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ГОДИНЕ ЗА ПАМЋЕЊЕ
Поводом 150 година од рођења Јована Цвијића
Стеван М. Станковић1*
*Проф. емеритус, Универзитет у Београду – Географски факултет
Године 2015. пригодним програмима изговореним и писаним
речима обележавамо 150 година од рођења оснивача наше науке Јована
Цвијића. Био је то и остао човек, који је утирао путеве нашег духовног
развоја, научник, професор, академик, коме су генерације, које га следе,
посветиле доста пажње. Напајајући се идејама из његових радова, пуних
поука и порука, одужују му се за све оно што им је дао, а дао је много и то
не само географији, геологији, антропогеографији, етнологији, историографији, политичкој географији, демографији, тектоници, спелеологији,
лимнологији и поврх свега онима који се баве сложеним проблемима
кречњачких терена, односно елементима спајањима и прожимањима
природе и друштва, временом прошлим за време будуће.

Јован Цвијић, великан наше науке
1

Контакт адреса: mikan@gef.bg.ac.rs
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Овом приликом указујемо на значајне године и догађаје у покушају
да на известан хронолошки начин отргнемо од заборава нека збивања,
појаве, процесе, људе и њихова дела, а све у смислу подсећања на
великана наше науке Јована Цвијића.
1865. (12. октобар, Михољдан) Јован Цвијић се родио у Лозници, тада
малом месту, под планином Гучево недалеко од реке Дрине. Мајка му се
звала Марија, а отац Тодор. Јован је био треће дете по реду, од шесторо
колико су Марија и Тодор имали. Биле су то четири кћери – Милева, Сока,
Ангелина и Нада и два сина – Јован и Живко.
1872. Уписао се у основну школу у Лозници. Школа и данас носи име
знаменитог устаника против Турака, војводе Анте Богићевића. Недалеко
од школе саграђена је капела храбром устанику који је Лозницу и
Подриње од Турака бранио.
1876. Успешно је завршио основну школу и крајем лета кренуо у Шабац,
где је учио ниже разреде гимназије, које је са одличним успехом завршио
1879. године. Из Шапца је прешао у Београд, где је похађао више разреде
гимназије. Поред осталих, професори у Београду су му били Коста Вујић,
Сима Лозанић и Марко Леко. Као гимназијалац Цвијић је изванредно учио
немачки, француски и енглески језик, као и природне науке, јер је желео
да се посвети студијама медицине. Правио је хербар, одушевљавајући се
идејама Чарлса Дарвина. Распусте је проводио код ујака Пере Аврамовића
у селу Коренити недалеко од манастира Троноше.
1884. Са одличним је успехом завршио гимназију и положио матурски
испит. Матурско сведочанство издато му је 14. јула. У јесен исте године,
на предлог свог професора географије Владимира Карића, а због
немогућности да добије стипендију за студије медицине у иностранству,
уписао се на студије географије на Великој школи у Београду. Брзо је
савлађивао наставни програм и главну пажњу посвећивао геологији,
минералогији, палеонтологији и метеорологији.
1885. Са својим другом Душаном Стоичевићем, студентом биологије,
извео је прву научну екскурзију по Подрињу, Церу, Борањи, Радаљу,
Соколским планинама, Доњој Трешњевици и Горњој Трешњевици. На
терену је сакупљао стене и минерале за своју збирку. У клисури
Трешњице први пут се срео са моћним и стрмим, десетине метара високим
кречњачким одсецима.
1886. Учествовао је у научно-истраживачким екскурзијама по околини
Београда. Добро је учио и полагао испите код знаменитих професора
Јована Драгашевића, Јована Жујовића и Милана Недељковића.
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1887. Као студент треће године географије, у часопису Просветни гласник,
објавио је први научни рад под насловом Прилог географској
терминологији нашој. Скоро сви термини које је обрадио током времена
су ушли у географску литературу. Многи од њих се и данас
употребљавају.
1888. (6. јула) завршио је студије географије на Великој школи и започео
систематска истраживачка путовања по Србији и суседним земљама. Као
суплент, једну школску годину, радио је у Другој реалној гимназији у
Београду.
1889. Као државни стипендиста отишао је у Беч. Научно се усавршавао
под менторском знаменитог Албрехта Пенка, са којим је екскурзирао по
Алпима и први пут се срео са облицима глацијалног рељефа. Израда
докторске дисертације одобрена му је 1. маја.
1892. (12. и 13. децембра) у Бечу је одбранио докторску дисертацију под
насловом Das Karstphänomen Versuch einer morphologischen Monographie.
1893. (11. јануар) Положио је испит из философије - психологије и тиме
завршио докторске студије. За доктора наука промовисан је 22. јануара на
Филозофском факултету Универзитета у Бечу. Имао је 27 година.
Почетком марта у граду науке одштампана му је докторска дисертација
(114 страна). Неколико примерака му је послато у Београд. Указом
Министарства просвете од 24. марта, постављен је за професора Велике
школе у Београду за предмете научна географија и етнографија. Уводно
предавање одржао је на тему: Данашње стање географске науке. Дан
касније извео је студенте на прву истраживачку екскурзију по околини
Београда. Академијски савет Велике школе 22. јуна донео је одлуку о
оснивању Географског завода, претече данашњег Географског факултета
Универзитета у Београду. На челу Географског завода Велике школе,
касније Универзитета, Јован Цвијић је био од 1893. до 1927. године.
Објавио је студију Географска испитивања у области Кучаја (165 страна).
1894. Организовао је Географски семинар као посебан вид рада у
Географском заводу и покренуо часопис Преглед географске (геолошке и
метеоролошке) литературе о Балканском полуострву. Крајем септембра
учествовао је на скупу немачких природњака и лекара у Бечу. У
Географском заводу је руководио мерењем површине речних сливова и
дужине река у Србији ради одређивања густине речне мреже.
1895. Изабран је за дописног члана Српске краљевске академије. Имао је
тада 30 година. Публиковао је научни рад Пећине и подземна
хидрографија у источној Србији (70 страна).
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1896. Објавио је Упутства за проучавање села у Србији и осталим
српским земљама. Из штампе је изашла монографија под насловом
Извори, тресаве и водопади у источној Србији (87 страна). Проучавао је
глацијални рељеф планине Риле у Бугарској.
1897. Објавио је монографију Трагови старих глечера на Рили (105 страна,
3 слике, једна карта, једна табела) и карту Србије и Црне Горе у размери
1:750.000.
1898. Објавио је рад о глацијацији Риле на немачком језику (52 стране).
Сарадницима је доставио Упутства за проучавање села у Босни и
Херцеговини и Упутства за проучавање села у Старој Србији и
Македонији. Истраживања језера Македоније два пута је прекидао због
немира у овој земљи.
1899. (4. фебруар) изабран је за редовног члана Српске краљевске
академије. У Београду је објавио студију Глацијалне и морфолошке
студије о планинама Босне, Херцеговине и Црне Горе (196 страна).
Истраживао је велика језера Македоније.
1900. Другог јануара свечано је проглашен за редовног члана Српске
краљевске академије. Објавио је студију Карстна поља западне Босне и
Херцеговине (43 стране). Публиковано му је неколико научних радова у
Паризу, Бечу и Будимпешти.
1901. У пролеће, око Ускршњих празника, истраживао је крашке терене
околине Трста и посетио Шкоцијанску јаму. У Истри је посетио Пазин,
Рашу и Лабин, а затим отпутовао у Дубровник, боравио у Конавлама,
Херцег Новом, Котору и Никшићу. Преко Гацког поља и Невесиња, дошао
је у Метковић и лађом се упутио у Трст и вратио у Беч. У Српској
краљевској академији одржао је приступну академску беседу О структури
и подели планина на Балканском полуострву. У Бечу је објавио рад
Hercegovina und Montenegro. Стање науке и наставе у Србији исказао је у
писму Ватрославу Јагићу, познанику из Беча, истичући следеће: „Ја се
овде мучим, често себи изгледам као оне душе малих руских људи код
Толстоја. По овим нашим, али правим нашим приликама урадити што
више – урадити за своју науку и помоћи осталима колико могу, савладати
факултет у ком често има необавештености и страсти, мртву Академију,
коју воде ситничари једне котерије, чувати и себе и ваљане младиће од
злих министара и оних још горих, што неће да буду министри, чувати,
дизати, па богме и оснивати научне заводе у данашњим приликама, које
трају неколико година, где нико не само да не цени науку код нас но је на
земљу оборена, згажена.”
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1902. Уредио је и публиковао прву свеску серије Насеља српских земаља.
Држао је предавања у Географском друштву у Берлину и на
Међународном геолошком конгресу у Бечу. Објављени су вишебојни
атласи језера Македоније, Старе Србије и Епира, односно, Геолошки
атлас Македоније, Старе Србије и Епира. Штампао је знаменито дело
Антропогеографски проблеми Балканског полуострва (265 страна).
Објавио рад Криптодепресије у Европи (10 страна), који је преведен на
француски језик.
1903. Изабран је за редовног професора физичке географије Чешког
универзитета у Прагу, али се захвалио на избору и остао веран Београду и
Србији. На Географском семинару 23. октобра, одржао је предавање о
клисурама на Морави (Багрданска, Сталаћка, Корвинградска, Грделичка).
1904. Постао је члан студентског удружења Побратимство и почео
интензивну сарадњу са Словенским југом, удружењем београдских
студената. Срео се са својим учеником Петром Јанковићем, који га је
пратио на истраживањима великих језера у Грчкој.
1905. Постао је редовни професор првог српског Универзитета у Београду,
који је настао престанком рада Велике школе. Истраживао је Ђердапску
клисуру, боравио у Цариграду, завршио осматрања Босфора и Дарданела,
упутио се у Солун, наставио истраживања Олимпа. Студентима је држао
предавања из Геоморфологије и Географије Балканског полуострва.
1906. Изабран је за ректора Универзитета у Београду. Као изасланик
српске владе путовао је у Лондон на састанак Балканског комитета. Био је
на вечери код секретара Краљевског географског друштва и упознао
знаменитог научника Арчибалда Геике. Студентима географије у Београду
држао је предавања из лимнологије и океанографије, понедељком,
уторком и средом од 5 до 6 сати поподне. Четвртком је водио Семинар од
3 до 6 сати поподне. Почело је публиковање обимне тротомне студије
(1.272 стране) под насловом Основе за географију и геологију Македоније
и Старе Србије, до данас једине те врсте код нас.
1907. На светосавској прослави Универзитета, одржао је ректорски говор
О научном раду. Са предавањем О националном раду гостовао је у Колу
српских сестара. Цвијићу у част, у Бечу је одржана свечана седница
Југословенског академског друштва. Одржао је предавање под насловом О
постанку Ђердапа.
1908. Аустријске власти су му у Мостару прегледале белешке са терена и
карте које је носио. На путу га је стално претио генералштабни официр
Алберт Колачек. У Хутову су му одузели филмове са 72 фотографије. У
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хотелу у Требињу, где је одсео, постављена је војничка стража и забрањен
му је излазак из хотела. Претресен му је свали џеп и испод јакне тражени
папири. Дан касније обавештавају га да нису нашли ништа сумњиво, али је
под војничком пратњом депортован у Црну Гору. На лађи, којом је
путовао за Котор, непрекидно га је пратио жандарм с пушком. Тада је на
Цетињу посетио гроб Петра Петровића Његоша и минутом ћутања
великом песнику одао пошту, јер га је сматрао потпуним представником
најдубљих осећања у нашем народу. Истицао је да све важне поуке и
поруке Његошеве зна напамет.
1909. (12. и 13. октобра) боравио је на Копаонику са бугарским краљем
Фердинандом, српским престолонаследником Александром Карађорђевићем, геологом Светоликом Радовановићем и биологом Недељком
Кошанином. Вођени су разговори о потписивању српско-бугарског савеза
против Турака. Публиковао је рад Језерска пластика Шумадије (94
стране, 24 профила и скица, 3 карте). На Универзитету у Београду 22.
новембра одржао је предавање О животу језера, као увод у серију предавања коју је организовало Удружење студената природњака.
1910. (7. априла, на Благовести) заједно са сарадницима основао је Српско
географско друштво, прво те врсте на Балканском полуострву.
1911. Пошто је саградио и уредио кућу на Копитаревој градини, 5. марта
се верио, а 28. априла венчао. Супруга Љубица Крстић, била је кћерка
Катарине и Настаса Крстића, трговца из Београда.
1912. У марту је објавио прву свеску Гласника Српског географског
друштва. Средином године је имао нападе камена у жучи и прележао
упалу плућа. Лечио се у Ковиљачи, где га је посетио престолонаследник
Александар. Лечење је наставио у Карсбаду, где је добио жутицу и патио
од високе температуре. На позив Радомира Путника у новембру је био у
Скопљу због важних догађаја у Балканском рату.
1913. После двомесечних теренских истраживања објавио је студију
Ледено доба у Проклетијама и околним планинама и често цитирани рад о
планини Ртањ.
1914. Као почасни председник учествовао је у раду чешких природњака у
Прагу где је одржао предавања о Генетској класификацији језера
Балканског полуострва и Метанастазичкој карти Србије. Петнаестог јула
телефоном је позван у Двор на ручак. Убрзо затим, са престолонаследником Александром је из Београда возом отишао у Ниш и стављен на
располагање Влади и Врховној команди српске војске.
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1915. Због ратних догађаја боравио је у Лондону, Паризу, Марсељу,
Малти, Приштини, Рашкој, Солуну, Призрену, Охриду и Нојшателу.
Поред осталог, организовао је прикупљање помоћи за српске студенте у
иностранству. Размишљао је да се повуче у манастир Студеницу и да ће
бити потребан својој држави, али је било важно да отпутује у Солун, што
је и учинио. Средином августа, пре поласка за Солун, кожни кофер са
рукописима и бележницама са терена од пре рата, недовршену карту о
миграцијама, забелешке из Лондона, Париза, Рима и Атине, оставио је
свом пријатељу Луки Јевремовићу, тада начелнику војне станице у
Рашкој. Судбина кофера није позната. Између 2. и 5. новембра прошао је
долином Црног Дрима да би утврдио проходност терена за српске војне
транспорте. Двадесет четвртог октобра у Солуну се јавио француском
генералу Морису Сарају, команданту савезничких снага на Солунском
фронту и ставио му се на располагање. Месец дана касније, пошто је
увидео да савезничке снаге не припремају офанзиву, отпутовао је у
Нојшател.
1916. У Географском друштву у Нојшателу, у Швајцарској, одржао је
предавање о Балканском полуострву и захвалио мештанима на срдачном
пријему српских избеглица, посебно оним породицама које су прихватиле
српску сирочад као своју децу. У Паризу му је објављена књига Questions
balkaniques (Балканска питања, 80 страна).
1917. (15. јануар) Почео је да држи предавања на Универзитету Сорбона у
Паризу. У великом амфитеатру Декарт, присутнима га је представио
француски географ Пол Видал де ла Блаш. Седамнаестог јануара одржао је
предавање Беда у Србији и наша вера, којим је оставило дубок утисак на
све присутне.
1918. У граду светлости објављена му је књига La Péninsule Balkanique
(VIII + 532 стране). Ово дело, по мишљењу многих домаћих и иностраних
стручњака, заједно са Антропогеографским проблемима Балканског
полуострва, јединствено је по концепцији и оригиналности и свеобухватније од сличних која су написали Е. Рацел и Ж. Брин. Одлуком српске
владе именован је за првог експерта у Одсеку за етнографске границе при
југословенској делегацији на Конференцији мира у Паризу. У Њујорку су
му објављене две расправе. У мају је у Америку послао карту Европе, коју
је израдио на молбу професора Универзитета и директора Географског
друштва.
1919. Објавио је скрипту из геоморфологије (484 стране). Био је делегат
Српске краљевске академије на скупу савезничких академија у Бриселу.
По доласку из Париза у Београд, затекао је порушен Географски завод,
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оштећену и опљачкану своју кућу на Копитаревој градини. Присуствовао
је потписивању мира у Галерији огледала у Версају. У Београду је
покренуо акцију изградње Универзитетске библиотеке. По други пут је
изабран за ректора Универзитета у Београду и уз велике напоре обновио
његов рад.
1920. Био је делегат при Плебисцитној међународној комисији за
Корушку. Приликом једне екскурзије по Алпима тешко се разболео, јер га
је захвалило невреме. Лечио се у Целовцу, Бечу, Карловим Варима и
Прагу. У септембру је истраживао Барању.
1921. (12. априла) именован је за председника Српске краљевске академије
наука и на тој дужности је остао до смрти 1927. године. Био је на опоравку
у Сланом код Дубровника. Члановима удружења Слога, одржао је
предавање. Издавачка кућа Напредак објавила је прву (226 страна) и другу
(250 страна) књигу Говори и чланци.
1922. Објавио је 14 научних радова. Са француског на српски преведена је
књига Балканско полуострво. На Великој скупштини Матице српске у
Новом Саду одржао је предавање о научном раду у Војводини.
Политичарима је препоручио да у устав не уносе елементе централизма,
нити праве поделу по историјским покрајинама, већ по географскопривредној основи.
1923. Објавио је трећу и четврту књигу Говори и чланци (176, односно 131
страна). Предложен је за председника концентрационог кабинета тадашње
владе, али предлог није прихватио. Истакао је да има концепцију о свом
раду и животу у коју не улазе политичке комбинације.
1924. Објављена је прва књига Геоморфологија (588 страна). Иако му се
здравље погоршавало, отишао је на теренска истраживања источне Србије.
На Конгресу словенских географа и етнографа у Прагу одржао је
предавање о маринском и лакустријском рељефу. Лечио се у Карловим
Варима и Добрни и истраживао крашке терене у околини Трста. Октобра
му је у част 35 година научног рада приређена седница у Београду.
Посвећен му је зборник радова (646 страна). У штампарији Натошевић, у
Новом Саду, објављена је књига Каменка Суботића о Јовану Цвијићу, који
је исте године добио медаље Америчког географског друштва и
Универзитета у Паризу. У Српском географском друштву основао је
Спелеолошку секцију.
1925. У амфитеатру Тигро на Универзитету Сорбона у Паризу одржао је
предавање о феномену карста. Истраживао је пећине на југу Француске и
спремао се на пут у Попово поље у Херцеговину ради истраживања
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пећине Вјетренице. На путовању лађом из Беча у Београд, добио је нападе
камена у жучи. Месец дана се лечио у Карловим Варима. Крајем маја
завршио је последњу екскурзију на свом више од четири деценије плодном
теренском раду. Осим Балканског полуострва, упознао је и проучавао
знатна пространства Аустро-Угарске, Алпа, јужне Француске, Немачке,
Швајцарске, јужне Русије, Крима, фјордова Скандинавије, Норвешке,
Италије, Везува, Сицилије са Липарским острвима, јужних Карпата, Мале
Азије, Босфора, Мраморног мора и Дарданела.
1926. На скупу у Академији наука добио је тежак асматични напад. После
болничког лечења, боравио је у својој кући и није се појављивао у
јавности. Објављена је друга књига Геоморфологија. Посетио га је краљ
Александар. Конзилијуму лекара придружио се доктор Венкебах из Беча,
са жељом да помогне великом научнику.
1927. (16. јануар) тачно у пет сати умро је Јован Цвијић. Истога дана у
Академији је одржан комеморативни скуп и одлучено је да се оснује
Задужбина Јована Цвијића за свестрано проучавање Балканског
полуострва. Испред нове зграде Универзитета (данашња зграда
Филозофског факултета у којој се налази Географски факултет), над одром
Јована Цвијића говорили су Александар Белић, секретар Српске академије
наука, Павле Поповић, ректор Универзитета у Београду и Цвијићев
студент Милисав Лутовац. Сахрањен је на Новом гробљу у Београду. У
Паризу је у марту Емануел де Мартон одржао предавање о Јовану Цвијићу
на седници Института за проучавање Словена. Перо Слијепчевић је у
Сарајеву објавио књигу Јован Цвијић (популарно предавање са девет
слика). Фрањо Мелин је у Новом Саду објавио књигу Јован Цвијић и
проблеми народног јединства. Др Павле Вујевић је у Сарајеву објавио
књигу Јован Цвијић као научник и као јавни радник.
1928. Професор др Војислав С. Радовановић у издању Нолита из Београду,
објавио је књигу Јован Цвијић (225 страна).
1933. У немачкој енциклопедији Lexikon der Geographie, на страни 302.
објављен је прилог о Јовану Цвијићу.
1935. Обележена је 25. годишњица постојања Српског географског
друштва и установљена Медаља Јована Цвијића, која се додељује појединцима и установама за допринос развоју географије.
1948. Основан је Географски институт при Српској академији наука и
уметности. Ова институција данас носи име Јована Цвијића.
1949. Др Петар С. Јовановић у Гласнику Српског географског друштва
објавио је рад Јован Цвијић и значај његовог рада.
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1957. У Српској академији наука и уметности одржана је академија
посвећена успомени на Јована Цвијића и публикована одговарајућа
Споменица.
1963. Градске власти Београда донеле су одлуку да се кућа Јована Цвијића
у улици Јелене Ћетковић број 5, стави под заштиту као Музеј Јована
Цвијића.
1965. Српска књижевна задруга, поводом обележавања стогодишњице
рођења, публиковала је Цвијићеву књигу Аутобиографија. У Лозници је
откривен споменик нашем научнику, дело вајара Дејана Богдановића. У
Бањи Ковиљачи је одржан научни скуп са темама којима се бавио Јован
Цвијић. У Београду је објављена књига Јован Цвијић и друштвене науке
(326 страна). Избор Цвијићевих текстова и уводни чланак написао је др
Цветко Костић, под редакцијом академика Радомира Лукућа. Завод за
уџбенике и наставна средства из Београда објавио је књигу Општа
географија, антропогеографија. Цвијићев рукопис ове књиге пронашао је
Светозар Ћулибрк, који је за књигу написао предговор.
1966. У Краткој географској енциклопедији, штампаној у Москви,
објављен је прилог о Јовану Цвијићу.
1982. Српска академија наука и уметности објавила је Зборник радова под
насловом Научно дело Јована Цвијића (463 стране). Др Светозар Ћулибрк
је објавио књигу Цвијићева социологија Балкана (302 стране).
1985. На Жабљаку је одржан научни скуп Јован Цвијић и Дурмитор.
Зборник радова са овог скупа има 116 страна. У згради Националног парка
Дурмитор постављена је спомен плоча са ликом знаменитог географа.
1986. Народна књига и Српска књижевна задруга из Београда, објавили су
књигу др Љубинке Трговчевић – Научници Србије и стварање
југословенске државе (260 страна).
1987. Почело је објављивање сабраних дела Јована Цвијића. Серија у
издању Српске академије наука и уметности, Завода за уџбенике и
Књижевних новина има 14 књига. Уводни рад под насловом Живот и рад
Јована Цвијића (144 стране), написао је академик Васа Чубриловић, који
га је лично познавао и са њим сарађивао.
1988. Просвета из Београда објавила је књигу Јован Цвијић и Иво Андрић
о балканским психичким типовима (267 страна). Текстове из дела
научника и књижевника одабрао је и коментаре написао академик Петар
Џаџић.
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1992. У Педагошкој академији у Бањалуци публикована је књига Јован
Цвијић и Босна (190 страна) др Здравка Маријанца, настала из докторске
дисертације коју је одбранио на Географском факултету у Београду.
1994. У Београду је одржан научни скуп Јован Цвијић и Проклетије.
Зборник радова је штампан на 82 стране. У Бору је одржан научни скуп
Јован Цвијић и источна Србија, а публикован је зборника радова од 104
стране. Др Милорад Васовић је у Новом Саду објавио монографију Јован
Цвијић – научник, јавни радник, државник (454 стране).
1995. Др Милорад Васовић је објавио књигу Јован Цвијић о свом и нашен
времену (210 страна). На Студентском тргу у Београду постављен је
споменик Јовану Цвијићу, дело вајара Ота Лога.
1996. На Тргу Јована Цвијића у Лозници постављен је споменик Јовану
Цвијићу, дело вајара Дринке Радовановић.
2000. У Лозници је објављена књига Стевана Станковића и Величка
Петрушеског Стазом Јована Цвијића (150 страна).
2002. Српска академија наука и уметности организовала је научни скуп
Друштвено-политичка делатност Јована Цвијића.
2003. У Лозници је одржан научни скуп Јован Цвијић и Подриње. Зборник
радова са овог скупа има 137 страна.
2005. Вуков сабор у Тршићу посвећен је Јовану Цвијићу. Др Слободан
Ристановић је објавио књигу Живот и дело Јована Цвијића (202 стране).
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година постојања и рада. У монографији, која је тим поводом објављена,
посебна пажња посвећена је Јовану Цвијићу.
2014. Манифестација Цвијићеви дани, која окупља наставнике школа из
Србије и Републике Српске које носе име Јована Цвијића, одржана је у
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Извод: Милорад Зебић (1883-1976) економско-финансијски стручњак и инспектор
Министарства народне привреде, главни секретар Београдске берзе и
вицегувернер Народне банке, оставио је у аманет сину Милутину Зебићу, део
текста, интересантног са географског аспекта. Са путовања по Енглеској с
Индустријском и трговачком комором, током 1918. године, оставио је сведочење
о животу и географским карактеристикама народа и предела које су посетили.
Кључне речи: М. Зебић, Енглеска, путовање, делегација
Abstract: Milorad Zebić (1883-1976) economic and financial expert and inspector of
the Ministry of National Economy, Secretary General of the BSE and the Vice Governor of the National Bank, has left this text, interesting from geographical aspect, as a
legacy to his son Milutin. From a travel through England with the Commerce of industry and trade, during 1918, he left a testimony about the life and geographic characteristics of the people and landscapes that they have been visited.
Key words: M. Zebić, England, travel, delegation

Српска делегација од 12 чланова кренула је за Енглеску у зиму 1918.
године, да обиђе енглеске привредне установе и ступи лично у додир са
установама и људима који би могли допринети развићу живљих
привредних односа између наше земље и Енглеске. Био сам придодат тој
групи као комесар Трговачке и Индустријске коморе које су у то време
заседавале у Паризу.
2

Милорад Зебић (1883-1976) рођен је у Лозници. У детињству се дружио са
братом Јована Цвијића Живком, а касније, у Београду и Паризу, више пута
сусретао и са Јованом Цвијићем. Правни факултет у Београду завршио је 1907.
године. Током радног века, као економско-финансијски стручњак, обављао је
значајне дужности. Поред осталог, био је инспектор Министарства народне
привреде, главни секретар Београдске берзе и вицегувернер Народне банке. За
време Првог светског рата, са српском војском се повлачио преко Албаније, а
затим бива евакуисан у Француску. Широко образован, познавалац неколико
светских језика, преводилац и писац, оставио је драгоцена сведочанства о времену
и догађајима од којих су неки веома значајни за нашу земљу. Овом приликом, из
обимног рукописа, који је оставио у аманет сину Милутину Зебићу, преносимо
део текста, интересантног са географског аспекта.
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Слика 1. Пут српске делегације Индустријске и трговачке коморе
по Енглеској
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Укрцали смо се у Хавру у само вече. Ваљало је путовати ноћу и
крити се од немачких подморница. На броду је била војна команда, велика
озбиљност и строгост – мало необична за нас неискусне у поморским
ратним стварима; али је за дивљење била чистоћа, ред и спретност сваког
службеника. Без свирке, без вике и без треска, отиснули смо се са обале
нечујно у ноћ, при затвореним капцима на прозорима, с најнужнијим
осветљењем по унутрашњим одајама брода.
Вечерали смо скромно и, на брзу руку, провели неко време у
разговору са сер Едвардом Боилом, који нас је сачекао у Хавру у име
Енглеске, чији ћемо ми бити гости читава два месеца дана. За све то време
сер Едвард ће бити с нама, помагати нам да Енглеску што боље упознамо
и да нам боравак у њој буде што пријатнији. Красни сер Едвард, овисок,
темељаст, плавокос и плавоок, с његовим неизбежним моноклом, био је
прави енглески џентлмен.

Слика 2. Милорад Зебић (1883-1976) и Сер Едвард Боил (1878-1945)
Пошто смо разгледали програм нашег бављења у Енглеској – а он је
био доста обиман – и пошто смо добили најнужнија обавештења и
упутства о сналажењу на броду при путовању морем за време рата, пођемо
на спавање. Излазећи из малог салона где смо вечерали и разговарали, тек
сад у ходницима приметимо колико је море немирно и колик је напољу
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шум од ветра и таласа. Хладан и влажан ваздух шибао је по лицу. Ваљало
се што пре склонити по кабинама које су нам биле додељене. Тамо смо већ
затекли свој пртљаг: на коферима, торбама били су привезани картони у
величини две посетнице. На њима смо могли прочитати крупним масним
словима утиснуте речи: In His Majestic service.
Те ноћи превалили смо пут од Хавра до Саутемптона. Велики залив
који нас води пристаништу спасао нас је од јаког ветра. На броду се сада
могло стајати. Кад је наш брод полако прилазио луци било је већ свануло.
Изашао сам на палубу пре мојих сапутника, нестрпљив да видим енглеско
тле и видео га по први пут то јутро на нашу Нову годину, 14. јануара 1918.
по новом. Енглеска је обала била сва под снегом. Море је било зеленкасто
и збрчкано, небо ниско. Влажан ваздух долазио је с обала које су се докле
се год могло сагледати, белеле од снега, а изнад њих црне мрље од кућа,
магацина и фабрика. За онога ко је маглу држао за нераздвојну или за
најредовнију појаву над Енглеском у зимско доба, ови зеленкасти таласи
јутарњега мора, ове беле обале чиниле су неочекивани призор.
Док смо ми излазили на обалу, стизали су и други бродови. Број
путника, чиновника, војника и радника које смо сретали у ово рано зимско
јутро, црне зграде и њихов карактеристичан облик чинили су један сасвим
нов утисак. Много качкета, лула и мириса од угља. Снег је већ разгрнут и
утапкан; по гомилама мешавина гара и снега. Чује се лагани жагор, понека
наредба енглеских официра и подофицира који врше службу у
пристаништу. При свем том нешто због снега, нешто због енглеског
начина рада и опхођења, све се обавља рекао бих у тишини без вике и без
објашњавања. Каква разлика између овога призора и онога у солунском
или крфском пристаништу!
Ваља нам проћи кроз полицију – рат је – и кроз царинарницу. То је
једно до другога. Упадосмо у пространу топлу просторију – читава
дворана. Унутра већ доста света. Кога ту све нема: жене и људи, белих,
жутих и црних; грађана, војника и попова. Паде ми у очи један Кинез, јер
се нађе некако близу нас. Кинез у кинеској ношњи.
Већ на обали чим смо изишли с лађе, нама се придружише
изасланици енглеске владе Mr Donaldson Rowlins и Mr Herbert Kershow, с
којима се поздрависмо и упознасмо. Благодарећи овој господи процедура с
пасошима ишла је брзо али прописно, јер је ваљало проћи поред
подофицира који су ту службу вршили. Док смо се ми кретали поред
столова и пролазили из одељења за пасоше у одељење за царињење видех
да се опет ту нађе окај „Кинез у кинеском оделу“. Изгледа да се
интересовао за нас, судећи по његовом уху које је увек уперено према
нама, док су његове косе очи ишле на другу страну. На царинарници, иако
смо гости, ваљало је отворити кофере и војници савесно прегледаше све.
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Ваљало је дати подробнија обавештења и о књигама о Србији, које смо
понели повише, ради поклањања и ради обавештавања о нашој земљи и о
приликама у њој.
Ускоро ево нас на железничкој станици. Разместисмо се по купеима,
који су лепо загрејани. Енглеска има доброг угља. Седишта угодна и
чиста. Већ се увелико разданило. Воз јури. Изгледа нам чудно ово прво
путовање у Енглеској кроз дебели покривач од снега који је завејао дрвеће,
баште, путеве и куће. Пре би се рекло да се возимо кроз неки швајцарски
кантон, него ли кроз неку јужну енглеску грофовију.
Моји сапутници и колеге који су придодати нашој Мисији
обилазили су нас све по купеима, разговарали с нама и објашњавали нам
поједине тачке нашега програма и рада и бављења у Великој Британији.
Нама је нарочито падао у очи Доналдсон Ролинс, нешто старији од 30
година, висок, енглеског изгледа, разговоран и који је добро говорио
француски. Био је раније чиновник у кабинету министра Балфура, сада
придодат новом министарству за прекоморску трговину. Он ми рече да ни
они, Енглези, нису видели све оно што је спремљено да се нама покаже. Г.
Кершо, омален, мршав, нешто старији од Ролинса, скроман, био је раније у
конзуларној служби. Сада такође преведен у ново министарство, прави је
тип доброг савесног чиновника. Бавио се дуго у Холандији. Добар
познавалац привредних питања. Мање весео и експанзиван од првога, али
драгоцен сарадник и пријатељ.
Благодарећи добрим локомотивама и добром енглеском угљу,
пробијајући се кроз дебео снежни покривач, стигосмо пред Лондон око
10h ујутру. Атмосфера Лондона је топла, те онога меканог и влажног снега
не беше ни у предграђима. У самом Лондону и не видесмо га. Изиђосмо из
воза на станици Ватерло. Ту нас дочека директор у новоме министарству
трговине, један отмен господин и врло познат у лондонским круговима Sir
Artlonr Steel Maitland којега смо после, у току нашег бављења у Лондону,
често виђали и проучавали питања која нас интересују. За све време
нашега бављења у престоници на нашој служби био је стално известан
број аутомобила, те нас они и сад на станици дочекаше и одвезоше у хотел
Валдорф на Алдвичу, у којем беху резервисане собе за нас. Услужни
господин Хезелден службеник Министарства спољних послова, већ је
наше ствари са станице довезао и разместио по собама.
Док смо ми распакивали своје кофере и торбе, исправљали одела о
слагали по орманима у овим лепим и топлим собама са дебелим теписима,
уредним креветима и уз које се налазе одељења за умивање и купатило,
наши пријатељи Маитханд, Ролинс и Кершов еспедирали су свима
установама које смо имали посетити и свима трговачким и индустријским
коморама у Енглеској писма о нашем доласку и нашој задаћи у Енглеској;
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достављали су им у исто време експозее о Србији, њеним привредним и
финансијским изворима, саопштавајући исто и телеграфским агенцијама и
појединим редакцијама енглеских листова, анимирајући тако енглеску
јавност, ради што бољег успеха ове мисије, коју су они везивали и за
почетак рада новога њиховог министарства за прекоморску трговину. А у
том министарству били су баш као организатори и први шефови ови наши
нови пријатељи које поменусмо. Тако смо, и једни и други, имали разлога
чинити све да нам рад и бављење буде од користи по обе стране.
Докле топла вода полако цури у каду за купање опружим се на
дивану, прибирам прве утиске из Енглеске. Одавно сам желео да је
упознам. Сад сам ту у њеној великој престоници. Око мене је 20 km у
пречнику кућа, палата, фабрика, музеја, магацина, стоваришта, кејова,
мостова, железничке станице, дућана и радничких станова. Какав огроман
рад и колико векова док се је то зидало, рушило, прекрајало, дозиђивало,
замењивало. Колико је требало цигала, камена, песка и бетона, колико
цеви и гвожђа да се то постигне, да се уреде улице, тротоари, подземне
железнице, канализација. Па онда колико је ту музеја, библиотека, архива,
збирки, колико учених професора, колико часописа и листова. Сетим се
Џона Лобока: „Помислите – каже он – на сва блага која имамо у великој
вароши, на пример у Лондону! Ту вам је приступачна сва светска
књижевност, у галеријама слика и академији гледамо кад нам се прохте,
најлепше творевине прошлих покољења и дела највећих живих уметника.
Можда нема нико ко је уграбио времена да скроз разгледа Британски
музеј. А погледајте само чега је све у њему, управо чега нема? Највеће од
живих и умрлих животиња, најчудесније прастаре немани, најлепше
птице, шкољке и минерали, драгоцено камење и одломци из других
крајева света; најзанимљивије старине, чудновати и забавни примерци
који осветљавају разне људске расе, изванредно драго камење, новац,
стакло и порцулан, Еџкинов мермер, остаци маузолеума, Дијаниног храма
у Ефесу, стари споменици из Мисира и Асирије, првобитни алати наших
предака, савременика хипопотама и риноцероса, мошуса и мамута и
ванредни примерци грчке и латинске уметности.“
А ја сам дошао да видим и проучим банке, берзе, фабрике конзерви,
чоколаде, бродоградилишта, дубоке руднике, фабрике топова и
железничких шина, радничке станове и пожарне чете. Да ли ће бити
довољно снаге и времена за све то? И зар да се прође у брзом ходу поред
толиких ствари. Па ипак, тако мора бити. Наша је земља прегажена, народ
исцрпљен и пропао, непријатељ је покупио и однео све што је могао. Ваља
припремати њену обнову, ваља журити. Нека би млађи што иза нас долазе
умели, и под бољим приликама искористити своје време и нека би за
младости не само видели много штошта од тога, оних блага о којима
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Лобок говори, него би се посветили и студијама у овом центру где је из
најудаљенијих крајева, уз велики труд, рад и трошак прикупљано по свету
и донесено па стављено на располагање свима онима који су тога
достојни; без обзира из које су земље, којим језиком говоре и коме народу
припадају.
Walldorf хотел је један од великих лондонских хотела на Kingsway у
непосредној близини India Haus и Greаt Theatеr. Моја соба је била на
четвртом спрату, с улице. Мада сам у Лондону, нисам осећао никакву
вреву ни ларму, јер је грађевина солидно зидана. По распореду, по
намештају, по реду који у њему влада хотел је врло угодан и врло
пријатан. Степенице и ходници застрти су дебелим теписима, холови и
ресторације исто тако. Сала за ручавање врло пространа; у сутерену још и
други нарочити ресторани за спољашње госте. Мада су сале врло
простране и мада је ово ратно време, све је било увек пуно и пријатна
атмосфера за све нас је била увек утолико занимљивија што смо око себе
имали велики број лица од којих су већина били Енглези и који су се
очевидно приметно разликовали по изгледу од физиономија из
континенталне Европе, али су се исто тако и између себе много
разликовали. Сале су о ручку и вечери биле пуне; али о доручку смо само
Срби били сами, јер смо устајали рано. У почетку ми смо се, ненавикнути
слабо сналазили при доручку, који се састојао из шунке са јајима, путера,
сушене харинге или пастрмке, млека, меда, а скоро обилато у почетку и
пориџа. Свако је могао бирати шта је хтео. Кад смо видели да су ручкови
потанки и ми смо пошли за Енглезима, те смо ујутру боље јели. Уосталом
Лондон замара не само тиме што се ту интензивно ради, што се савлађују
велики простори, већ и због тога што влажна клима исцрпљује те се
организму мора давати много више калорија.
У Лондону сваки час сипи киша и лети и зими, па су зато у
Лондону тврд шешир, тренчкот и амрел драгоцене ствари. Уз то су магле
густе и прљаве од дима. Ја сам у Паризу у зиму 1916. доживео неколико
дана те лондонске магле о којој људи са Балкана не могу ни слутити шта
је и каква је. Било је мучно кроз прозор гледати а камоли бити у њој и
удисати онај ваздух жут, непровидан те човеку изгледа да је запао међу
праменове жуте прљаве вуне кроз коју се не може пробити већ ваља
мрети ту где се ко затекао.
Срећа ме је послужила те сам кроз две три недеље мога бављења у
Лондону био поштеђен тог призора: и прве и последње недеље мога
бављења време је било красно, тако да ми је с те стране Лондон по киши
изгледао безмало исто онако као и Париз: са влажном али благом и
пријатном климом.
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КОВЕНТРИ – Старо место, седамнаест миља источно од
Бирмингема постигло је велики напредак за кратко време, благодарећи
вредноћи становника и развоју индустрије велосипеда и аутомобила. У
1901. број становника је био још испод 70.000, сада је преко 150.000. Ми
смо посетили познату фабрику која сада израђује оружје, моторе и
аероплане. Једна фабрика се специјализовала у ткању финих марама у
платну и свили, чипки и везених тканина. Велики је број фабрика недавно
саграђених, или проширених за време рата. У непосредној близини су
низови радничких станова, укусно и практично саграђених. Обично су на
два спрата, с посебним уласцима. Изложени су сунцу и ваздуху. Ковентри
заузима простор од 4.145 акри, и, благодарећи распореду грађевина,
канализацији, водоводу, парковима и јавним установама за хигијену,
рачуна се у најздравије вароши у краљевини. У 1894. саграђено је јавно
купатило, које је стајало око 20.000 фунти стерлинга. Један базен тога
купатила служи зими за скупове, концерте и забаве и може да прими 1.500
слушалаца.
Поред 26 основних, варош има 5 продужних школа, у којима се
сиромашни дечаци и девојчице спремају, да би могли ићи у Технички
институт или Општинску школу за лепе вештине. Предавања се држе три
пута недељно од 7:30 до 9:30 увече. Школарина од септембра до маја
износи само 2 шилинга. У школи се предају: енглески, математика, основи
наука, цртање, вокална музика, дрворез; за девојчице: домаћинство,
кројење, мода, неговање болесника, кување итд. Школе вештина налазе се
у лепој, кокетно саграђеној згради. Програм предвиђа: цртање и сликање
масним бојама са живих модела и са предмета, орнаментику, цртање
примењено на вештачку индустрију, основе архитектуре, цртање из
памети; цртање биља; светлост и сенчење; цртање пером за илустрације
књига; геометријско цртање; моделисање у иловачи и гипсу; перспективу;
израду слова, артистичку анатомију; рад у дрвету, резање у металу, израду
накита и емаљирање, вез и рад иглом. Технички институт пак има дневне
и вечерње курсеве, који су подељени према главним индустријским
гранама и потребама краја. Нарочита је пажња обраћена одсецима за
инжењерство, затим за текстилну индустрију и за часовничарство.
Учионице и радионице су снабдевене великим бројем модерних машина,
алата и прецизних инструмената. У инжењерском одсеку обраћа се
особита пажња на цртање и конструкцију мотора за аутомобиле. Одсек за
техничку индустрију обучава препарирању и изради свиле, ткању, везу,
бојењу, анализирању и испитивању каквоће итд. Сем тога у Институту има
курсева за хемију, електрицитет, пломбирање, дрводељство итд. Предаје
се још француски, шпански, књиговодство, рачуница и писање на машини.
У вароши постоји и општинска школа за девојчице: изврсна грађевина, у
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средини једног пространог парка, пружа најбоље забавиште и училиште.
Поред чисто материјалног програма, деци се даје и практична настава из
наука и вештина, затим из кувања, хигијене и домаћег газдовања.
Школарина је од 5 до 8 фунти стерлинга, а општина прима и повећи број
благодејанаца. Све би ове школе ваљало из ближе разгледати и проучити.
Нама је за то недостајало времена.
Становништво Конвентрија је вредно и особито родољубиво. Нама
је било пријатно чути од сер Едварда Боила, секретара Српског Релиеф
фонда, да је Ковентри дало највећи прилог за Србе. Још и данас радници
прилажу сваке недеље за српски фонд. Нарочито су се истакли радом за
Србе г. и гђа. Ховард, грађани ове вароши. За време нашег бављења у сали
Општинске куће приређена је свечана седница месног одбора за помоћ
Србима. Кад су чланови комисије ушли у стародревну дворницу, варошка
музика је свирала српску химну. Најугледнији грађани окупљени у сали,
држећи превод наше химне, певали су за музиком. Једна девојчица
обучена у српско-босанско одело делила нам је црвене енглеске руже. На
седници је говорио председник општине, истичући врлине српског народа,
његову правичну и јуначку борбу.
Оваквих и сличних манифестација било је у Лондону, где је у
Вестминстерској Опатији за време наше посете, на оргуљама свирана
наша химма, затим у Гринску, Глазгову, Њукастлу. На говоре Лорда Мера
у Лондону и Манчестру, одговорио је наш посланик у Лондону г. Ј.
Јовановић. За време нашег бављења у Манчестеру, он је нарочито дошао. У
осталим приликама одговарали су на поздраве и говоре председници комора.
Пре рата је било око 584 школе за вештине са 33.437 радника и
ученика, готово толико исто било је и техничких школа и колеџа. Од ових
последњих најпознатији су. Политехнички институт у Лондону, Технички
колеџ у Глазгову и Брадсфорду и Бирмингемски институт који је имао 60
професора и близу 4.000 слушалаца. Ваља напоменути да се настави
цртања, које је тако важно у индустрији, обраћа велика пажња и да се
поред поменутих стручних курсева и школа, цртање предаје у 4.000
основних школа које посећује око 1 милион ђака.
МАНЧЕСТЕР – Оставили смо Бирмингем лепог зимског дана, око
три часа по подне. Сунце је грејало као на југу, али сунчани зраци тешко
су пробијали кроз тмину, густу од дима и угља из стотине и стотине
димњака, што су се низали далеко у дубину, са обе стране железничке
пруге Бирмингем – Манчестер. Непрегледне фабрике, раденички станови,
магацини, трају десетинама километара и пружају слику колико тужну
због изрованог земљишта, поцрнелих зграда и предмета, толико опет и
један импозантан призор који даје слику индустријске развијености и
богатства Велике Британије.
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Иза Волверхамптама атмосфера од дима оста за нама. Око се одмара
погледом на њиве, шуме, пашњаке који се у ово доба године зелене.
Енглеска блага клима и обиље влаге дају енглеским пољима особиту чар
од зеленила. Али је њива овде сразмерно мало, и то јако пада у очи.
Енглеска је земља велике сопствености. До скора је у њој било око 90
сопственика, са преко 24.000 ha код свакога. Седморица од њих имали су
преко 200.000, а војвода од Сатерланда имао је без мало пола милиона ha.
Било је 11 сопственика са 60.000 до 80.000 ha. Седми део Краљевине
припадао је овој десеторици сопственика. Овакав распоред својине, утицај
слободне трговине и апсорбовање радне снаге индустријом, узроци су
напуштања пољопривреде. У прошлом веку велика површина изврсне
ораће земље претворена је у пашњаке. Од обрађене површине у Енглеској
53,4% налази се под пашњацима, у Велсу 68%, а у Ирској чак и 81%.
Скотска је у бољем положају: тамо је пашњака 28,3%, а велики број лепо
обрађених и засејаних површина што чини велики контраст са, истина
зеленом, али мало обрађеном Енглеском и Ирском. Од целокупнога
становништва у Енглеској свега 19% бави се земљорадњом. Површина
засејана пшеницом смањила се је од 1.545.438 ha у 1874. години, на
659.308 у 1908. години. Домаћа производња подмири једва четвртину
потребе, остало се увози из Канаде, Русије, Аустралије, Аргентине и Индије.
У току рата учињени су велики напори да се појача пољопривредна
производња у земљи.
Док се у Енглеској један мали део становништва бави
пољопривредом, у Ирској, од 4,5 мил., преко 3 мил. живи од пољске
привреде. Али су прилике у Ирској особито тешке. У земљи се налазе
огромне латифундије пусте и необрађене. Око њих су мала сељачка
предузећа, која скупа не представљају више од 23,5% површине у Ирској.
Ваља још додати да је засејано свега 19%, око 3.038.072 акри, док се
површина земље за обраду цени на 15.536.751 акри, или око 6.214.700 ha.
Отуда становништво Ирске од 8.175.124 у 1841. год., данас износи свега
око 4,5 милиона. Положај сељака на имањима великих сопственика био је
у Ирској увек необично тежак. Артур Јунг је писао раније да је ирски
велепоседник једна врста деспота према своме закупцу земље, сељаку, од
кога тражи беспрекорну послушност, и да, сем своје жеље, неће да зна за
друго правило. Трећина таквих сопственика не живе у земљи, већ земљу
издају под закуп посредницима, који даље издају под закуп поједине
парцеле. Енглеска се дуго оглушавала о жалбе и патње ирског
становништва. Од 1829. до 1867. Парламент је одбацио 23 законска
предлога који су имали да поправе положај ирског сељака. Цени се да би
Ирска могла хранити 18 мил. становника; међутим и оно становништво
што га има једва животари.
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ЕДИНБУРГ – Четири је сата по подне. Кроз капљице од кише што
бију у прозоре нашег вагона, видимо по брежуљцима последње куће
глазговских предграђа. Прелазимо са западне скотске обале на источну.
Енглеска има преко 7.700 km обале. Многобројни заливи залазе
дубоко у земљу. Благодарећи томе, и многобројним рекама и каналима, ни
једно место није удаљено више од 100 km од обале.
Предео којим пролазимо подсећа на многе наше крајеве. Промичу
поред нас брежуљци, брда и њиве на којима се већ спушта мрак. Возимо
се за Единбург. У лево је од пруге Северна Скотска са својим суровим и
неплодним висијама. Кад се дигне магла што их у јесен и у зиму покрива и
кад лето дође, укаже се љубичаста боја папрати која даје обележје њеним
пејзажима. Пред најездом Англо-Саксонаца староседеоци Келти амо су се
склонили. Овде се највише и очувао њихов језик. Скоти су крупни људи;
храбри, родољубиви и простосрдачни.
Сиромашна земља и љубав према слободи нагонили су их на
исељавање кад год су прилике биле тешке. Први исељеници који су
отишли у Америку одавде су. Доцније је Ирска дала велики број
исељеника. До пред рат укупно се исељавало из Енглеске око 250.000 лица
годишње.
Прошлост Скотске проткана је кроз енглеску историју. Скоти се
бију с Енглезима час као непријатељи и за свој рачун, час као савезници
или помоћници енглеских краљева, које народ није хтео да слуша. Пошто
се краљевска династија Тјудора угасила, скотски краљ Јаков V постао је у
1603. Јаков I краљ Енглеске. Његова је девиза била: „Где нема владика ту
нема ни краља.“ Наследио га је познати Карло I његов син. У почетку
XVIII века (1707) Скотска је присаједињена Енглеској. Са Ирском је то
био случај тек 1800. Но, вели се, Енглеска није анектовала Скотску, већ
напротив, ево два покољења, како ова управља Енглеском. Од пет
последњих председника Министарстава, пре садашњег, тројица су били
Скоти: Лорд Роубери, Комбел Нанерман и Балфур. За четвртог, Гледстона,
зна се да је скотског порекла.
Скоти су вредни, штедљиви и генерозни. Пукови њихових горштака
спадају у најхрабрије у енглеској војсци. На великом платну што сваког
дана, на фронтону Лондонске берзе, показује суме уписане за ратни зајам,
Глазгов се издваја између свију градова. Оно што су Скоти до сада
учинили прилозима за војску, за рањенике у Енглеској и у Србији, служи
на част скотском народу.
Цела је источна обала Енглеске увече у тами, јер су чести налети
непријатељских аероплана и ваздушних лађа. По варошима, чак и у
главним улицама, има само слабог осветљења. Прозори на радњама скоро
су потпуно застрти густим завесама, а лампе унутра обавијене хартијом
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или премазане бојом. По споредним улицама скоро је потпун мрак. С
једнога краја Велике Британије на други, радом и штедњом, вршењем
великих и малих дужности, Енглези су показали с каквом збиљом схватају
своју улогу у овоме рату и воде га с истрајношћу тако карактеристичном
за њихову расу.
По доласку у Единбург, још исте вечери посетили смо друштво
скотских жена и изјавили им захвалност и признање за добра учињена
нашој земљи. Сутрадан по нашем доласку, посматрали смо скотску
престоницу са града који лежи на једној високој стени и јако подсећа на
Акрополис. Под нама је лежала цела Северна Атина и купала се у зимском
сунцу. Ветар је брисао по овој висини и изнад вароши, носећи и последње
праменове магле. Могли смо распознати све крајеве Единбурга, најлепше
британске вароши. У средини је добро позната широка улица Принцес
стрит, с величанственим спомеником Валтера Скота, са дивним зградама,
народним музејом и краљевским институтом, с дугачким парком који се
протеже паралелно с улицом и даје јој ону познату лепоту.
С леве и десне стране вароши дижу се косе и дају јој живописан
положај. У Единбургу скоро нема димњака од фабрика; он је књижарско и
универзитетско место. Броји 40.000 становника. Универзитет је основао
краљ Јаков VI и првобитна зграда му је подигнута још 1582. године.
Разгледали смо дворац и знаменитости; посетили колеж у коме се
школују наша деца. У Единбургу има 20 наших ђачића, из свих крајева
Србије. Директор школе са колегијумом приредио нам је свечан састанак с
нашом децом. Могли смо запазити да сва добро изгледају и да су у
енглеском направила стварног успеха. Поред директора колежа и осталих
његових колега, нарочито старање око наших ђака показује г. Вудс,
наставник, који је и српски научио.
Једна од главних тачака у програму нашег боравка у Единбургу била
је посета енглеској флоти. Ујутру осмог фебруара по новом, били смо у
Росајту, осам миља северозападно од Единбурга. То је пространа лука и
велика поморска база Велике Британије. Подељени у четири групе, на
малим парним бродовима, обилазили смо ове покретне тврђаве, усидрене
у великом ратном пристаништу. Кроз лаку маглу сваки час су се назирала
челична платна од дреднота и крстарица, непрестано светлуцали
светлосиви сиглани између бродова. Десно од нас остајао је чувени
гвоздени мост Fort bridge који прелази преко морског залива и спаја
његове две обале. Мост важи као ремек дело вештине и смелости, јер је
дугачак миљу и 1.005 јарди, а местимице његови делови достижу висину
катедрале Св. Павла у Лондону. Безброј изукрштаних гвоздених греда,
што се преплићу, сачињавају његове лукове који носе главни део моста
довољно јака да одржи два железничка колосека што по њему иду. На
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грађењу је у току седам година радило око 4.000 људи. Стао је три
милиона ливара стерлинга и много људских живота, јер је ваљало
савлађивати највеће тешкоће при зидању основице и грађењу гвозденог
дела моста.
Свака од наших група ручала је на по једном ратном броду, где су
нам показане туреле, магацини, руковање топом и одељења за одмор
момака. „Indomitable“, на коме сам био, учествовао је у бици на Јитланду.
Официри су нас врло љубазно примили и распитивали се за нашу земљу.
Дивили смо се реду и дисциплини на броду.
Некада је Енглеска била пољопривредна земља и за трговање се
морала обраћати страном бродарству. Данас је са својим многобројним
бродовима прва трговачка и војна сила. Још у XVI веку почела се
оцртавати њена надмоћност: први пут победом над Армадом, а отада су
потиснуте редом: Шпанија, Холандија и Француска. У 1815. г. Енглези
потпуно господаре океаном и морима. У њиховим је рукама колонијални
посед највећи на свету. Рачуна се да је он данас сто пута већи од
метрополе, а 10 пута већи од колонија свих других земаља скупа.
Израчунато је да захвата пети део земљине кугле и четвртину њеног
становништва.
За последњих 50 година и флота Немачке показала је велики
напредак. Од 13 оклопњача и 14 крстарица, с омањим бројем осталих
јединица, Немачка је, трошећи огромне суме, у 1909. већ имала 22
оклопњаче, 34 разне крстарице и велики број торпиљера. По програму од
1900, Немачка је у 1920. години требала да има: 38 оклопњача од 10.500 t
и 52 разне крстарице од којих 14 од 8.000 t.
Енглеској се ваљало спремати да дочека сваку евентуалност. „Ма
колико да је наша флота јака, говорио је Винстон Черчил, од ње не прети
опасност ни једном селу на континенту; али, кад би наша поморска
надмоћност била уништена сав иметак наше расе, све богатство стечено
вековима напора и жртава, ишчезло би. Енглеску њена флота чини
великом силом. Немачка је и без флоте била велика и респектована у
свету“. На велике немачке флотне програме, Енглези су одговорили
великим издацима на грађење ратних бродова и споразумима са другим
поморским силама: у Европи с Француском, у Азији с Јапаном. Не може
се изнети садашње стање енглеске флоте, али у 1911. Енглеска је имала 12
дреднота према 5 немачких; у 1912. години 20 према 9 немачких; 1917. г.
27 према 17 немачких. На дан 31. марта 1914. Енглеска је имала 32
дреднота а Немачка 26. Велики немачки напори натерали су енглески
адмиралитет да уместо ранијег начела two standard power усвоји правило
two keels to one standard што значи: за сваки започети брод највеће
поморске силе ваља дати у грађење два таква брода, док је раније начело,
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којега се Енглеска држала било: На мору треба бити јачи од две удружене
најјаче поморске силе.
У току рата енглеска је ратна флота обогаћена многобројним
поморским бродовима, торпиљерима и крупним јединицама од којих по
неке, као Краљица Јелисавета, спадају у најсавременије ратне лађе. У
свакој прилици, у току овога рата, енглеска је флота показала своју
вредност и своју надмоћност над непријатељском флотом. Такав је случај
био 28. августа 1914. у заливу Хелиголанда, 8. децембра 1914. код
Фокландских острва, 24. јануара 1915. код Догербанка и Северном мору и
бици код Јитланда. Велике су заслуге енглеске флоте у овом рату, и тек ће
доцније моћи, како треба, да се оцене. Она је онемогућила акцију
непријатељске флоте, ометала непријатељско снабдевање, осигуравала
транспорт савезничких трупа, муниције и робе.
Од енглеске ратне и трговачке флоте зависило је снабдевање
савезничких земаља и војски. За време рата енглеским лађама је
пренесено, до пролећа 1918, 17.250.000 људи, 2 мил. коња, 37 мил. t хране
и других потреба за војску, 72 мил. t дрвета и угља. Од нарочитог је
интереса по нас да се позабавимо енглеском трговачком флотом, јер ће од
ње у многоме зависити и наше снабдевање и привредна обнова Србије.
Према званичним подацима и подацима које сам нашао у књизи
(1917) Енглеска је имала 31. децембра 1915. године: парних бродова
12.776 са 19.154.277 t бруто, једрилица 8.021 са 844.391 t бруто и свега
20.797 са 19.998.668 t бруто.
У 1913. укупно нето тонажа енглеске трговачке флоте износила је
око 12 мил.t, а упослено је на њој 240.000 лица. Од јуна 1914. до краја
1917. Енглеска је изгубила 7.079.492 t. За то време саградила је 3.032.555 t
и запленила непријатељских бродова скупа 780.000 t. У почетку рата
грађење бродова било је спало од 420.000 на 92.000 t у последњем
тромесечју 1915, али се постепено производња појачавала, те је у
последњем тромесечју 1917. достигнута опет цифра од 420.000 t. За исто
тромесечје у Савезничким земљама саграђено је 512.000 t.
Ево прегледа губитака и грађења трговачког бродовља савезних у
неутралних земаља од почетка рата. Укупни губици Савезника од јула
1914. до краја 1917. износе 11.827.572 t. Свега је за то време саграђено
6.606.275 t и узапћено непријатељских 2.589.000 t што даје укупно
9.195.275 добијених t према 11.827.572 изгубљених. Губитак је дакле
2.632.297 t. То од укупне савезничке тонаже, која се цени на 33 мил. t чини
8%. Ваља напоменути да је поред убрзаног рада у енглеским радионицама
и Америка прионула на посао, те ће моћи и за време рата и по закључењу
мира, ставити у службу савезницима знатну трговачку флоту.
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Додајмо, ради поређења и прецизније слике бродарства нашега
народа, да и Аустро-Угарска броји 460 бродова од којих 130 угарскохрватских. Укупна аустријска тонажа је износила око 1 мил. t, а угарскохрватски бродови од тога сачињавали су 142.375 t. Срби и Хрвати имали
су у томе 50% удела.
Табела 1. Поморски губици у свету (у тонама)
1914.
1915.
1916.
1917.
Свега
(5 последњих месеци)
Енглеска
468.728
1.103.379 1.497.848 4.009.537 7.079.492
Остале земље
212.635
621.3411 1.300.018 2.614.080 4.748.080
Укупно
681.363
1.724.720 2.797.866 6.623.623 11.827.572
Година

Табела 2. Грађење бродова у свету (у тонама)
1914.
1915.
1916.
1917.
(5 последњих месеци)
Енглеска
657.640
650.910 541.552 1.163.474
Остале земље
317.310
551.081 1.146.448 1.539.881
Укупно
1.012.910
1.202.000 1.688.000 2.703.355
Година

Свега
3.031.555
3.574.720
6.606.275

Табела 3. Затекло непријатељских бродова (у тонама)
1914.
1915.
(5 последњих месеци)
Енглеска
735.500
11.500
Остале земље
458.000
7.500
Укупно
1.211.500
19.000
Година

1916.
3.500
296.500
300.000

1917.

Свега

11.500
780.000
1.047.000 1.809.000
1.058.500 2.589.000

Према подацима које је Хелферих изнео у чланку о напретку
Немачке, трговачка флота ове имала је 1913. укупно 3.153.724 t, са 2.008
парних бродова и 2.752 једрилице. На њој је било упослено 77.746 лица.
Табела 4. Тонажа трговачке флоте изабраних земаља према Хелфериху
Држава
Немачка
Енглеска
Сјед. Америчке Државе
Норвешка
Франуска

Године
1911.
1911.
1912.
1910.
1911.
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бродова
4.732
20.919
21.278
3.047
17.720

Тонажа
3.023.700
11.683.200
4.618.300
1.526.200
1.462.600
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Пошто смо оставили енглеске ратне бродове у Росајту, одвезли смо
се лађицама вили команданта енглеске обалне флоте, сера Цецила Бернеја,
где нам је од њега и госпође Бернеј указан најлепши пријем. На чају који
нам је ту дат било је повише других команданата са госпођама. За време
чаја свирао је оркестар са ратних лађа и испратио нас са српском химном.
Сер Цецил Бернеј познат је многим Србима, јер је био у балканским
ратовима, кад је ваљало преносити нашу војску из Албаније на Крф. У
нашој мисији било је чланова који му дугују за помоћ при преласку у
Италију.

Слика 3. Позивница градске општине Единбург поводом
посете српске делегације
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Пред полазак из Единбурга, у општинској кући, давана је свечана
вечера на којој је била елита интелектуалног и пословног Единбурга.
После здравица и говора наши домаћини стојећи и држећи се с нама за
руке сви су у глас певали стару скотску песму:
Зар да стари знанци у заборав оду,
Прошлост се сахрани?
Зар да стари знанци у заборав оду,
Стари давни дани!
У спомен старих дана, ој!
Та ко ће да нам брани!
Попијмо чашу брате мој.
О стари добри дани!
Прођосмо цели завичај
Нас двоје на све стране;
Видесмо многи бол и вај
У старе славне дане.
Десницу верну амо дај,
Уз брата братски стани
Искапи до дна пехар тај
Ко некад: О стари дани!
ЊУ – КАСТЛ – Два и четврт поподне. Већ је пола сата како смо
оставили престоницу Скотске и спуштамо се ка Њукастлу. Изванредно!
њиве, шуме, уређена поља; ратари с плуговима и добрим коњима свуда
око нас. Сунце обасјало свим сјајем. Сеоске куће од камена, с крововима
час од црепа час од лисника, весело изгледају уоквирене њивама од црвене
земље. У позадини воћњаци и шумарци, а још даље, море и небо благо и ведро.
Воз брзо промиче и сасвим смо близу мора. Ево њива с овсем где се
већ зелени. Свет се размилио по пољу. Тамо, дубље по орању попадале и
одмарају се небројане морске птице. Једна велика кула светиља оцртава
своје белило на плавоме лако усколебаном мору. Каква тама у јучерашњој
магли, и како се опет данас све блиста на сунцу. Поглед иде далеко и све
су линије јасне. На узораним њивама сваки час видимо стада оваца,
окупљених око дугачких јасала за храну. Грм, буква, бреза и четинари
украшују ова висока поља. Сунце милује целу сценарију.
Остависмо море. Између брда воз нас унесе у једну долину. Милина
је видети ове мале, укроћене потоке, с обалама од шибља и џбуња како се
вијугају између сеоских њива. Неколика села осташе нам с леве руке.
Омање камене куће, груписане око цркве или школе. Неколико усамљених
имања с великим удобним зградама. Види се велики број оваца, нарочито
стаје за стоку. Понегде велики паркови и кућице за живину. Избисмо опет
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на море. Видик сада много мањи. Десно брежуљци с њивама и ливадама.
Пластови сена брижљиво увезани, због јаког ветра који овуда дува.
Судећи по броју кола и оделу лица која видимо по путу, ближимо се
вароши. Заиста, после неколико минута, ево нас на станици вароши
Бервика. Цела је варош пред нама доле. Кровови од црепа, море у
позадини и мост преко реке Твида, дају свему живописан изглед. Овде је
граница између Енглеске и Скотске. И док море ваља дуге беле таласе, да
се позабавимо једним пољопривредним имањем каквих је овде доста.
Ту, на обали Твида, на једном пољском имању, око 260 акри (104
ha), стално је упослено шест људи и четири жене. Један је настојник,
тројица раде земљу, један се брине око стоке а петоро су помоћници. Сви
ови пољопривредни радници живе у кућицама, нешто мало удаљеним од
газдиног стана. Газда није сопстевеник, већ закупац земље. Кућа му је као
у скромног сеоског газде. И овде, поред осталог, као и у свакој другој кући
по Енглеској: ходник, трпезарија, салон: под је застрт тепихом и мушемом.
Закупац је млад човек који ту живи са женом и дететом. Живот му је
потпуно одвојен од млађих. Требало му је капитала па да закупи ово
имање. Рачуна се обично да на сваку акру земље треба 5 до 6 ливара
стерлинга, за стоку и за капитал око експлоатације. Није чудно, јер у
штали има четири теглећа коња, три краве за мужу, једног бика, 23 јунета
на гојење, 285 оваца и десетак свиња. Уз то велики број машина косачица,
жетелица, дрљача, плугова, ваљкова, кола, тријера, круњачица итд.
За закуп једног оваквог имања потребно је имати 50.000 шилинга.
Имање од 260 акра (104 ha) овде се рачуна у мала имања; у велика се
рачунају тек она од преко 600 акри. У библиотеци овог енглеског
пољопривредника, има око 200 до 300 дела из пољопривреде, ботанике,
лепе књижевности. Оваква су пољопривредна предузеће обична по
многим другим грофовијама у Енглеској.
Од пре 30 година радници на пољопривредним имањима углавном
су плаћани у производима. Давало им се жита и допуштало им се да држе
по једну или две краве, да гаје по коју свињу. Имали су у неку руку своје
имање поред газдиног. Само се по брдовитом крају ове грофовије то и
данас одржало. Сада пољопривредни радници примају зараду у новцу.
Овакво стање дошло је иницијативом закупаца. Када су око 1860. године
цене пољопривредним производима скочиле, ови су волели платити радну
снагу новцем што је било простије и корисније, јер су цело имање
експлоатисали, скидали жетву и уновчавали. Пољопривреда се почела
обављати као и индустријско предузеће: без везе између газде и слуге,
велика производња и брз промет. Радници су се навикли на нов начин
награде и не би пристали да га промене. Они истина немају ни земље ни
другог каквог иметка, али им је живот угоднији но раније, јер за добијену
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надницу набављали су два и три пута више жита и јечма него што раније
добијаше у натури. У крају где смо, остало је понешто од старих односа,
па и на имању о коме говоримо, слуге станују на самом имању. Један од
слугу има жену и троје деце. Жена му није дужна радити закупцу и стара
се око куће. Пре рата плаћано му је 22,50 предратних динара недељно,
његовом старијем сину 18,75 динара, млађем од 15 година 13,73 а ћерци од
20 година 12,50 динара. Сем тога породица бесплатно станује у кући која
је лепо саграђена и има четири собе. Закупац му даје малу баштицу за
поврће, извесну количину кромпира и сламе; најзад бесплатну запрегу, за
довоз из околине потребне количине дрвеног угља за гориво. Закупац
плаћа надницу и кад је рђаво време и у случају болести. Он вели за своје
раднике: „Пију чај пет пута дневно уз бео хлеб. Некада се пило млеко и јео
домаћи хлеб од ражи.“
Но у многим другим крајевима Енглеске положај је радника много
тежи. Њихове кућице нису уз газдино имање; одвојене су и груписане у
села. Сопственик земље издаје их непосредно под закуп, те је веза између
пољопривредног радника и пољопривредног закупца прекинута. Закупац
се више не брине да ли ће радник моћи да плати стан, упошљава га мање,
те је несташица рада честа. Рачуна се да у Енглеској и Велсу има око
400.000 пољопривредних радника испод 20 година. Пре рата њихове су
наднице биле 20 до 25 динара, рачунајући ту примање у новцу и натури.
На многим местима станови тих сеоских надничара и слугу били су рђави,
те се цени да би требало саградити 100.000 кућица, да се подмири потреба
у тим сеоским радничким становима. Али ни положај закупаца није
повољан у односу према сопственицима земље. Напомињемо да
32.383.664 акра (12.953.466 ha) земље спада у својину само 147.564
сопственика. Половина земље је у рукама 2.500 лордова. Мала својина је
сасвим ишчезла. Лордови издају само један део земље под закуп. Закупци
на туђој земљи не могу да врше поправке као што би чинили на својој.
Између лорда и закупца нема везе, као ни између овога и његовог радника.
Овакво стање одвело је опадању пољопривреде, напуштању села и
исељавању. Енглеска обрађује пет пута мање земље но Немачка иако ова
има свега 29% више употребљиве површине. У 1917. години 26.000
пољопривредних радника, или 5% целокупног броја, иселило се у
Аустралију и Канаду. Према 28.162.000 градских становника, сеоско
представља свега 7.907.000 или 21%. Док се по варошима вршило
нагомилавање становника (78,1% од укупног броја), сеоска имања
претварана су у паркове и ловишта. Број чувара лова од 1851. до 1911.
попео се у Енглеској од 9.000 на 23.000, а за 40 последњих година око 4
милиона акри земље претворено је у ливаде.
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Прво Чемберлен, а потом Лојд Џорџ, највише су настојали да се
пољопривреда подигне и ово стање поправи. Сукоб са Домом Лордова
1909. потекао је управо отуда. Ударити порез на необрађену земљу, јесте
најбољи начин да ова дође у руке оних који ће је обрађивати – била је
мисао Лојда Џорџа. Тај нови порез оптерећује по вредности земљишта: на
сваку ливру стерлинга плаћа се по 5 пара. Сваких пет година има се
вршити процена. Ако споственик сам обрађује своју земљу не плаћа порез,
ако вредност земље није већа од 500 ливара стерлинга.
Ми смо раније говорили о мерама предузетим за стварање малих
поњопривредника у Ирској и изложили резултате добијене законом од
1903. Странка униониста тражила је да се исти закон прими и у Енглеској
али предлог није примљен. Истицала се разлика између земљорадника
Ирске и индустријске Енглеске, опасност да нови сопственик, невешт, не
постане предмет пљачке спекуланата и да земља не дође ускоро, уместо
лордова, у руке трговаца. Отуда је 1907. донесен закон по коме држава или
месни одбор врши куповину или закуп. Оне предлажу великом
сопственику да пријатељски сврше посао. Ако овај не пристаје, одлучује
министарство пољопривреде и сопственик је дужан покорити се одлуци.
Кад држава дође тако до земље, издели је на мале поседе од највише 20 ha
или на баште не веће од 5 ha. Поседи се продају или издају у закуп. До
краја 1909. било је у Енглеској и Велсу поднесено 26.883 молбе за
куповину или закуп поседа, од укупно 437.124 акра земљишта. Многи
нису задовољни, али одбори су до краја 1914. располагали са близу
200.000 акра. Што се тиче парцела крајем 1910, око 100.000 лица било је
добило под закуп укупно 27.838 акра. Резултати као што се види нису
велики. У аграрни програм Лојда Џорџа улазило је: 1) Стварање
министарства за земљишна питања и аграрну реформу. Његови чиновници
и комесари имали би да воде надзор над извршењем уговора између
радника и закупаца, између закупаца и сопственика и уопште да се старају
за брзо функционисање аграрне реформе. 2) Одређивање минималне
наднице за пољопривредне раднике. 3) Ако поскупљивање радне снаге
постане за закупца сувише тешко, комесари ће имати право да смање
закуп, те да и сопственици поднесу један део терета. Закупци ће имати
право да се обраћају комесару за заштиту кадгод се буде тицало:
самовољног отказа, штете од дивљачи, лова, привредне кризе због које би
требало смањити закуп итд. 4) Да држава подигне радничке станове по
разним дистриктима. 5) Да држава откупљује, по потреби, и необрађене
земље згодне за пошумљавање. 6) Да малим поседима који се створе
законом од 1917. године администратирају државни органи.
У нашој земљи, која од пољопривреде готово искључиво и живи
осигурати не само својину земље, већ и довољну површину и капитал, у
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стоци и алатима, основни је услов нашег опстанка и напретка. Зато и
сматрам да по овим питањима који податак није сувишан.
У први сумрак стигли смо у Њукастл. На станици затекли смо
представнике општине у свечаном старинском оделу и инсигнијама. Изашли
су да нас дочекају. Лорд-мер вароши Њукастла лорд Џоисе, претседник
коморе и сва друга лица која смо сретали у Њукастлу показивала су нам
највећу предусретљивост и љубазност, као да су нам хтели довољно
показати како с обадве стране Твида имамо подједнако добре пријатеље.
Њукастл има нешто мање од 300.000 становника. Лежи на реци
Тајни и центар је угљене индустрије. Његово богатство почива на богатим
слојевима угља који у више редова силази у велику дубину од преко две
хиљаде стопа. Још у 1239. г. грађани Њукастла вадили су из земље угаљ, а
у 1325. год. извозили га и за Француску. Данас се вади око 55 до 60
милиона t угља из 300 рудника у којима је запослено око 180.000 лица.
Зимски влажан и хладан дан, Њукастл сав црн од угља. Над њим
лебди дим из димњака и пара из локомотива, бродова и фабрика расутих
на све стране. У вароши нигде кафане. По улицама мало света, све је по
рудницима, по радионицама. Недељом живахне; улице су препуне; на
пространим и широким станичним перонима као на вашару; свирка, песма
и весела шетња. У једанаест часова испразне се перони, светиљке по
улицама погасе се и, за неколико тренутака, па све обамре. Она маса
раденога света предаје се сну, да сутра поново започне рад.
Њукастл је важан центар индустрије бродова, стакла, керамике,
хемикалија, разне машинерије, локомотива, кола итд. Проширење и
дубљење река, уређење пристаништа, постројење железничких пруга,
елеватора и разноврсних машина учинило га је и важним трговачким
средиштем. Многи производи наше пољопривреде и сточарства, конзерве
и воће, наћиће у овоме месту одличне потрошаче.
На Тајни су од незапамћених времена грађени бродови. У енглеској
индустрији бродова, као што смо и раније изложили, Тајна заузима видно
место. Данас има око тринаест великих кућа које се баве том граном
посла. У 1842 саграђен је у овом крају први гвоздени брод, а први
гвоздени брод саграђен је уопште у 1838. Овде се изради бродова са
укупном тонажом од пола милиона тона. Ми смо имали задовољство да
посетимо познато предузеће R. W. Howthorn, Lesly Co Ltd., које је
основано пре сто година и које се већ много пута одликовало
проналазачким и смелим духом његових инжењера и директора. Ово предузеће израђује све врсте поморских и речних бродова, локомотива,
дизалица, казана.
У бродарству, као и у транспортима на суву, за последњих 60 година
постигнути су напреци који карактеришу век паре и електрицитета. Кад је
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1816. успостављен редовни саобраћај у Енглеској, једрилице су прелазиле
океан од Ливерпула до Њу-Јорка за 40 дана и враћале се за других 23 дана.
Американци су доцније усавршили једрилице, те су на сат прелазити по 26
до 28 km. У 1869. ове су лађе претрпеле удар, јер нису могле проћи кроз
Суецки канал без помоћи паре те је грађење парних бродова нагло
коракнуло. Последњих година нето тонажа једрилица износила је
отприлике једну трећину нето тонаже парних бродова у свету. Овакав
напредак има се приписати све већем усавршавању парних бродова како у
погледу величине и угодности, тако и у погледу брзине и сигурности.
Прве парне лађе нису премашале 1.400 t, нити 18 km/h. Бродови Кенард
Компаније с 30.000 коњских снага, с брзином од 40.750 m/h прелазиле су
пут од Европе до Америке за време нешто мање од пет дана.

Слика 4. Део штампаног материјла поводом посете фабрици
R. W. Howthorn, Lesly Co Ltd.
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Слика 5. Позив Федерације британских индустријалаца делегацији Србије
Наши енглески пријатељи трудили су се да нам покажу најбоље
своје ствари, те смо имали срећу да у Њухамберланду видимо један од
најмодернијих уређених рудника каменог угља: The Ashington Coal
Company у Ашингтону, 18 миља северно од Њукастла. То је група
састављена од четири рудника који захватају 27,5 квадратних миља
површине. Дневно се извади око 9.000 t. У рудницима је запослени 9.000
радника. Неколико стотина метара дубоко под земљом налази се сплет
ходника из којих је извађен угаљ. Кад се изађе из спушталице, ваља прећи
читаве километре испод сводова од земље и камена, подупртих зидом или
гредама, па да се дође до места где се сада вади угаљ. Радници на разним
странама ходника раде са бушилицама, које покреће електрицитет или
компримирани ваздух. Малим вагонима, које вуку коњићи, угаљ се носи
до дизалице. Око 1.050 оваквих малих коња и 170 великих стално су доле
у рудницима где су са њих удешене штале. Јака постројења машинска
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омогућавају разашиљање ваздуха по свима кутовима рудника. У руднику
су модерне инсталације за компримовање ваздуха, који се по потреби сипа
као течност где затреба. Пожарна чета и одељења за помоћ и спасавање
предмет су нарочите пажње и сваког су тренутка приправни да полете у
помоћ. Изнесени угаљ прелази преко нарочитих решета, која изгледају као
непрекидни широк појас од жице, непрестано у покрету. Крупна парчад
угља се на тај начин одабирају, а трошице остају. Исто тако угаљ се чисти
од камена.
Радничко насеље у Ашингтону има око 30.000 душа, распоређено у
2.500 рударских станова, који овде изгледају мање живописни него они
што смо их раније описали. Улазили смо у неколико тих станова. То су
угодне кућице једна до друге, у продужењу, са по две или три собице.
Домаћице су биле у кућама, месиле хлеб или спремале вечеру, док су
људи радили у рудницима. По намештају, по судовима и многим другим
знацима, у накнаду за напоран рад, може се судити о извесном ступњу
угоднога живота ових ашингтонских рудара. Радно време је 8-9 часова,
рачунајући и време проведено у ходу до места у подземним галеријама и
повратак отуда. Наднице су сада врло добре, а рудари су груписани у своје
удружење које се рачуна у једно од најстаријих. Благодарећи овом
удружењу овде је одавно примењивано поравнање и суд добрих људи. И
пре рата овај крај је ретко знао за застој у пословима. За време кризе ипак
је било бар четири дана рада недељно. Неупослени су добијали од
удружења око 28 динара петнаестодневно помоћи и уз то за свако дете по
1,25 и по 3,74 за кирију. Радници имају и свој нарочити фонд за пензију, за
помоћ на случај болести и смрти. Чланови фонда су и рудари из околине.
Има их око 120.000. Годишњи улози сопственика рудника износили су око
петину од онога што су радници уложили, а ови улажу 50 пара недељно. У
случају болести или несретног случаја удружење даје по 6,25 предратних
динара недељно за време од шест првих месеци а по 10 динара недељно на
случај дуже болести или трајног онеспособљења. У случају смрти, плаћају
посмртне трошкове: 125 динара, затим по 6,25 недељно удовици и по 2,50
сваком дечку испод 13 година и за сваку ћерку испод 14 година. Најзад у
случају старости, тј. изнад 60 година и ако је наступило онеспособљавање
за рад, даје се по 5 динара недељно. Све то без штете по радничко
законско право према послодавцу, који је уосталом по правилу увек
осигуран од несрећних случајева.
Богатство Велике Британије у угљу омогућило је развој њене
индустрије, разгранатост железничке мреже и напредак бродарства. По
енглеским угљеним рудницима радило је у 1917. години око 1.021.130
лица, а годишња производња угља износила је 248.473.119 t. Ево како је у
Енглеској изгледала производња угља према ранијим годинама (у тонама):
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1912. – 260.416.338; 1913. – 287.411.869; 1914. – 265.643.030; 1916. –
240.597.887; 1917. – 248.473.119.
У 1912. овако је изгледала Велика Британија у поређењу с
неколиким другим земљама (у t): Белгија 22.972.000, Аустрија 42.000.000,
Немачка 255.000.000, Велика Британија 260.416.338, САД 495.922.000.
Како је Француска због губитака угљених рудника остала без
довољно угља, јер је производња од 40 мил. t у 1913. пала на 20 у 1915,
велика производња енглеских рудника учинила је савезницима неоцењене
услуге. Међу европским земљама она вади из земље не само највећу
количину, него и најјефтинијег угља. Угаљ даје кокс који је један од
битних чинилаца у производњи гвожђа и челика, те је неопходан за високе
пећи. Од угља се најзад добијају бензин и анилинске боје. Енглеска на тај
начин има могућности да развије ове индустријске гране, у којима је
Немачка врло јака.
У 1910. 1 t најбољег угља за лађе у Нордхамптону D. C. B (Davison
Cowpen et Botha) изузетно је коштала 17 шилинга, у 1913. години око 15
шилинга, а 1911. само 10 шилинга. У 1914. такав угаљ коштао је у
француском пристаништу 32 франка по тони, сада кошта 159 франака и
више. Подвоз од Њукастла до Хавра пре рата коштао је 7,75 шилинга,
сада 12,14.
Енглеска је у 1913. извезла у Немачку 9 мил. t, 2 мил. у Белгију, 6
мил. у пристаниште на Црном мору, 1 мил. у Аустро-Угарску. Италија
данас у погледу угља рачуна на Енглеску. У 1915. примила је из Енглеске
6 мил. t. Додајмо поређења ради да је Француска у 1915. произвела 41 мил.
t и да је увезла 23 милиона, од чега 11,3 мил. из Енглеске, 1 милион из
Немачке и 5 мил. из Белгије. У 1916. је произвела свега 20 мил. t.
После рата Белгија, Француска, Италија мораће апеловати на
енглеску производњу у угљу. Угаљ који је Енглеска слала Немачкој, био је
већином из Њукастла и најбољег квалитета. „Ако Енглези желе да нанесу
удар немачкој индустрији боја нека забране извоз угља из Њукастла у
Немачку, као што су њихови преци били забранили извоз вуне у
Фландрију.“
Једно подне отишли смо аутомобилом до Морпета, 30 km од
Њукастла. Потпредседник Трговачке Коморе и члан Парламента сер Џорџ
Ренвик примио нас је у својој кући у Спрингхилу. Омања, скромна и
укусно саграђена вила. Унутра пуно све као у кутији, његова четири сина
су у рату. Он се одликовао скупљањем војника и краљ му је подарио
титулу почасног пуковника. Четири музиканта у скотском живописном
оделу свирали су у гајде и зурле кад смо дошли. Домаћин нас је најпре
провео кроз башту око куће, показао нам борове и јеле засађене у поједине
знамените дане за његову породицу или његове пријатеље, па нас потом
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примио са својом госпођом у повећем салону. У кратком говору којим нас
је поздравио домаћин је пожелео успеха и напретка Србији. „Треба да у
њој подигнете индустрију, рекао је, али, подижући је немојте никада
заборавити на пољопривреду. Индустрија доноси богатство, али и многе
неприлике; она квари пејзаже, миран сеоски живот и доводи нагомилавање по градовима.“
Кућа и башта где домаћин живи на једном су брежуљку, доле испод
брда уска долиница и нешто мало откопани темељи једне старе цркве.
Овде су некада вођене крваве борбе између Енглеза и Скота. Удесно је
један мали поток а изнад њега брда. У овом крају у тишини живи родољубиви пуковник. Тако раде многи имућнији Енглези. Многи чланови
енглеског парламента, политичари, многи банкари, трговци и новинари,
уобичајили су да недељом оду у поље. Међу енглеским лордовима и
члановима владе нађе се људи који воде скроман и врло миран живот.
Доскорашњи министар спољних послова сер Едвард Греј, ретко кад је
давао велике ручкове. Недељу је проводио у пољу и обично у маломе
друштву. Вели се да је најчешће у својој вили у Скотској где прави дуге
шетње по пољу и ужива да храни веверице на свом имању, да посматра
птице и да их сам гаји.
Време је брзо пролазило у разговору са гостима које је сер Ренвик
сазвао ради нас. Кад смо предвече полазили, још је у ваздуху била
заостала понека кап кише која је добро натопила земљу.
Док смо, опростивши се са домаћином, силазили лагано по
развлаженом песку, стазом што води испод црквина доле у трави, мисли
су ми и нехотице с овог енглеског пејсажа ишле моме родном крају где су
толики лепи забрани, ливаде и пашњаци. Нека ми се туга спустила на
срце: да ли због удаљености од наше напаћене земље, да ли од писке оних
тужних звукова скотских зурли што се још чују горе на брегу.
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образовног система у Србији. Такође, дат је преглед демографских показатеља
образовних карактеристика популације, као и промене у структурама насеља
изазване трансформацијама друштвених институција. У оквиру регионалног
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Abstract: The problems of spatial differentiation of educational system development in
Serbia are considered. Given article concerns evolution of demographic indicators
linked to educational characteristics and tackles the shifts of settlement structure caused
by transformations of social institutions. In the frames of regionalization research the
mapping method based on statistical data analysis has been used.
Key words: Serbia, educational system, primary schools, spatial differentiation, regions
and municipalities

Introduction and method
The paper deals with the spatial differentiation of primary education
characteristics in Serbia on regional, sub-regional and municipal levels. We
should remind that primary education in Serbia (from the 1st to the 8th grade)
together with preschool education represent two parts of compulsory education.
Being the basis for further educational process primary education is an important issue of state social policy. Besides that, the development of educational
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system basic levels is a condition for socio-economic structure transformation
since the educational standards usually correlate with the living standards. As
for Serbia, the investigation of primary education characteristics could make a
contribution to the studies in interrelated scientific fields, in particular, demographic ones. Transformation of the structure of settlement could be also predicted on the base of changes in educational centers spatial distribution (not only dealing with primary, but secondary and tertiary education).
The studies dealing with educational issues in Serbia are generally based
on quantitative methods or qualitative empirical investigations, but not mapping
method. One of the rare exceptions is a complex study made by a group of experts from various scientific fields for UNICEF more than ten years ago (Bogojević, Ivić, Karapandža, 2002). Given study is focused on optimization of the
schools network as a part of educational reform declared by the Ministry of Education and Sport in the beginning of 2000-ies. The network of schools remained persistent for decades despite the fact that demographic characteristics
changed a lot. So, the main reasons for optimization were the high number of
small rural schools and differentiation in quality of education and economic efficiency of schools. Authors considered the problems of administration in rural
schools (represented 60% of total number of schools and only 8% of pupils), in
particular in satellite schools affiliated with bigger schools in major settlements.
Optimization strategies and proposals for reforms were grounded on analysis of
data set and map materials. The maps that were made for report concerned narrow and common issues of primary education (maps of schools with the absence of basic facilities, satellite schools, municipalities with multi-grade classrooms, municipalities by school students per employee, etc.); and only one map
was dynamic (decrease of the number of pupils in 1990-ies). One of the aims of
our study is to find out the most important decennial changes in Serbian educational system on sub-regional and municipal levels since the launch of reform
(in 2000-ies) with a help of mapping method.
The problem of rural satellite schools organization and spatial distribution
has remained relevant for many decades since the reforms in this field are quite
slow, as it could be seen while considering respective publications (Trnavac,
1992; Pavlović, 2009). The state of Serbian educational system has been examined in numerous publications, including the complex reviews of international
organizations (e.g. Thematic review of national policies for education: Serbia,
2001). Some papers were concentrated on the reform of educational administration and measures for decentralization of school management, but only small
part of them revealed the existing problems of self-governance on regional or
municipal level (Halász, 2004; Mилинчић  Ђорђевић, 2010). The reform of
administration of primary schools system aiming at the higher quality of education is also linked to concept of school autonomy (Vujisić-Živković, 2006).
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Spatial organization of primary education in Serbia remains rather persistent to evolution of demographic indicators and shifts of settlement structure
influencing the hierarchy and the interconnections between primary and secondary urban centers. Numerous studies show spatial disparities of socioeconomic development in Serbia, or, for instance, describe the influence of urban centers and agglomerations growth on general social trends (Živanović,
2009; Tošić, Krunić, Petrić, 2009). Among these trends that affect the educational system are different types of migrations, in particular, commuting (from
rural settlements to towns mostly). There are investigations based on data analysis that reveal the transformations in the demographic structure of commuters
(e.g. age and education) and prove correlation between commuting intensity and
settlement size (Lukić, 2011, 2012).
It should be noticed that assumptions presented in our paper are based
mainly on statistical analysis and, thus, must be verified by empirical studies.
The results of investigation are rested on author’s calculations (municipal and
regional data from Statistical office of the Republic of Serbia) and usage of
mapping method. Two maps made for this paper represent the decennial changes in number of pupils in Serbian primary schools (2000/2001 – 2010/2011) and
number of children aged 7-14 years (2002-2011). The third map shows the differentiation of municipalities by the number of pupils per class in 2011. In given paper we will concentrate on the main assumptions and conclusions stemming from the analysis of above-mentioned maps.
Results and discussion
According to our calculations based on official data, the decennial decrease in the number of primary school pupils is significantly higher (by 18,9%)
than school-age children (7-14 years old; by 11,9%). If we take into consideration data distribution by municipalities, average indices will be 0,772 and 0,856
correspondingly; median – 0,780 and 0,845. The significant difference in rates
(that in theory should be statistically close to each other) could be explained not
only by distortion caused by enrolment errors, but also by negative trends in
primary education coverage.
We differentiated Serbian municipalities by their position in relevance to
average results of educational system development in 2000s. It is important to
notice that generally border or close-to-border municipalities were characterized
with much persistent decrease trends than inner regions. The worst cases represent frontier municipalities in Vojvodina (borders with Croatia and Romania),
Eastern Serbia (with Romania and Bulgaria) and Western Serbia (with BiH).
These calculations reflect common demographic trends revealed in population
statistics studies (vital statistics and migrations) such as depopulation of border
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regions and rise of biggest cities importance which concentrate means of production including labor force. We could assume that border regions age structure is becoming more unfavorable for their economic recovery. Besides that, in
contrast to ‘Euroregions’ concept Serbian close-to-border contact zones are
gradually being reoriented to function as economic and social barriers. The process of ‘spatial shrinking’ obviously hampers the measures to develop economic
periphery and semi-periphery.
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We could make an assumption that medium-term development of primary
school education in Serbia will be characterized by the widening of the gap between the big educational centers and smaller ones. The size of settlement has
started to play more important role. So we argue that wide-spread migration of
youth linked to educational needs has began to concern not only centers with
secondary and tertiary schools (it’s clear that they are presented in the biggest
settlements only), but also the centers with primary schools which spatial distribution is more regular. As it could be seen on the Map 1, municipalities with
high concentration of primary schools in big and medium cities (where number
of pupils exceeded 8 thousands in 2010/2011) characterized by smaller than
average decrease in number of pupils (Kragujevac is the only exclusion).
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From the other side, there is decent number of small municipalities that
perform better results than the bigger ones, but the underlying reasons of their
relative success concern features of ethnic and confessional structure, age structure etc. It’s important to notice that one of the reasons is the municipality location and remoteness from large cities which may ‘absorb’ population from their
semi-periphery. Number of pupils per class is also dependent in some extent on
the size of municipality (see Map 3). We should underline that this correlation
theoretically shouldn’t be so evident. All the municipalities with the lowest value of
given indicator belong to smallest ones: 26 municipalities with less than 17 pupils
per class are characterized by the low number of pupils (less than 4 thousands).
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Based on analysis of calculated indicators we could determine subregions with common features of primary education development in 2000s.
Sometimes these regions have the same borders with historical or geographical
regions of Serbia and this fact proves the assumption about the inheritance of
specific elements of spatial structure and its general persistence.
Belgrade agglomeration represents a specific sub-region which is characterized by better dynamics than Serbia’s average. The importance of capital in
socio-economic development of Serbia is combined with its importance as educational center. Population growth maintained the values of addressed indicators
in 2000s on the same level: for example, the municipalities with the highest indices of the number of pupils and children aged 7-14 years are Rakovica (0,99
and 1,01), Voždovac (0,95 and 0,93), Zvezdara (0,93 and 1,08) and Barajevo
(0,92 and 1,05). It’s noteworthy, that the central part of the city is gradually losing its importance for primary education: while the number of schools in Stari
Grad and Savski Venac has increased in 2000s (from 13 to 16), the number of
pupils in them decreased significantly (0,80 and 0,69 correspondingly).
Figure 1. Number of pupils in Belgrade agglomeration

Three municipalities of the southern part of Belgrade agglomeration
(Sopot, Lazarevac and Mladenovac) are characterized by significantly low indices
both for pupils in primary schools and children aged 7-14 years: in Lazarevac
they make up 0,74 and 0,81; in Mladenovac – 0,74 and 0,83. It could be explained
by the assumption that these municipalities are still losing the population since the
nearness to capital. Generally the number of pupils per class in the northern part
of Belgrade municipalities is higher (23-27) than in southern ones (16-19).
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The other type of neighboring municipalities is presented by Stara Pazova
and Pećinci. In 1990s they were among the municipalities with the highest population growth (induced by net migration). In 2011 the number of children aged
7-14 years in Stara Pazova and Pećinci was relatively the same in comparison to
2002 (index is close to 1,00) in contrast to significant decrease in Serbia in general. In the same time the number of pupils in primary schools dropped (0,79
and 0,75). Most probably this phenomenon could be explained by commuting –
regular travel of schoolchildren from their places of residence in these municipalities to primary schools in neighboring Belgrade municipalities.
Novi Sad as the second-biggest city is expectedly characterized by favorable dynamics of educational indicators (both indices are close to 1,00). But the
area of its influence on the surroundings is smaller than in the case of Belgrade:
in the ‘orbit’ of Novi Sad is Šajkaška area (Žabalj and Temerin municipalities;
indices of number of pupils – 0,9 and 0,87), in the lesser extent – Beočin, Bački
Petrovac, Srbobran and Bečej. Some territories between Novi Sad and Belgrade
could be defined as ‘devastation zone’ because of their demographic problems,
in particular in the terms of youth migration. This zone or belt includes three
municipalities in Srem region (Ruma, Irig, Inđija) and one in Southern Bačka
(Titel). For instance, the indices of number of pupils in above-mentioned municipalities are about 0,70-0,73.
Except Novi Sad and surroundings Vojvodina’s ‘growth poles’ include
municipalities with high number of primary schools – Subotica (0,85 and 0,9)
and Zrenjanin, as well as smaller municipalities of Sothern Banat (Vršac, Kovin, Bela Crkva, Kovačica, Pančevo). The performance of other parts of Vojvodina seems to be rather poor. As we already noticed, situation in border regions
(Western Bačka, North-Eastern Banat) is even worse than in inner ones. Some
municipalities in 2011 had 1/3 fewer pupils in primary schools than in 2001.
For example, in Odžaci, Žitište and Sečanj the indices of number of pupils are
circa 0,65 and the indices of number of children aged 7-14 years – circa 0,70.
The number of pupils per class in municipalities of Banat is one of the lowest in
Serbia (15-17 pupils). This situation could be explained by low urbanization
rate (given municipalities are predominantly rural), more disperse structure of
settlement and unfavorable age structure, while ethnic structure influence (correlation of indices and the relative number of Hungarian, Romanian or Slovak
minorities) is not so evident.
Šabac as an urban center of medium size unites a neighboring municipalities in sub-region (similar to Pančevo, Zrenjanin and Vršac), since that educational characteristics of Mačva and Pocerina are close to national average level.
The border belt to the south of Mačva (from Loznica and Mali Zvornik to Stari
Vlah region – Priboj and Prijepolje) as well as some inner territories (like Gornji Milanovac or Ljig) form a Western Serbia zone with predominantly negative
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prospects of primary education development. Loznica, Valjevo and Užice, in
spite of their size and economic importance, have less migration inflow that the
similar towns of Central Serbia. The number of pupils in some municipalities of
the Western Serbia zone has reduced drastically: in Mali Zvornik given index
makes up 0,63; in Priboj – 0,69; in Nova Varoš – 0,58.
The third important zone of demographic growth (after the Belgrade and
Novi Sad) is Raška region which extends to Zapadno Pomoravlje region.
Kraljevo and Čačak as the biggest centers of Zapadno Pomoravlje represent an
alternative to Belgrade and Novi Sad for the population inflow. In contrast to
them, the positive demographic trends in urban centers of Raška and Pešter
(Novi Pazar and Sjenica, first of all) are based on natural growth. Since that the
municipalities with Bosniak ethnic majority are characterized by favorable age
structure of population affecting educational indicators: indices of number of
pupils and number of children aged 7-14 years in Novi Pazar make up 1,02 and
1,06; in Tutin – 0,92 and 1,04; in Sjenica – 0,88 and 1,00.
Central Serbia has different zones of primary education system development. Krusevac and surroundings (Varvarin, Ćićevac and Ražanj), like Kraljevo
and Čačak, belong to zone with more evident positive prospects than Kragujevac and other Šumadija settlements close to it. The other important zone is Pomoravlje (from Požarevac on the north to Jagodina on the south) and territories
near the Danube (Golubac). The zones between growing large cities expectedly
suffer from depopulation and changes in age structure (for example, Trstenik
and Rekovac between Kraljevo and Kruševac).
The features of educational system in Eastern Serbia are similar to western municipalities. The regions of Ključ, Poreč, Crna Reka, Negotinska and
Timočka Krajina are characterized by the lowest indices of number of pupils in
primary schools: in Majdanpek and Boljevac they don’t exceed 0,53 and in
Kladovo and Negotin – 0,58. In other words, the classes in primary schools during the 2000s have become half empty.
Southern Serbia is remarkable for its demographic contrasts, in particular
those concerning educational system. The cities along Morava basin (Niš,
Leskovac and Vranje) and the zone of their socio-economic gravitation are
characterized by the average indicators of education development (the evolution
factors are similar to the majority of large settlements in Serbia). The peculiarity
of Southern Serbia consists in proximity of municipalities with extreme values
of indices, in particular the index of number of children aged 7-14 years: while
in Crna Trava it makes up only 0,69 (0,41 for number of pupils, the lowest level
in Serbia), in Gadžin Han and Bojnik it exceeds 1,00. It could be explained by
the difference in the age structure of population, which is additionally influenced by the ethnic factor in the case of Bojnik (Roma ethnic minority). Ethnic
factor is determinant for the other case of disparities in Southern Serbia – be48
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tween neighboring municipalities of Preševo, Bujanovac and Trgovište. In
Trgovište (where the share of Serbs in total population is approximately 98%)
the index of number of children aged 7-14 years makes up 0,62 (absolute minimum in the country) and the number of pupils per class doesn’t exceed 13. In
contrast, the majority of population in Bujanovac and Preševo is formed by Albanians and in high extent because of that ethnic composition given indicator
reaches extreme values (1,12 in Presevo, absolute maximum in Serbia).
Conclusion
The regionalization of Serbia by the criterion of educational indicators
dynamics should contribute to more general investigations of educational potential development. An approach based on data analysis provides an opportunity
to find out advantages and shortcomings of educational system evolution in the
given country. The using of mapping method helps to reveal the scope of spatial
differentiation, to determine territories of advanced development and problematic zones, to estimate the direction and intensity of possible structural shifts.
Educational system reforms and respective measures of state social policy
should have a reasonable basis formed by the results of theoretical and empirical research studies.
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РЕГИОНАЛНА ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА КАРАКТЕРИСТИКА
ШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ
Сажетак
Регионална диференцијација промена у образовним индикаторима популације
Србије треба да допринесе увиду у стање потенцијалног образовног развоја.
Анализом података дат је покушај да се укаже на предности и мане еволуције
образовног система у Србији. Коришћењем методе мапирања указано је на обим
просторне диференцијације односно утврђивање напредних територија и
проблематичних зона, као и процењивање правца и интензитета могућих
структурних промена. Реформа система образовања и одговарајуће мере државног
социјалне политике треба да имају основу у резултатима теоријских и
емпиријских истраживања.
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ЕКОЛОГИЈА У НАСТАВИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
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**Висока пословна школа струковних студија Нови Сад
Извод: Сврха овог рада је да укаже на позицију екологије у настави и образовању
у области животне средине, на међусобни однос човека и његове околине и
разноврсност учења о животној средини која могу обухватити централне теме
екологије на различитим научним нивоима. Однос појмова „екологија“ и
„животна средина“ није још увек јасно дефинисан. Неки су мишљења да је
екологија наука и начин мишљења о животној средини. Други, пак, тврде да су то
потпуно одвојене области мисаоног интереса људи третирајући екологију као
биолошку дисциплину коју интересује утицај природних фактора на јединке и
популације. Животну средину схватају као комплекс елемената и компоненти
природне и техногене средине, а у оквиру тога и других живих бића као и
људских заједница.
Кључне речи: екологија, животна средина, настава, учење о животној средини
Abstract: The purpose of this paper is to show the position of ecology in the field of
education and training in the environmental sector, as well as the relationship of man
and his environment. Also, to show the diversity of learning about the environment that
may include a central theme of ecology on various scientific levels. The ratio of terms
"ecology" and "environment" is not yet clearly defined. Some authors argue that
ecology is science and the way of thinking about the environment. Others think that
these are completely separate areas of human interest. They treated ecology as
biological discipline, involved in research of the influence of natural factors on
individuals and populations. On the other hand, environment is seen as complex of
natural and anthropogenic elements and components, and within that, other living
beings and human communities.
Key words: ecology, environment, education, learning about the environment

Увод
Да ли ће животна средина остати очувана, бити заштићена и да ли ће
бити најбоље прилагођена потребама друштва и човека као биолошке
јединке, зависи од васпитања и васпитаности појединаца и друштвене
4
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заједнице. Васпитање појединаца или друштвених групација у вези са
односом према животној средини, је веома комплексан, али и компликован посао. Пре свега, овом процесу васпитања мора претходити
упознавање са последицама загађења и неадекватног понашања према
средини, односно образовање појединаца и друштвених групација. Што је
степен знања виши посао на васпитању је лакши (Семјонов, 1977).
Свеукупност односа човека и околине подразумева природне и
друштвене, психичке и духовне аспекте човека, у истој мери као и
материјалне елементе и компоненте природног и техногеног карактера
(Љешевић, 2010; Милинчић и др., 2014). О животној средини брину групе
људи познате као енвајаронменталисти. Са друге стране еколози се баве
научним студијама биологије животне средине. Тиме наука и пракса
животне средине има више прагматичан карактер док је екологија
фундаментална научна дисциплина на граници између биологије и наука о
Земљи (Чолић, 1965; Љешевић, 1995).
Еколошки метод као основа изучавања животне средине
Примена еколошког проучавања, као што је истраживање извора
енергије, анализе структуре популације или директно проучавање међусобних односа, је битна уводна основа за разумевање фактора који доприносе равнотежи проузрокованој у горњем делу пирамиде енергије створене инвентивношћу и плодношћу људске расе. У образовању се животна
средина не користи само за посматрање и анализу средине на локалном
нивоу. Она се користи као средство за разумевање, тако да увећано знање
може бити примењено у раду за животну околину у локалним, националним или у светским размерама.
Основни принцип може обухватити међусобне односе и свеукупност
екосистема. Концепт екосистема се даје и треба да буде очигледан. Његова
главна функција у еколошкој мисли је у наглашавању међузависности и
узрочних веза, ради формирања функционалних јединица. Међутим визија
свеукупности екосистема долази много спорије и може бити једино
потпуно схваћена када је проучаван врло опширан низ међузависности.
Као циљ, то треба да буде звезда водиља еколошком учењу.
У прављењу ових дистинкција препознаје се разлика између
биосфере и животне средине. Животна средина није само проста серија
физичких знакова и хемијских једињења, нити, штавише, компликовани
материјалистички систем у стању осетљивог и несигурног еквилибријума.
Она је такође, подручје еволуције ума и духа човековог. Ако је ова
димензија заборављена или намерно занемарена, појам свеукупности тј.
целовитости никада не може бити потпуно достигнута јер се каракте52
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ристике животне средине не могу објаснити једино терминима простора и
времена. Екологија у опште прихваћеном смислу термина не може
обухватити цео концепт “целовитост човека”. На пример, неке од
најважнијих тема, које интересују истраживаче проблематике животне
средине у данашњем времену су управљање ресурсима, контрола популације, загађивање, очување и унапређење квалитета живота. Екологија
обезбеђује методе научних истраживања и средства за разумевање
принципа који су у основи неких од ових подручја интересовања, али она
не може да учествује у решавању конфликата између духовних интереса и
идеологије који су повезани са њима (Engel & Engel, 1990). Екологија не
проучава политику, право и технологију животне средине. Зато се она и не
може поистоветити са науком о животној средини. Наиме, наука односно
науке о животној средини обухватају комплекс научних области и изван
природних односа (Љешевић, 1995). Оне изучавају природне односе
живота и абиотичке средине, али и питања људског духа и односа човека и
других живих бића и антропогене (техногене) средине.

Принципи еколошког учења у склопу наука о животној средини
Процеси васпитања и образовања о проблемима везаним за животну
средину могу се одвијати на разне начине. У нашој земљи тај процес нема
традиције, нити је он данас на задовољавајућем нивоу. Пре свега,
недостаје систематичност, присутан је мали обим образовања о овој
проблематици, недовољно разрађене дидактичке методе и системи
еколошке едукације. Код великог броја наших грађана нису формиране
навике о чувању животне средине, недовољно је развијена свест о чињеници да је свака агресија на животну средину у ствари агресија на самог
човека, а на неки начин и веома често и аутоагресија.
Екологија ће бити основа у низу концепта о животној средини који
захтевају проучавања са друштвене, психолошке, географске и етичке
тачке гледишта. Серија напредних тема ће према томе водити ка
интердисциплинарним проучавањима, која са својом основом у егзактним
научним дисциплинама, углавном достижу интегрални приступ овом
проблему. Tрендови кретања у високом образовању сугеришу да је то оно
што студенти налазе да је најважније у свету у којем живе. Пре
остваривања праксе организације проучавања, основни садржаји животне
средине морају бити одређени. Ако се екологија употребљава као средство
за упознавање детета са својом околином могуће је напредовање
проучавања. У постепеном повећавању дубине еколошких техника и
метода које су употребљене и анализи резултата (у чисто новом смислу), а
такође и у ширењу концепта екологије ради укључивања и утицаја
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животне средине, наставиће се кроз формално образовање, док ученик не
преузме на себе одговорност грађанства, са снагом да реагује у окружењу
у коме живи.
Овај принцип може обухватити међусобне односе и свеукупност
екосистема. Концепт екосистема треба да буде очигледан, његова главна
функција у еколошкој мисли је у наглашавању обавезних веза међузависности и узрочних веза, а то је повезивање компоненти ради формирања
функционалних јединица. Међусобна повезаност и међузависност може
бити проучавана и упоређивана у самом почетку, али визија свеукупности
екосистема долази много спорије и може бити једино потпуно схваћена
када је врло опширан низ међузависности проучаван. Главни циљ наставе
животне средине има потребу да превазиђе контекст стручних дисциплина
и разматра науку о природи у релацији са делатностима о људском
друштву јер знању недостаје значење уколико не може бити примењено на
решавање проблема или усмерено на тражење нових циљева развоја.
Еколошко образовање и васпитање
Што се тиче образовања и васпитања из проблематике заштите
животне средине оно, да би било успешно, мора да се одвија у
функционалном троуглу ученик-школа-породица. Ово је неопходно јер су
најчешће деци највећи ауторитети чланови уже и шире породице
(Ђорђевић, 1967; Живковић и Јовановић, 2010). За ово има доста разлога.
Праћењем понашања деце у првим разредима основне школе примећено је
да већина деце немају осећај за заједничка добра, да кидају цвеће,
зеленило, да је то нормалан поступак као ићи или јести, бацају отпатке
тамо где су се затекли. Овакво понашање деца доносе из родитељског
дома и ужег окружења, па се пред учитеља поставља још један задатак да
васпитава и учи и родитеље, да би успех могао бити потпун. Ни један
родитељски састанак не треба да прође, а да не буде разговора на тему
односа деце (и родитеља) према окружењу. Такође, треба организовати и
заједничке радне акције и друге активности на уређењу околине школе, на
којима треба да учествују ученици, њихови родитељи и наставници
разредне наставе.
У оквиру односа према породици свакако спада и развијање навика
из домена културе становања и живљења. Овде треба континуирано
сугерисати ученицима да покрену своје родитеље, рођаке и другове у
стамбеној згради да раде на уређењу прилаза, ходника и заједничких
просторија, дворишта, игралишта и да брину о естетици и хигијени тих
простора (Рихтер, 1972).

54

ЕКОЛОГИЈА У НАСТАВИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Основно еколошко образовање о животној средини
Директно изучавање материје која се односи на животну средину и
заштиту природе кроз школовање је старо колико и само школовање.
Познати су ставови класика дидактике и педагогије Коменског, Русоа,
Ушинског, Макаренка и других који су нарочито посвећивали пажњу
изучавању природе, јер је природа одувек била највећа тајна коју треба
изучити (Рихтер, 1972). Ту се налазе све тајне живота и ту се може много
тога научити. Из тог разлога од када постоји школовање проблематика
природе је била предмет обучавања младих нараштаја. Вероватно је још
палеолитски ловац своју децу и унуке учио тајнама и ћудима природе.
Касније, када је настала права школа, тематика природе је била једна од
најважнијих у школском градиву. У осталом у тој проблематици су биле
смештене све данашње природне науке и математика.
Још је 1959. године донесен јединствени програм који је донео
Просветни савет ФНРЈ. Тада је по први пут у историји нашег образовања
подвучена потреба образовања из заштите природе (Љешевић, 2010). Тада
Програмски савет утврђује потребу да се „помогне ученику да схвати како
је човек упознао природу, упознајући је развијао своја знања о њој, све до
савремене науке и технике.... да развија код ученика љубав према природи
и стварања навика за чување природе“.
Према одговарајућим условима, могућностима и потребама,
просветни савети некадашњих југословенских република требало је да
разраде конкретне садржаје рада са аспекта очувања и заштите природе и
животне средине у нижим разредима (први, други и трећи). Образовање из
ове проблематике се у највећем обиму у овим разредима проводи кроз
предмет Познавање природе и друштва. У четвртом и петом разреду кроз
предмете: Познавање природе, Познавање друштва и Политехничко
образовање. У вишим разредима основне школе ова проблематика се учи
кроз низ природних предмета. Кроз све разреде ова проблематика може се
обрађивати и кроз предмет Физичко и здравствено васпитање.
Принципи за подучавање екологије у раним годинама је неструктуралан приступ тј. не прати строге еколошке теме, већ користи одмор
доступно окружење учестало и довитљиво да би открили односе и везе
које га одржавају. Са предшколском и млађом децом прво разумевање
средине је у директној вези са њима самима. Мада нестриктно, еколошки у
првом примеру, границе створене топлотом или хладноћом нпр.
формирају основу касније реализације температуре као срединског
параметра и бодља чичка и жаока осе, формирају рану свесност квалитета
који утичу на успешност ових организама у њиховим еколошким нишама.
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Када дете у основној школи посматра кокошку како подиже глисту
са земље, опрашивање детелине пчелама, прождирање купуса од стране
гусеница лептира купусара, раст јестивих биљака у његовој башти,
узгајање животиња и биљака на фарми, оно усваја прва виђења као основу
еколошких принципа. У пракси, и што је већа персонализација његовог
искуства у тим годинама, важније ће изгледати шири проблеми када их
обухвати његова визија. Наведимо наслове неких од најсвежијих тема које
се могу успешно савладати у основној школи у границама њихових
школских дворишта:
 жива ограда поново расте;
 дрвеће;
 очување дивљине;
 инсекти и др.
Већина од њих је оријентисана ка деци, зато тема није изложена
пред разредом, али је покренута случајно или дечијим индивидуалним
посматрањем, праћеном дискусијом разреда. У финалној анализи све ове
теме постају теме животне средине пре него чисто еколошке, али без
еколошке суштине њихови примери били би дезинтегрисани. Они служе
да илуструју интегрални приступ животној средини у основној школи, без
потребе да анализирају саставне компоненте проучавања које би требале
да дођу касније у образовном програму. То су природни приступи који
укључују спонтаност када је деци ширег ранга интересовања дозвољено да
искажу поље својих идеја.
На овим темама, које су упознате током времена, у којима је основна
дечија концепција у међусобним односима у екологији изграђена. Израз
његових посматрања на овом нивоу не би требало да буде ограничен на
постојећу научну терминологију која ће очекивано бити редукована из
наступајуће литературе, али би требало да буде обогаћена квалитативним
писањем, уметношћу и вештином. Формирање модела је један од најзахтевнијих облика бележења и захтева детаљно посматрање структуре и квалитетно писање, али често садржи више субјективних опсервација него
устаљено дескриптивно писање.
Постепено, спектар може бити проширен на неком стадијуму у
средњој школи када би ученици требали да буду спремни да групишу ова
посматрања ради формирања узорака, развијајући концепте екосистема.
Да закључимо циљеви у предавању студија о животној средини кроз
екологију за узраст група од пет до једанаест година су да се детету пруже
искуства из прве руке о разноврсности једноставних међу односа и веза
структуре и функције, увек наглашавајући његову зависност од одговорности за друге форме живота и извлачећи шире концепте животне средине у
свакој могућој прилици.
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Методологија квалитативног рада на терену не би требало да
прекорачи способности детета да анализира резултате и доноси закључке.
Може бити релативно лако избројати једну биљну врсту без ограничења
жичаним рамом, али разлог таквог поступка је често незахвалан на нивоу
4.-5. разреда, када су приступи и закључци обично врло важни до шестог
разреда јер су неопходне статистичке методе обраде, тако да иако средина
пружа доста могућности за упознавање бројева а и скала у основној
школи, ово се чешће користи да би се нагласили квалитативни фактори
нпр. релативна величина или тежина. Са нашим системом образовања
искуства из основних школа ће бити потпуно другачије од детета до
детета. Имајући ово на уму надали би смо се да ће неколико основних
концепата и већина информација бити апсорбована до времена поласка у
средњу школу.
Када дете прелази из основне у средњу школу, циљ би требало да
буде достизање секвенци без неприкладних понављања основних ствари.
Нови приступ и преглед, који уколико је заснован на теренском раду,
може бити извор нових стимуланса, да се не мења од посматрања на нивоу
организма до посматрања на нивоу заједница. То не значи да посматрање
индивидуалних организама неће формирати интегрални део еколошке
студије, али би зато главни акценат требао бити на начинима посматрања
утицаја и доприноса индивидуе свакој заједници.
То би вероватно са ове позиције било најкорисније прегледати у
фундаменталним концептима екологије који треба да буду усвојени пре
разматрања практичних начина деловања. Било који екосистем може бити
анализиран од функционаланог гледишта до:
 Кружења енергије, воде и минералних ресурса;
 Ланаца исхране;
 Различитих узрока у времену и простору;
 Контрола стања животне средине;
 Смисла и потребе рециклаже.
Ово је од највеће важности за учитеља да има на уму када планира
свој наставни план – програм животне средине. У строгом контексту
екологије као делу биологије они су повезани са сваким екосистемом који
се посматра, али у ширем спектруму образовања о животној средини. Они
су концепти којима ће се учитељ руководити, било да се разматрају
проблеми урбаног развоја, конзервације, загађивања, агрикултура и производње хране или реализација и употреба земљишта.
Спецификујући концепте у сопственој глави, наставник мора
проценити које ситуације он поседује за илустрацију, или за које од њих
су ученици спремни. Њихова комплексност је таква да оне не могу бити
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употребљене као назив одељка програма од шестог разреда (па чак и тада
употреба модела ће морати да допуни поља рада које може бити
достигнуто), али би оне требале поред свега да формирају правце за
проучавање од самог почетка. Приступ средини од како се екологија бави
популацијама и заједницама, њено поље деловања у средњој школи
требало би, где околности дозвољавају, почети посматрајући добро
дефинисану заједницу и одељак о дистрибуцији унутар ње. Из искуства би
предложили и једно и друго (шумовити крај, жбуње или чистоводну
заједницу) као најлепше за почетак њиховог проучавања.
У образовању овог узраста се знатно обимније разматра
проблематика заштите природе, ученици се упознају са потребом очувања
и заштите природних добара и унапређења квалитета средине. Овде се
природна проблематика и животна средина предаје кроз низ наставних
предмета. Од посебног су значаја биологија и географија. Прва што даје
знања о животу, а друга о животној средини. Њихов садржај најсврсисходније омогућује стицање знања о средини и животу у њој. У настави
биологије је предвиђена обрада живог света у целини и утицај средине на
његово одржање и развитак. У настави географије се предаје географија
природних компоненти: воде, атмосфере, литосфере, земљишта, рељефа и
распореда биљног и животињског света. Кроз ове тематске области се дају
знања о загађивању воде, ваздуха, земљишта, рационализацији минералних ресурса и сл. Поред градива о циклусу кружења воде, ерозивном
процесу, атмосферским и другим појавама и процесима кроз географију се
дају знања и о загађивању ваздуха, воде и земљишта, као и о извршиоцима
тога чина.
Животна средина у образовању старијих група ученика
У шеснаестој години, еколошко образовање може бити концентрисано и усмерено на стручне садржаје или може створити део курса
интересовања без испита у учењу животне средине који може бити толико
важан колико и припрема за грађанство. Другачије речено, чим ученик
матурира и његове се идеје искристализују, то може створити нуклеус
интереса дугог живљења и бриге о животној средини.
На овом ступњу, како се његови хоризонти шире ученик ће бити
спреман да разуме импликације еколошких веза у животној средини у
целини и човековог положаја у екосистему, потрошача међу потрошачима
и шта више јединство са његове позиције, снагу и одговорност. Било да је
могуће или не испитивати овакву праксу он би требао имати у основи два
циља. Један наглашава „свеукупност“ животне средине на светској скали.
Други, упознаје проучавања довољно дубоко и детаљно да би дали основу
58

ЕКОЛОГИЈА У НАСТАВИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

за размеравање развоја ситуација које проузрокују неравнотежу и
нефункционисање у екосистему, постављање проблема као што је
загађење, пренасељеност, потрошња енергије и експлоатација земљишта.
Како би мало напредније еколошке студије могле бити обликоване?
Из искуства је познато да за многе ученике биологије, на шестом ступњу
правац рада се прво упознаје са практичном екологијом и у овом случају
многе студије сугеришу за старосне групе од 11 – 16 година да би требало
бити повезане, насеобински приступ је у овим околностима највероватније
реалан, мада са студентима који су већ добро упућени у еколошке
концепте и технике концептуално базираног приступа је често лакше за
курс који се примењује у школи и са практичног становишта и са становишта општег напора, тако да се буде селективнији и да се пажња усредсреди само на најважније изворе.
Начин на који би насеобински приступ могао бити употребљен у
већој мери са ученицима шестог ступња, је наглашен у наредном делу
користећи шумско подручје као модел, ради упознавања са различитим
типовима екосистема. Свакако да је на овом узрасту могуће са ученицима
озбиљно разговарати о потреби очувања животне средине, о значају
поступака одржања чистоће, рециклаже, као и планског рационалног
приступа ка природним, нарочито необновљивим ресурсима.
Закључак
Географија је једна од најстаријих наука са израженим холистичким
приступом у концептуализацији интеракције природе и друштва, живог и
неживог у животној средини. Пошто су садржаји овог часописа усмерени
ради помоћи наставницима географије у основним и средњим школама,
осврнућемо се на њихов радни задатак. Улога географије у образовању и
васпитању из области животне средине и екологије је веома велика, јер је
географија комплексна научна и стручна дисциплина која своју синтезну
улогу треба да усмери и на ове области, јер су и те области комплексног
карактера. У животној средини је немогуће одвајати загађење ваздуха од
воде и земљишта и обрнуто. Рад на санацији једног медијума не може
искључивати санације и других медијума животне средине. Заштита
ваздуха истовремено је и заштита воде, земљишта и хране. То сазнање се
постиже кроз праћење циклуса кружења материје и енергије у
геопростору, што је управо задатак географије.
Прихватајући чињеницу да је неопходно радити на образовању и
васпитавању из домена животне средине увек и свугде где се за то укажу
могућности, географи-предавачи имају веома деликатну улогу и задатак,
јер географија по природи свог предмета истраживања се бави у највећем
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обиму географском средином, која је веома блиска појму животна средина.
Кроз највећи део градива из географије почев од основне школе до
универзитета могуће је изложити највише чињеница о животној средини.
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Summary
ECOLOGY IN ENVIRONMENTAL EDUCATION
The role of geography in education in the field of environment and ecology is very
large, because geography is defined as a complex of scientific and expert disciplines. In
the environment is impossible to separate the air pollution of water and soil pollution,
and vice versa. Work on the rehabilitation of one medium cannot exclude remediation
of other environmental media. Air protection is also the protection of water, soil and
food. That knowledge is achieved through the cycles of matter and energy circulation in
the geographic space, which is precisely the area of interest of geography. Accepting the
fact that it is necessary to work on the education and upbringing in the field of environment, geographers - lecturers have a very delicate role, because geographical science deals
with the geographic environment, and is very close to the concept of the environment.
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УЛОГА И ЗНАЧАЈ МЕТЕОРОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ У
ОШ „СИМЕОН АРАНИЦКИ”
Синиша Симендић5*, Александра Малић**
*проф. географије у ОШ „Симеон Араницки”, Стара Пазова
**приправник у ОШ „Симеон Араницки”, Стара Пазова
Извод: У Основној школи „Симеон Араницки” у Старој Пазови, у оквиру
географске секције, од 2010. године постоји и метеоролошка секција као додатни
део наставе географије из области метеорологије и климатологије. Кроз секцију,
ученици имају прилику да примењују и проширују знања из географије као
стални учесници у раду метеоролошке станице.
Кључне речи: метеоролошка секција, метеоролошка станица, ОШ „Симеон
Араницки”
Abstract: In the primary school „Simeon Aranicki” from Stara Pazova, in the
framework of the geographical section, there is a meteorological section as an additional
part of teaching process in the fild of geography, meteorology and climatology.
Throughout the section students have an opportunity to share and expand obtained
geographical knowledge and be permanent participants of meteorological station,
thereby contributing in improvenent of their school performance.
Key words: meteorological section, weather station, primary school „Simeon Aranicki”

Увод
У развоју новијег школства један од основних проблема јесте како
мотивисати ученике да истражују новине и проширују своја знања
(Gottfried, 1990). Са тог аспекта, пре неколико година, аутор овог рада,
наставник географије, дошао је до идеје о формирању школске метеоролошке станице и оснивања метеоролошке секције. Овоме се приступило из
бројних разлога. Ученици основних школа не усвајају лако градиво које је
предвиђено наставним планом и програмом, везано за метеоролошке
елементе, факторе и климатске карактеристике, иако свакодневно преко
медија добијају податке о њима. Метеоролошка секција пружа ученицима
могућност да добијене метеоролошке податке користе, представљају и од
5
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њих изводе законитости и правилности, неопходне и примењиве човеку у
свакодневном животу.
Век пред нама доноси потребу за интезивнијим самосталним
стицањем знања. Из тих разлога задатак школе и наставника је да ученике
оспособљавају за примену метода и техника интелектуалног рада и
ефикасног учења, односно да их науче како се учи. Наставник код ученика
треба да развије вештине и навике у самосталном раду, односно да их
оспособи да до знања долазе сопственим напорима (Јовановић и др., 2005;
Ромелић, 2006). Један од начина је да управо кроз метеоролошку секцију
ученици добију могућност перманентног, самосталног учења.
На самом почетку рада постављени су циљеви за формирање
школске метеоролошке станице (Глишић, 1996)6. Они су базирани на
развијању позитивних емоција и проширењу знања из метеорологије,
примени стечених знања у пракси, стварању осећаја одговорности у
погледу очувању атмосфере и животне средине, стицању нових познанстава и пријатељстава, стварању осећаја обавезе, припадања тиму и међусобне зависности у раду.
Организовање и функционисање метеоролошке секције
За почетак рада метеоролошке станице било је неопходно
постављање инструмената (Geoff, 2010). АМС (аутоматска метеоролошка
станица) састоји се од дигиталних инструмената за мерење климатских
елемената – температуре ваздуха, ваздушног притиска, влажности ваздуха,
правца и брзине ветра и количине падавина. Инструменти имају могућност
преноса података на дисплеј повезан са рачунаром, а ученици могу веома
лако да их очитавају (Pedgley, 1962).
Климатски елементи имају променљиве вредности, јер су у основи
зависни од низа појава и процеса у атмосфери. Стога су за климатологију
значајне средње и екстремне вредности у одређеном периоду (Дукић,
2006). Метеoролошка станица има могућност бележења и обраде измерених метеoролошких података и меморисања минималних и максималних вредности предвиђених климатских елемената, као и падавина, за
последњих сат времена осматрања, последњих 24 часа и укупно (за период
6

Метеоролошка станица је установа у којој се током целог дана спроводе редовна
посматрања стања атмосфере и атмосферских процеса, између осталог, вредности
појединих метеоролошких елемената (температуре, притиска, влажности ваздуха,
ветра, облачности, падавина итд.). На метеоролошкој станици постоји метеоролошка површина на којој су смештени основни метеоролошки инстру-менти и
затворени простор, где се врши обрада резултата посматрања (Мастило, 2008).
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дужи од тридесет дана). За оптимално функционисање станице неопходна
је просторија, као и рачунар − само за потребе станице. Инструменти су
постављени на зид школе (за мерење температуре, притиска и влажности)
и на раван кров школе (за мерење јачине ветра и количине падавина)
водећи рачуна о стандардима постављања.

Слика 1. Компјутерски програм за метеоролошко осматрање
Мотивација ученика да се заинтересују за метеорологију као,
тражила је нове идеје. Показало се ефикасним отварање конкурса за
давање назива станици. Право на предлоге имали су искључиво ученици
школе. У року од две седмице ученици су на огласном паноу исписали око
тридесет предлога. Изабрано је име „Облачић” и одређен лого станице у
виду облачића у облику срца. Од 1. јануара 2010. године „Облачић” свакодневно бележи и меморише вредности поменутих елемената. Први
чланови „Облачића” су били ученици 8. разреда који су започели свакодневну обуку на раду са станицом и проширивању знања о метеорологији.
Ученицима се на почетку рада дају упутства, како да препознају
предзнаке лепог и лошег времена, дакле упознају се са знаковима природе
који најављују промене времена (Тодоровић, 2009). Затим, дају им се
информације о инструментима и начинима мерења, изради графикона и
дијаграма, означавању појава у дневник мерења и осматрања, о
распознавању облака, метеоролошким знацима итд. После месец дана
ученици почињу самостално да очитавају податке, а уз помоћ наставника
спремају краткотрајне прогнозе за дан − два унапред. Ови подаци се
радним данима објављују на разгласу школе, а на огласној табли се
постављају обавештења о временским подацима. Као додатна обавеза
уведен је и дневник мерења где се приказују појаве које инструменти не
региструју – магла, грмљавина и снег. Такође, у сврху боље организације,
направљен је распоред дежурстава. Сваки ученик је задужен да по
недељном распореду очита податке и обавести о њима, као и да упише у
дневник вредности које он захтева. Врло брзо интересовање за „Облачић”
је порасло па су прикључени и ученици 7. разреда који се полако
обучавају да помажу старијим ученицима али и да ту одговорност преузму
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на себе када стекну неопходна знања. Постоје и одређена правила рада,
тако што сваким радним даном дежурају три ученика, по један ученик
осмог и по два ученика седмог разреда. Приоритет је очитавање података
на одморима и обавештавање ученика и запослених. Састанак се одржава
сваке друге седмице, у циљу сагледавања анализе рада и давања упутства
за решавање проблема. На крају месеца врши се анализа месечних
података и израчунавање средњих вредности.

Слика 2. Активности младих метеоролога
Прву промоцију „Облачић” је имао за Дан школе када су се о раду
упознали представници локалне управе и јавних предузећа. Убрзо је
успостављена сарадња са локалном радио станицом РТВ Стара Пазова,
којој се од 2011. године сваким радним даном шаљу тренутни временски
подаци са краткорочном прогнозом за Вести у 12.00 или 15.00 часова.
Приликом слања ових података желели смо да се током читања вести,
истакне одакле су подаци и ко су ученици (млади метеоролози) који их
шаљу. Убрзо се о „Облачићу” прочуло у граду (а и шире). У сврху
промоције отворили смо e-mail адресу (oblacic.met.stanica@gmail.com),
како би омогућили комуникацију са заинтересованим о раду станице.
Поводом обележавања Дана метеорологије 23. марта, представљамо наше
резултате у виду табела и графикона.
У циљу проширења знања из климатологије и метеорологије,
успоствљена је сарадња са РХМЗ-ом из Београда. Ученици су са својим
наставником почетком 2012. године посетили РХМЗ-у и обишли одељење
за осматрање и за прогнозе. Упознали су се радом ове установе и пуштали
метеоролошку сонду чије су кретање пратили путем радара. У одељењу за
прогнозе видели су рад професионалаца на које могу да се угледају. Тада
је речено да смо вероватно једина основна школа у Србији са аутоматском
метеоролошком станицом. Контакт са РХМЗ је остао, а у плану је и
покретање иницијативе за размену података са другим станицама.
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Локални органи власти су препознали значај станице у основном
образовању, али и школу уопште. Поводом тога добили смо од
председника општине штампач и бежични интернет који нам умногоме
олакшавају активности. У другој половини 2012. године на сајт школе су
постављени лого станице и тренутни измерени временски подаци. Тако је
„Облачић” постао видљив за све посетиоце сајта школе. Ученици су убрзо
дошли на идеју и реализовали отварање facebook странице „Облачић” на
којој се постављају обавештења и анализе које су урадили млади
метеоролози. Ученици који учествују и доприносе раду станице свесни су
те привилегије, тако да са поносом истичу своје чланство, а често помажу
млађим ученицима указујући им о сврси постојања метеоролошке станице.
Метеоролошка станица свакодневно промовише школу, ученике и
наставнике. У том контексту наводимо посету Покрајинског секретара за
заштиту животне средине, истичући да је за „Облачић” „чуо, а морао је и
да га види“. Локална телевизија и РТ Војводина су снимали прилоге о
постојању и раду школске метеоролошке станице. Наставник и ученици су
веома активни на изради плаката намењених промоцији досадашњег рада
метеоролошке секције, односно станице.
Последња активност „Облачића” је учлањење у мрежу аутоматских метеоролошких станица Метеопланета (http://meteoplaneta.rs/) преко
чијег сајта су наши, уз резултате још двадесетак станица овог типа,
свакодневно 24 сата видљиви. Треба истаћи да је засигурно „Облачић”
једина умрежена и уопште, школска станица овог типа у нашем ширем
окружењу што нас све чини веома поносним. Као вид захвалности, на
крају сваке школске године „Облачић” се поздравља са ученицима који
завршавају школу када им наставник уручује захвалницу за труд, рад и
одрицање које су уложили у рад станице. Ствара се емотивна атмосфера
када се види резултат не само већег метеоролошког описмењавања деце, него
и приврженост станици и географији.
Закључак
Како заинтересовати и мотивисати ученике? Пре свега искреношћу,
одлучношћу и постављањем циљева рада. Ове особине ће код ученика
утицати на њихово ангажовање, жељу за истраживањем и доказивањем.
Кроз метеоролошку станицу „Облачић”, за четворогодишњи период, од
2010. године до данас прошло је око 60 ученика 7. и 8. разреда, укључујући
и тренутне чланове који су заједно са наставником вршили анализе и
израчунавали средње вредности за 42 месеца. Ученици су за време овог
периода стекли многа познанства, развили тимски дух и осећај припадности
колективу, почели да верују да је све оствариво ако се добро организује, а
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њихова жеља и упорност ка вишем и бољем то најбоље показује. Жеља
наставника, а и ученика, је спровођење анализе петогодишњег и
десетогодишњег мерења када за то дође време, као и проширење сарадње са
РХМЗ Србије, као и евентуално проширење идеје на друге школе у Србији.
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Siniša Simendić
Aleksandra Malić
THE ROLE AND IMPORTANCE OF METEROLOGICAL SECTION
IN PRIMARY SCHOOL „SIMEON ARANICKI“
Summary
How to interest and motivate students? First of all, by sincerity, determination and goalsetting work. These features will affect students’ engagement, desire to explore, as well
on a sense of bearing in mind importance and value of the work. The meteorological
station „Oblačić” since 2010 to date, attended 60 students of 7th and 8th grades,
including current members, who together with the teacher, analyzed and calculated the
mean meteorological values of 42 months. During these period students gained many
friendships, developed team-spirit and a sense of belonging to a collective, and came to
believe that everything is achievable if it is well organized. The goals of teachers and
students include an analysis of five-year and ten-year metrics, the expansion of
cooperation with the Republic Hydrometeorological Service of Serbia, and possibly
expansion of meterological section idea to other schools in the Republic of Serbia.
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МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ ЧАС ГЕОГРАФИЈЕ И
ИТАЛИЈAНСКОГ ЈЕЗИКА У ОБРАДИ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ
АПЕНИНСКО ПОЛУОСТРВО – РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА
Катарина Чутовић7*, Тамара Јевтић**
*проф. географије, ОШ „Танаско Рајић”, Чачак
**проф. италијанског језика, ОШ „Танаско Рајић”, Чачак
Извод: У раду смо покушале да истакнемо значај усавршавања наставе и
стручног усавршавања наставника. Осмислиле смо час на коме ће ученици на
занимљив начин боље упознати Апенинско полуострво и Републику Италију.
Пошто се у нашој школи италијански језик учи као други страни језик, направиле
смо корелацију између географије и италијанског језика користећи активне
методе учења. Ученици су ангажовани на испуњењу постављеног задатка проширујући своја знања и интересовања, у оквиру групе и индивидуалним радом. Кроз
активности, ученици трајно усвајају знања на креативан и занимљив начин а при
том немају утисак да напорно раде и оно што је и важније, изграђују се свестрано
развијене личности ученика.
Кључне речи: стручно усавршавање наставника, активне методе учења, настава
географије, настава италијанског језика
Abstract: In this paper work we have tried to emphasize the importance of professional
development of teaching and the teacher. We have created the lesson where pupils
would be able to learn about the Apennine peninsula and Republic of Italy in a very
interesting way. Since in our school Italian language is the second foreign language, we
have made the correlation between geography and Italian language using active learning
methods. The pupils are engaged in fulfilling the given task by expanding their
knowledge and interests, within the group and by themselves. Through the activities,
pupils continuously and lastingly acquire knowledge and they are not under the impression that they are working hard because it is creative and interesting and most importantly the versatile personalities of pupils are developed.
Key words: Professional development of the teacher, active learning methods, teaching
geography, teaching Italian language
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Увод
Наставни садржаји из географије, због своје разноликости и
широког избора тематике, омогућавају корелацију са другим наставним
предметима (Ромелић, 2005; Рудић, 1999). С обзиром да учећи страни
језик, учимо и о култури и земљи тог народа, пронашле смо начин да
повежемо ова два предмета. У настави италијанског језика, има доста
цивилизацијских елемената кроз које ученици примењују и своја знања из
географије па смо решиле да то искористимо како бисмо повећале
мотивацију и иновативност ученика примењујући активне методе учења.
Активне методе учења имају све већи значај у раду са ученицима.
Активним укључивањем у рад ученици се усредсређују на своја опажања,
мишљења и претходно стечена знања (Ивић и др., 2007). Основна
карактеристика ових метода је у томе што омогућавају битну промену
положаја ученика у процесу наставе и учења, наглашавајући њихову
активност и самосталност. Применом активних метода учења долази до
усавршавања наставе и наставника, ученици стичу трајна знања, вештине
и способности а наставник бољи увид у њихов напредак. Ово је само један
од примера на који начин можемо унапредити наставу различитих
наставних предмета и остварити корелацију између истих.
Методички подаци
Школа: ОШ „Танаско Рајић“, Чачак
Наставник: Катарина Чутовић, проф. географије и Тамара Јевтић, проф.
италијанског језика
Наставни предмет: географија
Разред: шести
Наставна тема: Јужна Европа
Наставна јединица: Апенинско полуострво – Република Италија
Тип часа: обрада
Облик рада: фронтални, рад у паровима и групама
Методе рада: монолошка, дијалошка, илустративно-демонстративна, квиз,
текстуална
Наставна средства: физичко-географска карта Европе, уџбеник и радна
свеска из географије за шести разред, уџбеник AMICI 2 за италијански
језик за шести разред, материјал који су деца направила и донела за своју
презентацију, компакт диск са националном химном Р. Италије и песмом
L'italiano Тота Кутуња.
Место рада: кабинет за географију
Корелација: географија, италијански језик, историја, ликовна и музичка
култура, информатика и рачунарство.
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Карта 1. Апенинско полуострвo
Васпитно-образовни циљеви и задаци
 Активирање постојећих и усвајање нових знања о Апенинском
полуострву и Републици Италији (географски положај, границе,
величина, број становника);
 Упознавање са основним природним одликама (разуђеност обала,
рељеф, клима, биљни и животињски свет, воде на копну);
 Упознавање са основним одликама и специфичностима
становништва
и
насеља
(природни
прираштај,
структура
становништва, миграције);
 Стицање знања о најважнијим природним богатствима и њиховом
значају за развој привреде;
 Оспособљавање за самостално и тимско учење и проналажење
информација;
 Оспособљавање за коришћење различитих извора информација;
 Развијање толерантног става према другим народима и културама,
начину живота и културном наслеђу;
 Развијање практичних вештина и језичких компетенција кроз
активно учење географских појмова на италијанском језику;
 Слобода у комуницирању на италијанском језику и са малим
фондом речи;
 Упознавање са цивилизацијским и културним елементима Италије.
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Временска артикулација, садржај и ток наставног часа
Ученици су на претходном часу подељени у шест група:
- изабрано је шест ученика који најбоље знају италијански језик као вође
група;
- остали ученици су извлачили папириће различитих боја и тако се
поделили у групе;
- потом је сваки представник извукао по папирић одређене боје са
задатком за наредни час и пришао својој групи и наставнице су свакој
групи дале детаљна упутства.
Групе ће изабрати по два члана који ће у име групе излагати свој рад
на српском језику а вође група ће на крају излагања кратко извести
закључак на италијанском језику користећи стечени фонд речи, док су
остали ученици подједнако ангажовани у раду групе на постављеном
задатку. Ученици треба да користе интернет, наведене уџбенике из
географије и италијанског језика, дечије енциклопедије и часописе. Свака
група ће имати на располагању пет минута за презентацију свог рада.
Подељени су следећи задаци:
1. група (плава – blu): ученици ове групе су добили задатак да испред
физичко-географске карте Европе остале ученике упознају са: географским положајем, границама, величином и бројем становника Републике
Италије.
2. група (жута – giallo): задатак је да упознају ученике са основним природним одликама: разуђеност обала, рељеф, клима, биљни и животињски
свет, воде на копну.
3. група (црвена – rosso): излагање основних одлика и специфичности
становништва и насеља: природни прираштај, структура становништва,
миграције.
4. група (бела – bianco): природна богатства и њихов значај за развој
привреде.
5. група (зелена – verde): ученици су добили задатак да презентују главни
град Италије, његово оснивање и значај, најпознатије знаменитости града
које ће осликати на хамер папиру, познате личности рођене у Риму.
6. група (љубичаста – viola): добили су задатак да као туристички водичи
представе Венецију, упознају остале ученике са културним знаменитостима које могу посетити као туристи. Осмислиће своју туристичку
понуду и направити рекламне флајере користећи знање из информатике и
поделити тај материјал свим учесницима н часу.
70

МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ ЧАС ГЕОГРАФИЈЕ И ИТАЛИЈАНСКОГ ЈЕЗИКА

Уводни део часа (пет минута)
У уводном делу часа, ученици имају на располагању да се припреме за
презентацију коју су спремили. За то време слушају националну химну
Републике Италије – Fratelli d'Italia.
Главни део часа (30 минута)
У току главног дела часа, групе излажу своје радове по горе наведеном
редоследу уз подршку наставница географије и италијанског језика. Након
излагања сваке групе, наставница географије кратко резимира градиво
истичући најбитније чињенице које ученици морају научити.
Завршни део часа (10 минута)
У завршном делу часа, ученици понављају обрађено градиво путем квиза
који је дат у прилогу. Ову активност ученици раде у паровима и на
италијанском језику, а води је наставница италијанског језика. За ову
активност је потребно око седам минута. Сваки пар одговара на једно
постављено питање.
На крају часа ученици слушају песму познатог италијанског певача Тота
Кутуња L'italiano и записују своје утиске о часу на стикерима (три минута).
ПРИЛОГ – материјал који су вође група излагали
на италијанском језику
L’ Italia
1. gruppo (blu)
L’Italia è una penisola. È limitata a nord da Francia, Svizzera, Austria,
Slovenia, a ovest , a sud e a est dal Mediterraneo. L’Italia è una Repubblica con
59 milioni e mezzo di abitanti. È divisa in 20 regioni. La capitale è Roma. Altre
città importanti sono Milano, Torino, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli, Palermo.
2. gruppo (giallo)
La Sicilia e la Sardegna sono le due piu grandi isole italiane. I suoi mari sono
Mar Ligure, il Tirreno,lo Ionio e l’Adriatico.I fiumi più importanti sono il Po, il
Tevere e l’Arno. I monti le Alpi e gli Appennini. I suoi laghi maggiori sono il
lago di Garda, il lago Trasimeno, il lago Maggiore e il lago di Como.
3. gruppo (rosso)
In Italia vivono soprattutto gli italiani ma ci sono anche gli austriachi, gli sloveni, i francesi e molti altri.
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4. gruppo (bianco)
Quanto all’economia, sono sviluppati agricoltura, industria e turismo. I centri
turistici famosi sono Roma, Venezia, Firenze e altre.
5. gruppo (verde)
Roma, città eterna, città di storia, di arte e di tradizione, è la capitale d’Italia. Ha
circa 3 milioni di abitanti. Sede del Parlamento Nazionale e del Governo, è il
centro della vita politica italiana.
Migliaia di turisti di ogni parte del mondo sono ogni anno a Roma per visitare i
monumenti più famosi: il Colosseo, Piazza San Pietro, La fontana di Trevi, il
Foro Romano, ecc. Secondo una tradizione popolare, i turisti che gettano una
moneta nella fontana di Trevi sono sicuri di tornare ancora a Roma. La città del
Vaticano, situata nel cuore di Roma, sulla riva destra del Tevere, è uno Stato
indipendente. È la residenza del Papa, capo spirituale della Chiesa Cattolica. I
turisti vengono a visitare il Vaticano non solo per motivi religiosi ma anche per
ammirare le sue immense ricchezze artistiche, come la Basilica di San Pietro, i
musei, le gallerie, i giardini, la Cappella Sistina con l’affresco del Giudizio
Universale di Michelangelo ecc.
La repubblica di San Marino- la più piccola, la più antica repubblica del mondo.
È un altro piccolo Stato indipendente nell’Italia Centrale.
6. gruppo (viola)
Venezia è il capoluogo della regione Veneto. È costruita sull'acqua. Le sue
strade sono i canali e si usano le gondole, i vaporetti, non ci sono autobus e
macchine perche' le sue strade sono piccole e strette. Molti turisti vengono a
visitarla. I suoi famosi monumenti che potete visitare sono: Piazza e Basilica
San Marco, Santa Maria della Salute, il Palazzo ducale e molti altri. Potete andarci durante il famoso Carnevale di Venezia.
QUIZ (КВИЗ)
Quanto conosci l'Italia? (Колико познајеш Италију?)
1. Che forma particolare ha l'Italia?
Scarpa
Pantofola

Stivale

2. Quali sono i colori della bandiera italiana?
Verde,bianco, rosso
3. Che altro termine si usa per la bandiera italiana?
Bicolore
tripartito
tricolore
trifoglio
4. Come si chama l'inno nazionale italiano?
Fratelli d'Italia La grande famiglia
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5. L'Italia si chama anche:
il paese delle canzoni

il bel paese

il paese delle isole

6. Tra i mari qui elencati quale non bagna l'Italia?
Mar Ligure Mar Egeo Mar Tirreno Mar Adriatico
7. Quali dei seguenti paesi non confina con l'Italia?
L'Austria la Germania la Slovenia la Francia

Mar Ionio

la Svizzera

8. Con quale definizione geografica chiamiamo l'Italia?
L'altopiano
la valle la penisola
il continente
9. In Italia si trovano due stati indipendenti. Quali sono?
Vaticano, San Marino
Quale di questi stati si trova a Roma? Vaticano
10. Quanti abitanti ha oggi l'Italia? 59.500.000
11. L'Italia è divisa in regioni. Quante sono? 20
12. Quale di questi espressioni si riferisce a Roma?
La città dei fiori
la città eterna
13. Quale di questi simboli indica Roma?
Il leone la lupa il toro il giglio
14. A quale leggenda si riferisce questo simbolo?
Le oche del Campidoglio la madre dei Gracchi

Romolo e Remo

15. Completate i proverbi con i nomi di città italiane:
......Roma..................... non fu fatta in un giorno.
Tutte le strade portano a ........Roma ....................
Vedi ..Napoli........ e poi muori.
Закључак
На основу анализе часа и утисака ученика, дошле смо до закључка
да су ученици врло радо прихватили корелацију ова два предмета. Било им
је јако занимљиво да уче географију уз помоћ италијанског у исто време
учећи нове речи. Допао им се овакав приступ настави јер су и они активно
укључени, а наставнице су ту само да их усмере и помогну. Више се
ангажују и по њиховим речима више науче ако сами утичу на ток и
садржај часа јер тако могу да искажу и своја интересовања. Такође би
волели да се на сличан начин обрађују садржаји и других предмета па ово
може бити пример и за друге наставнике на који начин да унапреде
наставу.
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Katarina Čutović
Tamara Jevtić
MULTIDISCIPLINARY CLASS OF GEOGRAPHY AND ITALIAN LANGUAGE IN THE LEARNING OF TEACHING UNIT APENNINE PENINSULA
− REPUBLIC OF ITALY
Summary
Based on the analysis of the lesson and pupils' impressions, we came to the conclusion
that the pupils were very happy to accept the correlation between these two subjects. It
was really interesting for them to learn geography using the Italian language and to
learn new words in Italian language also. They liked this approach to teaching because
they were actively involved and the teachers were there only to guide them and help
them. They were more engaged and they said they learn more when they themselves
influence the course of the class and its contents. Thus they also show their own interests. They would also like to transfer this method to learning other contents and subjects, and this could be used as the example for other teachers how to upgrade their
teaching.
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Извод: Познато је да су Цвијићеви следбеници водили рачуна о стилу и језику у
својим научним делима. Међу њима је био и Јевто Дедијер, који је био први
изабрани доцент географије на Београдском универзитету. Дедијер је на терену
долазио непосредно у додир са непоновљивим призорима лепоте, које је природа
градила стотинама, па и милионима година. Он је такве доживљаје сликовито
описивао користећи се звучним речима, песничким фигурама и атрибутима, досежући есејистику, али не запостављајући научни карактер рада.
Кључне речи: Јевто Дедијер, Цвијић, Херцеговина, Србија, Балкан, стил, језик,
природа, географија
Abstract: It is known that Cvijić’s followers took care of style and language in their
scientific work. Among them was Jevto Dedijer, the first elected Assistant Professor of
Geography at the University of Belgrade. During his field work, Dedijer was in close
contact to the inmitable scenes, made by nature for hundreds and million years. He described these in scenic way with attributes, being in the same time essay writer and scientific worker.
Key words: Jevto Dedijer, Cvijić, Hercegovina, Serbia, Balkan, style, language, nature,
geography

Увод
За тридесет девет година живота, Јевто Дедијер је, од чобанчета из
малог херцеговачког села Чепелице, код Билеће, доспео до универзитетског наставника Универзитета у Београду. Сведок је бурних збивања на
светској позорници који су били од највећег значаја и који су се динамично смењивали до краја његовог живота. Доживео је немачку континенталну хегемонију Бизмарка, продор Aустроугарске на средишњи Балкан, велики процват Британске империје под вођством краљице Викторије, Руску
револуцију, балканске ратове и слом турске империје. И, на крају, сведок
је катастрофе немачког и аустроугарског царства 1914. године.
8
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Биографске црте
Цвијић је Дедијера запазио приликом истраживања херцеговачког
крша 1892. године. Тада му се при руци нашло приљежно и вижљасто дванаестогодишње момче, које је на њега оставило одличан утисак. Уписао га
је у мостарску гимназију и тако му отворио врата света. Дедијер је кренуо,
одвећ храбро у неизвесност, из тада поетичног Мостара, који је био мали
за његову амбицију. Најпре је уписао студије у престоном Београду, да би
се, после три године, нашао у Бечу, где је провео још четири године и стекао највише академско звање, и пред крај живота, ратне прилике довеле су
га у велелепни Париз, па у Нешател и, на крају, у Женеву. У таквој Европи
провео је нешто мање од деценије, и то највише студентског живота.
Дедијер је био први професор Београдског универзитета из Босне и
Херцеговине, посланик првог Босанскохерцеговачког сабора, уредник часописа Српска ријеч и Преглед. Био је члан конспиративне револуционарне тајне организације Млада Босна и Народна одбрана, посвећен идеалима
ослобођења и уједињења српског народа. Дедијер је у знак протеста 1908.
године погазио царска решења о намештењу и демонстративно напусти
државну службу у сарајевском Земаљском музеју, због анексије Босне и
Херцеговине. Путовао је по Балкану, од Словеније и Истре, до Грчке, нарочито по Босни и Херцеговини, Србији, Далмацији и Македонији, и у
прави час изашао је са новим географским подацима који су били научно
засновани.
У време најинтензивнијег рада у борби за аутономију и ослобођење,
Цвијић је Дедијера позвао 1910. године, и изабрао га у звање доцента Београдског универзитета. Настанивши се у Београду, Дедијер је био добар
домаћин Гаврилу Принципу и Мустафи Голубићу. А затим су креснули
хици из револвера младобосанаца, настао је тутањ и ломљава по целој
Европи и свету. Сведок и учесник тог заплета, који је започео 1914. у Сарајеву, и расплета који се догодио 1918. године, био је Јевто Дедијер. Прошао је албанску голготу и за време рата радио у важном француском надлештву са најутицајнијим француским географима тог времена, на челу са
шефом Департмана за географију на гласовитој Сорбони Емануелом де
Мартоном, који је на Мировној конференцији у Версају, као члан победничке француске делегације за разграничење, на мапама уцртавао нову политичко-географску карту Европе. По налогу Николе Пашића, Јевто Дедијер је израдио прву карту јужнословенских земаља. Био је близак Апису и
због тога је запао у немилост власти после Солунског процеса. Због тога је
у Женеви био саслушан од стране владиног повереника за безбедност.
Прикључио се 1918. године српским јединицама у Босни. Убрзо је умро у
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Сарајеву, како је забележено, од шпанске грознице, мада је изражена
озбиљна сумња породице да је тамо отрован.

Слика 1. Јевто Дедијер (1879-1918)
Јевто Дедијер је био одличан геоморфолог, нарочито глациолог који
је писао радове из карстологије, геологије, географије насеља, регионалне
географије, па чак и радове о националном питању. Омиљена тема били су
му радови о сточарским кретањима, али се највише прославио са књигама
и радовима из антропогеографије. Једном приликом је пословично уздржани, Иво Андрић рекао да од Јевте Дедијера поштенијег човека није срео. У
свакојаким пометњама нашега времена, ова карактерна црта Јевтова бива
још изразитијом.
Језик и стил Дедијера
Познавајући језик и дамар природе, Дедијеру није било тешко да
изабере дивно поље за проучавање. У том пољу све бејаше интересантно и
испуњено новином, сложеношћу и разноликошћу проблема, на које је
наилазио ходајући вратоломним стазама, које су каткад водиле преко
голих стрмих литица, као последњих остатака прохујале геолошке
катаклизме, која је, давно некад, задесила његову Херцеговину. На том
путу долазио је непосредно у додир са непоновљивим призорима лепоте,
коју је природа градила стотинама, па и милионима година. Такве доживљаје Дедијер је сликовито описивао користећи се звучним речима,
песничким фигурама и атрибутима, досежући есејистику, али не запостављајући научни карактер рада.
Као рођени Херцеговац, писао је чистим Вуковим језиком, а као
Цвијићев ђак, знао је читати језик природе и литерарно се изражавати.
77

Mилован Пецељ

Носио је у себи поетични дух Мостара из његових најбољих дана, када су
по уским и стрмим сокацима, који кривудају према Неретви, шетали
Шантић, Дучић, Шола, Ћоровић... Дружио се са интелектуалном елитом
свог доба, доста читао и имао изванредан осећај да и досадне текстове
представи живо, прегледно, с јаким бојама, тако да поједини одељци у
његовим књигама и радовима имају озбиљну литерарну вредност. Описи
појединих рељефних облика, затим, физичких процеса, а посебно каравана, сточарских кретања, ханова на путевима, земљи ходалица и обичаја народних, необично су рељефни, прецизни и са пуно нијанси.
Дедијер је умео зачас неприметно да из области геологије оде у географију, а онда из географије у етнологију па у психологију и историју.
Час је на врховима Маглића, Зеленгоре, Бјелашнице и Височице, час на
македонским планинама Стогову и Јабланици, где је открио трагове
огромних глечера који су силазили у долину данашњег Црног Дрима,
одакле нас уводи у разноврсне глацијалне облике, а онда је на рачвама река које јуре наниже и граде кањоне. У приказима појава и процеса, Дедијер је просто уживао у маштовитим идејама, које је подупирао строгим
научним фактима. По њему, прастара Неретва је обезглављена и више не
тече према долини Врбаса. Тамо је остала сува прадолина, а река је с пута
лактасто скренула на другу страну, текући према Херцеговини и
Јадранском мору. Као да су се среле две оријашке претпотопске немани
(Пецељ, 2009).
Са ретком вештином умео је да осети и опише карактерне особине
становништва појединих области доводећи их у везу са рељефном
разуђеношћу, социјалним и економским животом те утицајем другачијих
културних средина. Он не пропушта да нам каже о крашким облицима и
појавама, клими и пластици (рељефа), да би нам причу наставио о људима,
њиховим кућама, насељима и сточарским кретањима.
Реченице су му сликовите, са мноштвом епитета и развијених есејистичких пасажа, али у функцији строго научних опсервација. То су оне дуге изломљене реченице, без сувишних речи, крцате свежим изворним изразима и наглашеним детаљима које Дедијер умешно убацује у текст. Тако
после јаких киша иза Госпојине, Дедијер пише, провру врела, а за време
малог љета у септембру трава се подотави, дрвећа поново пропупчају и
пролистају, па понори на дну пољском почињу ждерати воду, затим ниже
изразе – сури кречњаци, суро стијење, брезводица, звиждање буре,
изобилна и густа киша, куће које шкропе водом, пресјене сунце, хук, суват,
побрђе, струга.
Када Дедијер пише о суровим кречњачким пространствима Херцеговине, чини то живо, колоритно и узбудљиво: Ко путује зими по овој земљи мора се у чуду питати како је могуће живјети у њој. На великим да78

ЈЕЗИК И СТИЛ ЈЕВТА ДЕДИЈЕРА

љинама не види се ништа него сури кречњачки слојеви, који се као неки исполирани зидови, у дугим низовима пружају на хиљаде метара. Суро стијење посуто мањим и већим отпацима, с безброј јама, звекара, природних
каменитих мостова (‘мора’), мањих и већих кланаца (‘струга’), с безброј
мањих и већих улегнућа, засутим мањим или већим комадима стијена дају
импресију страховите камене пустиње у којој се не осјећа живот и чију
језовиту слику појачава звиждање буре, која мјестимично преврће људе, стоку и кола и која до костију продире и до сржи смрзава (Дедијер, 2000:7).
А онда наставља у сликовитом ритму успоређујући Херцеговину са
месечевим пејзажом: Чини се да нема страховитије и необичније земље,
која по својој пластици наличи на површину мјесеца, на коме се сваки живот угасио, пошто је своју властиту топлину изгубио (Дедијер, 2000:8).
Дедијер је пажњу посвећивао опису живота људи, нарочито у време
врелих летњих дана, када би по околним брдима све „горило”. Тада би се
живот и рад варошког становништва ниске Херцеговине прилагођавао
дневним климатским условима. Дању би се камен усијао, а ноћу би
исијавао топлоту и стварао неподношљиву врућину која се у просторијама
није могла сносити. Град би дању дремао, а ноћу би се живот враћао на
улице, авлије и баште. Ориле би се песме, нашироко разговарало, залевале
одрине и баште начичкане распуклим гранатама, смоквама, трешњама,
бадемима, јоргованом, украшене јасмином, шебојем, зумбулима и
свакојаким ђинђама, уз кафу, све до пред зору. Ретка је земља где се
толико воли разговор, анегдота и прича. Као што се цијене добри гуслачи
и пјевачи, тако се воле и добра причала (Дедијер, 2000:30).
У време летњих жега и опште брезводице, Дедијер је описивао живот у варошима нижући оне дуге реченице крцате свежим изразима: У неким варошима, нарочито, Мостару, Стоцу и Требињу,већ око једанаест
сати прије подне престаје сваки саобраћај на улици. Људи се повуку у куће које шкропе водом да умање утицај несносне жеге... Због тога, чим
сунце пресјене, развија се нарочит живот, по башчама на обали Неретве,
Радобоље, Брегаве и Требишњице. Људи остају дубоко у ноћ на пољу, јер у
кућама додије врућина и комарци (Дедијер, 2000:9).
Дедијер је овде, не само географ, него је и литерата. Ходајући по
Херцеговини, он није сликао само врлети, он је сликао и херцеговачку
камену културу села и градова, у каменом окружењу и живот у њима, а
посебно народне душе, како је знао Кочићу говорити, од колијевке до
мотике. Херцеговина је за њега књига коју је читао, а после дугог
спремања и мукотрпног истраживања и написао. Писао је разговетно како
би окрепио старе и одушевљавао младе. Писао је да би се знало о тој
земљи и том народу. Тако га је бранио од погрешних мишљења. Говорио
је како људи знају и требају да удесе своје држање. Истицао је више наше
79

Mилован Пецељ

позитивне вредности него мане, али ни мане није штедео истаћи. Тако је и
Цвијић радио. Његова слика о нашем народу подсећа нас на радове о великим народима.
Рад о Битољу, Дедијер започиње као да нас уводи у литерарно дело:
Већи део вароши је око реке Драгора, која као све бујне реке, јури кроз варош великом брзином (Дедијер, 2000:80).
Када пише о киши у карсту у непосредној околини родне Чепелице,
он уноси сликовит поетичан стил – Кад сам изашао на поље из ледина је
бризгала вода, њиве су претворене биле у језерине, а с брегова су текли потоци. Данас више није могућ овакав запис јер је долина Чепелице са
врелом Чепом потопљена, заједно са селом Чепелицом, одакле је Јевто
давне 1906. године изводио ову узрочно-последичну везу.
У једном тренутку нашао се у рачвама Сутјеске и Дрине, на
крашком платоу Улобић, где нам казује о глацијалним облицима цирковима, валовима и глацијалним језерима, враћајући нас у геолошку прошлост
када су врхови високих планина, били прекривени леденом капом, одавајући изглед ледених пустиња.
Када пише Цвијићу о траговима глацијације, Дедијер то чини
поетично бирајући речи, тако што површине које су настале радом ледника, описује као фино полиране и камелиране површине. Цвијић је држао до
литерарног израза и понекад строго научне, помало досадне текстове, обливао је лепим стилом, и тако их чинио читљивијим (Пецељ, 2009:423-428).
Узоран следбеник Јована Цвијића
Перо Слијепчевић је написао омаж Цвијићу, у коме је истакао како
је Цвијић својим научницима, међу којима је био и Дедијер, говорио: Читајте велике књижевнике! Сматрао је да уметност у човеку буди велика
осећања и учи га да боље посматра људе и прилике – а књижевницима би
се могло рећи: Читајте великог Цвијића, казао је Слијепчевић
(Слијепчевић, 1927:22).
Француски географ Емануел де Мартон је 1927. године, на вест о
смрти Цвијића, написао снажан и емотиван текст. О Балканском полуострву пред крај 19. века, Емануел де Мартон је сликовито писао, као о делу
Турске земље која ништа више није била позната од Средње Африке: „Сигурно је било лакше отићи у Алжир него у Македонију и Арбанију”
(Демартон, 1927:2). Није било топографских карата, ни железнице ни колског пута. Цвијић је то прешао на коњу или пешке „а ја знам да његов живот није био ван опасности. Као и Цвијић и Дедијер је био изванредан
теренац. Са Ј. Цвијићем и Б. Ж. Милојевићем, Ј. Дедијер је хапшен у
Попову пољу и Требињу (Цвијић, 1989). О Дедијеру као непожељној
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особи на просторима Босне и Херцеговине говори распис који је Земаљска
владе из Сарајева упутила, 23. октобра 1912. године, свим окружним
областима и државном комесару за град Сарајево, са упутствима, за
обавезно праћење. То указује каква је лична сигурност била приликом
боравка на терену по Босни и Херцеговини.
Јевто Дедијер је предано радио на изради карата у важном француском надлештву са познатим француским географима тог доба: Де Мартоном, Деманжоном, Галоом и Сионом, помажући им својим знањем балканских, специјално српских земаља. Кратак извод из писма које је упутио
Цвијићу пуно говори о његовом раду, а још више о увиђајности и
поштовању свог професора. Он пише Цвијићу из Париза:
Веома уважени Госп. Професоре,
Запослен сам на две стране. Имам да свршим овдје за наше посланство неке карте и географске наслове, који су им неопходно потребни. Осим тога употребљен сам у једном важном француском надлештву да помогнем са својим знањем балканских, специјално српских земаља. Радим с Г. Г. Галом, Демартоном,
Деманжоном и Сионом, у истом надлештву и у истој соби. Све ствари пишем на
француском, и Господа ми исправљају језик, и тако користим и себи и општој
ствари. Са Г. Демартоном уредићу збирку, фотографија које ће бити потребне
на Сорбони.
Био би ми неопходно потребан Лазић. Он каже да ће ићи к Вама у септембру. Да ли бисте му могли допустити да дође у Парис, и да ради код мене неке
карте, док не буде Вама потребан...
Молим Вас изручите Госпођи моје поздраве и уверења о мом дубоком поштовању, а Ви примите као увек уверење о одличном поштовању од Вашег ученика.
Ј. Дедијер (AСАНУ, Београд, 13484/304-34 од 7/20. јула 1916)

Уз Видала де ла Блаша, Де Мартон (често се среће и Демартон), Деманжон, Галоа и Сион представљали су не само француску, него и светску
географску елиту. Емануел де Мартон је наследио Видал де ла Блаша на
месту шефа департмана за географију на универзитету Сорбона. Био је
Цвијићев познаник и један од највећих географа тог времена, научник чија
се реч слушала.
Јевто Дедијер је био фасциниран делом свога учитеља Јована Цвијића, који му је развио таленат, у раду га подстицао и био му је неприкосновени ауторитет. На стази науке Цвијић му је прокрчио пут кроз дивљу
балканску шуму (Слијепчевић, 1927:2). Дедијер је следио Цвијићеву научну мисао, без резерве, и имао у њега неограничено поверење. Наследио је
од свог учитеља све врлине доброг истраживача који је на терену одлично
увиђао важне детаље, појаве и разумевао процесе. Истраживања је
изводио по упутствима свог професора и сваки текст који је написао, пре
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штампања, упућивао му је претходно на читање. Зато није ни чудо што је
од њега „наследио” низ карактерних црта. Дедијер је био јеванђелски
искрен пријатељ Цвијићу. Читајући Дедијерове радове, препознајемо изворни
стил једног Херцеговца, кога је Цвијић научно обуздавао и усмеравао.
Испод Цвијићевог фрака умножила се непоновљива генерација
географа, који су наставили рад по узору на свог великог учитеља. Тако је
настала надалеко позната српска географска школа, у којој је високо место
припадало Јевту Дедијеру.
Закључак
Рад је обухватио анализу стила и језика у делима Јевта Дедијера.
Указује се на језичку културу једног од најзначајнијих Цвијићевих
ученика и следбеника. Дедијер је често учествовао са Цвијићем у
теренским истраживањима и од њега је учио како се запажају проблеми и
исти научно објашњавају. Искористили смо прилику да приложимо извод
из писма Дедијера Цвијићу из кога се запажа култура понашања и уважавања
свог професора Дедијер је био талентовани ђак, који је у својим радовима
нарочито водио рачуна о стилу и језику, што је била и тема овога рада.
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Milovan Pecelj
LANGUAGE AND STYLE OF JEVTA DEDIJER
Summary
This paper analyzed style and language used in J. Dedijer’s work. We tried to emphasize lingusitc culture of one of the most prominent followers of J. Cvijic. Dedijer and
Cvijic were often together in field works, when Cvijic taught his student how to perceive and resolve complex problems scientifically. We have attached one part of the
letter written by J. Dedijer to his teacher J. Cvijic where can be seen culture of behaviour and appreciation of his mentor. Dedijer was gifted student who in his work was
paying attention to the style and language, which was the theme of this paper.
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ДЕФИНИСАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ИЗБЕГЛИЦА И
МЕЂУНАРОДНИ РЕЖИМ ЗАШТИТЕ
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Извод: У раду је дат преглед главних дефиниција научне елите, као и водећих
институција у свету у смислу осветљавања веома важне проблематике у
дефинисању појма еколошке избеглице. На жалост, недостатак опште прихваћене
дефиниције еколошких избеглица значи да у сличају екстремних временских услова
њихово расељавање не укључује никакав приступ финансијским донацијама,
помоћи у храни, склоништима, болницама или едукативном систему.
Кључне речи: еколошке избеглице, еколошки мигранти, међународни систем
заштите избеглица
Abstract: This paper gives an overview of the main definition of scientific elite, as well
as leading institutions in the world in terms of highlighting very important issues in defining the concept of environmental refugees. Unfortunately, the lack of universally
accepted definition of environmental refugees means that in the case of extreme weather
conditions their displacement involves no access to financial donations, food aid, shelters, hospitals or educational system.
Key words: environmental refugees, environmental migrants, international refugees
protection system

Увод
Историја човечанства је уједно историја миграцијa становништва
које је било принуђено да напушта своја огњишта у потрази за бољим
животом, избегавању тешких економских услова, задовољавања потребе
за авантуром, бекства од прогањања или избегавања промена насталих у
животној средини. На мигранте се алтернативно гледа као на симболе који
трагају за слободом, као жртве које беже од великог сиромаштва или као
креативне чиниоце економског раста и развоја у новим земљама.
Конвенцију о статусу избеглица усвојила је Конференција
амбасадора при Уједињеним нацијама 28. јула 1951. године, а ступила је
9
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на снагу 21. априла 1954. У даљим ставовима се помиње као „Конвенција
из 1951“. Основни документи који регулишу статус избеглица јесу
Конвенција о статусу избеглица из 1951. године и Протокол из 1967.
године. До сада је Конвенцију или Протокол, или пак оба документа,
потписало 110 држава. У складу са чланом 1А(2) Конвенције из 1951.
године, појам „избеглица“ односи се на лице које се, услед догађаја
насталих пре 1. јануара 1951. године, а због основаног страха од прогона
из разлога расне, верске, националне или припадности одређеној
друштвеној групи или због политичког мишљења, налази изван земље
свог држављанства, па не може или не жели, услед тог страха, да се стави
под заштиту дате земље; односно лице без држављанства које се из
наведених разлога налази изван земље свог бившег пребивалишта, па не
може или због страха не жели у њу да се врати (UNHCR, 1992:12).10
Концептуализација „избеглице“ променила се од своје првобитне
дефиниције из 1951. године на ширу интерпретацију, која подразумева
жртве спољне окупације или озбиљних грађанских немира на популацију
која живи у избеглички сличним околностима као и интерно измештена
лица (Jacobson, 1988:205).
Ова шира законска дефиниција представља бојазан у вези са
масовним емиграционим таласима људи који су принуђени да побегну из
својих домовина или територија услед природних несрећа, репресивних
друштвено-политичких режима, непопуларних развојних политика,
насилних чишћења територија и климатских поремећаја.
Све у свему, сведоци смо повећаног броја људи који су изгнани из
својих домова или територија не само услед политичких прогона или
економске стагнације, него услед природних несрећа и лоших развојних
програма, услед деградације животне средине и промена у њој. Као
пример првих „еколошких избеглица“ наводи се случај становника острва
Бхола у Бангладешу, који су у пролеће 1995. године били приморани на
принудну сеобу када је половина њиховог острва нестала под водом.
Комесаријат за избеглице УН-а оцењује да су они били прве званичне
еколошке избеглице, а предвиђа се да ће сличну судбину до 2030. године
доживети најмање 20 милиона становника ове азијске земље (Milinčić i
Šabić, 2009).
Феномен еколошких избеглица (environmental refugee) – или, како
други научници више воле да кажу, еко-eмигранaта (Wood, 1995) –
проистиче из све већих делова планете који постају неподесни за живот
10
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било услед дуготрајне деградације животне средине или погођени
кратотрајним катастрофалним догађајима.
Знатан је број терминолошких варијанти коришћен од стране
истраживача, а које се односе на особе које мигрирају услед климатских
опасности и еколошких поремећаја. Иако је појам еколошких избеглица
(Еnvironmental refugees) био чешћи у енглеском језику (El-Hinnawi 1985;
Jacobson, 1988; Myers, 1993; Myers, 1997) током 1990-их, као и у немачком
(Umweltflüchtling (Bächler, 1994; Richter, 1998) и француском (Réfugiés de
l’environnement (Gonin & Lassailly-Jacob, 2002), настала је терминологија
супротно Конвенцији из 1951. године.
Приликом идентификације еколошких избеглица прво се мора
направити разлика између њих и еколошких миграната. У теорији,
мигрант је лице које добровољно напусти своју земљу како би се
настанило на неком другом месту. Такво лице може бити подстакнуто
жељом за променом или авантуром, из породичног или пак неког другог
приватног разлога. Супротно томе, избеглице немају алтернативу осим да
траже избеглички статус негде другде.
Еколошке избеглице су лица присиљена да напусте место боравка
услед промена насталих у животној средини које им угрожавају живот на
исти очајнички хитан начин као што политичке избеглице беже од насиља.
Важно је напоменути да су еколошке избеглице у трагичној ситуацији, као
и традиционалне избеглице, с обзиром на то да њихов проблем почива у
великим променама насталим у животној средини које њихов амбијент
чине неподесним за живот.
Еко-мигранти нису жртве насилних и брзих природних или несрећа
које се узроковане људском активношћу или пак екоцидалним
активностима репресивних режима. Еко-мигранти представљају мост
између „нормалних миграната“ и „еколошких избеглица“ у том погледу да
представљају лица која се селе у нове области у смислу експлоатације
природних ресурса (Wood, 1995:35). Сходно томе, еко-мигранти
представљају мање трауматичан случај него лица која су принуђена да
беже од огромних несрећа.
Блек наводи да је термин ,,еколошке избеглице“ први популаризовао
Лестер Браун из Ворлдвоч Института (Worldwatch Institute) 1976. године,
али први који су скренули пажњу научне јавности на ову тему били су
Есам Ел Хинави и Џоди Џејкобсон (Black, 2001:1). Појам је 1984. године
дат и у документу Међународног Института за животну средину и развој
(International Institute for Environment and Development) (Black et al, 2008:5)
да би већ следеће, 1985. године ушао у званичну употребу Ел-Хинавијевом
дефиницијом у програму УН-а за заштиту животне средине (United Nations
environment programme (UNEP).
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У извештају Програма Уједињених нација за животну средину
(United Nations Environment Programme) Ел-Хинави даје дефиницију
еколошких избеглица као лица измештених са „свог традиционалног места
становања, привремено или перманентно, услед значајних еколошких
поремећаја (природних или покренутих од стране људи) који угрожавају
њихову егзистенцију и/или озбиљно утичу на квалитет њиховог живота“
(El-Hinnawi, 1985:4). Под појмом поремећаја заштите животне средине се
подразумева ,,утицај било физичких, хемијских и/или биолошких промена
екосистема (или базе ресурса) као привремених или трајних, која су
непогодна за људски живот“11.
Аутор Ел-Хинави даје опис људи који су принуђени да напусте своје
традиционално место боравка, привремено или за стално, услед изражених
промена у животној средини које угрожавају њихово постојање и/или
угрожавају њихове животе (El-Hinnawi, 1985). У том смислу, прави
разлику између три широке категорије еколошких избеглица, делећи их
на: 1) оне који су привремено измештени услед стреса у животној средини
(на пример, земљотреса); 2) оне који су измештени за стално и којима је
обезбеђено ново место боравка (на пример, услед изградње брана); и 3)
оне који мигрирају са свог изворног места боравка, привремено или на
сталној основи, у потрази за бољим животом, али не услед економских
разлога. Кроз ове категорије, Ел Хинави дефинише три веома различите
групе људи који су принуђени да напусте своје традиционално место
боравка. У првом случају, постоји привремено кретање иницирано
физичком опасношћу, друга категорија обухвата оне појединце који су
приморани да се преселе у оквиру региона (поставља се питање броја
„интерно расељених лица“ као последица дејства ових процеса), а трећа
група одражава добровољна покретања заснована на наведеном „pushpull“ моделу.
Џоди Џејкобсон из Worldwatch Institute је 1988. године еколошке
избеглице дефинисао као „привремено расељена лица услед локалних
поремећаја животне средине; оне који мигрирају услед деградације
животне средине која је нарушила безбедност или носи ризике по здравље
људи; они који су расељени (добровољно или не) због деградације
земљишта која је довела до дезертификације и трајних негативних
промена у њиховим стаништима“ (Jacobson, 1988:37-38).
Почевши од Лестера Брауна који је употребио фразу „еколошке
избеглице“ 1976. године, многи аутори и институције су у међувремену
почели да се баве проблематиком миграција везаних за промене климе и
11

Ову дефиницију већина истраживача утицаја животне средине и климатских
промена на феномен миграција, узима као најбољу и најцитиранију.
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животне средине која их окружује. С тим у вези, уведени су нови термини
као: „принудни мигранти животне средине“, „еколошки мотивисани
мигранти“, „климатске избеглице“, „еколошки расељена лица“, „еколошке
избеглице“, „еко-избеглице“ и сл. Разлике између ових термина су мање
важне од онога што им је заједничко: сви ови термини указује на
постојећу везу између деградације животне средине и људских миграција
која је аналитички корисна и политички релевантна основа за проширење
права еколошких избеглица.
Појам „еколошки расељена лица“ може да се користи за описивање
оних лица која су интерно расељена, као што су и избеглице. „Еколошки
расељена лица“ се дефинишу као „лица која су расељена унутар своје
земље пребивалишта или су прешла међународну границу, за које
деградација, погоршање или девастација животне средине представља
главни узрок расељавања, мада не нужно и једини“ (IOM, 1996).
Услед бројних дебата унутар међународне јавности и научне
заједнице о дефиницији појмова „еколошких избеглице и/или еколошких
миграната“, истраживачи су за потребе EACH-FOR12 пројекта, увели
термин „еколошки расељена лица“ (Environmentally Displaced Persons)
који се односи се на лица која припадају једној од следеће три категорије:
1. Еколошки мигранти (лица која добровољно мигрирају из места сталног
боравка услед забринутости због погоршања животне средине); 2.
Еколошки расељена лица (лица која су приморана да напусте места
сталног боравка, јер су њихови животи озбиљно угрожени, као последица
неповољних процеса и догађаја у животној средини (природних и/или
иницираних људском активношћу); и 3. Избеглице услед развојних
пројеката (лица која су планирано премештена или су се преселили због
планираних промена коришћења земљишта или водних ресурса).
Као свеобухватна дефиниција, ређе се користи она у којој Мајерс
дефинише категорију еколошких избеглица као особе којима се више не
може гарантовати сигурност у њиховим домовима и домовинама услед
примарног (доминантног) утицаја фактора животне средине који доводе
до суше, дезертификације, дефорестације, ерозије и других форми
деградације земљишта; дефицита у природним ресурсима (оскудица
12

Пројекат EACH-FOR (акроним за Environmental Change and Forced Migration
Scenarios (Промене животне средине и сценарија присилних миграција)) подржан
је од стране Европске комисије а спроводио га је конзорцијум истраживача у
периоду од јануара 2007. и марта 2009. године. Пројекат је имао два циља: (1) да
истражи и опише узроке присилних миграција у односу на промене животне
средине, и (2) да обезбеди будуће прихватљиве сценарије присилних миграција
изазваних променама у животној средини. Дати извештај доступан je на
www.each-for.eu и представља синтезу пројекта.
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водних ресурса); немогућност даљег ширења урбаних станишта због
пренасељености урбаних система; неочекивани, али неминовни проблеми
(климатске промене и глобално загревање); природне катастрофе –
циклони, поплаве, земљотреси чије дејство може бити у знатној мери
погоршано антропогеним утицајем. Постоје и други фактори који могу
негативно утицати на ширење проблема у животној средини и произвести
их – популациони раст, сиромаштво, глад и пандемичне болести. У неким
околностима, одређен број фактора може да послужи као непосредни
окидач присилних миграција на пример велике индустријске несреће или
конструкција великих брана. Од ових разноврсних фактора, неколико их
може деловати заједно, са сложеним, сједињеним ефектом. Суочени са
проблемима који у основи имају промене у животној средини, људи који
су им изложени, сматрају да немају алтернативно решење, већ само да
пронађу боље животне услове негде другде, у или ван граница земље
порекла, и на привременој или трајаној основи.
Међународна организација за миграције (IOM) је предложио ширу
радну дефиницију „еколошких избеглица“ као „лица или групе лица која
су услед императивних разлога, наглих или прогресивних промена у
окружењу које негативно утичу на њихов живот или животне услове,
приморана или изабрала да напусте своје домове, било привремено или
трајно, и која мигрирају у границама своје земље или у иностранство“
(Уводно излагање Брунсон МекКинлија, генералног директора IOM-а, на
Конференцији о климатским променама, деградацији животне средине и
миграцијама, Женева, 19. фебруар 2008). Миграције изазване климатским
променама могу се сматрати подкатегоријом еколошких миграција, а
према дефиницији климатске избеглице су: „групе лица која, услед више
силе или изненадне прогресивне промене у окружењу, као резултату
климатских промена које негативно утичу на њихов живот или животне
услове, су или приморана да напусте своје домове, или су изабрала да то
учине, било привремено или трајно, и која се крећу унутар или ван
граница своје земље“ (IOM, 2008).
Неколико других истраживача понудило је своју верзију дефиниције
избеглица (Lazarus, 1990; Catanese, 1990; Trolldale et al., 1992; Lee, 1994;
Richmond, 1994). Многи проблеми еколошких избеглица нису повезани
само са еколошким фактором (на пример, природне несреће) него с
комбинацијом еколошких и политичких фактора (услед индукованих
несрећа). На пример, уколико је одговор државе на природну несрећу или
рехабилитационе пројекте на бази етничких преференција, то може
покренути деструкцију животне средине. Пристрасност може утицати на
одлуке у вези са политиком развоја или измештањем становништва,
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погоршавајући постојеће размирице око ограничених ресурса и земљишта
(Homer-Dixon, 1991, 1994; Lee, 1997).
Ипак, овакве дефиниције остају контроверзне. Промене у животној
средини су свеобухватне, од изненадних природних несрећа (на пример,
поплава и земљотреса), постепених природних несрећа (дефорестација,
деградација земљишта, глобално повећање нивоа мора) до несрећа индукованих људским фактором (Бопал, Чернобиљ, индустријски акциденти).
Разноликост дефиниција, велики број еколошких избеглица, као и
некритичко коришћење термина ’еколошке избеглице’, могу ослабити
подобност многих избеглица за добијање статуса и нетачно приказивати
комплексност проблема (Suhrke & Visentin, 1991; Kibreab, 1992; Mc
Gregor, 1993; Suhrke, 1994).
Према садашњем међународном правном систему, избеглице су
лица која имају потребу за помоћи и физичком заштитом. Правна заштита
је основа међународног режима избеглица. У садашње време је доступна
хуманитарна помоћ међународне заједнице. Законске обавезе земље
домаћина састоје се у томе да се не прибегава насилном враћању у
домовину, сем уколико су узроци миграције (на пример, рат, грађански
немири или прогањање) отклоњени. Правна помоћ еколошким избеглицама и економским мигрантима равна је нули у поређењу са политичким
избеглицама. Сходно томе, еколошке избеглице ће бити третиране на исти
начин као економски мигранти. Недостатак међународно прихваћене
дефиниције за ’еколошке избеглице’ значи да не постоји формална
институција која би се бавила овом проблематиком. Иако UNHCR има
широк мандат да помаже људима, и то не само онима који су дефинисани
као избеглице по важећој конвенцији, обично нема правог одговора када је
реч о људима који су мигрирали услед деградације животне средине.
Други проблем који намеће ова проблематика лежи у околности да
се природне несреће могу десити било где и било коме, без обзира на то да
ли неко живи у развијеној или земљи Трећег света. Жртве које су
привремено промениле место боравка услед природних несрећа или акцидената животне средине нису у могућности да траже избеглички статус.
Жртве у развијеним земљама често се рехабилитују у релативно кратком
временском периоду и на прикладан начин, док жртве из земаља у развоју
обично пате више и дуже. Недостатак политичког одговора када је реч о
еколошким несрећама, у земљама које су угрожене, као и у међународној
заједници, често доводе до тога да измештена лица постају избеглице.
Последњих година имиграциона политика многих земаља све више
постаје селективна и рестриктивна. Затварање граница, заједно са брзим
порастом становништва, у многим земљама доводи до нелегалне
имиграције ка безбеднијим регионима или подручјима економске експа89
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нзије. На даље повећање међународне миграције утичу притисак
становништва, мењање економских прилика и политичка превирања.
Етничке промене такође доприносе насилном истеривању или угрожавају
репатријацију већег броја различитих група становништва.
Главну област интересовања у вези са могућим последицама нове
категорије описане као ’еколошке избеглице’ представљају еколошки
конфликти, природне несреће, глобалне климатске промене и несреће
изазване људским фактором. У порасту је број публикација усмерених на
разматрање разлога напуштања огњишта које је резултат неповољних
околности у животној средини. Међутим, приметно мање научника се
бави питањима у вези с утицајем таласа избеглица на подручје земље
домаћина. Са преко 20 милиона званично признатих избеглица и скоро 40
милиона измештених људи у свету, то насилно измештање има
импликације на развој земаља Трећег света, као и на континуиран извор
конфликта и немира (Black, 1994: 261). Ово је нарочито проблематично
пошто прогнана лица или избеглице имају тенденцију да се населе у
релативно фрагилним или маргиналним срединама.
Закључак
Било је неколико покушаја да се прошире постојеће дефиниције
политичких избеглица које би укључивале популацију која је расељена из
еколошких разлога, или да се напише нова конвенција који изричито
штити такву популацију (FoE, 2005). Недостатак опште прихваћене дефиниције еколошких избеглица значи да у сличају екстремних временских
услова њихово расељавање не укључује никакав приступ финансијским
донацијама, помоћи у храни, склоништима, болницама или едукативном
систему.
Као резултат свега тога не постоји структурни капацитет у
међународном систему који би могао да се побрине и помогне еколошким
избеглицама. Еколошке избеглице се не признају као проблем ни у једном
обавезујућем међународном споразуму. Такође, не постоји међународно
тело задужено за пружање помоћи еколошким избеглицама.
Директор Института за животну средину и људску безбедност
Универзитета Уједињених нација (United Nations University Institute for
Environment and Human Security, UNU-EHS) Јанош Богарди тврди да
"постоји основани страх да број људи који беже од неодрживих услова
који су настали услед деградације животне средине може експоненцијално
расти како се свет суочава са неповољним ефектима климатских промена.
Нема сумње да ова нова категорија „избеглица“ мора пронаћи место у
међународним споразумима (United Nations University, 2005).
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DEFINING ENVIRONMENTAL REFUGEES AND INTERNATIONAL PROTECTION MODE
Summary
There have been several attempts to expand the existing definition of political
refugees that would include a population that was displaced for ecological reasons, or to
write a new convention that explicitly protects this population (FoE, 2005). The lack of
universally accepted definition of environmental refugees means that in the case of extreme weather conditions their displacement do not involve access to financial donations, food aid, shelters, medical or educational system. As a result there is no structural
capacity in the international system that could take care and assist environmental refugees. Director of the United Nations University Institute for Environment and Human
Security, UNU-EHS Janos Bogard argues that "there is a reasonable fear that the number of people fleeing from unsustainable conditions that are caused by environmental
degradation can grow exponentially as the world faces the adverse effects of climate
change. There is no doubt that this new category of "refugees" must find a place in international agreements (United Nations University, 2005).
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Извод: Еколошки проблеми су достигли ниво који угрожава опстанак
цивилизације. Превазилажење ових претњи захтева радикалне промене у
приступу њиховом решавању. Заштита животне средине постаје значајна компонента заштите људске цивилизације против самоуништења, а концепт еколошке
безбедности се заснива на овом приступу. Због свог фундаменталног значаја ова
проблематика је универзална и централна тема интересовања науке. Ипак, често
се не схвата значење овог концепта, па је стога и циљ аутора да исти приближи
читаоцима, као мали прилог терминолошкој проблематици.
Кључне речи: безбедност, еколошка безбедност, безбедност животне средине
Abstract: Environmental problems have reached a level that threatens the survival of
civilization. Overcoming these threats requires radical changes in approach of solving
them. Environmental prptection is becoming a significant component of the human civilization protection against self-destruction, and the concept of ecological security is
based on this approach. Because of its fundamental importance, this problem is universal and central topics of interest of science. However, the meaning of this concept is not
often well understood, and therefore the aim of author was to give a small contribution
to the terminology of the given issues.
Key words: security, ecological security, environmental security

Увод
Свест о потреби за безбедношћу стара је колико и људско друштво.
Може се рећи да је она била повезана са духовношћу и првобитно имала
теолошку конотацију. Постоје претпоставке да реч безбедност има корене
(V век п.н.е) у грчком изразу асфалиа (ασφαλεια) у значењу – избегавање
грешке, узрока пропасти, пораза, односно владање ситуацијом, спречавање пропасти, извесност победе, присебност, срећу и слично. Такође,
Епикурејци, скептици и стоици су старогрчком речју атараксија
13
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(ἀταραξία) означавали стање душевног мира, осећајa смирености,
неузнемирености – безбедности. Етимолошки, израз безбедност потиче од
латинскe именице securitas, atis f. – мир духа, безбрижност, сигурност,
безопасност и придева securus – безбедан, безбрижан, неустрашив, уверен.
Термин безбедност се данас, у већини језика, употребљава у разним
сферама живота и друштвеног деловања: политици, економији, екологији,
здравству, информатици, психологији и другим. Општеприхваћена
дефиниција појма безбедности (као ни еколошке безбедности) не постоји,
будући да је овај термин резултанта и предмет различитих интерпретација,
у зависности од истраживачких преференци, нивоа (индивидуални,
друштвени, државни, регионални и глобални) и сектора (еколошки,
социјетални, војни, политички или економски).
Са проширивањем обима и садржаја концепта безбедности у све
израженијим условима нарушене еколошке равнотеже, од 1980-их година
у истраживачке кругове многих дисциплина, уводе се појмови безбедности
животне средине и еколошке безбедности14.
Безбедност животне средине
Безбедност животне средине се односи на проучавање
фундаменталних узрока који доводе до: деградације елемената животне
средине, утицаја деградације на људе, укључујући и недостатак чисте
пијаће воде, неухрањеност, недостатак енергената за свакодневну
употребу, високе стопе морталитета одојчади и мајки, изложеност
обољењима и болестима са фаталним исходом, као и еколошким катастрофама и ризицима као што су поплаве, пожари, земљотреси, цунамији,
циклони, суше и глад. Услед наведених претежно еколошких проблема,
настају претње политичкој стабилности, који у различитом степену
доприносе повећаној нестабилности у одређеним областима уз могући
настанак конфликта.
Почетком друге половине XX века, у условима глобалног нарастања
еколошке кризе и изразитих идеолошких, политичких, економских и
других подела света, јављају се бројни појединци, невладине и владине
организације и иницијативе (са значајним утицајем и компетенцијама), у
обликовању свести националних и међународних политичких елита и
14

Треба нагласити да је чест случај (како у страној, тако и у домаћој литератури)
да не постоји јасна дистинкција између ова два термина. У неким радовима они се
поистовећују (нпр. T. Lukšić-Orlandić (2007)) или се под појмом безбедност
животне средине уствари објашњава еколошка безбедност. Јасно разграничење
ових термина даје Д. Јовановић Поповић (2013).
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јавног мњења по питању опстанка човечанства, глобалног живота и саме
планете Земље (Милинчић, 2005).
Током 1960-их, упоредо са мировним покретом започео развој
еколошког покрета. У следећој декади ова два покрета сједињују се око
јединствене идеје – антинуклеарне, што ће довести до прве директне везе
еколошких и безбедносних питања15. Истовремено, питање заштите
животне средине долази на дневни ред ОУН-а. На Конференцији о
човековој животној средини (UNCHE), која је у организацији Уједињених
нација одржана у Стокхолму 1972. године, заштита животне средине је по
први пут прокламована као проблем у оквиру безбедносног концепта.
Током 1980-их се у академским и научним круговима јављају идеје о
проширењу дотадашњег безбедносног дискурса на проблеме везане за
животну средину. На то су у великој мери утицала два акцидента –
индустријски у Бопалу 1984. године и нуклеарни у Чернобиљу 1986.
године. Стога је Светска комисија за животну средину и развој (WCED)
1987. године истакла значај везе између деградације животне средине и
конфликата, указујући на опасност појаве нестабилности и сукоба услед
еколошке деградације и оскудице ресурса. Такође, указано је да концепт
безбедности мора бити проширен. УНЕП у извештају „Our common
Future“ предлаже да се појам безбедности, традиционално схваћен у
смислу политичких и националних претњи суверенитету, прошири како би
се укључио растући антропогени утицај у виду еколошких притисака – на
локалном, регионалном, националном и глобалном нивоу (WCED,
1987:291).
Према истраживачима окупљеним око Миленијумског пројекта16,
безбедност животне средине може се дефинисати као „релативна
безбедност од опасности у животној средини изазваних природним или
људским поступцима због незнања, акцидената, лошег управљања,
пореклом унутар или ван националних граница“. У ширем контексту,
односи се на еколошка деловања која представљају претњу или нарушавају добробит људи, чак и без пораста вероватноће настанка конфликата
или прекограничних сукоба.
Неке од дефиниција безбедности животне средине односе се на:
 стање динамике система друштво – животна средина које укључује
обнову средине оштећене услед војне, економски или политички
15

Као конкретан пример може послужити настанак невалдине организације
Greenpeace 1971. године. Удружење је формирано да би спречило нуклеарна
тестирања САД-а на Аљасци. Циљеви организације су се убрзо проширила и на
аспект заштите животне средине (загађење, климатске промене и др.).
16
http://www.millennium-project.org/millennium/overview.html
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мотивисане акције и ублажавање исцрпљивања ресурса, деградације
животне средине и биолошких претњи које могу довести до социјалних немира и сукоба;
 проактивно минимизирање антропогених претњи функционалном
интегритету биосфере, а тиме и међузависној људској компоненти;
 интеракцију друштвених са еколошким системима на одржив начин,
при којој сви појединци имају правичан и разуман приступ ресурсима
животне средине и где постоје механизми за решавање еколошке кризе
и конфликата.
Док се термин безбедност животне средине користи да опише
претњу политичкој стабилности у виду деградације, дефорестације,
оскудице ресурса, који у различитом степену доприносе појави и порасту
нестабилности у одређеним регионима (Barnett, 2001; Brauch, 2005),
еколошка безбедност се односи на стварање услова у којима физичко
окружење (животна средина) обезбеђује потребе њених становника без
умањења природних резерви (Rogers, 1997). Овако дефинисана, еколошка
безбедност, наглашава да даљи економски раст зависи од наше способности да управљамо и располажемо ресурсима Земље. Такође, да је људски
опстанак у спрези са препознавањем ове зависности, а да ли ћемо у томе
успети зависи од изналажења начина на који „користимо“ и штитимо
средину.
Еколошка безбедност – утемељење и развој концепта
Први међународни документ у којем се експлицитно помиње
претеча овог концепта усвојен је маја 1987. године од стране Политичког
консултативног комитета Варшавског пакта, где су државе чланице
показале одлучност да се залажу за стварање свеобухватног система међународне безбедности, који ће укључити политички, економски, хуманитарни и еколошки аспект.
Касније те године, бивши совјетски лидер М. Горбачов приликом
сусрета са Генералним секретаром УН-а, дискутовао је о еколошкој
димензији међународне безбедности, да би у свом чланку „Реалности и
гаранције сигурности у свету“, објављеном септембра 1987. године нагласио
универзални карактер еколошке безбедности (Pravda, мaj – септ. 1987).
На 42. седници Генералне скупштине УН-а, бивша Украјинска
Совјетска Социјалистичка Република и Чехословачка у име бившег СССРа и држава Источне Европе, покушале су да укључе еколошку безбедност
у дневни ред хитних питања са којима се светска заједница суочава (као
реакција на чернобиљску катастрофу), предложивши нацрт резолуције
„Међународна еколошка безбедност“ (International Ecological Security). У
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нацрту се, између осталог, истиче потреба да се услед деградације
животне средине утврди и разради прихватљив систем међународне
еколошке безбедности, и посебно, дефинишу релевантне норме и
принципи поступања на државном нивоу. Нацрт резолуције указује да
реформулисања проблема заштите животне средине на квалитативно
новом нивоу, нивоу „еколошке безбедности“, садржи и објективне предуслове и концептуалне новине. Објективни предуслови који условљавају
потребу за политиком еколошке безбедности су: деградација животне
средине; постојање негативних глобалних биосферских процеса; и реалне
могућности примене савремених економских, научних и технолошких
знања која могу да представљају ефикасно средство за очување
оптималних услова животне средине (U.N. Doc. A/C.2/42/L.34, 1987). Овај
приступ је иновативан зато што предлаже политику повезивања заштите
животне средине са опстанком човечанства, што такође представља
одговорност за гарантовање еколошке безбедности читаве међународне
заједнице. Упркос евидентној одрживости приступа еколошке безбедности
и компромисног карактера резолуције (помен „обострано прихватљиве
концепције“), овај документ није добио довољну подршку у Генералној
скупштини.
Концепт еколошке безбедности се даље развија и помиње у
Декларацији земаља чланица Варшавског пакта „Последице трке у
наоружавању по животну средину и други аспекти еколошке безбедности“
од 16. јула 1988. год. (Pravda, јул 1988). Варшавски пакт је успостављање
система међународне еколошке безбедности видео као корак ка консолидацији свих позитивних достигнућа светске заједнице у области заштите
животне средине. На заседању 43. Генералне скупштине УН-а, совјетски
лидери наставили су да указују на проблематику еколошке безбедности –
говорећи на седници, М. Горбачов позвао је окупљене да дефинишу
„светске еколошке претње“ апострофирајући да је „еколошка безбедност
приоритет који ће de facto служити као форум за међународну изградњу
поверења“, док је бивши совјетски министар иностраних послова Е.
Шеварднадзе предложио стварање „међународног режима еколошке
безбедности“ и понудио програм његове имплементације“ (Pravda, дец.
1988). Ипак, расправа о овој теми није доспела на дневни ред у Генералној
скупштини УН-а.
У извештају Светске Комисије за заштиту и развој, тзв. Брунтланд
комисије, „Наша заједничка будућност“, поглавље 11: „Мир, безбедност,
развој и животна средина“, посвећено је првенствено питањима еколошке
и безбедности животне средине и вези између ових приступа и одрживог
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развоја17. Сегменти приступа еколошке безбедности могу се сагледати из
следећег цитата: „концепт традиционалне безбедности – у складу са
политичким и војним националним претњама суверенитету – мора бити
проширен и на растуће ризике и претње који проистичу из стреса животне
средине на локалном, националном, регионалном и глобалном нивоу“
(WCED, 1987). Тумачење концепта еколошке безбедности, односно
његове суштине, од стране Комисије је прилично „уско“. У суштини се
преплиће са усвојеним разумевањем безбедности животне средине, јер
наглашава проучавање односа између животне средине и војних
активности (животна средина као потенцијални извор војног сукоба и/или
војне активности као извор угрожавања животне средине). Ипак, значај
овог документа је у указивању Комисије на неколико важних аспеката
значајних за утемељење и даљи развој еколошке безбедности.
У САД-у се почетак операционализације овог концепта везује за
1990-те. У то време су различите државне агенције (према сопственим
потребама, активностима и сферама истраживања) различито тумачиле
еколошку безбедност. Агенције ЕПА (Агенција за заштиту животне
средине САД), ДОД (Министарство одбране САД) и ДОЕ (Секретаријат за
енергију) су у том периоду започеле сарадњу у циљу заштите животне
средине (са аспекта еколошке безбедности). Повод је био начин на који је
Русија желела да реши проблем радиоактивног отпада са нуклеарних
подморница – избацивањем у области Арктика. Године 1993. унутар
Министарства одбране креирано је место заменика министра одбране
задуженог за еколошку безбедност. У Националној стратегији безбедности
САД-а усвојеној 1996. године наглашен је, по први пут, значај еколошке уз
националну безбедност, указивањем на: „дуготрајну деградацију животне
средине која услед сталног и пораста популације представља претњу
стабилности“.
Концепт еколошке безбедности је један он новијих међународних
политичких, али и еколошких феномена. Иако до сада није добио
задовољавајући третман у политици или пракси у сфери међународних
односа, почетком XXI века све више привлачи пажњу међународне

17

У поглављу има речи и о еколошкој и о безбедности животне средине, стога
многи аутори истичу да су оба појма по први пут наведена у овом Извештају.
Ипак, у правом смислу дефиниције, термин безбедности животне средине се може
наћи на три места, док се еколошка безбедност помиње у смислу да „циљеви
остваривања еколошке безбедности треба да буде у оквиру мандата ФАО-а,
других организација УН-а које се баве пољопривредом и других одговарајућих
међународних агенција, што ће захтевати проширење и преоријентацију
међународне помоћи“.
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истраживачке заједнице18. Услед суочавања са озбиљним еколошким
изазовима на глобалном и локалном нивоу, еколошка безбедност постаје
подједнако важан аспект, поред војног, економског и политичког, који
утиче на систем државне/националне безбедности, одрживост друштвеног
развоја, људског благостања и животне средине. Стога се можемо сложити
са М. Милинчићем и сар. (2010) који апострофирају да: „гносеолошки
смисао назначеног проблема (еколошке безбедности) није нов, а приступ
синтези можда ни превише оригиналан. Али, због свог фундаменталног
значаја ова проблематика је универзална и централна тема интересовања
науке – увек актуелна, изазовна и пре свега егзистенцијално нужна“.
Закључак
Разлоге за непостојање универзалне и опште прихваћене дефиниције
еколошке безбедности треба тражити у следећем:
- неки аутори порекло дефиниције еколошке безбедности виде у
проширењу концепта националне безбедности;
- други у концепту индивидуалне (људске) безбедности;
- трећи у процени ризика и заштите животне средине.
Човек се данас налази на раскршћу у односу према будућности
сопственог друштва и окружујућег, живог света – с тим да једино он има
могућност избора (и пута и средстава) који ће довести до креирања или
њиховог краја или успостављања равнотеже. Наведено јер људска врста
једина има мисаоне и техничке могућности да или разори природу или
омогући стварање динамичког еквилибријума чиме би и у будућности
стварао природу. Поставља се питање – шта ће човек / друштво са тим
знањем о природи урадити – уништити је или спасити?
Захвалница
Рад је резултат истраживања на пројекту 176008 који финансира
Министарство просвете и науке Републике Србије.

18

Наведено потврђује оснивање многих научно-истраживачких центара, н.пр:
Иницијатива за животну средину и безбедност у оквиру УН-а (http://www.envsec.org/);
Фондација за еколошку безбедност (http://fes.org.in/); Институт за безбедност животне
средине (http://www.envirosecurity.org/espa/); и образовних програма, н.пр: Еколошка –
безбедност животне средине (http://web.ceu.hu/); Еколошка безбедност и глобална
политика
(https://classes.usc.edu);
Катедра
за
еколошку
безбедност
(http://ecobez.narod.ru/) и други.
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ENVIRONMENTAL SECURITY – CONTRIBUTION TO TERMINOLOGY
Summary
Man is now at a crossroads with regard to the future of their society and his surrounding
wildlife - only he has a choice (and time and resources) that will lead to the creation
either of his end or balance. Stated that because only the human kind have technical and
thinking ability to destroy nature or enable the creation of dynamic equilibrium, which
would enable him that in the future create nature. Therefore, arise the question - what
will a man / society with that knowledge about nature do - destroy it or save it?
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