне групе –ст, –зд упрошћене су отпадањем експлозива. Ова 
црта карактерише већину говора сва три поменута дијалекта. Међутим, у 
анализираној грађи бележимо само један пример тог типа:  

 крс – Ћасан ве крс поразио, да бог да (Мићовић 1975: 21). 
До упрошћавања сугласничких скупова долази и на почетку речи, 

па имамо примере типа:  
                                                                 
15 Поред поремећене опозиције л : љ, у овом облику запажамо и губљење велара х 
(хлеба).  



Емилија Реџић 

159 
 

 
 де16 – Де гљедаш (Мићовић 1975: 8). 
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Emilija Rdzovic 
Summary 

 
This work presents an analysis of phonetic dialecticism in the litterary 

work Мале метохијске причеwritten by Dragutin Mićović.It was found a 
number of interesting dialectal forms in the dialogue itself, due to the fact that in 
these storiesappear characters of various national and religious affiliation from 
different parts which carry the characteristics of their speech. 

The recorded dialectal forms are processed in the phonetic plan; for 
easier understandingwith every word, the context is given in which the word is 
located. Also, in certain cases, the explanation was given in a footnote, if we 
considered it necessary, with the help of adequate literature. 

Based on the analysis, a dialectal picture was obtained that shows that 
in these interesting short stories,the writer  Dragutin Mićović uses prizrensko-
timočki, kosovsko-resavski and zetsko-sjenički dialect with literary forms, 
mainly for stylistic purposes. 
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ИСТИНА И ФИКЦИЈА У РОМАНУ ВИРДЏИНИЈЕ ВУЛФ  
„КА СВЕТИОНИКУ“ 

 
Апстракт: Циљ нашег истраживања у овом раду био би утврђивање 

односа истине и фикције у наведеном роману В. Вулф. . На почетку смо 
дефинисали појмове истине и фикције са становишта неких теоретичара 
књизевности, како би се касније могли упустити у ближу анализу самог дела и 
схватања поменуте ауторке о односима датих појмова са облицима каквим се сама 
служила, есејима, биографијама, писмима, романима. Пажљивим читањем и 
упоређивањем одломака покушали да успоставимо везу на основу сличности 
романа, са једне стране и есеја, биографија и сл., са друге. Теме из романа 
обрађене су у есејима, не у тако сложеном облику како јој је омогућила фикција за 
чије се писање залагала већ како је дозвољавао облик есеја, а на основу података 
из биографија, писама или историје.  

Кључне речи: Истина, фикција, есеј, приповедање. 
 

На почетку, требало би дефинисати појмове истине и фикције, како 
би се касније могли упустити у ближу анализу самог дела. Поред 
романа,Вулф је писала и есеје у којима је расправљала о бројним 
питањима књижевне критике и историје, о писцима који су јој претходили 
али и савременицима, о књижевним облицима, поетичким принципима; а 
највише: о животу. Управо је живот можда кључ којим се може тумачити 
њено схватање фикције.  

У средњем веку појављује се термин фикција у оквиру тријаде, 
верум, фалсум, фицтио (Квас 2011:24) о којем још увек трају полемике. У 
даљем раду ми ћемо се користити овим појмом али онако како га је В. 
Вулф употребљавала, као врсту књижевности коју је она стварала, а која 
се разликује од комерцијалних и популарних романа са краја 19. века. 
Фикција представља начин  писања, који су прихватили још неки од пи-
саца модерне, којим се приповедач користи са циљем тачнијег и искре-
нијег приказивања  субјективног и истинитог доживљаја света (Квас 2011: 
40). У есејима она говори о биографији, писму, историји, есеју, тради-
ционалном  роману и иако нас у извесној мери приближавају животу не 
могу да пређу границу преко које фикција прелази. На пример биографи 
„...нису имали уметничку снагу да господаре и елиминишу, нису били 
кадри чак ни да кажу целу истину о свом животу; они су изобличавали 
приче које су могле бити уобличене. Све што могу да нам пруже, то су чи- 
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њенице, а чињенице су веома безвредни делови белетристике. Зато у нама 
расте жеља да пречистимо са половичним закључцима и произвољно-
стима; да престанемо за трагањем за тананим сенкама људског карактера, 
да уживамо у већој апстрактности, чистијој истини белетристике“ (Вулф 
1956:287). Или, уз многе похвале Адисонових есеја и сазнања до којих су 
приповедање довели такви облици, који са спољње стране и личе на роман 
„ ...али њихова се заслуга састоји у чињеници што они не назначују, не 
започињу, не проричу ништа; они постоје савршени, потпуни, сами за 
себе. Читати их као да су први несигуран експеримент који садржи семе 
величине што тек треба да дође, значи промашити њихов специфичан 
смисао. Они су студије споља једног тихог посматрања. Кад се читају за-
једно они сачињавају портрет спахије и његовог круга, увек у каракте-
ристичним ситуацијама – једна с његовом палицом, друга с ловачким 
псима – али тако да се свака од њих може издвојити, а да се притом не 
наруши и не поквари општа замисао. У роману где свака глава напредује у 
односу на претходну, или нешто додаје оној која долази с њом, било би 
немогуће издвајање. Био би осакаћен темпо, заплет, замисао“ (Вулф 
1956:57). Према томе, фикција се користи овим облицима али она уз помоћ 
техника попут: индиректног говора (оратио облиqуа), унутрашњег моно-
лога, тока свести, парентезама, глаголима унутрашњих доживљаја, може 
да располаже спољним чињеницама слободније, да улази у мисли, сећања 
и осећања ликова, чиме се продубљује опажање или мења тачка посма-
трања, да ефектније повезује целину са деловима и обратно.„Требало би 
гледати са педесет пари очију, размишљала је (Лили Бриско). Педесет 
пари очију нису довољни да се обухвати та једна жена, помислила је“ 
(Вулф 2004:211). Шта она назива животом и шта је то што би романсијер 
требало да представи  јасно је видљиво из речи: „Живот није низ си-
метрично поређаних шарених сијалица, већ сјајан ореол, полупровидан вео 
који нас окружује од почетка до краја наше свести. Зар није задатак рома-
нсијера да прикаже овај разнолики, овај непознати и неограничени дух, ма 
какве загонетке и комплексности садржао, са што је мање могуће туђег и 
спољњег?“ (Квас 2001:40-41) 

Вирџинија Вулф, дакле, не пориче могућност сазнајне функције 
фикције. Ове наративне форме, поред тога што садрже измишљене описе и 
приче, ипак могу да воде до сазнања света. Она се противи традицио-
налном реализму, конвенцијама у грађењу фабуле (Квас 2001: 39). Сматра 
да писци „Материјалисти ... пишу о безначајним стварима; да троше огро-
мну вештину и огроман труд настојећи да тривијално и пролазно учине ис-
тинитим и трајним“ (Вулф 1956:81). Господину Бенету живот измиче „ ... а 
може бити да без живота ништа и не вреди“ (Вулф 1956:81). Нешто даље  
наилазимо и на разлог због којег она инсистира на појму фикције „ ... мо- 
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жемо се усудити да изразимо своје мишљење да за нас овакав облик ро- 
мана који је углавном у моди много чешће промашује неголи пружа оно 
што тражимо. Било да то назовемо живот или дух, истина или реалност, 
она битна ствар измиче, или се искрада, и неће никако да задржи тако 
неподесно рухо какво јој ми пружамо“ (Вулф 1956:81-82). Ипак, иако 
раскида са конвенцијама и навикама традиционалног романа у корист су-
бјективног погледа на живот, не одриче се метода:„У сваком случају по-
грешно је стајати изван „метода“ који се испитује. Било који метод је до-
бар, сваки метод је добар који казује оно што желимо да изразимо, ако смо 
књижевници; или који нас приближава романсијеровој замисли, ако смо 
читаоци. Овакав метод има ту предност што нас приближава оном што 
обично називамо сам живот“ (Вулф 1956:85). 

Овако схваћена фикција, у ужем смислу, води до сазнања, а самим 
тим и до истине. Упознавши се са неколиким теоријама истине у књизи 
„Истина и поетика“ покушаћемо да одредимо положај романа „Ка свети-
онику“ у односу на истину. Према теорији кореспонденције, установљеној 
у Антици, истина је „кореспонденција са стањем ствари“ док је кохе-
рентистичка теорија истине, чији се зачеци такође налазе у Антици, при-
хватљива само ако је „у складу с кореспондентном теоријом. Теорија ко-
херентности претпоставља строго логички уређен систем исказа, који су у 
међусобној зависности јер се морају изводити једни из других“ (Квас 2001: 
18). Дакле, одлучујући критериј просуђивања неког става као истинитог 
јесте да ли се он може повезати с постојећим ставовима у непротивречну 
(кохерентну) целину и да ли кореспондира било чињеничној било пара-
дигматској стварности. Будући да је Вулф сматрала да проза коју она пише 
има сазнајну функцију, и да је постојање метода важно, поставила је у 
својим есејима извесне поетске принципе који се односе према фикцији, 
коју је она писала, као парадигма. Парадигматска истинитост песничког 
исказа условљена је постојањем теоријске претпоставке о парадигми, ис-
товетношћу с теоријском претпоставком о парадигми и кореспонденцијом 
теоријске претпоставке песничког исказа и парадигме. Нећемо дубље за-
лазити у остале теорије истине, евиденције, консензуса или прагматике бу-
дући да ћемо се у истраживању ослонити на кореспонденцију субјекти-
вних поетичких ставова В. Вулф у роману „Ка светионику“ и есејима, а 
будући да је сматрала да фикција какву пише води до сазнања говорићемо 
и о темама које је сматрала важним за сазнање живота али и припо-
ведачким техникама које користи у формалној организацији романа. 
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O ПРИПОВЕДАЊУ 

 
Поред облика, или како их новија теорија назива, дискурса биогра-

фије и есеја, В. Вулф је залазила и у друге приповедачке форме, са тежњом  
за бољим разумевањем живота. Док приступа делу Данијела Дефоа пре-
длаже два пута: „Један од прилаза Робинзону Крусоу, „пут кроз развој 
романа“, други је „пут кроз живот писца“. И ту, на небеским пашњацима 
биографије, можемо провести много више часова него што је потребно да 
се од корица до корица прочита сама књига“ (Вулф 1956:213). Али и по-
ред примамљивих „небеских пашњака биографије“ не запоставља значај 
унутрашњег приступа где нас очекује „усамљена битка, један посао 
између писца и читаоца који треба обавити без икаквог даљег одгађања“ 
(Вулф 1956:214). Кретање од спољашњости ка унутрашњости каракте-
ристичан је за још неке писце са почетка 20. века али упркос трврдњи 
попут „ ...орнаменти тога света што нам их намећу критичари и догађаји из 
живота писца на које нам биографи скрећу пажњу само су површне 
вредности које нам ничему не служе“ (Вулф 1956:215) она покушава да 
„загосподари пишчевим погледима“ (Вулф 1956:215). Обиље корисних, а 
неретко и изразито поетских одломака из живота писаца срећемо међу 
њеним есејима који су од велике користи у реконструкцији њихових жи-
вота али сам избор тема говори и о погледима В. Вулф. Писма једне мле-
карице и једне грофице, усамљеност Свифтова, узвик једне жене у једном 
салону „Ја сам Кристина Росети“, чему се смеју деца у кући Остенових, 
дивљина јоркширских вресних поља помажу у проналажењу оног важног 
места за које се Вулф пита да ли је овде или тамо (Вулф 1956: 82). Поред 
овог, ту је и питање „...како романсијер уређује свој свет“ (Вулф 
1956:215)? У складу са својим субјективистичким погледима, она захтева 
независност и слободу читања, а као можда и најбољи начин упознавања 
писца и дела, предлаже само писање (Вулф 1956:281). Фикција није 
биографија, не говори само о чињеницама, она улази у унутрашње светове 
ликова откривајући много више о њиховом унутрашњем животу него што 
би могао материјалистички роман, али тај пут у дубине унутрашњости ни-
је бесконачан. Њена техника се заснива на индиректном говору и слобо-
дном индиректном стилу којим приповедач постиже неограничен приступ 
психолошкој унутрашњости ликова, али не говори у првом лицу, нити пре-
дставља ток свести у презенту попут Дороти Ричардсон или Меј Синклер 
(Стевенсон 1992:54). Нема чак ни слободних монолога попут Џојсових, у 
репрезентацији мисли Моли Блум, нити нарушавања синтаксе реченица 
какве срећемо на прелазу у свест Леополда Блума (Стевенсон 1992:54). 
Питање дистанце је једно од значајнијих питања, коме се враћа и у есејима 
и у роману. Приповедач се неизмерно приближава мислима ликова, можда  
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најближе у слици вечере Ремзијевих са пријатељима, али тежи опису ра-
дије него исказивању директних мисли (Стевенсон 1992:55). Употребом 
парентеза, она наглашава значај једног места смањујући важност другог, 
чиме ритмично управља пажњом читаоца. На пример „Све изгледа могу-
ћно. Све изгледа добро. Управо сад (али ово не може да траје, помисли  
она, издвајајући се од тренутка док су разговарали о ципелама), управо сад 
је постигла сигурност; лебди као кобац у ваздуху; као развијена застава у 
елементу радости која испуњава сваки живац њеног тела, пуно и слатко, не 
бучно, пре свечано, јер произилази, помисли она, од њеног мужа, деце и 
пријатеља“ (Вулф 2004:111). Из примера се могу приметити и глаголи који 
описују унутрашња стања ликова, што је посебно карактеристично за 
фикцију и неизводљиво биографији или историји. Изрази: она помисли, 
осећала је, питала се допуштају приповедачу да прикаже унутрашњост 
других лица, што би у другим дискурсима изазвало утисак невероватности 
приповедања. Испитивање субјективних мисли и осећања није довољно 
заступљено, а облик који би то могао чинити јесте фикција. Овакав став 
Вулф можда дугује и Фројдовој психоанализи, а касније је то довело и до 
бројних психолошких студија изведених на њеним романима. Стивенсон 
још запажа и употребу метафоре као средства за описивање додира стања 
свести са спољашњим светом. Док Џејмсу чита бајку гђа Ремзи размишља 
о догађајима рибара али и дневним утисцима. Начин, како се њена мисао 
креће описан је сликом: „... јер је прича о Рибару и његовој жени као бас 
који тихо прати неку арију, која се с времена на време неочекивано по-
дигне у мелодију“ (Вулф 2004:66). Спољашњи и унутрашњи свет се наи-
зменично смењују, с тим што у првом и последњем поглављу преовладава 
људски дух, док у другом, приповедање узима перспективу природе из ко-
је људски животи, патње, сама смрт заузимају она небитна места из па-
рентеза, као што је разговор о ципелама тривијалан у поређењу са узлетом 
духа гђе Ремзи. О перспективи расправља у есејима док говори о ремек 
делима и Прусту: „У ремек делима – а то су књиге у којима је визија чиста 
и ред постигнут – он (Пруст) нам тако сурово намеће своју перспективу да 
нам то редовно наноси бол – наша таштина је повређена зато што је 
поремећен наш сопствени ред“ (Вулф 1956:217). Писци модерне, посебно 
они велики, кадри су да тако снажно наметну своје виђење да код читаоца 
изазивају повреду и бол. Стална промена перспективе, гледање туђим очи-
ма или гледање са педесет очију карактеристично је за роман „Ка свети-
онику“. Погледи гђе Ремзи, Лили Бриско, Г. Ремзија, Вилијема Бенкса и 
осталих наизменично се смењују, али друго поглавље у коме је предста-
вљен поглед природе, времена, ветра, светионика толико нас дистанцира 
из света људи да „... једва да је остало ма шта од тела или духа по чему би 
се могло рећи ’Ово је он’ или ’Ово је она’“(Вулф 2004:136). 
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O TEMAMA ПРИРОДЕ, ЉУБАВИ, ТРАЈНОСТИ УМЕТНОСТИ 

 
Природа за њу није романтична, није одраз људског стања већ спо-

љашњи  простор  у коме  човек нема истакнуто место. Расправа Чарлса Те- 
нзлија и Вилијема Бенкса о трајности Скотових романа узнемирава гђу Ре-
мзи и прети да, уколико се г. Ремзи осети угроженим будући да и сам су-
мња у дуговечност свога рада, упропасти сав труд гђе Ремзи око стварања 
хармоније и пријатељства те вечери. Са друге стране, из угла неумољивог 
протока времена гђа Макнаб и гђа Бест „ ...полако и трудно, са метлом и 
кофом, бришући, рибајући,заустављале су крварење и труљење; избављале 
су из језера Времена, које се брзо затварало преко њих, час зделу, час 
орман; извадиле су из заборава све Скотове романе и сервис за чај једног 
јутра“ (Вулф 2004:149). Романи Валтера Скота и сервис за чај постављени 
су индиферентно једни поред других. 

Питање о пролазности живота, о трајању уметности, о вези трајно-
сти и вредности појављује се и у есејима и у роману. Ветрови и поветарци, 
иако персонификовани, неумољиво„ ...постављају и опет понављају своја 
питања – Хоћете ли избледети? Хоћете ли нестати“ (Вулф 2004:139)? Дух 
г. Ремзија опседнут је овим проблемом. Како да зна хоће ли неко или не-
што трајати, хоће ли он трајати, па се пита: „А колико ће трајати његова 
слава? Допуштено је чак и хероју који умире да мисли, пре него што умре, 
како ће људи говорити о њему после. Његова слава траје можда две хи-
љаде година. А шта су две хиљаде година (Питао се г. Ремзи иронично, зу-
рећи у живицу)“ (Вулф 2004:41)? И овде спољашњи предмет, живица, пре-
кида унутрашњи ток мисли г. Ремзија што, готово комично, указује на не-
могућност комуникације унутрашњих доживљаја човека са спољашњим 
светом. За разлику од Ремзија, Вилијам Бенкс не придаје значаја проме-
нама моде. „Ко може да каже шта ће трајати – у литератури или, доиста, 
ма у чему другом“ (Вулф 2004:114). У есејима, В. Вулф покреће ово пи-
тање поводом двестоте годишњице „Робинзона Крусоа“ и у расправи о са-
временицима, где закључује да ако се пренесемо сто година у напред, не 
да „ ...нисмо у стању да се сложимо за једну исту књигу већ да више него 
сумњамо да таква књига уопште постоји“ (Вулф 1956:161). У последњем 
поглављу, на путу ка светионику, Кем, подстакнута узвиком свога оца: 
„чије речи су стално пробијале њену свест“, размишља о прошлим данима 
који су „ишчезли, збрисани, прошли, нестварни“ док је стварност „барка и 
једро са закрпом“ (Вулф 2004:179).  

Будући да време тече, да се свет, човек и уметност мења и нестаје, 
Ремзијеви и њихови гости, сваки на свој начин, трагају за нечим трајним и 
вредним. Лили Бриско, посредством сликарске уметности, покушава да 
обликује тренутак у коме гђа Ремзи чита бајку о рибару и рибици малом  



Дражен Г. Јашовић 

167 
 

 
Џејмсу, на степеништу породичне куће. Током сликања, Лили износи не-
колико коментара који се тичу перцепције, форме, памћења, мишљења, ди-
станце, комуникације, могућности или немогућности изражавања мисли, 
лепоти, тренутку. У првом поглављу романа, Вилијам Бенкс добија при-
лику  да види  слику и да  пружи свој коментар. Он посматра слику, поста- 
вља питања: шта представља љубичасти троугао, може ли се тако одати 
поштовање, шта она жели да направи од тога? Лили говори о односу сенке 
и светлости, односу маса, неопходности повезивања и опасности наруша-
вања целине. Приповедач описује догађај са дистанце, не слика њихове 
унутрашње доживљаје већ спољашње покрете, Лили затвара кутију за боје 
чвршће него што је потребно, чиме као да затвара једно виђење, један свет. 
Оно што је важно овде није изглед слике, или расправа о техници и стилу 
Лили Бриско, нити укусу Вилијема Бенкса у чијем је дому највреднија сли-
ка трешње у цвету на обалама Кента коју су критичари хвалили и високо 
проценили. Важан је поглед који Вилијем Бенкс упућује ка гђи Ремзи која 
чита бајку, баш у тренутку кад је Лили хтела да је критикује, како узбу-
њује и како је охола. Г. Бенкс својим заносом, белим научничким манти-
лом, гледа је чисто и безлично, љубављу дестилисаном и филтрираном, 
која „ ...никад не покушава да шчепа свој предмет; него, као љубав коју 
математичари гаје према својим симболима или песници према својим 
фразама, која треба да се излије широм света и постане део људског бла-
гостања“ (Вулф 2004:53). Она ће тек после низа година, кад поново посети 
острво и кућу моћи да гледа очима Вилијама Бенкса. Тек тада, после смрти 
гђе Ремзи, Пру и Ендруа, венчања Пола и Минте, успева да у сећању 
реконструише, да поново доживи тај дан филтриран и дестилисан у 
времену и другим очима види слику мајке, која чита бајку дечаку на 
степеницама. Проблем је у томе што јој „увек нешто измиче“, реченице и 
визије долазе, „дивне слике“ али она жели „ ...баш онај дрхтај нерава, баш 
то, пре него што постане ма шта“ (Вулф 2004:206). Сликарско платно је „ 
...бедна машина, немоћна машина ... тај људски апарат за сликање или за 
осећање; увек се поквари у критичном тренутку“ (Вулф 2004:206). 

 
О МОДЕРНИСТИМА, ВРЕМЕНУ И ПРОСТОРУ 

 
Са проблемима исказивања мисли Вулф се суочавала техникама 

приповедања које данас називамо модерним. Открити трептај унутрашњег 
пламена који осветљава поруке ума или се приближити хитрини ума су 
највиши циљеви прозног приповедача. Овим вештинама владао је Џојс и 
она му је због тога указивала поштовање, како примећује Стивенсон. Ве-
лика је разлика између замишљеног планирања далеко од платна и ства-
рног узимања кичице и повлачења првог потеза, каже Лили Бриско. Идеју,  
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једном виђену и осмишљену и доживљену треба пренети на платно или 
папир. Са речима је можда и теже, зато што „речи одлепршају у страну и 
погоде предмет и сувише ниско. Тако човек одустаје од покушаја; онда 
мисао опет потоне: тада човек постаје као већина средовечних људи смо-
трен, лукав, са борама међу  очима и изгледом непрестане стрепње. Јер кa- 
ко се могу изразити речима ове емоције тела“ (Вулф 2004:191-192)? Овај 
проблем је, према њој, карактеристичан за модернисте, па Стерново инте-
ресовање за ћутање више него за речије довољно да га учини модерним 
(Вулф 1956:241-242). 

Осим проблема са начином и средством израза, проблем је и 
дистанца која је у трећем поглављу остварена временским померањем, 
прошло је десет година, а ифизичка удаљеност међу ликовима остварена је 
одласком барке ка светионику. Док за Кем острво нестаје у измаглици, и 
једина стварност постаје барка, Лили слика госпођу Ремзи како је седела 
на степеништу пре десет година.. Џејмсов поглед је управљен ка једру, г. 
Ремзи чита књигу и не примећује чак ни смирај ветра, који је трајао кратко 
али довољно да узнемири Џејмса, само г. Кармајкл лежи на сунцу као и 
обично, а о његовим мислима ликови, па и приповедач само претпо-
стављају. Приближити се животу што је могуће више циљ је прозног при-
поведања према В. Вулф. Још једна особина која Стерна приближава 
модернистима јесте „нестајање уобичајених церемонија и конвенција које 
држе писца и читаоца на пушкомет једног од другог“ (Вулф 1956:239). Не-
престано приближавање и удаљавање указује напроблем конвенције, пози-
ва читаоца на учешће и чини приповедање динамичним. Г. Ремзи стоји 
пред цвећем али га не види или седи у барци али је мислима миљама да-
леко. Тек понеки узвик, извучен из контекста оглашава његово присуство 
за друге ликове. Са друге стране, иако је гђа Ремзи већ само обрис у 
сећању, Лили Бриско је доживљава као никад ближу и комплетнију. Ово 
питање појашњава опис слике пучине у којој „ ...таласи изгледају симе-
трични гледани са врха стене, али за пливача они су одељени стрмим по-
норима и запенушаним врховима“ (Вулф 2004:170). Спољње и унутарње, 
блиско и далеко, бесконачност времена и тренутак, субјекат и објекат чине 
се најчешћим елементима фикције В. Вулф, а трагање за хармонијом, си-
нтезом, равнотежом мотив приповедања. 

Према формалном уређењу роман „Ка светионику“ јесте фикција, у 
смислу који је одредила и бранила В. Вулф. Према њеном мишљењу, фи-
кција на искључује остале приповедачке облике у потрази за неким иде-
алним простором у коме би постојала у чистом стању, већ радије користи 
знања из биографија, есеја, писама, историја којима употребом нових те-
хника приступа из другачијег угла. У једном од есеја каже: „Сасвим је је-
дноставно рећи: пошто су књиге већ класифициране – белетристика, био- 
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графија, поезија – треба да их и ми тако издвојимо и узмемо од сваке врсте 
оно што она може да нам пружи. Али мало људи тражи од књиге оно што 
она може да им да. Ми најчешће прилазимо књигама с неодређеним и по-
дељеним расположењем, захтевајући од белетристике да буде истинита, од 
поезије да буде лажна, од биографије да ласка, од историје да рашчисти 
све наше предрасуде. Кад  бисмо  могли  да разгонимо сва та предубеђења,  
била би то изванредна ствар“ (Вулф, 1956:280).  Тако да у њеној фикцији 
можемо да препознамо тематске и формалне сличности са другим облици-
ма захваљујући поетским принципима којепредлаже у својим есејима и 
који јој допуштају много више слободе него што је било дозвољено есеју 
или аутобиографији, на пример.  
 

ЗАПЛЕТ РОМАНА И КЊИЖЕВНИ ОБЛИЦИ 
 

Цела прича романа одређена је путовањем ка светионику. На поче-
тку они планирају одлазак, да би на крају неки од њих и успели да стигну. 
Ако погледамо традиционални путописни роман, можда и нема превише 
сличности, само обриса, али начин њеног коментара путописа у есеју о 
Стерну указује на више сличности: „Он је одиста путовао по Француској, 
али је пут често пролазио кроз његову машту и његови главни доживљаји 
нису се одиграли са разбојницима и на врлетима, већ са емоцијама његовог 
срца“ (Вулф 240:1956). Роман о одрастању, билдунгсроман, може да по-
служи упоређивању такође. Џејмс је од свог детињства у прећутном, али 
јако емотивном сукобу са оцем: „Да му је при руци нека секира, жарач, 
или ма које друго оруђе које би пробило груди очеве и убило га на месту, 
Џејмс би га се латио“. (Вулф 2004:8). На барци, на путу ка светионику та 
мржња кулминира, али пред само искрцавање г. Ремзи гледа на сат и узви-
кује „Браво“, што је, могуће, гест којим Џејмс добија коначну похвалу и 
одобравање свога оца. Кем је са почетка, бар у очима Лили Бриско „ди-
вљакуша“; за гђу Ремзи њене мисли су као „бунар“ у коме нестаје порука 
коју Кем треба да пренесе куварици. На крају она дубоко промишља о, 
иначе тешко разумљивим узвицима г. Ремзија, али његове речи допиру до 
њене свести и она са дубоким разумевањем понавља: „Ми ишчезавамо, 
свако за себе“. И Кем и Џејмс одрастају и сазревају у развоју радње.  
  На крају би занимљиво било поменути и ставове В. Вулф о ауто-
биографији из есеја о Монтењу. Питање до које је мере и да ли је аутор 
присутан у роману, је проблем о коме размишља и сама В. Вулф: „Морамо 
се упитати до које се мере пишчев живот одражава у књизи – до које се 
мере писац сме тражити у њој? То су питања која наваљују на нас док 
читамо те биографије и писма“ (Вулф 1956:286). Колико можемо да са-
знамо о самом делу читањем биографија и колико ће нам знање о животу  
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аутора помоћу у разумевању или повећати уживање у самом делу? А зар 
не би најлакше било писати аутобиографију јер „ ...нама су наше црте лица 
најпознатије“ (Вулф 1956:9). Ипак, кад почнемо „ ...перо нам испада из 
руке; писање је дубока, тајанствена и ужасна ствар“ (Вулф 1956:9). 
Приповедач најприсније описује унутрашњи ток мисли гђе Ремзи, и она 
најдубље  улази  у  размишљања  о самој себи док  чита  бајку Џејмсу или  
Шекспирове сонете у радној соби. Сонет, за разлику од неуређених и 
асоцијативних мисли госпође Ремзи представља облик у коме је суштина и 
целина живота заокружена. Једно читање није довољно тако да ће морати  
„ ...опет да чита. Не може да се сети целокупног облика те ствари. Мора да 
се уздржи оцене...“ И онда, ево, изненада целина уобличена у њеним 
рукама, лепа и разумна, јасна и савршена, суштина исписана из живота и 
заокружена – сонет“ (Вулф 2004:128). Читајући, она може да размишља о 
свом животу, али права тешкоћа је рећи истину о себи, сасвим открити 
себе и како се изразити (Вулф 1956:9-11). И поред проблема са успоста-
вљањем контакта са другима, „ ...постоји највише тешкоћа да се буде ја. 
Душа – или живот у нама – никако се не слаже са спољашњим животом“, 
каже Монтењ (Вулф 1956:11). 

Релације између спољашњег и унутрашњег, питање како изразити 
мисао другоме или како разумети мисао другога, како разумети сопствени 
дух, можда су и централна питања В. Вулф. У есејима она трага за живо-
тима људи прикупљајући најразноврснију грађу коју у фикцији организује 
и употребом нових, понекад и експерименталних техника покушава да 
пренесе другима. И у процесу увек има у свести проблеме који настају ко-
ришћењем било којег средства израза. На крају преовладава субјекти-
вност, зато што филозофију г. Ремзија о „субјекту и објекту, и природи 
реалности“, једино Ендру разуме, али он гине у рату у Француској. Лили 
Бриско, у тренутку на крају приче, повлачи једну црту у средишту, чиме 
успоставља тражену равнотежу и усклађује односе маса на слици. 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
Тема о којој смо говорили у раду тиче се разумевања фикције са 

становишта Вирџиније Вулф, а потом и описа односа фикције са истином 
уз примере из романа „Ка светионику“ и збирке „Есеји“.  

Фикција, како је В. Вулф схвата, разликује се од „...стандарног 
разумевања фикције које одриче везу између књижевности и истине“ 
(Квас 2011:38). За њу је фикција одређена жанровски, у ужем смислу, што 
значи да врста прозе какву она пише покушава да приђе ближе животу и 
да тачније и искреније прикаже свој субјективни доживљај истине. Пут до 
истине књижевност остварује својом  сазнајном  функцијом, до које В. 
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 Вулф долази пажљивим посматрањем живота.   

У есеју о модерној прози она прво говори о томе шта фикција није, 
уз навођење аутора којима живот измиче. Критикује „апаратуру“ (Вулф 
1956:81) аутора које сматра материјалистима, суровост и грубост њихових 
карактера, њихов труд да „тривијално и пролазно учине истинитим и тра-
јним“. Њена, поетски надахнута критика, усмерена је на популарне облике 
романа са краја 19. века која је фикцију видела као пуку забаву. Код Дефоа, 
Стерна, Адисона запажа многе вредности, што значи, како и сама каже, 
„нисмо се посвађали са класичарима, када кажемо да смо се посвађали са 
господином Велсом, господином Бенитом и господином Голсвордијем“ 
(Вулф 1956:78). У расправи са писцима материјалистима она не раскида 
везу чињеничне стварности и фикције, али сматра да фикција не предста-
вља само чињеничну стварност већ и сложену стварност која је исто тако 
део живота. 

Облик романа који је у моди много ћешће промашује неголи што 
пружа оно што тражимо, а тражимо живот. За њу, реч живот има исто 
значење као и реалност, али реалност је често употребљавана нејасно од 
стране критике са којом расправља, тако да, иако признаје нејасност те-
рмина „живот“, ипак избегава појам реалност. Наводи још неколико сино-
нима како би ближе одредила своју мисао: „живот или дух, истина или 
реалност, она битна ствар ...“ (Вулф 1956:82)   

У другом делу есеја говори о томе каква фикција треба да буде не 
би ли могла да обухвати, или да покуша да представи, сву комплексност 
живота. Само „храброст и искреност“ (Вулф 1956:83) нису довољни, метод 
треба да буде слободан како дух не би био спутан. Кратку причу (при-
поветку) не одређује само заокругљеност и дужина. Она може да буде и 
неодређена и незавршена, са емфазом на другом месту; она није нити ко-
мична нити трагична, а опет мора да буде кадра представити живот. И 
формални изглед приповетке, њену дужину и заокругљеност или отворе-
ност пореди са својим доживљајем живота који је, према есеју о модерној 
прози, критеријум за одређивање истинтости фикције.  

Главни задатак фикције је да се приближи животу, а живот је 
реалност, битна ствар, истина, дух. Фикцији ништа није забрањено „сем 
лажи и претензија“ (Вулф 1956:88). Како би фикција била истинита, или 
како би истинито представљала живот, она мора да буде сложена, ори-
гинална, а не производ навике, окренута више духу неголи материји. Го-
сподин Велс је, на пример, према њеном мишљењу, „материјалиста просто 
из доброг срца, преузима на себе посао који је требало да обаве државни 
чиновници...“ (Вулф 1956:80). За В. Вулф, фикција није низ ...“ формалних 
конвенција грађења фабуле или жанровских конвенција“ (Квас 2011:39) 
већ угледање на живот. 
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Платон негира сваку истину књижевности тако што јој одузима 

приступ општем или идеји. Књижевност је истинита уколико одговара 
етичком моделу истине, који одређује филозоф или група филозофа путем 
консензуса. Аристотел примећује могућност песме да кореспондира чиње-
ничној и/или сложеној стварности али за истинитост захтева још један 
услов, кохеренцију. Иако се теорије кохеренције развијају касније, ипак се 
почетак ове теорије може препознати у Аристотеловом делу. Према теори- 
 
ји кохеренције сви елементи дела морају бити у складу један према дру-
гом, појединачни елемент је истинит ако је у складу са целином, а у 
кохерентној целини сваки појединачни елемент мора бити истинит. Ми-
метички модел истине, код Аристотела, произилази из теорије кореспо-
нденције, а уз теорију кохеренције чини „....двоструки услов истинитости 
песничког дела“ (Квас 2011:203). Аристотелова теорија истине уклапа се и 
у епистемолошки модел зато што „...песничко дело настало под дејством 
мимезе носи неко особено знање које води и до чињеничне и до паради-
гматске истине“ (Квас 2011:203). Према субјективној теорији сазнања, која 
спада у оквире епистемолошког модела, сазнање се стиче једино путем 
личног искуства. Међутим, како ово није увек могуће, читање искустава 
других „...омогућава читаоцу да ’проживи’ ситуације какве није искусио у 
стварном животу“ (Квас 2011:46-47).  

И В. Вулф је сматрала да књижевно дело или тачније фикција води 
до сазнања и то путем угледања на живот, који, за разлику од матери-
јалстичког романа не подражава чињеничну стварност већ сложену, одно-
сно сам живот који је сачињен из „миријаде утисака“. Њена фикција по-
дражава живот, али не објективно него субјективно виђење живота о чему 
говори у својим есејима. Будући да сматра да фикција води и до сазнања 
живота могуће је да се проза, какву сама пише, уклапа у епистемолошки 
модел субјективне теорије сазнања. До сазнања роман „Ка светионику“ до-
лази пажљивим посматрањем живота. На пример, осећања, посебно осе-
ћање љубави, представљено је из неколико различитих перспектива разли-
читих карактера. Најупечатљивија је љубав г. Бенкса према гђи Ремзи док 
седи на степеништу и Џејмсу чита књигу. Овде приповедач не завршава 
слику, већ наставља да говори о љубави, не појединачног човека према 
жени, већ љубави научника према математичкој формули, љубави мајке и 
детета или љубави човека према идеји мајке и детета или породице. Даље, 
још неки аспекти љубави су љубав младог пара, брата и сестре, оца и сина, 
гђе Ремзи према сиромашнима, Чарлса Тензлија према гђи Ремзи и слично. 
Поред љубави, исдвајају се и осећања поштовања, лојалности, пријатељст-
ва, бриге, чежње, апатије, гордости, предрасуда, мржње.  

У раду смо, пажљивим читањем и упоређивањем одломака поку- 
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шали да успоставимо везу на основу сличности романа и есеја. Теме из ро-
мана обрађене су у есејима, не у тако сложеном облику како јој је омо-
гућила фикција за чије се писање залагала већ како је дозвољавао облик 
есеја, а на основу података из биографија, писама или историје. Могуће је 
упоредити поглед на природу у роману „Ка светионику“ и у есеју „Џејн 
Ејр и Оркански висови“, љубав г. Бенкса и Лили Бриско са љубављу 
сатиричара Свифта и Стеле из писама, Дефоа и његову слику породице са 
Ремзијевима. У раду смо још говорили о њеном виђењу тема трајности 
уметности,  односа спољашњег и унутрашњег, дистанци, перспективи, фи- 
кцији, о модерној књижевности и традицији, форми приповедања. Ове 
принципе она поставља у есејима, а покушали смо да их пронадјемо и 
упоредимо са романом.  

Вирџинија Вулф захтева од фикције да се приближи животу, а 
живот је схваћен пре као општа неголи као чињенична стварност. Писци 
материјалисти превише пажње поклањају објекту док субјекат остаје 
непотпун и занемарен. За њу је фикција истинита уколико одговара веома 
сложеној стварности живота који није „низ симетрично поређаних шаре-
них сијалица, већ сјајан ореол, полупровидан вео који нас окружује од по-
четка до краја наше свести“. (83) Писати на овај начин значи ослободити 
се навика, понављања и крутости духа и слободном употребом метода и 
техника представити истинитост живота.      
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Sammary 
 

This paper deals with relations of truth and fiction in afore mentioned 
V. Wolf’s work of fiction. We have tried to define terms truth and fiction in 
relation to V. Wolf’s understanding of literary forms and genres. Research 
methods used in this paper are close reading and passage comparison of V. 
Wolf’s fiction and her essays. Both in fiction and essays she is determined to 
understand life but accomplished effects differ due to formal differences among 
these discourses. 
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КЊИЖЕВНО-ТЕОРИЈСКИ И КРИТИЧКИ СИСТЕМ  

ЕПОХЕ РЕАЛИЗМА У ЕВРОПИ 
 
Апстракт: У раду аналазирамо књижевну критику и књижевно-теоријско 
промишљање, односно парадигматско утемељење позитивизма и реа-
лизма, њихово прожимање, спајање и диференцијацију. То чинимо на 
примеру теоријских система великих европских теоретичара и књиже-
вних историчара који су обележили овај правац у светској књижевности 
(Сент-Бев, Ернест Ренан, Иполит Тен Вилхелм Шерер, Гистав Лансон, 
Анатол Франс, Бјелински, Чернишевски, и други). Својим радовима  и 
ангожовањем на пољу историје и критике, они су доказали сврсисходност 
утилитарног у књижевности и спецификум реалистичке миметике. Ми у 
раду показујемо њихово значење у односу нашу актуелност, када је у 
односу на успостваљену временску дистанцу могуће сагледати у којој 
мери су ови теоријски радови утицали на формирање естетичког и акси-
олошког мишљења у будућности. 
 
Кључне речи: књижевна критика, реализам, позитивизам, естетика. 
              

  Појмовни парови „нова наука“ „нових људи“ у историји 
књижевности и културе одређују се термином реализам, а у исто-
рији науке и мишљења термином позитивизам. Позитивизам у на-
уци и у филозофији није ништа друго до одговор епохе на тежњу 
романтичара који су на темељима Хегеловог динамичког тотали-

тета (где Једно/Цело садржи истину, добро, и лепо, а као Цело 
треба да захвати субјект, објект и праксис), изградили идеалисти-
чку филозофију. 

Доминацију материјалистичког погледа на свет, узрокова-
ног индустријском револуцијом није могао да задовољи Хегелов 
апсолут грађен на метафизичким основама. Јављају се нове по-
требе нових људи у новим условима. Тога је био свестан Огист Ко-
нт (1798-1857) који ће у делу Курс позитивне филозофије (1830-
1842) ударити темеље позитивистичкој филозофији. Конт ће при-
метити да је људска мисао, као и сазнајни процес прошао кроз три  

                                                 
1 pjasovic@gmail.com 
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етапе: теолошку, метафизичку и научну. Са позитивизмом људска 
мисао добија  научно утемељење које је проверљиво. Тако метафи- 
зика немачког класичног идеализма бива превазиђена. Прагмати-
зам и утилитарни захтеви мишљења узроковали су развој сци-
јентизма. Сцијентистички прилаз испитиваном ће имати велики 
утицај на мишљење у другој половини XIX века, посебно у обла-
сти књижевности.2  

Не постоји прост знак једнакости између позитивизма и Па-
рнаса или симболизма, као што није упутно грубо изједначавање 
теорије реализма и натурализма, мада је натурализам белетристици 
овог раздобља најближи. Проучавање књижевности, пре свега, у 
овом раздобљу, захуктава се и израста у једну посебну дисциплину 
и чини посебан вид конституисане стваралачке научно образло-
жене и сврсисходне праксе. Позитивистички сцијентизам иницира 
стварање најважнијих друштвених наука, као што су социологија, 
историја и економија. Убеђење да све има свој каузалитет и да се 
сврсиходношћу, односно научним прагматизмом може образложи-
ти, резултирало је идеалом да се проучавање белетристике учини 
научним где ће резултати бити научно проверљиви, а испитивање 
белетристике ће добити статус самосталне научне дисциплине.  

Позитивисти су, као и романтичари,  имали негативан однос 
према класицистичким поетикама, али је тај антагонизам био за-
сннован на различитим основама. Док су романтичари били против 
                                                 
2 Калаковски у својим истраживањима филозофске позитивистичке 
мисли, не проналази позитивизам само у делима Конта, Мила и Спенсера, 
као облик мишљења, позитивизам постоји далеко пре XIX века, али и 
знатно касније. До тога је дошло јер је он позитивизам посматрао као 
“одређено становиште које се тиче људског сазнања” (Калаковски, 1971: 
30).  То ће рећи да, ако позитивизам не посматрамо као доктринарно од-
ређење једног филозофског система који је спецификум дате епохе, већ га 
третирамо као могућност, аспекат, приступ, онда је могуће налазити га 
готово у свим филозофским системима, али не као систем, већ као модел 
приступа проблемима који се своди на практицизам и евентуално реа-
листички сцијентизам. Калаковски је даље уочио четири карактеристике 
позитивизма, које назива регуле: феноменолошка (нема реалне границе 
између суштине и појаве); номиналистичка (укидање претпоставке да 
било каквом знању које је формулисано општим терминима у стварности 
ишта одговара изузев конкретних предмета); оспоравање сазнајне вре-

дности и вредносних судова, и четврта регула, могућност јединства нау-

чног метода. О овоме видети: Лешек Калаковски, Филозофија позити-

визма, (1971), као и  Богдан Шешић, Позитивизам, у: Савремена фило-

зофија (1970). 
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Аристотелове поетике због нормативизма, који су диктирала тео-
ријска правила као обрасци стварања, дотле су позитивисти против 
нормативне поетике и реторике због њихове метафизичке заснова-
ности. Они су били уверени да је песничко стварање лишено сва-
ког метафизичког ореола. 

Основне интеције позитивизма у изучавању књижевности су: 
историцизам, сцијентизам, субјективизам, биографицизам, психо-

логизам и социологизам; као ставове можемо издвојити убеђење да 
се све може објаснити каузалитетом и да се садржина и форма у 
књижевноуметничким делима могу третирати одвојено. 

Позитивистички метод је науци о књижевности, пре свега, 
донео велике синтезе у области књижевне историје3 које се и данас 
проучавају као егземплари епохе, али и као значајни беочузи у 
структуралном ланцу развоја идеја. Позитивизам је допринео и да 
се заснује наука о књижевности као засебна аутономна научна ди-
сциплина. 

Претеча позитивизма у књижевности и велики претходник 
позитивизма је један од најчувенијих светских књижевних крити-
чара, француски критичар Сент-Бев (1804-1869). Огледао се у бе-
летристичком стваралаштву без знатнијег успеха. Можда зато 
Сент-Бев (Charles Augustin Sainte-Beuve), неостварен као белетри-
стички писац није могао да призна ни оствареност великих фра-
нцуских писаца, као што су били: његов дугогодишњи пријатељ 
Иго, или Балзак којег није могао да схвати, или Флобер и Стендал 
које је више тумачио но што је схватао величину њихове гени-
јалности. И, на крају, Бодлер којем није дао неопходну подршку, 
већ га је препустио његовој несрећној судбини. На другој страни 
имамо ситуацију да је маргиналне писце фаворисао преко мере. 

Као сарадник часописа Le Globe, члан кружока Cénacle, a ка-
сније сарадник Revue de Paris, и National, Сент-Бев се целокупним 
својим бићем посветио критици. Готово да нема значајније књиже- 
 

                                                 
3 Велике синтезе књижевне историје су: Тенова Историја енглеске 

књижевности (1867), која је дала подстрека другим ауторима да се 
прихвате овог посла и метода; Де Санктисова Историја италијанске 

књижевности (1870-72); Шерерова Историја немачке књижевности 
(1895); код Срба би то била Скерлићева Историја нове српске 

књижевности (1914) – мада се као резултат јавља на почетку XX века, 
разлог томе, је прво, у закаснелој епоси реализма, односно позитивизма  у 
Србији, а друго, могућност долажења до идеја које се нису могле тако 
великом брзином ширити према балканским полуписменим крајевима.  
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вне појаве коју он није регистровао.4 Као аксиолог није увек био на  
висини задатака, јер је руковођен импресијом знао често да на-
прави аксиолошке омашке, по којима је уосталом и остао упамћен. 
На крају, суштински гледано, критичари се памте по откривеним 
литерарним новинама или начињеним аксиолошким промашајима, 
све остало је препуштено забораву. Без обзира на све то, Сент-Бев 
је остао упамћем у светској књижевној историји који је од књиже-
вне критике направио парадигму. 

Књигом Шатобријан и његова књижевна група, Сент-Бев се 
дефинитивно отргао од идеологије романтизма. Тако је Сент-Бев 
естетском и идејном апсолутизму својих савременика супротста-
вио релативизам животних и књижевних чињеница. Симпатија 
према делу и саживљавање са њим постаје његов основни мето-
долошки принцип. Природна последица тога је убеђење да је бе-
летристичко дело резултат пишчевог психо-физичког и моралног 
бића. Зато овај критичар  писце подвргава анализи тражећи у њи-
ховој приватној биографији елементе природне поделе и систе-
матизације велике поделе духова (Les grandes divisions naturelles qui 
répodent aux families d’esprits).   

Сент-Бев је у својим критичарским напорима тежио да от-
крије човека из уметничког артефакта: “Meni se čini da književnost 
– književnu proizvodnju  -  ne možemo odvojiti, ili da je ona uopće 
odvojiva, od ostalog čovjeka i njegove prirode. Mogu uživati u nekom 
djelu; no teško mi je o njemu suditi neovisno o znanju o samom čo-
vjeku” (Sainte-Beuve, 1979:343). То је умногоме допринело да Сент-
Бев буде идејни вођа позитивиста, пре свих Тена и Лансона.  

Ернест Ренан (Ernest Joseph Renan, 1823-1892), потомак је 
старе француске породице која је по традицији давала свештенике,  

                                                 
4 То уопште није било лако иако се тадашња књижевна продукција битно 
разликовала од данашње, ипак је било немогуће једном човеку да испрати 
све књижевне појаве. Зато је Сент-Бев морао да ангажује секретаре како 
би испунио оних двадесет и осам књига приказа. Његови секретари су 
одржавали контакте са редакцијом и издавачима, набављали  књиге, 
читали су му књиге, јер је Сент-Бев имао слаб вид, налазили су му 
податке и проверавали референце, писали су по његовом диктату, 
исправљали текстове и одржавали везу са редакцијом часописа. Сент-Бев 
је тако издржао многе године, али је морао мењати секретаре. Њих је 
било шест: Лакосад, Николардо, Лакроа, Понс, Левалоа и Труба. Сви они 
су били врло озбиљно талентовани људи који су познавали књижевне 
прилике. Зато ће им Сент-Бев одати и почасти у додатку четвртог тома 
својих приказа. 



Предраг Јашовић 

179 
 

 
учитеље и научне раднике. Он сам започео је теолошке студије, 
али му религија није уливала интелектуалну извесност, јер се ње-
гово  промишљање  религије  често косило са званичним црквеним  
мишљењем. Зато је, као свештеник-професор, удаљен са колеџа иа-
ко је имао запажене радове из области  историје хришћанства. 

Ренан је за своје доба представљао једног од истакнутијих 
филозофа у свом времену. Бавио се филологијом и егзегезом. До-
шао је до  сазнања да је бављење науком дуг и мукотрпан посао 
који захтева целог човека. Његово уверење да је наука религија бу-
дућности пренео је и на књижевну критику. Он у критичким радо-
вима више трага за целовитошћу дела, но што инсистира на пропу-
стима које је начинио писац, јер је сматрао да је помисао на грешку 
депласирана, изузев кад је у питању неко извештачено стварала-
штво каквим је сматрао латинску књижевност из периода декаде-
нције. Код Ренана суђење у књижевној критици уступа место разу-

мевању.  
Ренан је тежио сагледавању темпоралног перспективизма. 

То му је омогућило да превазиђе апсолутизам којег су се до тада 
држали нормативисти, али одвело у другу крајност. Он је био 
убеђен у априорну повезаност догађаја и дела за одређену епоху. 
То ће рећи да је, по његовом мишљењу, једно дело имало своју пу-
ну вредност само у односу на епоху у којој је настало. Ренан је ту 
ставио по страни чињеницу да књижевна дела имају и своју исто-
ријску и интелектуалну судбину. Ми ћемо за ову прилику истаћи 
само песничко дело Диса, есејистику Исидоре, или приповедну 
прозу Григорија Божовића. Свака епоха приступа делима про-
шлости из перспективе духовних потреба епохе, али и потрба 
идејних и политичких мерила. Величина једног дела ће се огледати 
управо уколико прекорачује границе своје епохе.  

У великој жељи да превазиђе нормативистичко виђење ду-
ховних вредности, Ренан је запао у крајност друге заблуде про-
глашавајући духовне вредности апсолутно везаним за њихово по-
рекло и њиховог аутора. Ова заблуда у потпуности одговара надо-
лазећем позитивистичком систему поимања духовног стварала-
штва. Зато га и узимамо, уз Сент-Бева, као структурални чвор који 
повезује епоху романтизма са епохом позитивизма, односно реали-
зма, с тим што су далеко ближи позитивистичком систему разу-
мевања.  

Поред ових аутора, већ 1829. немачки критичар Лудвиг Бе-
рне одбацује сваку теорију уметности, јер је хтео поново да тумачи 
уметност као „огледало живота“ при чему је живот био његова не- 
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посредна околина и актуелност. (Лешић, 1988:15). Све то показује 
да су се већ остварили духовни услови да позитивизам изгради свој 
метод  којим  ће се у науци дати дубље утемељење биографизму са  
уверењем да нема ничег чему није могуће утврдити извор. Тако ће 
песникова биографија постати средиште испитивања код критича-
ра.  

Иполит Тен (1828-1893) је утемељивач позитивистичког ме-
тода у књижевности. Он је под утицајем Сент-Бева померио „на-
гласак цјелокупног проучавања књижевности на пјесникову ли-
чност“ (Лешић, 1988:15). У чувеном теоријском Уводу и данас 
актуелне Историје енглеске књижевности (1867), Тен је изнео 
своје теоријске поставке и покупио велики број присталица. Он се 
није, попут већине позитивиста заустављао на испитивању психо-
логије и ауторове биографије, он је покушавао да продре далеко 
дубље и да утврди факторе који су одредили биографију уметника 
таквом каква јесте.  

Сматрао је да су за биографију аутора и његову психологију 
три елемента пресудна: раса, средина и моменат. Сваки од ових 
елемената је везан за писца. Па према томе, констатујемо,5 да је у 
средишту позитивистичког испитивања писац, а не дело. Поред 
тога што је Тен имао велики број ученика у Србији, један од нај-
значајнијих је Скерлић, и хрватски критичари су се угледали на 
Тена. Ђуро Шурмин је у исто време, кад је настала Скерлићева 
Историја, овако размишљао о представљању писаца: „Za pojedine 
pisce da se nađe sredina u koju oni idu; za njih treba da se istaknu dru-
štvo, doba, prilike, u kojima su se razvijali. Kad je to prikazano jasno, 
onda će nam djelovanje pisca biti razumljivo“ (Шурмин, 1914:52). 

У Теновим истраживањима све је упућено на човека, од тога 
да проналази да је у суштини књижевна историја проблем психоло-
гије до проналажења сврсисходности историје у откривању поједи-
начних људских судбина. Налази да је уметнички артефакт „само 
калуп сличан окамењеној љуштури, само отисак сличан једном од 
оних отисака што их је утиснула у камен нека животиња која је жи-
вела и угинула. Под љуштуром се налазила животиња, а под доку-
ментом човек“ (Тен, 1991:217). Дакле документ треба проучавати,  
                                                 
5 Ова константација је потврђена низом научних студија: Радомир Ива-
новић, Критички методи (1975), Светозар Петровић, Природа критике 

(1972), Петар Милосављевић, Методологија проучавања књижевности 
(1985), Душан Иванић, Српски реализам (1996). Ту треба погледати и 
литературу страних аутора као што су Мукаржовски, Дерида, Успенски, 
Ингарден, Ворен, Велек, Барт, Ричардсон и многи други.  
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не ради њега самог, већ ради упознавања човека. Поред тога што 
иза документа тражи човека, Тен верује да уметност има већи зна-
чај од научних дисертација из области проучавања књижевности:  
„Поврх тога, једна статуа, на пример Мелеагра или Тезеја из Па-
ртенона или, пак, слика оног Средоземног мора, сјајног плавог као 
свилена туника из кога избијају острва као мермерна тела, уз то 
двадесет реченица изабраних из Платона и Аристофана – рећи ће 
више но мноштво дисертација и коментара“ (Тен, 1991:219). Тен, 
услед импресионистичке понесености значајем уметности њој даје 
примат у односу на науку, са друге стране, имајући у виду његов 
научни позив, овај став се  може третирати и као резултат тежње 
научној објективности.  

Поред истакнутог детерминизма, Тен се залагао и за сво-
јеврсно свођење општег на појединачно. Сматрао је да се уопште-
ним посматрањем једног човека/ уметника могу издвојити његове 
две три основне особине, па се тако могу уочити и услови у којима 
ће се ове особине, односно способности манифестовати, и то ће би-
ти правило. Зато и закључује: „Све што постоји, постоји само кроз 
појединачно биће; то појединачно биће треба познати“ (Тен, 
1991:218). 

Занимљив је Тенов захтев који упућује историчарима: „начи-
нимо од прошлости садашњост; да бисмо дали суд о некој ствари, 
потребно је да нам она буде пред очима; нису могући огледи на 
предметима који нису ту. Без сумње, ово поновно успостављање 
ствари увек је непотпуно; оно може довести само до непотпуних 
закључака; али се са тим може помирити“ (Тен, 1991:219). 

Овај експлицит је интересантан утолико уколико наилазимо 
на позив једног човека позитивистики оријентисаног духа који  за 
успостављање научног система позива на машту, јер захтева да се 
од „прошлости начини садашњост“. Дакле, од онога што је оти-
шло, прошло, нема га, треба начинити да је ту, да је сад, да га има. 
Захтев делује парадоксално у односу на сцијентистичке претензије 
Тенове теорије. Опет, данас знамо да је наука лишена маште немо-
гућа, макар у њеним иницијалним сферама. У том смислу Тена мо-
жемо посматрати као претходника модерних поимања науке и нау-
чног процеса. 

Тен је свестан да то „поновно успостављање ствари“ бива 
увек непотпуно са половичним резултатима. Што ће рећи да је био 
свестан ограничења своје методе, али је био спреман да се помири 
са тиме. Тако је Тен директно одузео могућност научног заснивања 
књижевних испитивања. 
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Тен је књижевну традицију схватао као детерминистичку си-

лу, а не као конститутивни елемент стварања. Традиција одређује 
стварање, а није у дело  уграђена. Зато су елементи раса, средина и  
момент, одређени као низ узрока који претходе стварању, као одре-
дбени фактор. Тако је књижевна традиција постављена изван уме-
тничког дела. Позитивисти у целини нису могли разумети тради-
цију као општење са уметником, као живи организам, као што ће 
почетком наредног века то одредити  Т.С. Елиот.  

Гистав Лансон (1857-1934) је направио један врло флекси-
билан позитивистички метод, а тиме га и модернизовао и омогућио 
му да до данас опстане на француским Универзитетима, као конзе-
рвативна, али и умногоме плодотворна критика у области биогра-
фистичких, психолошких, социолошких и генолошких испитивања 
материјалног артефакта. Лансон је био свестан недостатака импре-
сионистичке критике, као и нормативистике, али не одузима право 
постојања ни једној, већ заговара њихово развијање и методолошко 
утемељење којим ће остварени резултати ових критика бити про-
верљиви на научним основама. Он полази од личног става, што је 
импресионистички нанос, да сазна у делу све што се може сазнати 
објективним истраживачким методама. По Лансону, смисао науке 
о књижевности се огледа у проширивању сазнања које је прове-
рљиво.  

Свестан субјективности личног утиска и става, Лансон за-
хтева строгу контролу примарног доживљаја дела: „Своје личне 
утиске контролисаћу и редуцирати проучавањем пишчевих намера, 
унутрашњом објективном анализом дела, те испитивањем утисака 
највећег броја читалаца, из прошлости и садашњости, до којих бу-
дем могао доћи“ (Лешић, 1988:24). Лично, субјективно, Лансон чи-
ни објективним третирање објекта. Дакле, он проучава објекат, али 
са субјективистичких основа, а да тога и није свестан. То што на-
зива унутрашњом објективном анализом дела заправо је споља-
шње/контекстуално проучавање текста, јер га занимају пишчеве 
намере и утисак читаоца из прошлости и садашњости.  

Данас је јасно да је проучавање рецепције контекстуално ис-
питивање књижевности, али се може посматрати и из угла обје-
ктивистичких мерила са интертекстуалних позиција6. Са друге 
стране, поред тога што знамо за генеалогију рецепције7, том корпу- 

                                                 
6 Фокусирање пажње на рецепцију у Европи узима постаје све већи тренд. 
Погледати IV поглавље Владавина читаоца у књизи: Стефан Сантер 
Саркани, Теорија књижевности (2001:60-85), видети и: Стефан Бурдије, 
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су сазнања можемо додати и чињеницу да је о рецепцији у дија-
хронијској и синхрониској перспективи, размишљао још Лансон. 
Једна од његових дефиниција књижевног дела је уско везана за ре-
цепцију: „Књижевност се може дефинисати односом према публи-
ци. Књижевно дело је оно које није намењено специјалном читаоцу 
ни нарочитом проучавању и искоришћавању, или дело које је, 
пошто је баш и имало овакав циљ, превазишло циљ и надживело 
га, тако да га читају многи људи који у њему траже било увесе-
љавање било духовно образовање“ (Лансон, 1991:241). Тако заљу-
чујемо да Јаусова теорија има дубоко упориште у традицији књи-
жевног промишљања.  

Лансон сматра да је обележје књижевног дела намера или 
његово естетичко деловање. „Оно је у лепоти и у дражи изража-
вања“ (Лансон, 1991:241). Ово наговештава да Лансон не раздваја 
строго изучавање форме од садржине. Истраживање књижевних 
појава је било могуће само „помоћу естетског излагања изражава-
ња“. Што ће опет рећи, да је онемогућено научно заснивање књи-
жевних појава, али је Лансон имплицирао настанак естетике као 
самосталне дисциплине у испитивању књижевних чињеница. То су 
моменти који и данас Лансонов позитивизам чине занимљивим, 
зато и постоји израз лансонизам (фр. lansonisme), који се често ко 
ристи у пејоративном виду као ознака за стереотипну позитиви- 

                                                                                                            
 Правила уметности (2003), итд. .  
7 Проблем читаоца је књижевне посленике на нашим просторима одавно 
занимао. Илустрације ради, скрећемо пажњу да поред тога што је Х. Р. 
Јаус, у Констанци 1967. године, издвојио читаоца као посебан елемент/ 
чинилац, неопходан за остваривање књижевноуметничког дела, Светозар 
Петровић ће још 1963. године, у књизи Критика и дјело, изнети концепт 
књижевности као тријадичне димензије: писац – дело – читалац. Што ће 
рећи, да је на нашим просторима постојало развијено промишљање 
рецепције и пре појаве Јаусове концепције. Интересовања за рецепцију, 
Иво Тартаља проналази још код Емила Енекена (1859-1888). За овај 
проблем се занимао и Жан Пол Сартр још 1947, као и Роберт Ескарпи у 
Социологији књижевности (1964). Код нас, поред С. Петровића, треба 
посебну пажњу обратити на радове Пере Слијепчевића,  Шилер у Југо-

славији (1937), Богдана Поповића, Читаоци као сарадници (11.фебруар 
1930.) у књизи Листићи (1991), Љубомира Недића, Српска књижевна 

публика, Ранка Младеновића, Шта тражи наша публика од нашег 

позоришта, Светозара Марковића, Народ и књижевници идр. . Појам ре-
цепције у систему српске књижевности треба испитати и утврдити, како 
његову генезу, тако и у којој мери су Јаусове идеје на нашим просторима 
заиста биле нове.  
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стичку критику.  

Лансон је био уверења да постоје дела која се могу анали-
зирати само естетичком анализом форме, која је према његовом 
мишљењу  припадала  сфери нашег срца, односно субјективном су- 
ду. Ту је увидео парадокс науке о књижевности и недостатак свог 
метода. У остваривању метода је видео три тешкоће. Прва тешкоћа 
се садржала у чињеници да је немогуће прилазити естетским су-
штинама „без потреса нашег срца, без наше маште и нашег срца, 
без наше маште и нашег укуса“. Ипак, научна нада је садржана у 
Лансоновој убеђености да: нам је истовремено „могуће издвојити и 
обуздати нашу сопствену и опасну реакцију“ (Лансон,1991:241). 

Друга тешкоћа је садржана у односу схватања друштвене ис-
торије и књижевне историје. „Говори се да је смисао историје сми-
сао различитости. По овом би рачуну ми били бољи историчари од 
историчара, јер у различитости историчар истражује главне чиње-
нице, а ми их тражимо у сличности. Тежимо да дефинишемо инди-
видуалне оригиналности, што ће рећи појединачне, неизмерљиве и 
неистоветне појаве.“8 Трећа тешкоћа је садржана у потреби да се 
издвоји ремек дело и човек као производ средине и представник 
једне групе. То је Лансон наследио од Тена.  

Посебно се чини важним да истакнемо да је Лансон реги-
стровао темпорални феномен кад је утврђивао разлике између пре-
дмета испитивања историчара и историчара књижевности. Исто-
ричар изучава и прошлост о којој су остали трагови или незнатни 
знаци, и код књижевних историчара је предмет испитивања про-
шлост, али „прошлост која живи, тако да је књижевност исто-
времено и прошлост и садашњост“ (Лансон Гистав 1991:241). То 
говори да је Лансон доживљавао књижевност као надвремену по-
јаву која живи. За њега књижевно дело поред тога што осликава 
тренутак у коме је дело настало својом естетичком и онтолошком 
оствареношћу потврђује се и као савременост која се догађа чином 
читања. Сходно актуелности, чак и ако је знао како, Лансон то није 
могао експлицирати, али то и данас његово дело чини занимљи-
вим.  

Лансон је уочио и проблем односа емоција према знању. 
Проблем импресионизма решава тако што га прихвата јер је то 
                                                 
8 Лансон није могао да увиди да је овде заправо реч о различитом ме-
тодолошком односу према испитиваном објекту, јер је објекат испитива-
ња различит. Код историчара се испитује мноштво да би се утврдила 
различитост и издвојило појединачно као општи репрезент. У књижевној 
историји се из мноштва издваја посебно. 
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научније него да га оповргне, јер се, како каже, стварност не уни-
штава тиме што се пориче. Тако ће и емоција као спецификум су-
бјективног бити присутна и направиће више штете уколико не буде 
призната као чињеница. То доприноси  „да се не побркају  знати и  
осетити и да се предузму корисне предострожности да осетити 
постане оправдано средство за знати“ (Лансон, 1991:245). 

Као да је Лансон припремао деструктурализацију позитиви-
зма у будућности коју ће покренути Вилхем Дилтај (1833-1911). 
Он је у епистемологији први начинио дистинкцију између дру-
штвених и природних наука разграничавањем значења појмова ра-

зумевање и објашњење. Где се духовне науке према Дилтају разу-

мевају, према Лансону их треба осетити, док се природне према  
Дилтају објашњавају, према Лансону се знају. Ово, са једне стране, 
говори да треба видети колико Дилтај дугује позитивизму и својим 
великим претходницима, а са друге стране потврђује Дилтајеву те-
зу да се духовне појаве могу објаснити као целина само у целини 
сагледавања. 

Велхем Шерер (1841-1886) је још један од филозофа и 
књижевних посленика који је ударио темеље позитивизму разви-
јајући доктринарно позитивистички метод у науци о књижевности.  
Слично тријадичном детерминизму Тена и Шерер је изградио своју 
тријаду. Своје интересовање и суштину тог интересовања за песни-
чко стваралаштво овако образлаже: „Дужни смо да покушамо да 
тачном анализом изолујемо снаге које су у њему постојале, да 
сваку понаособ докажемо у осталим њеним појавама, да уочимо да 
разликујемо оно што је песник наследио од онога што је научио и 
доживео, да овладамо постепеним диференцирањем једноставних 
основних склоности и начином како долази до тог диференцирања, 
уз каква устезања, и да покушамо да уочимо, оно што је закономе-
рно у њима“ (Шерер, 1970:412). У овом експлициту су садржани 
Шерерови захтеви да се приликом изучавања књижевноуметни-
чког дела осветли наслеђено (Ererbtes), научено (Erlerntes) и до-

живљено (Erlebtes). 
На основу изложеног можемо закључити да се Шереров по-

зитивизам разликује од Теновог, јер је Тенов позитивизам мето-
долошки заснован на социологизирању, док је Шереров заснован на 
биографизму. Доследно примењивани Шерерови захтеви тицали су 
се површног испитивања књижевних чињеница и, врло често, ву-
лгаризације онога што је испитивано. Зато је Шерер често нападан,  
а његова Историја подвргавана оштрим критикама.  
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Временски сапутник и идејни истомишљеник Тена и Шерера 

је и Франческо де Санктис (1817-1883). Његова Историја је наста-
ла у време кад су се Италијани борили за своје духовно, културно и 
политичко уједињење. Пошто је његово дело израсло из једне дру-
гачије духовне климе и историјских околности представља позити- 
визам на другачији начин. У де Санктисовом схватању књижевних 
чињеница остало је много од романтичарских схватања. Зато није 
изненађујуће што његова Историја представља историју италија-
нског националног духа. 

И на другом крају Европе, у Русији, наука о књижевности се 
заснива на позитивистичким основама. Александар Н. Веселовски 
(1838-1907) у својим истраживањима, која су, пре свега, заснована 
на компаративној методи, иде за позитивистичким методом у та-
дашњој науци, али само у границама које је допуштала генетика и 
напоредна анализа поетичког феномена. Раскинувши са идеоло-
шким традиционалистичким вредновањем књижевности, Весело-
вски покреће питање егзактности и научности методе у присту-
пању књижевности. Зато истиче: „Задатак је историјске поетике, 
како се мени чини – да одређује улогу и границе традиције у про-
цесу личног стваралаштва“ (Веселовский, 1940:493). Зато је дошло 
и до сучељавања две методолошки супротне тенденције у изучава-
њу белетристике – историцизма као става према изучавању књиже-
вних чињеница (Тен, Шерер, Лансон) и проучавања белетристике 
са унутрашње, текстуалне стране, што ће практично значити да је 
он структурирао модерна тумачења књижевности у будућности.9 
Веселовски је својим размишљањем превазилазио методолошке 
могућности своје епохе. Његове идеје се зато рефлектују на књи- 
жевне теоретичаре формалистичког правца. 

                                                 
9 У прилог томе говори мишљење Александра Флакера који налази да су 
се припадници формалистичке методе у руској науци о књижевности раз-
вили ослањајући се на научна достигнућа Александра А. Потебње и Але-
ксандра Н. Веселевског (Флакер, 1966:23). Овај став Флакера, Новица Пе-
тковић, вероватно највећи српски познавалац формализма, структурали-
зма и семиотике, или оних делова ових методолопшких стремљења који 
су генеративно везани за Опојаз, као да допуњава Флакера: “Помнијим 
испитивањем универзалнијих мотива и сижеа, Веселовски, је, на пример, 
дао основ за касније структурално и функционално изучавање бајке, које 
је, после Опојаза и Пропа, данас већ доспело до генеративних модела. 
Његова пак генетичка анализа основних форми поетског језика остала је у 
сенци као традиционална, јер је завршила статичним  'формулама', у 
поетском језику схваћеном као ergon, а не energia.” (Петковић, 1975: 41). 
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Књижевна критика овог времена налази се у својеврсној ди-

скрепанцији у односу на захтеве позитивистичког метода, јер је по-
зитивистичка тежња ка објективности била супротна субјективним 
вредновањима књижевне критике. Теоријске тежње позитивизма, 
научни принцип, каузалитет, историцизам, детерминизам, сцијенти- 
нтизам, књижевна критика није могла да, сходно свом субјективи-
зму, прихвати.  

Зато се јавља нова књижевна критика на челу са Анатолом 
Франсом (1844-1924). Он је основни представник импресионисти-
чке критике. Ово је критика која одлази у крајност субјективизма, 
насупрот позитивистичким тежњама. Она се не бави текстом као 
примарном категоријом, нити условима који су предусловили на-
станак белетристичког дела. Средишно интересовање импресиони-
стичке критике јесу утисци које је дело произвело код рецепције. 
Зато смо имали ситуацију да је књижевна критика постала емоти-
вно приказивање утисака књижевног критичара. Ова критика је ду-
го опстала због своје лежерности, дескриптивности, антисцијенти-
стичких амбиција, њоме се, у неку руку, коригује позитивизам, јер 
се импресионистичка критика никад није бавила негирањем пози-
тивизма.  

На другој страни Европе, у Русији, упоредо са позитивизмом 
је настала руска радикална критика. Ова критика је заснована на 
немачкој филозофији класичног идеализма, који ће бити незаоби-
лазни чинилац не само књижевног, већ целокупног друштвено-по-
литичког живота. Основни представници ове критике су: Бјелинс-
ки, Чернишевски, Доброљубов и Писарев.  

Најзначајнији критичар руске радикалне критике и један од 
оснивача модерне науке о књижевности код Руса је Висарион Гри-
горијевич Бјелински (1811-1848). Бјелински је у кратком животу 
претрпео утицаје Шелинга, Фихтеа, Хегела и Фојербаха, и на те-
мељима њихове мисли је створио чврсте основе за развој руске 
књижевне критике. Могућност да  стечено развија Бјелинскога је 
издвојила из мора епигона класичне намачке филозофије и омо-
гућила му да ствара нове системе надрастајући претходне. Хеге-
лово убеђење да је уметност отеловљење идеје, Бјелински је до-
датно развио схватањем поезије као мишљења у сликама, јер је био 
убеђен да филозофи размишљају у силогизмима, а песници у лико-
вима и сликама. Тако ће се испоставити да филозофи доказују ми- 
шљено, а песници мишљено показују (Белинский, 1948:798). 

Бјелински је најцеловитије дао своје идеје у Говору о кри-

тици (1842). На самом почетку овог, рекли би, програмског записа  
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о критици и високо развијеној свести о актуелности, Бјелински даје 
оштар, јасан и језгровит коментар те актуелности на самом почетку 
рада: „Дух анализе и истраживања дух је нашег времена. Данас је 
све подвргнуто критици, па чак и сама критика. Наше вријеме не 
прима ништа без увјета, не вјерује ауторитетима, одбацује традици- 
ју; но оно не поступа тако у смислу и духу прошлога вијека, који 
је, готово до свога краја, знао само рушити, а  није  знао  градити;  
напротив,  наш  вијек  жеђа  за увјерењима, мучи се глађу за исти-
ном” (Белинский, 1948:798). 

Бјелински је тежио и одређењу стварности, као појма: „Ства-
рност је лозинка и последња ријеч сувременога свијета! Стварност 
у чињеницама, у знању, у увјерености осјећаја, у закључцима ра-
збора, у свему и свугдје, стварност је прва и последња ријеч на-
шега столећа“ (Белинский, 1948:40-41). 

На основу експлицита можемо закључити да је за Бјелинског 
стварност реална категорија која се одвија у времену и простору, 
које је човек, који је промишља, свестан ње као појма, али и свог 
учешћа у стварносном догађању и свог трајања са њом.  

Бјелински није једнострано схватао критику као Анатол 
Франс. За њега је критика имала далеко дубљи друштвени и аксио-
лошки ангажман. За њега критика није просто оговарање или, бла-
же речно неслагање. То је процес у којем „разум разара појаву због 
тога да је оживи за себе у новој љепоти и новом животу, ако у њој 
нађе себе. Аналитички поступак разума уништава само оне појаве 
у којима не налази ништа свога и које проглашује само емпири-
чким, а не и стварним појавама. И баш тај рад називамо 'крити-
ком'“ (Белинский, 1948:42). Дакле, задатак критике није само да 
суди, да одваја лепо од ружног, задатак критике је да открива оп-
ште законе лепог, вредног које може у својој општости трајати као 
идеал.  

Бјелински је налазио еквивалент за књижевну критику и бе-
летристику, јер се књижевна критика, према Бјелинском, служи 
идејама и појмовима, а белетристика те идеје и појмове материја-
лизује. Тако је он могао чак изједначити стваралаштво књижевне 
критике са белетристичким стваралаштвом у сфери критичког од-
носа према стварности руског друштва. Зато је Бјелински у уме-
тности и видео средство борбе за друштвени прогрес. Он је у уме-
тности тражио филозофију и логику, као анализу актуелног и окру-
жујућег.  

Николај Гаврилович Чернишевски (1828-1889) је сматрао да  
уметност треба да буде „учитељица живота“. Такав став је експли- 
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цирао у својој докторској дисертацији Естетички односи уметно-

сти  и  стварности (1855).  Он  је  сматрао  да је „лепо сам живот“ 
(Чернишевски, 1991:275). Сматрао је да циљ уметности није само 
да подржава стварност, дакле, да буде фактографска представа 
ствараности, већ  је  циљ уметности да тумачи и објашњава ствара- 
ност како би поучила читаоца. У уметности је видео инструмент за 
спровођење и победу напредних идеја. То је већ значило да се за-
лаже за тенденцију у уметности, што већ, само по себи, деградира 
белетристику као естетску категорију.  

Чернишевски је у односу на уметност заузео апсолутно анти-
метафизички став. Чак је негирао сваку фантазију у белетристици. 
То га, са једне стране, одваја од Хегеловог идеализма, а са друге 
стране, Чернишевски је најбољи заступник Хегелове тезе о смрти 
уметности. Реч је о томе да, будући да је уметност инфериорна у 
односу на стварност и од идеја којима треба да служи, она је не-
миновно осуђена на смрт. Такве идеје ће касније поздравити Ди-
митриј И. Писарев у тексту Уништење естетике (1865), а у Ср-
бији ће то учинити Пера Тодоровић са књигом истоименог наслова 
(1882). 

Истим правцем као Чернишевски кретао се и Николај Але-
ксандрович Доброљубов (1836-1861). Литература за Доброљубова 
није више што и за Бјелинског мишљење у сликама већ има задатак 
да служи природним потребама народа. Теза о „нужности задово-
љења природних потреба народа постала је уједно и одлучујући 
критеријум у одређивању друштвене улоге књижевности, а то за 
Доброљубова значи и њене естетске вредности и темељних при-
нципа целокупне критике вриједности свих појединачних дела“ 
(Грлић, 1974-1979:309). О томе Доброљубов са посебним надахну-
ћем говори у тексту О степену народног духа у развитку руске 

књижевности (Доброљубов, 1948:33-86). Он сматра да су приро-
дне потребе народа, мисли које одређују прогресивни духови.  

Доброљубов је начинио значајан искорак у односу на Бјели-
нског, јер није више уметност сама била критеријум  којим се треба 
руководити, као за мишљењем у сликама, већ је то на првом месту 
одражавање стварности. Без обзира што је сматрао да је књиже-
вност основни „сапутник образованости“ (Доброљубов, 1948:57), 
Доброљубов је први критичар који је изричито испред белетри-
стике поставио вануметничке задатке. Зато је са правом Данко Гр-
лић приметио да је Доброљубов рани претеча социјалистичког реа-

лизма. (Доброљубов, 1948:310). 
Хегелову тезу о смрти уметности, која је у руску радикалну 
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критику ушла преко Чернишевског, а утемељења у радовима До-
брољубова, најрадикалнији облик добија у радовима Димитрија 
Ивановича Писарева (1840-1868). Он је књижевну делатност схва-
тао крајње утилитарно као друштвени ангажман уметника којим 
има да се помогне народу: „Неоспорно је корисно све што нас гони  
да се замислимо и што нам помаже да мислимо. А крајњи циљ  ци-
јелe наше мисли и укупне дјелатности сваког поштеног човека 
ипак је у томе да се једном заувијек ријеши неизбјежни проблем о 
гладним и голим људима. Осим овог питања  нема  апсолутно  ни-
чег  о  чему  би се вриједело бринути, мучити и мислити“ (Pisarev, 
1966:131). 

Читав Писаревљев критички систем заснован је на објекти-
вном рациу (ratio) материјалистичког убеђења. Зато он налази да 
уметност никако не може бити сама себи циљ, док ће реализам 
презирати „све што не доноси стварну корист“ (Писарев, 
1962:177). Човек је користан људима само ако води рачуна о ономе 
што је људима потребно. Према томе, мора бити у жижи актуелних 
збивања (Pisarev, 1966:131). Кад одређује ко је реалист, Писарев је 
неумољиво искључив: „У наше вријеме може бити реалист, а 
према томе и користан радник, и тко није пјесник. Али бити пје-
сник и не бити истовремено дубоко и свјесно увјерени реалист – то 
је апсолутно немогуће. Тко није реалист, није пjесник, већ напро-
сто незналицa, или вјешт шарлатан, или мизерно али сујетно ни-
штавило. Од тог насртљива и досадна шљама реалистичка критика 
треба брижљиво да чува умове и џепове читалачке публике“ (Pisa-
rev, 1966:135). 

Поред наведених искључивости, које су умногоме одраз су-
бјективне острашћености, Писарев је свестан значаја књижевне 
традиције: „Mi smo čvrsto uvjereni da je svakom čovjeku koji želi da 
postane koristan umni radnik neophodno široko i svestrano obrazo-
vanje, u kome Haine, Geothe i Shekspeare moraju dobiti mjesto sa Lei-
bigom i Darwinom” (Pisarev, 1966:132).  Писарев  корисност умног 
човека види скопчану са поштовањем великог дела великих пре-
тходника и ставља их у исти ранг са науком. У том смислу, може 
се посматрати и као претеча Елиотове теорије о књижевној тра-
дицији. 

Залагањем Бјелинског и упрошћавањем његове интерпре-
тације хегелијанских идеја од стране његових настављача, руска 
радикална критика постаје велики претходник марксистичке кри-
тике. Марксистички критичари су сматрали да је радикална крити- 
ка највећа тековина критичких традиција у Совјетском савезу. Зато 
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ће се на њу директно наставити Плеханов (1856-1918) и Ле-њин 
(1870-1924), без икаквог критичког осврта.  

У Енглеској је Џон Стјуарт Мил (1806-1873), филозоф, еко-
номист и есејиста ударио темеље позитивизму. Он у Аутобиогра-

фији (1873) каже да је најозбиљнији утицај на њега имао његов отац 
Џемс Мил (1773-1836), који је био познати  филозоф у првој че-
твртини XIX века. То ће казати да се тежња утилитаризму у фи-
лозофији јавила доста рано и да је дуго сазревала. У делима Си-

стем логике (1843), Слобода (1859) и друга, залаже се за про-
жимање теорије и праксе. У економији је то и доследно спроводио 
(Ian, 1995:259). 

Карлајл Томас (1795-1881), историчар, филозоф и књижевни 
критичар, један је од познатијих књижевних посленика викторија-
нске књижевности овог доба. Он је стекао класично религијско 
образовање, као и многи интелектуалци оног доба. Прве радове је 
публиковао у The Edinburgh Review. По повратку у Лондон, при-
кључио се интелектуалном кругу који су чинили Мил, Тенисон и 
Емерсон. Посебно се исткао као епицентар књижевног круга где су 
били и Дикенс и Раскин. Он је у Енглеској књижевности обележио 
XIX век. Као мислилац и књижевни посленик израстао је из супро-
тности његовог актуелног тренутка, јер насупрот индустријализа-
цији која је представљала прогрес, све више се развијало сирома-
штво. Карлаја убрајају у прве људе који ће у викторијанској Ен-
глеској посејати семе демократије. 

Занимљиво је да Ралф Емерсон Валдо (1803-1882) развија 
идеје модерне науке, пошто је дошао у додир са њима у Лондону 
1832. године, где се нашао у кругу тадашњих позитивиста. Он ће 
развити трансцендентализам као књижевни и филозофски правац 
који ће бити оштра критика црквене заосталости у Америци. На-
име, сматрао је да непосредно духовно искуство у природи далеко 
више значи, но што може стереотипно учење цркве да подари. Сви 
интелектуалци који су заступали овакво гледиште своје радове су 
објављивали у његовом часопису „The Dial“. У часопису је такође 
неговао и критику где се разбијало идеалистичко гледање рома-
нтичара на књижевно стваралаштво.  Од књижевности се захтевало 
да се фундира на чињеницама науке и живота.  

Практично са овим видимо да је књижевна критика била вр-
ло развијена, и то, не само у европоцентричном кругу, него и шире. 
Разумевање реализма, утилитарног у књижевности и затева за њи-
хово остваривање нису једнобразни. Разликују се од теоретичара  
до тепретичара творећи један широк, али у основном миметичком 
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захтеву кохерентан теоријски систем, који се својом комплексно-
шћу потврђује тек пошто се огледа као целина. 
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Predrag Jasovic 
Summary 

 
In this paper we analyze the literary criticism and literary-

theoretical reflection, and paradigmatic foundation of positivism and 
realism, their permeation, merger and differentiation. We do this in the 
case of theoretical systems of major European scholars and literary 
historians who have marked this direction in world literature (Sent-Bev, 
Ernest Renan, Hippolyte Ten, Wilhelm Scherer, Gustave Lanson, 
Anatol France, Belinsky, Chernyshevsky, and others). With their work 
in the field and involvement in study of history and criticism, they have 
proven the purpose of utilitarianism in literature and the specificity of 
mimetic in realism. In this paper we are revealing their importance in 
relation to our moment in time, where being set up in temporal distance 
we can observe the extent to which these theoretical works have 
influenced the formation of the aesthetic and axiological judgments in 
the future. 

Literary criticism in the era of realism was highly developed, 
and this not only in Eurocentric circles, but beyond. Understanding 
realism in literature and utilitarian requests and their achievement are 
not uniformed. They differ from theorist to theorist forming a wide, but 
in the basic mimetic demand a coherent theoretical system, which is 
confirmed by its complexity only after being viewed as a whole. 

Keywords: literary criticism, realism, positivism, aesthetic. 
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ИЗАБРАНЕ ТЕМЕ – ДЕЈАН ДАШИЋ 
 
 
Доц. Др Дејан ДАШИЋ: ИЗАБРАНЕ ТЕМЕ : медијски, историјски и 
етички аспекти брендирања. Јагодина: Народна библиотека „Радислав 
Никчевић“, 2015, стр. 252. 
 
 Лепа је пракса, стручна али не и законска обавеза, да наставник 
објави уџбеник, књигу или зборник текстова које препоручује студентима 
као литературу за предмете које предаје. У болоњској ери високог 
образовања у Србији (и Црној Гори) примећује се да све чешће наставници 
објављују тематске збирке текстова које су објавили у научним 
часописима или зборницима радова. Може се приговорити да то није 
оправдано јер су текстови већ доступни. Поновно објављивање текстова у 
стручном и научном домену не умањује значај текстова. Напротив, чини 
их доступним на једном месту, актуелизује их поновним објављивањем (у 
чему је разлика од другог издања књиге), даје им додатни квалитет 
тематским повезивањем. Ова пракса је са становишта наставе и студената 
оправдана, омогућава студентима да у књизи имају чланке које би морали 
тражити у више серијских публикација, не свуда и увек једноставно досту-
пних. Лично искуство је да је после неколико година или деценија лепо 
имати као успомену књигу свог професора. Нажалост, време је ксерокс 
копија за једнократну употребу, није реткост да се књига која постоји на 
полицама у радњи копира на очиглед аутора. 
 Др Дејан Дашић, наставник високе школе академских студија 
„Академије за пословну економију“ у Чачку, објавио је зборник 15 чланака 
посвећених проблематици брендирања, медијским, историјским и етичким 
аспектима брендирања, стварања „имиџа“, робне марке, идентитета, и 
ребрендирања, промене или обнављања идентитета. Пројекат вредан 
пажње.  
 Текстови у зборнику Изабране теме груписани су у три тематске 
целине: Брендирање, Историографија и мас медији, Етика. У све три групе 
објављен је по један чланак на енглеском језику. Примећује се да су 
текстови штампани у првобитној верзији, што је довело до понављања  
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идеја и делова текста, цитата и спискова литературе. Спискови литературе 
су информативни, мада има понављања, недоследности у стилу цитирања 
(различито писање референци, редослед). Имало је смисла ускладити 
текстове, без обзира што би то променило првобитни исказ (коме треба 
прва верзија доступна је у публикацији). Хронолошки поређани радови 
омогућавају увид у ауторски дискурс, сазревање аутора, усавршавање 
научног исказа и промену у приступу појединим проблемима брендирања.  
 Објављивање оваквих радова, зборника и књига наметнуо је 
технолошки развој, мада се чини више процес „болоњизације“ високог 
образовања и прилагођавање науке и наставе захтевима глобализације 
(американизације). Измишљање нових назива наставних предмета, наслова 
књига, рекламирање свега и свачега под „загонетним“ називима је 
помодна хистерија којој се не може одолети. Наиме, нису ово непознате 
ствари, и раније се знало за рекламу, дизајн, редизајн, стварање робне 
марке, освајање или задржавање тржишта, за стварање и одржавање 
препознатљивог идентитета предузећа, производа, објеката, институција. 
Међутим, глобализација је наметнула потребу да се за научне дисциплине 
уведу нови називи: менаџмент, маркетинг, брендирање, ребрендирање и 
многи други, да се за јасна и препознатљива занимања уведу називи које 
не разумеју ни они који се годинама школују за неку модерну „диплому“. 
А чудимо се што „тржиште“ не препознаје бројна занимања. Грех на моју 
душу, али у питању је измишљање нејасних назива за постојеће и познате 
ствари, истина, Дашић је само одговорио на захтеве медијског и пословног 
бувљака, лоше је што се то и научно промовише, рецимо у духу књиге: 
брендира. За све ове новотарије српски језик има лепе и јасне појмове, за 
много чега и богат избор појмова, истина, не и светски разумљивих и 
прихватљивих, још кад се напишу ћирилицом. Не помињемо ово случајно, 
„брендирање нације“ подразумева и чување националне 
препознатљивости и традиције, аутор у том значењу објављује неколико 
чланака. Допуштамо да неки скоројевић у „бизнису“ мисли да ће бити 
успешнији ако странац шетајући српским градом прочита да имамо 
безброј „шопова“, „трејдова“ и чега све не, кога брига што грађани немају  
појма шта значе фирме и називи које на све стране читају на страним 
језицима. Често буде смешно кад се схвати чиме се неки „комерц“ стварно 
бави, са ким и како послује.  

Могао би колега Дашић да напише занимљив рад о сагласности 
назива пословних субјеката, њихове делатности и средине у којој послују 
под страним називом, о утицају брендирања на српски језик и културу, 
неговање националног писма. Истина, не споримо да психолошки делује и 
неразумљив или смешан назив фирме, важно је скренути пажњу, 
негативна перцепција може и дуже да се одржава и делује. У вези са овом  
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књигом више пута се присетим термина „мрачни туризам“, на крају радног 
века прочитао сам да и то постоји (стр.115). Термини верски туризам и еко 
туризам делују „нормалније“, мада све то покрива неговање (и продавање) 
природне, историјске и културне баштине. Живомо локално али мислимо 
и пишемо глобално, евроатлантски, ребрендирамо се. Није важно колико 
нас ко ван државе види и прихвата, важно је да сами себи изгледамо 
модерно и важно (није Дашић ово осмислио, он само задовољава потребе 
времена). 
 У прво делу, под насловом Брендирање, објављено је 8 чланака. Из 
текстова се може схватити суштина, намена и значај појмова (и поступака) 
брендирања, кобрендирања и ребрендирања, што ће рећи формирања 
препознатљиве „марке“, пословног имена, пословног, националног или 
културног – туристичког идентитета, повезивање више бредова ради 
јачања утиска о целини, као и обна-вљање „имиџа“ који је због разних 
услова пољуљан или почео да губи на актуелности. Преовлађују текстови 
који се баве марке-тингом у области туризма, природне средине и културе. 
 Занимљив је приступ „брендирању“ државе, нације и војске. Два 
текста баве се овим питањима на нивоу Србије. Из садржаја се види да 
аутор има у виду потребу да се обнови или изгради нови идентитет Србије, 
српског народа и војске, мада не залази у све аспекте ових идентитета. 
Дашић има у виду да је национални и државни идентитет Србије, самим 
тим и њене војске, „пао у заборав“ или изгубио препознатљивост 
припадношћу Србије југословенској држави. Такође, мада у нешто мањој 
мери, аутор има у виду и чињеницу да су током разбијања Југославије и 
привођења Србије демократији и цивилизацији по мери НАТО и САД 
медијски на више начина Србија, српски народ, Војска Србије 
сатанизовани, да  
 
је у светским размерама медијски и пропагандно изграђен негативан 
стереотип о квалитетима, моралности и хуманизму српског народа и 
војске. Наиме, у ратовима за национално ослобођење и стварање модерне 
националне државе у XIX и XX веку, нарочито током Првог светског рата, 
српски народ и војска исказали су храброст, хуманост, патриотизам и низ 
моралних и ратничких вредности којима се тадашњи свет дивио. Да би се 
показало колико је комунизам био недемократски и нецивилизацијски 
поредак требало је уништити све оно што је крајем XX века било у Србији 
тековина послератног времена, требало је разбити Југославију као 
комунисти-чку државу, доказати да је немогуће братсво и јединство, 
национална равноправност, да је неодржива друштвена својина, да је 
самоуправљање економски неисплативо. Да би се поништиле идеје 
уништавани су исходи, разбијена је држава, изазвани грађански ратови у  
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којима је разорено друштво у целини (идеологија, економија, поредак, на 
крају државни идентитет и моралне вредности). Све то је резултирало 
негативним стереотипом о Србији, српском нороду и Војсци Србије. У 
новим условима потребно је обновити вредности, углед и 
препознатљивост српског народа, државе Србије и њених институција. 
Радови у овом зборнику дају идеје у том смеру. 
 Други блок текстова посвећен је теми Историографија и мас 

медији. На први поглед се чини да историчар нема шта да каже на тему 
брендирања. Маркетинг и историја, какве то везе има? Међутим, кад се 
пажљивије прочита садржај текстова у зборнику Изабране теме Дејана 
Дашића, није тешко схватити да појмови брендирање и ребрендирање могу 
у области маркетинга и односа са јавношћу да се примене у домену 
употребе историје. Наиме, историју истражујемо да би знали шта се, 
коме, када и како догодило у прошлости. У том смислу је истраживање 
историје културолошка потреба и тековина, тежи се објективном знању. 
Међутим, истраживање прошлости је увек у складу са потребама неке 
садашњости, знање о прошлости има смисла ако некоме сада користи да 
схати зашто је такав какав јесте и по чему се разликује од других. То 
називамо идентитетом, националним, државним, групним, личним. Чини 
се да је појам брендирање најближи процесу стварања идентитета, а појам 
ребрендирања ономе што значи промену или стварање новог идентитета. 
 У поступку истраживања и објашњавања прошлости новотарије 
историчарима нису од помоћи, историјска методологија има изграђен 
систем појмова за своје потребе. Међутим, историја као прича о 
прошлости се често и вишеструко користи у друштвеној, нарочито 
политичкој пракси. Зависно од владајуће друштвене свести или потреба 
политичких субјеката, знање о прошлости користи се за легитимисање 
постојећих или заснивање нових пројеката и најаву боље будућности. У 
том смислу, бројни су примери употребе старих митова и традиције, 
позивање на историјске датуме, места страдања, џелате, жртве, јунаке и 
изроде. Све су то садржаји културе сећања, онога што називамо 
национални идентитет. Идентитет се чува али и усавршава, 
осавремењава. Често је потребно према садржајима и потребама нове 
друштвене свести прилагодити стару традицију, некад и измислити нове 
митове, датуме за сећање, места страдања, то окупља и мотивише. То се 
може за потребе глобализације научних дисциплина звати брендирање, а 
да суштина изучавања или употребе историје (традиције) не буде 
оштећена. Неколико текстова у Изабраним темама даје примере како се 
историја – прича о прошлости може уобличавати у складу са савременим 
потребама – брендирати или мењати - ребрендирати 
 Са становишта историје као науке прошлост је нужно пасати „како 
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се уистину догодило“. Међутим, у друштвеној пракси често се прича о 
прошлости употребљава, при томе радо злоупотребљава, по потреби 
подешава новим потребама легитимисања старих или нових права и 
могућности. Промена историјске слике, промена или стварање новог 
идентитета (историјског имиџа), често тражи измишљање нових митова, 
осмишљавање нових историјских датума, места сећања, дефинисање 
жртава и џелата, јунака и издајица. Прошлост и садашњост пуни су таквих 
примера. То се може звати измишљањем прошлости, писањем пожељне 
историје, историјским ревизионизмом и слично, а може се у духу књиге о 
којој је реч назвати ребрендирањем. Суштина је у томе да се ствара нови 
идентитет, нова слика о народу, држави, групи или појединцу у 
прошлости, на чему се заснива историјско право и скуп права у 
садашњости. По правилу, то се постиже доказивањем различитости, 
разуме се и супериорности у односу на некога другог. Стварање новог 
имиџа прати и плански заборав, брисање из сећања и традиције онога што 
не одговара пројектованом идентитету. 

Примера како се у републикама насталим разбијањем Југославије 
врши ребрендирање прошлости – писање нове историје у складу са 
потребама старих и нових нација и држава има на претек. Нови имиџ 
„демократских“ друштава легитимише се антикому-низмом, „илузија“ 
братства и јединства замењена је радикалним национализмом, идеја 
комунизма клеркализмом. „Ваде“ се из ду-бина прошлости стварни или 
измишљени „ликови“, наводно у доба комунизма забрањени или прогнани 
владари, национални јунаци, идеолози, свештеници који су заслужни за 
сачувани национални понос и особеност. Кад се некоме од њих прикачи да 
је страдао за своја убеђења и да се жртвовао за нацију и веру, ето 
канонизације пута у националну легенду. Бреднирање и ребрендирање на 
делу. Нове нације и нове државе на тај начин доказују право на постојање, 
различитост од других, виши квалитет и већу историјску заслугу. Логично, 
из тога следе и права у садашњици. 
 Примери за напред речено могу се у поменутој књизи наћи у 
текстовима: Бреднирање држава и нација; Ребрендирање војске Србије; 
Хуманост и херосјтво српске војске у Великом рату, и другим. Да не 
схватимо да је ребрендирање, писање пожељне историје, спецификум 
српског народа. Аутор истиче како се у савременој „науци“ у неким 
европским државама жели ребрендирати прича о узроцима и кривцима за 
Први светски рат, наводи примере како се желе Аустрија и Немачка 
„опрати“ од кривице за рат а кривица се пројектовати на Србију и Русију. 
 Зборник радова Изабране теме, аутора Дејана Дашића, пружа 
бројне идеје и примере стварања и промене бренда у разним областима. 
Зашто не и у области приче о прошлости. Оно што историјска наука не  
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прихвата, али што политика у пракси радо чини, могуће је и измишљати и 
прилагођавати причу о прошлости у скла-ду са савременим потребама и 
пројектима. Актери прошлих збивања, какви год били, мртви су и не могу 
се бранити, живима је допуштено и да лажу, да бреднирају и ребрендирају 
причу према својим потребама. Увек се нађе неко ко ће и тај бренд да 
конзумира, док неко не измисли нови. То није историјска наука, али се 
може „продати“, локално и глобално. 
 Етика је наслов трећег дела изабраних тема, у којем су објављена 
4 текста. Аутор се теоријски бави етичким правилима брендирања, али се 
не бави и примерима непоштовања тих правила, евидентих злоупотреба 
медија у сврху преваре купаца, неодговорношћу за изневерена обећања 
(понуду коју симболизује бренд порука) и сличне аспекте непоштовања 
етике у циљу стицања и увећања профита. Можда ћемо о томе читати у 
неком наредном раду. 
 Да закључимо, било је инетересантно читати чланке у Изабраним 

темама доц. др Дејана Дашића. Научио сам нешто о садржајима који су 
свакодневица, али су били изван мог радног и истраживачког ангажовања. 
Аутор је студентима понудио текстове потребне за припремање испита, 
писање семинарских и завршних радова. Онима који се баве дизајном, 
менаџментом, маркетингом у привреди, више у култури и туризму 
текстови нуде примере и идеје за решавање проблема израде робне марке 
и идентитета производа или услуге, за промоцију туристичких вредности 
неког региона. Спискови референци литературе нуде могућност дубљег 
истраживања. Резимеи на енглеском језику, као и неколико радова 
штампаних на енглеском повећавају могућности употребе ове зани-мљиве 
књиге. Књигу препорујемо за читање и желимо колеги Дашићу нове 
подухвате у науци. 
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Uputstvo za pripremu i podnošenje radova 
 

Na desnoj strani u zaglavlju se nalazi ime, srednje slovo i prezime autora, zvanje 
autora, naziv ustanove, fakulteta i sedište i elektronska pošta. Naslov rada kucati 
na sredini velikim slovima - Bold (font 14). Podnaslovi se pišu na sredini, 
velikim slovima - Bold (font 12) i numerišu se arapskim brojevima. Ukoliko 
podnaslov sadrži više celina, one se takoĊe oznaĉavaju arapskim brojevima, i to: 
1.1. - malim obiĉnim slovima Bold (font 12).. Kada se strano ime ili termin prvi 
put navode, u zagradi se daje izvorno pisanje. Izuzetak su latinski termini, koji 
se pišu u originalu. 
Obim rada ne sme biti veći od 1 autorskog tabaka, (odnosno 10 stranica ili 
32000 karaktera sa razmakom, 6000 karaktera kada se radi o prikazima). Tekst 
treba pisati u fontu Times New Roman, veliĉina slova 12, sa uvuĉenim pasusima 
i proredom 1,5. 
 
Apstrakt predstavlja koncizni prikaz svrhe, podataka i rezultata nauĉnog rada i 
piše se na srpskom uz navoĊenje 3-5 kljuĉnih reĉi. Dužina apstrakta je do 150 
reĉi, a tekst se piše fontom veliĉine 11 pt. Margine, prored, novi red, podležu 
pravilima koja važe za rad u celini 
 

Osnovni elementi rada su: naslov, uvod, predmet rada i metode, rezultat i 
diskusija, na kraju rada summary. 
 
Spisak literature se daje na posebnom listu, po mogućnosti pismom kojim je 
štampan izvor,. Navode se samo oni autori i radovi koji su pominjani u tekstu. 
 
Reference u tekstu navoditi na sledeći naĉin: (Petrović, Dašić,  2009: 41) -
br.strane 
ako je potrebno. Reference ne navoditi u fusnotama. Listu referenci na kraju 
rada navesti po abecednom redu prezimena autora po sledećem modelu: 
Knjige, monografije: Prezime, ime autora (godina izdanja) Naslov publikacije. 
Mesto:ime izdavaĉa. 
Npr. Stanković, Lj., dukić, S. (2009) Marketing. Niš: Ekonomski fakultet. 
U sluĉaju daljeg uzastopnog navoĊenja istog dela, umesto prezimena autora i 
godine izdanja može se koristiti latinska skraćenica za ibidem (lat. на истом 
месту), ali se broj stranice uvek navodi (ibid., 34). 
U sluĉaju istovetnosti podataka skraćenog bibliografskog navoĊenja izvora za 
razliĉita dela istog autora, uz godinu izdanja dodaje se redom slovo latiniĉne 
abecede, a prema redosledu navoĊenja izvora u spisku literature: 
Primer: 
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(Dasić, 2012a: 148) odnosi se na rad naveden u literaturi: 
Dašić, D. (2012a). Azbuka rotarija. Jagodina: Narodna biblioteka Jagodina 
 
Ĉlanci u nauĉnim ĉasopisima: Prezime, ime autora (godina izdanja) Naslov 
ĉlanka. Naslov ĉasopisa, Vol(broj): strane. 
Npr. Keller, K. (1993) Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-
Based Brand Equity. Journal of Marketing, 57(1): 1-22. 
Radovi u zbornicima sa konferencija: Prezime, ime autora (godina izdanja) 
Naslov ĉlanka. Naziv konferencije: br. strana. Mesto održavanja, organizator. 
Npr. Jerger, J., Knogler, M. (2009) The economic and financial crisis in South-
Eastern Europe. Proceedings of the Scientific Conference The Challenges of the 

World Economic Crisis: 1-11. Niš: Faculty of Economics. 
Internet izvori: Naziv, adresa sajta (datum pristupa). Npr. Narodna banka 
Srbije, 
www.nbs.rs (15.02.2011.) 
 
Iza rada ide  Summary (сажетак) na engleskom jeziku, isto formatiran kao i 
sažetak na poĉetku rada. Summary se daje u proširenom obliku, ĉija dužina 
može da bude do 1/10 dužine nauĉnog rada Коd Summary - ja obavezno dati i 
naslov rada na engleskom jeziku i prevedene kljuĉne reĉi. 
 
Ako ĉlanak predstavlja ekspoze o odbranjenoj magistarskoj ili doktorskoj tezi, 
potrebno je priložiti sledeće podatke: taĉan naziv teme, datum odbrane, mesto 
odbrane i sastav komisije. 
 
Slike, tabele, formule - Tabele i slike se uvlaĉe u tekst. Iznad tabele, odnosno 
ispod slike, navodi se broj i naziv i to istim fontom kao i tekst rada. Pri 
uvlaĉenju, tabele i slike se pozicioniraju centralizovano. 
 
Na jednom radu ne može biti više od 3 (2?) osobe - autora-koautora. 
 
Rukopisi će biti uzeti u razmatranje za objavljivanje uz uslov da isti rad nije 
istovremeno ponuĊen nekom drugom ĉasopisu, a u sluĉaju koautorskih radova 
kada su oba autora saglasna sa tim da rad bude objavljen. 
Radovi koji se predaju za objavljivanje moraju da se zasnivaju na novijoj 
literaturi, a posebno na izvorima, tj. radovima koji su objavljeni u nauĉnim 
ĉasopisima. Autori su u obavezi da prilikom slanja radova dostave i izjavu da taj 
rad nije ranije objavljivan, tj. da rad nije autoplagijat ili plagijat. Tekstove, kao 
attachment u program  Microsoft Office slati u elektronskom obliku na adresu -  
drddasic@gmail.com ,  pjasovic@gmail.com 
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Smatra se da sva mišljena izneta u objavljenom radu spadaju u iskljuĉivu 
odgovornost autora. Urednik, recenzenti ili izdavaĉi ne prihvataju odgovornost 
za izneta mišljenja autora. 
 
 
SVI RADOVI SE RECENZIRAJU. RADOVI ĆE BITI KATEGORIZOVANI 

PREMA PRAVILNIKU MINISTARSTVA ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ 

REPUBLIKE SRBIJE. SAMO RADOVI KOJI DOBIJU DVE POZITIVNE 

RECENZIJE BIĆE OBJAVLJENI. 
 

 




