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РЕЧ УРЕДНИКА

Драги читаоци,

Поносно могу рећи да успешно завршавамо четврту годину 
издавања стручног часописа друштвено-хуманистичких наука и 
уметности Политеума. Током претходне три године издавања 
часописа, могу одговорно да тврдим, пут развоја часописа није био 
лак, али је било задовољство водити редакцију и бити део пројекта 
који се сваке године све више развија. Политеума је за студенте 
више од стручног часописа, она представља наш лични печат и 
слободу да се изражавамо и развијамо као појединци. За ове скоро 
две године рада у уредништву, поносна сам на чланове редакције 
који су вредно радили и трудили се да се сваки број успешно објаве. 
Осим тога, драго ми је што већ две године сарађујемо са колегама 
са Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци, а 
ове године наша редакција је шира за још једну земљу, односно, 
ове године у рад редакције укључиле су се и колеге са Факултета 
друштвених наука Универзитета у Љубљани.

 У име редакције могу истаћи да нам је задовољство што и 
ове године Факултет политичких наука Универзитета у Београду, 
матична институција часописа, учествује у остварењу овог про-
јекта. Осим тога, велику захвалност дугујемо управи Факултета 
политичких наука што одобрава и уважава идеју издавања часо-
писа. Од самог почетка издавања, уз нас је све време био и ПР тим 
Факултета политичких наука, којима смо захвални на сарадњи, 
свакодневном обавештавању и њиховом ентузијазму и амбицији 
да сваки број буде што боље представљен. 

Међутим, највећу захвалност дугујемо проф. др Драгану 
Ђукановићу, без чијег присуства и стручности не бисмо успели 
да овако професионално прикажемо рад часописа од његовог 
настанка. Захвални смо и доц. др Лидији Мирков, која већ четврту 
годину лекторисањем часописа употпуњује стручност наших 
напора. Драго нам је што смо ове године увидели да наше зами-
сли и рад подржавају и шири академски кругови ван Факултета 
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политичких наука, те смо захвални бројним рецензентима који су 
без икаквих поговора подржали рад и несебично издвојили време 
да обезбеде квалитет овом часопису и одобре најбоље радове, који 
се налазе пред вама у овим свескама.

Идеја од почетка рада била је да се студентима пружи могућ-
ност да своје мисли, идеје, теоријске осврте преточе у дело. Овај 
број изузетно карактерише разноврсност научних области.

Поносна сам на постигнуте резултате часописа и са узбуђе-
њем очекујем предстојеће бројеве, за које сам уверена да ће бити све 
бољи. Као уредница овог часописа, последњи пут са те позиције, 
поздрављам читаоце овог броја. Нека вас овај, као и сваки наредни 
број, подстакну на размишљање и стварање. Нека вам Политеума 
буде, као што је и мени, непрекидни покретач за самоостварење и 
напредак. Будућем уредништву желим много успеха у даљој борби 
и реализацији будућих бројева, а порука којом бих желела увек да 
се воде јесу речи Петра II Петровића Његоша: „Нека буде борба 
непрестана, нека буде што бити не може!”. С радошћу ћу пратити 
њихов даљи допринос заједници, а верујем да ће читаоци бити и 
више него задовољни сваким следећим бројем.

Главни и одговорни уредник

Наталија Пауновић
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РЕЧ ГОСТУЈУЋЕГ УРЕДНИКА

Часопис Политеума завршио је и четврту годину кон-
тинуираног излажења. Од мноштва радова, који су стигли са 
имејл адреса студената факултета у Србији и из региона Бал-
кана, сачињен је веома квалитетан избор радова за овај, двоброј 
часописа Политеума.

Ентузијазам редакције часописа Политеума, предвођен 
уредницом Наталијом Пауновић, потврђује и чињеница да се 
часопис све више дистрибуира у Србији и у њеном ширем сусед-
ству. Истовремено, и теме којих се дотичу студенти у својим 
радовима заокупљају ширу пажњу читалаца, а што потврђују 
и ранији бројеви часописа. Посебно је уочљиво настојање да се 
Политеума профилише – не само као реномирани национални 
часопис у нашој земљи – већ и у региону Балкана на просторима 
где доминирају јужнословенски језици.

Зато сам и сасвим убеђен да ћемо управо међу ауторима 
чланака у овом броју Политеуме убудуће препознавати и нову 
генерацију истраживача из области права, политикологије, 
историје уметности, али и других наука.

У Београду, 10. децембра 2022. године

Проф. др Драган Ђукановић

Факултет политичких наука 

Универзитета у Београду
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ПОЛИТИКОЛОГИЈА

ПРИСТУП ПОЈМУ СЛОБОДЕ У АНТИЧКОМ 
И МОДЕРНОМ ДОБУ КОД ХАНЕ АРЕНТ

Софија Лазаревић*

Факултет политичких наука (Универзитет у Београду)

Апстракт: је битно да у сваком систему, у сваком друштву, слобода 
буде загарантована. Таква врста активности често се проводи на најефикаснији 
и најучинковитији начин (иако, додуше, не савршено) од стране владе. Ако 
желимо да живимо у друштву у којем су слободе заштићене и где је осигурана 
прилика за остваривање слободе, морамо се ослонити на неки облик упра-
вљања. Облици управљања су се током историје мењали, почев од античких 
времена па до модерног доба, у којем данас живимо. Немачка теоретичарка Хана 
Арент, у својим делима Извори тоталитаризма и Вита Актива, посебно истиче 
појам слободе. Вита Актива су темељне претпоставке њене политичке теорије 
где поставља модел полиса као метафоре за политичку заједницу, деловање у 
политичком смислу, за разлику од других врста деловања. Политичко деловање 
као однос међу људима за које је кључна управо категорија слободе представља 
њено одређење појма политичког. Овај рад се бави анализом начина на који 
Хана Арент приступа појму слободе, како у античком, тако и у модерном добу.

Кључне речи: слобода, Хана Арент, деловање, Вита Актива, Живот духа

Увод

Слобода представља нешто веће од права сваког појединца 
да се понаша онако како  изабере. Она значи за свакога једнаке 
могућности за живот, тежњу за срећом, остваривање зацртаних 
циљева. За већину разумних људи, слобода значи много више него 
само „нека свако ради шта год пожели”. Слобода значи право да 
свако делује онако како изабере, у границама закона, и док тај 
избор не почне да нарушава слободу неког другог. Овако конци-
пиран појам слободе оставља велику ширину. Треба имати у виду 
да  постоји дуг списак ствари које се могу изговорити на неким 
*  Софија Лазаревић, студенткиња мастер студија Факултета политичких наука Универзитета у Београду, смер: 
демократија и демократизација; sofija.lazarevic@gmail.com
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местима, где то не би требало да се ради и где се то неће стриктно 
санкционисати, нпр. халама у позоришту, биоскопу итд. Самим 
тим, многи филозофи, теоретичари и др. су се бавили овим про-
блемом. Међу најупечатљивијим делима на ову тему налазе се и она 
чији је творац чувена Хана Арент, немачко-америчка теоретичарка 
политике и истакнута филозофкиња. У својим делима, а пре свега 
у Изворима тоталитаризма и Вита Актива (Арент, 1958.), посебно 
истиче појам слободе. Вита Актива су темељне претпоставке њене 
политичке теорије. Она ту поставља модел полиса као метафоре за 
политичку заједницу, деловање у политичком смислу за разлику 
од других врста. Деловање је нешто што је кључно, али се оно 
огледа у античком појму где се то деловање губи, али се обнавља 
рад и производња. Хана Арент сматра да су људи, задовољавајући 
своје егзистенцијалне потребе и потребе за материјалним светом, 
заборавили оно што је битно, а то је политичко деловање као однос 
међу људима без посредовања ствари, што је кључно када је реч 
о човеку, и њено одређење појма политичког за које је кључна 
управо категорија слободе. 

Било би тешко издвојити дефиниције концепта слободе 
Хане Арент, јер она развија своје концепте у метафоричком језику. 
Њен опис актуелних политичких појава односи се углавном на 
заборављене случајеве које она покушава да врати у центар пажње. 
Притом, она се често супротставља тумачењима која објашњавају 
то што су сви ти случајеви и концепти заборављени. Хана Арент 
инсистира на томе да слобода није била тема у старогрчко време, 
управо зато јер су располагали са слободом у политичком смислу, 
ономе што је једина заправо права манифестација слободе. Овај 
рад се бави анализом начина на који Хана Арент приступа појму 
слободе, како у античком, тако и у модерном добу. Још једна зна-
чајна личност која се бави анализом овог појма је и Џон Стјуарт 
Мил. У својој књизи Живот духа, Хана Арент често цитира Мила, 
служећи се његовим учењем, поготово када је у питању категорија 
слободе, било као духовна, било као политичка категорија.
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Појам слободе у античком и модерном добу код 
Хане Арент

На основу дела Хане Арент, може се видети да се често враћа 
античком концепту слободе. Хана Арент често узима пример грчке 
политичке културе, као и примере из Рима, можда чак и са већом 
приврженошћу. Међутим, њено схватање слободе у античком 
добу не заснива се само на Грчкој и Риму, иако је феноменолошка 
основа на којој се обликује њена мисао апсолутно базирана на 
истој. Веза са Римом развила се кроз расправу о ауторитету, или 
о односу са слободом и чином оснивања (Нил, 2015) .  „Оно што 
је антици било непознато јесте да није постојала разлика између 
схватања концепта: ја могу и ја хоћу”, (Арент, 1977. Стр. 161).  И 
Грци и Римљани су своје слободе сматрали правима стеченим 
самим држављанством, а не као урођена права сувереног тела. 
Њихова слобода није тумачена као напетост између појединца и 
колектива - такав начин размишљања је њима био стран. Древна 
слобода Грчке и Рима била је, уствари, грађанско право, као што 
напомиње Хана Арент.  Поред тога она наглашава чињеницу о 
томе да се сваки појединац, који је постојао изван ових заједница, 
или конкретније, појединац који није био њихов правни држа-
вљанин, никада није сматрао слободном особом. Робови, са друге 
стране, никада не би могли, без обзира на њихово пребивалиште 
у грчкој или римској држави, да буду слободни, (Нил, 2015. стр. 
23).   Kако Хана Арент наводи, у античком свету, човек се сма-
трао слободним уколико је био активан члан заједнице. ,Kада не 
постоји свет јавности – „слобода нема своју световну реалност”. 
Уместо световног простора појављивања, и подручја јавности, у 
политичким заједницама у којима владају деспоти, појединци се 
протерују „у скученост дома”, а „људско срце је врло тамно место” 
(Арент, 1995. стр. 78).

Хана Арент овде прави дистанцу између античког појма 
слободе и модерног схватања исте. У Античким временима да би 
постојала слобода морала је да постоји и одређена колективна 
моћ, односно слобода се према античким схватањима огледала у 
постојању колективне моћи. У модерним временима, то није тако. 
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То су времена у којима сваки појединац ужива да буде независан. 
Ако се слобода у античко доба огледала у колективној моћи, онда 
се слобода у модерном добу огледа у приватној независности. Циљ 
античке слободе био је подела друштвене моћи, а циљ модерног 
концепта је остваривање сигурности и личног (приватног) ужитка, 
што се обезбеђује постојањем и радом различитих институција. 
Аристотел је говорио да онај ко не може да живи у заједници или 
коме ништа није потребно јер је сам себи довољан, није део државе, 
већ да је то или звер или бог. На тај начин се, по мишљењу Хане 
Арент: „Световно искуство транформисало у искуство унутар 
сопства”, (Арент, 1995. стр. 79).

Хана Арент концепт политичке слободе повезује са кри-
тиком политичког концепта суверенитета. Овде постоји јасна 
аналогија са Фукоом, који такође одбија да схвати моћ као облик 
оправданог насиља или суверенитета као политичког принципа. 
Разлог за ову критику може бити исти за оба, јер суверенитет 
доводи до легитимитета насиља. Хана Арент тврди да категорија 
узрока и последице увек претпоставља суверенитет који је типичан 
за човека као радног бића. Човек као политички актер никада није 
мајстор и суверен својих поступака. Стога, суверенитет није поли-
тичка категорија и његова употреба у политици има труљење или 
кварење. Прво, по њеном мишљењу, конфузија ове две категорије 
узрокује погрешно тумачење слободе као независности, док се 
зависност о другима тада доживљава као ограничење., али пошто 
је политика простор у коме се људи ослањају на друге, слобода 
постаје нешто што треба искључити из политичке сфере. Слобода 
у овом случају значи слобода од политике. Хана Арент на то гледа 
као на апсурд, који користи слободу у свом античком концепту, 
који је уоквирио слободу као радикално политички концепт. Он 
постоји само унутар политичке сфере и стога може тамо успети 
или пропасти., али конфузија није само проблем теорије. Хана 
Арент сматра да она такође има практичан ефекат, јер уништава 
саму слободу. Суверенитет и слобода су антагонистички појмови, 
(Арент 1996.).  Политичко као простор могућности у размени 
мишљења  супротставља се категорији суверенитета.
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Шта је слобода?

Реч слобода има два заједничка чула: филозофску идеју 
слободне воље и политичку идеју деловања. Хана Арент тврди да 
је слободна воља као власништво појединаца релативно нови изум, 
који су хришћани створили из теолошких разлога. Слобода као 
ствар деловања у свету је изворни смисао термина, који произилази 
из грчког и римског искуства јавног живота. С обзиром на бескрајне 
филозофске проблеме с идејом слободне воље, Хана Арент тврди 
да би слободу требало сматрати политичком пре свега, а не као 
својину индивидуалне воље, већ као људску способност да прекине 
старе процесе и започне нове. Првобитни напад на слободу није 
дошао из науке већ филозофије. Чим се размотри појам слободног 
чина, могу се видети два облика узрочности. Прво, унутрашња 
мотивација, и друго, каузалност спољашњег света. Kант не решава 
у потпуности овај проблем. Његова подела између “чистог” тео-
ријског разлога и “практичног” разума усредсређеног на слободну 
вољу подразумевала је да се слободно-вољни агент никада није 
појавио у појавалном свету. Иако би овај потез могао сачувати 
морални закон који је једнако значајан као и природни закон, он 
не решава проблем који је у својим теоријским и пред-теоријским 
облицима неспојив са слободом. Основна теза Хане Арент је да 
је овај проблем настао зато што је филозофија добила слободу из 
своје родне куће, политике и ставила је у индивидуу као слободну 
вољу. Почетно оправдање за ову тврдњу је да је слобода најмлађи 
субјект метафизике; Његово прво појављивање пред модерношћу 
било је у Павлу и Аугустину док су покушавали да реше проблем 
религијског преобраћења, (Арент, 1977. стр.143,146).  Поље у којем 
је слобода одувек била важно питање је политика. Способност за 
политичко деловање увек мора бити везана за проблем слободе; 
како каже Хана Арент: „За акцију и политику, међу свим способ-
ностима и потенцијалима људског живота, једине су ствари које 
нисмо могли ни замислити без да барем претпоставимо да слобода 
постоји, и да једва да можемо дотакнути једно политичко питање 
без, имплицитно или експлицитно, додирујући питање слободе 
човека”. Постоје и друга политичка питања као што су правда и 
једнакост, али слобода је један од разлога због којих „мушкарци 
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уопште живе заједно у политичкој организацији ... раисон д›етре 
(raison d'etre) политике је слобода, а њено поље искуства је акција” 
(Арент, 1977. стр.148,151).

Слобода коју све политичке теорије, чак и тиранске теорије, 
морају узети здраво за готово, је сасвим супротна од “унутрашње 
слободе”, унутрашњег простора у коме човек избегава принуду 
и “осећа се слободно”. Ова унутрашња слобода нема спољашње 
манифестације и политички је ирелевантна. Увек је дериват, по 
томе што је увек повлачење од света. Не може се помешати са срцем 
или умом, који увек функционише у складу са светом. Деривативна 
природа унутрашње слободе је очигледнија ако анализира њено 
порекло, што Хана Арент чини. Није савремени појединац који се 
брани од друштвене усклађености, већ стари Грци и Римљани и 
њихова јавна деловања. Појава слободе у претходила је покушајима 
да се слобода одовји од политике. Слобода је била могућа само ако 
је човек поседовао дом на свету, место где су збринуте све потребе 
за преживљавањем (Арент, 1977. стр.148).

Слобода у контексту политике није о вољи. Не ради се о 
слободи избора која одлучује између две ствари, једног добра и 
једног зла, избора који је унапред одређен постојећим мотивом. 
Напротив, то је: „Слобода да се нешто назове у биће које раније 
није постојало, које није дато, чак ни као предмет спознаје или 
имагинације, и које се, дакле, строго говорећи, не може знати” 
(Арент, 1977. стр. 151).

Деловање, бити слободан, мора бити слободно од две ствари: 
мотива и жељених циљева. Мотиви и циљеви су укључени у сваки 
појединачни чин, али они су одлучујући фактори, а слободно 
деловање мора бити у стању да их превазиђе. Хана Арент каже: 
„Деловање у оној мери у којој је одређено води се будућим циљем 
чију је пожељност интелект зграбио пре воље, при чему интелект 
позива на вољу, јер само воља може диктирати акцију ...“ (Арент, 
1977. стр.152).

Препознати циљ није ствар слободе, већ исправног или 
погрешног просуђивања. Моћ диктирања акције није слобода, већ 
снага или слабост. Слободно деловање није под вођством воље или 
интелекта, иако је потребно и једно и друго за извршење неког 
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одређеног циља. Уместо тога, оно се руководи оним што Хана Арент 
назива принципом. Принципи не делују унутар себе, као мотиви, 
они инспиришу изван. Они су превише уопштени да би прописали 
одређене циљеве, мада се сваки конкретни циљ може проценити у 
светлу његовог принципа. За разлику од интелектуалног суда који 
је пре акције, и за разлику од воље која иницира акцију, инспира-
тивни принцип се само манифестује у самом чину. Пресуда може 
изгубити своју ваљаност, а воља се исцрпљује у акцији, али принцип 
не губи ништа у снази или ваљаности током целог поступка. Чини 
се нелогичним извући слободу из политике због тога што су људи 
углавном навикли да размишљају о слободи у смислу воље. На овај 
начин се мисли не само зато што свим делима мора претходити 
когнитивни чин, већ због имплицитног либералног уверења да је 
,савршена слобода неспојива са постојањем друштва»(Арент, 1977. 
стр.160).  Либерализам је, упркос свом имену, радио напорно да 
се избаци појам слободе из јавног простора, јер се сматрало да 
је политика искључиво везана за одржавање живота и очување 
њених интереса. Упркос свему томе, Хана Арент инсистира да је 
слобода раисон д›етре политике. Ова тврдња о међузависности 
слободе и политике противречи модерним друштвеним теоријама. 
Старије традиције слободе у потпуности се ослањају на приватност 
и религиозност. Хришћанство је увело идеју слободе као својине 
воље; Грци и Римљани нису имали појма о томе. Грчка филозофија 
је развијена у готово потпуном противљењу активностима унутар 
полиса(Арент, 1977. стр.162).

Схватање модернизма код Хане Арент

У свом главном филозофском раду, Вита Актива и у неким 
од својих есеја Хана Арент је артикулисала прилично негативну 
концепцију модерног доба. У тим списима она се првенствено 
бави губицима насталим као последица помрачења традиције, 
религије и ауторитета, али и нуди бројне сугестивне напомене у 
вези са ресурсима које модерно доба још увек може пружити за 
решавање питања значења слободе, идентитета и вредности. То је 
доба у коме је историја као „природни процес” заменила историју 
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као основу акција и догађаја, где су хомогеност и усаглашеност 
замениле плуралитет и слободу, а изолација и усамљеност су 
ослабили људску солидарност и све спонтане облике заједничког 
живота. Модерност је доба у којем прошлост више не носи ника-
кву извесност процене, где појединци, након што су изгубили 
своје традиционалне стандарде и вредности, морају тражити нове 
темеље људске заједнице као такве. Хана Арент артикулише своју 
концепцију модерности око неколико кључних карактеристика, а 
то су светска отуђеност, отуђење од земље и успон друштва. Све 
вредности карактеристичне за модерни свет - постојаност, ста-
билност, трајност - као и оне карактеристичне за свет деловања 
и говора - слобода, плуралност, солидарност - жртвоване су у 
корист вредности живота, продуктивности и изобиља (Арент, 
1968. стр. 201).

Слобода је регулисана ауторитетом, а ауторитет је према 
Хани Арент претпоставка заједнице, односно ниједна заједница 
није могућа без ауторитета. Битно је нагласити да је позиција са 
које она разматра ауторитет критичка у односу на две доминантне 
струје мисли – конзервативну и либералну, које о овом феномену 
имају искључив и дефинитиван став – прва позитиван, друга нега-
тиван. За Хану Арент је ауторитет нешто што гарантује поредак, 
али се он никако не базира на принуди нити на убеђивању, како 
се ауторитет обично схвата. За савременог човека слобода је ствар 
мишљења или воље. То не треба да чуди, јер је била под утица-
јем традиције која је запоочела још са Платоном. Ова традиција 
слободе је постављена у унутрашњости и нема никакав контакт 
са спољним светом. Ово за Хану Арент није прихватљиво, јер је 
слобода првобитно постојала само између људи организованих у 
политичкој заједници - полисима. она се враћа полису у својим 
покушајима да разјасни модерну државну политику, јер сматра 
значајним да је на почетку политике управо полис уживао највеће 
поштовање  (Арент, 1996. стр. 50).
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Теорија деловања

Теорија деловања Хане Арент и њено оживљавање древног 
појма праксе представљају један од најоригиналнијих доприноса 
политичкој мисли двадесетог века. Разграничавајући деловање 
(праксу) од измишљања, повезујући је са слободом и плуралитетом, 
и показујући своју повезаност с говором и сећањем, Хана Арент је 
посебну пажњу придала питањима значења и идентитета односно 
како се ова два појма могу адресирати у свеж и оригиналан начин. 
Штавише, гледајући деловање као начин људског заједништва, она 
је у стању да развије концепцију партиципативне демократије која 
стоји у директном контрасту са бирократизованим и елитистичким 
облицима политике који су карактеристични за модерну епоху. У 
наставку ћемо се усредсредити на неке од кључних компоненти  
теорије деловања Хане Арент, као што су слобода, плуралитет и 
откривање, (Арент, 1958. стр. 177).  „Деловање мора бити слободно 
од мотива с једне стране, од свога циља као предвидљивог ефекта с 
друге стране. То не значи да мотиви и циљеви нису важни фактори 
у сваком појединачном акту, већ су то његови одлучујући фактори, 
а деловање је слободно до те мере да их може надмашити”, (Арент, 
1958. стр. 178).

Вита Актива

За Хану Арент, деловање је једна од основних категорија 
људског стања и представља највећу реализацију концепта вита 
актива. Рад је делатност која је везана за људско стање живота, 
производња је делатност која је везана за стање световности, а 
деловање је везано за стање плуралности. За Хану Арент, свака 
активност је аутономна, у смислу да има своја властита начела и 
критеријуме. Две главне карактеристике деловања су слобода и 
плуралност. Слобода код Хане Арент не подразумева могућност 
избора између низа могућих алтернатива или тзв. либерум арби-
триума који нам је, према хришћанској доктрини, дао Бог. Уместо 
тога, слобода код Хане Арент значи способност да се почне, да се 
започне нешто ново, да се уради неочекивано, при чему су сва 
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људска бића обдарена врлином рођења. Деловање као остварење 
слободе је стога укорењено у чињеници да свако рођење пред-
ставља нови почетак и увођење неких новости у свету, (Арент, 
1958. стр. 177).  Она такође наглашава чињеницу да, будући да 
је деловање као почетак укорењено у наталитету, будући да се 
ради о актуализацији слободе, она носи са собом способност да 
чини чуда, односно да уведе оно што је потпуно неочекивано. „У 
природи је почетка“ - тврди она - „да је почело нешто ново што се 
не може очекивати од онога што се могло догодити раније. Овај 
карактер запањујуће неочекиваности својствен је свим почецима 
... Чињеница да је човек способан за деловање значи да се од њега 
може очекивати неочекивано, да је у стању да изведе оно што је 
бескрајно невероватно. И ово је опет могуће само зато што је сваки 
човек јединствен, тако да са сваким рођењем нешто јединствено 
ново долази у свет“, (Исто). Рођење сваког појединца је стога 
обећање новог почетка. То значи бити способан открити себе и 
учинити неочекивано и то је потпуно у складу са овом концепци-
јом да већина конкретних примера деловања у модерном добу о 
којем Хана Арент расправља су случајеви револуција и народних 
устанака. Њана тврдња је да су “револуције једини политички 
догађаји који нас директно и неизбежно суочавају с проблемом 
почетка” (Арент 1965.), јер представљају покушај да се нађе нови 
политички простор, простор у којем се слобода може појавити као 
реалност. Омиљени пример за Хану Арент је америчка револуција, 
јер је чин оснивања био у облику устава слободе. Мушкарци и 
жене су имали храбрости да прекину своје рутинске активности, 
да иступају из свог приватног живота како би створили јавни 
простор у којем би се могла појавити слобода, и да делују на такав 
начин да сећање на њихова дела може постати извор инспирације, 
за будућност. На тај начин, према томе, они су поново открили 
истину познату старим Грцима да су деловање и слобода највиши 
благослов људског живота, који даје значај животима појединаца, 
(Арент, 1958. стр. 9).

Kада Хана Арент у свом делу Вита Актива  објашњава поје-
дине активности као што су рад, производњу и деловање, говори 
да сваки од тих облика људских активности запада у ћорсокак, 
користећи појам “предикамент” што бисмо најприближније могли 
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да преведемо као - невоља, ћорсокак, неугодност или као нешто 
што је једноставно такво, као нешто с чим не можемо изаћи на 
крај, каоинхерентна одредба нечега. Рад као нешто што је просто 
инхерентно садржи предикамент, ту невољу, тј. он постоји једино 
на тај начин. Хана Арент каже да тај бесмисао, одсуство циља, тај 
непрекидни кружни ток у коме ми само задовољавамо своје био-
лошке потребе јесте предикамент. На који начин човек излази из 
тога? Тако што располаже могућношћу да има једну другу активност 
која је мало виша и другачија, а то је производња, односно ства-
рање света ствари чиме излази из тога што назива предикамент. 
И стварање света ствари има своју невољу, инхерентно уграђену 
неугодност. Умножавање света ствари не могу да задовоље све наше 
потребе. Успостављањем односа међу људима излазимо из тога. И 
деловање има своју невољу. Чин, сваки чин је нешто што се одвија 
у времену и једном реализован он се не може никада избрисати 
или вратити. Сваки наш чин се истовремено налази пред другим 
временским одређењем, а то је потпуна непредвидљивост. Kао што 
у односу на прошлост не можемо ништа исправити, тако у односу 
на будућност не можемо ништа предвидети. Једино што постоји 
као могућност јесу два односа која успостављамо, један у односу на 
прошлост нашег чина, а то је што човек располаже могућношћу да 
прашта, моћ праштања. У односу на непредвидљивост будућности 
сваког нашег чина, човек располаже могућношћу да обећа, моћ 
обећања јесте нешто што ублажава непредвидивост када је реч о 
будућности. Ни једно ни друго не може да избрише ту моћ времена 
која је над нама. То се провлачи кроз целу њену политичку теорију, 
а поготово у Вита Активи. Бесмртност није ни дата другачије осим 
чином, али ни то није довољно, циљ мора бити такође запамћен. 
Сваки чин је ствар тренутка (Арент, 1958.).

Живот духа

У својој књизи Живот Духа која је објављена после смрти 
Хане Арент, она разматра мишљење, хтење и расуђивање као 
духовне активности. Размотрићемо кратко сваку активност 
јер  категорија слободе проналази своје месту у другој духовној 
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активности хтење/воља. “Мишљење се бави невидљивим стварима, 
репрезентацијама ствари које су одсутне; расуђивање се увек тиче 
појединачних ствари и онога што нам је на дохват руке”, (Арент 
2009. стр. 229).  Хана Арент такође истиче да моћ расуђивања о 
појединачним стварима није исто што и моћ мишљења,

У хришћанству се воља јавља као одлика индивидуалноси и 
личности. У њој постоји свет и моћ о тој моћи. Да би се говорило 
о хтењу прво се мора говорити о слободи. Слобода се не разуме 
као људска активност него као духовна моћ. Аурелије Августин, 
први хришћански филозоф воље се бавио темом слободног избора 
воље као моћи која се разликује од жеље и ума. У “Држави божјој”, 
Августин се враћа питању о “сврси воље” као питању о “сврси 
човека”. У “Исповестима”, и последња два одељка списа “О сло-
бодном избору воље”, се такође бави овом темом. За разлику од 
ума и жеље, воља се налази у нашој моћи те је она слободна. Није 
исто хтети што и моћи. Моћ избора се односи на избор између 
велле и нолле, између хоћу и нећу. Воља мора бити присутна да 
би моћ била делатна. Воља увек говори о императивима, слобода 
избора и моћ започињања нових ствари. Џон Стјуар Мил тврди 
да се сукоби којима је изложено хотеће ја одвијају између “себе” и 
“себе” те једно представља трајније стање. Резултат је “истрајно ја” 
које се показује само када чин воље дође до свог циља. Августин 
наглашава да можемо имати више воља које су међусобно у сукобу 
и да све оне кидају хотеће ја, али да се увек одабере један циљ где 
настаје цела воља која се пре делила на неколико њих.

Kада Дунс Скот говори о примату воље, он излази на крај и 
са коначношћу што је њој од изузетног значаја јер концепт полиса 
и политичког произлази из тога како по њеном мишљењу можемо 
изаћи на крај са сопственом смртношћу/коначношћу- политичким 
деловањем за које је важна политичка слобода. Она закључује да 
је Дунс Скот био један од ретких који је спреман да за дар слободе 
плати цену контингентности, док се другим филозофија одувек 
више допадала нужност од слободе јер је њима потребна “смире-
ност душе”, (Арент 2009. стр. 16).
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Окрећемо се од идеје филозофске слободи (слободи воље) 
ка политичкој слободи. “Професионални мислиоци, били они 
филозофи или научници, никада нису били задовољни слободом 
и њеном неминовном произвољношћу, они нису били спремни 
да контингентношћу плате  за тај сумњиви дар спонтаности, за 
способност да се чини нешто што се могло и не чинити”, (Арент 
2009. стр. 476).  Остављајући њих по страни, окрећемо се људима 
од дела, људима који би слободи морали бити одани већ због саме 
природе своје делатности која је мењање света, а не само његово 
тумачење и сазнавање. Слобода воље важна је само оним људима 
који живе ван политичке заједнице, док политичку слободу има 
грађанин, а не човек и манифестује се у политичкој заједници, 
“она је својство онога ја-могу, а не онога ја-хоћу”, (Арент 2009. стр. 
229).  Политичке заједнице у којима људи постају грађани, стварају 
се и чувају законима, а ти закони, закони које су људи створили  
могу дати различите облике владавине. Духовна моћ воље може 
да потврђује и одриче док је политичка моћ увек ограничена што 
чини и политичку слободу ограниченом.

Закључак

Френклин  Рузвелт је једном приликом изјавио: “Радујмо 
се свету који се заснива на четири основне људске слободе. Прва 
је слобода говора и изражавања - свуда у свету. Друга је слобода 
сваке особе да обожава Бога на свој начин - свуда у свету. Трећа 
је слобода од жеље - која, преведена у светске термине, значи 
економско разумевање које ће свакој нацији осигурати здрав 
мирнодопски живот за своје становнике - свугде у свету. Четврта 
је слобода од страха – при чему се, преведено у светске појмове, 
подразумева редукција наоружања широм света до те мере и на тако 
темељит начин да ниједна нација неће бити у позицији да почини 
чин физичке агресије на било којег суседа - било где у свету. То 
није визија која лебди негде далеко. То је дефинитивна основа за 
креирање другачијег света, визија која се може остварити у нашем 
времену и генерацији”. Хана Арент је развила свој концепт слободе 
као слободу у изузетном смислу. Она дефинише појам политичке 
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слободе углавном супротстављајући га неколико других појмова 
слободе - изнад свега, слободе воље, која је одиграла доминантну 
улогу у хришћанској традицији. Појам слободне воље традицио-
нално доминира разумевањем политике, заснованом на тумачењу 
слободе као независности и суверенитета.
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An approach to the notion of liberty in ancient and 
modern times by Hannah Arendt

Sofija Lazarević

Abstract: It is very important that in every system, in every society, liberty 
is guaranteed. This type of activity is often carried out most efficiently and effectively 
(although, admittedly, not perfectly) by the government. If we want to live in a society 
where liberty is protected and where the opportunity to exercise liberty is provided, we 
must rely on some form of governance. Forms of governance have changed throughout 
history, from ancient times to the modern age in which we live today. The German 
theorist Hannah Arendt, in her works, The Origins of Totalitarianism and Vita Activa, 
emphasizes the notion of liberty. Vita Activa are the basic assumptions of her political 
theory, where she sets the model of the polis as a metaphor for the political commu-
nity, acting in the political sense, unlike other types of action. Political action as a 
relationship between people for whom the category of liberty is crucial is its definition 
of the notion of the political. This paper analyzes how Hannah Arendt approaches 
the concept of liberty, both in ancient and modern times.

Keywords: liberty, Hannah Arendt, action, Vita Activa, Conditio humana.
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ПОЛИТИКОЛОГИЈА

ИДЕНТИТЕТСКЕ ПОДЕЛЕ У 
ЦРНОЈ ГОРИ И АДЕКВАТНОСТ 

АКТУЕЛНОГ УСТАВНОГ МОДЕЛА
Стеван Терзић*

Факултет политичких наука (Универзитет у Београду)

Сажетак: У раду се приказује кратак преглед идентитетских подела 
у Црној Гори које су се актуелизовале у последњих тридесет година. Упућује 
се на актуелни уставни оквир као фактор који постојеће поделе интезивира и 
перпетуира. Рад разматра расцеп између две најбројније националне заједнице у 
Црној Гори- Црногораца и Срба. Сугерише се да би се решење и излазак из кризе 
могли пронаћи у примени одређених консоцијативних елемената демократије 
који омогућавају учешће у власти припадницима најзначајнијих сегмената у 
друштву. Показује се да грађански концепт није адекватан за подељена друштва 
и да може изазвати страх од асимилације.

Кључне речи: Црна Гора, Срби, Црногорци, консоцијација, грађански 
модел, идентитетске поделе, расцеп

Увод

Црна Гора је најмања од свих бивших југословенских репу-
блика, како по својој територији, тако и по броју становника. Она 
је за релативно кратко време прошла кроз неколико сложених 
политичких заједница, од СФРЈ, преко две заједнице са Србијом 
(Савезна Република Југославија 1992-2003 и Државна заједница 
Србија и Црна Гора 2003-2006), да би се 2006. године, након одр-
жаног референдума, мирним путем разишла од Србије и постала 
независна међународно призната држава.

*  Студент четврте године основних академских студија на Факултету политичких наука Универзитета у Бео-
граду, студијски програм: Међународне студије; stevanterzic99@gmail.com
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Од обнављања независности Црна Гора је узимана за нај-
стабилнију државу Западног Балкана* као држава која је најдаље 
одмакла у процесу европских интеграција и која је у великој мери 
остала поштеђена ратних разарања који су пратили распад комуни-
стичке Југославије и неких њених република током 90-их година 
ХХ века. Meђутим, Црна Гора је последњих година поново постала 
актуелан предмет политичке анализе захваљујући све чешћим 
симптомима унутрашње политичке нестабилности, осећају пeр-
манентне кризе и свакодневном оспоравању легитимитета њених 
водећих институција. Довољно је обратити пажњу на динамику 
политичких збивања последњих година у Црној Гори не би ли се 
уочиле турбуленције и оштри политички сукоби који доминирају 
црногорском политичком сценом. Тињајуће идентитетске поделе 
поново су букнуле постављајући питање да ли тренутни политички 
оквир који је успостављен након 2006. године одговара реалности 
ове балканске земље и да ли он помаже превазилажењу друштвених 
расцепа или их интезивира и води њиховој ескалацији.

У овом раду покушаћу да представим скицу потенцијалне 
равнотеже између Срба и Црногораца у Црној Гори, засновану на 
елементима консоцијативног модела демократије. Након кратког 
осврта на теорију друштвених расцепа, осврнућу се на структуру 
становништва у Црној Гори и варијације у изјашњавању на разли-
читим пописима по питању кључних идентитетских одредница, 
као и на импликације такве демографске структуре. У другом делу 
рада ћу се фокусирати на главну осу поделе међу становништвом 
Црне Горе. Указаћу на недостатке актуелног грађанског концепта 
државе, као и на потенцијално решење инспирисано демократ-
ским консоцијативним елементима који су већ развијени у неким 
државама. На крају, покушаћу да укажем на потенцијалне мане 
и недостатке предложеног решења, али и на контрааргументе и 
могуће одговоре. 

*  Под Западним Балканом подразумевамо Албанију, Босну и Херцеговину, Северну Македонију, Србију и Црну 
Гору
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Теорија друштвених расцепа

Политички систем једне земље не постоји у вакууму, изоло-
ван од ширег друштвеног контекста. Сукоби који покрећу компети-
цију на политичком пољу често су дубоко укорењени у друштвеној 
структури. Управо је модел који су формулисали Липсет и Рокан, 
користећи друштвене расцепе за објашњење кљућних линија 
политичких конфликата, доминирао социо-сруктурним присту-
пом у политичким наукама. Међутим, Липсет-Роканов модел, 
настао да објасни партијске системе консолидованих демократија 
у Западној Европи 60-их година ХХ века, показао се неадекват-
ним за транзициона друштва посткомунистичких земаља Источне 
Европе. Рокан и Липсет формулисали су четири расцепа у Западној 
Европи: центар-периферија, држава-црква, село-град, рад-капитал 
(Орловић, 2019, стр. 310). Неки од ових традиционалних расцепа 
временом су изгубили на значају у корист расцепа детерминиса-
них социо-економским факторима. На другој страни, у земљама 
Источне Европе главно место су добила идентитетска питања 
(Ковачевић, 2020, стр. 360). 

Традиционална Липсет-Роканова парадигма почивала је 
на поклапању сукоба на три различита нивоа који чине расцеп: 
социо-структурни, вредносни и институционални (Дигн Краус, 
2015, стр. 37). Међутим, у источноевропским земљама честа је 
појава дуготрајних конфликата који теоретски не одговарају пуној 
дефиниције расцепа. Уместо тога, на делу су парцијални расцепи 
које Дигн Краус означава термином поделе (стр. 42). Непотпуни 
или парцијални расцепи заправо подразумевају комбиновање два 
елемента који чине расцеп (нпр. преклапање структурних и вред-
носних елемената уз одсуство институционалног аспекта). Ипак, 
пре него што се дотакнемо линија подела у Црној Гори, осврнућемо 
са на структуру становништва у тој земљи.
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Структура становништва у Црној Гори

Све до распада СФРЈ Црна Гора је била држава са јасном 
националном већином, какве су биле и остале југословенске репу-
блике, изузев Босне и Херцеговине у којој су постојала три кон-
ститутивна народа (Муслимани, Срби и Хрвати) од којих ниједан 
није могао сам да оствари апсолутну већину. Тако се на попису 
1991. године 62% становника Црне Горе изјаснило као национални 
Црногорци, а нешто преко 9% као Срби (Јанковић, 2011, пара. 
2). Двадесет година касније, на попису одржаном 2011. године, 
44,98% становника се изјаснило као Црногорци, а 28,73% као Срби 
(Ђукановић, нд, Срби и Црногорци као мањине и питање двојног 
држављанства, пара. 1).

Ако погледамо изјашњавање по ставци матерњег језика, 
ситуација је идентична. По Уставу Црне Горе из 1992. године 
службени језик је био српски језик ијекавског изговора, док је 
актуелни Устав из 2007. године као службени језик дефинисао 
црногорски. Ову нормативну промену пратила је и промена у 
изјашњавању становништва. На попису одржаном 1991. око 83% 
становништва Црне Горе се изјаснило да говори српскохрватским 
језиком (Ђукановић, 2014, стр. 408). После двадесет година, проце-
нат говорника српског језика износио је 42,88% (што га је чинило 
релативно већинским језиком), док је 36,97% становништва као 
свој матерњи језик навело црногорски.

Осцилације у националном изражавању становништва 
Црне Горе, као и по питању ставке матерњег језика, на пописима 
од 1991. до 2011. године показују значајну флуктуацију идентитета 
међу грађанима ове државе. Ова флуидност изјашњавања по наци-
оналној и језичкој основи довела је до тога да Црна Гора много 
више подсећа на БиХ. Наиме, у Црној Гори не постоји апсолутно 
већинска национална заједница, већ имамо пример мултиетничке 
државе без јасне националне већине која би самостално чинила 
преко 50% становништва. Ова чињеница посебно је занимљива у 
светлу тога да Црна Гора није била значајно имиграционо подручје, 
односно њено становништво је аутохтоно на тој територији. Дакле, 
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до различитог изјашњавања је долазило од стране практично истих 
људи, где су неки од њих у року од двадесет година променили 
свој национални идентитет и матерњи језик. 

Стање непостојања јасне националне већине актуелизује 
питање односа Срба и Црногораца у Црној Гори, пре свега питање 
уставно-правног положаја ових заједница. Од тога какви ће бити 
односи ове две заједнице и колико ће оне бити инволвиране у 
политички процес,  умногоме зависи политичка стабилност Црне 
Горе у времену пред нама. Ове две групације чине преко 72% ста-
новништва (што је истоветно  проценту православних верника у 
Црној Гори) што значи да би потенцијални консензус између ове 
две националне заједнице могао да оствари апсолутну већину 
неопходну за стабилност државе.

Уколико политички систем игнорише овакву структуру 
становништва, то може прерасти у егзистенцијални проблем. И 
само летимичан поглед на етничке и сецесионистичке грађанске 
ратове у периоду након Другог светског рата показује колико је 
питање политичке партиципације различитих идентитетских група 
у мултиетничким државама (поготово уколико не постоји јасна 
апсолутна већина) у процесу колективног доношења одлука које 
се тичу целе заједнице важно и осетљиво питање, не само за ста-
билност и ефикасност политичког система, већ и за територијални 
интегритет државе. Један од главних узрока грађанских сукоба 
који су постали доминантна форма рата, посебно након окончања 
Хладног рата и биполарног међународног поретка, управо је неу-
чествовање значајних делова становништва (који су по правилу 
дефинисани заједничким обележјима другачијим од доминантне 
групе) у политичком процесу и њихова недовољна видљивост 
у главним државним институцијама.  Ово је јасно истакнуто у 
концепту друштвених сукоба дугог трајања Едварда Азара (Џуве-
ровић, 2021, стр. 84). Стога, решење за полтичке кризе изазване 
фрагментацијом друштва не може бити тражено у прегласавању, 
маргинализацији и потискивању једних група науштрб других, јер 
се тиме само повећава јаз између становништва, сукоб интезивира, 
а код маргинализованих се рађа фрустрација и отуђење од државе. 
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Ове напомене упозоравају нас да се изградњи политичких инсти-
туција у Црној Гори мора прићи опрезно како се не би посејало 
семе раздора који би ескалирао у будућности.

Главна линија поделе

Кључна оса поделе у црногорској политичкој заједници јесте 
схватање природе односа Срби- Црногорци (Вуковић-Ћаласан & 
Ђечевић, 2015, стр. 11). Питање које се овде поставља јесте да ли 
су Црногорци само регионална ознака за Србе из Црне Горе или 
је у питању одвојена етничка скупина јасно различита од Срба. 
Већина становника Црне Горе су се пре Првог светског рата изја-
шњавали као Срби (Ђукановић, нд, Срби и Црногорци као мањине 
и питање двојног држављанства, пара. 1). Можемо претпоставити 
да је пра-подела Црне Горе настала заправо након окончања Првог 
светског рата, када на историјску позорницу ступа сукоб између 
бјелаша (заговорника безусловног уједињења са Србијом под 
владом династије Карађорђевић) и зеленаша (присталица сврг-
нуте династије Петровић- Његош, који су као услов уједињења 
постављали поштовање црногорске традиције државности унутар 
новоформиране заједничке државе). Овај расцеп по питању односа 
према центру (Београду) провлачио са као црвена нит политике у 
Црној Гори у последњих сто година:

1. црногорски федералисти наспрам централистички ори-
јентисаних снага у периоду између два светска рата;

2. старо црногорско комунистичко руководство (које је пра-
вило отклон од Србије, тзв. уставобранитељи) наспрам новог руко-
водства (које се залагало за тешње односе са Србијом) 1989. године;

3. Либерални савез Црне Горе и Социјалдемократска пар-
тија (као заговорнице независности) наспрам Демократске партије 
социјалиста Црне Горе и Народне станке (које су биле за заједницу 
са Србијом) током 90-их година XX века;

4. Ђукановићева струја ДПС-а наспрам струје Момира 
Булатовића (касније Социјалистичка народна партија) због односа 
према Милошевићу 1997. године;
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5. суверенисти (поборници независности Црне Горе) и 
унионисти (поборници опстанка у заједници са Србијом) почетком 
XXI века.

Преглед ових подела наводи на закључак да у основи нацио-
налне поделе између Црногораца и Срба лежи расцеп који подсећа 
на расцеп центар- периферија, што је један од расцепа у Рокан-Лип-
сетовој класичној анализи настанка партијских система у Европи 
(Орловић, 2019, стр. 310). 

Међутим, поред централног националног расцепа у Црној 
Гори, постоји и низ парцијалних расцепа. У питању су пре свега 
тематски расцепи (комбинација вредносног и институционалног 
елемента расцепа) које Дигн Краус означава као политичке рас-
цепе, с обзиром на то да они своје утемељење немају у одређеним 
социјалним групама (Дигн Краус, 2015, стр 43). Ова врста расцепа 
окарактерисана је појавом тема које у одређеном моменту оштро 
деле бирачко тело, али са проласком тренутка губе на својој акту-
елности да би биле замењене новим питањем (Ковачевић, 2020, 
стр. 359). У случају Црне Горе ова врста политичких расцепа била 
је актуелна током референдумске кампање 2006, али је исто тако 
истакнута по питању спољнополитичке оријентације. Она је била 
видљива приликом ступања државе у НАТО, али и односу према 
европским интеграцијама. Овај вид парцијалног расцепа додатно 
је усложио ситуацију у Црној Гори.

Ако занемаримо период италијанске фашистичке окупације 
током Другог светског рата, црногорска нација први пут је про-
кламована 1945. године од стране нових комунистичких власти 
предвођених Милованом Ђиласом (Ђукановић, 2014, стр. 397). 
Комунистичко виђење црногорске нације доминирало је до краја 
XX века и сматрало је да су Црногорци етнички слични Србима. 
Овакав модел нације можемо назвати аустријским пошто је он 
Србе и Црногорце третирао као две нације истог етничког порекла, 
истог језика и многобројних заједничких традиција чији је однос 
сличан односу Немаца и Аустријанаца (Павловић, 2006, пара. 2).
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Након пада Слободана Милошевића са власти у Србији 
2000. године, владајућа црногорска партија, Демократска партија 
социјалиста (наследница Савеза комуниста Црне Горе), променила 
је свој став о заједничкој држави од снажног залагања за федера-
цију са Србијом ка тежњи за самосталношћу (MIlačić, 2017, стр. 
113). Ово се одразило тако што је до тада маргинални концепт о 
етничком разликовању између Срба и Црногораца постао главни 
ток у оквиру владајућих структура Црне Горе. Тако је ДПС преузео 
идеологију ЛСЦГ-а и СДП-а. Ово је само интезивирало расцеп 
између две главне скупине у Црној Гори. Такође, овај преокрет који 
се одиграо унутар владајуће партије по питању саморазумевања 
Црногорства и његовог односа са Српством делимично објашњава 
идентитетску флуидност са којом смо се суочили на почетку овог 
рада. Термин „Црногорац” добио је ново, другачије значење које 
више није било сродно српском идентитету. Сада се у јавном про-
стору могла осетити тензија између Српства у Црној Гори и нове 
концепције Црногорства подржане од стране ДПС-а. У том светлу, 
раст процента Срба у Црној Гори на пописима одржаним почетком 
ХХI века може се разумети као отпор дела становништва новом 
схватању тога ко јесте Црногорац и шта то заправо подразумева.

Недостаци актуелног концепта

У Уставу Црне Горе из 2007. године држава је дефинисана 
као грађанска (Устав Црне Горе, 2007, члан 1). На први поглед ово 
делује као разумно решење за земљу у којој нема јасне националне 
већине, те се стога грађанин узима као носилац суверенитета. 
Међутим, грађанска држава се лако може схватити као део про-
блема, а не као део решења. Историјски гледано, грађанска држава 
је била средство за униформисање разнородних идентитета унутар 
једне државе. То истиче и Кимлика (2002)  када каже да „оно што 
се назива опште грађанство у мултинационалној држави заправо 
укључује подржавање културе већинске нације” (стр. 213). Исти 
аутор (2009) нас на другом месту упућује како је смишљена поли-
тика у САД-у, поред гарантованих грађанских права и слобода, 
ипак успела да наметне енглески језик бројним неанглофоним 
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заједницама (стр. 381). Историјски је можда најилустративнији 
пример Француске у којој је грађански концепт нације ишао руку 
под руку са француским национализмом уз помоћ ког је држава 
„самлела” партикуларне регионалне идентитете и преточила их у 
јединствени француски национални идентитет. Ова перспектива 
заправо показује да се грађанска терминологија може посматрати 
не као неутрални либерални дискурс, већ као оруђе  за доминацију 
једне етничке групе и претварање целе (мултиетничке) државе у 
њену националну државу (на овом месту занимљиво је направити 
паралелу са стањем у Босни и Херцеговини где најбројнију нацио-
налну заједницу представљају Бошњаци. Босном и Херцеговином 
доминирају три националне странке- Странка демократске акције 
која представља највећи део Бошњака, Хрватска демократска зајед-
ница БиХ која представља највећи део Хрвата и Савез независних 
социјалдемократа чија гласачка база су Срби. Међутим, неретко се 
као предлог за реформисање политичког система у БиХ предлаже 
увођење модела „један човек- један глас” чиме би се омогућило 
политичкој партији са највећим бројем гласача да формира власт 
уколико освоји 50+1% гласова на изборима, независно од тога да 
ли она одражава консензус сва три конститутивна народа у БиХ. 
Ово буди страховања код политичких представника Срба и Хрвата 
да би могло доћи до прегласавања од стране Бошњака, налик оном 
с почетка 90-их година ХХ века која су претходила избијању рата 
у БиХ).

У Црној Гори питање природе грађанског концепта је 
посебно актуелно ако се узме у обзир да је процес изградње државе 
готов, али је процес изградње нације и даље у току (Milačić, 2017, 
стр. 111). Такође, државни симболи Црне Горе нису наднационални, 
у смислу да су неутрални према свим националним скупинама, 
већ се везују за један партикуларни идентитет- црногорски (Вуко-
вић-Ћаласан & Ђечевић, 2015, стр. 33). Грађани Црне Горе који 
се изјашњавају као национални Црногорци државне симболе не 
виде као неке неутралне грађанске симболе, већ као знамења своје 
националне заједнице.
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Опасност од асимилације кроз грађански концепт, иако 
је у Црној Гори изражавана од стране мањинских народа попут 
Бошњака (Ibid., стр. 27), ствара осећај рањивости код српске зајед-
нице у Црној Гори због њеног недефинисаног положаја. Наиме, 
иако Устав дефинише државу као грађанску, он ипак гарантује 
диференцирана групна права мањинским заједницама (Устав Црне 
Горе, 2007, Посебна мањинска права, члан 79). Међутим, срп-
ска заједница одбија да прихвати мањински статус у Црној Гори 
(Вуковић-Ћаласан & Ђечевић, 2015, стр. 26), како због своје број-
ности, тако и због свог значаја у историји Црне Горе. Срби у Црној 
Гори се тако налазе у незавидном положају- нису ни мањина, ни 
конститутивни народ.

Због свега наведеног, грађанско уређење у Црној Гори делује 
заправо као прелазак са аустријског на босански модел нације 
(Павловић, 2006, Босански модел, пара. 1). Ово је тврдио Марко 
Павловић, сматрајући да је индикатор прелаза са једног модела на 
други преименовање језика. За разлику од Немаца и Аустријанаца, 
са једне стране, и Срба и Црногораца (како су они били схватани 
у комунистичком периоду), са друге, који су делили заједнички 
језик, босански модел нације подразумева проглашење посебног 
језика, одвојеног од језика матичне нације. Овим се поново повлачи 
паралела са БиХ, алудирајући на аустроугарски режим Бењамина 
Калаја који је управљао Босном и Херцеговином од 1882. до 1903. 
године и који је прогласио посебну босанску нацију у коју је тре-
бало претопити мултиконфесионално становништво ове покрајине 
кроз апсолутизовање регионалних разлика, увођење новог језика и 
потискивање ћирилице у корист латинице (значајно је приметити 
да је и у Црној Гори након независности наступио период поти-
скивања ћирилице из јавног простора (Ђурковић, 2021, стр. 172)).

Скица алтернативног модела

Поставља се питање који би алтернативни модел, другачији 
од грађанског, могао бити подесан за Црну Гору обезбеђујући, са 
једне стране политичку стабилност, а са друге уважавање иденти-
тета свих националних скупина, пре свега српске и црногорске јер 
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њихов расцеп структурише унутрашњу политику земље. Жељени 
концепт морао би отклоноти страховања различитих национал-
них заједница од асимилације и мајоризације. Можда би одговор 
на овај изазов могао бити политички систем који би садржао 
одлике консоцијативне демократије налик неким западноевроп-
ским плуралним друштвима. Консоцијативна демократија пред-
ставља алтернативни модел вестминстерском (већинском) моделу 
демократије који није адекватан за друштва оштро подељена по 
религијским, националним, расним, језичким или неким другим 
основама (Орловић, 2019, стр. 371). 

Консенсуални (консоцијативни) демократски модел изворно 
садржи десет карактеристика: 1. дељење извршне власти у широ-
ким коалиционим кабинетима; 2. извршно- законодавна равнотежа 
власти у којој нема оставке владе; 3. вишепартијски систем; 4. 
пропорционално представљање; 5. интересно- групни плурализам; 
6. федерална и децентрализована власт; 7. јак дводомни систем; 8. 
уставна ригидност; 9. судска контрола; 10. независност централне 
банке (Ibid.). За случај Црне Горе неке од ових карактеристика 
нису битне нити применљиве, попут федерализације земље, пре 
свега због тога што Срби и Црногорци (углавном) нису концен-
трисани на одређеним компактним територијама које би могле да 
послуже као основа за успостављање федералних јединица. Од 
веће важности за Црну Гору јесу они аспекти који се тичу сарадње 
елита и формирања власти путем коалиције партија које су водеће 
у својим сегментима. 

Као што назив сугерише, овај модел демократског уређења 
претпоставља да су одлуке које се доносе у оквиру политичког 
процеса резултат консензуса кључних група у друштву, при чему 
свака од њих има право вета уколико сматра да су њени витални 
интереси угрожени. Ово би захтевало ревизију Устава у коме 
би Срби и Црногорци били дефинисани као конститутивни или 
титуларни народи у Црној Гори, док би власт била састављена од 
коалиције водеће српске и водеће црногорске партије које доми-
нирају унутар својих сегмената, уз сарадњу са представницима 
националних мањина (Албанаца, Бошњака, Муслимана и Хрвата). 
Кроз ову велику коалицију на челу државе обезбедило би се учешће 



Идентитетске поделе у Црној Гори и адекватност актуелног уставног модела

42

припадницима различитих националних скупина у власти и не 
би било могуће искључење Срба или Црногораца из главних 
политичких процеса, нити фрустрација искључене групе због 
њеног неучествовања. Ово је посебно важно у светлу тога да је 
једна од главних потешкоћа Срба у Црној Гори њихова недовољна 
заступљеност у државној адмнистрацији (Јанковић, 2020, пара. 
1). На тај начин Црна Гора би више подсећала на друштва попут 
Белгије, која је и једна од држава које Лајпхарт наводи као пример 
свог модела (Салатић, 2020, стр. 13). Слично се и Марко Павло-
вић залагао за белгијски модел као средство „заштите интереса 
појединих националних заједница у вишенационалним државама” 
(Павловић, 2006, Белгијски модел, пара. 1).

Међутим, сличан аранжман можемо пронаћи и у нашем 
региону. У Северној Македонији, након оружаних етничких сукоба 
из 2001. године између Албанаца и Македонаца дошло је до потпи-
сивања Охридског споразума који је обезбедио учешће албанској 
заједници у власти на државном нивоу и зајемчио јој основна 
национална права. Од тада се власт формира коалицијом албанских 
и македонских партија, а свакој етничкој групи је омогућено да на 
локалном нивоу користи свој језик уколико у општини чини више 
од 20% популације (Ohrid agreement, 2001, пара. 6). Овај пример 
има посебан значај за нашу тему с обзиром на то да је проценат 
албанског становништва у Северној Македонији мањи од процента 
Срба у Црној Гори. Поставља се питање: ако је дозвољено албан-
ском народу у Северној Македонији да оствари своја елементарна 
права на политичку партиципацију и очување своје културне 
посебности, зашто та иста права не би била дозвољена српском 
народу у Црној Гори где он представља незаобилазан историјски 
и демографски фактор? 

Увођењем овакве равнотеже елиминисао би се проблем 
перманентне мањине и перманентне већине који има разарајуће 
ефекте по сваку политичку заједницу. Наиме, демократија почива 
на томе да ће у процесу доношења одлука победити она страна 
која има већину, али се фрустрација поражених елиминише већ у 
наредном циклусу одлучивања када они могу бити део победничке 
већине. На тај начин свако је разуман број пута и на победничкој 
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и на губитиничкој страни у политичкој утакмици. Режим ДПС-а 
након 2006. године почивао је на томе што је српску заједницу, 
односно њене политичке представнике, константно држао у стању 
прегласане мањине. Техника владања Мила Ђукановића сводила 
се на представљање ДПС-а као „браниоца државе” и редуковање 
сваког питања на однос Срби- Црногорци (Milačić, 2017, стр. 115). 
На тај начин само су репродуковане размирице из референдумске 
ноћи и подела на сталну већину, предодређену да превлада у сва-
ком процесу гласања, и сталну мањину која је била без утицаја на 
политичке резултате. Тако се створила ситуација у којој је свако 
политичко питање претварано у питање афирмације или негације 
црногорске државности где је ДПС био на првој, а представници 
Срба на другој страни. 

Потенцијалне критике

Уставном оквиру који би од Срба и Црногораца направио 
конститутивне народе може се пребацити неколико замерки. Прва 
замерка, апологетски оријентисана према актуелном уређењу, 
могла би тврдити како се на овај начин припрема терен за сецесију 
црногорских Срба од Црне Горе или стварају паралелна друштва 
у оквиру исте државе. Међутим, као што Кимлика (2002) каже, 
захтеви за групно диференцираним правима одређене скупине 
јесу захтеви за учествовањем (стр. 207). Неучешће политичких 
представника Срба у државној власти од независности 2006. до 
2020. године створило је отуђење од државе и њених симбола и 
институција код дела српске заједнице у Црној Гори. Уколико 
уставни оквир уважио Србе као незаобилазан фактор при фор-
мирању власти у Црној Гори, што би било крајње логично због 
њихове бројности, отворио би им се пут да Црну Гору заиста осете 
као „своју државу” и да се идентификују са њеним институцијама. 
У супротном, негирање диференцираних групних права Србима 
у Црној Гори кроз позивање на грађански концепт могло би ову 
групу само додатно отуђити од њене матичне државе, Црне Горе. 
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Управо пракса сецесионизма након Другог светског рата, како 
смо на почетку напоменули, показује да је недостатак политичке 
партиципације извор сепаратизма и оружаних сукоба, а не обрнуто.

Друга замерка на одређени систем са елементима кон-
социјације у Црној Гори био би стање на терену између Срба и 
Црногораца. Наиме, истраживања показују да етничка дистанца 
између Срба и Црногораца практично не постоји. Као што каже 
Милош Бешић, национално изјашњавање у Црној Гори првенствено 
подразумева изношење свог политичког става (Поповић, 2019, 
пара. 3). Другим речима, Срби и Црногорци представљају исту 
етничку скупину подељену по политичкој линији на основу свог 
става према властима у Црној Гори и међународноправном статусу 
своје земље. На ово смо указали када смо говорили о коренима 
расцепа у Црној Гори. 

Ствари посебно компликује постојање људи са двојним 
идентитетом. Велики број Срба у Црној Гори себе сматра Црно-
горцима- Србима из Црне Горе. Са друге стране, одређени део 
национално изјашњених Црногораца се определио за српски језик 
као матерњи, а велики број њих су верници Српске православне 
цркве која канонски делује на територији Црне Горе. Многи од 
тако опредељених Црногораца себе суштински виде као блиске 
Србима, односно они Црногорство још схватају онако како га је 
конципирао Милован Ђилас по завршетку Другог светског рата 
(Ђукановић, 2014, стр. 397).

Ова друга замерка не представља суштинску препреку 
из више разлога. Пре свега, можемо претпоставити да ће група 
националних Црногораца који су чврсто повезни са српским наци-
оналним идентитетом временом нестати. Прво, овај концепт Црно-
горства је, како смо већ навели, продукт комунистичког режима, 
а са нестајањем комунизма након пада Берлинског зида 1989. 
године и све већим протоком времена од слома СФРЈ основано 
је претпоставити да ће људи у овој групи одлучити желе ли да се 
изјасне као Срби или да постану део новог црногорског идентитета 
одвојеног од српског. Њихово бивствовање у дуалном идентитету 
биће временом све теже јер тај идентитет више не представља 
званични наратив државе Црне Горе, а ови људи ће се у пракси 
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налазити под све већим притиском да се определе за једну од 
страна (питање односа Срби- Црногорци, онако како га је поста-
вио ДПС након 2006. године презентује се као „или- или” питање 
на које је немогуће дати „и-и” одговор који у себи подразумева 
јединство оба идентитета). Друго, како демократија у Црној Гори, 
упркос њеном напретку на путу ка чланству у Европској унији, 
још увек није консолидована (Мilačić, 2017, стр. 107), изјашавање 
становништва је пратио притисак да се национално изјасне као 
Црногорци. У таквим условима многи грађани Црне Горе су кроз 
двојни идентитет (Црногорци по националности, али говорници 
српског језика као матерњег) видели прилику да направе компро-
мис и латентно искажу свој (про)српски идентитет. За очекивати 
је да ће са организовањем пописа у демократској атмосфери број 
Црногораца бити нешто мањи јер ће из њих изаћи део грађана који 
су се изјашњавали као Црногорци, али који себе сматрају делом 
српског корпуса. И на крају, чак и да ова група двојног идентитета 
не нестане у будућности, гореописани модел би био применљив на 
Црну Гору. Као што каже Марко Павловић, још једном би могли 
да се окренемо белгијском моделу и да уставно дефинишемо три 
заједнице - Црногорце, Србе и „српски говорећи заједницу”- по 
аналогији са Валонцима, Фламанцима и „немачки говорећи зајед-
ницом” (Павловић, 2006, Белгијски модел, пара. 3).

Једна од замерки тицала би се свакако вероватноће одржања 
оваквог модела у Црној Гори. Сам Лајпхарт каже да је консоци-
јација изгледнија и одрживија у мањим него у већим државама 
(Орловић, 2019, стр. 373). То је продукт тога што су у малим 
државама веће шансе да се политичке елите, које су кључне за 
артикулацију интереса својих сегмената, међусобно познају и 
имају личне контакте који им омогућавају бољу комуникацију. Са 
друге стране, политички чиниоци у малим државама су упућенији 
да заједнички делују како би повећали своје шансе за опстанак и 
успех у компетитивном међународном окружењу.
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Закључак

Црна Гора до данас остаје друштво са дубоким поделама, 
чему сведоче резултати парламентарних избора одржаних у августу 
2020. године, али и готово перманентна криза власти која је послед-
њих година потреса ову земљу. Те поделе само су продубљене у 
периоду након стицања независности 2006. године и доношења 
Устава из 2007. године којим је инагурисан актуелни грађански 
концепт. Основна бољка Црне Горе која јој не допушта релаксацију 
напетости у политичком надметању јесте однос који постоји на 
релацији Срби- Црногорци. 

Актуелни грађански концепт државе може бити неефикасан 
уколико превиђа важне поделе у једном друштву. Он не уважава 
значај колективних идентитета за политичке процесе и оставља 
српску заједницу у овој земљи у вакууму недефинсаности власти-
тог положаја, повећавајући тиме њено подозрење према главном 
току политичког живота у Црној Гори. Оваква ситуација ствара 
нездраву климу за развој друштва и политичке заједнице, претећи 
да наруши међунационалне односе и омете напоре за успостављање 
демократског поретка, представљајући и извор потенцијалних 
безбедносних проблема.

Коалиција политичких елита Срба и Црногораца у Црној 
Гори укључила би највећи део становништва у политички процес 
промовишући културу дијалога и компромиса која је дефицитарна 
на овим просторима. Напослетку, овим би заправо била коначно 
омогућена консолидација демократије у Црној Гори, чему је као 
препрека стајао расцеп између Срба и Црногораца који је детер-
минисао политички живот у земљи, али који није био уважаван од 
стране актуелног уставног модела. Ове две групе су показале током 
своје заједничке историје да је њихова успешна сарадња правило, 
а не изузетак. На крају крајева, заправо много више ствари пове-
зује Србе и Црногорце него што их стварно раздваја и на њихов 
међусобни дијалог и разумевање не би требало гледати као на 
нешто чудно и недостижно. Модели са елементима консоцијације 
могу бити скупи и захтевни, изискивајући време, компромисе и 
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захтевне институционалне и политичке аранжмане, али сваки напор 
у процесу мирног одлучивања о кључним политичким питањима 
бољи је од отвореног конфликта.

Литература

Вуковић- Ћаласан, Д., Ђечевић Мехмед (2015). Изазови изградње гра-
ђанског идентитета у Црној Гори: постреферендумске подјеле и спорови поли-
тичких странака.  Миграцијске и етничке теме, vol. 31, бр. 1, стр. 7-37.

Дигн Краус, К. (2015). Потпуни и парцијални расцепи у пост-кому-
нистичким друштвима. Српска политичка мисао,  посебно издање, стр. 7-35.

Ђукановић, Д. (2014). Идентитетска питања и линије унутрашњих 
подела у Црној Гори. Међународни проблеми, 66, 395-422.

Ђукановић, Д. Односи Србије и Црне Горе. преузето са: https://docs.
google.com/document/d/1z8htPPrBn-pQEIXC6FaQG7i8uG-cK-xR/edit, присту-
пљено 23.04.2021.  

Ђурковић, М. (2021). Тамни коридори моћи (2. изд.). Београд: Катена 
мунди, Институт за европске студије

Јанковић, С. (2011) Попис у Црној Гори између статистике и поли-
тике. Радио Слободна Европа, преузето са: https://www.slobodnaevropa.org/a/
popis_stanovnistva_u_crnoj_gori_izmedju_statistike_i_politike/2278668.html/, 
приступљено 23.03.2021.

Јанковић, С. (2020) Од вјерског закона до питања Срба у Црној Гори. 
Радио Слободна Европа, преузето са: https://www.slobodnaevropa.org/a/crna-
gora-srbi-vjerski-zakon-popis-2021/30395369.html, приступљено 23.03.2021.

Кимлика, В. (2002). Мултикултурално грађанство. Нови Сад: Центар 
за мултикултурализам

Кимлика, В. (2009). Савремена политичка филозофија. Београд: Нова 
српска политичка мисао

Ковачевић, Д. (2020). Утицај потпуних и парцијалних друштвених 
расцепа на партијске системе- упоредна анализа земаља бивше СФРЈ. Социо-
логија, 62, 354-377.

Орловић, С. (2019). Политичка социологија. Београд: Универзитет у 
Београду- Факултет политичких наука



Идентитетске поделе у Црној Гори и адекватност актуелног уставног модела

48

Павловић, М. (2006) Босански и белгијски модел у Црној Гори. Стање 
ствари, преузето са:  https://stanjestvari.com/2020/05/29/marko-pavlovic-bosanski-
i-belgijski-model-u-crnoj-gori-2006/, 23.04.2021.

Поповић, Н. (2019) Шта је показало истраживање у Црној Гори о 
односу према Србима. Спутник, преузето са: https://rs-lat.sputniknews.com/
regioni/201909171120860473-sta-je-pokazalo-istrazivanje-u-crnoj-gori-o-odnosu-
prema-srbima/, приступљено 23.03.2021.

Салатић, С. (2020). Теоријски модели представљања у подијељеним 
друштвима (докторска дисертација). Београд: Факултет политичких наука  УБ  
URL: https://www.fpn.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Teorijski-modeli-predstavljanja-
u-podjeljenim-drustvima.pdf (приступљено 23.03.2021)

Устав Црне Горе (,Сл. лист ЦГ”, бр. 1/2007 и 38/2013- Амандмани I-XVI) 
https://www.paragraf.me/propisi-crnegore/ustav-crne-gore.html 

Џуверовић, Н. (2021). Студије мира: Сукоб, мир и развој. Београд: 
Универзитет у Београду- Факултет политичких наука

Milačić, F. (2017). Montenegro: 'lost' in statehood problem. Anali HPD,  14, 
107-124.

Ohrid agreement. Council of Europe  преузето са: https://web.archive.
org/web/20070113074850/http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/
police_and_internal_security/OHRID%20Agreement%2013august2001.asp (при-
ступљено 22.11.2021)



Стеван Терзић

49

Identity divisions in Montenegro and the adequacy of 
the current constitutional model

Stevan Terzić

Abstract: The paper presents a brief overview of identity divisions in Mon-
tenegro that have become relevant in the last thirty years. It refers to the current 
constitutional framework as a factor that intensifies and perpetuates the existing 
divisions. The paper considers the split between the two most numerous groups in 
Montenegro - Serbs and Montenegrins. It is suggested that the solution and way out 
of the crisis could be found in the application of certain consociational elements of 
democracy that enable members of the most important segments of society to par-
ticipate in government. It turns out that the civic concept is not adequate for divided 
societies and can cause fear of assimilation. 

Keywords: Montenegro, Serbs, Montenegrins, consociation, civic model, 
identity divisions, cleavage
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ПРИВРЕМЕНО НАРОДНО 
ПРЕДСТАВНИШТВО ЗА ВРЕМЕ 

ПРВЕ ВЛАДЕ КРАЉЕВСТВА СРБА, 
ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА

Огњен Бојанић*

Правни факултет (Универзитет у Београду)

Сажетак: На крилима победе Краљевине Србије у Великом рату ство-
рена је прва држава Јужних Словена. Настанак Краљевства СХС неминовно је 
наговестио и потребу за унутрашњим конституисањем државе која би поседовала 
све атрибуте на чијим основама би почивао правни поредак, али и целокупни 
државни апарат. У првим годинама постојања југословенске државе тај процес 
је текао споро те се она све до доношења Устава 1921. године налазила у тзв. 
државноправном провизоријуму за чије време су власт водили влада, регент 
и Привремено народно представништво. Током те фазе слободно се можемо 
рећи да су се народи практично упознавали јер су се уједињењем они окупили, 
али иако истог корена ти народи су током векова раздвојености на другачији 
начин и под другачијим условима градили свој идентитет, правни поредак и 
развијали политичку културу. 

Привремено народно представништво било је идеално место упо-
знавања политичких чинилаца из свих уједињених крајева, али и регулисања, 
решавања и усклађивања великог броја различитости и проблема који су стајали 
на путу прогреса Краљевства СХС. По својој природи Привремено народно 
представништво представљало је и терен на ком се водио активни политички 
живот креиран од стране политичких партија из свих делова земље чији су рад 
и инфраструктура у највећем броју случајева постојали још током предратног 
периода. Најефективнији период рада Привременог народног представништва 
забележен је током пoчетних месеци прве владе Краљевства СХС, где су се 
странке путем својих политичких програма јасно одређивале према будућности 
новe државе. Неретко су видљивим неслагањима указивали на постојање јасне 
дискрепанце, која се у будућности све више наметала, око најважнијих питања 
попут другачијих поимања концепта југословенства, будућег уставног уређења, 
унутрашње политике, социјалне правде, спољне политике.

*  Студент треће године основних академских студија на Правном факултету Универзитета у Београду; 
ognjenbojanic1234@gmail.com
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Кључне речи: Државноправни провизоријум, Привремено народно 
представништво, прва влада Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца

 Увод

Фуриозним пробијањем Солунског фрнота 25. септембра 
1918. године српска војска кренула је заједно са савезницима у осло-
бађање Краљевине Србије. Међутим уласком у домовину српска 
војска се није само задржала на предратним границама на Дунаву и 
Дрини већ је на позив локалних Вијећа кренула у ослобађање свих 
крајева у којима су живели Јужни Словени. Упоредо са напредова-
њем српске војске политички трибуни Срба, Хрвата и Словенаца 
из Хабзбуршке монархије формирали су Народно вијеће у Загребу 
29. октобра 1918. године које је као политичко тело било сачињено 
од 80 делегата са председником Словенцем Антоном Корошецем 
и са два потпредседника Хрватом зубаром др Антом Павелићем и 
Србином Светозаром Прибићевићем. Убрзо након оснивања, 29. 
новембра 1918. Народно вијеће године донело је одлуку о прекиду 
свих односа и веза са Аустроугарском манархијом. Поштујући 
одлуке Народног вијећа, Хрватски сабор такође поништава све 
државноправне везе са Аустријом и Угарском, укида и ништавом 
проглашава Хрватско-угарску нагодбу и све њене касније допуне и 
измене те проглашава отцепљење Далмације, Хрватске и Славоније 
и уједињење са Државом Словенаца, Хрвата и Срба. Уједно истог 
дана прекидајући све односе са Аустроугарском Народно вијеће 
прогласило је и Државу Словенаца, Хрвата и Срба, која ће иако 
међународно непризната бити једна од страна током преговора са 
Краљевином Србијом око начина и тока будућег југословенског 
уједињења. Уз Народно вијеће постојао је и Југословенски одбор 
још један орган који се још током Великог рата профилисао као 
представник југословенских народа са простора Аустроугарске. 
Југословенски одбор био је сачињен од политичких емиграната 
српске, хрватске и словеначке националности на чијем челу се 
налазио Хрват др Анте Трумбић. Усклађујући своје принципе 
Југословенски одбор и Народно вијеће су тежили да воде исту 
политику током преговора о уједињењу са Владом Краљевине 
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Србије почетком новембра 1918. године у Женеви.* Може се сло-
бодно рећи да су Југословенски одбор и Народно вијеће својом 
политиком делимично и успоравали сам ток коначног уједињења 
јер су безрезервно захтевали међународно признање и конфе-
дерални начин уређења државе против чега су били готово све 
владајуће структуре у Србији укључујући и регента Александра 
Карађорђевића. (Мирковић, 2019, 220-221) 

Југословенско уједињење је своју завршну фазу започело 
само некоколико дана пре званичног проглашења Краљевства 
СХС 1. децембра 1918. године. Наиме, Срби у Војводини су готово 
беспоговорно била за југословенско уједињење међутим њихови 
политички представници су подршку том чину дали уједињењем са 
Краљевином Србијом које је проглашено у Новом Саду на Великој 
народној скупштини Срба, Буњеваца и других Словена у Бачкој, 
Банату и Барањи 26. новембра 1918. године. На исти начин само 
дан касније 27. 11. 1918. године на Великој народној скупштини 
српског народа у Црној Гори је такође проглашено уједињење са 
Краљевином Србијом. Да би уједињење било потпуно и званично 
проглашено чекао се и званични потврдни одговор Народног 
вијећа. На скупштини у Загребу одржаној 24. новембра 1918. године 
уз велику већину донета је одлука о уједињењу, али и, на инсисти-
рање мањине, одлука да се на сам чин уједињења иде са ,Напутком’’ 
документом који је, попут Женевске декларације, предвиђао државу 
на конфедералним основама. Међутим услед тешких околности 
у којима се налазила непризната Држава СХС па и само Народно 
вијеће тај документ међу српским политичким представницима 
нико није подробније разматрао. Делегација Народног вијећа је 
стигла у Београд  27. новембра 1918. године. До званичног прогла-
шења Краљевства СХС дошло је 1. децембра 1918. године у кући 
Крсмановића на Теразијама те је сам чин уједињења праћен читањем 

*  Женевски преговори вођени су од 6. до 9. новембра 1918. године. На њима су учествовали делегати Владе 
Краљевине Србије, Народног вијећа, српске скупштинске опозиције и Југословенског одбора. Преговори су се 
односили на будуће стварање државе. Исход конференције била је потписана декларација која је подразумева-
ла конфедерални начин уређења државе, признање Државе СХС од стране Краљевине Србије и оснивање јед-
ног заједничког министарства које би водило спољну политику, војску морнарицу и припремање уставотворне 
скупштине. Међутим услед притиска министара српске Владе, регента и дела Народног вијећа окупљеног око 
Светозара Прибићевића, Никола Пашић је повукао свој пристанак и потпис те је Женевска декларација остала 
мртво слово на папиру. (Мирковић, 2019, 221)
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документа ,Адресе’’.* Овај документ је читао др Анте Павелића у 
име свих делегата Народног вијећа регенту Александру Карађор-
ђевићу, на шта је он својом прокламацијом одговорио потврдно. 
Овако спроведено уједињење несумљиво је било последица како 
политичких, социјалних тако и модернизацијских процеса који 
су 1918. године код великог дела Јужних Словена достизали свој 
зенит. Међутим, величанствени тренутак уједињења је само на 
кратко забашурио дубоке културолошке, политичке, економске, 
верске међе које су постојале између Срба, Хрвата и Словенаца, а 
које ће се у наредним годинама све више испољавати. (Радојевић, 
2019, 225-234)

 Државноправни провизоријум

 Правна формулација југословенске државе

Након читавог процеса уједињења и настанка Краљевства 
СХС, сада је било потребно да се створена држава конституише 
изнутра што је био изузетно захтеван и комплексан процес. Прво-
децембарски акт уједињења био је важан догађај којим је отворена 
нова страница историје југословенских народа међутим већ на 
самом почетку функционисања југословенске државе појавили 
су се уопште не занемарљиви дефекти и груба кршења основних 
принципа уређивања правне државе. Настанак Краљевства СХС 
није значио и моментални настанак свих атрибута којима суверена 
држава располаже. Прво спорно питање  односило се на то да ли је 
Краљевство СХС нова или стара држава. По овом питању дошло 
је до супротстављених схватања међународног права и уставног 
права. 

*  У ,Адреси’’ прочитаној регенту Александру Карађорђевићу се начелно изражава жеља за стварањем једне, 
јединствене државе свих Јужних Словена, али и наводе се основни принципи на којима је она настала: победа у 
рату, привремено конституисање независне народне државе, идеја народног јединства, начело демократије, на-
чело самоопредељења, прихватање владарске круне Карађорђевића, образовање јединствене владе и Привреме-
ног народног представништва, протест против тајног Лондонског уговора, заштита етнографских граница, али 
и одржавање постојећих аутономних органа одговорних аутномним представништвима. (Радојевић, 2019, 231)



Огњен Бојанић

55

Са аспекта међународног права Краљевство СХС се сма-
трало старом државом, сукцесором Краљевине Србије, јер је 
наследила све међународне уговоре и обавезе које је претходно 
Краљевина Србија као суверена земља потписала. Међународни 
уговори које је Краљевина Србија потипсала могли су се сврстати у 
три групе као уговори са главним силама савезничким и удруженим 
(земље попут Француске, САД, Велике Британије), непријатељ-
ским државама (Немачка, Аустроугарска, Бугарска) и са силама 
савезним и удруженим и са неутралним државама. Прве два групе 
уговора у многоме су регулисане путем мировних уговора где се 
јасно наглашавала правна валидност пређашње потписаних уго-
вора са Краљевином Србијом. Уговори из треће групе који нису 
имали правног додира са мировним уговорима наставили су да 
производе правне последице, примера ради трговински уговори 
са Грчком, Белгијом и Португалом  не само да су производили 
правне последице већ су 1919. године проширени и на целокупну 
територију нове државе. Такође, поред система међународних 
уговора, треба навести и да Краљевство СХС није било продукт 
мировних уговора попут Пољске, већ је она настала и пре саме 
Париске мировне конференције уједињењем које велике силе нису 
никаквим правним механизмима и тумачењима карактерисале као 
поништење старе српске, а настанак нове српско-хрватско-слове-
начке државе. Уједно, Јовановић наводи и да се на уједињење није 
могло гледати као спајање две државе јер је постојала једна међу-
народно призната држава Краљевина Србија и друга међународно 
непризната Држава СХС настала на рушевинама Аустроугарске. 
Уједињење посматрано кроз међународноправну призму имало је 
само карактер припајања отцепљених територија већ постојећој 
држави. (Јовановић, 1924, 13-15)

Са уставноправног становишта ситуација око одређивања 
настанка државе нешто је комплекснија јер су постојала три тума-
чења. Прво тумачење било је темељено на ставу да је Краљевство 
СХС само продужетак пређашње Краљевине Србије. Овакав став 
објашњавао се тиме да Краљевина Србија, иако је претрпела велике 
промене у погледу унутрашњег правног поретка, ипак није пре-
стала да постоји. Чињенице које су ишле у прилог овој тези су 
да је нова држава настала на темељима победе српске војске у 
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Великом рату, да је на челу те државе династија Карађорђевић и 
на снази, у одређеној мери измењен, Устав Краљевине Србије из 
1903. године. Друго тумачење гласило је југословенска држава је 
недовршена. Краљевство СХС подједнако су стоврили Краљевина 
Србија и Народно вијеће које је добило легитмитет и хрватске 
државе која је по историјском праву своју државност обновила 
распадом Аустроугарске. Међутим, суштина овог тумачења лежи 
у проблему да иако су постојала три равноправна субјекта у ства-
рању државе та равноправност се није поштовала при доношењу 
Видовданског устава па зато и хрватски политички представници 
нису могли да га прихвате. Те тако пошто се још увек није дошло 
до свеобухватног споразума на чијим основама би се темељила 
државност, југословенска држава се сматрала недовршеном, а 
српска и хрватска државност су још увек постојале. Према трећем 
становишту Краљевство СХС је потпуно нова држава без икаквог 
пређашњег правног континуитета јер су све институције код Срба, 
Хрвата и Словенаца до момента уједињења служиле искључиво 
унутарплеменским потребама. Уједно нова југословенска држава 
није хтела да прими нити један претходни устав те је свој устав-
ноправни легитимитет црпела из нове, оригиналне власти. (Јова-
новић, 1924, 15-21)

Сем супротсављених ставова међународног и уставног 
права постојала је и дискрепанца између теоријске и фактичке 
перцепције постојања државе. Аксић указује са теоријске тачке 
гледишта да, иако de facto створена, југословенска краљевина 
као држава није правно до краја конституисана јер није донесен 
устав који као документ представља темеље правног и политич-
ког поретка модерне државе. Аксић наводи да је готово више од 
две године једини и највиши конститутивни правни акт на ком је 
почивало Краљевство СХС била Крфска декларација из јула 1917. 
године. Крфска декларација је иражавала ,народно јединство’’ и 
начелну жељу Југословенског одбора, представника југословенских 
народа са простора Аустроугарске, и владе Краљевине Србије за 
заједничком државом. Међутим, највећи проблем овог документа 
је лежао у његовом легитимитету и карактеру јер овај документ 
никада није био ратфикован те је свој легитимитет црпео искљу-
чиво из државотворног значаја који му је дат. (Аксић, 2017, 226)
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Супротно теоријском посматрању у фактичком смислу 
држава је егзистирала што је за Јовановића много важније јер 
како наводи ,питање о постанку државе није правно већ фактичко 
питање… главно је да држава фактички постоји; каквим се путем 
дошло до тог резултата, сасвим је споредно.’’ (Јовановић, 1936, 32) 
Државна власт постојала је само фактички и институционално 
посматрано била је оличена у монарху, влади и Привременом 
народном представништву. Спровођење фактичке власти, у недо-
статку других решења, често се заснивало на напримени закона и 
законских аката Краљевине Србије. Примена закона Краљевине 
Србије донекле је била и изазвана услед шареноликости правних 
поредака у крајевима који су ушли у састав нове државе. Постојало 
је чак шест правних поредака од којих су четири са територија 
бивше Аустроугаске.* Пример примене закона Краљевине Србије 
била је организација институција управе где је Државни савет Кра-
љевине СХС (орган Врховне државне управе и Врховни државни 
суд) све до доношења Устава 1921. године функционисао по Закону 
о Државном савету Краљевине Србије из децембра 1901. године. 
Слично је било и са министарским саветом Краљевства СХС који 
је обављао послове из своје надлежности у складу са Законом о 
устројству централне државне управе Кнежевине Србије из 1862. 
године. (Димић, 2001 , 54)  Наиме, овакав приступ попуњавања 
правних празнина није био правно ваљан јер Привремено народно 
представништво југословенске краљевине, иако се служило, никада 
није потврдило пуноправну важност закона и Устава Краљевине 
Србије. Готово насупрот Привремено народно представништво је 
покушавало да се неретко и дистанцира од правног поретка Кра-
љевине Србије тиме што је рецимо упорно покушавано доношење 
новог ,Аутономног правилника о пословном реду Привременог 
народног представништва’’ уместо дотадашњег српског, предрат-
ног Закона о пословном реду у Народној скупштини. (Јовановић, 
1932, 312) Ово питање ad hoc решавања и попуњавања правних 
празнина ни касније доношењем Устава 1921. године није било 
обрађено када се у њему није нашло места за правно регулисање 
*  На подручју Далмације и Словеније остали су на снази сви аустријски закони и други прописи који су били 
у складу са законским поретком нове државе, право Хрватске и Словеније имало је три гране аутономно право 
Хрватске, хрватскоугарско право и аустријско право. У Босни и Херцеговини владали су прописи и закони доне-
сени до уједињења, на подручју Војводине и Међимурја на снази су остали мађарски закони, док су последња два 
правна поретка постојала на територијама предратних Краљевина Србије и Црне Горе. ( Мирковић, 2019, 234-236)
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односа аката који су били до тада на снази и новог устава. (Аксић, 
2017, 227) Још једна од замерки током неуставног периода југосло-
венске државе односила се и на питање постојања легитимитета и 
правне ваљаности појединих институција са чим се највише у везу 
доводило конститусање Привременог народног представништва. 
Наиме, Привремено народно представништво није било формирано 
како обично бива путем народних избора већ је створено указом 
владе која је опет настала изван законских регулатива. Овај период 
правно недоречене државе са постојањем одређене власти која се 
вршила само фактичким путем добио је карактер државноправног 
провизоријума који је трајао све до доношења устава 1921. године. 

 Унутрашње прилике у земљи након стварања Краљев-
ства Срба, Хрвата и Словенаца

Након реализације југословенског уједињења, врх нове 
југословенске државе је сада имао нови циљ, одбрану граница 
новонасталог Краљевства СХС. Највећи и немерљив допринос 
у извршавању овог задатка имала је српска војска која је била и 
пре самог прводецембарског уједињења расплинута од Битоља до 
Марибора. ,Српска војска је имала да брани границе новопрогла-
шене Краљевине и унутрашњи поредак, пре свега да сузбије снаге 
незадовољне уједињењем.’’ Восјка је обезбеђивала демаркационе 
линије, осигуравала јавне објекте, сладкишта, луке, комуникације. 
Поред редовних обавеза српска војска обављала је и цивилне 
послове попут команданта места, железничких станица, водила 
рачуна о саобраћају, контроли извоза и увоза. (Petranović, 1988, 
87-88) Већ 5. децембра 1918. године избили су нереди у Загребу, 
познати и под именом Петопросиначка просвједи, између остатака 
бивших пукова восјке Аустроугарске који су били незадовоњни 
уједињењем и трупа Народног вијећа. Све до интервенције српске 
војске у овом сукобу је страдало 13, а рањено је било 17 особа. 
Слични, али мањи сукоби и провокације догодили су се и у дру-
гим местима на подручју Хвратске попут Осијека, Костајнице, 
Бјеловара. (Радојевић, 2019, 244)
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Напета ситуација била је и у Црној Гори у којој је избила 
побуна 6. јануара 1919. године. Протагонисти побуне били су ,зеле-
наши’’ присталице краља Николе који су захтевали његов повратак 
у земљу, поништавање одлука Велике скупштине српског народа 
у Црној Гори и другачију форму уједињења у којој би и Црна Гора, 
као претходно суверена држава имала свој правни субјективитет. 
Насупрот ,зеленаша’’,подржаних и од стране Италије, били су 
бројчано јачи ,бјелаши’’, присталице безусловног уједињења са 
Србиијом, који су заједно са српском војском већ 9. јануара 1919. 
године угушили побуну. (Радојевић, 2019, 246)

Српска војска је помагала и пуковнику потоњем генералу 
Маистеру који је бранио северне границе Словеније од Аустрије. 
На фронту у Корушкој децембра 1918. године налазило се ком-
биновано око 2000 људи из српских и словеначких чета. Одлуком 
Врховне команде маја 1919. године да се на ово подручје пошаљу 
додатне јединице кренуло се у општу офанзиву која је довела до 
пораза аустријских јединица. (Petranović, 1988, 88)

Војне операције биле су предузете и у Албанији већ у јесен 
1918. године са настојањем да се осигура  стратешка граница 
уколико би се Италија до даљњег задржала на простору Валоне. 
Међутим, војне операције српске војске поред стратешког циља 
биле су изазване и честим упадама комбинованих формација 
ВМРО и Косовског комитета. ( Петрановић, 1988, 89)

Најдужи и најпроблематичнији фронт био је онај према 
Италији која је на сваки начин, зарад свог територијалног интереса, 
подупирала југословенску територијалну целовитост и државност 
уопште. Тај фронт са честим локаним сукобима у приморским гра-
довима попут Ријеке простирао се од Словеније преко Далмације 
и Црне Горе до Албаније. Југословенско-италинајански сукоб био 
је један од најпроблематичнијих односа током читаве мировне 
конференције у Паризу.

Средином 1919. године на кратко југословенска држава је 
отворила и фронт ка Румунији због Баната, али се то питање убрзо 
споразумом на Париској мировној конференцији решило.
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Тешко унутрашње стање Краљевства СХС није било иза-
звано само војним превирањима већ и економским дисбалансом 
услед ратних разарања, али и предратног неуједначеног развоја 
уједињених крајева. Србија је пре рата била земља средње разви-
јености међутим од последица рата она је доживела страховите 
губитке 22,4% страдале мушке популације, потпуно разорену 
индустрију, где је у Србији током 1919. године функционише само 
70 фабрика, саобраћајнице, железнице и региноални путеви су 
били разорени у више од 70% случајева, док је пољопривреда била 
готово потпуно девастирана. У литератури се наводи податак да је 
израчуната штета износила око 6 милијарди франка у предратној 
вредности односно 17 милијарди франка у послератној што је за 
Србију, која у предратном периоду није остваривала бруто доходак 
већи од две милијарде, било ненадокнадиво. Поред Србије и Црна 
Гора је готово потпуно била захваћена ратом и пртрпела је такође 
озбиљне губитке пре свега на економском плану од око 723 мили-
она франака што је за њену предратану привреду, такође као и за 
српску, било трауматично. Подручја бивше Аустроугарске нису се 
ни у приближној мери сусрела са разарањима као Србија иако су 
и ти предели претрпели негативне промене. Губици са простора 
Хрватске и Славоније били су око  2,5 милијарде франака, Слове-
није 1,5 милијарде, Далмације 693,5 милиона, БиХ 675,5 милиона 
док су Бачка и Банат претрпели најмања разарања у цифри од око 
110 милиона франака. (Радојевић, 2019, 248-251) Међутим, ова 
разарања нису подједнако погодила све наведене регије. Босна је 
услед слабог привредног прогреса, изазваног постојањем феудалног 
односа као реликта турске власти, доста теже поднела разарања у 
односу на Хрватску или Словенију које су већ тада биле индустриј-
ски напредне земље и у којима је већ 1919. година функционисало 
готово 960 фабрика. (Petranović, 1988, 60)

Овакве економске и социјалне неједнакости су југословенску 
државу пратиле готово током читавог њеног постојања док држава 
никако није налазила механизам помоћу ког би их превазишла. 
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 Формирање прве владе Краљевства Срба, Хрвата 
и Словенаца

Након званичног прводецембарског уједињења најважнији 
друштвени и политички фактори нове југословенске државе озна-
чили су као примарни циљ формирање владе у што краћем року. 
Тако у свом извештају из 3. децембра 1918. године Народно вијеће 
каже ,да за читав непрекинути териториј јединствене државе Сло-
венаца, Хрвата и Срба треба формирати једну заједничку владу за 
све државне управе.’’ Званични преговори за састав владе започели 
су 12. децембра 1918. године и њима су присуствовали сви виђе-
нији представници најважнијих политичких организација: Никола 
Пашић и Стојан Протић испред Српске радикалне странке, Марко 
Трифковић као радикалски дисидент, Љуба Давидовић и Милорад 
Драшковић испред самосталних радикала и будући предводници 
Демократске странке, Воја Вељковић као првак либерала, Стојан 
Недељковић испред националне странке и Миливоје Ж. Јовановић 
у име напредњака. Поред представника српских странака прего-
ворима су присуствовали и делегати Народног вијећа Светозар 
Прибићевић, Јосип Смодлака и Антон Корошец. Првих неколико 
начелних одлука донесено је готово уз сагласност свих присут-
них. Влада је морала бити концентрациона тј. састављена како од 
представника свих српских странака тако и од делегата Народог 
вијећа, влада је морала бити одговорна будуће формираном При-
временом народном представништву док је за председника владе 
означен био Никола Пашић, а за потпредседника Антон Корошец. 
Даљи ток преговора био је праћен честим неусаглашавањем ста-
вова око поделе ресора што је устину и био захтевнији део посла. 
Нека од видиљивијих неслагања била су око ресора спољних и 
унутрашњих послова. Српске странке су за позицију министра 
спољних послова предлагале Михајла Ристића, бившег посланика 
у Риму и нестраначку личност. Делегати Народног вијећа упорно 
су сматрали да је ту позицију неопходно дати председнику Југосло-
венског одбора Анти Трумбићу оправдавајући тај став чињеницом 
да је он најпозванија особа која ће најбоље умети да преговара са 
Италијом око креирања будуће границе. Стојан Протић, ради-
калски првак, је најгласније опонирао Трумбићеву кандидатуру 
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наводећи већ постојећу дихотомију између Пашића и Трумбића 
још од преговора око садржине Крфске декларације. Међутим, пред 
непоколебљивим ставом делегата Народног вијећа прво је попустио 
лидер самосталних радикала Љуба Давидовић, а потом и Никола 
Пашић. И у спору око ресора унутрашњих послова испуњен је 
захтев Народног вијећа, те је тако изабран Светозар Прибићевић 
наспрам кандидата српских странака Марка Трифковића. Према 
речима Јосипа Смодлаке ,оваква влада је представљала потпуну 
народну концентрацију јер су у њој била заступљена не само сва 
племена и све покрајине већ и све странке.’’Списак будућих чланова 
владе био је коначно састављен и Никола Пашић га је доставио 
регенту Александру Карађорђевићу 15. децембра 1918. године који 
је јасно изразио негодовање и одбио да се сагласи те је Пашић само 
дан касније, 16. децембра вратио мандат. (Engelsfeld, 1989, 31-37) 
Као разлоге одбијања регент је наводио одређене протоколарне 
пропусте који су се догодили при састављању владе попут тога 
да се Момчило Нинчић није нашао у њој док је Пашићу посебно 
замерио то што је одбијање Женевског споразума новембра 1918. 
године пред српском опозициом правдао речима да се регент не 
саглашава са тим документом. (Казимировић, 2019, 596) Иза зва-
ничног образложења постојала је дубља политичка позадина која се 
огледала у неповерењу и нетрпељивости између регента Александра 
Карађорђевића и радикалског првака Николе Пашића. ,Пашић је у 
току рата стекао изузетно поверење код савезника и учврстио своје 
позиције власти, које су реално угрожавале моћ двора и, пре свега, 
амбиције регента Александра. Без обзира на начин како је водио 
спољну политику, посебно политику уједињења Срба, Хрвата и 
Словенаца у земљу се вратио триумфално, ,као творац нове државе’’, 
државник и политичар, који је посебно код српског народа уживао 
огромну популарност. Све то давало му је политичку моћ те је у 
том тренутку био једини политичар који је могао да ограничава 
монархову власт, што није одговарало регенту и дворској камарили.’’ 
Овакав неразуман и демократији противуречан потез и код делегата 
Народног вијећа, који нису били одушевљени Пашићем, изазвао је 
оштра негодовања те су га окарактерисали као ,кршење основних 
политичких права и својеврстан државни удар.’’ (Радојевић, 2017, 
241) Револтирани овим потезом радикали су поставили услов ако 
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председник владе не буде био из њихових редова они неће бити 
у саставу владе. Пратећи радикале и делегати Народног вијећа су 
изнели свој услов који је гласио да они неће ући у владу ако у њој 
не буду били присутни представнци свих српских политичких 
странака. Како не би продубио сукоб са радикалима и како би 
смирио страсти изазване његовим једностраним потезом, регент 
Александар Карађорђевић мадант за састав владе дао је Стојану 
Протићу, другом човеку радикала, који је владу саставио већ 18. 
децембра 1918. године.* Ова влада бројала је 20 министарстава и 
такође је поштовала раније договорену агенду о присуству поли-
тичких актера, из сва три племена и из свих странака нове државе, 
сем Хрватске пучке сељачке странке и социјалдемократа који нису 
дали учешће у новој влади. (Engelsfeld, 1989, 39) 

На својој првој седници 22. децембра 1918. године Влада 
Краљевства СХС донела је закључке о званичном грбу и застави, 
замени јулијанског грегоријанским календаром, прогласила јед-
накост ћирилице и латинице на целом подручју државе, одредила 
да ће сва посланства и конзулати од сада бити посланства и кон-
зулати Краљевства СХС. Поред наведеног донесена је и одлука о 
формирању трочлане комисије која би прегледала Устав Краљевине 
Србије из 1903. године и издвојила све оне делове који не се не би 
могли апликовати на целом подручју новонастале државе Јужних 
Словена. Влада је након само месец дана од формирања овог тела, 
30. јануара 1919. године прогласила и привремени устав који је био 
заправо преписани текст Устава Краљевине Србије из 1903. године. 
Међутим, овај привремени устав никада није ступио на снагу јер 
је повучен истога дана када је и донесен из разлога што је био спо-
ран члан 52 који је говорио о наследству престола. (Енгелсфелд, 
1989, 50-53) Прва влада Краљевства СХС дала је свој допринос 
и у формирању делегације југословенске државе на предстоје-
ћој конференцији мира у Паризу те је тако већ у децембру 1918. 
*  Стојан Протић-председник владе; Антон Корошец-потпредседник владе; Анте Трумбић-министар спољних 
послова; Момчило Нинчић-министар финансија; Љубомир Давидовић-министар просвете; Урош Круљ-мини-
стар здравља; Светозар Прибићевић-министар унутрашњих послова; Живко Петричић-министар пољопривреде; 
Михаило Рашић-министар војске и трговине; Урош Круљ-министар здравља; Мехмед Спахо-министар шума, 
руда и земље; Велислав Вуловић-министар железнице; Стојан Рибарац-министар трговине и индустрије; Ми-
лан Капетановић-министар грађевине; Миливоје Јовановић-министар исхране и обнове земље; Марко Трифко-
вић-министар правде; Едо Лукинић- министар поште и телеграфа; Витомир Кораћ-социјална политика; Алберт 
Крамер-министар припреме за уставотворну скупштину и изједначавање закона; Милосав Раичевић-министар 
без портфеља. ( Engelsfeld, 1989, 39-40)
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године ангажовала прву групу научника коју су између осталих 
чинили Слободан Јовановић и Јован Цвијић. (Радојевић, 2019, 275-
276) Такође влада не само што је дала допринос при формирању 
делегације, она је и активно учествовала у креирању политике на 
Конференцији мира јер је делегација била директно одговорна 
влади.( Митровић, 2019, 118)

Укључујући наведене одлуке новоформирана влада је ипак 
имала јасну одредницу у ком смеру је потребно доносити најважније 
одлуке. Консолидација  и централизација државне управе била је 
несумњиво једна од најважнијих питања и влада је њу спроводила 
тако што је листом надлежности свих покрајинских влада сводила 
на ниво послова локалних значаја, док су она питања од већег 
значаја покрајинске владе решавале по инструкцијама централне 
владе. У неким крајевима попут Црне Горе, Барање, Бачке и Баната 
нису ни постојале покрајинске владе те су ту инсталирана основна 
одељења централне владе која су вршила контролу над тим реги-
јама. (Petranović, 1988, 92) Спровођење процеса центтрализације 
управе и уједињења уопште, пратили су и званични престанци 
рада Југословенског одбора и Народног вијећа чија је функција, 
настанком државе и уласком њихових чланова у владу, била само 
декларативна. Одлука о распуштању Народног вијећа донета је 
28. децембра 1918. године уз јасно дефинисану одредбу да се истог 
дана распуштају сви месни одбори уз обавезу да се током јануара 
1919. Године морају расформирати и Народне страже, трупе блиске 
Народном вијећу, а њихово оружје преда. Дан касније, 29. децембра 
1918. године одржана је и последња седница српског парламента, 
пре распуштања, на којој је и званично потврђено остваривање 
ратних циљева дефинисаних Нишком декларацијом и прихваћено 
Краљевство Срба, Хрвата и Словенаца.* Настанком Краљевства 
СХС и уласком Трумбића у концентрациону владу политичка 
функција Југословенског одбора је такође изгубила смисао тако да 
је влада донела 1. јануара 1919. године донела одлуку о престанку 
финансирања овог тела. Међутим, Југословенски одбор постојао 
је још неко време, али не у форми политичког већ саветодавног 
органа на који је помагао делегацији југословенске државе на 
*  Нишка декларација био је документ који је донела Народна скупштина Краљевине Србије 7. децембра 1914. 
године у којем је јасно био дефинисан ратни циљ Краљевине Србије који је гласио , ослобађање и уједињење све 
наше неслободне браће Срба, Хрвата и Словенаца. (Мирковић, 2019, 218)
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Мировној конференцији у Паризу. Последња седница овог тела 
одиграла се 2. јуна 1919. године када је и озваничен престанак 
рада. (Engelsfeld, 1989, 46)

Овакво конституисање владе био је велики корак ка уну-
трашњој стабилизацији земље, али и победа струје наклоњене 
унитаристичком концепту оличене у регенту Александру Кара-
ђорђевићу, српским политичким странкама и фракцији Народ-
ног вијећа окупљеној око Светозара Прибићевића. Међутим сам 
процес састављања владе наговестио је да ће и у будућности при 
креирању готово сваке владе регент, а потоњи краљ Александар 
Карађорђевић имати изузетно велики утицај што је у многоме 
спутавало и блокирало демократску консолидацију земље.

 Конституисање Привременог народног 
представништва 

 Визија о постојању једног свеобухватног представничког 
дома постојала је још пре прводецембарског уједињења. Анте Трум-
бић је два пута, први пут током преговора на Крфу 1917. године 
па потом и 1918. године, предлагао српској влади да се народно 
представништво креира према његовим координатама. Оба пута 
био је одбијен јер је путем првог нацрта покушавао да прикривено 
осигура и задржи широка аутономна законодавна овлашћења 
покрајинских влада односно путем другог да обезбеди фактичко 
признање Југословенског одбора. Поред Трумбићевих нацрта 
о будућем народном представништву постојали су и предлози 
Фрања Супила из 1917. госине и неколико нацрта покрајинских 
влада које је Народно вијеће раз, током новембра 1918. године. 
Међутим ниједан од ових нацрта Влада Краљевине Србије није 
озбиљније анализирала те се основа за формирање будућег При-
временог народног представништва нашла у документу ,Адреси’’ 
која је током самог чина прводецембарског уједињења читана 
регенту Александру Карађорђевићу. У ,Адреси’’ се наводи ,закључак 
Народног вијећа је да се поред владарске власти коју врши регент 
образује јединствена парламентарна влада на подручју југосло-
венске државе иу јединствено народно представништво.’’ Регент 
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је и у свом манфисту из 6. јануара 1919. године такође потврдио 
постојање Привременог народног председништва додајући да 
ће влада бити директно одговорна народном представништву. 
(Engelsfeld, 1989,  70-77)

Први проблем при конституисању Привременог народ-
ног представништва било је делегирање и одређивање будућег 
броја посланика. Већ актима током прводецембарског уједињења 
било је предвиђено да Привремено народно представништво 
чине посланици Народног вијећа, Народне скупштине Краљевине 
Србије, представници Црне Горе, Војводине, Македоније, Косова, 
Санџака и делегати Југословенског одбора. Влада није улазила у 
питања персоналних решења те је то остављено Народном вијећу, 
српској скупштини и другим локалним представничким телима. 
Задатак владе био је само да  утврди општи критеријум на основу 
ког би се одредио укупан број делегата, који би био и сразмеран 
броју становника по покрајинама и регијама. Такав посао није 
био лак услед међународних околности, али и другачијих избор-
них система који су владали на различитим подручијима. Према 
пословнику Народног вијећа, на сваких 100.000 становника бирао 
се по један делегат за вијеће, тако да је оно имало 90 делегата са 
југословенских подручја бивше Хабзбуршке монархије. Са друге 
стране, по српском изборном закону на 32.000 становника бирао се 
по један посланик те је скупштина Краљевине Србије 1912. године 
бројала 162 посланика. У Македонији, на Косову и Санџаку пред-
ратни избори нису били спроведени док су избори за Привремено 
народно представнишво били одржани 30. Марта 1919. године, у 
Војводини и Црној Гори делегате су бирала ad hoc представништва 
формирана у циљу спровођења прводецембарског уједињења. Тако 
се тек крајем јануара 1919. године дошло до консензуса око броја 
посланика у Привременом народном представништву који је изно-
сио 296 посланика, док је један делегат биран на 42.000 становника. 
Као почетак заседања Привременог народног представништва био 
је договрен датум 20. јануара 1919. године, дакле најкасније месец 
дана од формирања владе, међутим то није било реално очекивати 
услед кратког рока током ког се није могао делегирати очекиван 
број људи, али и услед честих несугласица, које су владале међу 
представницима странака из бивших Аустругарских крајева, око 
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броја делегата. Са територија бивше Аустроугарске укупан број 
делегата износио је 176. Народно вијеће донело је одлуку према 
којој сви дотадашњи делегати у Народном вијећу по аутоматизму 
улазе у Привремено народно представништво и установило кључ 
на основу ког је одређен међусобни однос странака при избору 
нових делегата. (Gligorijević, 1979, 26-27)

Истра и Далмација бројале су укупно 16 делегата. Са про-
стора Хрватске са Славонијом долазило је 62 делегата. Критико-
вање претходне одлуке Народног вијећа о будућим делегатима 
Привременог народног представништва изразила је Хрватска 
странка права. Негодовањем те одлуке праваши су указивали на 
будући доминантан положај Хрватско-српске коалиције којој би 
припала готово половина места са овог подручја. Међутим ника-
квих корекција није било тако да је Хрватско-српска коалиција 
имала 30 делегата, Хрватска странка права 15, Социјалдемократска 
странка 2, Народна странка 2, , Ново вријеме’’ 2, Хрватска пучка 
сељачка странка 2, Српска радикална странка 2, група око ,Народне 
политике’’ 2, Југословенски одобор у Паризу 2, док су остала 3 
делегата са простора Хрватске и Славоније касније кооптирана. ( 
Gligorijević, 1979, 27-28)

Са подручја Словеније првобитно је замишљено било да 
долази 38 чланова, међутим додатном редукцијом и чињеницом да 
је трећина Словенаца ван подручја Словеније, овај број је био сма-
њен на 32 на шта су се словеначки представници узалудно жалили. 
Најзаступљенија странка била је Словенска људска странка са 16 
делегата, Југословенска демократска странка бројала је 11 делегата, а 
Социјалдемократска странка 5 представника. (Gligorijević, 1979, 28)

Са подручја Босне и Херцеговине долазило је 42 делегата са 
тим да се водило рачуна о равноправном националном присуству те 
је српски део становништва Босне и Херцеговине имао 21 делегата, 
хрватски 11, а муслимански 10 делегата. Проблем подручја Босне и 
Херцеговине био је тај што се делегати нису груписали искључиво 
по националној основи већ и по страначкој. Томе је у многоме 
допринело и формирање Демократске странке 16. фебруара 1919. 
Године којој је пришао одређени број муслиманских и хрватских 
политичара из Народног вијећа Босне и Херцеговине. Овај процес 
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обједињавања и настанка Демократске странке допринео је разби-
јању хомогености политичке сцене Босне и Херцеговине. Међутим, 
настанак Демократске странке изазвао је дисбаланс у расодели 
мандата те је она добила чак 30 места, практично 2/3 заступљености 
док су Хрватска народна организација бројали 7 мандата, Југосло-
венска муслиманска заједница 2, Социјалдемократска странка 2 
и Социјалдемократска група 1 мандат. (Gligorijević, 1979, 28-29)

Подручје Србије пре Балканских ратова представљало је 
84 делегата. Међустраначки договор текао је доста елегантно те 
су све грађанске странке прихватиле да добију онолико мандата 
у Привременом народном представништву колико су имали у 
последњем сазиву Народне скупштине Краљевине Србије. Ради-
кална странка је добила 39 мандата, Самостална радикална странка 
20, Напредњачка странка 6, Либерална 11, Независни радикални 
6, Социјалдемократска странка 1 и радикалски дисиденти такође 
1 мандат. (Gligorijević, 1979, 29-30)

Број делегата који је долазио са подручја Војводине износио 
је 24. Рсподелу мандата на подручју Војводине обележилио је сукоб 
радикала и демократа првобитно око тога коме припада легитими-
тет при делегирању посланика да ли Народној скупштини у Новом 
Саду или Великом народном савету, телу које је њој припадало и 
на које је пренесена легислативна функција. Демократе нису биле 
задовоњне међустраначким предлогом радикала око расподеле 
мандата који је касније на Народној скупштини у Новом Саду био 
усвојен. Према том плану демократе су добиле свега 2 мандата, а 
радикали 13. Коначну одлуку о подели мандата донела је тек вери-
фикациона комисија која је поништила 3 мандата радикалским 
представницима, а потом доделила демократама. Финални број 
посланичких места са територије Војводине тако је био распоређен 
да су радикали добили 10 места, демократе 5, социјалдемократама 
4, Буњевцима 4 и Словацима 1 мандат. (Gligorijević, 1979, 30-31)
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Из Црне Горе долазило је 12 делегата и њих је одређивала 
Подгоричка скупштина.* Избор делегата се није вршио страначким 
путем јер странака није ни било већ тако што је свих 165 посла-
ника одлучивало већином гласова о једној предложеној листи. 
(Gligorijević, 1979, 31)

Цифра делегата са простора Македоније, Косова и Санџака 
бројала је 24, међутим избори за делегате одржани су тек 30. марта 
1919. године и вршени су посредно путем повереника и под поли-
цијском контролом. Страначко груписање иазабраних делегата са 
ових подручја извршено је тек њиховим уласком у Привремено 
народно представништво. (Gligorijević, 1979, 32-33)

Владиним указом из 24. фебруара 1919. године коначно је 
сазвано Привремено народно представништво за 1. март 1919. 
године. На првој седници Привременог народног председништва 
донета је одлука да се за ,привремени пословник’’ користи Закон 
о пословном реду предратне Краљевине Србиије. Промена овог 
пословника се тражила у неколико наврата међутим до ње никада 
није дошло те је за све време трајања Привременог народног пред-
ставништва пословник скупштине Крљевине Србије био на снази. 
По пословнику делегати су 13. марта 1919. године положили закле-
тву док је избор председника ишао према пређашњем договору 
да то буде Србин, а Хрват и Словенац потпредседници. Почетак 
рада Привременог народног представништва обележио је и рад 
верификационе комисије чији је суд био од изузетне важности при 
решавању спора између радикала и демократа око тога коме треба 
да припадну три мандата са простора Војводине. Законодавни рад  
се спроводио путем парламентарних одбора по узору на парламент 
предратне Краљевине Србије. Привремено народно представни-
штво могло је да одлучује само ако је на седници присуствовало 
више од половине укупног броја делегата, а глас је могао да се да 
само личним присуством. У случају равномерне поделе гласове, 
предлог о ком се гласало бивао је одбачен док се кворум утврђи-
вао при свакој седници пре преласка на дневни ред. (Gligorijević, 
1979, 34-36)

*  Подгоричка скупштина је колоквијални назив за Велику народну скупштину српског народа у Црној Гори која 
је 27. новембра 1918. године прогласила уједињење са Краљевином Србијом.



Привремено народно представништво за време прве владе краљевства Срба, Хрвата и Словенаца

70

Привремено народно представништво и прва владе Кра-
љевства Срба, Хрвата и Словенаца

Рад Привременог народног представништва током првих 
месеци, практично током постојања владе Стојана Протића од 
20. децембра 1918. године до 16. августа 1919. године, био је у 
нормативном смислу врло интензиван. О ефекивности током 
прве Протићеве владе говори и податак да је у том периоду било 
поднето или постављено 33 законска предлога, 125 интерпелација, 
154 посланичка питања и 3 анкете што је представљало практично 
две трећине целокупног рада Привременог народног представ-
ништва. Међутим, поред ефикасности овај период су обележиле 
честе оставке министара, али и груписање политичких странака 
и организација у Привременом народном представништву што 
је поспешило све интензивнија политичка трвења. (Engelsfeld, 
1989, 119)

Већ на самом почетку рада Привременог народног пред-
ставништва странке су почеле да се групишу. Најдоминантнији 
био је Демократски клуб који је успео да амалгамише представ-
нике Хрватско-српске коалиције, новоформирану Демократску 
странку, али и српску опозицију коју су чинили највећим делом 
самостални радикали и напредњаци. Народна радикална странка 
није у почетку инсистирала на укрупњавању и ширењу блока 
који би чиниле идеолошки њој блиске странке. Радикали су се 
превасходно одредили на груписање  и повезивање са искључиво 
својим делегатима из Војводине и Босне чији број није био зане-
марљив. Стожер Народног клуба била је Хрватска странка права 
која је окупљала претежно хрватски оријентисане посланике из 
Босне и Херцеговине, Истре, Далмације и Демократску народну 
странку. Словенска људска странка је међу првима организовала 
своју парламентарну групу, Југословенски клуб којем су пришли 
клерикалци из ,Народне политике’’ и део словеначких грађанских 
партија. Привремено народно представништво било је у свом 
почетку богато и за групацију која је била лево оријентисана под 
називом Клуб југословенских социјалдемократских посланика који 
је окупио готово највећи део социјалдемократских посланика из 
нове државе. Југословенска муслиманска организација, са малим 



Огњен Бојанић

71

бројем посланика, али са великим политичким капиталом услед 
представљања муслиманске заједнице из Босне, није могла да 
формира самостални блок већ је често сарађивала са Народним 
клубом. Део посланика у почетку се није приклонио нити једној 
фракцији попут појединих посланика из Далмације и Истре, посла-
ника из Црне Горе, радикалских дисидената, посланика Буњеваца. 
(Gligorijević, 1989, 37-42)

Прву југословенску владу је већ у првим месецима задесило 
неколико оставки. Живко Петричић пратећи федералистичку поли-
тику свог Народног клуба, 14. марта 1919. године поднео је оставку 
на место министра незадовољан одредбом о полагању заклетве 
монарху у Привременом народном представништву, проширењу 
српског устава из 1903. године на читаву територију државе као 
и свеопштој централизацији земље која је по његовом мишљењу 
била дубоко недемократска. Међутим, највећа криза владе ипак 
се односила на спровођење аграрне реформе због које су чак два 
министра поднела оставке и која је пратила владу готово све до 
њеног пада. Неопходно је било регулисати аграрне односе који су и 
попут  законодаврстава били специфични за различита подручја. 
У Македонији и Босни и Херцеговини је још увек постојао полу-
феудални однос, одлика Далмације био је колонатски однос док је 
систем велепоседника и сељака владао у Славонији и Војводини. 
(Мирковић, 2019, 255) Питање аграрне реформе имало је и своју 
политичку конотацију јер су беземљаши и сиромашни сељаци услед 
бројности представљали велику политичку снагу која би свакој 
странци погодовала. Међутим, неконтролисано незадовољство 
сељака, који су неретко након рата и самовласно узимали поседе, 
представљало је и ризик од свеопште револуције коју је власт на 
сваки начин желела да избегне. (Drakić, 2009, 286) Непосредно 
пред сазивање конститутивне седнице Привременог народног 
представништва влада се сусрела са првом оставком 23. фебруара 
1919. године коју је дао Мехмед Спахо незадовољан владином 



Привремено народно представништво за време прве владе краљевства Срба, Хрвата и Словенаца

72

уредбом о Претходним одредбама за извођење аграрне реформе.* 
Реформе су и званично планирале одузимање поседа, док је исплата 
због незавидне економске ситуације била одложена на неодређено 
време са чим се Мехмед Спахо није слагао. Другу оставку поднео 
је Витомир Кораћ 24. марта 1919. године услед напада и осуда 
противника аграрне реформе. Најоштрији је био Народни клуб 
који је спровођење аграрних реформи карактерисао као ,ширење 
бољшевизма од горе’’, док су социјалдемократе сматрале да се нипо-
што овако важном питању не сме прићи радикалним методама јер 
управо оваква питања решавају будућност земље. Народни клуб 
је 21. марта 1919. године поднео и интерпелацију у Привременом 
народном представништву којом се критиковала самовољна и на 
своју руку започета промена промена приватно-правних поседа. 
Међутим, снаге ове две групације ипак су биле у великој мери 
лимитиране док је наспрам њих као велики заговорник спровођења 
аграрне реформе стајао Демократски клуб као најдоминантнији 
блок у Привременом народном представништву. Демократе су чак 
желеле да се по питању спровођења аграрне реформе оде и корак 
даље те су 15. марта 1919. године поднеле резолуцију о формирању 
посебног министарства за аграрну реформу. (Gligorijević, 1979, 
43-44). Становиште радикала било је темељено на мишљењу да 
се питање аграрне реформе мора решавати тек када буде дошло 
до конституисања скупштине по вољи народа. У првом моменту 
радикали нису имали практично никакав социјални и економски 
програм већ су сматрали да о питању спровођења аграрне реформе 
треба да одлучје тек онај парламент који буде био формиран вољом 
народа. Не заузимајући декларативно нити једну страну радикали 
су донекле покушавали да сакрију и непостојање једног заједничког 
става по питању аграрне реформе. Радикалски прваци у Војво-
дини попут Јоце Лалошевића били  су против спровођења аграрне 
реформе док је водећи човек радикала у Босни Милан Сршкић, 
свестан тамошњег стања, захтевао што радикалнију и агилнију 
*  Претходне одредбе за извођење аграрне реформе био је акт којим је у фебруару 1919. године званично про-
глашено прекидање кметовских односа у Македонији и БиХ, колонатских односа у Далмацији и Истри и експро-
приација уз исплату штете дотадашњим власницима. Дефинисан је био и појам ,велики посед’’ који су чиниле 
три групе: сва фидеокомисна добра, сви поседи преко 100 јутара, и сви други поседи од 100 до преко 500 јутара 
земље. Било је такође превидђено плаћање власницима свих велепоседа који су се нашли на удару експропри-
ације. Сељацима без земље или са недовољно земље давана је земља првобитно у закуп, а првенство су имали 
ратни инвалиди, ратна сирочад, ратне удовице, војници и доборовоњци. Била је предвиђена и експропрација 
великих шумских комплекса у корист државе уз исплату штете. (Мирковић, 2019, 255)
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примену аграрне реформе. (Gligoeijević, 1979, 39) Радикали су 
тек септембра 1920. године изашли са званичним ставом који је 
ишао у корист укидању феудалних односа и додељивању земље 
сиромашним земљорадницима. (Drakić, 2009, 288) Утицај и снага 
Демократског клуба је временом све више расла и то се највише 
осетило при реконструкцији владе почетком априла 1919. године. 
Демократе су однеле малу победу стварањем новог министарства 
за аграрну реформу чијем челу је био демократа Фрањо Пољак који 
је како током јуна и јула 1919. године донео две уредбе о издавању 
земље под привремени закуп и забрани отуђивања земље великог 
поседа које су биле само привремена решења у процесу додељивања 
земље беземљашима. (Gligorijević, 1979, 44) Од реконструкције владе 
поред Демократског клуба, који је добио и ресор шума и руда на 
чијем челу се нашао Шефкија Глутић, профитирала је и Словенска 
људска странка јер је током 2. априла 1919. године Антон Корошец 
дошао на место министра за исхрану, Јосип Гостинчар  преузео 
ресор социјалне политике, а министарство пољопривреде дошло 
је у руке напредњаку Павлу Маринковићу. Треба навести да су 
у међувремену оставке на функције министара поднели Стојан 
Рибарац на чије место је дошао Војислав Вељковић и Михаило 
Рашић уместо ког долази Стеван Хаџић. (Engelsfeld, 1989, 122)

Овако спроведена реконструкција постепено је продубљи-
вала кризу владе јер је њом додатно смањен утицај радикала који 
је спао на функцију председника владе и само три министарства 
наспрам једанаест министара који су долазили из Демократског 
клуба. Осим по питању аграрне реформе ове две политичке орга-
низације нису се слагале ни по питању организације државе током 
привременог периода. Проић је неретко критиковао Прибићеви-
ћево схватање централизма, које је по његовом мишљењу водило 
ка апсолутизму, и југословенства које настаје занемаривајући 
све остале племенске одлике. Протић је био ближи ублаженом 
централистичком програму у којем је могао да постоји одређени 
маневарски простор са странкама из Хрватске око неких питања 
која би обезбедила ограничну аутномију бившим аустроугарским 
регијама. (Gligorijević, 1970, 97)



Привремено народно представништво за време прве владе краљевства Срба, Хрвата и Словенаца

74

Министар унутрашњих послова Светозар Прибићевић је 
на сваки начин покушавао да сузбије сваки могући вид ометања 
спровођења централизације. Преваасходно не марећи за накнадно 
мишљење Привременог народног представништва влада је 25. 
фебруара 1919. године донела уредбу о проширењу глава девет и 
десет Кривичног законика Краљевине Србије на читаву територију 
Краљевства СХС. Одредбама садрћаним у овим главама кривично 
се гонио свако ко почини кривична дела против краља, уставног 
поретка и државних институција. Иако је 14. априла 1919. године 
због овог потеза поднета интерпелација посланика Храснице који је 
критиковао овакав једнострани потез, министар правде Трифковић 
га је правдао ставом да је ово само корак у процесу унификације 
правног поретка у новој држави. Влада је такође била при ставу 
да њој припада потпуни легитимитет у доношењу одредби јер 
Привремено народно представништво није законодавно тело већ 
привремена установа којом се из политичке целисходности даје 
одушка демократском духу времена у којем живимо. Поштујући 
донесене прописе по налогу министра Прибићевића у Загребу је 
био ухапшен Стјепан Радић, вођа Хрватске пучке сељчке странке, 
због својих како се наводило републиканских и антидржавних 
ставова. (Gligorijević, 1970, 89-90) Овакав приступ заобилажења, 
избегавања институционалног доношења одлука био је удар на 
саме демократске темеље и изазвало је још веће неповерење међу 
политичким неистомишљеницима чије је незадовољство кулми-
нирало хапшењем Стјепана Радића. Сличан, али са стране владе 
лакше оправдавајући, третман имали су и комунисти који су услед 
револуције у Мађарској били све гласнији. Догодила су се чак и два 
протеста са нескривеним комунистичким карактером у Вараждину 
и Марибору где је чак војска морала да реагује. (Engelsfeld, 1989, 128)

Привремено народно представништво иако није имало 
готово никакав директни утицај на вођење споњне политике посла-
ници су ипак перманентно пратили и постављали питања влади. 
Она су се најчешће односила на стање западних крајева које под 
окупацијом држи Италија. Најоштрији је био Јурај Бјанкини који је 
11. јула 1919. године који је осуђивао пасивност Анте Трумбића, али 
и италијанску окупацију посебно наглашавајући потребу заштите 
југословенског живља у Ријеци. (Engelsfeld, 1989, 139)
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Крај владе Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца нагове-
стила је још једна ескалација сукоба на релацији Прибићевић-Про-
тић крајем јула 1919. године.* На седницама владе Стојан Протић 
је експлицитно тражио оставку министра унутрашњих послова 
што је Прибићевић одбио. Услед непремостивих препрека Стојан 
Протић је оставку Привременом народном представништву поднео 
1. августа 1919. године наводећи као разлоге дубока мимоилажења 
у вођењу владине политике са министром унутрашњих послова, 
нерегулисане саобраћајнице које ни после седам месеци рада 
владе нису довеле у ред, супротни ставови у спровођењу аграрне 
реформе. (Engelsfeld, 1989, 129)

Закључак

 Стварање једне државе, нације и институција у времену 
завршетка Великог рата био је један амбициозни потез од рата 
измучене Србије. Како је било предвиђено да што пре држава 
стане на ноге тако су све чешће и све јаче испливавале дубоке 
националне, али и идеолошке несугласице између ,троименог 
народа’’.Падом прве владе југословенске државе није престало 
да ради и Привремено народно представништво међутим његов 
ионако мали значај био је додатно маргинализован у наредним 
месецима те су постојале ситуације у којима оно по неколико 
месеци није ни заседало. Без једног чврстог и стабилног органа 
налик парламенту није се могла водити адекватна контрола над 
политичким махинацијама, заобилажењу правила у доношењу 
одлука, противприродним коалицијама које су негада прављене и 
на штету државе. Све је ово у већој или мањој мери modus operandi 
сваке селедеће владе која је долазила, а само је до доношења устава 
1921. године било шест. Тако је држава, услед неспремности својих 
политичких елита била осуђена да уместо избављења често срља 
из једне кризе у другу на шта је стављена круна пуцњима у скуп-
штини 1928. године што је довело до увођења диктуре која је била 

*  Одлуком Привременог народног представништва 15. јула 1919. године име државе Краљевство Срба, Хрвата 
и Словенаца замењено, а нови назив је био Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца
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својевстан пораз за демократију, али и тековине сличне њој које 
су народи унели у нову државу, али које нису знали да прилагоде 
новим околностима.
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Provisional Representation during the first government 
of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes

Ognjen Bojanić

Abstract: The first state of South Slavs was created on the wings of the victory 
of the Kingdom of Serbia in the Great War. The creation of the Kingdom of Serbs, 
Croats and Slovenes spelled the need for internal demarcation which would provide 
a solid basis for law and state apparatus. In the first three years of the Yugoslav state, 
there was a constitutional interregnum, in which the country was ruled by the power of 
the Cabinet, regent-king, and Provisional Representation. In that phase of the Yugoslav 
state, we could say that each nationality got acquainted, after several centuries of foreign 
rule in which each of them built its own identity, law system, and political culture.

Provisional Representation was a good playground for political actors to 
meet, discuss and solve problems that beset the newly established state. It was also 
a ground of active political life which was created by pre-war political parties across 
the state. The most important phase of the Provisional Representation was during 
the first few months of the first government when political parties made changes to 
their agendas, in which they made their stance about the future of the country. Those 
agendas turned out to be the stepping stone of the state, in which serious differences 
can be seen between outlooks linked to the conception of Yugoslavism, constitution, 
domestic politics, social justice, and international relations. 

Keywords: national constitution, Provisional representation, the first gov-
ernment of the Kingdom Serbs, Croats and Slovenes
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ПРАВО

КРИМИНАЛИТЕТ У ВЕЗИ СА 
КУЛТУРНИМ ДОБРИМА

Вукашин Бојанић
Правни факултет (Универзитет у Нишу)

Сажетак: Неопходност заштите културних добара је актуелна. Та 
заштита није била приоритет међународног права одувек, али је, у међувремену, 
посебно у другој половини двадесетог века, са јачањем свести о значају и потреби 
очувања културног идентитета народа, посвећена политичка, научна и судијска 
пажња. У раду аутор жели да укаже на важност и сложеност ове проблематике 
и на националном и међународном нивоу и централни део рада је посвећен 
проблемима у вези са појмовним одређењима, облицима кривичних дела у обла-
сти културне баштине и повезаност криминалитета против културних добара 
са организованим криминалитетом са освртом на праксу у свету и у Србији. 

Кључне речи: културна добра, уметничка дела, антиквитети, органи-
зовани криминал, правна заштита културних добара.

Уводна разматрања

Уметничка дела и културна добра су одувек била спона 
између садашњости и прошлости посредством којих се стварала 
одређена културна идентификација. Међутим, уметничка дела и 
културна добра су још од давних времена била предмет трговине, 
легалне и нелегалне (Ivković & Doležal, 2020, 78). Глобализација 
утиче на развој криминалитета повезаног са културним добрима. 
Културна добра постају вид инвестиције и као таква су све више 
тражена. О профитабилности трговине културним добрима пока-
зује и чињеница да се налази на трећем месту по заради, одмах 
иза трговине дрогом и оружјем. Са све већом глобализацијом и 
комуникацијом расте и свест о вредности појединих предмета,  а 
у великом броју случајева локалитети, музеји или било која друга 
институција која се бави заштитиом културних добара постаје мета 
пљачкања. Унеско од 1970. године покушава да заштити државе 
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од криминалитета у вези са нелегалном трговином и нелегалним 
археолошким истраживањима доношењем низа прописа који су 
релативно добро прихваћени у Европи, али у многим деловима 
света и даље се негирају и не поштују (Blažević, 2021, 1). Након 
релативно мирног периода после Другог светског рата, захуктавају 
се оружани сукоби и расте учесталост терористичких напада, те 
је неопходност заштите културних добара постала врло актуелна. 
Та заштита није била приоритет међународног права одувек, али 
је, у међувремену, посебно у другој половини XX века, са јачањем 
свести о значају и потреби очувања културног идентитета народа, 
посвећена политичка, научна и судијска пажња. Тежња за њиховим 
очувањем тиче се и наше земље. од (свега) три у Европи угрожена 
споменика Унеска јесу православни српски манастири на Косову 
и Метохији (Марковић, 2017, 132).

Појмовна одређења

С обзиром на сложеност тематике овог рада, треба дефи-
нисати појмове у оквиру криминалитета повезаног са културним 
добрима (Dolezal, 2020, 79). Културна баштина, културно наслеђе 
или културно добро подразумевају добра која су наслеђена од 
претходних генерација или која настају у садашњости, а имају 
специфичну вредност за људе и треба да буде сачувана за будуће 
генерације. Ова добра најчешће су под режимом заштите, имају 
симболички значај у свести људи, а са економске стране имају 
туристички потенцијал (Станковић & Милошевић, 2020, 169). Зако-
ном о културним добрима Републике Србије у члану 2 дат је појам 
културних добара: „Културна добра су ствари и творевине матери-
јалне и духовне културе од општег интереса које уживају посебну 
заштиту утврђену овим законом. Културна добра, у зависности 
од физичких, уметничких, културних и историјских својстава, 
јесу: споменици културе, просторне културно-историјске целине, 
археолошка налазишта и знаменита места – непокретна културна 
добра, уметничко-историјска дела, архивска грађа, филмска грађа 
и стара и ретка књига – покретна културна добра“ (https://www.
paragraf.rs/propisi/zakon_o_kulturnim_dobrima.html). Принципи за 
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њихову валоризацију јесу старост, аутентичност, реткост, умет-
ничке и естетске вредности, културне и друштвено-историјске 
вредности. Према значају, културна добра се у овом закону раз-
врставају у три категорије: 

1. културна добра;

2. културна добра од великог значаја;

3. културна добра од изузетног значаја.

Осим културног добра, закон препознаје и добра која ужи-
вају претходну заштиту – она за која се претпоставља да су од 
посебног значај за културу, уметност и историју и која још нису 
утврђена као културно добро. Над добрима која уживају претходну 
заштиту не може се стећи право својине и она се не смеју износити, 
нити извозити у иностранство.

Културна добра се деле на покретна и непокретна. Влада 
Републике Србије утврђује непокретна културна добра, док 
покретна утврђују установе које су надлежне за послове заштите 
културних добара (музеји, архиви, филмотеке, библиотеке) које 
воде регистар културних добара. Бригу о покретним и непокрет-
ним добрима у Републици Србији воде Министарство културе, 
Републички завод за заштиту споменика културе, Народни музеј у 
Београду, Народна библиотека Србије, Архив Србије и Југословен-
ска кинотека. Члан 118. овог Закона регулише издавање дозвола за 
привремено и трајно изношење и извоз културних добара (Радовић, 
Самарџић & Ђурђевић, 2016, 51–52). Када се говори о културним 
добрима, треба рећи да у том погледу постоје две врсте земаља: 
тзв. изворне (тамо где се културно добро налази) и тржишне, које 
културна добра купују и уносе у своју земљу. У прву групу спадају 
Кина, Италија, Индонезија, Мексико, док се у другу сврставају 
Јапан, Швајцарска, Сједињене Америчке Државе (Вилус, 2007, 5).   

У приручнику Центра против кријумчарења умјетнина 
наводи се како криминалитет повезан са уметнинама и културним 
добрима има два облика. Први облик подразумева археолошке 
артeфaкте, који се могу пронаћи на откривеним и неоткривеним 
локалитетима. Други облик подразумева трговање уметнинама 
са подручија Западне Европе, Блиског Истока, посебно земље 
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које су погођене ратовима. Иако се унутар овог криминалитета 
спомињу уметнине и културна добра, jош увек нема свеобухватне 
дефиниције. У ширем смислу, уметнине могу обухватати предмете 
попут графика, цртежа, слика и скулптура. Најобухватнија дефи-
ниција културних добара налази се у члану 1 Унескове Конвенције 
о мерама за забрану и спречавање недозвољеног увоза, извоза и 
преноса власништва културних добара, у којој се културна добра 
дефинишу на следећи начин:

 „Имовина која се на верским или секуларним основама, 
посебно означена од поједине земље као дело велике вежности за 
археологију, историју, књижевност, уметност или науку и као 
таква обуквата велики број категорија “ (Унеско, чл. 1)

Још од појмова које такође треба дефинисати јесте и простор 
на којем се најчешће и догађа трговина уметнинама, тј.тржиште 
уметности, које је могуће описати као поступак у којем долази до 
сучељавања понуде и потражње за уметничким делима. Ово тржи-
ште се може поделити на три нивоа, бело, сиво и црно тржиште. 
На белом тржишту се одвија трговина уметнинама које су легално 
стечене и где се трансакције одвијају поштујући правни систем 
државе и економске принципе трговине. Унутар црног тржишта 
одвија се можда и највећи део трговања уметнинама и културним 
добрима, с обзиром на то да ово тржиште нуди и разне друге 
„погодности“ као што су прање новца, избегавање плаћање пореза 
и могућност размене и куповине илегално стечених уметнина. На 
сивом тржишту тргује се илегално стеченим уметнинама и кул-
турним добрима на легалан начин (Dolezal, 2020, 80–81).

Облици кривичних дела у области културне баштине

Криминалитет против културних добара представља веома 
раширен вид криминалне делатности. Овоме доприноси све већа 
потражња која у свету постоји за културним добрима и самим 
тим њихова све већа вредност. Због тога се у борби против овог 
облика криминалитета, који све чешће добија и карактеристике 
организованог криминалитета, придаје се све већа пажња која 
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се манифестује и кроз бројне одредбе кривичног законодавства 
којима се културним добрима пружа појачана кривичноправна 
заштита. И наше кривично законодавство то чини прописивањем 
посебних инкриминација којима се ова добра штите или увође-
њем посебних, тежих облика појединих имовинских кривичних 
дела ако су усмерена против културног добра. Кривична дела 
крађе, утаје, одузимање туђе ствари, уништење и оштећење туђе 
ствари и прикривања имају теже облике ако су учињена против 
културних добара. 

Предвиђена су као посебна кривична дела изношење кул-
турног добра у иностранство, неовлашћено извођење археолошких 
радова и уништење културних добара. Оваквим системом инкри-
минације доследно је спроведена појачана кривичноправна заштита 
културних добара, мада би се могло размишљати и о његовој допуни 
увођењем нових кривичних дела, пре свега, уништење архивске 
грађе и фалсификовање културног добра (Ђорђевић, 2013, 283). 

Конструкција „криминалитет у вези са уметнинама“ пре-
узета је из европске стручне литературе и аналогна је енглеском 
изразу art crime која се односи на криминал који се одвија у оквиру 
музеја, аукцијских кућа, галерија, рестаураторских радионица и 
атељеа (Самарџић и Добавшек, 2012, 370).

Крађа уметнина

Крађе уметнина су стандардно кривично дело, које је поли-
ција највише и истраживала. На крађу утиче и потражња на умет-
ничком тржишту, тако да се краду дела која су најтраженија. Што 
је уметнина драгоценија, она се касније појављује на тржишту. Нај-
префињеније су унапред припремљене крађе, са унапред познатим 
купцем који је наручио уметнине. Код таквих крађа, уметнина је 
унапред одређена, познати су подаци о њој, где се налази и како 
је обезбеђена. Овде делује организована мрежа сарадника, па има 
облик организованог криминалитета. Тај ланац сарадника унапред 
припрема лажне сертификате, податке о власништву и осталу 
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пратећу документацију. Они организују саму крађу и транспорт  
уметнине. Према класификацији Добовшека учиниоци крађа 
уметнина могу се поделити у више категорија: 

1. Учиниоци који крађу извршавају по наруџбини, који 
украден предмет одмах предају унапред познатом купцу тј.нару-
чиоцу по цени утврђеној пре крађе;

2. Учиниоци који кривична дела извршавају ради даље 
продаје, који не знају вредност уметнина и продају их по знатно 
нижим ценама;

3. Колекционари, који су спремни да украду или да наруче 
крађу уметнине;

4. Особе из угледних професија (рестауратори, историчари 
уметности, лицитатори у аукцијским кућама) чија позиција им 
омогућава приступ ретким објектима у јавним колекцијама;

5. Специјалисти (трговци, посредници) који наручују које 
предмете учиниоци треба да украду;

6. Сваштари, који користе прилику и краду уметнине за 
које знају да за њима на црном тржишту влада велика потражња, 
који предмет прво скривају, да би га потом понудили на продају;

7. Прекупци, који знају вредност уметнине, место на коме 
се налазе, слабости у систему заштите, где да их сакрију и пренесу 
на сигурно место;

8. Препродавци и посредници (дилери) који олакшавају 
трансакције између купца и продавца захваљујући свом знању и 
личним релацијама, а чија зарада је 5-10%  од продајне цене. 

Извршавањем крађа уметнина баве се и организоване кри-
миналне и терористичке групе, које вредна уметничка дела и 
антиквитете продају да би добиле новац за плаћање дроге или 
оружја, или их мењају за дрогу или оружје. Пажњу треба усме-
рити и на купце који купују украдена дела. Жртве кривичних дела 
против уметнина могу бити појединци и установе, и оне се могу 
поделити у две веће групе: јавни сектор – националне галерије и 
музеји, археолошка налазишта на копну, мору и језерима, паркови, 
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библиотеке, сакрални објекти, државне установе и приватни сектор 
– приватне галерије и музеји, станови и приватне куће и замкови 
(Самарџић & Добавшек, 2012, 371–372). Тако су посебну пажњу 
изазвале крађе четири уметничке слике Монеа, Дегаа, Ван Гога и 
Сезана 2008. из циришког музеја, чија је вредност процењена на 
112 милиона долара и крађа Мондријанових и Пикасових слика из 
Националне галерије у Атини 2010. И у нашој земљи је забележен 
већи број оваквих крађа, на пример, крађа великог броја уметнич-
ких слика из Народне скупштине Србије током демонстрација 5. 
октобра 2000, крађа четири слике из Музеја Новог Сада 2006, крађа 
15 слика Паје Јовановића из музеја у Аранђеловцу 2001. и 1996, 
из Народног музеја у Београду украдена је и чувена Реноарова 
Купачица (Ђорђевић, 2013, 287–288). 

У вези са крађама уметничких дела из Србије нарочито 
се указује на Виминацијум, који није био довољно заштићен. 
Истиче се да да је Римско археолошко налазиште Виминацијум 
код Костолца обогатило многе колекционаре из иностранства 
вредним експонатима који су продавани испод њихове праве вред-
ности. Познаваоци прилика кажу да је за иностранство занимљив 
археолошки материјал из Србије, најчешће новац и накит. Иконе 
су, такође, тражене као врста дела која могу да се пласирају ван 
границе (Вилус, 2007, 19).  Идентификација украдених културних 
добара отежана је јер већина земаља не поседује фотографску 
базу података културних добара и уметнина. С обзиром на то да 
се ради о прекограничном криминалитету, једино право решење 
би представљала међународна база културних добара и уметнина. 
За успешну борбу против ове врсте криминалитета напори би 
требало да буду усмерени ка јачању комуникације полицијских 
службеника са експертима из ове области, јер је немогуће у довољној 
мери едуковати полицијске службенике, с обзиром на сложеност 
ове делатности (Амиџић & Кораћ, 2014, 140). 
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Уништење и оштећење културног добра

Уништење или оштећење уметнина може бити последица 
недостатка васпитања, религиозних, политичких мотива, соци-
јалног протеста, менталних особина нападача и сл. (Самарџић 
& Добавшек, 375, 2012). То се некада чини без икаквог разлога, 
као што је то случај са оштећењем Мона Лизе Леонарда да Вин-
чија које се пре више година догодило у музеју Лувр у Паризу. 
Познати су и случајеви одрубљивања главе статуе Мала сирена, 
рад вајара Едварда Ериксона 1998, оштећења оштрим предметом 
слике Џексона Полока у Музеју савремене уметности у Риму 1999. 
у музеју у Амстердаму. У неким случајевима у питању је безобзир-
ност (лепљење плаката, исписивање графита по зградама које су 
заштићене као културна добра (Ђорђевић, 2013, 292). 

Српски Кривични законик познаје две инкриминације у 
вези са уништењем културног добра. Тежи облик кривичног дела 
уништења и оштећења туђе ствари (члан 212, став 3) представља 
уништење, оштећење или чињење неупотребљивим туђе ствари 
која представља културно добро, заштићену околину непокретног 
културног добра, односно добро које ужива претходну заштиту, са 
објектом (како покретна, тако и непокретна ствар) као разликом у 
односу на основни облик. Радња извршења је алтернативно поста-
вљена као уништење, оштећење или чињење неупотребљивим, чиме 
је одређена и последица овог кривичног дела. Кривични законик у 
члану 383 говори о кривичном делу уништавања културних добара 
(Марковић, 2017, 143). Основни облик кривичног дела уништења 
и оштећења туђе ствари постоји када неко уништи, оштети или 
учини неупотребљивом туђу ствар. Радња код овог кривичног дела 
појављује се у три облика: уништење, оштећење и чињење неупо-
требљивим. Оваквим одређивањем радњи истовремено су одређене 
и последице овог кривичног дела. Објект овог кривичног дела је 
како покретна, тако и непокретна ствар (Ђорђевић, 2013, 293). 
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Утаја културног добра и кривотворење уметнина

Утаја културног добра представља тежи облик кривичног 
дела утаје, које се од свог основног облика разликује по свом облику, 
а то је културно добро, односно, добро које ужива посебну заштиту. 
Утаја је кривично дело које се састоји у присвајању туђе покретне 
ствари која се већ налази код учиниоца у намери да учинилац 
себи или другом прибави противправну имовинску корист. Утаја 
културних добара се најчешће врши као утаја поверене ствари. 
Таква ситуација постоји када су у питању културна добра поверена 
ради привременог коришћења, ради излагања на изложбама, ради 
поправке или рестурације и сл. Тако су, на пример, бројни пред-
мети који представљају културна добра из вила на Опленцу које 
су припадале бившој краљевској породици, после Другог светског 
рата дати на коришћење појединим установама или појединцима и 
никада нису враћени. Познат је и случај са сликама Петра Почека 
које су дате од стране породице умрлог сликара ради излагања 
на изложби, а које касније нису враћене. Код других облика утаје 
(утаја нађене ствари или утаја ствари до које се случајно дошло) 
закон није предвидео теже облике у случајевима када су предмет 
утаје културна добра. То је вероватно зато што су такви случа-
јеви ретки, јер се културна добра ретко губе, па се ретко и налазе 
(Ђорђевић, 2013, 290-291). 

Крајем XIX века, кривотворење уметнина је постало лукра-
тивно, што је повукло за собом извршавање ове врсте кривичних 
дела. Кривотворење и преваре с кривотворинама данас се сматрају 
категоријом криминала у вези с уметнинама. Кривотворина је 
дело рађено с тежњом да буде изједначено с неким оригиналним 
уметничким делом по стилу, тематици, форми, техници, матери-
јалу и другим елементима оригинала (Самарџић, 2016, 211). У овој 
трговини сви профитирају- галеристи, аукцијске куће, дилери, 
посредници и продавци, а оштећен је само купац који је платио 
за лажно или погрешно процењено уметничко дело, који уствари 
губи само у случају да се докаже да је оно фалсификат. Најчешћи 
учиниоци су сами експерти на које се трговина уметнинама ослања 
када треба да се утврди вредност уметничког дела (Самарџић & 
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Добавшек, 2012, 377-378). Предмет спорова ове врсте представљају 
мешавину одштетног и уговорног права. Када правни прописи не 
обезбеђују довољно правне заштите, а спорове о превари је готово 
немогуће доказати, купци могу бити заштићени према општим 
одредбама уговорног орава (Томић, 2017, 160-161). Према Чарнију 
најчешћи облици кривотворења су: 

− потпуно кривотворење, када се ново уметничко дело 
представља као да је много старије или да га је створио цењенији 
уметник него што стварно јесте;

− кривотворење мењањем (или додавањем), када се леги-
тимно уметничко дело мења на неки начин – нпр. додаје се потпис, 
што повећава цену дела и такве измене се тешко откривају;

− кривотворење провенијенције, у коме се мења или фал-
сификује документована историја уметничког дела, што је много 
лакше него фалсификовати дело; 

− намерно погрешна атрибуција, када се вредност уметнич-
ког дела намерно прецењује. Чарни указује да су најчешће учиниоци 
сами експерти на које се трговина уметнинама ослања када треба 
да се утврди вредност уметничког дела (Самарџић, 2016, 212). 

Какво је стање у Србији?

Криминал повезан са културном баштином је, како у свету, 
тако и код нас, велики проблем. Предмети се препродају на црном 
тржишту или су музејима, галеријама или приватним колекцио-
нарима продати као предмети без извора (Станковић & Милоше-
вић, 2020, 170). Балканске земље су због свог културног богатства 
занимљиве колекционарима са Запада и у њима се највише тргује 
добрима мање вредности, које не привлаче пажњу, украденим често 
из незаштићених цркава и манастира, која се продају по знатно 
нижим ценама (Самарџић, 2016, 4). Извори из Министарства 
унутрашњих послова потврђују да црно тржиште уметничким 
делима и уметнинама и данас функционише у Србији, јер легално 
тржиште није регулисано (Вилус, 2007, 19). На основу података 
Министарства унутрашњих послова Републике Србије 2006–2014. 
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извршено је 1.472 кривичних дела у вези са културним добрима. 
Даље анализе везано за структуру кривичних дела по законској 
квалификацији показале су највећу заступљеност кривичног дела 
тешка крађа у односу на укупан број. Простор Србије, на ком су 
се смењивале многе културе, од европске праисторије, римске 
цивилизације, византијске и српске уметности од средњег века 
до данас, познат је пре свега по археолошким налазиштима и 
средњовековним манастирима. Место извршења били су музеји, 
галерије, цркве, манастири, археолошки локалитети, станови и 
куће приватних колекционара, а међу украденим предметима 
налазе се уметничке слике, нумизматичка грађа, предмети од злата 
и сребра, литургијски предмети-иконе, старе богослужбене књиге, 
крстови, старо оружје и остало. На Старом гробљу у Нишу укра-
дене су скулптуре Анђео са лиром, споменик културе под заштитом 
државе, рад вајара Марина Студина из 1924. и Преља, рад Антуна 
Аугустинчића. Скулптуре још увек нису пронађене и сумња се да 
су украдене да би биле претопљене у метал, што указује на још 
начин стицања профита од украдених уметничких дела – прода-
јом сировог материјала као отпада (обично за малу вредност). Са 
платоа испред железничке станице у Бору украдена је биста Јована 
Вучковића, која је потом пронађена и враћена Музеју рударства и 
металургије. На територији полицијске управе Пожаревац, нео-
влашћеним извођењем археолошких радова током 2006. угрожена 
су археолошка налазишта Виминцијум, Ледерата (Рам) и антички 
Маргум у Дубравици и поднете су три кривичне пријаве против 
два позната лица за кривична дела утаја (члан 207 КЗ РС) и при-
кривање (члан 221 КЗ РС). Значајна је била и активност службеника 
Управе царина у откривању покушаја кријумчарења уметничких 
дела и антиквитета ван граница Србије, на граничним прелазима 
Никола Тесла у Београду, Хоргошу, Батровцима, Келебији, Градини 
итд (Радовић, Самарџич & Ђурђевић, 2016, 52-53). 
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Криминалитет против културних добара као облик 
организованог криминалитета

Организовани криминалитет је веома стара појава. Он 
постоји у скоро свим земљама и показује тенденцију сталног раста. 
Предмет је разматрања кривичара, криминолога, као и експерата 
разних научних дисциплина. Организовани криминал, има изу-
зетну способност да користи повољне услове за своје инфилтри-
рање у легалне друштвене структуре и да се вешто прилагођава 
конкретној друштвено-политичкој и економској ситуацији не само 
унутар једне земље него и на међународном плану. 

Кроз историју, дефиниција организованог криминалитета 
се мењала, али је њена суштина остала иста. То је активност кри-
миналних група или организација чији је циљ противзаконито 
обављање послова, односно организација или мрежа са циљем 
вршење кривичних дела ради стицања користи или моћи (Зароје-
вић, Ђукановић & Гајић, 2012, 20-25). На интересовање организо-
ваног криминала за уметничка дела и антиквитете након Другог 
светског рата утицао је скок цена уметничких дела на аукцијама- пре 
свега Пикасових и Сезанових слика од шездесетих година прошлог 
века (Самарџић, 2016, 222). Крађа Гејнсборове (Gainsborought) 
Војвоткинје Девонширске из галерије Егњу (Agnew) у Лондону, 
коју је 1876. извршио Адам Ворт (Worth), најранији је пример у 
историји да су уметничка дела привукла пажњу организованог 
криминала, када је уметничко дело требало да буде употребљено 
у замену за ослобођење затвореника. Зачетком организованог 
криминала у домену уметности у постмодерном времену сматрају 
се крађе корзиканске мафије (the  Corsician  Mafia) стациониране 
у Марсељу 60-их година  прошлог века. И друге криминалне орга-
низације, од тог тренутка, почеле су да уочавају да уметнине имају 
високу вредност, да се лако могу транспортовати и кријумчарити 
и да нису посебно чуване. Услови који погодују развоју органи-
зованог криминалитета у вези са културним добрима су: посто-
јање и потражња културних добара на светском тржишту, већа 
потражња у иностранству него у земљи, непостојање адекватне 
заштите јер су многи објекти од културног значаја смештени у 
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неодговарајућим условима, неорганизована физичка заштита, 
незаинтересованост запослених да на адекватан начин заштите 
културна добра, недостатак пописа културних добара што код 
крађе отежава њихову идентификацију, споро извештавање о 
новим налазиштима добара од вредности, проневера експоната, 
могућност измене појединих предмета, чиме се скривају трагови 
и олакшавају прикривање и трансфер, недовољна кординација 
између установа (Амиџић & Кораћ, 2014, 140–141). Како указује 
Чарни, украдена уметничка дела ретко се продају на отвореном 
тржишту, због чега криминалци од њих профитирају на бројне 
друге начине: њиховом продајом одређеном купцу, продајом у 
оквиру затвореног тржишта (мафија), коришђењем уметничких 
дела као бартера у оквиру затвореног тржишта у трансакцијама 
за еквивалентну вредност других илегалних добара, покушајем 
продаје на отвореном тржишту или тражењем откупа. Украдене 
уметнине се продају да би се добио новац за куповину дроге или 
оружја, замењују се за дрогу или оружје, или се њиховом продајом 
сакупљају средства за финансирање терористичких група и теро-
ристичких напада. Карактеристично је да се украдене уметнине 
откривају случајно током истраживања других кривичних дела, која 
већином спадају у окриље организованог криминалитета.То значи 
да у откривању и расветљавању кривичних дела у оквиру органи-
зованог криминалитета полиција све чешће ангажује прикривене 
истражитеље, ради откривања водећих криминалних структура 
и прикупљања доказа, због чега су и сами криминалци на већем 
опрезу. Коришћењем уметничких дела у трансакцијама за еквива-
лентну вредност других илегалних добара често илуструје случај у 
Шпанији из 1999.године, када је полиција прекинула међународну 
мрежу кријумчара и запленила дела Ђакоментија (Giacometti), 
Брака (Braque), Мироа (Miro), Гоје (Goya), Пикаса (Picasso) као и 
преколумбовске скулптуре, процењене на укупну вредност од 35 
милиона долара. Највећи број ових дела украден је из једне виле 
у околини Женеве 1997. а учиниоци крађе планирали су да их 
размене за дрогу. Украденим уметничким делима или опљачканим 
антиквитетима тргује се заједно са дрогом, од земаља извора до 
земаља купаца, тј. дрога и украдени антиквитети испоручују се 
заједно. Украдена уметничка дела користе се за прање прихода 
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стечених од трговине дрогом и другим криминалним активностима. 
Новац добијен од продаје украдених уметнина користи се за друге 
незаконите послове, због чега је организовани криминал и почео 
са извршавањем ових кривичних дела. Криминалне организације 
остварују финансијску добит путем незаконитих послова, пре свега 
трговином дрогом. Незаконито стечен новац оне покушавају да 
оперу и уложе у законита предузећа и пословање. Пошто су, према 
схватању Добавшека, криминалне организације најрањивије у 
области незаконитог трансфера новца, многе државе су се током 
последњих неколико година наоружале прописима и мерама на 
националном и међународном нивоу, како би појачале надзор над 
финансијским пословањем и смањиле могућност незаконитих 
финансијских трансакција. Због тога, многе криминалне групе су 
биле принуђене да траже нове путеве прања новца, проналазећи их 
у криминалитету у вези са уметнинама. Данас се и крађе из ирачких 
музеја и археолошких локалитета јавно приписују организованим 
криминалним групама, које су искористиле хаос у Ираку. Више 
од 4.000 предмета украдено је из музеја 1991–1995, посебно током 
оружаних сукоба које су потресали шиитске и курдске регионе 
земље. Крађе извршене уз високи професионализам нису могле 
бити дело појединца, који су у њима сигурно имали удела, већ све 
указује да су их планирале специјализоване организоване крими-
налне групе изван Ирака, и да су их починили професионалци, 
познаваоци тржишта уметничких дела и антиквитета. То потврђује 
и чињеница да су украдени предмети били намењени међународном 
уметничком тржишту у западним земљама. У јуну 2004. из САД је 
враћено 600 предмета, 300 из Италије, 200 из Сирије, више од 400 
из Ирана, 35 из Кувајта и 1.054 предмета из Јордана. 

У Кини се на стотине криминалних група посветило кра-
ђама, уз помоћ кинеских сељака и лоше плаћених локалних слу-
жбеника, које снабдевају тржиште Хонг-Конга, Макаа, Тајвана, 
али и Европе и САД (Самарџић & Добовшек, 2012, 384–391). 
Финансијска вредност и профит црног тржишта врло је висока. 
Према Интерполовим проценама овај тип криминалитета заузима 
треће место на лествици заступљености, одмах иза трговине дро-
гом и оружјем, док са друге стране Еурополов годишњи извештај 
о раду (2004–2014) у типологији организованог криминала као 
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најзаступљеније опасности на европском тлу не наводе катего-
рију илегалног трговања културном баштином. Додатној тежини 
ове криминалне активности доприноси природа антиквитета- за 
разлику од оружја и дроге као потенцијално неограниченим пред-
метима производње, антиквитети представљају ограничен извор 
материјала, необновљиво културно добро (Мештровић, 2015, 
165) . Због велике вредности коју у савременом друштву имају 
културна добра, овај облик криминалитета доноси велику имо-
винску корист лицима која се њиме баве. То има за последицу да 
се оваквом криминалном активношћу у новије време све ређе баве 
појединци, а све чешће организоване криминалне групе. Зато што 
повећање значаја и вредности културних добара, али и увођење 
нових технологија, утичу на то да су културна добра данас по пра-
вилу веома добро чувана, па је до њих веома тешко неовлашћено 
доћи. Осим тога, велико интересовање за културна добра њихово 
њихово илегално тржиште је веома развијено, али с друге стране 
и активност полиције и других служби које се баве сузбијањем 
ове врсте криминалитета врло изражена. То пред појединце који 
се евентуално баве овом врстом криминала поставља огромне 
проблеме, па се они најчешће удружују са жељом да тако лакше 
остварују своје криминалне циљеве. Због тога се многа кривична 
дела против културних добара из нашег Кривичног законика 
(крађа културног добра, прикривање културног добра, неовлањ-
ћено изношење културног добра у иностранство, неовлашњено 
извоћење археолошких радова) по правилу врше организовано. То 
намеће обавезу да се супротстављању овом облику организованог 
криминалитета посвети посебна пажња јер се њиме наноси велика 
штета не само појединцима и њиховој имовини, већ и читавој 
нашој културној баштини и општенационалним интересима у 
целини (Ђорђевић, 2013, 301–302).
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Правна заштита културних добара

Правни оквир је значајан зато што одређује шта ће у неком 
друштву институционално бити препознато као баштина, а тиме 
и правно и друштвено заштићено. Међународна заједница путем 
међународних конвенција о заштити културних добара уређује 
односе између држава у погледу њихове заштите. Конвенције 
прописују одређене мере за заштиту културних добара, које се 
односе на њихову заштиту у случају рата или других оружаних 
сукоба, посебну заштиту светске културне баштине и природне 
баштине, забрану и спречавање недозвољеног увоза и преноса 
културних добара, као и на реституцију у случају крађе и про-
тивправног извоза. Свакако да основна претпоставка и услов за 
остваривање међународног система заштите културних добара 
јесте- потписивање, ратификовање одговарајуће међународне 
конвенције, декларације или препоруке (Самарџић, 2016, 233). 
У Србији је заштита културне баштине прописана Законом о 
заштити културних добара као и неким подзаконским актима 
музеја, библиотека, архива и сличних установа. 

Конвенција Унеска из 1970.године о забрани и спречавању 
недозвољеног увоза и извоза културних добара, те преноса вла-
сничких права на њих. Ратификацијом конвенције државе потпи-
снице се обавезују:

− да ће учинити све што је потребно како би се спре-
чила набавка предмета трећих држава за државне музеје и друге 
институције; 

− да ће забранити увоз украдених предмета културне 
баштине из туђих музеја, религијских и других институција;

− да ће вратити предмете баштине у изворну државу (Стан-
ковић & Милошевић, 2020, 172). 

Ова конвенција је пре свега дипломатски инструмент, који 
омогућава државама чланицама да сарађују у тражењу украде-
них и незаконито извезених културних добара. Државе се оба-
везују да приликом извоза издају уверење о извозу, како би се 
потврдило да су она извезена у складу с прописима, да спрече да 
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музеји прибављају незаконито извезене предмете или забране увоз 
културних добара украдених из музеја. Према овој конвенцији, 
трговци антиквитетима су у обавези да воде регистре о пореклу 
сваког културног добра, с именом и адресом достављача, описом 
и ценом сваког достављеног предмета и сл. Конвенцију су рати-
фиковале Француска (1997), Швајцарска (2003), Немачка (2007) 
и Белгија (2009). Иако је критикована да не обухвата целокупну 
заштиту протиправног промета културних добара, ова конвенција 
је ипак остала најефикаснији расположив легални инструмент на 
међународном нивоу за контролу нелегалне трговине културним 
добрима (Самарџић, 2016, 242).  

UNIDROIT Конвенција (Европска конвенција о укаденим и 
незаконито извезеним културним добрима) је друга најпознатија 
конвенција на подручију криминалитета културне баштине. Године 
1995. саставио ју је Међународни институт за приватно право, зато 
што Унескова Конвенција усредсређена на међувладино учешће, 
а не и на приватне колекционаре или институције које желе да 
врате украдена уметничка дела преко судских система у иностран-
ству (Станковић & Милошевић, 2020, 172–173). Ова конвенција 
први пут на међународном нивоу утврђује начело правне заштите 
националне културне баштине и омогућава повраћај украдених и 
противправно извезених предмета.

Захтев за реституцију подноси се у року од три године од 
тренутка када је подносилац захтева знао за локацију културног 
добра и идентитета држаоца, а у сваком другом случају у року од 
50 година од тренутка крађе. Конвенција пружа могућност боље 
заштите и безбедности власника уметничких дела, олакшава посту-
пак реституције и поврата украденог или незаконито извезеног 
културног добра власнику. Прихватање ове Конвенције изузетно 
је важно за земље извознице, чија се украдена добра појављују 
на међународном уметничком тржишту. Конвенцију је до сада 
ратификовало само 29 држава, међу којима оне које су највише 
угрожене незаконитим извозом културних добара, као што су 
Грчка, Италија, Перу, Камбоџа или Кина. Француска и Швајцарска 
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су потписале Конвенцију, али је још увек нису ратификовале услед 
потешкоћа које би могле да изазову могући захтеви за реституције 
(Самарџић, 2016, 243–245). 

Велика Британија није потписала Унескову Конвенцију из 
1970. године, она је 2003.године учинила значајан корак у борби 
против криминалитета у области културне баштине  и то управо 
имплементирајући Акт о трговању предметима културне баштине. 
Овим Актом се трговање предметима културне баштине сматра 
кривичним делом. Сваки антиквитет или други предмет културне 
баштине сматра се инкриминишућим, уколико је илегално иско-
пан или прокријумчарен из било којег археолошког налазишта на 
свету. Касније су спроведена истраживања о ефикасности Акта 
међу препродавцима атиквитета, посматрачима црног тржишта, 
представницима органа кривичног гоњења, музејским кустосима, 
археолозима и неким препродавцима из изворних држава. Намера 
истраживања је била да утврди да ли је након усвајања Акта у Вели-
кој Британији трговање антиквитетима нарасло или је дошло до 
опадања. Половина испитаника је одговорила да није приметила 
никакве промене, 21% је сматрао да је дошло до некаквих промена, 
док 29% није желело да да одговор. 

Осим анализираних постоје и: 

− Европска конвенција о безбедности археолошке баштине, 
која је допуњена и измењена 

− Конвенција Уједињених нација о транснационалном 
организованом криминалу

− Оквирна конвенција Савета Европе о вредности културне 
баштине за друштво

У склопу Европске Уније и Уједињених нација је донето 
много одлука, директива и правила која утичу на трговину недозво-
љеним предметима културне баштине (Станковић & Милошевић, 
2020, 173–174). 
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Закључак

Трговање уметнинама и културним добрима је глобална 
појава, изван границе стандардне тржишне утакмице, чиме је зау-
зето високо треће место према заради, одмах иза илегалне трговине 
оружјем, дрогама и прања новца. од кључних проблема праћења 
криминалитета у вези са уметнинама и културним добрима пред-
ставља недостатак потпуних и редовних статистичких података о 
броју кривичних дела чиме се доприноси ионако великој тамној 
бројци криминалитета, али и мањак учинковитих превентивних 
стратегија у смеру сузбијања овог облика криминалитета. Пробле-
матици праћења ове врсте криминалитета свакако доприноси и 
недовољан број истраживања. од специфичности овог феномена 
налази се и у чињеници постојања великог броја феноменолошких 
облика (Ivković & Doležal, 2020, 82–84). Државе би требало да раз-
мотре усвајање јасне и прецизне дефиниције културних добара 
како би се испунили захтеви принципа законитости у кривичном 
праву. Дефинисање концепта културног добра на јединствен начин 
није релевантно само са аспекта омогућавања кривичног гоњења 
на националном плану, већ и у погледу пружања међудржавне 
помоћи у овој области. Уколико постоје знатне разлике у дефи-
нисању културних добара у различитим националним правима у 
случају молбе за пружање међународне правне помоћи може доћи 
до одбацивања захтева за екстрадицију. Потребно је да државе у 
кривичном законодавству јасно дефинишу битне елементе кривич-
ног дела трговине културним добрима као и да одреде последице 
те инкриминације. Акт трговине културним добрима је повезан 
са широким спектром понашања везаним за незаконито кретање 
културних добара на тржишту, која могу бити међународне или 
националне природе. Под незаконитим прометом културних добара 
подразумевају се крађе из музеја, верских локалитета и других 
јавних или приватних места, незаконита ископавања археолошких 
предмета, недозвољен извоз и увоз културних добара, нелегалан 
пренос власништва над културним добрима, производња, трговина 
и коришћење фалсификоване документације, промет лажних или 
фалсификованих културних добара (Пауновић, 2017, 173–174).
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Заштита културних добара од крађа и других форми кри-
миналитета у вези са уметнинама у Републици Србији регулисана 
је Кривичним закоником, Законом о културним добрима и Царин-
ским законом. У оквиру Министаарства унутрашњих послова 
Србије, од 2001. делује посебан Одсек за сузбијање кријумчарења 
културних добара. Значајна је и активност службе Управе царина 
у откривању покушаја кријумчарења уметничких дела и антикви-
тета ван границе Србије, пре свега римског новца, античког накита 
али и слика и вредних књига. За успешно трагање за украденим 
предметима недостаје централизована база података, коју би МУП 
РС требало да формира на националном нивоу, у складу са стан-
дрдима Интерпола, како су то учиниле многе европске земље. У 
стварању овакве базе у Србији, проблем представља недостаатак 
фотографија украдених предмета, због чега је и иначе отежан рад 
полиције приликом њиховог проналажења.

Пре свега значајна је превенција- едукација и информисање 
јавности. Људе треба едуковати, приближити им уметност да 
постану свесни њене историјске и културне вредности (Радовић, 
Самарџић & Ђурђевић, 2016, 57–58). Можемо да закључимо да 
наше кривично законодавство културним добрима пружа појачану 
кривичноправну заштиту у односу на друге врсте имовине. Ово 
се манифестује кроз постојање посебних инкриминација којима 
се ова добра штите или кроз постојање посебних, тежих облика 
појединих имовинских кривичних дела ако су уперена против 
културних добара. Међутим, поједине од ових одредаба требало 
би преформулисати, прецизније одредити, а неке и проширити и 
ускладити их са одредбама Закона о културним добрима. Осим 
тога, требало би размислити и о увођењу нових кривичних дела, 
пре свега уништавање архивске грађе и фалсификовање култур-
них добара, јер би њиховим увођењем кривичноправна заштита 
културних добара била знатно употпуњена (Ђорђевић, 2013, 302).
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Crime related to cultural goods
Vukašin Bojanić

Abstract: The necessity to protect cultural property has become very much 
alive. The second half of the 20th century brought up the significance and need to 
preserve the cultural heritage and identity of the people, and it diverted scientific, 
policymaker, and judicial attention. In this paper, the author wants to indicate the 
significance and complexity of the problem at national and international levels. The 
main part of the work has been committed to the issues related to the conceptual 
definitions, forms of crime in the field of cultural goods, and the connection of crim-
inality against cultural goods with organized crime and example issues in both: the 
world and Serbia.

Keywords: cultural goods, artworks, antiques, organized crimes, legal pro-
tection of cultural property. 
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ОБАВЕЗНА СТРУЧНА ОДБРАНА 
У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ И 

ПРАВО НА СТРУЧНОГ БРАНИОЦА 
СИРОМАШНОГ ОКРИВЉЕНОГ

Ђорђе Марјановић*

Правни факулет (Универзитет у Београду)

Сажетак: Основно право окривљеног лица у кривичном поступку јесте 
право на одбрану. Одбрана окривљеног у кривичном поступку може бити лична 
и стручна. Значај стручне одбране од немерљивог је значаја за остваривање 
циља кривичног поступка односно за расветљавање кривичне ствари.  Законик 
о кривичном поступку у чл. 74 ст.1 тач 1–9 као и Закона о малолетним учи-
ниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица  у чл. 
49 ст. 1 предвиђа разлоге који доводе до заснивања обавезне стручне одбране. 
Такође, ради остваривања начела правичног суђења, законодавац предвиђа 
случај постављања стручног браниоца сиромашном окривљеном. Циљ рада је да 
се критички анализирају позитивноправна решења ове теме, као и да се понуде 
одговарајућа алтернативна решења, а ради  побољшања положаја окривљених 
у кривичном поступку.  Како би читалац у целости могао да разуме тему коју 
аутор обрађује, у уводном делу рада, указаће се на основне чињенице неопходне 
за даље разумевање ове теме.

Кључне речи: кривични поступак, право на одбрану, обавезна стручна 
одбрана, одбрана сиромашних окривљених

Увод

 Кривични поступак можемо схватити као скуп системски 
вршених правно нормираних радњи одређених државних органа 
и неких других особа, радњи које се изводе у конкретном слу-
чају вероватности да је почињено кривично дело, са сврхом да 
се установи да ли је дело почињено па ако јесте да се починитељ 
пронађе и казни по прописима материјалног права (Bayer, 1988). 

*  Студент мастер академских студија Правног факултета Универзитета у Београду; djordje2611@gmail.com
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Циљ кривичног поступка је да нико невин не буде осуђен, а да се 
учиниоцу кривчног дела изрекне кривична санкција под условима 
које прописује кривични законик, на основу законито и правично 
спроведеног поступка.(Законик о кривичном поступку, чл.1). Кри-
вични поступак може бити окончан изрицањем кривичних санк-
ција предвиђених Кривичним закоником, а с обзиром на карактер 
истих, неопходно је обезбедити правичан и равноправан положај 
окривљеног лица у току трајања целог поступка. Од француске 
револуце, право на одбрану се третира као природно право, које 
закон не може одузети већ има само да га организује (Grubač, 2002).  
Један од основних предуслова за реализацију права на одбрану, 
јесте остваривање права на стручну одбрану.  Улога законодавца 
је да поштујући начело аутономије воље сваког окривљеног лица у 
погледу начина на који жели да  се брани  у кривичном поступку, 
обезбеди да недостатак стручних знања које исти има, на адeква-
тан начин буде компензован , и да пресуда у кривичној ствари у 
потпуности оствари правичну примену Кривичног законика.

С обзиром на универзални карактер људских права, бројним 
међународним изворима гарантује се право на стручну одбрану. 
За правосудни систем Републике Србије, најзначајнији међу-
народни извор јесте Европска конвенција за заштиту људских 
права, (у даљем тексту Европска конвенција) коју је Република 
Србија ратификовала 2003, а која је на снагу ступила 2004. У слу-
чају повреде права које гарантује Европска конвенција, грађани 
се могу обратити представком Европском суду за људска права 
у Стразбуру. У чл. 6 Европске конвенције гарантује се право на 
правично суђење, међутим, исти изричито не предвиђа право на 
обавезну одбрану, међутим, разумљиво је да се кроз гаранцију 
права на правично суђење гарантује и могућност обавезне одбране 
у кривичном поступку. ( Ружић, 2016). Ипак, Европска конвенција 
изричито гарантује право да се окривљени брани путем браниоца 
по службеној дужности, у случају недостатка средстава да плати 
за правну помоћ  и када интереси правде то захтевају. Устав Репу-
блике Србије такође гарантује право на правично суђење, а ради 
остваривања фундамнталних права која произилазе из истог, као 
и право на слободан избор начина одбране. Законик о кривичном 
поступку (у даљем тексту ЗКП) и Закон о малолетним учионицима 
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кривичних дела (у даљем тексту ЗМ) предвиђају  да се у појединим 
numerus clausus ситуацијама окривљеном додељује бранилац по 
службеној дужности док је одбрана сиромашног окривљеног такође 
предмет регулисања Законика о кривичном поступку.                                   

Како су могуће последице недостатка стручних знања о у 
кривичном поступку немерљиве, и могу угрозити елементарна 
права грађана, циљ рада је да укаже на ситуације у којима окри-
вљени имају обавезног стручног браниоца, као и оне ситуације у 
којима имају факултативно право на бесплатног стручног браниоца. 
Аутор ће, осим указивања на позитивноправна решења обавезне 
стручне одбране и одбране сиромашног окривљеног, указати на 
одређене недостатке у законским решењима и настојаће да укаже 
на могућности којима би се положај окривљеног  могао побољшати. 
Значај теме произилази из потребе заштите положаја окривљених 
у кривичном поступку, обезбеђивањем њиховог равноправног 
учешћа у кривичном поступку, a самим тим и достизање вишег 
нивоа стандарда у остваривању кривичноправних циљева.

Обавезна одбрана окривљених лица у кривичном 
поступку и услови за додељивање браниоца по 

службеној дужности

 Бранилац окривљеног је стручно, правно образовано лице 
које окривљеном пружа помоћ у остваривању одбране (Кнежевић, 
2019). Стручна одбрана је право окривљеног што значи да би од 
њега зависило хоће ли се користити истим или не, односно из 
истог би произашло да се окривљеном не може наметнутнити 
да ангажује браниоца (Radulović, 2009). Међутим, ради пости-
зања равноправности субјеката у кривичном поступку законо-
давац предвиђа случајеве обавезне стручне одбране. Разлози за 
заснивање обавезне одбране сврставају се у 3 групе околности: 
1) карактер спора (његова важност, висина законом прописане 
казне); 2) лична својства окривљеног (малолетство, физички и 
психички недостатци); 3) процесне тешкоће (Бејатовић, 2010). 
Окривљени, односно лице према којем се поступак води, мора 
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имати браниоца у следећим ситуацијама: 1) ако је нем, глув, слеп 
или неспособан да се сам успешно брани од првог саслушања, 
па до правноснажног окончања кривичног поступка; 2) ако се 
поступак води због кривичног дела за које је прописана казна 
затвора од осам година или тежа казна од првог саслушања, па до 
правноснажног окончања кривичног поступка; 3) ако је задржан 
или му је забрањено да напушта стан или је притворен од лишења 
слободе, па до правноснажности решења о укидању мере; 4) ако 
му се суди у одсуству од доношења решења о суђењу у одсуству, 
па док суђење у одсуству траје; 5) ако се главни претрес одржава 
у његовој одсутности због неспособности коју је сам проузроко-
вао – од доношења решења да се главни претрес одржи у његовој 
одсутности, па до правноснажности решења којим суд утврђује 
престанак неспособности за учествовање на главном претресу; 
6) ако је због нарушавања реда удаљен из суднице до завршетка 
доказног поступка или завршетка главног претреса од доношења 
наредбе о удаљењу, па до повратка у судницу или до саопштавања 
пресуде; 7) ако се против њега води поступак за изрицање мере 
безбедности обавезног психијатријског лечења од подношења 
предлога за изрицање такве мере, па до доношења одлуке из члана 
526. ст.2 и 3. Овог законика или до правноснажности решења о 
изрицању мере безбедности обавезног психијатријског лечења; 
8) од почетка преговора са јавним тужиоцем  о закључењу спо-
разума из члана 313. Став 1, члана 320. Став 1. и члана 327. став 
1. Овог законика, па до доношења одлуке суда о споразуму;9) ако 
се претрес одржава у његовој одсутности- од доношења решења 
да се претрес доржи у његовој одсутности па до доношења одлуке 
суда о жалби на пресуду (Законик о кривичном поступку, чл.74 
ст.1 тач 1-9)

Иако законско решење из позитивног права Републике 
Србије указује на посебне околности које морају бити испуњене 
да би се сматралао да је ради интереса правичности нужно учешће 
стручног браниоца, овакаво решење може бити предмет критике. 
Наиме, сматрамо да се циљ кривичног поступка предвиђен чл. 1 
ЗКП, може остварити само уколико су права окривљеног у свим 
поступцима једнака, и уколико се у сваком кривичном поступку без 
обзира на карактер спора, лична својства окривљеног или одређене 
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процесне тешкоће обезбеђује равноправно учешће окривљеног 
у кривичном поступку уз обавезно учешће стручног браниоца. 
Практична искуства и резултати емирисјких истраживања дока-
зују да већина окривљених није у стању да самостално брани своје 
интересе (Mršević, 1986) . Како кривични поступак од самог почетка 
истог захтева бројна стручна знања, али и психолошки неутралан 
однос према поступку, да би се гарантовао равноправан положај 
окривљеног, али и остваривање правичне примене материјалних 
и процесних закона, неопходно је да се окривљени брани помоћу 
стручног браниоца.  У Италији је примера ради, помоћ адвоката 
обавезна у сваком кривичном поступку.  Сматрамо да право на 
одлучивање да ли ће се лице бранити лично или уз помоћ стручног 
браниоца, није право које искључиво припада окривљеном. Инте-
реси кривичног поступка, а који произилазе из потребе правичног 
разјашњавања кривичне ствари, услед своје природе од великог 
су значаја за ширу друштвену заједницу, и сходно томе, одређени 
степен учешћа стручног браниоца неопходно је обезбедити у свим 
кривичним предметима. Државни интерес у учешћу специјализо-
ваног и квалификованог правника види се у настајању да се смањи 
ризик поступка, нарочито ризик доношења неправичних одлука, 
јер учешће браниоца пружа бољу гаранцију за његов коректан 
исход (Mršević, 1986). Важећим решењима, заснивањем обавезне 
одбране, услед наступања законски предвиђених услова, доводи 
до тога да окривљени, као оригинерни тутулар права на одбрану, 
губи екслузивно право на одлучивање да ли ће своју процесну 
улогу остваривати сам или уз помоћ браниоца. (Knežević, 2019)

Сматрамо да  право окривљеног да самостално донесе 
одлуку о томе који бранилац жели да га заступа треба да  остакне  
нетакнуто, док би свим лицима који не желе да изаберу брани-
оца, исти био додељен, по службеној дужности. Истичемо и да 
је нормирање обавезне стручне одбране за кривична дела за која 
се може изрећи казна затвора преко осам година у супротности 
са појединим одлукама Европског суда за људска права, у којима 
је овај суд заузео становиште да већ самом чињеницом да је за 
кривично дело запрећена казна затвора, повлачи за собом обавезу 
државе да оптуженом обезбеди адекватну одбрану додељивањем 
браниоца по дужности (Јакшић 2006). Верујемо да је без обзира 
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на запрећену казну за кривично дело за које се оптужује окри-
вљени, ради правичног суђења неопходан одређени степен учешћа 
стручног браниоца.

С обзиром на посебан статус који имају малолетни изврши-
оци кривичних дела, а због значаја уважавања свих специфичности 
малолетног лица, ЗМ предидео је обавезну стручну одбрану мало-
летних лица од првог саслушања као и током читавог поступка. 
Уставом гарантовано право у чл. 33 ст.2 да свако ко је окривљен 
има право да узме браниоца по свом избору предвиђањем обавезне 
стручне одбране остало је нетакнуто.

Законодавац је препознао специфичност положаја малолет-
ника у кривичном поступку и гарантовао му је право на стручну 
одбрану и то браниоца који је специјализован у функцији бра-
ниоца за малолетнике (Шкулић, 2020) На овом месту потребно 
је поставити питање, да ли је овакво решење сходно наводима из 
досадашњег рада потребно применти и на пунолетне извршиоце 
кривичних дела?

Одбрана сиромашних окривљених

 Позитивно законодавство Републике Србије препознаје 
значај улоге стручних браниоца за расветљавање кривичне ствари, 
али и остваривање циља кривичног поступка нормирањем факул-
тативне стручне одбране на захтев лица који због финансијских 
средстава није у могућности да истог обезбеди.  Окривљеном који 
према свом имовинском стању не може да плати награду и тро-
шкове браниоца биће на његов захтев постављен бранилац иако 
не постоје разлози за обавезну одбрану, ако се кривични поступак 
води за кривично дело за које се може изрећи казна затвора преко 
три године или ако то налажу разлози правичности.

Како се може видети, основна разлика између учешћа струч-
ног браниоца у одбрани „сиромашних“ и у случајевима обавезне 
одбране је факултативност при учешћу стручног браниоца код 
одбране сиромашног. Англосаксонско право не прави диферен-
цирање ова два институа те је legal aid у овом правном систему 
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дозвољен у случају кумулативно испуњеног услова сиромаштва 
односно немогућности окривљеног да плати стручну одбрану са 
неким другим околностима карактеристичним за обавезну одбрану, 
као што је тежина кривичног дела која се окривљеном ставља на 
терет, физичка или психичка хендикепираност у вршењу личне 
одбране, недовољан узраст, необразованост, компликованост 
поступка и сл (Mršević, 1986)

Eвопска Конвенција за заштиту људских права и основних 
слобода за разлику од обавезне одбране, изричито у чл 6. ст.3 тачка 
3 предвиђа обавезу држава потписница да када интереси правде 
то захтевају, окривљени бесплатно добије браниоца по службеној 
дужности. Међутим, о постављњу браниоца по дужности одлучују 
национални судови у складу са властитим право, док Европски 
суд за љуудска права врши само контролу злоупотребе примене 
тог права (Јакшић, 2008)

Препознавање потребе да се сиромашним лицима обез-
беди стручан бранилац у теорији се покушава објаснити и соци-
јалноетичким схватањима која истичу потребу старања о оним 
категоријама лица која нису способна самостално обезбедити 
финансијска средства за стручног браниоца. Међутим, верујемо да 
је препознавање потребе да се стручни бранилац обезбеди лицима 
која нису у могућности да их самостално финансирају, уједно и 
признање потребе да се ради гаранције права окрвиљених у кри-
вичном поступку, у исти укључе стручна правно квалификована 
и образована лица на страни одбране. Оваквим нормирањем, 
законодавац као разлог због којег окривљени самостално не бирају 
стручног браниоца, те му истог правосудни систем делегира, прeпо-
знаје сиромаштво. Мишљења смо да и многи други разлози могу 
утицати на то да окривљени не изабере себи стручног браниоца, а 
да је са друге стране, интерес правосудног система, правично раз-
јашњавање кривичноправне ствари, као и да је насупрот социјал-
ноетичким схватањима, потребно у обзир узети колективистичке 
интересе који се огледају у остваривању сврхе кривичног поступка, 
а гаранција остваривања свих права окривљеног јесте искључиво 
одговарајући ниво стручне одбране. Како је законодавац препо-
знао потребу да сиромаштво не представља разлог за одбрану без 
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стручног браниоца, сматрамо непотребним ограничавање кори-
шћења овог права само на кривична дела за која се може изрећи 
казна затвора преко 3. године.

Постављање браниоца по службеној дужности

Бранилац окривљеног је стручно, правно образовано лице 
које окривљеном пружа помоћ у остваривању одбране. У складу 
са чл.73 ст.1 ЗКП, функцију браниоца може вршити адвокат. Бра-
ниоца по службеној дужности поставља решењем поставља орган 
поступка и то а) јавни тужилац; б) председник суда.  Адвокатска 
комора дужна је доставити списак адвоката са датумом уписа у 
Адвокатску комору и да води рачуна о практичном и стручном 
раду у области кривичног права. Како се може видети, услови за 
додељивање браниоца по службеној дужности у позитивном зако-
нодавству Републике Србије, формулисани су на један апстрактан 
начин, и из истих се не може са јасном сигурношћу закључити на 
основу чега се са довољним степеном сигурности може закључити 
да је тако додељен бранилац, гаранција остваривања свих функција 
одбране у једном кривичном поступку.

Насупрот општим формулацијама за додељивање браниоца 
по службеној дужности пунолетним лицима, законодавац је много 
више обзира имао према малолетним окривљеним лицима. Пре 
свега, ако сам малолетник, њихов законски заступник или срод-
ници не узму браниоца, њега ће по службеној дужности поставити 
судија за малолетнике (Закон о малолетним учионицима кривичних 
дела и кривичноправној заштити малолетних лица, чл 49). Овакво 
одступање условљава у погледу субјекта који поставља стручног 
браниоца условљава знатно кординисанији рад свих правосудних 
субјеката, те отуда и виши степен пажње који може допринети 
квалитетнијем поступању свих субјеката. Како би се обезбедила 
стручност браниоца малолетног лица, ЗМ прописује обавезну 
специјализацију адвоката у функцији браниоца за малолетнике. 
Овакво решење може се сматрати начелно добрим, а с обзиром на 
чињеницу да законодавац препознаје специфичности малолетних 
лица (Шкулић, 2020). Од велике је важности да специјализација 
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адвоката за поступање у овим поступцима обухвати сва нужна 
знања, и да програм обуке достигне висок ниво квалитета. Овим 
путем указујемо на то, да малолетничко кривично право на најве-
ћем броју акредитиваних Правних факултета у Републици Србији 
није обавезан предмет, већ да се изучава само делом у оквиру 
традиционалних кривичних предмета, као и да Правни факул-
тети и програм за полагање правосудног и адвокатског испите, 
не обухватају знања која би се односила на психофизичке специ-
фичности малолетних лица, те да је и ово један од разлога због 
којих специјализација мора бити садржински на адекватан начин 
конципирана. 

Инструкциона норма којом се Адвокатској комори ука-
зује на потребу да приликом састављања списка адвоката који ће 
поступати по службеној дужности, води рачуна о практичном или 
стручном раду адвокату у области кривичног права, недовољно 
је конкретна и пружа могућности да у кривичним поступцима 
поступају адвокати са недовољним степеном знања за пружање 
стручне одбране. Према пракси Европског суда за људска права, 
сматра се да окривљени суштински није имао адекватну стручну 
одбрану, ако га је бранио официјелно постављени бранилац, који 
се, без обзира на свој адвокатски стаж и степен (не)успешности у 
другим правним областима, свој професионални ,реноме“ и слично, 
уопште не бави кривичним правом, или се њиме бави сасвим 
спорадично (Шкулић 2020). Мишљења смо да стручну одбрану, а 
самим тим и довољан ниво гаранције за заштиту основних права 
окривљених у кривичном поступку може пружити само адвокат 
који би испуњавао стандардизоване услове за поступање у кривич-
ним поступцима, а који би при том, имао довољан степен моти-
вације за поступање у овим предметима. Нормативним оквиром 
потребно је ограничити круг адвоката на оне који имају довољан 
степен искуства и рада у области кривичног права те се стога пре-
длаже да се пред надлежним комисијама Адвокатске коморе или 
Министарства правде, након наступања неколико година стажа у 
Адвокатској комори полаже стандардизован комбиновани прак-
тично-теоријски испит из материјалног и процесног кривичног 
права, као и из других сродних кривичних предмета као што су 
право извршења кривичних санкција или криминалистика.
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Правни однос окривљеног и браниоца по 
службеној дужности

 Аутономија воље као израз индивиуалистичке правно-
политичке филозофије представља основно начело на којем се 
заснива уређивање грађанскоправних односа у једном правном 
систему. Опредељење да је воља појединца основ уређења грађан-
скоправних односа последица је поставки и циљева Француске 
буржоаксе револуције, која је укидајући дотадашњи феудални 
поредак истакла као своје вредности слободу личности, слободу 
закључивања уговора као и неповредивост приватне своје (Пајтић, 
Радовановић & Дудаш , 2018). За тему коју овај рад обрађује, од 
значаја је сагледати природу односа између адвоката по службеној 
дужности и окривљеног лица приликом додељивања браниоца у 
случајевима обавезне одбране, односно права и обавезе које између 
њих настају решењем органа поступка, као и његов однос са начелом 
аутономије воље. Како би се однос између њих могао правилно 
анализирати, у наставку рада биће приказане сличности и разлике 
између правног односа окривљеног и лично изабраног браниоца 
као и између окривљеног и адвоката по службеној дужности.

Избором личног браниоца између адвоката и окривљеног 
настаје одговарајући правни однос који је регулисан уговором. 
Иако у правној теорији постоји дилема у погледу пририроде уго-
ворног односа несумњиво је да он постоји, и да се истим у складу 
са начелом аутономије воље регулишу права и обавезе између њих. 
Устав Републике Србије, гарантује право на избор браниоца, те је 
на тај начин и испоштована аутономија воље окривљеног. Специ-
фичан положај окривљеног лица у случајевима заснивања обаве-
зне одбране узрокује да и противно вољи окривљеног, решењем 
надлежног субјекта настаје правни однос између окривљеног и 
додељеног му браниоца. Аутономија воље окривљеног бива знатно 
ограничена чињеницом да он својом аутономијом воље не може у 
кривичном поступку у таквим ситуацијама искључити додељеног 
му адвоката.  Поштујући  у минималној мери аутономију воље 
окривљеног и уставом гарантовано право да самостално одреди 
начин одбране, окрвиљени једино може минимизирати улогу 
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адвоката. Постављени бранилац је и у тој ситуацији дужан да се 
упозна са садржајем доказних радњи и током главног претреса, 
као и да окривљеном даје савете и објашњења макар у писаној 
форми. Осим тога, он мора присуствовати радњама у поступку, 
као и давању завршних речи, под условом да се окривљени томе 
изричито не противи (Шкулић, 2020). Као што се може видети, 
решење надлежног субјекта, без обзира на вољу окривљеног заснива 
скуп обавеза адвоката према окривљеном. Како аутономија воље 
није узроковала настајање правног односа окривљеног, поставља 
се питање његових обавеза према додељеном му адвокату. Основно 
право сваког адвоката без обзира на врсту поступка јесте право на 
надоканаду адвокатских трошкова и право на  адвокатску награду. 
Нужни издаци за постављеног браниоца исплаћују се унапред из 
буџетских средстава, а касније се наплаћују од лица која су дужна 
да их накнаде по окончању кривичног поступка . Закључује се да 
ће трошак процесних радњи пасти на окривљеног без обзира на то 
што својом аутономијом воље није засновао однос са адвокатом, 
отуда се поставља питање да ли се у овом случају ради о настајању 
уговорног односа „одозго“ што се у грађанскоправној области 
може приметити да представља одступање од закључивања тра-
диционалних уговорних односа. Сматрамо да би баланс између 
остваривања кривичноправних циљева и поштовања аутономије 
воље могао да се пронађе на начин да би терет сношења трошкова 
адвоката по службеној дужности који у поступку учествује са мини-
малним степеном активности односно са предузимањем нужних 
радњи сносио орган поступка односно да би исти трошкови били 
финансирани из јавних средстава. Ratio legis оваквог нормативног 
решења био би у поштовању аутономије воље окривљеног која је 
изражена на начин да не жели заснивање односа са браниоцем, и 
оправданих интереса друштвене заједнице који се манифестује у 
нужном учешћу браниоца у сваком кривичном поступку.
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Закључак

 Установа обавезне одбране налази своје оправдање у 
поставци да се окривљеном независно од његове воље пружи 
стручна одбрана кад није у могућности да се сам успешно брани 
или када се ради о тешким делима или ако се оправдано страхује да 
је окрвиљени неспособан да се у тој процесној ситуацији адекватни 
брани (Mršević, 1986). Аутор истиче да је кривични поступак сложен 
механизам и да захтева бројна стручна знања, али и да захтева да 
на страни одбране учествује и субјекат који је психички у довољ-
ној мери неутралан према самом делу и окривљеном, а како би се 
избегло да личан однос окрвиљеног утиче и на квалитет радњи 
који се предузима од стране окривљеног. Основни циљ кривичног 
поступка јесте расветљавање кривичне ствари, као и доношење 
правичне судске пресуде која је у складу са материјалним нормама 
кривичног права. Институт обавезне одбране један је од проце-
сних гаранција положаја окрвиљеног заснованог на тежњи да се 
кроз појединачни, оствари општи интерес. Из наведених разлога, 
сматрамо да је у сваком кривичном поступку неопходно учешће 
стручног браниоца, а не само у оним ситуацијама које законодавац 
предвиђа у ЗКП.

Устав Републике Србије гарантује право сваком окривље-
ном да самостално одреди начин одбране, те је стога, законско 
решење о минимизираној процесној улози адвоката додељеног у 
случајевима обавезне одбране адекватно, а како исто не доводи у 
питање аутономију воље окривљеног и не угрожава његову слободу 
одлучивања у погледу начина одбране. Позитивно законодавство 
терет сношења трошкова адвоката додељеног по службеној дужно-
сти у случају осуђујуће пресуде делегира на осуђеног без обзира 
на његово неслагање са потребом учешћа браниоца у кривичном 
поступку. Ради потпуног поштовања начела аутономије воље, у 
случају да адвокат у кривичном поступку предузима само нужне 
радње, односно уколико окривљени одбије браниоца по службеној 
дужности, верујемо да терет сношења трошкова у тој ситуацији 
треба да буде на органу поступка. Једно од основних начела кри-
вичног поступка јесте начело процесне економије, а оно би услед 
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оваквог нормативног решења било испоштовано с обзиром на то 
да би терет нужних трошкова једног адвоката били далеко нижи 
од поновног вођења кривичног поступка у случају укидања прво-
степене одлуке или на основу ванредног правног лека.

Адвокатура као и многе друге професије са променом дру-
штвених околности доживела је бројне промене. Тенденција ове 
професије јесте ужа специјализација ка појединим гранама права 
као што су привредно право, радно право, породично право или 
кривично право. Како би се окривљеном гарантовало да додељени 
бранилац има довољно стручног знања за поступање у кривичним 
предметима, неопходно је стандардизовањем услова као могуће 
адвокате по службеној дужности обухватити само оне адвокате 
који показују довољан ниво стручног знања и интересовања ка 
кривичноправној области. Оваква тежња законодавца повисила 
би степен уверавања окривљеног лица у потребу успостављања 
односа са браниоцем, што би допринело и остваривању циљева 
кривичног поступка.

Краћим освртом на право сиромашног окривљеног аутор 
је покушао да укаже да недостатак финансијских средстава не 
може бити критеријум за гаранцију права на правично суђење 
и на учешће стручног браниоца, што законодавац и препознаје 
те оставља могућност да захтевом оствари право на стручног 
браниоца. Сматрамо да законодавац приликом додељивања бра-
ниоца по службеној дужности полази од индивидуалних интереса 
окривљеног занемарујући да је учешће браниоца по службеној 
дужности од интереса за друштвену заједницу, а с обзиром на то 
да расветљавање кривичне ствари има изразито висок друштвени 
интерес. Сходно пракси Европског суда за људска права,  у којима 
је овај суд заузео становиште да већ самом чињеницом да је за 
кривично дело запрећена казна затвора, повлачи за собом обавезу 
државе да оптуженом обезбеди адекватну одбрану додељивањем 
браниоца по дужности, указује нам и да су услови из ЗКП за доде-
љивање браниоца сиромашном окривљеном рестриктивни, и да 
је потребно без обзира на висину запрећене казне, сиромашном 
лицу обезбедити право на стручног браниоца.
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Mandatory professional defense in criminal proceedings 
and the right to a professional defense counsel for the 

poor defendant
Đorđe Marjanović

Abstract: The basic right of the accused person in criminal proceedings is 
the right to defense. The defense of the defendant in criminal proceedings can be 
personal or professional. The importance of professional defense is of immeasurable 
importance for achieving the goal of criminal proceedings. Code of Criminal Proce-
dure in article 74 paragraph 1, dot 1-9 as well as the Law on Juvenile Delinquents and 
Criminal Legal Protection of Juveniles in Article 49 paragraph 1 provides the reasons 
that lead to the establishment of mandatory professional defense. Also, in order to 
achieve the principle of a fair trial, the legislator envisages the case of appointing a 
professional defense counsel for a poor defendant. The paper aims to critically analyze 
the positive legal solutions of this topic, as well as to point out the possibilities for 
improving the position of defendants in criminal proceedings, for the reader to fully 
understand this topic.

Keywords: criminal proceedings, right to defense, mandatory professional 
defense, defense of poor defendants
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ПРАВО

КАЗНЕ(НА ПОЛИТИКА) У 
АНТИЧКОЈ ПЕРЗИЈИ

Филип Новаковић*

Правни факултет Универзитета у Бањој Луци

Сажетак: Казнена политика не представља само политику одмјеравања 
и индивидуализације казне од стране судова. Ради се о нешто ширем појму који 
у себи садржи и свеукупну државну политику за сузбијање друштвено непри-
хватљивих и девијантних помашања. Та се званична политика државе огледа у 
прописивању, одмјеравњу, изрицању и извршењу кривичних санкција. Казнена 
политика данас представља значајан дио кривичноправне научне области. Међу-
тим, разумијевање тих процеса не би било потпуно без краћег осврта унатраг. 
Како бисмо схватили због чега је нека појава данас таква каква јесте, морамо се 
осврнути са исте или сличне појаве у прошлости. Перзијска казнена политика, 
конкретно прописане казне и њихово извршење представљају интересанту и 
мање истражену, али повелику област. Из тог разлога, у раду ће бити говора о 
неким основним обиљежјима перзијског права са освртом на кривично право, 
као и представљању неких од најинтересантнијих кривичних санкција елими-
наторног и имовинског карактера које је су склопу своје репресивне политике 
проводила перзијска држава.

Кључне ријечи: казна, одмјеравање казне, античка Перзија, казнена 
политика, кривично дјело, династија Ахеменида, scaphisam.

Увод

Од момента свога свога настака, друштво тежи донијети 
правила понашања којима би заштитила одређене друштвене 
интересе и осигурала друштвене односе који одговарају тим дру-
штвеним интересима. Кршење тих норми за своју посљедицу би 
имало негативну реакцију друштва, кроз коју би друштво тежило 
да понашања која су друштвено неприхватиљива, односно која 
крше наведене норме сузбије и спријечи примјеном одговарајућих 
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Бања Лука, БиХ, filip.novakovic@student.pf.unibl.org, ORCID: 0000-0001-9979-5824.
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мјера (Милутиновић, 1977). Те мјере могу бити превентивног и 
репресивног карактера. Превентивне мјере јесу мјере друштвене 
акције које се предузимају ante delictum, односно прије извршења 
кривичног дјела и односе се конкретно на умањење или потпуно 
отклањање узрока девијантних и криминалних понашања. с друге 
стране, мјере репресивног карактера се предузимају post delictum, 
дакле, тек након извршења кривичног дјела, а ради се о скупу мјера, 
средстава и поступака које се предузимају када дође до повреде 
законом заштићеног добра. Репресивна политика се односи кон-
кретно на изрицање и извршење мјера репресивног карактера 
(Симовић, Јовашевић и Симовић, 2016). Државе прописивањем и 
примјењивањем превентинивх и репресивних мјера теже заштити 
правнозаштићења добра. Из те чињенице изводимо и основну 
функцију кривичног права. Кривично право је данас посљедња 
линија одбране правнозаштићених добара, будући да се предност 
у заштити и остварњу права даје другим механизмима и другим 
гранама права. Али, у античка времена, кривично право се кори-
стило као механизам државне репресије на друштвено недопу-
штена понашања. Државна се репресија примјењивала одмах по 
извршењу дјела и сазнању за учиниоца кажњивог дјела. Репресивне 
мјере су прије више вијекова имале и превентивну функцију, или 
барем тако мислимо. Наиме, репресивне мјере су неријетко вршене 
јавно, пред свјетином, која би требало да буде застрашена крајњим 
резултатом казне (вјеровало се да је страх најбоља превенција).

Казнена политика као појам може имати неколико значења. 
Прије свега она у себи обухвата политику државе за прописивање 
кривичних санкција и одређивање зоне кажњивог и питање одмје-
равња казни у појединачним слуачјевима од стране суда (Игњато-
вић, 2012). Схватање да се ради о пракси или „политици” судова при 
одмјеравању казне учиниоцима кривичних дјела у појединачним 
случајевима је, можемо рећи, најуже схватање. Казнена политика 
може бити разумијевана знатно шире, те у себи може обухватити 
и званичну државну политику за сузбијање кривичних дјела, кри-
миналну политику и политику законодавца при инкриминацији 
одређених дјела и одређивању кривичних санкција у закону за 
иста. Дакле, у (правној) теорији не постоји један општеприхваћени 
и јединствен садржај термина криминална или казнена политика. 
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Први је пут потпуније садржину дефиниције овог појма записао 
један од оснивача и главни теоретичара класичне школе кривичног 
права Анселм Фојербах (Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach). 
Овај аутор је о појму казнене политике казао да се „ради о државној 
мудрости казненоправне законодавне дјелатности” (Хорватић, 2003: 
23). Нешто другачије схватање имао је њемачки теоретичар Франц 
фон Лист (Franz von List). Лист је под појмом казнене политике и 
званичне државне политике за сузбијање криминалитета навео да 
се ради „системски разрађеном садржају научних истраживања 
узрока злочина и резулатата прописивања и примјене казни у борби 
против њега” (Симовић, Јовашевић и Симовић, 2016: 13). Проф. 
Жељко Хорватић је истакао да се под казненом политиком може 
разумијевати скуп свих државних мјера за сузбијање криминала 
(2003: 23).  Казнена политика као званична државна политика за 
сузбијанје друштвено опасних и неприхватљивих понашања има 
различите називе, али са мање или више идентичном суштином – 
скуп државних мјера превентивног и репресивног карактера које 
служе за српјечавање и сузбијање криминалитета. У овоме раду 
ћемо се посветити управо суштини казнене политике на примјеру 
једне од најзначајнијих цивилизација старога свијета – Перзији.

Политичка, а нарочито правна традиција првобитних 
цивилизација насталих на Блиском истоку и данас представља 
неисцрпан извор теоријских разматрања и то не само у контексту 
збира података систематизованих по годинама или контексту 
развоја друштвено-економских односа или државних институција. 
Правноисторијска научна дисциплина, иако понекад занемарена, 
употребом својих метода, те прегледом и успоређивањем прија-
шњих и постојећих правних института, даје једну ширу слику о 
еволутивном путу појединих установа. Ти подаци које на прикупља 
и систематизује ова научна дисциплина служе будућим правни-
цима као темељ за разумијевање данашњих правних установа. 
Савињијева историјскоправна школа, којој аутор овог рада у неку 
руку и припада, учи правнике да је за правилно схватање правних 
института нужно кренути од самог почетка.
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Правна, али и политичка, традиција античке Перзије оста-
вила је не тако мали траг на правни системе и на друштвено уређење 
држава у њеном непосредном окружењу. Као једна од најстари-
јих античких цивилизација, Перзија представља очиту полазну 
тачку за изучавање историје јавног, а нарочито кривичног права 
и извршења кривичних санкција. У том смилу, аутор рада ће се 
посветити систематичном приказу прописивања и извршавања 
казни у античкој Перзији, као и њиховом теоријском разматрању 
у смислу савремене казнене политике. С тим у вези, осјећало се за 
неопходно да се у уводном дијелу рада у кратким цртама укаже на 
неке опште појмове казнене политике. 

Постоји мноштво разлога због чега се аутори опредјељују 
за правноисторијске теме. Као главни често наводимо указивање 
на корисност историјскоправног прегледа појединих института. 
Многа рјешења која данас постоје у позитивном праву или која 
се разматрају у теорију као потенцијална нова рјешења настала 
су као побољшање ранијих успјешних солуција или као критика 
на пријашња рјешења са мало мање успјеха. Историјскоправни 
приступ било којој проблематици је од велике користи за ком-
плексно сагледавања правних појава. Наравно, историцизам није 
рјешење за све теоријске проблеме, али правилно разумијевање 
појава и процеса који су се десили прије нашег времена даје нам 
потпунију слику о нашем, савременом добу. Због тога се аутор рада 
одлучио осврнути на казнену политику једног од најзначајнијих 
и најразвијених античких друштава са израженим особеностима 
у правном систему. Наравно, правни системи свих античких дру-
штава, а нарочито блискоисточних робовласничких друштава, 
имају специфичности које их одвајају од других. С тим у вези ана-
лиза сваког појединачног законодавства и правне праксе (Египта, 
Перзије, Бабилона, Феникије и других) представља интересантну 
истраживачку тему не само за правнике, него и за историчаре, 
филозофе, социологе, политикологе, филологе и друге.

Перзијско право припада породици античких блискоиточ-
них робовласничких права. Ова друштва су настала на економском 
систему чије је битно обиљежје било учешће робова (неслободних 
људи) у привредном животу и производњи (наравно, негдје је тај 
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удио био већи, а негдје мањи). Колико нам год то са данашње тачке 
гледишта изгледало сурово и нечовјечно, мора се признати (како је 
то Енгелс запазио) да без робовласништва не би било ни античке 
државе, не би било античке Грчке, њене умјетности, књижевности, 
не би било хеленистичког покрета, не би дошло до Римске империје, 
а самим тим и до модерне Европе (Енгелс, 1959: 199). Ова подјела 
на слободне људе и „оруђа која говоре” (лат. instrumentum vocale, 
како робове назива Варо у свом дјелу De re rustica), на различите 
друштвене слојеве, довела је до дуалног карактера правног система 
који се огледао у другачијој примјени истих правних правила на 
различите слојеве друштва (нпр. племство, грађанство, сељаштво 
и слично). 

Перзијска држава, као и друге оријенталне деспотије, 
настале су револуционарним преласком и родовске, гентилне 
заједнице у државу. Њен развој био је условљен пољопривредном 
производњом и иригационим радовима, а што је условило и развој 
правног система. Још једна значајна карактеристика перзијске 
државе јесте етничка хетерогеност. Проф. Обрад Станојевић је 
једном приликом записао да блискоисточне државе у етничком 
смислу представљају прави калеидоскоп (1991: 62). Ова етничка 
разноликост, али и специфична привреда, политичка организација 
и географски положај имали су не малог утицаја на перзијско право 
и уопште на друштвену идеологију. Наиме, модел који је људима 
био наметан јесте послушност држави, односно монарху који је 
божји изасланик на земљи, с једне стране, док, с друге стране, 
карактерисика друштва било је свеопште међусобно поштовање 
чланова друштвене заједнице, поштовања дате ријечи и друштве-
них, моралних правила. Хенри Франкфорт (Henri Frankfort) је у 
свом дјелу „Од мита до филозофије” (енгл. The Intellectual Adventure 
of Antient Man, наслов оригинала) забиљежио једну занимљиву 
химну која описује „златно доба” блискоисточне цивилизације, а 
која гласи: „човјек неће бити дрзак према другом, син ће поштовати 
оца, нижи ће поштовати вишег, млађи ће поштовати старијег брата, 
старије дијете подућаваће млађе, а оно ће слушати његове одлуке” 
(1977: 235-236). Претходно наведено је, истина, насатло неколико 
вијекова прије појаве династије Ахеменида и Перзијског царства, 
али осликава менталитет који се задржави и стољећима послије.
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Право и правни систем античке Перзије надовезивао се 
правну традицију народа који живјели на простору Царства. Иако 
је приватна реакција била и даље заступљена и што је добар дио 
друштвених односа почивао на обичајима и обичајном праву, оно 
се све више удаљавало од религије и добијало лаички и козмо-
политски карактер. Друштвени односи су се почели уређивати 
законима које је доносила јавна власт. Они почињу почивати на 
државном ауторитету који је оличен у владару. Правне норме 
почињу једна вриједити и за домаће становништво и за странце, 
држава и друштво се све више отвара према вани при чему и 
право поприма све већи козмополитски карактер. У даљем тексту 
бити ће поближе објашњене особености робовласничких права, 
конретно основне карактеристике кривичних права са посебни 
освртом на право античке Перзије. Представљајући перзијски 
систем казни као један од саставних дијелова општег друштвеног 
одговора на криминалитет и државне казнене политике, аутор 
жели приближити ову надасве интересантну и комплексну тему 
научној и стручној јавности са намјером давања скромног допри-
носа историји и разумијвању (кривичног) права.

Основна обиљежја кривичног права и казнене 
политике робовласничких друштава са посебним 

освртом на перзијско античко кривично право

Настанком и организацијом првих држава у модерном 
смислу ријечи, отпочео је и период значајнијег јавног реаговања на 
криминогена понашања. Дакле, кривично право је грана права са 
доста дугом традицијом. Оно се, истина, нешто спорије развијало 
у односу на грађанско право и као разлог томе уочавамо чињеницу 
да се држава старог вијека дуго није мијешала у оне деликте који 
нису представљали непосредну опасност за друштвени и јавни 
поредак. Радило се, наиме, о тзв. приватним деликтима који су 
захтијевали приватну реакцију. Држава, у једном тренутку, пре-
узима функцију регулисања свих друштвених односа (или бар 
већине оних односа које је она сматрала од јавног значаја), па тако 
и сузбијање криминалних и друштвено неприхватљивих понашања 
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појединаца и група. Постепено долази до трансформације мјера 
првобитне друштвене одбране у функционалан кривичноправни 
систем. Тако се умјесто крвне освете уводи смртна казна и тјелесне 
казне, умјесто компензације уводе се имовинске санкције (при-
марно конфискација и новчана казна), а умјесто протјеривања из 
племенске заједнице протјеривање са територије којом држава 
суверено влада (Радовановић, 1975: 18). Дакле, у кривичном праву 
су се, до одређене тачке друштвеног развоја, задржали елементи 
приватне реакције, све до учвршћивања државне власти, а самим 
тим и кривиноправне јавне реакције.

 Онога тренутка када је држава преузела функцију кри-
вичног гоњења и кажњавања, односно када је почела користити 
своје суверено право на кажњавање (ius puniendi), настаје и кри-
вично право. Развојем друштва, а самим тим и државе као орга-
низоване друштвене заједнице, власт или носилац суверенитета 
почиње забрањивати одређена понашања која се почињу сматрати 
друштвено опасним, а тиме и неприхватљивим. Касније долази 
и до диференцијације посебних органа чији је задатак гоњење, 
осуђивање и кажњавање лица која су кршила забрањујуће норме 
(Марготић, 1997 и Гавела, 1927). Уопштено гледајући, кривично 
право робовласничких друштава (античке Грчке, Рима, Египта, 
Бабилона, Перзије, Асирије и других држава), се у већој или мањој 
мјери разликује у зависноти од поднебља, јавног морала и инте-
реса владајуће класе. Нпр. оно што је било прихватљиво у Египту, 
кажњавало се у Грчкој. Али, без обзира на то, могу се уочити 
одређене сличности.

Првом и основном карактеристиком кривичног права 
робовласничких друштава сматра се видљиво постојање разлике 
између друштвених слојева, као и прављење разлике између робо-
власника и робова (сходно томе да се они нису сматрали субјек-
тима права, него објектима) у погледу кривичноправне заштите. 
Личност робовласника била је заштићена државним репресивним 
апаратом док личност роба не (што је логично ако се држимо 
претходно изнесеног става). Дакле, роб је сматран стварју, а не 
физичким лицем као субјектом права. Према томе, он није уживао 
било какву, а понајмање кривичноправну заштиту. Убиство роба 
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представљало је грађански, а не кривични деликт. Одговарало се 
не због одузетог живота другог људског бића, већ због оштећења 
туђе ствари (Срзентић и Стајић, 1961). Друга карактеристика јесте 
та да период старог вијека обилује мноштвом најразличитијих 
кажњивих дјела, и то за једно те исто кажњиво дјело различито су 
одговарали господар и роб. Робови су углавном били кажњавани 
смртном казном или различитим вртама тјелесних казни, док 
су њихови власници углавном бивали кажњавани имовинским 
казнама, одузимање политичких права, протјеривањем, а рјеђе 
елиминаторним или тјелесним казнама (Самарџић, 1967). Као 
трећи заједнички чинилац уочавамо различито поступање према 
учиниоцу дјела иако му је изречена иста казна. Нпр. извршење 
тјелесне казне над робовима било је вршено на нарочито суров 
начин, док би се другачије поступало према слободним људима 
или другим лицима која нису у статусу роба. Као четврту карак-
теристику овдје уочавамо специфичан објект заштите. Наиме, 
као објект заштите јављају се владар и његова породица, држава и 
њени органи, вјерска заједница и њена имовина, вјерски службе-
ници и њихова имовина и приватно власништво (а у том смислу 
нарочито робови). Сљедећа, пета карактеристика јесте реакција на 
извршено кривично дјело. Прије организације државног кривич-
ноправног система реакција је била индивидуална. Кажњавало се 
у име оштећеног и његове породице. По структурисању државног 
апарата физичке принуде реакција је јавна и врши се у име цијелог 
друштва, односно у име државе. Шеста карактеристика је сврха 
кажњавања која се огледа у застрашивању других лица, односно 
потенцијалних пријеступника какве их посљедице чекају ако 
учине неко кажњиво дјело. Посљедња, седма карактеристика јесу 
нарочито сурове и нехумане казне, као и начин њиховог извршења 
(Симовић, Јовашевић и Симовић, 2014: 84).

Морамо напоменути да античка Перзија, односно оно што 
сматрамо Перзијским царством представља скуп различитих 
држава које су се смјењивале у различитим временским етапама. 
Античка перзијска држава била је мултикултурално и мулти-
етничко царство са око 50 милиона становника и обухватало је 
простор данашњих блискоисточних држава (Ирана, Сирије, Ирака, 
Либана, Јемена, Египта и Турске), те нас не треба изненадити 
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и мноштво правних подручја са разноликошћу правних пра-
вила и обичаја који су се међусобно преплитали. Перзијанци су 
покореним народима допуштали задржавање властитог права у 
одређеној мјери, те су из тог разлога провинције имале већи или 
мањи степен легислативне аутономије. Међутим, ово мултинаци-
онално царство захтијевало је свеобухватан правни оквир којим 
би сви његови народи могли рјешавати настале спорове, с једне 
стране, те се придржавати оних правила која уређују друштвено 
неприхватљива понашања, с друге стране. Тај оквир се налазио 
на државном нивоу и донијет је у складу са перзијском правном 
традицијом, али је опет био прилагођен „козмополитском” начину 
размишљања перзијских монарха (важно је напоменути да је на 
перзијско право велики утицај имала бабилонска правна традиција) 
(Куртовић, 1987). Сва власт у погледу доношења правних правила 
била је у рукама „краља краљева”. За Перзијанце је краљев закон 
био закон богова и као такав се примјењивао на цијело царство. 
Сваки краљевски декрет сматран је непобитним и непромјенљи-
вим законом, којег су сви његови поданици морали поштовати. 
Перзијски краљ би именовао вијеће посебних судија који би га 
савјетовали о правним питањима и у неким случајевима, судили у 
његово име. Радило се о врсним стручњацима за тумачење древних 
закона. При томе су слиједили традиционални перзијски принцип 
помног испитивања чињеница случаја и обраћања позорности на 
претходни карактер укључених појединаца. У казненим, односно 
кривичним предметима, казна коју су изрицали перзијски судови 
била је, према модерним стандардима, застрашујуће окрутна: погу-
бљење разапињањем или набијањем на колац било је уобичајено, 
сакаћење, погубљење топљеним златом, scaphisam, протјеривање 
и друге. Те су казне, међутим, биле нормалне на древном Бли-
ском истоку тога доба (Шаркић, 2013, Куртовић, 1987 и Шаркић, 
1999). Перзијски краљеви су правду и „дијељење правде” схватали 
врло озбиљно. Грчки аутори спомињу неколико случајева када су 
корумпиране судије осуђене на смрт и то на нарочито окрутан 
начин. Велико постигнуће перзијске државе било је осигурати 
правни систем који је свим својим поданицима омогућио велику 
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мјеру повјерења да ће, у крајњем случају, добити правду, чак и ако 
они који су укључени у неки случај воде поријекло из различитих 
народа и култура (Куртовић, 1987).

Кривично право у Перзијском царству слиједило је исти 
модел као и зороастријско право, које је имало намјеру казнити 
појединца како би спасило његову душу од оностраних посљедица 
кривичног дјела. Сврха кажњавања у зороастријском праву била је 
спасити душу осуђеника од наднаравних посљедица кршења закона. 
Сматрало се да би људи, који су били кажњени за вријеме живота, 
бивали „очишћени” од својих гријехова и поштеђени божанске 
казне након смрти (Канепа, 2018). Но, поставља се питање да ли 
је то заиста и било тако? Можда основа кривичноправног (или у 
овом случају боље речено казненоправног) система јесте заиста и 
била спасење душе извршиоца кажњивог дјела, али пракса, о којој 
ће касније бити више ријечи, нам говори да је функција репресија 
више била ретрибуција или чак проста елиминација пријеступника 
из друштва. Будући да се кривична санкција сматрала благотвор-
ном, вјеровало се да је и потпуно рационално мучити осумњиченог 
ради изнуђивања признања (Капена, 2018 и Вајс и Кандић, 1981).

Казне у античкој Перзији

Како је већ напоменуто, казне су, у правом смислу те ријечи, 
настале тек појавом државе као организоване друштвене зајед-
нице, односно онда када су се јавне власти одлучиле умијешати у 
санкционисање друштвено неприхватљивих и друштвено опасних 
понашања појединаца. Казне које су припадале групи санкције тзв. 
приватне ракције (нпр. прогонство, освета, компензације и друге) 
прерасле су у званичну јавну ракцију на криминалитет и из њих 
се постепено изродио читав спектар различитих репресивних 
мјера провођених од стране државних власти. Дакле, са јачањем 
државне власти и државног апарата почеле су се јављати неке 
нове врсте казни које можемо класификовати у неколико група: 
(1) елиминаторне казне (или казне елиминцаије), (2) тјелесне (или 
физичке) казне, (3) казне тешког физичког рада, (4) бешчастеће 
казне и (5) имовинске казне.
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У прву групу спадају казне којима друштво жели „елими-
нисати” учиниоца кривичног дјела из своје средине и на тај начин 
спријечити да он поново изврши неко друштвено неприхватљиво 
дјело. Као најчешће елиминаторне казне уочавамо сљедеће: (а) 
смртна казна и (б) прогонство, депортација и релегација. Смртна 
казна је у доба робовласничких друштава готово била правило. 
Била је примјењивана за најшири спектар кривичних дјела и извр-
шавана је на нарочито суров, а некада и понижавајућ начин. Про-
гонство је мјера репресивног карактера коју познају готово сва 
античка права. Као санкција била је предвиђена у најстаријим 
кодификацијама (нпр. у Хамурабијевом законику). Примјењи-
вана је у старом Египту, Риму, античкој Грчкој, а извјесне форме 
су се задржале и у средњевјековном праву (Атанацковић, 1988, 
Радоман, 2019, Кокољ, 2013, Златарић и Дамашка, 1966 и Кон-
стантиновић-Вилић и Костић, 2011). Депортација и релегација су 
елиминационе казне које су се јавиле у XVI вијеку (депортација) 
и у XIX вијеку (релегације), те о њима у раду неће бити нарочитог 
говора. Тјелесне казне спадају у ред најстаријих казни које су у 
модерно доба готово сасвим ишчезле (мада се још примјењују у 
неким афричким и азијским земљама). Оне су изрицане како за 
тешка, тако и за лака кажњива дјела. Сматра се да ratio њихове 
употребе лежи у томе што су тјелесне казне биле релативно лаке 
за извршење. Нису изискивале велике трошкове око смјештаја и 
исхране осуђеника као што је то био случај са казнама лишења 
слободе, као ни неку посебну организацију државног апарата 
физичке принуде (Пихлер, 1974: 51). Најчешће тјелесне казне у 
античко доба биле су сакаћење, које је проистекло из талионског 
принципа „око за око – зуб за зуб” и темељило се на наношењу 
оног зла учиниоцу дјела које је он нанио жртви кривичног дјела 
(тзв. симболизам), и шибање, које је кориштено како као санкција 
за кривична дјела, тако и као дисциплинска мјера (Симовић, Јова-
шевић и Симовић, 2014). Трећа група казни настала је у вријеме 
када је у друштву владало схватање да је сврха кажњавања ретрибу-
ција, односно да је основни циљ казне испаштње и одмазда. Казна 
тешког физичког рада је казна која је у античко доба представљала 
својеврсну алтернативу тјелесном кажњавању, а чији је циљ био 
мучење и тјелесно малтретирање осуђеника. Пенолошка историја 
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биљежи различите начине и методе извршења ове казне (нпр. 
рад веслача на галијама, рад у рудницима, рад на пољу, принудно 
учествовање у ратовима, бескористан рад и друго). Без обзира на 
мноштво модалитета, суштина је била иста – излагање осуђеника 
нарочитим физичким мукама и његово тјелесно малтретирање. 
У старом вијеку, бешчастеће казне нису биле ријеткост, а њихов 
циљ је био омаловажавање осуђеног, али и мучење у физичком 
и емоционалном смислу. Најпознатије казне које припадају овој 
групи, а које су антички народи примјењивали биле су жигосање 
(које је вршено јавно, на видљивом мјесту утискивањем усијаног 
жељеза на тијело (најчешће на раме ило чело), а чији је циљ био 
трајна морална деградација осуђеног, изазивање јавног и трајног 
презира, али и генерална превенција) и излагање на срамни стуб 
ради омаловажавања осуђеног и његово излагање физичкој боли 
(вршено је на тај начин што би за осуђеник био везан за стуб у, за 
тијело, неугодном положају и приказиван на густо прометном мје-
сту – прометној цести или градском тргу) (Давидовић, 1983: 25-26). 
Посљедња група казни која ће бити обрађена кроз казнени систем 
античког Перзијског царства јесу имовинске казне које су прои-
стекле из система компензације приватне реакције (односно неке 
врсте „накнаде штете” за учињени деликт). Најпознатије су двије 
врсте имовинских казни: конфискација (која се и данас задржала 
у одређеним кривичноправним системима) и новчана казна (данас 
честа и у неким земљама порилично ефикасна кривична санкција). 
Конфискација представља одузимање покретне и непокретне 
имовине учиниоца кажњивог дјела без накнаде (у античко доба 
неријетко је бивала изрицана уз смртну казну). Новчана се казна 
састоји у обавези која се намеће учиниоцу дјела да плати одређени 
новчани износ. Уколико осуђени не плати одређени износ новца 
на који је осуђен, држава може прибјећи принудној наплати или 
чак замјени новчане казне за ону затворску.

У античкој перзијској држави постојала је читава лепеза 
различитих и поприлично интересантних (и у неку руку инова-
тивних) мјера репресивног карактера. Већина је свакако била ели-
минационог карактера (смртна казна скидањем коже, погубљење 
пепелом, scaphisam и друге), док се на неке мало лакше делинкте 
могла изрећи казна лишења слободе или имовинска казна (најчешће 
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се радило о новчаној казни). У наставку ћемо приказати неке од 
најчешћих, али и пенологији најинтересантнијих казни изрицаних 
за кажњива дјела у античкој Перзији.

Скидање коже

Под првом перзијском династијом (династијом Ахеме-
нида) није било необично да су учиниоци кривичних дјела били 
погубљивани након дуготрајног процеса мучења. За неке злочине, 
односно кривична дјела за која је била запријећена смртна казна, 
учинилац дјела је прво био ослијепљен, затим скинут до голе коже 
и на крају погубљен тако што су га живог одерали. Живог осуђе-
ника понекад убијају скидањем коже у тракама, што би нарочито 
продужило погубљење и очито стварало мучну бол док се свака 
трака коже уклањала. У другим случајевима, цијела кожа је укло-
њена у једном комаду. У оба случаја смрт је обично наступила као 
посљедица затајења срца, према модерним анализама. У неким 
је погубљењима уклоњено само неколико трака коже, а жртва је 
остављена да умре од хипотермије или посљедица инфекције рана. 
Перзијанцима није било ново скидање коже. Ову казну су прак-
тиковали Бабилонци и Асирци прије њих. Током првог перзијског 
царства, односно династије Ахеменида, ову врсту казне, која се 
широко практиковала, забиљежили су магистрати односно судије. 
Забиљежено је да у једном случају судија погубљен на овакав начин 
због примања мита, а његова кожа била је употријебљена за тапа-
цирање столице његовог насљедника на судијској позицији (а који 
је случајно био син погубљеног судије). Тако је судија насљедник 
имао свакодневни подсјетник на судбину која је задесила његова 
оца, а и упозорење шта ће му се догодити уколико би подлегао 
искушењу „профитабилних”, али незаконитих послова, односно 
незаконитог поступања (Слингс, 2002: 74-75).
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Погубљење пепелом

Перзијанци су на више начина користили пепео за погу-
бљење учинилаца кривичних дјела. Једна метода, примјера ради, 
било је затварање осуђеника у затворену просторију пуну пепела. 
Осуђеник би пепео удисао док не би изгубио свијест, нако чега је 
наступало гушење. Неки одуђеници би издржали и по неколико 
дана. У тим се случајевима претпоставља да је смрт осуђеника 
наступала чешће због жеђи, него због гушења, сходно томе да је 
лицу осуђеном на смрт била ускраћена храна и пиће (што је сасвим 
логично, пошто би се поставило питање сврсисходности казне 
да је осуђеницима омогућем приступ води или другим живот-
ним намирницама). Други облик погубљења пепелом описао је 
римски историчар Валерије Максим (Valerius Maximus) за ври-
јеме владавине цара Тиберија (Tiberius). По њему, друга метода се 
састојала од торња (куле) који је дjеломично напуњен пепелом, у 
који је осуђеник бачен. Весла потопљена у пепео била су повезана 
с точковима изван торња, које су џелати ротирали изван куле. 
Лопатице су узбуркале пепео у зрак, присиљавајући осуђеника да 
гa удахне, поступно узрокујући смрт од гушења или затајења срца. 
Погубљење пепелом обично је било резервисано за оне који су 
подстрекавали на побуну против државе или њених служебника 
(Ролин, 1879: 364-366).

Scaphisam

Scaphisam (грч. σκάϕη, што у дословном преводу значи 
чамац, чамци) представља једну од елиминационих казни коју 
је Плутарх (Plutarch) описао у свом дјелу „Живот Артаксеркса”. 
Овај велики грчки аутор, приповједајући о животу насљедника 
перзијског краља краљева Дарија II (Darius II), записао је погу-
бљење војника Митридатиса (Mithridates), кога је Артаксеркс II 
(Artaxerxes II) осудио на смрт због убиства његовог брата Кира 
Млађег (Kyros). По Плутрху, осуђеник погубљен на овај начин је био 
присилно храњен мјешавином млијека и меда, а затим је стављен 
у бачву или чамац, с другом бачом или чамцем који је покривао 
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његов торзо, али са откривеном главом и удовима. Затим, био би 
премазан истом мјешавином млијека и меда, а чамац или бачва је 
пуштена да плута по језеру, бари или некој другој стајаћој води. 
Унесено млијеко и мед изазивали су дијареју, што је довело до 
дехидрације, док су откривени удови и лице привлачили мухе и 
друге инсекте и штеточине. Осуђеника би полако живог појели 
инсекти, који су поред тога легали своје младе у месо осуђеника, 
а тијело је заправо ушло у рану фазу распадања прије него што је 
наступила смрт која би прекинула осуђеникову патњу. Присут-
ност биолошког отпада у којима је осуђеник лежало повећавала 
је осјетљивост коже на нападе паразита којима се он није могао 
одупријети. Митридатисово погубљење на начин који називамо 
scaphisam једино је „забиљежено” погубљење те врсте, које је тра-
јало чак 17 дана. Управо из тог разлога многи савремени аутори 
данас изражавају сумњу да је овакво сурово извршење смртне 
казне заиста било икада извршено, али и да јесте, наводи се да 
би осуђеник прије преминуо од септичког шока него ли данима 
умирао у агонији (Параскович, 2016).

Смакнуће расцјепањем на пола

Перзијска држава није имала толеранције према учиниоцима 
имовинских деликата, односно према крадљивцима. Наиме, осуђе-
ници за крађу или малтретирање путника на царским друмовима 
бивали су осуђени на смрт, и то расцјепањем на пола. Ова казна се 
извршавала на тај начин што би егзекутори повукли врхове двају 
стабала што ближе једно другоме и везали их заједно. Одвукли би 
осуђеника и везали по једну ногу за врх сваког дрвета, а затим би 
пресјекли уже која држи стабла заједно. Два би стабла „скочила на 
слободу”, раздвојила се невјероватном брзином и усправно пуцала 
уназад док би осуђеник још увијек био везан за њих. Његово би се 
тијело од силе преполовило. Унутар секунде, двије половине онога 
што је некада био један човјек објесиле би се с дрвећа. Његово 
тијело би остављено тамо, да виси изнад пута на којем је опљачкао 
невину особу, као подсјетник за оне који су помислили на „лаку 
зараду” пљачкајући по царским путевима (Моријер, 1813: 598).
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Каменовање

Каменовање је облик погубљења који се често спомиње у 
бројним античким текстовима. Био је начин лишавања живота 
човјека прије неколико хиљада година, а практикује се и данас у 
неким земљама и то на начин да се особа заспе камењем од стране 
својих суграђана, земљака, па и од породице. У Перзији се тешко 
камење користило на различите начине и у различите сврхе. Кори-
стило се као „истражна” метода приликом испитивања, и као сред-
ство за погубљење након осуде за злочин. Овај метод погубљења 
извршаван је на два начина. Први, тако што би се на осуђеников 
торзо слагало камење док тијело не би попустило, док је други 
начин био много једноставнији и представљао је просто бацање 
камења на главу осуђеника. Сматра се да је други начин погубљења 
каменовањем био резервисан за најниже слојеве друштва. Највје-
роватније су овом казном кажњавани сиромашни и они у положају 
слуге и роба. Слуге и робови нису само били кажњавани за своје 
злочине или своју индискрецију, већ су могли сносити посљедице 
и за недјела својих господара (Курт, 2007: 602-606).

Погубљење од стране пучанства

Под Даријем (од кога је ова пракса и почела) и другим вла-
дарима Перзијске царевине, бунтовни поданици су били означени 
на нарочито суров начин како би се могли јасно идентификовати и 
како би јавно могли бити нападани, па и погубљени. Наиме, ко год 
би се побунио против царства био је обиљежен одсијецањем носа 
или ушију, или чак обоје, а неки су били и ослијепљивани, након 
чега су их водили улицама града у којем су живјели, а напослијетку 
би били оковани испред улаза у зграду у којој је био смјештен суд 
или на улаз неке друге зграде у којој је столовао управник града. 
Морамо напоменути да се сакаћење код ове казне не врши у складу 
са тзв. симболизмом који је карактеристичан за тјелесну казну 
сакаћења, него, како је напоменуто, ради индивидуализације учи-
ниоца дјела од остатка друштва. Осуђеници оковани за врата били 
су мучени, дословно до смрти од стране поданика лојалних краљу. 
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Од лојалиста се то и очекивало. Сматрали су да грађани који вје-
рују у државу, односно свог краља треба ту оданост да изразе тако 
што ће повећати муке које су трпјели оковани заробљеници, како 
физички, тако и емоционално. Често је то значило да се затворени-
цима даје храна и вода јер би им храна продужила животни вијек, 
а самим тим и патње за кажњива дјела која су починили. Тада би 
исти онај грађанин који је понудио воду појачао патњу ударцима, 
или резањем коже, или ударањем шакама или палицама. Муке су 
се смјеле наставити све док жртве коначно не одустану и не умру. 
Неки од оних за које се види да су близу смрти пуштени су, збри-
нути, а затим би овај процес почео испочетка (Брајан, 2002: 123)

Разапињање на крст

Разапињање на крст као средство погубљења у античком 
свијету практиковали су многи народи, а најпознатији су свакако 
Римљани. Ријетко је осуђеник био прикован на крст, као што 
су то Римљани чинили. Умјесто тога, Перзијанци су осуђеника 
обично везивали за попречну греду и вјешали, узрокујући дугу, 
спору и мучну смрт, јер је тежина тијела узроковала гушење. Често 
су осуђеници на ову казну у Перзији имали обје руке причвр-
шћене за усправни стуб, умјесто да су биле раширене на попречној 
греди. Смрт је била посебно болна и понижавајућа, а осуђеник 
се неријетко патио данима прије него што би преминуо. Често 
су Перзијанци допуштали да се понижење настави након смрти 
остављајући тијело осуђеника објешено на стуб или крст, да јавно 
иструне. Перзијанци, као и Месопотамци, Грци, Асирци, Израелци, 
Картажани, Римљани и други практиковали су разапињање као 
средство кажњавања за посебно презрене злочине. У Перзији су 
тијела учинилаца кривичних дјела и побуњеника погубљених на 
друге начине понекад била разапета, а не покопана или спаљена 
(Ретиф и Силијерс, 2003).
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Набијање на колац

Набијање учинилаца кажњивих дјела на оштар колац била је 
метода погубљења коју су практиковали Перзијанци, као и већина 
античког свијета, те неколико западноевропских народа све до 
XVI-XVII вијека, а у неким случајевима и касније. Када је перзиј-
ски краљ Дарије освојио Бабилон, набио на колац је више од 3000 
заробљеника, што је чин о којем је писао Херодот, а потврђено у 
записима самог Дарија. Бројна кривична дјела могла су довести 
до погубљења набијањем на колац, укључујући варање купаца у 
пословним договорима (које се сматра крађом кроз лагање, што је 
кажњавано смртном казном) и друге наизглед тривијалне злочине. 
Начин набијања на колац био је ствар избора самог егзекутора, а 
начина је било неколико. Једно од разматрања при одабиру начина 
извршења ове казне било је колико дуго су тужитељи и судија 
жељели да осуђеник пати прије него што му допусте да умре. Сви 
облици набијања на колац вођени су јавно, додајући емоционалну 
бол понижења знатној физичкој агонији док је жртва чекала смрт, 
која му је понекад измицала два, три дана или више. Перзијанци 
су практиковали како „класично” вертикално, тако и тзв. уздужно 
и трансверзално набијање на колац. 

Заштита (људских) права оптужених

Данас правна литература обилује теоријом основних људ-
ских права и слобода. Међутим, интересантно је говорити о том 
феномену неколико стољећа (па и миленија) прије доношења првих 
докумената која прокламују и којима се штите људска права (нпр. 
Magna Carta, Bill of Rights и други). Концепт људских права био 
је познат и античким народим. Наравно, тај концепт се не може 
поредити са данашњим разумијевањем појава људских права, али 
свака прича има свој почетак. Можемо још додати да су људска 
права код античких народа више била филозофска, него ли прак-
тична категорија, али, и ту уочавамо одређене изузетке. Прича 
коју су савременици перзијског краља Кира Великог забиљежили 
након освајања Бабилона говори о његовом поступања одмах 
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након што је град пао. Наиме, перзијски краљ краљева је ослобо-
дио све робове, прогласио да свако може слободно одабрати своју 
вјеру и прогласио етничку (и расну) равноправност. Ова Кирова 
прокламација, скупа са многим другим одредбама, записана је 
на тзв. Кировом цилиндру (глиненом цилиндру са записима на 
клинастом писму). Тај цилиндар се, према наводима неких аутора, 
може сматрати и првим документом о људским правима (Даниел, 
2000: 39 и Брајан, 2002: 47).

Дакле, иако у званичној историографији, античка перзијска 
држава важи за робовласничку деспотију са израженим арби-
трарним поступањем државних органа, опет можемо говорити 
о одређеном спектру признавања основних права сваког човјека. 
Та права се нарочито огледају у нечему што данас разумијевамо 
као основне принципе процесног права: двостепеност поступка, 
правично суђење, јавно саслушање, право на одбрану и друго. 
Наравно, садржина ових принципа у античкој Перзији не одговара 
у потпуности данашњим схватањима, али се опет могу пронаћи 
одређене сличности.

Управне власти древне Перзије укључивале су парламен-
тарно тијело које је осигуравало да права слободног народа царства 
не буду нарушена деспотским дјелима краља (нерјетка је била 
ситуација да су краљеви покушали злоупотријебити (присвојити) 
државно право на кажњавање, односно ius puniendi) . Оптужени 
за кривична дјела изведени су пред суд, који је прегледао оптужбе, 
увјеравали да орган реда није прекорачио овлаштења при лиша-
вању слободе, те размотрили доказе које је изнио тужилац, као и 
послушао одбрану оптужених. Свједочење је било под заклетвом, 
а с обзиром на перзијски став према лажи, чин кривоклетства је 
оштро кажњаван (Ахмади, 1972). Из претходно наведеног можемо 
закључити да је оптужени имао, у неку руку, правично суђење, јер 
је био изведен пред (формално) непристрасан државни суд који је 
разматрао оптужбе против њега. Затим, уочавамо елементе „дво-
степености” поступка. Наравно, у овом случају не можемо баш 
говорити о поступку по правном лијеку какав данас познајемо, 
али опет се уочавају извјесне црте преиспитивања одлуке „ниже-
степених” државних органа. У принципу, уочавамо тзв. механизам 
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колективне акције, како га Барзел назива, што представља претечу 
принципа подјеле власти који уочавамо у античким друштвима 
(Барзел, 2001 и Салехи-Есфахани, 2008) 

Оптуженици су имали право на правног савјетника, али о 
свом трошку, а смјели су бити одсутни ако је њихов бранилац био 
присутан суђењу, али само у случајевима када није запријећена 
тјелесна или смртна казна. Дакле, оптуженик је имао право на, 
како формалну, тако и на материјалну одбрану. Осим кривичних 
судова, постојали су вјерски судови који су се бавили вјерским 
и породичним питањима, а војска је имала своје судове који су 
били надлежни над њеним припадницима. Иако сурове, елими-
наторне казне у античкој Перзији нису бивале изрицане превише 
често, а када се то чинило, радило се најчешће о кривичним дје-
лима против државе или за убиство високог јавног дужностика 
или члана краљевог дома (Шаферн, 2009). Често су кривци за 
мање прекршаје и мање значајна кривична дјела само кажњавани 
имовинским санкцијама, односно новчаном казном или краћим 
казнама лишења слободе.

Закључак

 Водећи се чињеницама и примјерима који су претходно 
наведени, лако се долази до закључка да је у Перзији постојао 
изузетно развијен (и за правни историју значајан) систем казни, 
које су се уобичајиле и у околним земљама старог вијека. Коли-
чина сурових тјелесних казни уопште није изненађујућа, када се у 
обзир узме да су казне ове природе имале надасве и психолошки, 
пријетећи и упозоравајући карактер. Ово се види понајвише у 
примјерима када су Перзијанци остављали лешеве на мјестима 
гдје су окривљени преминули данима након што су скончали, као 
симболичан приказ онога што чека сваког будућег починиоца кри-
вичног дјела. Овакав карактер казни је без сумње оставио значајан 
траг на казнени систем и кривично право какве их данас познајемо, 
јер човјек, као хетерономно биће, непорециво своје активности 
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усклађује са нормама које га окружују, било то вољно, несвјесно, 
или пак, најчешће, у страху од санкције која би наступила у случају 
да нека од ових норми буде прекршена.

Перзијанци су познавали казне које се и данас затичу, као 
што су казне имовинске природе, али и у неколицини земаља 
свијета и смртна казна. Важно је истаћи да сурови начин извр-
шавања смртне казне у овој старовјековној држави свакако не 
може да се пореди са неким методама које су данас у употреби, 
поготово у случајевима када извршавање казне за собом вуче и 
физичку и емотивну бол, али су ове казне несумњиво служиле 
својој сврси, креирајући систем изузетно елаборираних, детаљно 
осмишњених казни, које су се искључиво додјељивале учиниоцима, 
у очима Перзијанаца, оних најгорих, најтежих, па и неопростивих 
кривичних дјела.

Перзијска држава се простирала на простуру данашњег Бли-
ског Истока и у својим је границама суверено владала над готово 
50 милиона људи. Покореним народима перзијски су владари 
остављали слободу практицирања властите религије, говора вла-
ститим језика и практицирања властититх обичаја. Овако етнички 
и религијски шарена заједница народа имала је великог утицаја 
на развој права и на његове специфичности. Перзијско право је 
испрва било само право перзијских племена. То обичајно право је 
чинило основу правног мишљења првих перзијских краљева. Поред 
тога значајан фундамент правних норми било је божанско право 
садржано у обичајима зороастризма, најпоштованије перзијске 
религије. Све право је своје извориште проналазило у божанској 
промисли. Сви закони су долазили од богова, а они су законуску 
власт и „дијељење правде” повјерили перзијским краљевима. Владар 
није био изнад закона, него његов саставни дио. Када су краљеви 
почели доносити законе настао је амалгам духовног и свјетовног 
права (дакле, обичаји и писани закони краљева). Закони су строго 
примјењивани од стране судова и може се рећи да је перзијско 
право, поред старих обичајних схватања, почивало и на принци-
пима правичности (ex equi et bono).
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Судска је власт била под контролом владара, али је он ријетко 
пресуђивау појединачним случајевима. Судије су то чиние у његово 
име, а њих је на то мјетосто имановао краљ, који је и надзирао њихов 
рада. Према доступним изворима видимо да је тај надзор заиста и 
био ефективан јер су судије које би прекршиле своју дужност или 
право најстроже кажњавани. Судови су били мјешовити, у њих 
су могли ући како лаици, тако и духовни дужносници. Судски 
(кривични) поступак је у перзијском праву био инквизиторан, а 
не контрадиктора, што можемо уочити у високом стешену учешћа 
судија у доказном поступку. Правила поступка и кажњавања су 
била сложена и софистицирана, што може представљати још једну 
особеност перзијског права. Међутим, како смо већ напоменули, 
не треба се заварати и истаћи да је перзијско право, па и кривично 
право и систем казни нешто посебније од других држава старог 
свијета. Свако од тих казненоправних система, било да се ради о 
Египту, Феникији, Акадији, старој Грчкој, Риму и тако даље, имали 
су своје diferencia specifica које су их одвајале од других сиситема 
и чинили их посебним на свој начин. Међутим, нешто што се 
заиста ријетку уочава јесу одређени процесни принципи, као 
нпр. двостепеност поступка, што се представља значајну особину 
перзијског права.

Перзијанци (мислећи овдје на сви народе који су се у импе-
рији тако осјећали) су, у принципу, били слободан народ, без обзира 
на подјељеност на друштвене слојеве. Та слобода огледала се у 
постојању различитих функционалних државних институција, и 
развијени приватноправни и јавноправни систем који је почивао 
на закону. Закони које су доносили перзијски владари, иако зна-
чајни, представљају само дјелић перзијске јуриспруденције која је 
преобимна за једну краћу дискусију ове врсте.
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Punishment (and criminal policy) in Ancient Persia
Filip Novaković

Summary: Penal policy is not just a policy of sentencing and individualization 
of punishment by courts. It is a somewhat broader concept that includes the overall 
state policy for the suppression of socially unacceptable and deviant atrocities. This 
official policy of the state is reflected in the prescribing, assessment, imposition and 
execution of criminal sanctions. Criminal policy today represents a significant part 
of the criminal law scientific field. However, understanding these processes would 
not be complete without a brief look back. To understand why a phenomenon is as 
it is today, we must look at the same or a similar phenomenon in the past. Persian 
penal policy, specifically prescribed punishments and their execution represent an 
interesting and less researched, but larger area. For that reason, the paper will discuss 
some basic features of Persian law with reference to criminal law, as well as the pre-
sentation of some of the most interesting criminal sanctions of an eliminatory and 
property character that the Persian state implemented as part of its repressive policy.

Keywords: punishment, sentencing, ancient Persia, penal policy, crime, 
Achaemenid dynasty, scaphisam.
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Сажетак: У предметном раду анализирана је црква Светог Карла у Бечу, 
пројекат архитеката Јохана Бернарда Фишера вон Ерлаха и његовог сина Џозефа 
Емануела Фишера вон Ерлаха. Рад анализира барокну уметност и утицај сабора 
у Тридену са акцентом на сакралну архитектуру. Кроз рад је описана историјска 
позадина и развој барокне архитектуре у Аустрији, чија нам анализа боље при-
ближава услове под којима се барокна уметност развијала у овом подручју. Циљ 
рада је да прикаже важне архитектонске одлике објекта, посебно кроз основу 
наведене цркве како би из њих произашли постулати за реализацију и дизајн 
елемената примењених у савременој архитектонској пракси. 

Кључне речи: Црква Светог Карла, барокна архитектура, анализа 
основе, архитектонске одлике објекта, дизајн декоративних облога

Појам и основне одлике барока

Реч барок је настала од речи barocco (речи португалског 
порекла) и дословно значи бисер неправилног облика. Реч је касније 
добила значење попут: неправилан, чудан, стран – које су се кори-
стиле за описивање нових облика у уметности (Вујовић, 2005).
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О самом појму барока исказана су различита мишљења. У 
савременој теорији можемо уочити три основна приступа. Први 
приступ означава „не-стил” односно одсуство јасно дефинисаног 
стила. Ово би било изворно значење наведеног појма које је засно-
вано на естетичком гледишту. Бенедето Кроче је барок дефинисао 
као непоетичан и сврстао га у категорију ружног. Рекао је да умет-
ност никада није барок, а да барок никада није уметност. Према 
другом приступу, који је идеалистички и неисторијски, барок је 
изједначен са романтизмом и истиче се као антикласицистички 
феномен, универзални концепт типа визије који се појављује у 
различитим временима и на различитим местима. Филозофски 
корен овог типа везује се за ничеовска схватања аполонског и дио-
низијског. Трећи приступ, највише прихваћен, дефинише барок као 
историјску стилску епоху која обухвата стваралаштво Европе од 
последње деценије XVI века до краја XVII, а у Северној и Источној 
Европи и до краја XVIII века (Тимотијевић, 1996) .

Барок се као стил манифестује слојевито и различито. Ипак 
сва дела овог стила имају заједничке особине: изражавају осећања, 
смисао за покрет, јаке контрасте, декоративност и живописност, 
отворену и динамичну форму. Геометријска строгост и правил-
ност простора, у коме влада симетија са наглашеном централном 
осовином и повезаност свих уметности (архитектуре, сликарства 
и скулптуре) одражавају у потпуности дух апсолутизма. У апсо-
лутистичким монархијама барокна уметност је величала краља. 
Најпре се јавља у архитектури, затим сликарству и на крају се јавља 
у скулптури (Малдини, 2012) . Основне одлике барокног стила 
су: употреба јарких боја, расплинутост композиције и структуре, 
употреба апстрактних појмова, јаки контрасти светлости и сенке. 
Уметници и архитекти овог периода смело користе светлосне 
ефекте и моћ светла. Они истражују појам ноктурног осветљења. 
У ликовној уметности најизраженија је антитеза светло-тамно. 
Поред ове јављају се још и антитезе телесног и духовног, земаљског 
и небеског, смрти и вечности. Композиције најчешће карактерише 
наглашена дијагонала. Акценат је стављен на фигуре које извиру 
из замрачене позадине у наглашеним и снажним покретима. Више 
нема ренесансног склада, равнотеже и свеопште идеализације. 
Сама форма у бароку је отворена, што се постиже гламурозним 
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облицима, китњастим стилом и наглашеним контрастима (Ћирић, 
2020) . Барок карактерише изражен осећај покрета и динамике како 
у скулптури и сликарству, тако и у области архитектуре. Одликује 
се очигледном сложеношћу форме, мрака и сензуалности. Спада у 
једну екстравагантну уметност и у њој су се јавиле идеје дуализма 
и контрадикције.

Тридентски сабор и његов утицај на уметност барока

У XVI веку формира се нова религија која у питање доводи 
цркву као институцију – протестантизам. Они вођени протестан-
тизмом, који се  брзо ширио по Европи, сматрају да однос са Богом 
треба да буде личан и директан, а критикују помпе и пренаглашене 
церемонијалне обреде и црквене свечаности. Крше унутрашњу 
духовност цркве доводећи у питање догму. Као одговор на реформу, 
Мартин Лутер започео је покрет којим је захтевао реформу унутар 
Католичке цркве. Главна полемика односила се на питања о Светом 
писму, искупљењу, монашким заветима, оправдању вером, а не 
делима. У ово се уплела и дискусија о сликарству, односно идолопо-
клонству, односно обожавању слике, а не бога (Madskillsvocabulary, 
2021). Сазива се Тридентски сабор 1545. године, за чији је циљ 
била  управо обнова католичке цркве и њеног продрманог духа, 
као и поновно успостављање црквене доминације. Између осталог, 
расправљало се и о функцији и положају уметности у цркви, као и 
на који се начин уметност може искористити у сврху пропаганде 
католичанства и враћања вере и поверења верника. Услед тога, 
постављају се одређени декоруми, то јест правила која су морала 
бити испоштована у стварању уметничких дела. Слика мора да 
буде јасна, реалистична и да у посматрачу изазива емоције; треба 
да приближи сакралне сцене и ликове обичном и необразованом 
човеку – функција уметности као biblia pauperum. Водећи се овим 
канонима проистеклих из контрареформе, сликари стварају новим 
уметничким стилом. Проистиче уметност барока, под контро-
лом цркве, желећи да успоставе црквени апсолутизам. Барок као 
уметност контрареформе тежи да у посматрачу пробуди стање 
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емоције приказане на делу, да га уведе у свет духовног и светог, 
да га инспирише да верује. На тај начин и сам посматрач постаје 
део композиције (Bojana, 2016) .

Уметност је сада служила ширењу идеје Католичке цркве 
и била потчињена њеним учењима. Уметници су морали да се 
придржавају њених канона. Као основни захтев декорума јавио се 
појам compassio (да се посматрач може поистоветити са сликом). 
Уметници су могли бити кажњени затворском кажном у колико 
се не придржавају прописаних правила. Триденски сабор је трајао 
све до 1563. године (Bojana, 2016) .

Основне одлике барокне архитектуре

Архитектура је, за разлику од осталих грана уметности, 
највише одређена функцијом и има пре свега практичну наметну. 
На дугу традицију бављења односа форме и функције у архитек-
тури ослања се и барок, али уз нова правила. Сада архитектура 
служи представљању моћи владара и цркве. Дакле, најважнији 
типови барокне архитектуре су црква и палата. Посебно у бароку 
она служи као снажно средство за приказивање моћи, угледа и 
положаја наручитеља (Вујовић, 2005).

Основне одлике архитекутре барока су: замена ниских дугих 
црквених бродова ширим, уз драматичну употребу светлости било 
као контраста светла и сенке, било осветљавањем простора помоћу 
великих прозора, уз коришћење обиља орнамената и различитих 
декоративних материјала попут: гипса, штука, мермера, позлате, 
дрвета итд. Фасаде су биле изведене као композиција са наглаше-
ном централном пројекцијом (Малдини, 2012) .

За разумевање барокне архитектуре потребно је увидети 
измењене околности под којима се она развијала. У католичком 
делу Европе долази до контрареформација које су довеле до бит-
них промена у сакралној уметности и решењима цркава. Посебно 
се развија стил Луја 13. где се испољава традиција француског 
градитељства, али се јављају нови елементи: зграде су грађене од 
црвене опеке са употребом камена, мермера и других скупоцених 
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материјала. Високи кровови били су покривени плавичастим 
шкриљцем, у приземним деловима пиластери ритмички расчла-
њавају зидне површине по вертикали. Долази до промене дру-
штвеног уређења и учвршћивања краљеве власти, која ће свој 
врхунац достићи у апсолутистичкој Француској за време Луја 14. 
Профана архитектура добиће улогу репрезентативне архитектуре, 
а сакрална архитектура ће бити приклоњенија функционалним 
оквирима након тридентског сабора. Барокни дворац је имао више 
функција: становање власника и његове породице, радно место 
владара, место за скупове, балове и друге свечаности (Ботица, 2017) 
. Осим у краљевским резиденцијама, и у архитектури племићких 
двораца јављају се измене. Развојем нове организације дворца, 
који ће преовлађивати кроз цео период барока, тзв. corps de logis, 
формиран је део за становање који се разликује у односу на дота-
дашњи начин пројектовања. Двориште се затвара огромним зидом, 
док се иза дворца простиру геометријски компоновани вртови. У 
унутрашњости дворца истиче се раскошно спетениште, велика сре-
дишња дворана, а са страна су симетрично постављени „станови” 
које чини мали салон, предсобље и спаваћа соба (Ботица, 2017)

Почетак и крај сакралне арх. барока обележавају два дога-
ђаја. Њен почетак настаје на Тридентском сабору, а њен крај долази 
са деректом о градњи цркава цара Јосипа II. Оба догађаја се баве 
формом црквеног простора у служби функције. На Тридентском 
сабору је наглашена важност одабира примереног смештаја и окру-
жења, истакнуте позиције, обликовање прочеља, димензионисање 
цркве према потребама верника, али као најважније издваја се 
одредба о одабиру тлоцртне основе црве. Напушта се ренесан-
сно коришћење централног плана и враћа се на лонгитудијалну 
грађевину у облику латинског крста са попречним трансептом. 
Ово је свакако био погоднији план за смештање већег броја вер-
ника и јасног усмерења према олтару. Олтарски простор посебно 
је наглашен ефектом светла. Брод цркве је засвођен бачвастим 
сводом, а на укрсници се често налазила купола. Наглашено је и 
прерспективно обликовање брода цркве које је остварено низањем 
отвора молитвених капела, луковима, а посебно у олтару бочним 
капелама које попут кулиса уоквирују поглед према главном олтару. 
Архитектонски оквир олтара, тријумфални лук, који одваја брод и 
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олтарски простор, постаје све наглашенији. Ова начела обликовања 
простора наставиће се и у 18. веку, али уз поједине измене. Уместо 
бачвастог свођења, у средњеевропској архитектури преовладаће 
куполасти свод тзв. „чешке капе”. Наглашена центричност и раскош, 
сложени погледи и визуре, као и драматично осветљење, доживеће 
кулминацију у сакралној архитектури средином 18. века. Истовре-
мено продиру све снажније просветитељске ифеје и реформаторски 
дух цара Јосипа II. Због реформи које је спроводио, то раздобље је 
по њему добило име „јозефинизам”. Бројним одредбама настојао 
је да смањи барокну сценичност и створи нови тип цркве који ће 
испунити потребе новог времена и новог друштвеног уређења. 
Смернице за обликовање цркава јасно је задао у свом декрету из 
1785. у ком је истакао да обликовање мора бити ограничено на 
нужно, корисно и сврсисходно (Ботица, 2017)

Историјска позадина и одлике барокног периода 
у Аустрији

Револуција у Хабзбуршкој монархији се може поделити у 
три категорије: социјална, демократско – либерална и национална. 
Људи су изашли на улице Беча и демонстрирали за основну слободу 
и либерализацију режима. Власт је послала своје трупе да зауставе 
побуњен народ, што је довело до озбиљних сукоба и жртава. Услед 
све већег незадовољства конзервативном домаћом политиком, 
друштвених проблема изазваних индустријском револуцијом и 
велике глади после неуспелих жетви 1840. година, јавила се тежња 
за већом слободом и већим учешћем народа у влади.  Хабзбуршка 
монархија (садашња Аустрија) није одолела времену општеевроп-
ске револуције започете у Паризу 1848. године.  (Karl A. Roider, 
Reinhold F. Wagnleitner , 2022) .

 Велики процват барокне уметности десио се након завр-
шетка Друге турске опсаде Беча. Турска војска опустошила је и 
опљачкала многе градове и цркве широм Аустрије. Након повратка 
Хабзбурговаца на власт, почела је обнова земље на најбогатији 
начин како би истакли свој статус. Широм земље градиле су се и 
обнављале палате, цркве и манастири у раскошном барокном стилу 
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(Benedikt, 2022) . Упркос тешкој ситуацији након немира, употреба 
племенитих материјала није мањкала. Мермер и јаспис светлих 
и тамних тонова били су коришћени за израду стубова и неких 
украса, коришћен је и месинг за украсе у ентеријеру. Класични 
грађевински елементи попут лукова и стубова били су трансфор-
мисани кроз орнаменте како би се истакла раскош. Овакав начин 
градње био је више декоративан него конструктиван. У односу на 
ренесансне катедрале, видимо значајну промену. Уведени су нови 
геометријски облици: елипса и овал. Елипсе и овали омогућили су 
пројековање конкавних и конвексних зидова који су давали ути-
сак заталасаности и једног динамичног простора. Ово је утицало 
и на изгледе фасада које су сада биле волуминозније и стварао се 
осећај кретања. Захваљујући овим новинама постигнута је свеоп-
шта динамичност у дизајну ентеријера и екстеријера стварајући 
драматичне промене светлости и сенке који су чинили перцеп-
цију простора интересантнијом и узбудљивијом за кориснике. 
Организација просторија палата била је иста као у француском 
бароку који је имао велики утицај на барокну уметност Аустрије. 
Место владара налазило се по правилу у самом центру симетричне 
грађевине. Симетрија се огледала у два једнака крила постављена 
са обе стране централне зоне. Све је било облагано раскошним 
материјалима. Унутрашњост објекта била је богато декорисана 
осликаним површинама, скулптурама и орнаментима (Juliao, 2022) .

 У другој половини 18. века, за време владавине Марије Тере-
зије, барокни стил се постепено развијао до рококоа. Ипак, барокна 
уметност обликовала је ову земљу највише од свих (Benedikt, 2022).

Црква Светог Карла

Црква Светог Карла Боромејског налази се у Бечу и једно је 
од главних дела барока Европе. Годину дана након последње велике 
епидемије куге 1713. године, Карло VI је обећао да ће изградити 
цркву за свог имењака, Карла Боромејског, исцелитеља оболелих од 
куге. Расписан је велики архитектонски конкурс на коме је победио 
архитекта Јохан Бернард Фишер фон Ерлах ( Karlskirche, 2022). 
Он се првобитно обучавао за вајара и рад у штуку. У периоду од 
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1682. до 1685. радио је као шегрт код архитекте Карла Фонтане у 
Риму (Трактермберг M. Хајман И., Архитектура од праисторије 
до постмодернизма, Грађевинска књига. стр. 359).  Изградња цркве 
започета је 1716. године под надзором Антона Ерхарда Мартине-
лија. Након смрти Јохана Фишера фон Ерлаха 1723. године, про-
јекат преузима његов син Јозеф Емануел Фишер фон Ерлах. Он је 
делимично изменио планове свог оца и црква је завршена 1737. 
године ( Karlskirche, 2022) .

Легенда о Светом Карлу

Све почиње још у 16. веку у граду Милану, који је тада 
припадао шпанским Хабзбурговцима. Свети Карло Бартоломејски 
постаје градски епиепископ са непуних 27 година. Његову црквену 
каријеру карактеришу пожртвована дела, понизност и саосећање. 
Био је извор велике утехе за људе у граду који је погодила куга 
током 1570-их година. Његове добротворне напоре у то време 
добро осликава дело холандског барокног уметника Џејкоба Џор-
деанса Свети Карл брине о жртвама куге у Милану. Он се често у 
причама помиње као заштитник оболелих од куге. Почетком 18. 
века беснела је последња епидемија куге широм Беча. Тадашњи цар 
Карло VI остао је у граду са својим људима и обећао да ће подићи 
цркву у част свог имењака. Чињеница да су светац и цар делили 
име, верује се,  додатно је привукла цара да изведе овај пројекат 
(Brownlow, 2021) 

Архитектонске одлике и анализа цркве Светог Карла 

Црква Св. Карла у Бечу (сл. 1) је саграђена да импресионира 
свакога ко би се нашао испред ње. Међутим, црква се не истиче 
само по својој монументалности: оно што измиче већини данашњих 
посматрача је сложен симболички програм који се може ишчитати 
из појединачних елемената њене архитектуре.
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Сл. 1: Изглед цркве Св. Карла у Бечу
Фотографија преузета са: https://www.habsburger.net/en/chapter/

karlskirche#o-8589 јануар 2022.

Док је дворски архитекта Јохан Бернард Фишер фон Ерлах 
био задужен за архитектонски дизајн, основну идеолошку концеп-
цију разрадио је круг научника на челу са филозофом Готфридом 
Вилхелмом Лајбницом и царским дворским антикваром Карлом 
Густавом Хераеусом, специјалистом за античку историју и сим-
болизам. Повезивање симбола из хришћанства и антике чини ово 
дело средњоевропског барока спомеником хришћанства. Мону-
менталност архитектуре карактерише се обиљем инспирација из 
класичне антике кроз пројекат царске градње крунисане куполом. 
Цркви се приступа преко улаза у облику портика грчког храма 
окруженог са два тријумфална стуба инспирисана Трајановим 
стубом у Риму. Међутим, као знак хабзбуршке понизности, цар 
даје свецу ове симболе суверенитета: рељефи на стубовима при-
казују велика дела Карла Боромеја. Ипак, сам мотив стубова има 
симболику која се односи на цара који је наручио цркву: на језику 
уметности, стубови су симболи постојаности и овде представљају 
лични мото Карла VI (Mutschlechner, 2022) . 
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Овим се асоцира и на два стуба испред Соломоновог храма. 
Карл себе тако позиционира као наследника, краља мира, Соло-
мона. Могу се тумачити и као Херкулови стубови, омиљени симбол 
Карла VI, којим је настојао да надокнади болан губитак Шпаније 
од стране династије. Карлов предак и модел, Карло V, на чијем 
царству како кажу ‹сунце никад није зашло›, изабрао га је као свој 
симбол, уз мото „још даље”, како би потврдио тежњу Хабзбурга 
на глобалну доминацију (Mutschlechner, 2022)

На основи цркве Светог Карла анализирани су спољашњи 
габарити фасаде објекта, тако да је, повлачењем хоризонталних 
дужи које описују промене у масама објекта, добијен хоризонтални 
растер. (сл. 2) На исти начин је повлачењем уздужних дужи изведен 
вертикални растер. Пресек ова два растера формирао је центре 
кружница које тангентирају спољашње ивице објекта цркве. 

Сл. 2: Основа цркве Св. Карла са анализом габарита фасаде

Аутор анализе: Ивана Милојевић
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Основа цркве (сл. 3) је симетрична по вертикали, a компо-
зиција је троугластог облика. Из пронаоса се бочним ходницима 
може доћи до степенишног простора кула које воде до мале про-
сторије са богато орнаментизованим балконом на самом врху. 
Право из пронаоса се улази у наос елипсастог облика. Наос садржи 
четири мање молитвене капеле такође елипсастог облика и две веће 
молитвене капеле правоугаоне основе. Изнад наоса подигнута је 
купола која прати његов облик. 

Сл. 3: Основа цркве Св. Карла у Бечу

Фотографија преузета са:https://www.chp-austria.at/2020/04/pest-1713-in-wien-
gruendung-der-wiener-karlskirche/, јануар 2022.

На основи објекта цркве Светог Карла анализирана је пра-
вилност у пројектовању  наоса (сл. 4). Повлачењем главне хори-
зонталне и вертикалне симетрале дужи под углом од 90° кроз 
централну елипсу наоса, анализирана је  његова симетричност. 
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Из ових симетрала дужи изведене су симетрале под углом од 45° и 
утврђено је да ове дужи пролазе тачно кроз центре мањих бочних 
молитвених капела наоса. У основу цркве уписана је елипса која 
описује спољашње зидове централног дела цркве, а која тангентира 
главни олтар и бочне веће олтарске просторе наоса. 

Сл. 4: Основа цркве Св. Карла у Бечу са анализом симетрије наоса Аутор анализе: 

Ивана Милојевић

Из олтарског дела може се доћи до кружних степеница које 
воде до задњих кула, због чега су анализиране централне тачке 
комуникацијских простора (сл. 5). Прво је изведена симетрала 
објекта по вертикали, а затим пратећи њу и унутрашњи простор 
цркве који сече, изведене су елипсе које описују габарите тих про-
сторија. Из ових елипси су, по хоризонтали, изведене дужи које их 
тангентирају, након чега су извучене хоризонтале добијене кроз 
анализу унутрашњих габарита већих бочних молитвених капела 
и овим је оформљен хоризонтални растер. Анализом предње 
фасаде и њених главних архитектонских елемената добијен је 
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вертикални растер. Овим је створена мрежа из чијих пресека су 
изведени центри комуникацијских простора и кружнице које 
описују наведени простор. 

Сл. 5: Основа цркве Св. Карла у Бечу са анализом централих позиција комуника-
цијских простора

Аутор анализе: Ивана Милојевић

Унутрашњост цркве богато је декорисана. Од материјала 
на први поглед преовладава мермер који је коришћен за облагање 
стубова, подова и понеких делова зидова. Флорални и геометриј-
ски орнаметни израђени су у гипсу, а на неким местима уочава се 
позлата. Осим присутне орнаментизације, цркву красе многобројна 
сулпторска дела постављена како у ентеријеру цркве, тако и на 
њеној спољашњости. 

У ентеријеру највише се истиче паладијевски манир дина-
мичне композиције позициониране изнад виског олтара смеште-
ног иза реда стубова полукружно распоређених (Трактермберг 
M. Хајман И. Архитектура од праисторије до постмодернизма, 
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Грађевинска књига. стр. 359).  Споља се на прилазу степеница које 
воде до улаза црве уочавају две фигуре анђела. Мотив анђела је 
чест и видимо његову репетицију на куполи и бочним торњевима. 
Сваки овај пажљиво пројектован и израђен детаљ доприноси 
монументалности и величанствености овог објекта, оправдава-
јући титулу главног средњоевропског споменика хришћанства за 
време барока.

На први поглед се уочава да је композиција основе у облику 
једнакокраког троугла, што је код аутора текста имлицирало даље 
истраживање и проналажење правилности у пројектовању елеме-
ната који формирају наведене троуглове. (сл. 6) Као први корак 
изведена је вертикална оса симетрије објекта, а у бочним просто-
ријама улазне фасаде повучене су дијагонале које су формирале 
центре тих просторија. Ови центри су темена једнакостраничног 
троугла (на анализи означен бројем 1), чији се краци спајају на 
симетрали и тангетирају крајње ивице фасаде. Темена изведена у 
центрима кула фронталне фасаде, са крацима који се спајају у цен-
тру главног олтара формирају други троугао (на анализи означен 
бројем 2). Други троугао пролази кроз наос и тангентира његове 
мање молитвене капеле. Трећи троугао (на анализи означен бро-
јем 3), са теменима изведеним из центра степенишног простора 
код олтара и крацима који се спајају у средишту пронаоса, такође 
пролази кроз наос и тангентира његове мање бочне молитвене 
капеле. Темена формирана у  већим бочним молитвеним капелама 
наоса и краци који се спајају на симетрали на почетку степенишног 
простора, формирју четврти троугао (на анализи означен бројем 
4) који дели наос по хоризонтали на два једнака дела и пролази 
кроз центар бочних капела.  Захваљујући троуглу под редним 
бројем четири, изведена су темена за пети једнакокраки троугао 
(на анализи означен бројем 5). Краци троугла број 5 спајају се на 
симетрали на самом врху наоса. Ротирајући пети једнакокраки тро-
угао за 180°, добијен је шести троугао (на анализи означен бројем 
6) који је као слика у огледалу петог троугла. Ова два троугла (на 
анализи означени бројевима 5 и 6) описују наос. Врхови троуглова 
5 и 6 тангентирају основу наоса по дужем делу и додатно, пошто се 
врхови наведених троуглова налазе на симетрали објект, наглаша-
вају централност и комуникацијски простор. Седми троугао (на 
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анализи означен бројем 7) изведен је из места где први троугао 
тангентира спољње ивице фасаде, са крацима који се завршавају 
на крајњој ивици основе цркве. 

Сл. 6: Основа цркве Св. Карла у Бечу са анализом једнакокраких троуглова добије-
них унутар основе

Аутор анализе: Ивана Милојевић

Употреба геометријских облика из основе цркве Св. 
Карла у Бечу  у савременом дизајну и архитектури

У периоду барока било је доминантно облагање зидних 
површина луксузним свиленим тапетама које су се увозиле са 
Блиског Истока. С краја XVII века почиње штампање тапета у 
ролнама са текстурном обрадом (Ајзинберг, 2007). Тапете су имале 
велику примену у барокним ентеријерима и често су биле комби-
новане са украсним гипсаним лајснама, огледалима, штукатурама 
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и др. Декоративност ентеријера се постизала кроз хармонично 
обједињење зидних тапета, богато профолисаних и осликаваних 
таваница и других карактеристичних декоративних обрада пода. 

У складу са овим разликујемо следеће технике украшавања зидова:

1. Контура зида је украшена позлаћеним штукатурама, а 
огледала су причвршћена на местима уоквиреним лајснама. Тежи-
ште естетског доживљаја је на двобојним контрастима.

2. Глатко малтерисан зид је прекривен беж или белом 
бојом. Као декор се користе штукатуре са огледалима богатих 
профилисаних оквира. Горњи део зида је украшен профилисаним 
фигуралним венцем.

3. Дизајн „бело на бело” означава карактеристичне тапетне 
рељефе унутар правоугаоника или квадрата уоквирених штукатур-
ним рамовима. Остатак површине је прекривен мат белом бојом, 
а профилисани делови су златни. Портали су украшени белим 
скулптурама. (Hackera, 2020)

Сагледавањем важности пропорција и односа истих из 
приказаних анализа, произашло је истраживање реализовано кроз 
савремену дизајнерску праксу у виду идејног решења зидног тапета. 
Из анализа основе цркве добијене су различите шеме чијим је прво 
преклапањем, а затим стилизацијом добијен орнамент који је даље 
послужио, кроз фрактални низ, као дизајн зидне тапете. (сл. 7) 

Сл. 7: Приказ преклопљених анализа симетрије наос и једнакокраких троуглова про-
нађених унутар основе цркве и изведеног стилизованог орнамента

Аутор: Ивана Милојевић
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Захваљујући изведеним мрежама из геометријске анализе 
основе и њиховим међусобним комбиновањем могуће је развити 
већи број шема из којих се даље могу изводити и стилизовати разли-
чити орнаменти. Горе изведени орнамент само је један од могућих 
варијација која је произашла преклапањем анализа симетрије наоса 
цркве и анализе једнакокраких троуглова добијених унутар основе 
цркве. Кроз могући даљи развој дизајна овог орнамента могуће је 
остварити велики спектар варијанти као одговор на могућност 
даљег преиспитивања процеса истраживања. 

Кроз мултипликацију орнамента добијена је линеарна шема-
тизација, чијим развијањем у виду орнаменталне мреже аутор 
долази до различитих монохроматских и колористичких решења 
која се могу примењивати и уклопити у различите ентеријере и 
савремену архитектонску праксу. (сл. 8) 

      

Сл. 8: Приказ шематизације орнамента

Аутор: Ивана Милојевић
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Период барока био је препознатљив по палети боја коју 
су сачињавале комбинација беле и златне којима је био наглашен 
статус ентеријера. Ову колоритну комбинацију су пратиле пастелне 
боје као што су беж, крем, боја песка, боја брескве, кроз драматичан 
контраст беле и браон боје – нарочито при обради таваница. Ово се 
посебно сагледава код слика и фресака које су карактеристичне по 
јаким контрастима светлих и тамних боја. (Hackera, 2020)  Ауторка 
је инспирацију за колорит преузела са једне од фрески из цркве 
Светог Карла  у Бечу (сл. 9). 

Сл. 9: Детаљ са фреске на таваници цркве Св. Карла у Бечу
Преузето: https://www.flickr.com/photos/25419108@N02/14564756908 јун 2022.

Приказана шематизација само је једна од више могућности 
комбиновања задатог орнамента. Преклапањем различитих анализа 
и формирањем различитих орнамената изведених из тих анализа, 
даљим развијањем дизајна може се доћи до многобројних опција 
примењивих у архитектонској пракси (сл. 10).
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Сл. 10: Приказ примене тапета у савременом ентериејру
Аутор: Ивана Милојевић

Закључак

Иако је барокна уметност у почетку сматрана декадентном 
и кичастом, данас можемо видети да је оставила једне од најимпо-
зантнијих архитектонских грађевина. Сценичност и драматургија 
у пројектовању маса, игре светлости и сенке и позиционирање 
скулпторских форми дају архитектури барока једну позоришну, 
драматичну атмосферу. Одржавање сабора у Тридену довело је до 
опште реконструкције сакралне архитектуре у односу на дотада-
шња ренесансна схватања и норме. Спроведене реформе довеле су 



Анализа архитектонских одлика цркве светог Карла у Бечу – и њихова експликација и интерполација у савременој архитектонској пракси

162

до враћања верника под окриље цркве и њеног поновног јачања и 
богаћења што је резултирало све богатијом и раскошнијом град-
њом. Поновно уведен лонгитудијални план омогућио је визуелно 
још веће наглашавање и симболично усмеравање верника ка срцу 
цркве – олтарском делу. Иако се барокна уметност у Аустрији 
развијала за време великих немира, ратова и криза, успела је да 
изнедри импозантна решења у области архитектуре. 

Упркос томе што се верује да је барок деформисао архитек-
тонске норме постављене још у античкој Грчкој и Риму, архитекта 
Јохан Бернард Фишер вон Ерлах успео је да обједини елементе 
антике и ренесансе у импозантну барокну целину. Црква Светог 
Карла објединила је архитектуру, филозофију, антику, симболи-
зам и хришћанство у једно. Сваки део цркве пројектован је тако 
да поред своје функционалне улоге има и метафоричко, односно 
симболичко значење. 

Симетрија у пројектовању катедрале доказана је кроз горе 
приказане анализе. Постоји баланс у пројектовању сваког сегмента 
катедрале – наос је центриран по вертикалној оси, сваки стуб са 
леве стране има, као у огледалу, свог пара са десне стране. Исто 
правило важи за сваки елемент и просторију који се јављају унутар 
основе јер исти доминирају формом објекта. Ако бисмо на тренутак 
замислили да су ови елементи изостављени из промишљања при 
пројектовању катедрале, како би то изгледало?! Ако би се са једне 
стране налазиле мање молитвене капеле прикључене наосу, а са 
друге само ред стубова, или пак са једне стране ходник који води 
до степенишног простора, а са друге пролаз који води до олтара, 
да ли би естетика објекта и даље пружала исти доживљај?! Шта би 
било да комуникација и распоред просторија не прати вертикалну 
осу симетрије, већ да су насумично поређани?

 „Замишљајући ову неизбалансираност и асиметрични 
дизајн, почињемо да разумемо важност баланса и симетрије у 
архитектури у односу на комплексне детаље. Без баланса и симе-
трије детаљи би постали превише оптерећујући за посматрача” 
(Flute, 2022) .
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 Рад оставља простор аутору да се током будућих истра-
живања и рада на пројектима враћа изведеним анализама и реди-
зајнира шематизације којима би употпунио свој дизајн. Примена 
изведеног орнамента могућа је кроз различите обраде површина 
у ентеријеру и ектеријеру и диверзитет других деловања грана 
примењене уметности и дизајна. 
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Analysis of the architectural features of the church 
of St. Charles in Vienna - and their explication and 

interpolation in contemporary architectural practice
Ivana Milojević

Abstract: In this article "Karlskirche" is being analyzed, the project of archi-
tects Johann Bernhard Fischer von Erlach and his son Joseph Emanuel Fischer von 
Erlach. This article analyzes baroque art and the influence of the Council of Trent, 
with an accent on sacral architecture. Through the article, the historical background 
is described and also the expanse of baroque architecture in Austria, an analysis 
of which can serve as good knowledge background of the spreading of baroque in 
that region. The goal of this article is to show important architectural features of the 
building, and their relation to the postulates of realization and design of elements 
that are used in contemporary architectural practice.. 

Keywords: "Karlskirche", baroque architecture, basis analysis, architectural 
features of the building, decorative cladding design
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ТЕОРИЈА УМЕТНОСТИ

АНАЛИЗА КУЛТУРОЛОШКОГ КОНЦЕПТА 
И ЛИКОВНОСТИ КРОЗ РАЗВОЈ 

ПАВИЉОНА САГЛЕДАН НА ПРВОЈ И 
ПОСЛЕДЊОЈ ЕКСПО ИЗЛОЖБИ - СТУДИЈА 

СЛУЧАЈА ПАВИЉОНА УЈЕДИЊЕНИХ 
АРАПСКИХ ЕМИРАТА, ФИНСКОГ И 

СИНГАПУРСКОГ ПАВИЉОНА
Марија Дидић*

Филолошко-уметнички факултет 
(Универзитет у Крагујевцу)

Сажетак: Предмет истраживања у раду је архитектура национал-
них павиљона којима су се Финска, Сингапур и Уједињени Арапски Емирати 
представљали на међународним изложбама. Примери су представљени хроно-
лошким редом у циљу сагледавања напретка дизајна, технологије и екологије 
све до последње Експо изложбе. На анализираним павиљонима заједничко је 
то да сваки од њих има за циљ да представи културу своје земље и различитте 
карактеристике које их везују за своју државу. Ово истраживање би требало 
да допринесе бољем сагледавању архитектуре, дизајна павиљона као и пове-
заности са културом Финске, Сингапура и Уједињених Арапских Емирата на 
међународним изложбама. У раду објашњено је на који начин су задржани 
традиционални елементи архитектуре, који су карактеристични за сваку државу, 
и поново употребљени на павиљонима који су део изложбе Експо 2020. Ради 
конкретизације теме рада, дефинисани су циљ, предмет и задаци истражи-
вања, које је у оквирима изучавања појава павиљонске архитектуре. Основни 
циљ рада је да се посматра историја и класификује и валоризује архитектура 
националних павиљона и на који начин су Фински, Сингапурски и павиљон 
УАЕ повезани у културолошком смислу са својом државом. Предмет истражи-
вања су конкретни примери павиљона, сагледаване су типолошке особености 
павиљонске архитектуре, као и културне активности које су извођене у време 
њихове изградње. С посебном пажњом приступило се анализи културоло-
шког концепта и ликовности на поменутим павиљонима, на њиховој првој и 
*  Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, Јована Цвијића бб;
Друга година (II) основних академских студија;
Студијски програм: Унутрашња архитектура;
 Адреса електронске поште: marijadidic123@gmail.com
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последњој Експо изложби. С тим у вези спроведена је и анализа уметничких, 
културолошких аспеката који су на посредан или непосредан начин утицали 
на изглед националних павиљона. На основу наведеног, уочавани су основни 
типови павиљонских зграда из поменутог периода и дефинисани су њихов 
карактер, диспозиција у односу на окружење, просторна структура, конструк-
тивне карактеристике, стилско обликовање и слично.

Кључне речи: Историјски преглед развоја павиљона, Дубаи Експо 2020, 
екологија, обликовност павиљона, културолошки концепт и ликовност павиљона.

Увод

Појам павиљона

У архитектури, павиљон има неколико значења. У архи-
тектонском смислу, то се односи на секундарну зграду, која је 
или самостална зграда или припојени део главне зграде углав-
ном отворене структуре. У другим земљама, као што је Азија 
павиљони служе као храмови или склониште за друге активно-
сти на отвореном. Павиљони нису искључиво верске природе. 
Многи кинески паркови и баште имају павиљоне који пружају 
хлад и место за одмор. Павиљони су служили за окупљање људи 
у раним годинама 20. века. Ове грађевине имају кров, али немају 
зидове. Амфитеатри су још један облик павиљона. Павиљони се 
могу користити као простори за пикник, као штанд, простори за 
седење или само као склониште од кише и ветра. (Непознат аутор, 
2017). Популарне идеје за дизајн павиљона укључују кухиње на 
отвореном, барове поред базена и трпезарије у дворишту. Неки 
власници кућа ограде део свог павиљона и користе га као место 
за одлагање ствари. (Непознат аутор, 2018). Павиљон је сегмент 
националне уметничке продукције. Ако се посматрају павиљони 
са становишта националног и личног, то су објекти који пружају 
увид у токове уметности базиране на националној припадности. 
Као индивидуални и апстрактни, ефемерни просторни конструкти 
павиљона подложни су трансформацијама и погодни да понесу 
одлике визуелне културе нације. Павиљон је репрезент државе 
и одређене државне идеологије. Ако се посматрају павиљони са 
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становишта политичког аспекта, заправо се разматрају као места 
размене идеја, ставова, преференција и моћи одређених политичких 
система, који путем изложбе као међународне манифестације желе 
себи да обезбеде легитимитет у глобалним оквирима. Они посредно 
или непосредно повезују уметност са историјским и друштвеним 
контекстом и са политичким појавама и терминима, чиме се обез-
беђује континуирани дијалог између државе и заједнице. Пави-
љон је катализатор укуса (колективног или популарног), масовне 
културе и трендова. Ако се павиљони посматрају са становишта 
пропагандног, постају места на којима се локална пракса укључује 
у глобалне токове, а нова уметност од локалне постаје предмет 
интересовања развијенијих, односно западноевропских култура, 
што подстиче размену.Стога павиљони могу да се посматрају и 
са становишта економског фактора, јер међународне изложбе у 
основи имају трговачки карактер и не могу се дистанцирати од 
тог комерцијалног система. Велике међународне изложбе имају 
циљ да промовишу достигнућа читаве цивилизације и инфор-
мишу о успеху појединачних земаља, те припрема и одржавање 
једне шестомесечне изложбе захтева озбиљно планирање и велике 
финансијске издатке.  (Александра С. 2008, стр. 15-17).

Историјат Експо изложбе

Светска изложба Експо је глобални догађај који има за циљ 
повезивање нација. То је изложба на којој земље широм света могу 
да прикажу своје најновије иновације и изуме. Светске изложбе се 
одржавају на сваких 5 година и трају по 6 месеци. Оваква светска 
изложба  доприноси урбаном развоју земље домаћина и може у 
потпуности та трансформише пејзаж исте земље у годинама које 
долазе. Циљ сајма је проналажење решења за глобална питања и 
изазове. Земље из целог света добијају прилику да изграде неве-
роватне павиљоне, да покажу своје најновије архитектонске ино-
вације, као и идеје у складу са темом. Изложбу организује Биро за 
међународне изложбе (БИЕ) од 1931. године. На светској изложби 
учествују: Земље, Организације, НВО, цивилно друштво. Укупно је 
одржано 34 светске изложбе у различитим земљама широм света. 
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(Непознат аутор, 2020). Први  догађај за који су расписани позиви 
за излагање и међународно прихваћена је и Велика изложба  инду-
стријских радова  свих нација и одржана у Лондону 1851. године.  
Изложба  је замишљена као образовна прослава индустријског 
доба, комбиноване технике развијене у музејима, уметничким 
галеријала и изложбе Механичког института. Међународни уче-
сници су позвани да докажу њихов напредни статус кроз приказе 
индустријске технологије и рудно или пољопривредно богатство. 
Прилози других учесника укључивали су микроскопе, шивеће 
машине, локомотиве, ручни рад, електрични телеграф, хидрауличне 
песе и архитектонске макете.  (Ryan J. 2018, стр. 11-12).

Последња Експо изложба одржана је у Дубаију 2021. године. 
Тема Екпо-а такође препознаје да стварање одрживих решења за 
глобалне проблеме захтева сарадњу међу културама, нацијама и 
регионима. Експо 2020 има три подтеме: Прилика, кроз неопходност 
финансијског капитала као ресурса за подршку раста и партнерства 
као примарног покретача иновација и запошљавања,  мобилност, 
физичка мобилност за појединце, приступ и дистрибуција роба и 
услуга, и виртуелна повезаност путем информационе технологије. 
Трећа подтема била би одрживост, потреба да се користе ресурси 
без угрожавања  планете да одржи будуће генерације, у знак препо-
знавања улоге природних и изграђених станишта у обезбеђивању 
људског благостања и отпорности заједнице. (Непознат аутор, 2021).

Анализа културолошког концепта и ликовности 
кроз развој павиљона

Национални павиљони су на међународним изложбама 
почели да се граде након појаве првих модерних нација превас-
ходно са циљем да укажу на њихову етничку различитост. Током 
дуге историје развијала се архитектонска форма павиљона, чему је 
нарочито допринела естетизација укуса аристократије. Национални 
павиљони су на међународним изложбама почели да се граде након 
појаве првих модерних нација превасходно са циљем да укажу 
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на њихову етничку различитост. Током дуге историје развијала 
се архитектонска форма павиљона, чему је нарочито допринела 
естетизација укуса аристократије.  (Александра С. 2008, стр. 20).

Павиљон Уједињених Арапских Емирата кроз 
Експо изложбе

Историјско учешће Уједињених Арапских Емирата на свет-
ским изложбама датира од 1970. године. Дизајнирани да осветле 
различите аспекте културе и напретка нације, репрезентативни 
павиљони су показали технолошки напредак, енергетску ефика-
сност и очување животне средине. Показали су обичним људима 
чуда напретка, али и донели примамљив контакт са народима 
и културама. Од 1970. године, Уједињени Арапски Емирати су 
учествовали на седам сајмова, пола века касније на реду је пред-
стављање на Дубаи Експо 2020.   (Zaynab Kamran, Sahar Ejaz, 2020).

Павиљон Уједињених Арапских Емирата на Експо 
изложби 1970. у Јапану

Годину дана пре него што су званично формирани, Уједи-
њени Арапски Емирати су се први пут представили на светском 
сајму павиљоном Абу Даби. Павиљон је дизајнирао Абдулрахман 
Макхлоуф, египатски урбаниста одговоран за већи део изгледа 
Абу Дабија. За Осаку је одлучио да изгради реплику тврђаве Ал 
Аин, која је била посебно популарна код посетилаца. Дизајниран 
по узору на арапску тврђаву од цигле и блата, објекат садржи пар 
квадратних и цилиндричних кула за које је требало две године да 
буду завршене. (James Langton, 2020). Павиљон је изграђен по угледу 
на градове оаза, као што је Ал Аин на граници са Оманом, куће су 
се градиле од цигле и од блата са гредама од подељених чланова 
које су коришћене за покривање кровова на начин уобичајен на 
целом арапском полуострву. Доњи делови зидова су често грађени 
од великих камених блокова да би се објекти ојачали од ерозије 
воде и ветра. (Andrew Petersen, 2019). (Сл. 1.)
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Слика 1. Приказ павиљона Уједињених Арапских Емирата на изложби Експо 1970 у 

Јапану. https://gulfnews.com/expo-2020/photos/in-pictures-uae-pavilions-in-world-expos-
since-1970-1.1629559126621?slide=3, приступљено: октобра 2021. год.

Павиљон Уједињених Арапских Емирата на Експо 
изложби 2020. у Дубаију

Павиљон Уједињених Арапских Емирата представљен је на 
сајму Eкспo 2020 у Дубаију инспирисан обликом летећег сокола. 
Павиљон УАЕ простире се на више од 15.000 квадратних метара и 
четири спрата, укључујући и врхунски угоститељски салон од 1717 
квадратних метара. Павиљон је дизајниран пажљиво закривљеним 
линијама и просторима који се стапају са зеленилом које окружује 
објекат, засеченим аркадама и конзолним крилима. Павиљон је 
постављен тако да посетиоцима пружи импресиван и задивљу-
јући доживљај, уводећи их у историју, културу и футуристичке 
иновације Уједињених Арапских Емирата. Да бисмо превели тачну 
тему ,крила која приказују ток кретања”, кровна конструкција се 
састоји од хибридног система између шкољке и порталног оквира 
који је састављен од 28 крила. Крила се могу отворити у року од 3 
минута, покривајући распон од 110 и 125 степени. На павиљону се 
налази 46 хидрауличних актуатора који активирају ротацију крила. 
Након активирања хидраулично уље се гура кроз ове актуаторе*, 
*  Aктуатор- или покретач је компонента машине која је одговорна за кретање и управљање механизмом или 
системом. 
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подржавајући механизам како би се крила отворила до њиховог 
пуног капацитета. На објекту су се нашли фотонапонски панели 
који су произведени у Уједињеним Арапским Емиратима и сме-
штени су у кровну констукцију. Осим што су естетски привлачни 
када се крила отворе, такође служе као заштита од кише и пешчаних 
олуја када су затворени.

 Осим тога панели прикупљају сунчеву светлост како би 
прикупили енергију након отварања. Још једна архитектонска 
карактеристика у структури је кровни прозор тј. окулус, поста-
вљен на кров павиљона Уједињених Арапских Емирата. Окулус 
је постављен на висини од 27,8 метара и одржава облик логотипа 
Eкспo 2020. Осим што пружа природну дневну светлост у простор, 
окулус је окружен и решеткама које се отварају у случају пожара. 
На објекту су коришћени елементи који су енергетски ефикасни, 
смањују потрошњу воде и регулишу квалитет ваздуха у затвореном 
простору. У срцу павиљона је простор у коме се налази гледалиште 
са платформом за подизање. Осим што преноси публику са једног 
спрата на други, такође се на њој налазе места зa седење. (Dima 
Stouhi, 2021).  (Сл. 2)

 

Слика 2. Приказ фасаде павиљона Уједињених Арапских Емирата, https://www.
archdaily.com/967991/santiago-calatrava-reveals-design-of-the-uae-pavilion-for-the-expo-

2020-dubai/6135e10df91c81a971000090-santiago-calatrava-reveals-design-of-the-uae-
pavilion-for-the-expo-2020-dubai-image, приступљено: октобра 2021. год. 
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Традиционална архитектура у Уједињеним Арапским 
Емиратима била је под великим утицајем пустињског пејзажа, 
културе, начина живота и доступних грађевинских материјала. 
(Salma Samar D. 2006, стр. 7)  Бедуини, номадско арапско племе 
које традиционално живи у пустињи, било је добро познато по 
коришћењу склоништа од палминог листа, познатог као ариш у 
летњим месецима. Оквири за куће од ариша често су се правили 
од мангрова стубова, увезених из источне Африке. У хладнијим 
месецима би се кренуло ка коришћењу склоништа за животињску 
кожу. Бедуински шатор је био корисна и прилагодљива структура 
коју су жене из племена често правиле од овчје вуне, камиље или 
козје длаке.Такве структуре су назване Баит ал Сха›ар, што значи 
‹Кућа од косе›. 

Други материјали, попут мешавине шкољки и кречњака, 
коришћени су као грађевински ресурси крајем 19. и почетком 20. 
века. На овај павиљон је дефинитивно утицала култура грађења, 
крила на овом објекту би асоцирала на палмине листове због свог 
облика и величине, а бела боја објекта на овчију вуну. ( Abedi, Mahmud. 
"The Interaction between Tradition and Modernity in the Contemporary Architecture 
of the Persian Gulf States: A Case Study of the United Arab Emirates." International 
Journal for the Study of Humanities and Social Studies.)

Kомпаративна анализа павиљона Уједињених 
Арапских Емирата

На овим павиљонима уочавамо присуство традиционалне 
архитектуре номадског арапског племена- Бедуина. Фасада пави-
љона је беле боје која је карактеристистична по томе што су пле-
мена градила ,шаторе” који су често прављени од овчје вуне или 
козје длаке. Павиљон у Осаки грађен је од цигле и блата, док се 
павиљон у Дубаију гради на модернији и иновативнији начин, 
у складу са временом. Сама форма ових павиљона се разликује, 
али се задржавају елементи који су типични за арапску културу 
живљења и грађења. 
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Фински павиљон кроз Експо изложбе

Појединачни национални павиљони на Универзалним изло-
жбама, или светским изложбама, дају свакој нацији учесници 
могућност да креира дело које треба да да изјаву или да сакупи 
утисак о нацији, иако у сврху рекламирања земље у пословне сврхе 
као  и у културне сврхе. Учешће Финске на изложбама може се 
посматрати из економског, политичког и културно-националног 
угла; на пример, давање политичке изјаве о независности Финске 
на изложби у Паризу 1900. године, док је још увек била под влашћу 
Русије, истовремено дајући националистичку изјаву о Финској. 
Што се тиче архитектуре, такмичења између финских архитеката 
су била од велике важности за такве изјаве. (Peter B . 1993) 

Прво учешће Финске на светским изложбама било је на 
Екпо-у 1900. године у Паризу. Земља се придружила БИЕ 1937. 
године, а годину дана касније била је домаћин 

Специјализованог Екпо-а 1938. године у Хелсинкију, органи-
зованом на тему ваздухопловства. Финска је наставила да активно 
учествује на специјализованим и светским изложбама, при чему 
је фински павиљон добио златну награду на Екпо-у 2010. године 
у Шангају, у категорији дизајна павиљона.(Непознат аутор, 2020). 
Финска је присуствовала већини светских сајмова од 1851. године, 
Великој изложби у Лондону, али том приликом у оквиру руског 
павиљона. Финска је имала десет сопствених павиљона, од којих је 
осам изабрано на основу архитектонског конкурса: Париз, Фран-
цуска, 1889 (павиљон француског архитекте), Париз, Француска, 
1900 (павиљон Гезелија-Линдгрена-Саринена након конкурса), 
Антверпен, Белгија, 1930. (павиљон Ерика Бригмана по конкурсу), 
Брисел, Белгија, 1935. (павиљон Аарне Хитонена и Ристо-Веика 
Луконена, без конкурса), Париз, Француска, 1937. (павиљон Алвара 
Алта после такмичење), Њујорк, САД, 1939. („унутрашњи пави-
љон” Алвара Алта после конкурса), Брисел, Белгија, 1958. (павиљон 
Reima Pietilä после такмичења), Севиља, Шпанија, 1992. (павиљон 
Монарка после такмичења) , Хановер, Немачка, 2000 (павиљон Сар-
лоте Нарјус и Анти-Мати Сикале после конкурса), Шангај, Кина, 
2010 (павиљон ЈКММ Аrchitects после конкурса). Сви изложбени 
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павиљони су срушени након затварања изложбе, са изузетком фин-
ског павиљона на сајму Севилле Екпо '92 у Шпанији; након тога, 
зграда је преуређена како би се у њој налазило седиште Фундацион 
ФИДАС, Удружења архитеката Севиље. (Henry-Russell Hitchcock 
and G. E. Kidder Smith 1965, стр. 131-166).

Фински павиљон на светској изложби Exposition 
Universelle 1878. у Паризу

Фински павиљон се налазио у улици Rue des Nations (Улица 
нација). Како је Финска припадала  „мање важним нацијама”, 
павиљон се налазио у другом реду од Сене, док су важније, неза-
висне земље имале своје павиљоне поред реке. Павиљон Финске 
био је позициониран на кеју d’Orsay између павиљона Бугарске и 
Луксембурга. (Katriina Etholen, 2020). (Сл. 3.)

 

Слика 3. Улица Rue des Nations (Улица нација),  https://talesfromthebraziersgrotto.
wordpress.com/2020/11/12/finland-at-the-exposition-universelle-of-1900/, приступљено: 

новембра 2021. год.

За павиљон је расписан конкурс, а било је 18 пријава. 
Победник конкурса је био дизајн под називом Исидар од стране 
архитектонског бироа Геселиус, Линдгрен и Саринен. Пројекат 
је представљао национални романтизам, Југенд у Немачкој или 
модерни стил у Британији. Такође је имао везе са финском тра-
дицијом градње цркава, на пример, кров је био направљен од 
шиндре која се много користила на крововима старих цркава. 
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Главни архитекта био је Eliel Saarinen. Готова верзија се разлико-
вала од оригиналног дизајна. Упрошћен је и гвоздени оквир који 
је замењен дрвеним. Зидови су били од омалтерисаних коколит 
плоча. Такође, кула је поједностављена и предвиђене степенице су 
потпуно уклоњене са коначног плана, тако да није било приступа 
кули. Павиљон су изградили столари из Пиетарсарија. (Katriina 
Etholen, 2020). (Сл. 4.)

 

Слика 4. Фински павиљон на светској изложби Exposition Universelle 1878, у Паризу. 
https://talesfromthebraziersgrotto.wordpress.com/2020/11/12/finland-at-the-exposition-

universelle-of-1900/,  приступљено: новембра 2021. Год

Фински павиљон на Експо изложби 2020. у Дубаију

,Луми” или ,Снежни огртач” назив је павиљона којим се 
Финска представила на сајму Eкспo 2020. Фински павиљон под-
сећа на бели снежни покривач који покрива пејзаж, али и на бели 
шатор који је направљен од снега. Објекат има за циљ да представи 
ледене пејзаже које су у вези са културом домаћина Eкспo 2020. 
Дизајн павиљона је врло једноставан, у исто време и елегантан. 
Одржава фасцинантну традицију финске архитектуре. Финске 
компоненте и материјали играју важну улогу у дизајну павиљона 
Луми. Фасадна облога изгледа лагано и мекано док јој контраст даје 
тврди, брушени бетон који се налази на улазном простору. Улазни 
део, који се протеже читавом висином павиљона је заправо про-
стор за окупљање посетиоца. Зидови унутар павиљона обложени 
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су дрвеним решеткама. Подови који су коришћени у објекту су 
гранитне плоче. (Andreea Cutieru, 2021).  Одрживост је била водећа 
тема током процеса пројектовања и изградње. Због ограниченог 
броја финских материјала који се увозе, Фински павиљон је готово 
у потпуности изграђен од материјала локалног порекла, чиме је 
смањено угрожавање еколошког система који би могао да се угрози 
транспортом материјала. (United Arab Emirates Architecture News, 
6. октобр 2021). (Сл. 5)

Слика 5. Приказ фасаде Финског павиљона, https://www.archdaily.com/969494/finlands-
pavilion-at-expo-2020-dubai-evokes-the-countrys-strong-connection-with-nature, присту-

пљено: октобра 2021. год.

Kомпаративна анализа Финских павиљона

Фински павиљон на Експо-у 2020 се разликује од првобитног 
Финског павиљона. Први Фински павиљон садржао је традици-
оналан начин грађења цркви, кров је био направљен од шиндре 
која се у то време користила на крововима старих цркава. 

Павиљон у Дубаију изграђен је у савременом духу градње и 
технологије. Оба павиљона су повезана са културом и традиционал-
ним мотивима своје земље. Павиљон у Дубаију визуелно подсећа 
на традиционалне шаторе или ,снежне огртаче’’. Ови павиљони се 
разликују по питању дизајна, али то оправдава велика временска 
раздаљина између поменутих. Концепт и директна повезаност са 
државом коју прецтављају је свакако задржана. 
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Сингапурски павиљон кроз Експо изложбе

Сингапурски павиљон се први пут појављује на Експо 
изложби у Шпанији, тачније у Севиљи, међутим највећи ути-
сак је оставио на Светској изложби 2010. године у Кини, тачније 
Шангају. Учешће Сингапура на Свјетској изложби 2010. било је 
највеће до сада на Свјетској изложби, што означава његове сна-
жне и блиске билатералне везе са Кином. Сингапурски павиљон 
је показао достигнућа Сингапура у урбанистичком планирању, 
технологији воде и услугама заштите животне средине, исто-
времено промовишући ближе међуљудске односе између Кине и 
Сингапура. Павиљон је такође истакао способност Сингапура да 
кроз одрживо планирање и развој понуди висококвалитетно и 
интегрисано окружење за живот, рад и игру у оквиру компактног 
подручја. У приземљу павиљона приказане су пројектоване слике, 
живе позоришне представе и активности у простору атријума и 
главне сале. Сингапурски експонати су такође били изложени дуж 
рампе до следећег спрата. Други спрат од 600 квадратних метара 
без стубова садржао је амфитеатар који је приказивао видео снимке 
Сингапура како би открили мање познате аспекте осим његовог 
економског успеха, као што су креативност, културна разноликост 
и природне лепоте. (Непознат аутор, 2020).

Сингапурски павиљон на Експо изложби 1992. 
У Шпанији

Сингапурски павиљон, садржао је  живописну и занимљиву 
фасадом која се добро уклапала са суседним павиљонима АСЕАН-а, 
посетиоце је подсећала на ужурбану ноћну сцену улица Сингапура. 
Ту су се налазили и узбудљиви 3-Д панели којису допринели посе-
тиоцима да сазнају више о Сингапуру, његови људи, фестивали, 
ноћни живот, куповина, егзотична кухиња, атракције и одлична 
инфраструктура.  (Тan G. 1992) Традиционална архитектура у 
Сингапуру укључује народне малајске куће, локалне хибридне 
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продавнице и црно-беле бунгалове, низ богомоља које одражавају 
етничку и верску разноликост града-државе, као и колонијалну 
грађанску и 

комерцијалну архитектуру у европском неокласичном, 
готичком, паладијском стилу и ренесансних стилова.  (Jane Beamish; 
Jane Ferguson  1985, стр. 12-19). По уласку у унутрашњост, посети-
лац би се осећао као да шета типичном сеоском улицом. Паркови, 
продавнице, ресторани,занатске радње и традиционална храна 
испунили су први спрат овог павиљона. На другом спрату налазило 
се детаљније објашњење кроз излагаче који приказују фестивале, 
туристичке атракције као и финансијске и авио информације. Као 
и остали ефермерни азијски павиљони који су га окруживали, 
срушен је након затварања изложбе у првом месецу 1993. године. 
(Непознат аутор, 2018).  (Сл.6)

 

Слика 6. Приказ  фасаде  Сингапурског павиљона у Шпанији,  http://expo92.blogspot.
com/2019/12/pabellon-de-singapur.html , приступљено: октобра 2021. год.
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Сингапурски павиљон на Експо изложби 2020. 
у Дубаију

Сингапурски павиљон, на сајму Eкспo 2020 у Дубаију, илу-
струје тежњу града ка одрживој будућности која спаја архитектуру, 
природу, технологију и културу. Вишеслојни зелени простор ствара 
сопствени екосистем истичући идеје о одрживостиотпорности 
кроз спој технологије и природе. Павиљон на крову садржи 517 
соларниих панела. Са више од 170 сорти биљака из различитих 
станишта у Сингапуру и постављених у различитим слојевима 
зеленила, од висећих вртова до вертикалних зидова, павиљон 
ствара тродимензионални зелени простор, што подсећа на тропске 
прашуме и шумске потоке. На објекту се налазе цеви које хва-
тају сунчеве зраке и преносе их са крова дубоко до унутрашњих 
просторија. Осим тога у просторијама се налази посебно светло 
које имитира сунчеве зраке, што додатно омогућава биљкама да 
несметано напредују и у дубљим затвореним просторима са слабим 
природним светлом (Andreea Cutieru, 2021).  Велико склониште 
на крову, бујна вегетација у комбинацији са постављеним венти-
латорима суве магле стварају удобно искуство упркос пустињској 
врућини. Ови вентилатори производе суву маглу и у комбинацији 
са хлађењем снижавају високе температуре за до шест до десет 
степени. Сингапурски павиљон је добар пример за то да згра-
ђено окружење може коегзистирати са природом. Пијаћа вода је 
произведена путем соларног дестилизатора, на овој локацији се 
користи тип наводњавања који се назива кап по кап, који доводи 
потрошњу воде на минималан ниво. (Непознат аутор, 2021). (Сл. 7)
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Слика 7. Приказ  фасаде  Сингапурског павиљона,  https://www.singapore2020expo.gov.
sg/, приступљено: октобра 2021. год.

Традиционална архитектура Сингапура тежила је ка томе 
да се развије облик модерне архитектуре који одговара тропској 
клими Сингапура. Овај климатски осетљив приступ архитектури 
вуче корене из народних малајских кућа и преко експеримената 
британских колонијалних архитеката и раних локалних национа-
листичких архитеката да осмисле аутентично локалну архитектуру 
користећи савремене методе градње. Током 1980-их, а посебно од 
касних 1990-их, ово је довело до пролиферације онога што би се 
могло назвати ‹модерном тропском› архитектуром, или неотроп-
ском архитектуром са нагласком на бујно уређење пејзажа уместо 
модернистичког стакленог зида завесе, који прихвата и задр-
жава сунчеву топлоту. Архитекте су на Сингапурском павиљону 
задржали стаклене зидове, али су око објекта поставили бујну 
вегетацију која ће спречити сунчеве зраке да директно ударају у 
цтаклене зидове. На тај начин су спречили претерано загревање 
објекта.  (Jane Beamish; Jane Ferguson  1985, стр. 12-19).
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Kомпаративна анализа Сингапурских павиљона

Сингапурски павиљон на Експо изложби 1992. године, био је 
специфичан по томе што је својим посетиоцима пружио прилику 
да се упознају са типичним мотивима државе, културом и тради-
ционалном храном Сингапура. Сингапурски павиљон у Дубаију је 
приказао традиционалну архитектуру своје земље. Крајем прошлог 
века почели су да теже ка ‘модерној тропској’, али и неотропској 
архитектури, што је довело до бујног уређивања пејзажа. У објекту 
су имплементиране биљке и на тај начин се спречило непотребно 
загревање објекта. Дакле, први павиљон је посвећен упознавању 
културе и начина живота, док је други приказао традиционалну 
архитектуру Сингапура.

Закључак

Архитектура наведених павиљона поклапа се са тради-
цијама грађења за сваку од наведених држава. Кроз материјале и 
дизајн су на најбољи начин показали посетиоцима културу државе. 
Поменути павиљони јесу напредовали у технолошком смислу, али 
су задржали сегменте некадашњег грађења. Тако су архитекте на 
адекватан начин показале како се и историјски елементи могу 
употребити у модерном добу. Објективна дескрипција издвојених 
примера павиљона изведена је у намери да се докаже да је пави-
љонска архитектура имала удела у развоју културне климе средине. 
Сагледани су и садржаји програма репрезентације по којима се 
одређују сличности и разлике међу нацијама, а потом и елементи 
које нација користи за самоидентификацију, а који сзаснивају на 
појмовима заједништва, језика и порекла. У финалном делу анализе 
разматра се појам културе као организатор целокупног животног 
процеса, што подразумева и уметничку продукцију, па се, према 
томе, архитектуром означавала припадност одређеној културној 
средини. У складу са овом идејом, павиљон јесте једна сложена, 
али временски детерминисана структура, у коју су имплементи-
рана различита значења, од којих је требало издвојити она која 
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су учествовала у грађењу стратегије промоције на националном 
нивоу и по којима је држава могла да буде препознатљива у свим 
међународним оквирима.
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Analysis of the cultural concept and art through the 
development of the pavilion seen at the first and last 
Expo exhibition – A case study of the pavilion of the 

United Arab Emirates, Finland and Singapore pavilion
Marija Didić

Abstract: The subject of research in this paper is the architecture of national 
pavilions that Finland, Singapore and the United Arab Emirates have presented at 
international exhibitions. The examples are presented in chronological sequence, to see 
the progress of design, technology, and ecology compared to the last Expo exhibition. 
What the analyzed pavilions have in common is that each of them aims to present 
the culture of their country and the different characteristics that bind them to their 
country. This research should contribute to a better understanding of the architecture, 
and design of the pavilion, as well as the connection of pavilions with the culture of 
Finland, Singapore, and the United Arab Emirates at international exhibitions. The 
paper explains how the traditional elements of architecture, which are characteristic 
of each country, have been retained and reused in the pavilions that are part of the 
Expo 2020 exhibition. studying the phenomenon of pavilion architecture. The main 
goal of the paper is to observe the history and classify and valorize the architecture of 
national pavilions and how the Finnish, Singapore, and UAE pavilions are culturally 
connected with their country. The subject of the research are concrete examples of 
pavilions, typological features of pavilion architecture, as well as cultural activities 
that were performed during their construction. Special attention was paid to the 
analysis of the cultural concept and art in the mentioned pavilions, at their first and 
last Expo exhibition. In this regard, an analysis of artistic and cultural aspects that 
directly or indirectly influenced the appearance of national pavilions was conducted. 
Based on the above, the basic types of pavilion buildings from the mentioned period 
were observed and their character, disposition concerning the environment, spatial 
structure, constructive characteristics, stylistic design, and the like, were defined.

Keywords: Historical overview of the development of the pavilion, Dubai 
Expo 2020, ecology, design of the pavilion, cultural concept and art of the pavilion.





189

ТЕОРИЈА УМЕТНОСТИ

САГЛЕДАВАЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ 
КОНТЕКСТА ПРИ ГРАДИТЕЉСТВУ 

САКРАЛНИХ ОБЈЕКАТА – УПОРЕДНА 
АНАЛИЗА ЕЛЕМЕНАТА БАРОКНЕ 
УМЕТНОСТИ СА КРАЈА 18. ВЕКА И 

ЊИХОВА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА У 21. ВЕКУ
Марија Војисављевић*

Филолошко-уметнички факултет 
(Универзитет у Крагујевцу)

Сажетак: Предмет рада представља анализа историјата барокног стила 
па тако и фактора који су утицали на стварање барокне базилике Суперга, 
архитекте Филипа Јуваре. Циљ рада представља сагледавање контекста при 
градитељству сакралних објеката који је првенствено сагледан на примеру 
базилике Суперга. Рад жели да прикаже на који начин савремена архитектонска 
пракса може да препозна важне постулате барокне уметности  са краја 18. века и 
изврши њихову правилну интерпретацију у 21. веку при изградњи објеката или 
потребним адаптацијама у савременој архитектонској пракси. Анализа савремене 
архитектонске праксе спроведена је на два карактеристична примера, на цркви 
Santa Maria Goretti и базилици Естерла где се уочавају различити приступи 
при пројектовању, али који суштински на добар начин вреднују градитељско 
наслеђе и све његове сегменте.

Кључне речи: барок, базилика Суперга, Филипо Јувара, контекст, 
савремена архитектонска пракса

Увод

Термин „барок” преставља нешто што је било „неприхва-
ћено и неправилно” и први пут је овај термин коришћен да би се 
описало нешто са омаловажавањем. (Џенсон Х. В. & Џенсон А. Ф., 
2005) Сматра се да је термин „барок” настао од португалске речи 
*  Четврта година (IV) основних академских студија; Студијски програм: Унутрашња архитектура; Адреса 
електронске поште: marija.vojisavljevic@hotmail.com
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„barocco” што у ствари значи бисер неправилног облика. Међутим, 
овај термин односи се на италијанску уметност 17. века. Касније, 
овај термин кренуо је да се употребљава како би се описала Итали-
јанска уметност овог периода која је деловала бизарно, неправилно 
и гротескно. (Хајман М. & Трактенберг И., 2007, стр. 327-328)

Под термином „барок” подразумева се онај стил који је 
окончао ренесансу. Промена стила, односно прелазак из рене-
сансе у барок у италијанској уметности се разликује од Севера, на 
пример северни народи нису као у Италији прошли кроз промену 
стила из строгости ка слободном и живописном или од уобличе-
ног ка безлочном. Ренесансна архитектура у Италији никада није 
обликована толико чисто и законито као на Југу већ се више или 
мање задржавала на њеној декоративној улози.  Римски барок се 
сматра најпотпунијим преображајем ренесансе пошто се у дру-
гим местима стари стил још увек у одређеној мери појављивао. 
Највећи ренесансни мајстори могу се сматрати и зачетницима 
барокне уметности јер је барок настао на врхунцу ренесансе на 
челу са Римом као престоницом тог уметничког развоја. (Велфин 
Х., 2000, стр. 9-10)

Барок је ново стилско раздобље које је настало након рене-
сансе уметности –, а како би се уочиле разлике треба га упоредити 
са ренесансном уметношћу. Извориште барока био је Рим. (Ботица 
Д., 2019, стр. 9) Међутим, сматра се да су зачетници барока могу 
сагледавати код истих уметника који су радили и у периоду рене-
сансе – због тога се сматра да је римски барок преображај ренесансе. 
(Велфин Х., 2000, стр. 10) 

Барок је стил којем је претходила ренесанса, а којег је насле-
дио неокласицизам. Због тога што је трајао две стотине година, стил 
се развио толико да почетак и крај стила показују мало сличности, 
што доводи до тога да се карактеристике барока тешко дефинишу.  
Дела која су настајала у периоду до 1520. године имала су и даље 
утицај ренесансе, за разлику од оних насталих након 1520. године 
која нису била ренесансна дела, јер су се у овом периоду видели 
наговештаји новог стила познатијег као „барок”. (Велфин Х., 2000, 
стр. 11) 
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Приликом упоређивања ренесансне уметности са барокном 
уметношћу може се видети супротност: ренесанса уметност тежи 
јасноћи и миру, композиције и архитектонски склопови су симе-
трични и уравнотежени, док барокна уметност тежи покрету и 
израженој динамици форме. (Одлике барока, 2022)  У ренесанси је 
свака форма била савршена и лака, док је барок желео да достигне 
потпуно други ефекат – односно да посматрача обузме снагом 
афекта. (Велфин Х., 2000, стр. 39)

Још једна супротност ренесансе и барока јесте игра светлог 
и тамног, поготово у сликарству. Ренесанса уметност тежила је 
да све буде уравнотежено, па тако и светло, те је тежила да осве-
тљење буде буде идеално, а боје које се користе буду хармоничне, 
за разлику од барока чија је једна од одлика коришћење јаког 
контраста. (Одлике барока, 2022)

Осим игре светло-тамно, у барокном сликарству уметници 
су сликали све оно што је друштво раније одбацивало: болест, 
умор и старост, а поред тога, сликали су и оно што су уметници 
ренесансе одбацивали и неретко сликали: пејзаж, мртву природу, 
ентеријер кућа, цвеће, животиње или теме из свакидашњег живота. 
(Одлике барока, 2022) 

Утицај триденског сабора на барокну уметност

 Триденски сабор представља 19. екуменски сабор Католичке 
цркве одржан у Триденту. Сабор је одржан у периоду од 1545. 
године и 1563.године. На овом сабору се расправљало, поред наука 
Католичке цркве, и о уметности -  где је постављено правило да 
уметничко дело мора да изазива емоције код посматрача. Овим 
се отворио пут повезивања односа барока и реторике односно 
потреба комуницирања уметника дела са посматрачима, а као 
начин остварења комуникације јесу емоције. У овом периоду се до 
религиозне истине долази помоћу наглашених емоционалности и 
театарских ефекта, а уметност добија главну улогу у васпитању и 
образовању. (Wittkower R., 1958)
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Настанак барока и његове карактеристике

Барок је настао у периоду после велике економске кризе, 
верске кризе, бројних ратова и слично. Због тога се барок мора 
повезати са католичком реформом која је одредила да се морају 
стварати свете слике. Поред тога, представља епоху која се развила 
из ренесансе и маниризма. Барок је период који траје од 1600. до 
1750. године. Реч „барок” представља нешто претерано и искри-
вљено. Барок је настао у Риму, а потом се раширио по целој Европи 
(Француска, Шпанија, Холандија...). (Ботица Д., 2019, стр. 9)

Главне одлике барока  у његовом зачетку сагледавају се 
кроз масивне и строге форме које се касније развијају и разлажу 
у лаганије и разиграније облике. Динамика постаје важан термин 
естетике барокне архитектуре где се исти препознаје по снажној 
емоцији која се манифестује највише на делима ликовне уметности. 

Елемент светлости је имао значајну улогу у бароку. На ово 
је утицала реформа цркве, тражење начина да посматрач искуси 
изузетан доживљај чулног опажаја током перцепције барокне 
архитектуре, због чега је светлост добила улогу доминантне сце-
ничности односно покретача догађаја. (Wittkower R., 1958, str. 23-25) 

У бароку је важан извор идеја била Аристотелова (Ἀριστο-
τέλης) „Реторика”, којој су се враћали многи уметници. (Wittkower 
R., 1958, str. 23-25)

„Барок” је у почетку био термин који се користио за пре-
познавање уметности и архитектуре 17. века. Нешто касније, 
почео је да се користи како би описао уметност Италије у 17. веку. 
Почетком 18. века настао је термин rococo – који се односио на 
нови стил у Француској уметности. Термин је настао од две речи: 
rocaille и barocco. (Хајман М. & Трактенберг И., 2007, стр. 328.-329)
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Периодизација

 Процес настанка архитектонског дела зависи од друштве-
но-куллтурних услова, те је овај вид стваралаштва комплекснији 
од осталих. Због тога је тешко разликовати фазе унутар стилског 
раздобља. (Ботица Д., 2019, стр. 12)

 Барок се дели на три сегмента: 

1) Период преласка и рани барок - од 1600. до 1625. године

2) Високи барок - од 1625. до 1675. године 

3) Касни барок и рококо - од 1675. до 1750. године (Ботица 
Д., 2019, стр. 12)

Барокна архитектура у Италији

 Барок се у италијанској архитектури развио кроз два аспекта. 
Први аспект је архитектура Рима из 16. века где су најзначајнији за 
овај период били Браманте (Donato Bramante) и Рафаел (Raffaello 
Santi da Urbino), а други аспект је био утицај високе ренесансе 
архитектуре преводима антике, где су највећи утицај имали Мике-
ланђело (Michelangelo Buonarotti) и Вињола (Giacomo Barozzi). 

 У 18. веку Италија је и даље била подељена на мање држа-
вице – Краљевина Двеју Сицилија, Велико Војводство Тоскане, 
Република Венеција и папска држава, а само поједине су биле 
привлачна средишта за уметност. Једна од њих била је Венеција 
која је изнедрила велика ренесанса дела, за разлику од Рима који 
је постао средиште археологије. (Базин Г., 1975, стр. 167) 

 У Риму, архитектура је била и даље под утицајем Бернини-
јевог формализма – те је град стално напредовао. Након Берни-
нијеве смрти, Рим више није био средиште уметности. За разлику 
од Рима, у Венецији је било другачије стање -  архитекте које су 
радиле у Венецији следили су подстрек који је дао Балдасаре Лон-
гена (Baldassare Longhena). (Базин Г., 1975, стр. 167-171) 



Сагледавање урбанистичког контекста при градитељству сакралних објеката – упоредна анализа елемената барокне уметности са краја 18. века и њихова интерпретација у 21. веку

194

У почетку је било тешко разликовати позно ренесансне 
објекте од објеката насталих почетком формирања барокног стила. 
Међутим, Микеланђело је створио потпуно нови концепт архитек-
туре који се заснивао на скулптури. Нови скулпторски концепт 
архитектуре омогућио је да барокна зграда добије динамичност 
и експресивност. За разлику од Микеланђела, Вињола је барокној 
архитектури дао флуидан карактер помоћу овалних облика. (Хај-
ман М. & Трактенберг И., 2007, стр. 327-328)

Најбољи пример лонгитуидне основе је црква Ил Ђезу. 
Црква је једнобродна грађевина са две бочне капеле и олтаром. 
Поред тога, црква има полуобличасти унутрашњи простор. Ова-
ква интервенција у простору извршена је од стране Вињоле како 
подела брода не би издвајала односно одвојила вернике од олтар-
ског простора. (Хајман М. & Трактенберг И., 2007, стр. 327-328)

 Нешто касније, јужна Италија и Пијемонт почињу да се 
развијају у погледу архитектуре. Приликом владавине Карла VII 
(Charles V) подигнуте су многе грађевине као што су дворци у 
Каподимонту и Карсети, главна болница (Albergo dei Poveri) и позо-
риште San Carlo у Напуљу као и многе друге цркве и палате. Карло 
V је приликом своје владавине позвао архитекте са стране како би 
наставио са монуметалним грађење. Фердинандо Фуга (Ferdinando 
Fuga) био је архитекта који је донео нацрт за главну болницу, док 
је Ванвители (Luigi Vanvitelli) пројектовао велико краљевско оби-
тавалиште на захтев краља. (Базин Г., 1975, стр. 167-171)

За разлику од југа Италије, који се брзо развијао, север је 
заостајао. Тежњу ка рококу зауставио је архитекта Филипо Јувара 
(Filippo Juvarra) кога је у Торино позвао Виторио Амадео II Савој-
ски (Vittorio Amedeo Francesco di Savoia). Упркос Јувариној тежњи 
да се заустави рококо стил, стил је и даље био присутан. (Базин 
Г., 1975, стр. 167-171) 

Центар уметности и архитектуре пребацио се у Париз после 
1700. године. У Италији током 18. века, центар уметности и архи-
тектуре више није био Рим, већ је уметност почела да се развија 
северније од Рима, тачније у  Пијемонту и Торину. Град Пијемонт 
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није имао уметнике из своје околине, те је морао да се окрене 
позивима уметника из других места. (Хајман М. & Трактенберг 
И., 2007, стр. 327-328)

Обликовност, архитектонске форме и стилске 
карактеристике  у бароку

 У периоду високог барока Рим је био епицентар настанка 
најзначајнијих дела. Уметници се у овом периоду окрећу новим 
темама и тиме напуштају каконе који су били заступљени у фази 
противреформације. Архитектура је тада имала задатак да нађе 
најсложенију и најбогатију форму која би одговарала грађевинама. 
(Ботица Д., 2019, стр. 28)

За цркве се користио углавном централни и лонгитудинални 
тип, али димензије цркве су мање у односу на рани барок, али зато 
је ентеријер био далеко раскошнији. (Ботица Д., 2019, стр. 12)

Када је реч о архитеконским здањима, циљеви против 
реформације навели су да се граде нове цркве и да се заврше 
ренесансни пројекти који су већ започети. Међутим, одређени 
сегменти који су коришћени у претходним епохама, у периоду 
високог барока су само модификовани. Купола је у бароку добила 
елиптичнији профил иако се примењивала по Микеланђеловим 
принципима. (Џенсон Х. В. & Џенсон А. Ф., 2005, стр. 673)

Једна од теорија која се истицала била је да свет представља 
позорницу. Због тога је позоришна архитектура такође утицала на 
овај период како би се истакла сценичност архитектонске форме.   

Овакве идеје, да свет представља позорницу, биле су карак-
теристичне за примену и обликовање сакралних објеката. Наведени 
принцип решавања простора можемо сагледати на примерима 
истицања светишта издизањем и уоквиравањем, налик позорници. 
(Janson H.V., & Janson E.F., 1969, str. 673)
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Архитекта Филипо Јувара

 Филип Јувара је рођен у Месини, на Сицилији у породици 
златара. Његово прво уметничко образовање почело је у очевој 
сребрнарници, која је била једна од главних у Месини. Након неко-
лико година провединих на Сицилији, преселио се у Рим, где је 
студирао архитектуру код Карла и Франческа Фонтане.  (Manfredi 
D. Т., 2022)

 Прва фаза његове самосталне каријере била је заокупљена 
дизајнирањем свечаности и прослава, а највише се бавио дизајни-
рењем сценографија за позориште. Бавио се дизајнирањем сцена 
„под углом”. Порекло овог стила је нејасно. Фердинанд Гали тврди 
да га је он измислио у својој расправи „Цивилна архитектура”. 
(Filippo Juvarra Explained, 2022)

 Међутим стил је био у употреби и пре тога и то у делима 
Филипа Јуваре. Нешто касније, 1705. године Јувара је добио своју 
прву награду, представљајући пројекат краљевске палате. (Filippo 
Juvarra Explained, 2022)

 Филипо Јувара је дошао у Торино, захваљујући војводи од 
Савоја и краљу Сицилије, а као задатак је имао да пројектује велики 
број палата, краљевских резиденција, црква и капела. (Хајман М. 
& Трактенберг И., 2007, стр. 347-348)

 Филипо Јувара је у почетку био ограничен само на пројекте 
у Италији, све док није отпутовао у Шпанију и касније у Португал, 
где је радио на краљевској палати. Међутим, није се дуго задржао 
у овим земљама, те се убрзо вратио за Италију. (Filippo Juvarra 
Explained, 2022)

 У другој фази, Филипо Јувара је био под јаким утицајем 
римске архитектуре 17. века оријентисаној на линеарност и про-
сторну организацију. Поред тога, користио је декоративна решења 
из француске архитектуре и комбиновао их са римском архитек-
туром те је због тога постао један од значајних архитекта барока 
и рококо стила. (Filippo Juvarra, 2022)
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 Филипо Јувара, док је боравио у Торину, тежио је да своју 
концепцију архитектуре објасни тако што би себе дефинисао као 
„љубитеља Витрувијевих и Паладијевих канона”. (Manfredi D. 
Т., 2022)

 Између 1714. и 1734. године, док је боравио у Торину, 
Филипо Јувара сазрео је као архитекта што се огледа кроз габа-
рите реализованих објеката јер је у почецима своје каријере био 
ангажован при изради мањих објеката до зрелије фазе где ради 
објекте као што је базилика Суперга. (Gaspar J. L. S., 2022) 

 Један од његових званичних задатака у Торину било је 
подизање велике базилике Суперга. Овом базиликом, Јувара је 
показао да је „осетљив” на римски архитектонски канон. На овој 
базилици спојио је два стила – касни барок и неокласицизам. 
(Слика 1) (Gaspar J. L. S., 2022)

Сл. 1 - Скица базилике Суперга коју је нацртао Филипо Јувара,
преузето са: youtube.com/watch?v=adPUJEmEGKo, приступљено 22.12.2021. год.

Последње дане је провео у Торину, где је и даље радио на 
преуређењу града, као један од најтраженијих и најбољих архитекта 
тог времена. Међутим, Филипо умире 1736. године, а за собом 
оставља недовршене пројекте. (La storia di Filippo Juvarra, 2022)
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 Након његове смрти, за њим је остао његов ученик Бернандо 
Витоне (Bernando Vittone) који је примљен у Јуварину радионицу. 
Њих двојица су заједно стварали, креирајући достигнућа 18. века. 
(Хајман М. & Трактенберг И., 2007, стр. 347-348)

Анализа утицаја терена и природног окружења на 
формирање базилике

 Како би пројекат био успешан неопходно је извршити одре-
ђене анализе. Да би се пројекат „уклопио” у околину неопходно 
је бавити се анализом одређене регије или анализом одређеног 
урбанистичког подручја. Анализи предметног објекта може се при-
ступити на два начина: први кроз сагледавање терена без објекта 
базилике и други ктоз посматрање подручја и објекта у целости. 
Проучавање урбаног окружења, заправо, подразумева сепаратно 
проучавање свих његових елемената у односу на контекст града 
и као такво помаже даљем дефинисању будућих решења.

Анализа околине

 Приликом историјске анализе насеља и околине идентифи-
ковани су римски локалитети који су условили типолошки изглед 
објекта и даљи развој околине. Због велике ерозије у овом подручју, 
тло је стрмо и влажно. Међутим, ово није била мана већ предност 
обзиром да постоји лак приступ стазама, које повезују низију По 
и област Монферат, и које су омогућиле лакшу изградњу објеката. 
(Botero G., 1650, стр. 16-17)

 Идеја да се базилика подигне на врху истоименог брда била 
је новина. Брдо је у складу са својом топографијом сматрано као 
другачији предео и као позиција са које је визура на објекат дина-
мичнија у односу на равничарски део града. Значајан елемент при 
одабиру места за пројекат базилике био је пејзаж, јер се у периоду 
барока насеље на обронцима повезивало са добро пројектованим, 
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планираним и уређеним пејзажом, што се препознавало као про-
јекција кнежеве моћи над регионом. (Comoli V. & Volpiano M., 2000, 
str. 133-134)

Историјска анализа града

 Торино је основан од стране Римљана на крају 1.века п.н.е. 
те је сам град био елемент „романизације”. То се видело приликом 
постављања инфраструктуре на територији града. (Longhi C. & 
Devoti A., 2000, стр. 15)

 Торино је град који се развијао током 15. века. Тада су се 
архитекте и инжињери водили концептом да им је сваки избор 
наметнут или је вођен посебним административним актом. У 
овом периоду, приликом урбанизације града, пројекте су водиле 
краљевске архитекте. (Longhi C. & Devoti A., 2000)

 Од 1280. године град је под контролом породице Савој и 
тада је био мање значајан за разлику од других градова. Нешто 
касније, град ће поново доћи под Емануелом Филибертом који је 
омогућио да град постане престоница редефинисаног војдводства. 
(Longhi C. & Devoti A., 2000)

 Од 1280. године град је под контролом породице Савој и 
тада је био мање значајан за разлику од других градова. Нешто 
касније, град ће поново доћи под Емануелом Филибертом који је 
омогућио да град постане престоница редефинисаног војдводства. 
(Longhi C. & Devoti A., 2000)

 Као што је Вера Комоли (Vera Comoli) (2000) написала:

 „Прецизан нацрт за поновно оснивање војводства који је 
карактерисао политику централног савојског доба 15. века у новој 
европској политичкој равнотежи – изум главном града довела је 
до догађаја и процеса у урбанистичком планирању и архитектури 
који ће Торино учинити једним од најважнијих градова у Европи”. 
(Comoli V., 2000)
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Базилика Суперга (ит. Basilica di Superga)

 Архитектура барока је често заснована на овалним и дина-
мичним облицима како би појачали осећај покрета и сензуално-
сти. Осим тога, барокна архитектура је карактеристична по својој 
величини, закривљености, скулптурама, а најупечатљивија је по 
контрастима светлости и сенке као и тамног и светлог које се 
перципирало кроз осветљење у објекту. У ентеријеру су се при-
мењивале светле боје, а плафони су били живописно украшени. 
(Baroque architecture, 2022)

Архитектура - контекст и концепт

 Базилика Суперга, која се налази на истоименом брду сматра 
се „спомеником славља”. Изградња базилике почела је око 1717. 
године, а пројекат је добио Филипо Јувара – тадашњи архитекта 
са мало искуства. Јувара је планирао велики пројекат, али му брдо 
Суперга то није дозволило – те је морао да мења пројекат. (Basilica 
di Superga, 2022)

 Због своје позиције базилика је својом израженом верти-
каллношћу орјентир  како за град, тако и за пејзаж. Разлози за 
изградњу цркве на самом врху везани су за „политику о краљев-
ству”. Виторија Амедеа II, који је уводио иновације, одлучио је и да 
започне архитектонски и урбанистички програм који ће базилику 
Суперга истаћи у односу на остале базилике. Да би се ово приме-
нило, Виторио је именовао Филипа Јувара као главног архитекту, 
јер је у то време био најбољи и најшколованији архитекта у граду. 
Поред тога, стално је проучавао римску архитектуру, а нарочито 
Бороминија (Francesco Borromini), Бернинија (Giovanni Lorenzo 
Bernini)  и Пјетра да Кортона (Pietro da Cortona). (Gianasso E. & 
Corino V. P., 2011, стр. 123-132)
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 Када је Јувара дошао у Торино имао је неколико важних 
пројеката – проширење замка Риволи, затим изградњу верског 
комплекса на врху брда, краљевске станове и маузолеје. Тада је 
Јувара одлучио да све ове комплексе, заједно са базиликом, споји у 
један велики дизајн. (Gianasso E. & Corino V. P., 2011, стр. 123-132)

 Изградња базилике почела је у време породице Савој, 1714. 
године. Да би се изградио верски комплекс на брду, оно је морало 
бити денивелисано, а црква која се налазила на том брду морала 
је бити срушена. Приликом пројектовања цркве, као инспирацију 
архитекта је узео антички римски модел – Пантеон. За пројекат 
куполе угледао се на цркве San Pietro у Риму и San Carlo al Corso, 
док се за локацију звоника угледао на цркву Santa Agnese. Друге 
елементе које је преузео нису били аспекти античке архитектуре. 
Филипо Јувара је имао неколико решења, али крајњи пројекат се 
не разликује много од првог решења. Продужио је трем на три 
распона, као у Пантеону, повећао висину куполе како би се звоник 
и купола јасно видели издалека. Пронаос чине по четири стуба 
са сваке стране док звоник припада структури самог манастира. 
(Gianasso E. & Corino V. P., 2011, стр. 17-25)

 Висина цркве је око три пута већа од њене ширине. Наос 
чине осам стубова који носе куполу и директно повезује сту-
бове са горњом структуром куполе. Унутрашњост цркве је светла 
захваљујући прозорима који се налазе на самој куполи, што је 
било типично за Филипа, као и његов начин играња са светлом. У 
подруму базилике је била предвиђено место за краљевске погребне 
споменике. Пројекат није завршен од стране Филипа, већ је цркву 
завршио његов нећак Франческо Мартинез (Francesco Martinez). 
(Gianasso E. & Corino V. P., 2011, стр. 17-25)

 Иза цркве се налази манастир који првобитно замишљен 
да се налази на другом нивоу брда. Првобинто решење је било 
квадратног облика, а затим је архитекта продужио основу како 
би један део био намењен краљевској породици. (Gianasso E. & 
Corino V. P., 2011, стр. 17-25)
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 Основа базилике Суперга је кружног облика. Зачеље цркве 
је спојено правоугаоним манастирским простором, док је на про-
чеље цркве, где се налази и главни улаз у базилику постављена 
колонада квадратног портика. Пресек круга и правоугаоника је 
место где се пружа трансепт, а изнад круга формирана је купола. 
Високи тамбур са прозорима носи куполу са лантерном. (Слика 
2) (Хајман М. & Трактенберг И., 2007, стр. 346-347)

Сл. 2 - Основа базилике Суперга, преузето са:
http://idlespeculations-terryprest.blogspot.com/2010/09/superga-monument-to-nativity-of-

virgin.html, приступљено 22.12.2021. год.

Филипо Јувара је приликом пројектовања фасаде спојио 
стил Микеланђела и Бернинија, а главни улаз и трем подсећају 
на Пантеон. Базилика Суперга је један од пројекта Филипа Јуваре 
који представља разумевање есенцијалних обележја римског кла-
сичног барока, међутим, Филипо Јувара је овај пројекат додатно 
обогатио усвајањем концепта архитектуре северно од Алпа кроз 
пројектански приступ односа продора светлости у ентеријер што 
се сагледавало кроз динамичне контрасти светла и сенке. (Хајман 
М. & Трактенберг И., 2007, стр. 346-347)
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Ентеријер

 Црквом доминира купола која је висока 75 метара, док 
унутар наоса чине осам стубова који уједно и носе куполу. Цела 
црква је од мермера, а такође је обогаћена и рељефом Бернардина 
Каметија (Bernardino Cametti). Бочне стране украшене су сликама 
и скулптурама Бомонта (Beaumont), Себастијана Ричија (Sebastiano 
Ricci), Карла Антнија (Carlo Antonio Tantardini) и многих других. 
(Altare Maggiore a Superga, 2021) 

Оно што је за ову цркву специфично је то што је архитекта 
Филипо Јувара успео да ентеријер пројектује тако да изгледа отво-
рено и са пуно светлости. Аутори Марвин Трактенберг (Marvin 
Trachtenberg) и Изабел Хајман (Isabel Heinemann) поводом ове 
чињенице наводе следеће: „Користећи преградне стубове и велике 
отворене површине дифузне осветљености, трансформисао је 
традиционалне структуре и неконвенционалне, ваздушасте кавезе 
– пробијене и испуњене светлом – где су чврсти зидови ренесансе 
деловали чудесно олакшани.” (Хајман М. & Трактенберг И., 2007, 
стр. 347)

Филипо је приликом пројектовања ентеријера желео да 
нагласи декорацију и олтаре за богослужење који су били усклађени 
са архитектуром базилике. Око 1726. године почели су први радови 
на олтару „Анунцијате” и олтару који је посвећен Богороричином 
рођењу. (Benedetto, 2022)

Први олтар извајао је Бернардино Камети, док је други 
започео Франческо Модерати (Francesco Moderati), а завршио га 
Агостино Корнаки (Agostino Cornacchi). Олтари су направњени од 
мермера који је узет из Карара и транспортован у Рим на обраду. 
Након обраде послат је у Супергу. (Benedetto, 2022)

Јувара је захтевао да Камети нацрта рељеф за главни олтар, 
али онако како је он замислио, те је послао и нацрте. Јуварино 
решење се заснива на томе да фигуре буду прикзане у ваздуху. 
Фигуре су представљале Богородицу која у наручју држи Исуса, 
док обе фигуре држе анђели. Захтевао је да испод Богородице и 
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Исуса буду приказане фигуре витезова и коња у борби – што је 
представљало сећање на догађаје од  7. септембра 1706. године. 
(Слике 3 и 4) (Benedetto, 2022)

Сл. 3 - Скица олтара који је посвећен Богородици, коју је нацртао Филипо Јувара, 
преузето са: youtube.com/watch?v=adPUJEmEGKo, приступљено 22.12.2021. год.
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Сл. 4 - Олтар посвећен Богородици,
преузето са: https://www.juzaphoto.com/galleria.php?t=1595650&l=it, приступљено 

22.12.2021. год.

Осим упуства за ова два олтара, Јувара је послао нацрте 
и за четири олтара која се налазе у четири капеле. Поред олтара, 
Јувара је планирао и изградњу оргуља за цркву. (Benedetto, 2022)

Интерпретација барокне уметности у савременој архитек-
тури црква Santa Maria Goretti

 У граду Мормано, на југу Италије, изграђена је црква од 
белог бетона под називом Santa Maria Goretti. Црква је дело архи-
тектонског бироа Mario Cucinella Architects из Болоње. Идеја архи-
тектонског студија је била да пројектује цркву која синтетише 
савремену архитектуру уклопљену са постојећим објектима у 
подручју. (Ravenscroft Т., 2021)

 При пројектовању цркве преузимани су облици из барокне 
архитектуре, тако да основа цркве подсећа на детелину са четири 
листа. (Слика 5) (Ravenscroft Т., 2021)
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Сл. 5 – Основа цркве Santa Maria Goretti, преузето са:  https://www.archdaily.
com/974124/santa-maria-goretti-church-mario-cucinella-architects, приступљено: 

02. 03. 2022. gод.

Према истраживању, овај облик је био доминантан у реги-
ону Калабрије, поготово у сакралној архитектури. Осим барока, 
инспирација приликом пројектовања ове цркве били су природни 
мотиви и форме. Главни улаз дефинисан је усправним снопом, који 
формира крст наглашен расветом. (Слика 6) (Ravenscroft Т., 2021)

Сл. 6 – Главни улаз цркве Santa Maria Goretti, преузето са:  https://www.archdaily.
com/974124/santa-maria-goretti-church-mario-cucinella-architects,  приступљено: 

02. 03. 2022. год.
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Органски облици пренесени су и у енеријер. Унутрашњи 
зидови су монолитни, исто као и спољашњи, што је промишљено 
изведено како би се истакао облик цркве. Намештај је дизајниран 
од дрвета и може се постављати провизорно у зависности од намене 
простора. (Слика 7) (Ravenscroft Т., 2021)

Сл. 7 – Ентеријер цркве, преузето са:  https://www.archdaily.com/974124/santa-maria-
goretti-church-mario-cucinella-architects, приступљено: 02. 03. 2022. год.

Једноставан намештај је дизајниран не само да би нагласио 
форму зграде, већ омогућава посетиоцима да се фокусирају на 
динамичност светлости и сенке која се дешава кроз тканину која 
је позиционирана на плафону. (Слика 8) (Ravenscroft Т., 2021)

Сл. 8- Ентеријер цркве, тканина која виси са плафона, преузето са:  https://www.
archdaily.com/974124/santa-maria-goretti-church-mario-cucinella-architects, приступље-

но: 02. 03. 2022. год.
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Као инспирација за дизајн наведене тканине биле су итали-
јанске цркве San Carlo alle Quattro Fontane, и Sant'Ivo alla Sapienza 
архитекте Бороминија. (Pintos, 2022)

 Осим цркве, овај студио дизајнирало је и парохијски центар 
који припада наведеној цркви. Центар садржи парохијску салу, 
неколико учионица и има зелени кров.(Слика 9) (Pintos, 2022)

Сл. 9 – Основа цркве и основа парохијског центра, преузето са:  https://www.archdaily.
com/974124/santa-maria-goretti-church-mario-cucinella-architects, приступљено: 

02. 03. 2022. год.

Потрошња енергије и одржавање је минимално због дизајна 
и конструкције цркве. Одрживости пројекта доприносе зелени 
кровови, засађена унутрашња дворишта и башта испред објекта. 
(Pintos, 2022)
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Партерно уређење око базилике Естрела (ит. Basilica 
da Estrela)

У центру Лисабона, извршена је реконструкција партерног 
уређења у непосредном окружењу базилике Естрела, која се сматра 
националним спомеником, а која је некада била католички храм. 
(Totaro, 2022)

По налогу краљице Марије I од Браганце (Maria Isabel of 
Braganza), крајем 18. века планирана је изградња овог комплекса, 
међутим план градње је прекинут због рата те је комплекс остао 
недовршен. (Totaro, 2022)

 Приликом изградње овог комплекса стил који се пратио био 
је касни барок. Комплекс је укључивао краљевски трг са статуом 
краљице, а ова идеја је полазила од тога да комплекс добије на 
монументалности. Поред тога, комлпекс је  имао куполу са дуплим 
звоницима. Планирани трг никада није изграђен због политичке 
ситуације и ратних околности које су задесиле овај град. (Слике 
10, 11 и 12) (Totaro, 2022)

Сл. 10– Базилика Естерла, преузето са: https://www.kevmrc.com/basilica-da-estrela-
lisbon-portugal, пристпљено: 19. 03. 2022. год.
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Сл. 11– Купола базилике Естерла, преузето са: https://www.kevmrc.com/basilica-da-
estrela-lisbon-portugal, приступљено: 19. 03. 2022. год.

Сл. 12 - Звоник базилике Естерла, преузето са: https://www.kevmrc.com/basilica-da-
estrela-lisbon-portugal, приступљено: 19. 03. 2022. године
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Краљица је такође захтевала да цела базилика буде деко-
рисана статуама како би била „најлепша црква” Лисабона. (Слика 
13) (Basilica da Estrela, Lisbon , 2022)

Сл. 13 - Детаљ главне фасаде, преузето са: https://www.viator.com/en-SG/Lisbon-
attractions/Estrela-Basilica/d538-a20926, приступљено: 19. 03. 2022. год.

Пошто врт, који је првобитно био замишљен, никада није 
завршен једна од архитектонских бироа, Domitianus Arquitetura, 
добила је пројекат да направи мали врт који ће имати осмишљен 
прилаз до базилике.  Овај пројекат је наручила жупна црква Nosa 
Senjora da Lapa. (Totaro, 2022)

Архитектонски биро, поред овог, имала је задатак да рено-
вира купатила за особе са инвалидитетом и да пројектује дугачке 
клупе. Фирма која је радила овај пројекат, за дизајн клупа и стазе 
користила је исти камен којим је изграђена базилика Естерла. Један 
од архитекта, Пауло Тормента (Paulo Tormenta), рекао је следеће: 
„Користили смо исти камен којим је изграђена базилика како би 
дизајнирали нову стереотомију”. (Totaro, 2022)

За изградњу и дизајн коришћени су лиоз камени блокови 
који су омогућили да фирма направи аналогију са постојећом 
архитектуром. Дрвеће типуана које се налазило на овом месту 
такође је уклопљено као интегрални сегмент новопројектованог 
решења партерног уређења. (Слика 14) (Totaro, 2022)
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Сл. 14– Изглед базилике Естерла, преузето са: https://eumiesaward.com/work/4954, 
приступљено: 19. 03. 2022. год.

Закључак

 Филипо Јувара оставио је значајан траг у архитектури 
барока иако није био успешан на почетку своје каријере, када је 
радио само на пројектовању позоришта,  његов стил се полако 
развијао и достигао свој врхунац пројектовањем базилике Суперга, 
на којој је показао своје знање античке архитектуре. 

Међутим, Филипо Јувара није пројектовао само у Италији, 
већ је своје пројекте цркава и палата реализовао у Португалу, 
Италији и Шпанији, али ниједно дело није толико значајно као 
базилика Суперга. Период у којем је базилика саграђена, сматра 
се периодом  „револуције града Торина” јер је била потребна 
детаљна анализа града, као и детаљно и пажљиво приступање 
пројектовању базилике.

Филипо Јувара, иако је тада био млади архитекта са мало 
искуства, успео је да пројектује једну значајну базилику која спаја 
античку уметност и барокни класицизам. Ово његово дело било 
је једно од најзначајнијих пројекта у његовој каријери, али поред 
тога, ова базилика била је подсетник на моћ породице Савој. Бази-
лика Суперга већа је од осталих базилика, што је представљало 
иницијалну намеру Филипа Јуваре да она буде централни мотив 
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наведеног брда. Поред тога,  базилика Суперга је једно од његових 
решења у коме приказује типичну римску архитектуру – црква са 
централним планом и великом куполом.

 Приликом пројектовања објекта, Филипо Јувара је са посеб-
ном пажњом приступио дизајнирању ентеријера. Цео ентеријер 
дизајниран је белим мермером што упућује на раскош, док са 
друге стране холистички приступ пројектовању сагледава се и 
кроз усклађеност истоветних декоративних елемената како на 
фасади тако и у ентеријеру објекта – где је сарађивао са најбољим 
скулпторима тог времена. 

Филипо Јувара, иако је као млад архитекта приступио раду 
на наведеном пројекту, успео је да остави значајан траг у архитек-
тури тог периода и прослави се. 

Сагледавање контекста при градитељству сакралних обје-
ката био је један од главних елемената барока. Цркве су се градиле 
на местима која су била значајна за наручиваоца пројекта, како би 
они могли да искажу моћ над народом. У 18. веку више је пажње 
придавано овој врсти објеката јер је велики утицај на барокну 
уметност имала црква. 

Приликом интерпретације барокне уметности у 21. веку 
елементи који се сагледавају као значајни сегменти пројекта или 
постулата који су градили барокни стил у архитектури препознати 
су и искоришћени у креирању нових пројектних задатака. Један од 
оваквих примера где је контекст објекта анализиран и даље раз-
рађен у савременој архитектонској пракси јесте случај приликом 
изградње цркве Santa Maria Goretti, где се архитектонска фирма 
која је пројектовала ову цркву, осврнула на историјски део регије 
Калабрије, у којој је основа неправилног облика била доминантна. 

Један од најзаступљенијих коришћених материјала у барок-
ној архитектури и  уметности, приликом изградње сакралних 
објекта били су камен и мермер. Други пример имплементације 
архитектонских одлика представља пројекат интерпретације 
материјала, који је био доминантан у 18. веку, и његово поновно 
коришћење на базилици Естерла. Приликом пројектовања врта, 
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коришћен је исти камен који је употребљен и при иницијалној 
градњи базилике, тако да модеран дизајн мобилијара не ремети и 
не нарушава архитектуру базилике Естерла.

Литература

Књиге:

Базин Г. (1975). Барок и рококо. Београд: Југославија, Београд.

Ботица Д. (2019). Архитектура барока. Загреб: Филозофски факултет 
свеучилишта.

Велфин Х. (2000). Ренесанса и барок, истраживање о суштини и 
настанку барокног стила у Италији. Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана 
Стојановића.

Роси A. (1966) Архитектура града. Карловац: Библиотека псефизма, 
Наклада друштва архитеката грађевинара и геодета. 

Хајман M. & Трактенберг И., (2007) Архитектура од праисторије до 
постмодернизма. Нови Сад: Грађевинска књига д.о.о.

Џенсон Х. В. & Џенсон А. Ф. (2005) Историја уметности. Вараждин: 
Станек.

Longhi С. & Devoti A. (2000) The Roman and Medieval City on Vera Comoli. 
Turin: Architectural Guides.

Botero G.(1650) Relatione di Piamonte on Relationi Universali. Venezia: 
ed. Venezia.

Gianasso E. & Corino V. P.(2011) La Reale Basilica di Superga. Turin: Omega 
Edizioni.

Comoli V.(2000) Introduction to the city of Ancien Régime. Turin: Archi-
tectural Guides 

Comoli V. & Volpiano M. (2000) The Hill System. Turin: Architectural Guides. 

Janson H.V., & Janson E.F. (1969). Istorija umetnosti, dopunjeno izdanje. 
New York: Begen Comerc d.o.o.

Wittkower R. (1958). Art und architecture in Italy 1600-1750. London: 
Penguin Books.



Марија Војисављевић

215

Електронски извори:

Одлике барока, п. К. (2022, март 18), 4, преузето са Word Press: https://
karavadjo.wordpress.com/about/

Altare Maggiore a Superga. (2021, 12 22). Преузето са Juzaphoto: https://
www.juzaphoto.com/galleria.php?t=1595650&l=it

Baroque architecture. (2022, 01 02). Преузето са Britannica: https://www.
britannica.com/art/Baroque-architecture

Basilica da Estrela, Lisbon . (2022, 03 22). Преузето са Kevmrc: https://
www.kevmrc.com/basilica-da-estrela-lisbon-portugal

Basilica di Superga. (2022, 01 02). Преузето са Wikiwand: https://www.
wikiwand.com/it/Basilica_di_Superga

Benedetto. (2022, 01 02). La Basilica di Superga - cenni storici del più grande 
monumento Juvarriano. Преузето са Arpnet: http://www.arpnet.it/superga/storia.htm)

Filippo Juvarra. (2022, 12 22). Преузето са Wikiwand: https://www.wiki-
wand.com/it/Filippo_Juvarra#/Biografia

Filippo Juvarra Explained. (2022, 12 22). Преузето са Everything explained 
today: https://everything.explained.today/Filippo_Juvarra/

Gaspar J. L. S. (2022, 02 18). Juvarra Filippo, Messina 1678 – Arquitecto. 
Преузето са Real academia de la historia: https://dbe.rah.es/biografias/15496/filip-
po-juvarra

La storia di Filippo Juvarra. (2022, 02 18). Преузето са Strettoweb: http://
www.strettoweb.com/2021/11/la-storia-di-filippo-juvarra/1266385/

Manfredi D. Т. (2022, 12 22). 1. Преузето са Treccani: https://www.treccani.
it/enciclopedia/filippo-juvarra_%28Dizionario-Biografico%29/

Pintos. (2022, 03 18). Santa Maria Goretti Church / Mario Cucinella Archi-
tects. Преузето са Archdaily: https://www.archdaily.com/974124/santa-maria-go-
retti-church-mario-cucinella-architects

Ravenscroft Т. (2021, 12 23). Mario Cucinella Architects creates "serene and 
monolithic" church in Italian hill top town. Преузето са Dezeen: https://www.dezeen.
com/2021/12/23/santa-maria-goretti-church-mormanno-italy-mario-cucinella-archite

Totaro. (2022, 03 22). A silent urban intervention in the heart of Lis-
bon. Преузето са Domusweb: https://www.domusweb.it/en/architecture/
gallery/2021/05/31/a-silent-urban-intervention-in-the-heart-of-lisbon.html?utm_
term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_so



Сагледавање урбанистичког контекста при градитељству сакралних објеката – упоредна анализа елемената барокне уметности са краја 18. века и њихова интерпретација у 21. веку

216

Попис илустрација

Слика 1 - Скица базилике Суперга коју је нацртао Филипо Јувара

Слика 2 - Основа базилике Суперга

Слика 3 - Скица олтара који је посвећен Богородици, коју је нацртао 
Филипо Јувара

Слика 4 - Олтар посвећен Богородиц

Слика 5 – Основа цркве Santa Maria Goretti

Слика 6 – Главни улаз цркве Santa Maria Goretti.

Слика 7 – Ентеријер цркве.

Слика 8 - Ентеријер цркве, тканина која виси са плафона.

Слика 9 – Основа цркве и основа парохијског центра.

Слика 10 – Базилика Естерла

Слика 11 – Купола базилике Естерла

Слика 12 - Звоник базилике Естерла

Слика 13 - Детаљ главне фасаде

Слика 14 – Изглед базилике Естерла.



Марија Војисављевић

217

Discernment of the urban context during the 
construction of sacred buildings - a comparative analysis 

of elements of baroque art from the end of the 18th 
century and their interpretation in the 21st century

Marija Vojisavljević

Abstract: The subject of this paper is the analysis of baroque style history 
as well as factors which had an impact on the construction of baroque basilica of 
Superga, by architect Filippo Juvarra. The goal of the paper is to represent the contex-
tual perception of construction of sacred architecture which can be seen in example 
of the basilica of Superga. The paper wants to show how contemporary architectural 
practice can borrow important postulates of  Baroque from  late 18th  century and can 
execute correct interpretation in the 21st century when building objects or adapting 
them in contemporary architectural practice. Analyzing contemporary architectural 
practice is done on two characteristic examples, Santa Maria Goretti and basilica da 
Esterla where we can see different approaches when designing, but the same emphasis 
architectural heritage and all of its segments.

Key words: baroque, basilica of Superga, Filippo Juvarra, context, modern 
architectural practice
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ТЕОРИЈА УМЕТНОСТИ

АНАЛИЗА ОБЛИКОВНОСТИ И 
ЕКОЛОШКОГ АСПЕКТА ПРИКАЗАНА 

КРОЗ СТУДИЈУ СЛУЧАЈА 
ПАВИЉОНСКИХ СТРУКТУРА

Наталија Чекеревац*

Филолошко-уметнички факултет 
(Универзитет у Крагујевцу)

Апстракт: У предметном раду анализирани су облик, функција и 
амбијент одређених павиљона са изложбе „Експо 2020” која се одржава у Дуба-
ију. Направљени објекти су засновани на повезивању са природом и очувању 
екосистема кроз технологију и ум човека. Технолошки развитак је на вишем 
нивоу у односу на очување природе и екосистем, што значајно утиче на живот 
свих организама ове планете. Рад истиче могућност визуелног приказа еко-
лошког значаја кроз архитектуру. Циљ овог рада је да анализира повезаност 
обликовности и екологије кроз архитектуру финског, канадског и сингапурског 
павиљона. На крају рада дат је преглед могућности на који начин се визуелно 
популацији може скренути пажња на одређени проблем.

Кључне речи: павиљон, обликовност објекта, функционалност објекта, 
амбијент и екологија.

Увод

У архитектури термин павиљон има неколико значења. У 
архитектонском смислу, односи се на зграду, која је или самостална 
или у склопу главне зграде, уопштено говорећи објекат отвореног 
типа. У појединим земљама азијског континента, павиљони служе 
као храмови и склоништа за друге активности на отвореном, који 
нису искључиво верског типа. Многи паркови имају павиљоне 
који пружају хлад и служе као место за одмор. (Kuiper, 2017) Данас 
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павиљони могу бити привремени или трајни објекат, чак могу 
променити облик и функцију павиљони се могу користити као 
склониште, место за седење, место за окупљање, кафић, у сврху 
изложбе и многих других намена. Павиљон као врста објекта, у 
архитектури има велики значај, а у свету постоје многобројне 
изложбе најразличитијих обликовности павиљона.

Економски развој индустријализованих земаља је на основу 
потрошње ресурса и загађења широм света како дугорочно, тако 
и краткорочно утицао на глобално загревање и друге проблеме. 
(Gomez Genua & Mitxelena, 2017) Све већи еколошки проблеми 
нас доводе до сазнања да постепено стагнира развој друштва, па 
тако и архитектуре на еколошком плану. Појава екологизације 
мишљења је први корак у побољшавању везе човека са природом. 
Како архитектура врши значајан утицај на животну средину, утицај 
екологије је све важнији у самом пројектовању. (Komljenović, 2019) 
У складу са тим, данас се кроз архитектуру све више пропагира 
очување природе и екосистема, чиме се подиже свест људи, који 
их наводи на размишљање о важности очувања животне средине. 
Одабир материјала и начина изградње објеката у архитектури 
значајно доприносе томе. Разноврсне изложбе попут „Експо 2020”, 
на светском нивоу промовишу развој човечанства и људског ума 
кроз технологију и одржавање екосистема, чиме се визуелно скреће 
пажња на светске проблеме који утичу на данашњу популацију. 
(Goodwin, 2022) Визуелним ствараоцима је задатак такође да на 
очигледан начин представе решење проблема савременог доба, 
како би посматрачима то приближили, кроз обликовност фасада 
или општих карактеристика и функције објекта, не само употребом 
еколошких материјала.

Историјат еколошке архитектуре

Године 1837. научник Louis Agassiz, био је први који је дока-
зао да је Земља била изложена прошлом леденом добу, како је он 
то назвао. Научници су почели добро да примећују климатске 
промене и желели су да пронађу одговоре на своја питања о брзом 
порасту температуре Земље и воде. Научници су схватили да гасови 
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у атмосфери изазивају "ефекат стаклене баште" који утиче на ове 
промене, а нижи ниво гаса угљен-диоксида би могао бити добро 
решење. (AbdelKadera, Faggalb & Ehabc, 2017)

Нове грађевинске технологије почеле су да трансформишу 
урбани пејзаж. Појава клима-уређаја, флуоресцентног осветљења 
мале снаге, конструкцијског челика и рефлектујућег стакла омо-
гућила је затворене стаклене и челичне конструкције које се могу 
грејати и хладити масивним ХВАЦ (грејање, вентилација и клима-
тизација) системима, захваљујући доступности јефтиних фосил-
них горива. „Стаклена кутија” међународног стила постала је 
икона дизајна америчких градова и брзорастућих предграђа, из 
којих је у то време била зграда Chrysler building и the Empire State 
Building у Њујорку. Ове технологије су започеле регресивни покрет 
у архитектури у којем су архитекте почеле да игноришу климатска 
питања и њихов утицај на зграде и станаре. Повећање сложености 
у индустрији је такође довело до специјализације професионалаца, 
што је довело до губитка архитеката. Ова специјализација је довела 
до све већег недостатка комуникације између професионалаца, 
а самим тим и до недостатка читавог системског размишљања у 
пројектовању различитих делова зграде. Овај проблем ће почети 
да се решава тек почетком 21. века кроз интегрисани процес про-
јектовања. (AbdelKadera, Faggalb & Ehabc, 2017)

Екологија се у правом смислу речи формирала тек у другој 
половини XIX века, а процват je доживела после педесетих година 
XX века,  када  је  прихваћено сазнање да човек  не  може  при-
свајати природу не  водећи рачуна о  законитостима које  владају 
у  њој, а да  тиме не угрози  и услове за  свој опстанак.  Уствари 
екологија  као  наука  настаје  онда  када економска  активност  
човека  почиње  трајно  да деградира  природно окружење  и  услед  
тога  доводи у  питање свој  опстанак  или  битно  мења услове 
за свој развој. Зато екологија почиње да се бави условима које би 
економска активност требало да испуни и границама које мора 
поштовати да не би изазвале ефекте супротне својим циљевима.  
Еколошки  проблеми  постали  су  предмет  истраживања  и  реша-
вања  онда  када  нарушавање  еколошке равнотеже није погађало 
само радничку већ и буржоаску класу. После Другог  светског  рата,  
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развој  екологије  био  је условљен  и сазнањем  да је  економски 
развој  који је омогућен  усавршавањем  оруђа  за  рад  и  новим  
технологијама,  дошао  у  сукоб  са  друштвеним напретком, који 
је постао ограничен све изразитијом неравнотежом  између стопе 
раста становништва и опадаућих  животних  ресурса.  Поједини  
еколошки  проблеми  нису  могли  успешно  да  се  реше  техничким 
мерама. ( Ђорђевић и Цветковић, 2014)

Поред толиког напретка човечанства и могућности кроз 
технологију, место да поспешимо опстанак природе и свих живих 
организама, ми се неодговорно опходимо према томе и не посвећу-
јемо довољно пажње. Људи не воде рачуна о неговању природе, већ 
је свесно загађују. Ради тога долази до глобалног загревања и свих 
других проблема на светском нивоу. Климатске промене, једног 
дана ће довести до нестанка свих живих организама на планети.

Свесни ове ситуације, после Другог светског рата, форми-
рани су еколошки покрети чији су се идеали заснивали на „еколо-
шкој заштити”. Питање је било како да наставе да живе и стварају, 
али без угрожавања животне средине. Појавили су се термини 
„еколошки” и „одрживи”, а уз њих су се развијале и теорије и праксе. 
Архитектура је, заиста, одговорна за већи део потрошње ресурса и  
производње загађујућих материја. Архитектура такође мора бити 
еколошка. Ово је један од разлога зашто су зграде каталогизоване и 
сертификоване за одређени степен одрживости и енергетске ефика-
сности. (Gomez Genua & Mitxelena, 2017) Шездесете су биле време 
када су обични људи нашли свој глас о низу питања, укључујући 
животну средину, женска права, социјалну правду и ратовање. Од 
1960-их па надаље примећена је трајна акција у вези са питањима 
одрживости са растућим замахом ка позитивним променама. 
Дакле, током 1960-их, све већа забринутост око економског раста 
и његових ефеката на животну средину извела је на површину 
питања „одрживости” животне средине.  Мала група напредних 
архитеката и еколога инспирисана књигом Rachel Carson (Silent 
Spring, 1962), радом Victor Olgyay (Design with Climate, 1963) и 
Ralph Knowles (Form  and Stability, 1967), почели да доводе у питање 
сврсисходност градње на овај начин. Конференција Уједињених 
нација о човековом окружењу 1972. године била је први велики 
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састанак који је разматрао како људска активност утиче на животну 
средину. Иако је архитектонска дисциплина директно повезана са 
овим развојем, развој грађевинског поља доказано је формирањем 
Енергетског комитета Америчког института архитеката (АИА). На 
други начин, „зелени покрет” са дубоким филозофским коренима 
и јаким политичким конотацијама, спојио се као комбинација свих 
претходних покрета заштите животне средине. Хитна питања као 
што су економска стабилност, незапосленост, енергија, загађење 
и друштвене промене створиле су основни покрет са снажном 
идеологијом зелене политике. То је била прва деценија када је 
проглашен „Дан планете Земље”. Индустрија зелене градње ожи-
вела је средином, до касних 1980-их када су цене нафте почеле да 
расту. Такође, увидели су различите покушаје да се реше еколошка 
питања, укључујући економску одрживост, контролу становништва, 
загађење и еколошко уништење. Извештаји Уједињених нација 
раних 1980-их дали су прву дефиницију појма „одрживи развој”. 
Почетком 1990-их, упозорења научника о глобалном загревању 
привукла су огромну пажњу јавности. Као резултат тога, почео је 
да се појављује хибридни покрет: одрживост, екологија и зелени 
покрети и почели су да се преклапају. Од тада се три термина и 
даље користе као заменљиви. На много начина, појава вишеструких 
„аката одрживости” током 2000-их одражава разноликост коју је 
постмодерни утицај имао на зелени дизајн 1980-их. Покрети су се 
наставили, дефиниције одрживих и зелених термина су се развијале, 
док су организације које су усвајале концепт почеле широко да се 
распростиру. Зелена архитектура се после 2000. године проширила 
широм света са сложенијим, већим програмима и ширим разма-
трањима. Одрживост је укључивала фокус на урбанизам и зграде, 
док је зелена архитектура еволуирала до већег нивоа интеграције и 
софистицираности обновљивих технологија. (AbdelKadera, Faggalb 
& Ehabc, 2017)
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Одрживи развој као концепт нове архитектуре

Концепт одрживог развоја може се формулисати на разли-
чите начине. У теорији и пракси се углавном препознају четири 
приступа у остваривању концепта одржовог развоја, то јест:

- одржавање непромењеног обима потрошње,

- одржавање непромењених залиха природних ресурса,

- утврђивање стандарда безбедног минимума и

- примена оперативних еколошких принципа.

Четврти приступ полази од тога да еколошки принципи 
треба да буду водиља друштву у његовом кретању у правцу одр-
живог развоја. Савременом човеку је немогуће да избегне утицај 
на животну средину, али се тај утицај може свести на најмању 
могућу меру уз придржавање одређених принципа (начела) који 
чине политику одрживог развоја. Придржавање ових принципа 
омогућује развој људског друштва уз очување животне средине. У 
те принципе, пре свега, спадају: интегрисаност, предострожност, 
обновљивост ресурса и превентивно деловање. Сви ови принципи, 
као и главни – минимизација утицаја на средину – инкорпорирани 
су или се инкорпорирају у регулативу Европске уније. (Štrbac, 
Vuković, Voza i Sokić, 2012)

Интегрисаност је један од најсвеобухватнијих принципа 
одрживог развоја и он се, пре свега, односи на доношење политич-
ких одлука у свим сегментима одлучивања. Ипак, одлучивање се 
може разматрати на три нивоа примене, то јест на нивоу: друштва, 
привреде и производа. На нивоу друштва овај принцип се спроводи 
у домену одлучивања, односно у политици, што је највише санк-
ционисано правним средствима. Додатну, а значајну компоненту, 
у овом смислу, представља укључивање (интегрисање) целокупног 
становништва у бригу о животној средини. То се постиже разви-
јањем јавне свести о проблемима животне средине и конкретним 
решењима тих проблема, то јест едукацијом становништва у том 
домену – од бриге, рецимо, о кућном отпаду до бриге о издувним 
гасовима аутомобила. (Štrbac, Vuković, Voza i Sokić, 2012)
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На нивоу привреде примена принципа интегрисаности 
обично подразумева увођење правних обавеза привредним субјек-
тима да одговорно управљају отпадом и емисијама (у атмосферу, 
воду и земљиште) и стварање интегрисане мреже пунктова за 
решавање проблема отпада. У том контексту је и прописано обе-
лежавање производа, нарочито у вези са садржајем штетних суп-
станци. О отпаду се води рачуна већ током производње (на самом 
извору), а не само по истеку коришћења производа што је дуго 
била уобичајена пракса. (Štrbac, Vuković, Voza i Sokić, 2012)

На нивоу производа принцип интегрисаности је често 
инкорпориран посредно. Основна логика овог нивоа бриге о сре-
дини је да се, приликом дефинисања производа, унапред (пре-
зентивно) дефинише и његов утицај на животнусредину, и то 
интегрално – од производње (и ресурса који се за производњу 
користе) до отпада који се ствара приликом производње, транс-
порта и коришћења. Практични облици овог принципа укључују 
и усмеравање пажње на производ, односно груписање производа 
у домену решавања отпада, али, исто тако, и јасну декларацију о 
утрошеној енергији за његову производњу. Принцип предостро-
жности подстиче политичке актере да доносе одлуке у области 
заштите животне средине и у ситуацијама када не постоје недво-
смислени научни докази о штетности или размерама штетног 
деловања неке активности на људе или екосистеме. То значи да 
понекад предност треба дати принципу предострожности уме-
сто преовлађујућем принципу познатом као: ,чекај и види’’ (wait 
and see, енгл.). Легислатива о генетски модификованим органи-
змима (ГМО) представља новији пример примене принципа пре-
дострожности. Заправо, цела ГМО легислатива је и створена због 
чињенице да науци није познат утицај новостворених (генетички 
модификованих) врста на биодиверзитет (разноврсност) сродних 
врста, као ни са тим повезан општи утицај на животну средину. 
Принцип обновљивости ресурса се заправо често своди на очување 
(конзервацију) природног фонда неког ресурса, било да је реч о 
енергији или сировини. Овај принцип је садржан у великом броју 
активности – од повећања ефикасности, односно искоришћења 
ресурса, до повећања уштеда смањењем губитака или, рецимо, 
повећања рециклабилности. (Štrbac, Vuković, Voza i Sokić, 2012)
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Битно је разликовати два основна типа ресурса – исцрпљиве 
и неисцрпљиве –, а у оквиру првих, обновљиве од необновљивих. 
Од необновљивих ресурса, за човечанство су најкориснији потро-
шни ресурси; у првом реду, фосилних горива. Принцип превен-
тивног деловања је заправо универзална техника за спровођење 
свих принципа одрживости, а заправо је заступљен у целокупној 
политици Европске уније у области заштите животне средине. 
Превентивно деловање је главни метод и приступ у интеграцији 
политике животне средине у друге политике и одлучивање. Читав 
систем интегрисаног решавања проблема отпада је резултат при-
мене управо овог принципа. Осим тога, интегрисана политика 
производа (ИПП) је један од новијих примера превентивног дело-
вања. (Štrbac, Vuković, Voza i Sokić, 2012)

Основни покретач општег развоја у будућности биће темпо 
прихватања и имплементације циркуларне економије уз употребу 
адекватних материјала. Тренутно, још увек већина производа није 
или је тешко биоразградива, а они који могу да се рециклирају, могу 
то само ограничени број пута. Због тога је улагање у истраживање 
и развој технологија неопходно ради озбиљније примене овог 
концепта. (Матић, 2019) Основни циљ циркуларног дизајна је ства-
рање дуготрајних  производа чији цео животни век у потпуности 
контролишемо, како бисмо осигурали њихов позитиван утицај на 
животну средину. Усредсређивањем на иновације и свакодневно 
учење, можемо се изборити за бољу будућност свих нас. Дизајн 
и пројеклтовање имају важну улогу подизања свести друштва, 
сходно томе морају искористити сав потенцијал. (Матић, 2019) 

Као закључак, проучавање одрживости и историје зеленог 
покрета сматра се дубоком студијом за мудар план који помаже да 
се минимизира удео изграђеног окружења у еколошкој кризи на 
ефикасан начин суочавајући се са временом, условима и приро-
дом савремених проблема, кроз учење из историје. (AbdelKadera, 
Faggalb & Ehabc, 2017)

Упркос великим очекивањима од модела одрживог развоја, 
велику препреку на путу његове реализације представља недовољно 
развијена еколошка свест појединаца који чине генерацију. Речју, 
поставља се питање како мотивисати садашње генерације да делују 
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активно с погледом упереним у будућност и на потребе потоњих 
нараштаја. Чини се да је степен одговорности који се очекује од 
садашњих становника према будућим генерацијама у раскораку 
с противуслугом (надокнадом) на коју могу да рачунају садашње 
генерације. Развијање надгенерацијског осећаја заједништва, као и 
свести о сопственом положају у низу генерација, могло би допри-
нети још израженијем присуству и имплементацији идеје одрживог 
развоја. (Štrbac, Vuković, Voza i Sokić, 2012)

Анализа обликовности и еколошког аспекта 
павиљонских структура

У визуелној култури, као и у практичним поступцима обли-
ковања и грађења, појам унутра своди се и на својства структуре 
материјала. Од најстаријих времена знало се чиме се може нешто 
обликовати и градити. Та врста знања била је пресудна за настанак 
градова и првих обележја урбане културе, јер је град нешто што је 
унутра, затворено у одбрамбене зидове. То је унутрашња целина 
издвојена од осталог пространства. Појам унутра и унутрашње, 
везује се и за лични доживљај. Може се рећи да је унутрашње, 
врста приказа онога што је споља и које увек визуелно доминира. 
(Богдановић и Бурић, 1999)

Материјали поред својих физичких и хемијских својстава 
имају и обележја визуелне изражајности. Њих откривају чуло 
вида и додира. За визуелну културу је важан „додир погледом”, 
што значи да се самим виђењем доживљавају својства материјала 
и његове површине. Оно што визуелним опажањем или додиром 
осетимо као одређено стање материјала називамо текструра. Она 
се исказује као глатко, храпаво, масно, суво и друго, чиме се као 
својства испољавају одређена стања и значења. (Богдановић и 
Бурић, 1999)
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Када сумирамо претходне исказе, можемо закључити да 
је за обликовање објекта потребно сагледати целокупан простор 
који га окружује, како би се исти у потпуности припојио целини у 
којој се налази и чији је део, односно амбијенту. Једнако је важна и 
употреба складних материјала који додатно, визуелно могу нагла-
сити обликовност објекта.

Кроз рад су анализиране три павиљонске структуре са 
изложбе „Експо 2020”. Акценат је стављен на еколошки аспект 
истих, где је визуелно приказан значај очувања природе. Тема 
изложбе доприноси решењу проблема данашњице и указивању 
на загађивање екосистема. Можемо видети да се визуелним путем 
може представити решење проблема и колико је важан такав начин 
представе идеје, ради бољег опажања и схватања посматрача.

Фински павиљон

Главна тема учешћа Финске је „Дељење будуће среће”. 
Желели су да дочарају финска природна окружења кроз матери-
јализацију и атмосферу.  Финска срећа је заснована на симбиози 
људи, природе и технологије. Ова дубока веза је извор квалитета 
свакодневног финског живота који су они кроз овај објекат пред-
ставили посетиоцима. Овај павиљон има назив ,Снежни огртач” 
и дизајнирала га је компанија JKMM Architects. (Cutieru, 2021) (Сл. 
1, 2 и 3)

Сл. 1. Приказ улаза павиљона ,Снежни огртач”,
https://www.archdaily.com/969494/finlands-pavilion-at-expo-2020-dubai-evokes-the-

countrys-strong-connection-with-nature, приступљено: октобра 2021. год.
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Објекат је у облику квадра, беле боје. Споља посматран 
делује крајње минималистички и сведено, што даје дозу мисте-
риозности и наводи посматрача да се запита шта се налази уну-
тар објекта. Улаз, налик на улаз у шатор инспирисан је арапском 
традицијом, тако да је цео архитектонски концепт заснован на 
карактеристикама двеју земаља. Бела боја објекта представља 
први снег у овој нордијској земљи. Принцип квадра, узет је као 
идеја за пројекат. Овај павиљон издваја се од других јер ствара 
атмосферу интимности што је потпуно другачије од уобичајеног 
модела павиљона. (Сл. 2)

Сл. 2. Дигитални приказ павиљона,
https://www.archdaily.com/969494/finlands-pavilion-at-expo-2020-dubai-evokes-the-

countrys-strong-connection-with-nature, приступљено: октобра 2021. год.

Различитост материјала сведена је на минимум, а као главни, 
најзаступљенији материјал користи се дрво. У ентеријеру бела 
фасада је направљена од затегнуте индустријске тканине која је у 
контрасту са подом обложеним плочицама. Изложбени простор 
садржи дугачак филмски екран који приказује природу и техноло-
гију која се свакодневно преплиће у Финској. (Cutieru, 2021) (Сл. 3)
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Сл. 3. Приказ ентеријера павиљона,
https://www.archdaily.com/969494/finlands-pavilion-at-expo-2020-dubai-evokes-the-

countrys-strong-connection-with-nature, приступљено: октобра 2021. год.

JKMM Architects су осмислили пет елемената који су испре-
плетени у дизајну павиљона тако да на визуелни начин приказују 
значај природе у њиховој земљи: Cool Breeze, First Snow, Wooden 
Heart, Frozen Art and Fresh Water. Cool Breeze je oznaka u obliku 
jedra na ulazu u paviljon. Алуминијумска површина са сатенском 
текстуром и органски облик визуелно делују са оближњим еле-
ментима воде и упућују фокус на природу. First Snow карактерише 
једноставан, али упечатљив изглед структуре који истовремено 
представља снежни огртач и отвор до шатора. Чиста бела боја 
затегнуте индустријске тканине минимизира сунчеву светлост и 
креира заклон. Wooden Heart је централни простор налик клисури 
урезан у зграду и дизајниран као средиште за састанке, док је Frozen 
Art инспирисан ледом у облику диска на залеђеним језерима у 
Финској, назив који је дат финском граниту плочице (нискоугље-
ничне и 100% рециклажне) које се налазе унутар павиљона, као 
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и око водених објеката. На крају, Fresh Water је назив за базене 
испред павиљона. Представљајући два језера , вода хлади ваздух 
и појачава везу Финске са природом. (Cutieru, 2021) (Сл. 4)

Сл. 4. Приказ позиција еколошког мотива визуелно представљена кроз сегменте пави-
љона ,Снежни огртач”, илустрација аутора текста

Дизајном овог павиљона, желели су да свету представе 
карактеристике природе њихове земље. Увођењем претходно 
споменутих пет елемената, визуелно су представили важност 
и лепоту истих, док су кроз примену еколошких материјала на 
додатан начин презентовали очување екосистемa. Ово су уједно 
еколошке карактеристике павиљона које визуелно приближавају 
слику проблема данашњег времена.
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Канадски павиљон

Овај павиљон има за циљ повезивање две културе, пона-
вљањем канадских пејзажа и увођењем арапских архитектонских 
елемената са фасадом од дрвене решетке. Павиљон је уметничка 
инсталација која у изложбени простор доноси поетску рефлексију 
о неизвесној будућности екосистема. Павиљон је дизајниран од 
стране Moriyama & Teshima Architects и грађевинске компаније 
ElisDon. Павиљон се састоји од три главне области: јавне пре-
зентације, пословног простора и административног и помоћног 
простора. (Cutieru, 2021)

Канадски павиљон у доњем делу садржи дрвене стубове 
који граде прстенасту форму и имају конструктивну улогу ослонца, 
унутар тога налазе се преградни зидови осликани канадским 
пејзажима. Около су распоређени елементи коцкасте форме са 
кутијама фосилизованих птица, подижући свест о претњама са 
којима се суочавају екосистеми широм света. Насупрот доњем 
делу објекта који је затвореније форме, уочавамо решеткасту 
структуру горњег дела павиљона, који даје дозу прозрачности и 
концепт олакшавајуће улоге. (Сл. 5)

Сл. 5. Приказ канадског павиљона,
https://www.archdaily.com/969398/canadian-pavilion-at-expo-2020-dubai, приступљено: 

октобра 2021. год.
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Код наведеног објекта претежно доминира употреба дрвета 
као главног материјала. Осликани пејзажи употпуњују концепт 
идеје дизајнера и гледаоцу приближавају изглед канадске природе. 
Употребом сивих тонова пејзажа супротстављају се нијансе браон 
и наранџасте боје. Изложбени део је поред слика смисаоно надо-
пуњен и текстом који ближе објашњава идеју павиљона. 

Обликовност овог објекта је заснована на комплементар-
ном контрасту форме. Еколошки развитак представљен је кроз 
осликан доњи део павиљона, исписане текстове и пропратним 
елементима фосила птица. Њихова идеја је да визуелно прикажу 
претње екосистему, поред примене дрвета  из обновљиве средине, 
као материјала који је већим делом коришћен у изградњи објекта. 
(Сл. 7)

Сл. 7. Приказ позиције пејзажа и фосилизираних остатака на канадском павиљону, 
илустрација аутора текста
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Сингапурски павиљон

Пројекат сингапурског павиљона приказује део сингапур-
ског урбаног окружења који представља визију града у природи. 
Идеја пројекта тежи ка одрживој будућности која спаја архитектуру, 
природу, технологију и културу што прати назив овог павиљона 
,Природа. Природа". Будућност Овај павиљон је дизајниран од 
стране WOHA Architects.  (Cutieru, 2021) (Сл. 8)

Сл. 8. Приказ сингапурског павиљона,

https://www.archdaily.com/969262/singapores-pavilion-at-expo-2020-dubai-illustrates-the-
vision-of-architecture-in-nature, приступљено: октобра 2021. год.

Доњи део објекта чине три зарубљене купе у које се ходни-
цима може ући. Међусобно су повезане висећим елементима за 
кретање. Насупрот овом делу објекта, на врху се налази изложбени 
простор са кафеом који је затвореног типа квадра, из ког се спушта 
на нижу етажу где се може сагледати замисао павиљона. (Cutieru, 
2021) (Сл. 9)



Наталија Чекеревац

235

Сл. 9. Приказ пресека павиљона,
https://www.archdaily.com/969262/singapores-pavilion-at-expo-2020-dubai-illustrates-the-

vision-of-architecture-in-nature, приступљено: октобра 2021. год.

Горњи део павиљона има функцију пријема и представљања 
саме идеје, што је несвакидашње с обзиром на то да је улаз на дну. 
Доњи део има функцију реализације концепта где се ствара питка 
вода путем соларног десализирања која се користи за наводњавање 
биљака. У том делу се налази више од 170 врста биљака из разли-
читих станишта Сингапура, постављених у различитим слојевима 
што ствара тродимензионалност простора, водећи посетиоце кроз 
тропске прашуме. (Cutieru, 2021)

Кроз изложбе и искуства, сингапурски павиљон показује 
како можемо да изградимо отпорне, самодовољне и функционалне 
структуре које егзистирају са природом. Стратегије дизајна се могу 
прилагодити различитим климатским условима, географским 
подручјима и могу се проширити на ниво округа или чак града. 
Наша климатска криза нам показује да се утицај људских акција 
на планету не може занемарити и да је потребно предузети хитне 
мере. Ово појачава тежње сингапурског павиљона  да дизајнира 
другачију будућност и да створи одрживо, отпорно окружење у 
коме људи коегзистирају са природом. (Welch, 2021)
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Еколошки аспект дизајна анализираног павиљона је да 
помоћу биљака и технологије створе питку воду коју користе за 
наводњавање истих биљака, чиме су направили систем кружења 
воде. Поред естетске примене флоре са њиховог подручја земље, 
она има главну улогу у спровођењу идеје стварања воде. (Сл. 10)

Сл. 10. Приказ еколошког аспекта финског павиљона, илустрација аутора текст

Белгијски павиљон

Аутори белгијског павиљона су повезивањем двеју агенција 
желели да искористе тадашњу тему изложбе како би објединили 
своју стручност и јасно прогласиле младима да су архитекте и 
грађани сада у могућности да заједно граде еколошке, инклузивне 
и солидарне градове. Белгијски павиљон се зове ,Зелени лук», јер 
комбинује интензивно зеленило и футуристички дизајн у пуном 
дрвету. Павиљон има за циљ да буде узоран у погледу одрживог 
развоја. То је ода регенеративној циркуларној економији, биобази-
раним и гео-изворним материјалима, интеграцији биоклиматских 
правила и обновљивих извора енергије, као и очувању биодивер-
зитета и природе. (Pintos, 2021) (Сл. 11)
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Сл. 11 Приказ фасаде павиљона, 
https://www.archdaily.com/971259/the-green-arch-belgian-pavilion-expo-2020-dubai-
vincent-callebaut-architectures-plus-assar-architects, приступљено: марта 2022. год.

Архитектонски концепт белгијског павиљона је да посетио-
цима понуди највећу природно вентилисану агору у оси преовла-
ђујућих западно-источних ветрова Дубаија. Његово програмирање 
је постављено више тако да је максимум простора у приземљу 
слободан за коришћење за јавност. То значи да је „Зелени лук” 
заснован на „градњи моста”, стварајући огроман свод са двостру-
ком закривљеношћу између своја два стуба. Овај закривљени свод 
је генерисан из универзалног математичког минимума површине 
зване ,хиперболички параболоид". Овај параболоид је направљен 
од укрштеног ламелираног дрвета - са више од 5,5 линеарних 
километара ламела од смрче које стварају џиновску дрвену повр-
шину која ротацијом за 180° - обавија цео пројекат како би га боље 
заштитила од сунчевог зрачења. (Pintos, 2021)

Оваква витка градња моста представља динамику и мно-
жину посебности федералне Белгије и њених региона. То је динами-
чан монолит посвећен обновљивим изворима енергије, покривен 
великим фотонапонским и термалним соларним надстрешницом, 
који производи електричну енергију и топлу воду за сопствену 
потрошњу павиљона. То је такође биофилна архитектура, на овим 
балконима и крововима су преплављене интензивном вегетацијом, 
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више од 2.500 биљака, жбунова и дрвећа. Ове прозрачне фасаде 
се наводњавају кап по кап, природно. (Pintos, 2021) Еколошки 
аспект овог павиљона је да обновљивим изворима енергије омогући 
производњу електричне енергије и воде која служи за снабдевање 
целокупног објекта као и за наводњавање биљака. Улога коју биљке 
имају је естетска и визуелно наглашава  концепт овог павиљона.

Закључак

Кроз анализе павиљонских структура са изложбе  „Експо 
2020” можемо видети да се еколошким принципима може при-
ступити визуелно, како би посматрачима био јасније наглашен 
значај концепта важности очувања природе. Обликовност објекта 
је најзначајнији естетски сегмент, који дизајном може да допри-
несе употпуњавању идеје аспекта. Тематске изложбе попут ове би 
требало да подстакну модерно друштво ка очувању екосистема 
и позитивном искоришћавању сопственог знања и способности. 
Употреба материјала из околине места пројектовања, чиме је извр-
шена уштеда дугометражног превоза стога и мање загађивање 
ваздуха, је корак ближе ка овом циљу. Кроз архитектуру, применом 
еколошких материјала, рециклирањем и креирањем нових идеја 
на принципу одрживог развоја, поспешује се бољитак целокупне 
проблематике данашњег друштва. 

Обликовањем архитектуре, кроз сведене форме где тема-
тика није превише визуелно наглашена као на примеру финског 
павиљона, свакако суштина концепта долази до истицања због тога 
што су представили природу кроз најбитније карактеристике. Са 
друге стране имамо канадски, сингапурски  и белгијски павиљон 
који су у потпуности визуелно нагласили идеју решења проблема. 
На примеру канадског павиљона имамо истакнут графички дизајн 
где су кроз илустрације и текст, који се налази на фасади, истакнуте 
изумрле врсте и представљен је ризик да ће се то наставити у будућ-
ности уколико се не предузму одређене мере очувања природе. Кроз 
дизајн сингапурског павиљона уочавамо примену различитих врста 
биљака, које поред естетске улоге имају и функционалну намену. 
Употребом воде која служи за њихово одржавање, на тај начин 
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омогућује процес кружења исте, који је суштински концепт овог 
павиљона. Кроз пример белгијског павиљона уочавамо естетксу 
улогу употребљених биљака, које се налазе на терасама и крову и 
визуелни идентитет и естетику објекта.

Суштина је да се еколошком аспекту неког пројекта не може 
приступити само на естетском нивоу, он може бити само један 
од сегмента „рекламе” постигнуте идеје. Нови приступи пројек-
товању, изградњи и употреби објекта требали би да подржавају 
екоситем, а не да га уништавају. Урбана средина је настала као 
производ друштва/културе и природе. Данас су ти односи све више 
супротстављени, а у највећој мери на штету природе. Схватање да 
су друштво и култура одвојени систем од природе резултирало је 
неодрживим изграђеним структурама у деградираном животном 
окружењу.  (Komljenović, 2019) 

Одрживи развој, као модел развоја, усредсређује се на задо-
вољавање потреба људи и превазилажење сукоба између економије 
и екологије. Остваривањем овог модела у пракси могуће је створити 
услове да економија и екологија могу ићи руку под руку. Да би овај 
развој могао тећи без противречности, неопходно је истовремено 
уважавати социјална питања, почев од најнижег (локалног) до 
највишег (глобалног) нивоа њиховог испољавања. Циљ одрживог 
развоја – одрживост (односно, одрживо коришћење ресурса) – 
остварује се кроз динамичан процес унапређивања техничко-тех-
нолошке основе рада, пораста друштвеног богатства и квалитета 
живота људи. При том се не занемарује потреба заштите животне 
средине, као и брига о потребама за ресурсима наредних генера-
ција. Ово се може демонстрирати бројним примерима из области 
унапређења металуршких процеса добијања метала; посебно бакра. 
У индустријском сектору, такође, приметна су настојања да се 
побољша енергетска ефикасност, смањи емисија супстанци које 
загађују различите делове животне средине или смањи утрошак 
материјала избором нових (алтернативних) технологија. (Štrbac, 
Vuković, Voza i Sokić, 2012)



Анализа обликовности и еколошког аспекта приказана кроз студију случаја павиљонских структура

240

Литература

Богдановић, К. и Бурић, Б. (1999). Теорија форме. (2. изд.). Београд: 
Завод за уџбенике и наставна средства.

Ђорђевић, С. и Цветковић, Д. (2014). Екологија као научна дисциплина: 
развој екологије као научне дисциплине. Београд: Министарство  пољопривреде 
и заштите животне средине.

Матић, М. (2019). Приручник за циркуларни дизајн. Њујорк: Програм 
Уједињених нација за развој.

Štrbac, N. i Vuković, M. i Voza, D. i Sokić, M. (2012). ODRŽIVI RAZVOJ I 
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE. Beograd: Univerzitet u Beogradu

Gomez Genua, E. & Mitxelena, A. (2017). From Ecological to Biomimetic 
Architectuire, in Gražulevičiūtė-Vileniškė, I. and Mlinkauskienė, A. Eds. 4th 
international scientific conference dedicated to sustainability in architecture and 
planning, Kaunas, Country Lithuania, 23rd November 2017, Kaunas: FACULTY OF 
CIVIL ENGINEERING AND

AbdelKadera, М. & Faggalb, А. А. & Ehabc, А. М. (2017). Tracing History of 
the Green Architecture and Sustainability Movements. Al Ubur: Ain Shams University

ARCHITECTURE, p. 13. 

Komljenović, N. (2019.) Ekološki kvalitet u arhitekturi. Preuzeto 9. oktobra 
2021, sa https://arhingreen.rs/ekoloski-kvalitet-u-arhitekturi/ 

Bureau International des Expositions. (2021). What is an Expo? Preuzeto 9. 
oktobra 2021, sa https://bie-paris.org/site/en/what-is-an-expo 

Cutieru, A. (2021). Canadian Pavilion at Expo 2020 Dubai Reflects on 
Landscapes and Endangered Ecosystems. Preuzeto 15. oktobra 2021, sa https://www.
archdaily.com/969398/canadian-pavilion-at-expo-2020-dubai 

Cutieru, A. (2021). Finland's Pavilion at Expo 2020 Dubai Evokes the Country's 
Strong Connection with Nature. Preuzeto 11. oktobra 2021, sa https://www.archdaily.
com/969494/finlands-pavilion-at-expo-2020-dubai-evokes-the-countrys-strong-
connection-with-nature 

Cutieru, A. (2021).  Singapore's Pavilion at Expo 2020 Dubai Illustrates the 
Vision of Architecture in Nature. Preuzeto 16. oktobra 2021, sa https://www.archdaily.
com/969262/singapores-pavilion-at-expo-2020-dubai-illustrates-the-vision-of-
architecture-in-nature 



Наталија Чекеревац

241

Goodwin, M. (2022). Expo 2020 Dubai: Transitioning to the Future? Preuzeto: 
23. juna 2022, sa https://www.archdaily.com/979232/expo-2020-dubai-transitioning-
to-the-future?ad_source=search&ad_medium=projects_tab&ad_source=search&ad_
medium=search_result_all 

Kuiper, K. (2017). Pavilion. Preuzeto 23. juna 2022, sa https://www.britannica.
com/art/pavilion-architecture

Pintos, P. (2021). The Green Arch Belgian Pavilion Expo 2020 Dubai / Vincent 
Callebaut Architectures + assar architects. Preuizeto 12. marta 2022, sa https://www.
archdaily.com/971259/the-green-arch-belgian-pavilion-expo-2020-dubai-vincent-
callebaut-architectures-plus-assar-architects 

Welch, A. (2021). Expo 2020 Dubai Singapore Pavilion Design. Preuzeto 16. 
oktobra 2021, sa https://www.e-architect.com/dubai/expo-2020-dubai-singapore-
pavilion 

Попис илустрација

Сл. 1. Приказ улаза павиљона ,Снежни огртач”

Сл. 2. Дигитални приказ павиљона

Сл. 3. Приказ ентеријера павиљона 

Сл. 4. Анализа еколошког аспекта павиљона ,Снежни огртач”

Сл. 5. Приказ канадског павиљона

Сл. 6. Приказ фосилизираних прица

Сл. 7. Анализа еколошког аспекта канадског павиљона

Сл. 8. Приказ финског павиљона

Сл. 9. Приказ пресека павиљона

Сл. 10. Анализа еколошког аспекта финског павиљона

Сл. 11. Приказ фасаде павиљона 



Анализа обликовности и еколошког аспекта приказана кроз студију случаја павиљонских структура

242

Analysis of design and ecological: a case study of 
pavilion structures
Natalija Čekerevac

Abstract: This paper analyzes the design, functionality and ambience of 
certain pavilions from the exhibition "Expo 2020" which was held in Dubai. The con-
structed objects are based on connection with nature and preservation of ecosystems 
through technology and the human mind. There is a higher emphasis on technological 
development than on nature conservation and ecosystem, which significantly affects 
the life of all organisms on this planet. The paper emphasizes the possibility of visual 
presentation of ecological significance through architecture. The goal of this paper 
is to analyze the connection between design and ecology through the architecture of 
the Finnish, Canadian and Singaporean pavilions. At the end of the paper, there is 
an overview of the possibilities how we can visually manifest certain problems and 
try to draw attention of general population toward solving them.

Key words: pavilion, object design, functional object, ambience and ecology.



243

ТЕОРИЈА УМЕТНОСТИ

УТИЦАЈ ФОРМЕ И МАТЕРИЈАЛА 
ПРИ ПРОЈЕКТОВАЊУ ПАВИЉОНА 

НА МЕЂУСОБНИ ОДНОС И 
КОРЕЛАЦИЈУ КОРИСНИКА

Невена Матић*

Филолошко–уметнички факултет 
(Универзитет у Крагујевцу)

Сажетак: Предмет истраживања рада обухваћен је анализом процеса 
настанка павиљона од најједноставнијих објеката ове намене до сложених 
павиљона овогодишње „Експо” изложбе у Дубаију. Главни предмет анализе рада 
представљају три павиљона „Експо” изложбе: павиљон Могућности, Фински 
павиљон и Швајцарски павиљон, који се својим геометријским формама и 
функционалним зонама издвајају од осталих. Циљ рада је приказати како је 
кроз анализу обликовних карактеристика и примене материјала на павиљону 
дефинисан њихов значај кроз комуникацију, корелацију и окупљању људи.

Кључне речи: павиљон, геометризација, комуникација и корелација 
корисника, намена павиљона и функционалност.

Увод

Појам и основне одреднице павиљона

Павиљон је вишезначан појам која означава грађевину 
одређене намене. На почетку развоја павиљона постојала су јасна 
правила форме по којима су они били пројектовани. Неки од првих 
павиљона су представљали мале, лагане, затворене конструкције 
које су заштићене од спољашњих природних утицаја. Павиљони 
су се налазили у баштама или парковима и били су намењени 
рекреацији и забави. Усавршавањем технологије и материјализације 
*  Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, Друга година (II) основних академских сту-
дија; Студијски програм: Унутрашња архитектура; Адреса електронске поште: nevenamatic13@gmail.com 
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мењала се и конструкција павиљона у кораку са његовом наменом, 
чиме данашњи павиљони добијају слободније и разноврсније 
форме. Павиљони представљају отворено, полуотворено или затво-
рено подручје, намењено окупљању људи у различитим сврхама. 
Најчешће су то потребе комуникације, едукације и изложбених 
простора. По намени павиљоне делимо на стамбене, пословне и 
јавне. Могу стајати у пејзажном или затвореном простору, у склопу 
тржних центара или других зграда. Једна од главних карактери-
стика павиљона јесте његова мобилност, па сходно томе павиљоне 
можемо поделити на трајне, полутрајне и привремене. Најчешће 
се могу инсталирати на било којој територији. Неретко се управо 
на оваквим павиљонским инсталацијама примењују нови матери-
јали, форме, обликовности, што за циљ има иновативна решења. 
Променом конструкције, усложњавањем или изостављањем основ-
них архитектонских елемената који чине један објекат као што 
су стубови, зидови и надстрешнице настају нове структуре које 
омогућавају и нов начин коришћења самих павиљона, који са 
првим павиљонима у историји деле само исту терминологију. Како 
павиљоне можемо посматрати као експерименталне структуре, 
њиховим пројектовањем архитектама се пружају чињенице које 
могу применити на архитектуру других објеката већих размера. 
(Николић & Николић 2011: 69–77)

У периоду касног средњег века и Ренесансе павиљони су 
коришћени за привремене стамбене просторије које су племићи 
користили у војним походима. Овакве врсте павиљона користили 
су само богати владари, који су имали довољно слуга да преносе 
велики терет шатора. Будући да се војска непрестано померала, 
павиљони су морали бити мобилни са могућношћу инсталације на 
различитим местима. Још тада су постојали различити стилови и 
облици шатора. Сложенији облици су настали као модификација 
простих облика, да би прогресом до данас павиљони постали праве 
архитектонске грађевине са свим условима потребним за живот.  
Вероватно су на различитим локацијама примењивали различите 
методе инсталација и обликовности павиљона. Карактеристично 
је што су павиљони овог периода били најчешће геометризоване 
форме, која се чинила као најједноставнија. Једна од простијих 
метода конструкције подразумевала је правоугаону форму шатора 
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чија се конструкција састојала од вертикалних стубова са хори-
зонталним подупирачима на врху, преко којих је пребачена тка-
нина исечена у облику правоугаоника. Поред ове врсте, неки од 
једноставнијих облика представљају троугласту конструкцију са 
затвореним крајевима, као и конструкција која подразумева цен-
трални стуб са којег се тканина спушта надоле помоћу затегнутих 
ужади за повлачење крова у облик тако да павиљон добија кружну 
форму. Тканина такође може бити и дефинисана у конус. Ова 
метода је једноставнија за постављање, међутим конусни облик не 
пружа довољно унутрашњег простора. Сложеније шаторске кон-
струкције могу да подразумевају два полукруга са правоугаоним 
пресеком која даље могу на исти начин да се усложњавају правећи 
читав шаторски комплекс.  Захвањујући својој једноставности, 
функионалности и могућношћу проширивања додавањем секција, 
обликовност шатора као најстаријих павиљона је и данас инспира-
ција за уметнике, што се може видети на Финском и Швајцарском 
павиљону овогодишње „Експо” изложбе. (Непознати аутор, 2021)

Павиљон је експериментални објекат, који често бива про-
тотип за изградњу објекта већих размера. Пример историјски 
значајног павиљона који је изменио начин градње и постао про-
тотип за пројектовање геодетских купола је павиљон архитекте 
Ричард Бакминстер Фулера (Buckminster Fuller) ( Ричар Бакмин-
стер Фулер, 1895–1983), био је визионар, проналазач, архитекта 
коме се преписује изградња многих објеката. Сматра се да његов 
најзначајнији пројекат представља изградња Америчког павиљона 
на изложби „Експо 67”. Фулер је пројектовао двадесетоспратну 
геодетску куполу, чија се структура заснива на полигоналним 
фасетама постављеним једна на другој, тако да распоређују напон 
кроз оквир. Употребљени материјали су челик и акрилне плоче. 
Након овог пројекта изграђено је више од 300.000 геодетских купола 
широм света. По узору на Фулерову геодетску куполу, 2002. изгра-
ђена је нова, већа у зоолошком врту Хенри Дорли у Сједињеним 
Америчким Државама. (Zukowsky 1948: 66–67)
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Еволуција павиљонских структура се прати од најједностав-
нијих поменутих павиљонских шатора, па до данањих комплексних 
објеката који су добили потпуно нове конструкције и намене. 
Павиљони су одувек били намењени окупљању људи у одређеним 
сврхама. Од привремених стамбених просторија у војним походима, 
павиљони су постали место пословног и изложбеног простора, а 
најчешће и обједињују ове зоне чинећи мултифункционални про-
стор. Поред ових зона једна од данас важнијих зона павиљона је 
место сусрета посетилаца у циљу размишљања и размене доживљаја 
и искустава. Заха Хадид (Zaha Hadid) је овој функицоналној зони 
наменила 65м2 на павиљону који је пројектовала за модну кућу 
Шанел, 2008. Осим геометријке форме, органске форме такође могу 
да постигну једноставност и упечатљив визуелни ефекат. Павиљон 
који је пројектовала Заха Хадид је управо органске форме која 
својим спиралним обликом подсећа на шкољку. Овакав систем 
дефинисања простора се показао као један од најадекватнијих за 
формирање јавних простора, са могућношћу јасног формирања 
простора унутар простора. Изложбени простор павиљона прати 
дисторзију торуса, који представља један од најсавршенијих гео-
метријских облика. (Николић & Николић 2011: 73)

Архитектонска стуктура павиљона модне куће Шанел се 
огледа у примени низа елемената у облику лука, са централним 
двориштем. Лучни сегменти који формирају конструктивни систем 
могу лако да се монтирају, што омогућава павиљону мобилност. 
Сегментацијом лукова структура фасаде је ојачана и прави одређен 
ритам у ентеријеру и екстеријеру, који привлачи пажњу посети-
оцима. Још јачи ефекат у наглашавању лукова оставља вештачко 
светло које излази из прозирног плафона. Применом облика торуса 
као главне архитектонске форме, настао је отворен простор у 
средишњој зони павиљона. Овај простор централног дворишта 
осветљен је дневном светлошћу, а намењен је окупљању људи у 
циљу размене искустава. Инспирисано античким атријумом, дво-
риште павиљона је дизајнирано тако да оставља пријатан утисак 
на посетиоце где могу да размишљају о изложби. Адекватном 
употребом дневне светлости и коришћењем свежег ваздуха посе-
тиоци су одвојени од ужурбане атмосфере изложбе.  Двориште 
служи као међупростор између јавног и изложбеног простора. 
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Примарна конструкција павиљона направљена је од челика, док је 
секундарна од алуминијумских екструзија. Фасада је обложена пла-
стиком са ојачаним влакнима, кров је од ПВЦ-а са ЕТФЕ светлима. 
Рефлектујући материјали омогућавају да простор павиљона буде 
осветљен различитим бојама које се могу прилагодити различи-
тим програмима, у различитим периодима дана, протоку људи, и 
догађајима у оквиру града у ком се павиљон налази. Захваљујући 
мобилности и прилагодљивости различитим просторима павиљон 
је своја места проналазио у Хонг Конгу, Токију, Њујорку и Паризу. 
(Непознати аутор, 2021)

Програм и циљ „Експо” изложбе

„Eкспo” је светска изложба која окупља архитектонске бирое 
различитих нација у циљу проналажења решења за изазове доба 
у којем живимо. Прва међународна изложба је одржана 1851. у 
Лондону. Од тада се већ сто седамдесет година негује традиција 
организовања платформе за излагање највећих светских иновација. 
„Експo 2020” се одржава у Дубаију, у периоду од 1. октобра 2021. 
до 31. марта 2022. Изложба носи тему под називом „Повезивање 
умова, стварање будућности”, са подтемама „Могућност”, „Одржи-
вост” и „Мобилност”. Овогодишње теме истичу да је потенцијал 
сваког појединца битан за стварање позитивних промена. По први 
пут у историји изложбе „Експо” свака држава ће се представити 
кроз објекат павиљонског типа. Павиљон је вишевредни појам који 
уметницима даје слободу уметничког израза. У наставку текста 
биће реши о конструкцији, форми, материјалима и елементима од 
којих су сачињена три павиљона која су се нашла на овогодишњој 
изложби, као и о порукама који они шаљу свету. Један од циљева 
изложбе је окупити људе на једном месту у циљу изградње гло-
балне акционе заједнице која ће размишљати о кључним питањима 
данашњице као што су климатске промене, одговорна производња, 
кружна економија и тако даље. Други циљ јесте приказати како 
обликовне карактеристике павиљона и употреба материјала утичу 
на корелацију и комуникацију људи. (Непознати аутор, 2021)
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Анализа значаја везе просторне комуникације и обликовних 
карактеристика дефинисаних применом материјала и обликовања 
форме, кроз студије случаја Павиљона Могућности, Финског и 
Швајцарског павиљона

Првобитна намена „Експо” изложбе била је приказивање 
резултата научне технологије и индустријске производње, односно, 
излагање опипљивих ствари. Захваљујући погодности комуника-
ција, размени информација масовних медија, дуга путовања у циљу 
сагледавања научних и технолошких открића се чине непотреб-
ним. Све то се може сагледати на телевизији, у новинама и другим 
медијима. Једна од идеја која произилази из таквог рамишљања 
је окупити људе из целог света и омогућити им размену идеја и 
емоција. Људи чине мудрост и културу света, а Експо 2020 изложба 
је генератор информација и комуникација. (第2回日本建築祭実
行委員会 1970: 21)

„'Повезивање умова, креирање будућности“ је главна тема 
„Експо 2020” изложбе која инспирише посетиоце да чувају и штите 
планету. Простор „Експо” изложбе је подељен на три округа који 
прате теме „Могућности”, „Одрживости” и „Мобилности”. Поделе 
простора „Експо 2020” изложбе су извршене у облику латица које 
су повезане главним тргом који представља средишњи део цвета 
и централно место окупљања људи. Са тим у вези сваки пави-
љон „Експо 2020” изложбе има своје карактеристично централно 
место намењено окупљању људи у циљу размене информација и 
искустава. Пред архитектама свих држава учесница на изложби, 
постављен је задатак обликовања форме и примене материјала 
као презентације дизајна који би привукао посетиоце да се окупе 
у њиховом павиљону. Посета павиљону треба да активира сва 
људска чула, како кроз дизајн простора, тако и кроз материјале. 
Анализом Финског, Швајцарског и павиљона Могућности кроз 
овај рад може се доћи до закључка какве архитектонске каракте-
ристике привлаче пажњу посетиоцима. Форма павиљона треба да 
буде једноставна, како би корисници могли да се фокусирају на 
саму изложбу која се дешава унутар павиљона. Анализом поме-
нута три павиљона долазимо до закључка да геометријска форма 
одаје утисак једноставности и приступачности јасно одређеним 
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зонама окупљања људи. Централни део павиљона који је наме-
њен окупљању људи у циљу размене информација, треба да буде 
наглашен променом волумена и увођењем нових материјала. Повр-
шина намењена окупљању људи ван саме изложбе која се догађа 
у склопу павиљона, добро је да обухвата већу површину, да буде 
пространа и формирана у виду трга са организованим местом 
за окупљање и одмор. Форма и материјали треба да синергишу 
чинећи да се корисници осећају пријатно, комфорно и добродошло 
унутар павиљона. Употребљени материјали својим аутентичним 
и визуелним карактеристикама треба да привуку посетиоце, тако 
да им пробуде различита осећања или им омогућавају да својим 
присуством директно учествују у формирању материјализације 
неког дела павиљона. Добар ефекат оставља примена материјала, 
као што су огледала, којa својим карактеристикама позивају кори-
снике да директвно учествују у формирању визуелног садржаја 
фасаде, подова, надстрешнице и других архитектонских елемената. 
Материјали и форма не морају увек бити иновативни и смели како 
би привукли пажњу посетилаца, код павиљона „Експо” изложбе  
добар ефекат се постиже употребом једноставнијих материјала 
и форме који су у контрасту са читавом изложбом, као што је то 
случај са Финским павиљоном. (Witherspoon, 2021)

Павиљон Могућности

Древни Грци и стари Римљани су градили тргове као јавна 
места на којима су се људи окупљали, комуницирали и имали 
дебате. Овај начин градње са циљем повезивања људи је уско 
повезан са главном темом „Експо 2020” изложбе „Повезивање 
умова, креирање будућности“. Павиљон Могућности је пројектовао 
шпанско–кувајтски архитектонски биро AGI, инспирисан јавним 
трговима. Трг је централно место јавног живота које се налазило 
у сваком граду дрвеног Рима. Оваква архитектонска остварења 
налазила су се у центру самог града и имала су вишеструку намену. 
Најчешће су павиљони пријектовани тако да обављају само једну 
функцију, међутим инспирисани древним трговима, архитекте 
павиљона “Експо” изложбе преклапали су различите функција 
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унутар једног објекта. Унутар павиљона предвиђени су простор 
намењен окупљању људи, зграде са функцијама изложбеног про-
стора, као и простор за продавнице и кафић. Зидови павиљона су 
постављени вертикално, под углом од деведесет степени и при-
државају надстрешницу тако да затварају структуру павиљона. 
Најупечатљивији елемент павиљона је надстрешница, која се налази 
на 32 метара висине  изнад простора који је намењен окупљању и 
комуникацији људи. (Stouhi, 2021) (Слика 1) 

Слика 1. Птичја перспектива павиљона Могућности са приказом надстрешнице          
Преузето са: https://www.dezeen.com/2021/10/08/agi–architects–dubai–expo–

opportunity–pavilion/ , октобар 2021. год.

Надстрешница павиљона Могућности је карактеристична 
због смицања прозирних маса које су повезане са кретањем људи 
унутар простора у различитим периодима дана. Правоугаоне масе 
које граде надстрешницу павиљона дају му посебан ефекат играјући 
се светлошћу, сенкама, бојама. Надстрешница представља облаке 
и симболизује снове које људи теже да остваре. Може се рећи да је 
павиљон модуларно пројектован, где је модул квадар. Применом 
правоугаоних површина различитих димензија за формирање 
зграда изложбеног простора, кафића и осталих зона унутар пави-
љона, као и прозирних маса од којих је изграђена надстрешница, 
може се рећи да павиљон има геометријску форму. (Stouhi, 2021) 
(Слика 2 )
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Слика 2. Приказ обликовности главног трга павиљона Могућности са наглашеним 
кровним масама и сенкама које кровне масе формирају на поду           

 (Илустрација аутора текста)
Павиљон се састоји из два нивоа који су повезани плитким 

и широким степеницама. Степенице су подељене у три стазе које 
означавају храну, воду и енергију. Употреба материјала на пави-
љону Могућности даје топлину објекту и позива људе да се окупе 
унутар овог простора. Једноставност је постигнута употребом 
истог материјала на подовима и зидовима. Фасадни зидови и 
под су обложени керамичким плочицама, који су добили назив 
‘’тепих од теракоте’’. Због коришћења истог материјала на тлу и 
зиду стиче се утисак да су ови елементи повезани у једну целину. 
Монотоност разбијају осветљења постављена на фасади. (Englefield, 
2021) (Слика 3)

 

Слика 3. Предња страна павиљона Могућности 
Преузето са: https://www.dezeen.com/2021/10/08/agi–architects–dubai–expo–

opportunity–pavilion/ , октобар 2021. год.
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 Насупрот плочицама од теракоте, надстрешница павиљона 
је изграђена од шест прозирних текстилних слојева на металној 
конструкцији. Прозирне масе омогућавају да дневна светлост и 
сунчеви зраци допиру до трга павиљона. Метална конструкција 
на којој се налазе прозирне масе заједно са посетиоцима ствара 
сенке које падају на под и фасаду павиљона чинећи јединсвтвен 
и никада исти визуелни ефекат, који позива људе да се окупе 
унутар павиљона и буду део архитектонског дизајна овог објекта. 
Павиљон носи поруку да свако од нас има прилику да допринесе 
свету и да мали кораци могу довести до великих промена. Циљ је 
откључати могућности одрживог развоја у области хране, воде и 
енергије. (Englefield, 2021)

Фински павиљон

Захваљујући једноставној форми и функционалности, шатор 
је од давнина био протип за изградњу павиљона. Као инспирација 
финском архитектонском бироу ЈКММ послужио је арапски шатор 
за који су се архитекти одлучили да буде беле боје као симбол сне-
жног покривача финског подручја. Павиљон носи назив ‹›Lumi››, 
што на финском значи снег. Срж архитектонског концепта овог 
павиљона јесте приступачаност, отвореност и једноставан проток 
људи кроз кубус. Будући да је основни облик павиљона кубус, може 
се рећи да је павиљон геометријске форме. Када се ради о ексте-
ријеру објекта, најкарактеристичнији елемент је улаз у павиљон. 
(Непознати аутор, 2021) (Слика 4) 
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Слика 4. Изглед предње стране Финског павиљона са приказаним улазом          
Преузето са: https://www.finland–dubaiexpo2020.com/pavilion.html , октобар 2021. год.

Улаз у павиљон се налази на предњем тргу и представљен 
је као шаторски отвор.  Улазни простор је додатно наглашен плит-
ким базенима који стварају пријатан звук и освежавају ваздух. 
Функционалне зоне су подељене на два нивоа, од којих је при-
земље намењено изложбеном простору, а други спрат обухвата 
конференцијски и простор ѕа окупљање дипломата, директоре 
компанија, итд. Унутар павиљона доступне су и функицоналне зоне 
кафића, продавница и канцеларија. Објекат је рађен у минимали-
стичком стилу, са оштрим ивицама спољашњих зидова. Контраст 
чистим и оштрим белим површинама објекта је централни део 
истакнут  благо закривљеним површинама. То је скулптурални 
простор инспирисан финском природом, предвиђен за сусрет са 
неким лицем у лице. Управо тај простор је намењен окупљању 
људи у циљу размене искустава, емоција и знања. Овај простор 
има и највећу квадратуру у односу на остале функционалне зоне, 
будући да у њему треба највише људи да се окупи, чиме он мора 
бити комфоран и отворен. (Непознати аутор, 2021) (Слике 5 и 6) 
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Слика 5. Приказ обликовности Финског павиљона са наглашеним централним делом 
који је намењен окупљању људи 

Преузето са: https://www.finland–dubaiexpo2020.com/pavilion.html, новембар 2021. год.
 

Слика 6. Приказ пресека Финског павиљона са наглашеним централним делом 
Преузето са: https://www.finland–dubaiexpo2020.com/pavilion.html, новембар 2021. год.

 Да је архитектура Старог Рима и данас модел за изградњу 
архитектонских дела, потврђује моменат кружног отвора на крову 
павиљона изнад централног дела који је намењен окупљању људи 
у циљу размене информација. Као инспирација финским архитек-
тама за пројектовање кровног отвора послужио је храм Пантеон 
римског цара Публија Елија Хадријана (Publius Aelius Hadrianus). 
Изнад кружне основе наведеног храма издиже се монументална 
купола, односно полулопта са великим отвором на врху, пречника 
девет метара. Отвор назван око (oculus) је једини извор светлости 
која допире унутар храма. (Келер 1970: 160). 
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Исти случај је и са финским павиљоном „Експо” изложбе. 
Отвор у облику капљице воде на крову је једини отвор примењен 
на павиљону. Карактеристично је и то  што се отвор налази изнад 
централне зоне где се људи сусрећу једни са другима лицем у лице, 
где је ивор дневне светлости и проток чистог ваздуха неопходан 
за осећај пријатнијег и приступачнијег контакта. Неретко се архи-
текте служе архитектонским подухватима Старог Рима, па поред 
инспирације тргова и атријума, чести су примери и пројектовања 
окулуса у савременим објектима. (Benjamin, 2021)

Технологија примењена на финском павиљону је повезана 
са темом овогодишњег изложбеног програма „Дељење за будућу 
срећу” која је надопуњена концептом светлосних инсталација 
које опонашају северњачку светлост, наносећи тако посетиоцима 
карактеристичну атмосферу за Финску земљу. Вертикална кому-
никација између приземља и спрата је у форми лифта који мења 
нијансе светлости на основу емоција које корисник има приликом 
приступања истом, на пример уколико је корисник срећан, лифт 
постаје љубичаст. (Benjamin, 2021)

Комбинација употребљених материјала примењених на 
финском павиљону је у уској вези са осећањима која се буде у 
људима док бораве у овом простору. Читава конструкција пави-
љона је урађена од челика који је потом обложен различитим 
материјалима. Фасада је обложена алуминијумом који је обојен 
белом бојом остављајући нежан утисак симболичан финском 
подручју. Централни део павиљона је најистакнутији простор који 
је у контрасту са свим осталим елементима овог објекта. Простор 
је обложен благо закривљеним дрвеним површинама који чине 
атмосферу топлијом, позивајући људе да се окупе у њему. (Непо-
знати аутор, 2021) (Слика 7) 
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Слика 7. Детаљ централног дела Финског павиљона
Преузето са: https://www.finland–dubaiexpo2020.com/pavilion.html, октобар 2021. год.

Материјали примењени на подовима финског павиљона 
су у потпуном контрасту у односу на нежне материјале фасаде и 
зидова. Улазна палуба од брушеног бетона се простире читавом 
ширином павиљона. Оставља хладан утисак како би се посетиоци 
усредсредили на унутрашњост објекта. Тврди гранитни подови 
унутар павиљона су у контрасту са топлом атмосфером дрвеног 
централног дела павиљона. Идеја финских архитеката била је да 
посетиоцима приближе финско наслеђе, што се огледа у кори-
шћењу искључиво материјала локалног порекла. Главна тема овог 
павиљона је „Дељење среће“, што је засновано на симбиози људи, 
природе и технологије. Ова веза је извор квалитета свакоднев-
ног финског живота,  а фински павиљон је значајан по томе што 
преноси срећу на посетиоце тако што их води на путовање кроз 
кључне предности Финске као што су природа и одрживост, обра-
зовање и знање, функционалност и благостање. Комбинацијом 
једноставне, чисте и хладне форме са топлим дрвеним централ-
ним простором, фински архитекти су желели да прикажу наслеђе 
финске модернистичке архитектуре и монархије. Може се рећи да 
је читав објекат представљен кроз контраст, почевши од комбина-
ције материјала фасаде и пода са материјалима централне зоне, до 
комбиновања оштрих линија свих зона и фасаде са закривљеним 
линијама такође централног дела. Аутентичност овог павиљона 
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огледа се у спокојној атмосфери северног дела Европе коју пави-
љон пружа, а која је у контрасту у односу на ужурбаност „Експо” 
изложбе. Таква атмосфера позива људе да се неометано окупљају 
и размењују искуства, а постигнута је једноставношћу простора 
коришћењем геометријске обликовности и складношћу материјала. 
(Непознати аутор, 2021)

Швајцарски павиљон

Да су шатори велика инспирација за архитекте потврђује 
утицај Бедуинских шатора на изградњу павиљона Швајцарске. 
Сарадњом архитектонског бироа OOS, Bellprat Partner и Лоренц 
Еугстер (Lorenz Eugster) настао је швајцарски павиљон, који носи 
назив ‘’Одраз’’. (Непознати аутор, 2021) (Слика 8)

Слика 8. Изглед Швајцарарског павиљона  
Преузето са: https://houseofswitzerland.org/events/swiss–pavilion–expo–dubai, ок-

тобар 2021. год.

Павиљон је геометријске форме, једноставан у облику 
кубуса, а зидови објекта су изграђени без отвора, чине структуру 
павиљона потпуно затвореном.  Функционалне зоне су подељене 
на три дела : ‘’Типично швајцарски’’, ‘’Откријмо могућности’’ и 
‘’Повезивање умова, стварање будућности’’, у циљу упознавања 
традиције и иновативности Швајцарске. Значајан архитектонски 
печат огледа се у решењу циркулације људи у простору овог пави-
љона, које је постигнуто смисленим повезивањем ове три зоне. 
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Посетиоце од улаза кроз павиљон воде стазе до излаза, тако да 
они нужно морају да прођу кроз све карактеристичне зоне које им 
швајцарски павиљон нуди. (Ravenscroft, 2021) (Слика 9)

        

Слика 9. Приказ основе и аксонометрије приземља Швајцарског павиљона (црвеном 
бојом је означен црвени тепих који наглашава прву зону окупљања људи) 

(Илустрација аутора текста)
  Прва зона павиљона налази се на самом улазу. Про-

јектована је по принципу древних тргова Рима и Грчке, а намењена 
је окупљању већег броја људи у циљу размене информација. Сна-
жан визуелни ефекат ствара фасада са огледалом са удубљењем 
окренутим ка црвеном тепиху који се налази на трему. Већ у првој 
зони, овим дизајнерским решењем, архитекте позивају људе да се 
окупе унутар овог павиљона и да учествују у стварању јединствене 
фасаде павиљона. Црвени тепих са швајцарским крстом је поста-
вљен за чекање у реду за улазак у павиљон. Одраз у огледалима 
посетиоца који стоје на тепиху, заједно са њим, чини фасаду овог 
павиљона, која се непрестано мења. (Ravenscroft , 2021) (Слика10)
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Слика 10. Приказ рефлекције људи и црвеног тепиха на предњој фасади Швај-
царског павиљона 

(Илустрација аутора текста)

 Друга зона смештена је унутар павиљона, у великом про-
стору са високим плафоном. Просторија је веома мрачна и омогу-
ћава посетиоцима да се фокусирају на звук швајцарских планина. 
Из овог дела даље се тура наставља магленом стазом којом се пење 
до планинског врха, где посетиоци могу да уживају у панорами 
швајцарске природе. Стаза се затим спушта и води до крајње треће 
зоне посвећене изложбеном простору, која се налази у приземљу. 
Из треће зоне посетиоци напуштају изложбену дворану и излазе 
из павиљона. Додатни простор за остале активности смештен је 
на крову објекта. Објекат је изграђен од одрживо произведених 
елемената скеле и текстила који се лако монтирају.Фасада као 
најупечатљивији елемент је обложена огледалима. Архитектама 
је циљ био приказивање могућности и уређење које Швајцарска 
пружа, као сто су туристичке атракције, образовни систем, учешће 
грађана у политичким проблемима... (Ravenscroft, 2021)                                              
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Закључак

Анализом јединствених решења павиљона која су се нашла 
на овогодишњој “Експо” изложби, закључујемо да су главне одлике 
павиљона лака конструкција, примена различитих материјала, 
мобилност, уникатност и вишенаменска функција. Битна карак-
теристика павиљона је флексибилна форма на коју се одражавају 
интеракција окружења и конструкција. (Николић & Николић 
2011: 76)

У данашње време када се захваљујући медијима информа-
ције шире великом брзином по свету, путовања у циљу сагледа-
вања научних, технолошких и других изума се чине непотребним. 
Међутим, најбољи вид комуникације и размене информација и даље 
представља директна интеракција људи. Један од циљева „Експо 
2020” изложбе је окупљање људи на једном месту у циљу размене 
искустава и емоција. У вези са тим архитектура павиљона Експо 
2020 изложбе треба да буде подређена комуникацији и корелацији 
људи. Анализом павиљона „Експо 2020” изложбе долазимо до 
закључка да је најбољи вид окупљања људи и размене информа-
ција структура великог јавног трга који се први пут у историји 
појављује код старих Грка и Римљана. Веза између архитектуре 
и корелације људи је постигнута адекватном употребом форме 
објекта која визуелно треба да привуче посетиоце да се окупе унутар 
одређеног простора. Употребом геометријске форме постигнута 
је једноставност простора која привлачи посетиоце да се окупе 
унутар неког простора, али им не одузима превише пажње како 
би посетиоци могли да се усресреде на садржај изложбе унутар 
павиљона као и на корелацију са другим људима. Анализом паво-
љона који је пројектовала Заха Хадид за модну кућу Шанел, може 
се закључити да су се осим геометријске форме, органске форме 
показале као адекватне за формирање јавних простора, поготово 
оних који сегментисањем формирају мултифункционални простор, 
као што је то случај са павиљонима „Експо” изложбе. Срж архи-
тектонског концепта је приступачност и отвореност, па су са тим 
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у вези и функсионалне зоне павиљона смислено подељене тако да 
диктирају посетиоцима пут којим се крећу како би посетили све 
битне просторије у павиљону. 

Најбитнија зона је и она са највећом квадратуром која 
је намењена међусобној комуникацији и корелацији људи. Овај 
простор се од осталих зона издваја употребом материјала која 
није карактеристична за остатак павиљона, а треба да учини да се 
посетиоци осете пријатно. Форма зоне јавног трга која је намењена 
окупљању људи, такође треба да буде посебно наглашена променом 
волумена у односу на остатак павиљона, као што је то случај са фин-
ским павиљоном и применом закривљених површина на овој зони 
која је у контрасту са геометријском формом остатка павиљона.   
Поред инспирације трговима, закључује се да је и инспирација 
римским храмом Пантеоном значајна за формирање зона савреме-
них објеката, будући да отвор на крову омогућава проток свежег 
ваздуха и обезбеђује дозу дневне светлости унутар павиљона.   
Анализом павиљона Могућности закључује се да примена прозир-
них маса надстрешнице, која сваког тренутка меља визуелни ефекат 
протоком људи и променом временских прилика, позива људе да 
директно учествују у архитектонском изразу овог павиљона. Исти 
случај је са фасадом Швајцарског павиљона која је састављена из 
огледалских маса које чине јединствен архитектонски елемент, 
у директном контакту са посетиоцима. Форма и материјали су 
инструменти који позивају људе да се окупе унутар неког про-
стора и када су форма и материјали постављени у одговарајућем 
односу, долази до момента директног учествовања људи у грађењу 
архитектонских елемената.
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The influence of form and materials of pavilion design 
on the relationship and correlation between users

Nevena Matić

Abstract: The subject of this paper is an analysis of the pavilion designing 
process from the least to the most complex pavilions of this year’s “Expo” exhibition in 
Dubai. The main subjects of this paper analysis are the three pavilions: The Opportunity 
Pavilion, Finland Pavilion, and Switzerland Pavilion, which stand out from the rest of 
the exhibition with their geometric shapes and functional zones. This paper aims to 
show the implications of form characteristics and materials on communication and 
correlation between people. 
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ПРИКАЗ КЊИГЕ

Пејчић, Јован. (2018). Љубомир Недић - 
Књижевни критичар двадесетог века. 
Бања Лука: Центар за српске студије
„Ја ћу и даље ићи својим путем, јер ми тај пут у критици, пут 

слободног, искреног, и отвореног претреса дела и писаца, изгледа 
бољи но они којима је она до сада ишла” (28) пише Недић и тако 
завршава свој есеј О књижевној критици. Љубомир Недић рођен 
је у Београду 1858. године и био је српски критичар и филозоф 
који се сматра творцем нове српске књижевне критике. Иако је 
по струци био логичар и професор, већину свог живота посветио 
је књижевној критици. Његов допринос овој грани књижевности 
често је оспораван, премда су многи подржавали његов рад и 
величали његову улогу у свијету књижевности. Захваљујући Јовану 
Пејчићу, који је 2018. године у издању бањалучког Центра за српске 
студије приредио први зборник у потпуности посвећен Љубомиру 
Недићу, данас можемо пронаћи на једном мјесту све најважније 
информације о овом критичару и његовом раду. 

Зборник носи назив Љубомир Недић - Књижевни критичар 
двадесетог века и састоји се из три главна поглавља и неколико 
додатака. У додацима можемо пронаћи Недићеву биографију, као 
и информације о самом издању и литератури, док прво поглавље 
садржи Недићев рад “О књижевној критици који је изашао 1901. 
године као уводна студија у другој по реду Недићевој књизи” (182), 
Новији српски писци. Овај рад представља својеврсни манифест 
модерне српске књижевне критике и у њему Недић износи своје 
ставове ,о критици, о њеној правој задаћи, њеној методи, и о томе 
како је треба писати” (28). Осврће се, такође, на Тенову теорију о 
раси, средини и тренутку, која је у контрасту са његовим ставом 
о биографској методи у критици. Недић је, наиме, сматрао да при 
анализи неког дјела не треба полазити од писца и од његове биогра-
фије, него од самог дјела, зато што писац и човјек који је написао 
књигу често нису иста личност. Исто тако, знатно је разликовао 
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задатак историје књижевности и књижевне критике, истичући 
да историја, као и биографија, не треба да буде полазна тачка при 
анализи дјела.

У уводном дијелу зборника упознајемо се, дакле, са основ-
ним Недићевим идејама, које ће касније постати и темељи модерне 
критике, док друго поглавље садржи управо неколико радова 
угледних српских критичара, књижевника, професора, бивших 
Недићевих познаника и сарадника који су подржавали и величали 
његову иновативност и његов рад, али исто тако и оних који су 
сматрали да његов рад и није толико величанствен. Један од тих 
јесте Јован Скерлић који у свом есеју из 1902. године отворено 
говори о Недићу као о човјеку који можда јесте оригиналан, али 
чија се мишљења имају примати с великом резервом (54). Тврди, 
такође, да је Недић у дјелима појединих писаца истицао искључиво 
мане и слабе стране првенствено због своје константне болести и 
претјеране тежње за тражењем логичког., а оно што му је највише 
замјерао било је, ипак, то што је упркос свом западном васпитању и 
великим симпатијама према Доситеју Обрадовићу и Вуку Караџићу, 
које је сматрао револуционарима, он био сувише конзеративан и 
традиционалан, непотпун и неправичан. 

С друге стране Петар Милосављевић у свом раду истиче 
Недићеву иновативност и назива га представником догматичке 
критике, односно критике ,која је уметности, поезији, прилазила 
са концепцијом” (188) тражећи у истој и израз и лијепу слику. И 
Зоран Гавриловић истиче његову досљедност, а Драган Јеремић 
његову осјећајност. Један од опширнијих радова у збирци јесте рад 
Слободана Јовановића, Недићевог познаника и сарадника, који је 
детаљно и објективно описао различите фазе Недићевог живота 
и стваралаштва, истичући његове врлине, као и мане, а слично је 
урадио и Иво Тартаља, који у свом есеју полази од Недићеве био-
графије и општих информација, како би постепено увео читаоца 
и тако дао на значају специфичним појмовима који представлјају 
срж Недићевог рада.
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Оно што чини посебним посљедњи рад другог поглавља, 
јесте то што је аутор тог есеја уједно и приређивач самог збор-
ника. У тексту, који носи исти наслов као и сам зборник, Пејчић 
појашњава методе којима је приступио анализи Недићевог рада 
пружајући читаоцу, одмах у уводу, конкретно питање на које ће 
покушати да одговори у наредним параграфима. То питање гласи: 
,Чиме, у чему, на који начин се начела књижевне критике Љубомира 
Недића, онако како их је он формулисао (теорија) и практиковао 
(анализа књижевних дела), испостављају као естетички заснована 
претходница схватања, која ће […] властито достојанство достићи 
неку деценију касније?” (208). На ово питање одговара користећи 
се текстовима који сачињавају друго поглавље зборника, и на такав 
начин, покушава сажети све мисли и основне идеје о Недићу које 
су настале временом и које су настојале да га дефинишу претечом 
модерне критике.

 Оно што је одиграло значајну улогу у Недићевом стварала-
штву јесте управо вријеме, јер као што дознајемо у трећем поглављу 
зборника, које се састоји из текста Драгише Витошевића у којем 
књижевник износи информације о Српском прегледу, Недић је 
у врло малом временском периоду* захваљујући овом часопису 
успио да продрма тадашњу књижевну сцену, да се дотакне неко-
лико битних тема за српску књижевност, као и за сам језик, и да 
створи темеље за настанак Српског књижевног гласника. Читајући 
зборник дознајемо и да су Недић и многи европски критичари и 
књижевници, дијелили сличне идеје, иако се никада нису упознали, 
нити су писали или стварали у истом временском периоду. Поново 
увиђамо, дакле, Недићеву специфичност када је вријеме у питању, 
јер је он био знатно испред свог времена. Слободан Јовановић га 
дефинише чак као борца, витеза, мушкетира, који је обарао стара 
гледишта и постављао нова (103). 

С обзиром на то да су радови поредани хронолошки, ври-
јеме добија посебну улогу и у самом зборнику, јер захваљујући 
оваквом редослиједу, читалац може да увиди како су књижев-
ници прихватали Недићеве идеје у неком одређеном периоду и да 
створи себи слику о самом развоју српске критике., али оно у чему 

*  Српски преглед излазио је само пет мјесеци.
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се крије истинска вриједност овог зборника, јесте то што захва-
љујући Јовану Пејчићу, данас можемо пронаћи на једном мјесту 
основне Недићеве идеје, као и ставове других књижевника о њему 
и његовом раду. Књижевни критичар двадесетог века је заправо 
први зборник у потпуности посвећен Љубомиру Недићу, и самим 
тим, може послужити као темељ и за додатна истраживања о овом 
критичару, његовом раду, и уопштено О књижевној критици.
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ПРИКАЗ КЊИГЕ

Ђа, М. (2017). Шифра Соломон. (С. Крстић, 
прев.) Београд: Вулкан издаваштво

 Шифра Соломон први је роман Мај Ђаа (麦家), једног од 
најистакнутијих савремених кинеских писаца. Роман је у Кини 
објављен 2002. године, а након што је преведен на енглески језик 
постао је светски бестселер, што је писцу великом брзином донело 
славу и популарност и ван граница Кине. И каснији романи овог 
аутора доживели су успех и продати су у више милиона приме-
рака, због чега је постао најплаћенији кинески писац. Готово сви 
његови романи преточени су у серије или филмове за које је Мај 
Ђа већином сам написао сценарије. Добитник је најзначајнијих 
књижевних награда у Кини, укључујући и престижну награду Мао 
Дун за роман У тами.  

Мај Ђа се сматра зачетником кинеског шпијунског романа. 
Створио је јединствени жанр који комбинује историјске чињенице, 
драму, математичке загонетке, елементе шпијунаже, криминала и 
криптографије. Као дете, био је изолован и повучен, па је слободно 
време проводио пишући дневник. Касније, скоро две деценије 
радио је за Кинеску обавештајну службу, где је професионално 
сарађивао са обавештајцима и из прве руке спознао тајне шпи-
јунског живота. Управо та искуства уткао је и у овај роман кроз 
који нам не дешифрује само кодове већ и делове своје личности 
које приписује главном јунаку. 

Роман Шифра Соломон је изузетно добро написан, некон-
венционални шпијунски роман преведен на 33 светска језика. 
Комбинује књижевну софистицираност и углађени стил уз комер-
цијалну форму. Писан је у постмодернистичком стилу, а обилује 
метафикцијским преокретима. Роман има 318 страна и подељен 
је на шест целина: На почетку, Скидање терета, Први окрет, 
Други преокрет, На крају као и Бележница Жунга Ђинџена. Иако 
по својој суштини спада у категорију шпијунских романа, он није 
оно што би већина читалаца очекивала од дела ове врсте. У њему 
нема насиља нити узбудљивих сцена, а једино што подсећа на 
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технолошки напредне шпијунске справе је управо људски мозак. 
Ово није трилер, већ биографија криптографског генија и ана-
лиза танке границе између лудила и генијалности. Ипак, оно што 
доприноси стварању мистичне атмосфере је то што писац често 
за називе држава, места и институција користи словне ознаке, па 
тако имамо Икс државу, Б провинцију, а град или Н универзитет. 
Писац се највише фокусира на људске судбине и истражује корене 
људскости. Уместо очекиване акције, узбуђења и напетости, читалац 
добија детаљан увид у психологизацију ликова, пре свега главног 
јунака Жунга Ђинџена. 

Кроз роман аутор вешто мења наратив, па је део романа 
писан у трећем, а део у првом лицу. Дело је конципирано тако да 
прва четири поглавља представљају књигу о животу и судбини 
изузетно надареног, али и необичног Жунга Ђинџена, док у петом 
делу, написаном у првом лицу, следе објашњења новинара, наводног 
аутора те књиге. Последњи део чини неколико страна издвојених 
из једне од бележница Жунга Ђинџена од којих се није раздвајао. 
У роману се појављују и делови интервјуа које је новинар добио 
од Ђинџенових блиских познаника. Писац увођењем више гледи-
шта различитих људи омогућава боље и потпуније сагледавање 
догађаја, а првенствено унутрашње природе главног јунака који 
је истовремено интелигентан и рањив. Иако је он вероватно један 
од највећих умова свог времена, само један ударац биће довољан 
да га разбије на хиљаде делића. 

Прилично исцрпан увод, неуобичајено дуг за овакве романе, 
упознаје нас са ликовима и догађајима који претходе главној радњи. 
Прича почиње крајем деветнаестог века описима предака и рођака 
Жунга Ђинџена, а завршава се крајем двадесетог века, када нови-
нар завршава свој роман о овом лику. Пошто је Жунг Ђинџен 
по самом рођењу остао сироче, бригу о њему преузео је старији 
господин америчког порекла који је на имању породице Жунг про-
вео већину свог живота. Након његове смрти у своју породицу га 
прима рођак Млади Лили, ректор Н универзитета. Он врло брзо 
уочава дечаков невероватан таленат и омогућава му школовање 
које, захваљујући својој интелигенцији, завршава далеко брже него 
што је  уобичајено. На универзитету се повезао са професором 
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Лисејвичем, који му је убрзо постао близак пријатељ са којим је 
свакодневно радио на решавању научних проблема. Убрзо након 
изненадног одласка професора Лисејвича да ради за Икс земљу, 
Жунг Ђинџен бива регрутован у јединицу 701, тајни одсек Кинеске 
обавештајне службе. Тамо ради на дешифровању кодова за које се 
касније сазнаје да их је управо Лисејвич састављао.

Иако то није главна тема романа, у позадини догађаја уоча-
вамо елементе кинеске традиције као и друштвене прилике тог 
доба. У роману се помиње тумачења снова, које у Кини има дугу 
историју, лечење чајем од крушкиног цвета, али исто тако, писац 
се дотиче и преломних историјских догађаја попут Културне рево-
луције и слепе оданости држави. Жунг Ђинџенов рад на дешифро-
вању подсећа на посао комунистичког бирократе, а опис боравка 
у јединици 701, где човек губи сваку приватност и слободу, може 
се протумачити као критика живота у време Културне револуције. 

Књигу је на српски са енглеског језика превео Срђан Крстић. 
Превод је добро одрађен и верно преноси дух живота у Кини 
прошлог века, а кинески термини су адекватно транскрибовани 
на наш језик. Једина замерка тиче се назива романа. Он је у ори-
гиналу назван Јие ми (解密)  што би у буквалном преводу значило 
дешифровање. На енглески је преведен као Decoded, што одговара 
оригиналу, али на нашем језику назван је Шифра Соломон. Међутим, 
ни кроз читање, а ни након истраживања не долази се до јасног 
закључка зашто је преводилац изабрао баш такав назив. 

Шифра Соломон је дефинитивно роман који од почетка 
до краја држи пажњу, али оно што донекле може представљати 
разочарење је недостатак упечатљивијег расплета, као и очекивани 
срећан крај. Ипак након читања остаје јак утисак да је немогуће 
продрети у људски мозак и да је човек заправо једини кôд који је 
немогуће дешифровати.

Мина Гардић

Филолошки факултет (Универзитет у Београду)

Mастер студијe, студијски програм: језик, књижевност и култура,

gardicm@gmail.com
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
У стручном часопису студената друштвено-хуманистичких 

наука и уметности Политеума објављују се стручни студентски 
радови из свих дисциплина друштвено-хуманистичких наука и из 
теорије уметности, што значи да своје радове могу послати сту-
денти основних и мастер академских студија из Републике Србије 
и региона који се убрајају у наведене категорије.

Часопис Политеума објављује оригиналне, претходно 
необјављене радове: стручне радове, оригиналне научне радове, 
прегледне радове, приказе књига, писма итд.

Часопис излази два пута годишње.

Сваки рад који испуни наведене критеријуме биће послат 
на рецензију и лектуру. Постоји могућност да рецензент прихвати 
објављивање рада само уз одређене препоруке измена или допуна 
које предочи у свом извештају. У том случају, рад ће бити обја-
вљен само ако аутор уважи све препоруке рецензента (аутора ће 
о томе обавестити Редакција). Идентитет рецензената је непознат 
ауторима, а идентитет аутора је непознат рецензентима; тиме се 
омогућава непристрасност у оцењивању.

Слање рукописа

Приликом подношења рукописа аутори гарантују да руко-
пис представља њихов оригиналан допринос, да није већ објављен, 
да се не разматра за објављивање код другог издавача или у оквиру 
неке друге публикације, да је објављивање одобрено од стране свих 
коаутора, уколико их има, као и, прећутно или експлицитно, од 
стране надлежних тела у установи у којој је извршено истраживање.

Аутори сносе сву одговорност за садржај поднетих руко-
писа, као и валидност експерименталних резултата, и треба да 
прибаве дозволу за објављивање података од свих страна укљу-
чених у истраживање.
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Аутори који желе да у рад укључе слике или делове текста 
који су већ негде објављени дужни су да за то прибаве сагласност 
носилаца ауторских права и да приликом подношења рада доставе 
доказе да је таква сагласност дата. Материјал за који такви докази 
нису достављени сматраће се оригиналним делом аутора.

Аутори гарантују да су као аутори наведена само она лица 
која су значајно допринела садржају рукописа, односно да су сва 
лица која су значајно допринела садржају рукописа наведена 
као аутори.

Радови се шаљу на електронску адресу: redakcija.spf@
gmail.com.

После пријема, рукописи пролазе кроз прелиминарну про-
веру у редакцији како би се проверило да ли испуњавају основне 
критеријуме и стандарде. Осим тога, проверава се да ли су рад или 
његови делови плагирани.

Аутори ће о пријему рукописа бити обавештени електрон-
ском поштом. Само рукописи који су у складу са датим упутствима 
биће послати на рецензију. У супротном, рукопис ће, са примедбама 
и коментарима, бити враћен ауторима.

Упутство за припрему рукописа

Аутори су дужни да се придржавају упутства за припрему 
радова. Рукописи у којима ова упутства нису поштована биће 
одбијени без рецензије. 

За обраду текста треба користити програм Microsoft Office 
Word. Рукописе треба слати у једном од следећих формата: .doc, 
.docx (дакле фајл нам не треба слати у формату .pdf)

Рад може да садржи од 4000 до 6000 речи, без списка 
литературе, сажетка и кључних речи, са фуснотама. Изузетак је 
слање приказа књиге, тада рад може да садржи до 1000 речи.

Треба да буде достављен на ћириличком писму, зато што 
се часопис објављује на том писму.
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Рукопис треба да садржи: наслов, имена аутора и називе 
и адресе високошколских установа у којима се школују, сажетак 
(апстракт) на српском и енглеском језику, кључне речи, текст 
рукописа и референце; опционо: захвалност, списак табела, списак 
илустрација. Место слика и табела треба обележити у тексту (слике 
и табеле не треба уврстити у датотеку која садржи рукопис; оне 
се достављају као посебне датотеке у одговарајућим форматима).

Наслов треба да буде јасан сам по себи и не претерано 
дугачак. Треба да буде наведен коришћењем типа слова Times New 
Roman, величине 14, подебљано.

Пуно име аутора: тип слова Times New Roman, величинa 14, 
подебљана и коса слова. У фусноти чија ознака стоји поред имена 
аутора навести назив факултета, годину студија, врсту студија 
(основне академске, мастер академске и сл) и назив студијског про-
грама (нпр. међународне студије), као и своју електронску адресу.

Афилијација: назив и адреса високошколске/их устано-
ве/а у којој/којима се аутор школује треба навести испод имена, 
користећи тип слова Times New Roman, величину 12, подебљана 
и коса слова.

Када рад има више од једног аутора, свако име треба обеле-
жити на исти начин као и када је реч о једном аутору, а аутора за 
кореспонденцију (пуно име и електронску адресу, односно e-mail) 
треба обележити у фусноти.

У фусноти чија ознака стоји поред наслова, навести додатне 
информације о тексту (део већег научног пројекта, представљен на 
стручној конференцији и сл), уколико рад није написан за потребе 
објављивања у овом часопису.

Сажетак не би требало да буде дужи од 150 речи и требало 
би да садржи кратак преглед метода и најважније резултате рада, 
тако да се може користити приликом индексирања у референтним 
периодичним публикацијама и базама података. Сажетак треба 
доставити на српском и енглеском језику.
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Кључне речи (појмови, географске локације, резултати) 
наводе се у посебном реду иза сажетка. Кључне речи треба да 
буду релевантне за тему и садржај рада. Добар избор кључних 
речи предуслов је за исправно индексирање рада у референтним 
периодичним публикацијама и базама података. Треба навести од 
5 до 10 кључних речи, на српском и енглеском језику.

Текст рукописа: треба користити тип слова Times New 
Roman, величину слова 12, проред 1,5. Поднаслове писати без 
нумерације, величине слова 12. Наслов и поднаслови треба да 
буду подебљани, а издвојене именоване целине у оквиру једног 
поднаслова (поднаслови поднаслова) треба да буду исписани 
подебљаним и косим словима.

Маргине поставити на 2,5 центиметара, на страници 
формата А4.

Рукопис може да садржи фусноте. Коришћење енднота 
није дозвољено.

Страна имена и презимена у тексту писати према српској 
транскрипцији, а код првог навођења страног имена и презимена 
у заградама навести име и презиме на изворном језику. Називе 
страних корпорација, споразума и др. могуће је наводити у извор-
ном облику, али коришћењем косих слова (Italic) или користити 
правило навођења препоручено за страна имена и презимена.

Уколико се користе табеле у тексту, слова треба у њима треба 
да буду Times New Roman типа, величине 11. Табеле се обележавају 
изнад табеле, користећи тип слова Times New Roman, величину 
11, на следећи начин:

Табела 1.  (назив табеле)

Слике, цртежи и друге илустрације треба да буду доброг 
квалитета. Илустрације морају бити у једном од следећих формата: 
TIFF, JPEG, EPS. Слике, цртежи и друге илустрације се обележавају 
испод истих, користећи тип слова Times New Roman, величину 11, 
на следећи начин:

Слика (или цртеж, график и сл.) 1.  (назив)
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Молимо вас немојте:

•	 достављати илустрације оптимизоване за коришћење  на 
екрану (нпр. GIF, BMP, Pict, WPG); оне обично имају ниску 
резолуцију и мали распон боја;

•	 достављати илустрације које имају резолуције мање 
од горенаведених;

•	 достављати илустрације несразмерно великих димензија у 
односу на формат рукописа.

Захвалница (опционо): треба да се налази у посебном 
одељку на крају чланка, а испред списка референци.

Литература: референце се наводе на језику на ком су обја-
вљене. Списак референци треба да садржи само радове који су 
цитирани у тексту.

Референце издате на српском језику се наводе искљу-
чиво на ћириличком писму (без обзира на писмо оригиналног 
издања). Ово важи само за дела на српском језику (не важи за 
дела на хрватском, словеначком и др.).

При попису коришћених референци у одељку Литература, 
прво се наводе ћирилична издања по азбучном реду, а потом остала 
издања по алфабетском реду.

При попису коришћених референци у одељку Литера-
тура, прво се наводе ћирилична издања по азбучном реду, а 
потом остала издања по алфабетском реду. Референце се наводе 
према АПА стилу навођења. Прецизан начин навођења по АПА 
стилу биће објављен у посебном документу уз текст конкурса 
на сајту часописа (https://casopispoliteuma.wordpress.com), сајту 
Факултета политичких наука (http://www.fpn.bg.ac.rs/) и другим 
сајтовима који поделе текст конкурса, биће достављен заинте-
ресованим студентима који се обрате редакцији на електронску 
адресу: redakcija.spf@gmail.com.

Препоручена литература (oпционо) може да садржи дела 
која аутор препоручује посебно заинтересованим читаоцима, како 
би се још више упознали са темом рада.
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Фусноте уколико будете користили за рад, можете кори-
стити искључиво за објашњења појединих термина или дефини-
ција. Не смете да наводите референце у фусноти, нити правне акте 
уколико наводите пример одређеног закона.

За сва додатна питања будите слободни да нас контактирате 
посредством мејл адресе: redakcija.spf@gmail.com
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