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ГРАД БЕОГРАД И ЊЕГОВЕ ОПШТИНЕ
Стеван М. Станковић1*
* Универзитет у Београду – Географски факултет
Извод: Територија данашњег Београда давно је насељена. То је последица повољног географског положаја и одговарајућих природних услова, који су определили развој насеља и његових функција. Град Београд, главни град Републике Србије, захвата површину од 3.234 km2, са обе стране Саве и Дунава, тј. у Шумадији и
Војводини. Године 2011. овде је живело 1.659.440 становника. Београд има примарни значај у систему центара и водећу улогу у развоју Србије. То је највећа
агломерација градског и сеоског становништва у Републици Србији. Град Београд
има десет градских и седам приградских општина.
Кључне речи: Београд, регион, општине, становништво, историја, економија
Abstract: Belgrade teritory was populated a long time. This result of favourable geographical location and appropriate natural cnditions, which assign settlement development and his functions. Belgrade town, the capital of the Republic Serbia has the area
of 3.243 km2, included the both sides of the rivers Sava and Danube, what means in
Šumadija and Vojvodina. In 2011. in this area lived 1.659.440 inhabitants. The City of
Belgrade has primary position in Serbian future development. This is the biggest aglomeration of municipal and rural inhabitants in Serbia. Belgrade town has ten civic end
seven rural settlements.
Key words: Belgrade, region, municipality, population, history, economic

Историјска прошлост за уважавање
Београд је насеље бурне историјске прошлости. Захваљујући изванредно повољном географском, саобраћајном, политичком, стратешком,
функционалном и туристичком положају, вековима се развијао и постајао
већи, шири и богатији, иако је у ратним походима завојевача више пута
тешко страдао. У књигама је забележено да се за Београд, и око Београда,
водило 115 битака, да је разаран 40 пута, али се није предавао. Био је и
остао крај ставе Саве и Дунава, великих европских река, да се у њима
огледа и напаја њиховим водама. Као мало који град у свету, Београд има
две велике реке, које је у свој грб уцртао. Реке су то које спајају делове
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градске територије, која се временом проширила на знатна пространства
благо заталасане Шумадије и плодне и заравњене Војводине. Посавина,
Подунавље, Шумадија, Војводина, близина Тисе и Велике Мораве, чине га
својственим по низу показатеља. Географија и историја, природа и људи,
време мира и време ратова, овде се спајају и прожимају на толико начина
да је за свеукупно упознавање потребан посебан институт са стотину
истраживача, јер, чини се, у животу и развоју Београда и његових градских
и приградских општина. не постоје две исте године, две исте деценије, два
иста века. Град је то који је током историје различито називан. Био је то
Singidunum. Singidon, Alba Bulgarica, Alba Garaeca, Fejenvar, Weissenburg,
Griechsch Weissenburg, Castelbianco, Nandor Alba, Bell grade, Nandorrfehervar, Veligradon, aли заувек остаје Београд.
Истраживачи историјске прошлости и развоја нашег главног града
знају да је византијски царски писац Константин VII Порфирогенит (905959), у обимном спису о народима, забележио да је околина Београда била
насељена Словенима, који су дошли са свевера. У Ватиканском архиву, у
једном писаном документу, име Београда, слично данашњем, први пут се
помиње 16. априла 878. године, у писму римског папе Јована VII, упућеног бугарском кнезу Борису I Михаилу, под чијом је влашћу град тада био.
Реч је о обавештењу о смени незаконито постављеног београдског епископа. Београд је тада био седиште епископије познате под називом Episcopatus Bellogradensis.
Град Београд је балкански, европски и светски важна раскрсница
копнених, водених и ваздушних саобраћајних праваца, данас познатих под
називом коридори, који живот значе, јер вишеструко доприносе развоју
насеља, привреде, транзиту робе и путника, унапређењу туризма и свеопштем напретку. Келти, Илири, Трачани и Дачани, давна су прошлост
наших крајева. Крајем првог века пре нове ере, до Саве и Дунава доспеле
су моћне римске легије. Већ тада на узвишењу данашњег парка Калемегдан, саградили су утврђење које је могло да прими шест хиљада војника.
Боравила је овде Четврта Флавијева легија, коју помиње Клаудије Птоломеј (II век), грчки астроном, математичар и географ, у знаменитом делу
Географија, употребивши назив Сингидунум (каструм или тврђава и
подграђе или Доњи град). Зна се да је град страдао у крсташким ратовима.
Рушили су га, затим, Мађари. Године 1147. кроз Београд је, на путу за
Палестину, прошао немачки цар Конрад III са огромном војском. Град су
походили француски краљ Луј VII Млади (1121-1180) и римско-немачки
цар Фридрих I Барбароса (1122-1190). Било је то 1189. године у време
оснивања прве српске државе Расције, на чијем је челу био велики жупан
Стефан Немања, који је намечког цара, за време Трећег крсташког рата,
угостио у Нишу.
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Престоница деспота Стефана Лазаревића
Београд је припао Србима 1284. године. Тада га је добио краљ Драгутин, зет мађарске краљевске породице. Наредне три деценије Београдом
је владао краљ Милутин, брат краља Драгутина. Мађари су преузели власт
1319. године. После немилих догађаја Београд је 1403. године постао
престоница Србије, на чијем је челу био деспот Стефан Лазаревић (13771427), државник, човек културе и уметности, песник и добротвор. Константин Филозоф (1380-1439), који је извесно време живео у Београду и
водио школу за више образовање, поред осталог, написао је дело Живот
деспота Стефана Лазаревића, које садржи доста етнографских и историјских података о догађајима и тадашњим приликама. Забележио је и
следеће: „Београд бејаше један од великих, страних градова на красном
месту као ретко где који у васељени. Нека каже ко ако где има такав град.”
Деспот Стефан Лазаревић, као да одговара свом биографу Константину
Филозофу, истичући следеће: „Дошавши, нађох најкрасније место од давнина превелики град Београд, који је по случају разрушен и запустео.
Саздах њега и посветих га Пресветој Богородици.” Београд је прогласио
својом прстоницом која празнује дан Вазнесења Господњег, познатог као
Спасовдан, за своју славу, која се, сваке године, средином месеца маја
обележава пригодним свечаностима.
После смрти деспота Стефана Лазаревића, Београдом поново владају Мађари, од којих га 1521. године преузимају Турци, на челу са Сулејманом Величанственим (1495-1566). Тврђава и град су доста страдали,
променио се начин живота. Београд је постао турско-оријентална варош са
сто хиљада становника, више џамија, безистана, караван-сараја, мошеја и
медреса. Војно-административно је постао центар Пашалука, који се простирао од Дрине на западу, Дунава на северу, Доњег Милановца на истоку
до Сталаћа, Карановца и Ужица на југу. Пашалук је имао 12 нахија. Развијали су се занатство и трговина. Турци су граду наденули епитете рајско
насеље и бисер у чалми султановој. Путописац Евлија Челебија, који је
1669. године боравио у Београду, насељу лепих грађевина и моћне тврђаве, записао је да је „Београд тако величанствен град да га није могуће описати. Овај лепи град задивљује својим утврђењем. То је тако утврђен и
чврст бедем као што је утврђен камен у прстену.”
Писани трагови историјског значаја
У време ратова између Аустрије и Турске, град је мењао господара.
Године 1806., током Првог српског устанка, ослободила га је војска Карађорђа Петровића. Кратак период мира, нарушили су Турци, али је кнез
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Милош Обреновић успео да 1830. године, извојева аутономност Србије, те
је убрзо почело исељавање Турака из Београда. Кључеве града Турци су
предали Србима априла 1867. године. Тим поводом, Димитрије Маринковић, тадашњи министар, забележио је следеће: „После неколико дана почео се селити туски гарнизон из града Дунавом у Турску, те је Београд
убрзо остао без Турака. Последњи Турчин који је напустио Београд био је
туриски командант тврђаве Али Риза Паша. То је било 24. априла 1867.
године. Тада је у граду, на једној пољани, у црквици, импровизованој од
платна, одржано благодарење. Митрополит Михаило почео је благодарење
јектенијем Да Воскреснет Бог и расточатсла врази јего. А на ово је хор
одговорио са Христос воскресе из мртвих. То је био такав призор да су
многи плакали од радости.”
Неколико интересантних страница о Београду оставио нам је Владимир Карић (1848-1893), правник и дипломата, Цвијићев професор географије и писац књиге Србија, опис земље, народа и државе, која је штампана
у Београду 1887. године. Истиче да се рељеф Шумадије од Рудника полако
спушта према Сави и Дунаву и да се од Врачара ка овим рекама пружа
„...греда која носи на себи Београд, престоницу Србије. Спуштајући се
њеним падинама од слемена па до подине, и допирући местимице и до
самих обала обеју ових река. Београд изгледа доиста величанствено, прилазило му се с које било стране; са северне Савске пак изглед је тако дивотан да често очарава гледаоца. Видик београдски веома је простран, те
иако се не одликује горостасним, живописним, предеоним лепотама, и
ипак је занимљив, јер је веома разнолик. С јужне стране ограничен је
низом истина махом обездрвљених, али ипак засејаних или лозом засађених брда, која се нижу у полукругу, од Дунава, изнад Вишњице, па до
Саве изнад ушћа Топчидерске реке. Иза овога низа од брда модри се
пошумљена, куполаста Авала, на којој и голо око види развалине старога
Жрнова, потоњег, разбојничког замка Порчиног. На западу се види најпре
Остружничка коса како се Сави утопила, па онда, у великој даљини, високе ивице колубарске и мачванске. На северо-западу, преко Саве, модри се
у даљини Српска света гора, Фрушка Гора, која у својим жупним долинама крије толике српске манастире; а у непосредној близини, у ниску савску равницу, спушта се готово одсеком последња полица од заравни источнога Срема. На крајњем углу те полице, што упире у сами Дунав, бели се
Земун, данас, по готову, предграђе Београдско. На североистоку, преко
Дунава, шири се једнолики, равни Банат, који је у време дуготрајних киша
и југовине сав под водом, те изгледом подсећа на Панонско море, које се
тамо таласаше у недавним геологијски вековима.”
Феликс Каниц (1829-1904), краљевски угарски саветник, итраживач
трагова римске културе у нашим крајевима, написао је две обимне књиге
4
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под насловом Србија – земља и становништво. Најпре (1904-1909. године)
штампане на немачком језику, преведене су и објављене код нас 1985.
године на 1.290 страна. У првој књизи Београду, и његовој околини,
посветио је више од 120 страна. Поред осталог констатује да је творац
модерног Београда био кнез Михаило Обреновић, који је указом од 24.
јануара 1861. године проширио аутономију Београда, степеницама повезао
Доњу и Горњу варош, основао Народно позориште, саградио неколико
школа и болница и издејствовао мирно повлачење Турака из града. Нешто
касније, за време владавине краља Милана Обреновћа и краља Александра
Обреновића, уређене су прве, добро поплочане улице са дрворедима, скверовима, уведено електрично осветљење, прорадио је трамвај, подигнуто
неколико импозантних државних зграда и привлачних приватних кућа.
„Београд је стао раме уз раме са другим млађим европским метрополама и
већ почео да привлачи странце, који се у већем броју стално настањују у
њему. Београд је са својим 5.350 кућа и 60.000 становника подељен на
шест квартова. Сваки кварт има свога старешину; са довољно помоћног
персонала; на савском пристаништу и на железничкој станици посебне
експозитуре полицијске власти брижљиво контролишу улазак странаца.”
Описујући положај Београда, Феликс Каниц истиче да се „Од Авале,
са рушевинама старог града на врху, спушта се према Сави, у непрекинутом потесу, линија хоризонта, на којој се истиче краљевски двор, а
нешто ниже трговачка четврт града. Ту се жућкасти таласи Саве, који као
да прикривају њено алпско порекло, сливају са плаво-зеленкастим водама
Дунава, са одсјајем високог кречњачког бедема, који надмоћно надвисује
oве широке водене површине, и својим белим зидовима опасује оно старо
поприште на коме су се вековима борили Крст и Полумесец и коме су
Турци дали и смболично име Дар ул џихид – кућа верских ратова. И заиста, ко би могао рећи колико је драгоцене аријевско-тиранске крви натопило гласију калемегдана, која повезује тврђаву са вароши и која је местимично широка добрих четири стотине корака! Сад су ту споменици и лепо
уређене стазе за раздрагане шетаче, све у свежем зеленилу парка.”
Непобедиви град и његово становништво
Београд је страдао током оба светска рата и био бомбардован у
НАТО агресији, крајње нехумној и непримереној данашњем времену. У
Првом светском рату, бомбардоан је са Саве, Дунава и Великог ратног
острва. Напад је почео 6. октобра 1915. године, али се град није предавао,
на повлачење се није помишљало. Фелдмаршал Аугуст Фон Макензен
(1849-1945), као немачка испомоћ Аустрији, о браниоцима главног града
је рекао „Борили смо се са јунацима из бајке.” Својим војницима, у наре5
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дби за напад на Србију, поручио је следеће: „Ви не полазите ни на италијански, ни на руски, ни на француски фронт. Ви полазите у борбу против
једног новог непријатеља, опасног, жилавог, храброг и оштрог. Ви полазите на српски фронт и на Србију, а Срби су народ који воли слободу и
који се бори и жртвује до последњег. Пазите да вам овај мали непријатељ
не помрачи славу и не компромитује досадашње успехе немачке армије.”
Одбрана Београда у Првом светском рату изучава су у војним школама, памти као историјски догађај без преседана. Немачком Фелдмаршалу Аугусту Фон Макензену, одговорено је Београд се не предаје,
заузмите га. Аустријски генерал Оскар Поћорек (1853-1933), доживљава
тешке поразе на Колубари, Церу, Космају, Руднику, Сувобору. На инсистирање високих војних и политичких власти из Беча, да се убије, одговара да ће то учинити онда када ма који други аустријски генерал победи
Србе, који су бранили своју земљу и своју престоницу. Речи мајора Драгутина Гавриловића (1882-1945), који је командовао одбраном Београда, а
које је упутио својим борцима, достојне су грчких епова, сваке историјске
читанке, сваког патриотског списа. „Војници. тачно у три часа непријатељ
се има разбити вашим силним јуришем, разнети вашим бомбама и
бајонетима. Образ Београда, наше престонице, има да буде светао! Војници, јунаци, Врховна команда избрисала је наш пук из свог бројног стања.
Наш пук је жртвован за част отаџбине и Београда. Ви немате више да бринете за своје животе, који више не постоје. Зато напред у славу! За краља и
отаџбину! Живео краљ! Живео Београд!” У Првом светском рату Београд
је ослобођен 1. новембра 1918. године.
Окупација Београда у Другом светском рату, била је дуготрајна и
мучна. Рат је почео бомбардовањем на Ускрс, 6. априла, 1941. године.
Страдало је недужно становништво. Порушени су бројни објекти. Нестале
су читаве градске четврти. Порушено је 13.000 кућа. На Старом сајмишту,
Бањици и у Јајинцима, основани су концентрациони логори. После четири
године град су ослободили борци наше и совјетске војске. Борбе су вођене
за сваку улицу и за сваку кућу. У Другом светском рату Београд је ослобођен 20. октобра 1944. године.
Успон Београда успорен је немилим догађајима, распадом Југославије, изласком Црне Горе из заједничке државе, санкцијама страних сила и
невиђеним бомбардовањем, које су, из ваздуха, извеле снаге НАТО пакта,
а које је трајало 78 дана и ноћи током пролећа 1999. године. Уз људске
животе, Београд (и Србија) је тада изгубио десетине значајних управних,
привредних, здравствених, медијских, стамбених, хотелских, војних, полицијских и инфраструктурних објеката, посебно мостова, аеродрома, трафостаница, производних погона, касарна и сл. Рушевине неких објеката и
данас подсећају на немиле догађаје. Сведоче о нехуманости оних који се
6
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лако лате оружја, о онима којима ништа није свето. Опоравља се Београд,
постаје модернији, али носи ожиљке као немиле успомене на нељудске
подухвате неких усијаних, неразумних, помућених умова, јер, како назвати оно и оне, који данас бомбардују земљу и град, који су постојали кад
њихових земаља и градова није било, када немају историју, коју би морали
да уче на примеру Београда.
Табела 1. Становништво Београда током времена
Година
1834.
1859.
1866.
1874.
1884.
1900.
1910.
1921.
1931.

Број становника
7.033
18.860
24.768
27.605
35.483
68.481
82.498
111.739
238.775

Година
1948.
1953.
1961.
1971.
1981.
1991.
2002.
2011.

Број становника
397.711
475.982
657.362
899.094
1.087.915
1.168.454
1.119.642
1.659.440

Београд и његове општине заузимају 3,6% територије Републике
Србије, на којој живи 21% њеног становништва. Од укупног броја становника Београда 2011. године, 1.505.448 су чинили Срби, 27.325 Роми,
9.902 Црногорци, 8.961 Југословени, 7.752 Хрвати, 6.970 Македонци, 3.990
Муслимани и остали. Са седам хиљада различитих привредних друштава,
Београд у бруто друштеном производу Србије учествује са 30%.
Речи о Београду које се памте
Знаменити географ Јован Цвијић (1865-1927), човек који је више и
боље од многих познавао географске појаве, процесе и догађаје у Србији и
на Балканском полуострву и знатан део живота провео у Београду, научно
је тврдио да је значај неког насеља, краја или државе, одређен специфичношћу географског положаја и предеоних целина које се међусобно
сустичу и допуњују, спајају и прожимају. За Београд констатује да је у
континенталном блоку Балканског полуострва раскрсница важних континенталних и речних путева и да током историје никада није изгубио свој
значај. Положај Београда на споју средње Европе и Балканског полуострва, великих регионалних целина, средњег Подунавља и северне Шумадије, на ставама двеју великих река, Саве и Дунава, уз значајне саобраћајнице, представио је следећим реченицама: „Он се као сфингс прућио на
ставама Саве и Дунава и гледа у Панонску равницу, одређен својим поло-
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жајем да у њој изазива велике догађаје и да на њу најјаче утиче. Све велике реке које протичу кроз Панонски басен конвергирају према Београду.”
Просторни планери нове генерације, наше колеге, Саша Милијић и
Никола Крунић, заједно са архитектом Слободаном Митровићем, као да
настављају мисли и речи Јована Цвијића, када пишу да „Својим положајем
Београд интегрише фрагменте неколико значајних регионалних целина
Србије. Настао на крајњем северу Шумадијске греде, где се шири прво ка
југу, југоистоку и југозападу, задирући дубље у Шумадију, Велико Поморавље и долину Колубаре. Средином прошлог века Београд прелази у
Срем и Банат. Осовине ширења града били су стари царски друмови, као и
речни токови Дунава и Саве. Утицајно подручје Београда данас је тешко
прецизно дефинисати, но оно знатно превазилази његово административно
подручје и условно можемо рећи да се простире до обронка Фрушке горе
на северу, Ђердапске клисире на истоку, готово до Крагујевца на југу и
Шапца на западу. Београдска агломерација обухвата низ већих градских
центара пре свих Панчево и Смедерево, као и мноштво мањих али значајних градских насеља.”
Нобеловац Иво Андрић (1892-1975), књижевник префињеног осећаја
за време, догађаје, људе и насеља, вишегодишњи становник Београда.
Забележио је следеће: „Мислим да је управо то што називате кретање времена и промена у људима битна карактеристика Београда и београдског
живота, и то не од данас. Положен на развођу двају светова и раскрсници
светских путева, на месту где се Сава улива у велико Дунаво, у подручју
оштре континенталне климе и луде кошаве, то није био град мирног развитка или лаког живота. Такав Београд је варош опорог поднебља и дивних
урбанистичких контраста и урнебеса, али варош високог неба и најлепших
видика; варош мешаног становништва, без сентименталности, али варош
добрих надахнућа и смелих одлука у великим часовима своје и светске
историје.”
Сликар и књижевник, Предраг Пеђа Милосављевић (1908-1987),
нашем главном граду посветио је књигу под насловом Београд, град на
мору, публиковану 1980. године. Као да је знао да ће изградњом канала
Дунав-Рајна-Мајна, Београд постати лука пет мора, као надокнада за давно
изчезлим Панонским морем, над којим се као острво уздизала Авала, један
од симбола главног града Србије. Поред осталог, топло, са погледом у
геолошку прошлост и реалну будућност, пише следеће: „У Европи, у
њеном срцу, на обалама Панонског мора, подиже се један велики град који
ви нисте видели. Али ја сам уверен да ће ваша путовања по мору, ваши
излети по Средоземљу, обухватити једног дана и наше луке. Тада ћете
осетити сродност овог поднебља с поднебљем вашег завичаја. И помислити како је свет мали и јединствен. Тврдим, а то ми засад нико не верује, да
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овај град лежи на обалама једног мора. Море се, истина, повукло у дубину
и даљину. Остали су само ветрови које је оно створило и његово песковито и муљевито дно. Остали су нетакнути његови плави хоризонти и
неколио његових белих острва. И кости његових риба и чудовишта у
његовом белом, још влажном песку. Море се повукло, али је ипак присутно откако на мору постоје плиме и осеке, јер оно се, ето враћа. Све што је
на овом месту створено и што, чудом, још постоји, створено је на ваздуху
који не мирује. Град који ратови не мимоилазе, јер ратови плове рекама и
као мамути напајају се на појилима на којима вода може да се бира. На
његовим масивним раменима стоји нетакнута једино његова неуништива
камена глава. Под вашим ногама леже две највеће реке, најлепши поклон
који је дарежљива Европа могла да додели једном изабраном граду. И тај
дар учињен је, између осталог, и зато да би град био достојан ових река.
Из ових река рађа се сунце и тоне у њиховим таласима.” Много истине
има у поетски исказаним речима. У уобразиљу сликара не треба сумњати,
јер исти има слободу да речима, као бојама на платну, дочара Београд, не
онако како га ми видимо, већ онако како га он поима.
Табела 2. Туристи и ноћења у Београду
Године
1955.
1960.
1965.
1970.
1975.
1980.
1985.
1990.
1995.
2000.
2005.
2010.
2015.
2016.

Домаћи
147.332
566.905
937.714
1.196.000
1.937.010
1.118.000
1.247.000
908.176
811.181
707.340
397.677
223.046
142.944
176.087

Туристи
Страни
Укупно
35.174
182.506
89.078
655.983
231.387 1.169.101
416.000 1.612.000
499.000 1.942.000
420.000 1.608.000
404.000 1.651.000
428.575 1.336.751
566.920
867.873
884.770
795.817
277.108
674.785
395.408
618.454
632.577
775.521
737.063
913.150

Домаћи
370.364
956.684
1.266.238
1.536.000
1.965.000
1.754.000
1.727.000
1.260.000
165.887
213.886
590.583
809.822
262.175
406.674

Ноћења
Страни
120.797
234.227
484.696
711.000
878.000
781.000
750.000
704.000
1.426.366
1.019.269
775.754
409.807
1.247.029
1.460.476

Укупно
491.161
1.190.911
1.750.934
2.247.000
2.843.000
2.532.000
2.477.000
1.964.000
1.592.253
1.233.155
1.366.337
1.219.629
1.509.204
1.867.150

Београд, древно насеље са много контрасти прошлог и садашњег,
традиционалног и савременог, убраја се у најпосећеније туристичке
центре на Балканском полуострву. Историјска прошлост презентована
бројним споменицима, архитектура града, амбијенталне целине, градски
паркови, Ада Циганлија, манифестације различитих врста и трајања, конгресни скупови националног, европског и светског значаја, спортски обје9
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кти и спортски догађаји, пристаниште за крузере по Дунаву, привлаче
домаће и стране туристе. Аеродром Никола Тесла, друмске и железничке
везе са окружењем, гостопримство становништва и све обимнија материјална база представљена са више од сто хотела, 16.000 лежаја, уз знатан
број ресторана и других угоститељских објеката, основа су туристичке
понуде Београда.
Територијално-административна подела Града Београда
Међу насељима Србије низом особености, посебно историјском прошлошћу, развојем, урбанизмом и значајем које је имао и који има, посебно
се истиче Београд. Познато је да попут Лондона или Париза, није увек био
гравни град Србије и Југославије, али већ више векова има непроцењив
значај, балкански, европски и светски углед и одговарајућу препознативост. Вишеструко повезан са ближим и ширим, државним и међудржавним, балканским, европским и светским окружењем, убраја се у градове
које странци, различитим поводима, посебно туристичким, радо посећују
и многи му се поново враћају.
Табела 3. Град Београд и његове општине
Општина
Стари град
Врачар
Палилула
Савски венац
Вождовац
Звездара
Чукарица
Раковица
Нови Београд
Земун
Обреновац
Сурчин
Лазаревац
Младеновац
Сопот
Барајево
Гроцка
Укупно

Површина
km2
5
3
451
14
148
31
157
30
41
150
410
288
383
339
271
213
300
3.234

Домаћинства
2001. године
21.492
25.236
65.245
16.288
8.920
58.527
65.440
40.036
81.073
57.845
23.712
12.877
18.862
17.512
6.864
8.920
8.441
606.433
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1991.
68.552
67.438
150.208
45.961
156.373
135.694
150.257
96.300
218.633
142.695
67.654
34.463
57.848
54.517
19.977
20.846
65.735
1.552.151

Број становника
2002.
2011.
55.543
48.450
58.386
56.333
155.902
173.521
42.505
39.122
160.768
158.213
132.621
152.808
168.508
181.231
99.000
108.641
217.773
214.506
152.950
168.170
70.975
72.524
38.463
43.819
58.511
56.622
52.490
53.096
20.390
20.367
24.641
27.110
75.466
83.907
1.576.124 1.659.440
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Град Београд је територијално, управно и административно, подељен је на десет градских и седам приградских општина, које чине својеврсну целину са бројним контрастима. Из савременог урбаног центра града, за само двадесетак минута вожње аутомобилом, може се доћи у неке
његове руралне делове, где се уместо високих солитера налазе сликовите
куће црвених кровова, око којих су простране оранице, шуме, воћњаци,
виногради, викенд куће и викенд насеља. Градске и приградске општине
повезују бројни заједнички проблеми, али и настојања да се боље саобраћајно повежу, више привредно, друштвено, спортски и културно сарађују,
тј, комплементарно допуњују.
За разлику од узаврелог центра града, који многи поистовећују са
трасом трамваја број два, и посебно динамичног Новог Београда, који по
новоградњи не заостаје за европским престоницама, у Гроцкој, Сопоту,
Барајеву, Обреновцу, Сурчину, време и простор испуњава тишина живота
малих места, у којима се многи становници међусобно познају и при
сусрету весело поздрављају. Топлих јесењих дана, окупе се око казана у
којима се пече ракија. Наздрављују за добру летину, или стрепе од најављених киша, поплава и клизишта. Али, живот иде даље. Све се мења,
како најуже градско језгро, тако и најудаљенији делови атара приградских
општина. У класификацији територијалних јединица Републике Србије
пише да Београдски регион има једну област, један Град, 17 општина, 10
градских насеља и укупно 157 насеља.
Градске и приградске општине Београда
Градске општине Београда чине га привлачним и препознативим по
низу показатеља. Настале у приобаљу Саве и Дунава, и на долинским странама ових река, које се од Калемегдана и Звездаре, Бановог брда, Канаревог брда и Шумица, пружају према Шумадији, и алувијалних равни
двеју река, на којима израста Нови Београд, са деловима Земуна, на пространој Сремској лесној заравни, сплет су старог и новог, традиционалног
и модерног.
Стари град – је најстарија урбана целина Београда и једна од
његових најмањих општина. Захвата површину од 5 km2 и по попису из
2011. године имала је 21.492 домаћинства са више од 48.000 становника,
од којих су неки запослени на различитим радним местима и пословима у
4.665 радних организација. Посебно плени густина насељености од 9.690
становника по квадратном километру. Године 2011. број становника је за
20.000 био мањи него 1991. године. Статус општине Стари град је добио
1953. године. Знаменитост ове београдске општине представља Калемегдан, чија је тврђава 1979. године проглашена културним добром од
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изузетног значаја. На простору од 65 ha налази се непоновљива скупина
споменика и других знаменитости, какве су Костурница бораца палих у
одбрани града 1914-1915, гробнице народних хероја Иве Лоле Рибара,
Ивана Милутиновића, Ђуре Ђаковића и Моше Пијаде, споменици захвалности Француској и деспоту Стефану Лазаревићу, споменик Победнику,
бисте познатих књижевника, скулптуре Рибар, Буђење, Партизан с децом,
Уморни борац, али и уметнички павиљом Цвијете Зузорић, остаци Митрополије, два хамама, Дамид Али-пашино турбе, Војни музеј, Природњачки
музеј, Завод за заштиту споменика, Велико степениште, Мало степениште,
цркве Ружица и Света Петка, барутни магацин, Римски бунар, Небојшина
кула, капије и бастиони Сахат, Стамбол, Деспотва, Видин, Јужна, Барокна,
Карла Шестог, Зиндан, Леополдова, Дефтерова, Карађорђева, Јакшићева,
Мрачна, Савска, Краљева, чесме Јапанска и Мехмеда-паше Соколовића.
Висока стабла негованог дрвећа, цветне алеје, видиковци, спортски терени, стазе, угоститељски објекти и зоолошки врт, чине простор непоновљивим и увек добро посећеним. Стари град обухвата део Београда од
Калемегдана преко Студентског трга, Трга Републике и улице Кнеза
Милоша, али и Косанчичев венац, Обилићев венац, Дорћол, Скадарлију,
Бајлонијеву пијацу. На више места (Библиотека Града Београда, Студентски трг, Трг Републике, Бајлонијева пијаца) откривени су трагови
римске архитектуре, који указују на значајну старост овог дела Београда.
За разлику од малог броја индустријских објеката, Стари град је седиште
бројних факултета, сакралних објеката, научних института, Академије
наука, позоришта, уметничких галерија, хотела, ресторана, кафетерија,
књижара, трговинских радњи богате понуде, као и представништава
разних иностраних компанија. Посебну пажњу плени улица Кнеза Михаила, која је законом заштићена као добро од изузетног значаја.
Врачар – је најмања општина Града Београд и једна од најмањих у
Србији. Захвата површину од 3 km2. Обухвата простор Београђанке,
Цветног трга, Чубуре, Неимара, Карађорђевог парка, Каленића и Црвеног
крста, препознативих делова Београда. То су давно формиране стамбенопословне целине, са много нових грађевина. Врачар има више од 25.000
домаћинстава и 56.000 становника, просечне старости 45 година. Године
1991. Врачар је имао десет хиљада становника више него 2011. године и
по томе се не разликује много од централних делова многих великих градова. По густини насељености од скоро 19.000 становника на квадратни
километар може се упоредити само са централним деловима великих
европских и светских метропола. У три хиљаде привредних друштава овде
је запослено 33.500 људи. Врачар и Врачарско брдо први пут се помињу
1492. године. Врачарска махала је 1560. године имала само 17 кућа. У
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историјске читанке Врачар је уписан 10. маја 1595. године, када су по
наређењу турског Синан-паше, из манастира Милешева, пренете, и на
Врачару спаљене, мошти Светога Саве. Тада је Врачар постао свето место
свих Срба. Овде се данас, недалеко од Народне библиотеке, уздиже једна
од највећих православних цркава у Европи, храм Светога Саве. На прилазу
храму и Народној библиотеци, основаној 1832. године, стоји горостасна
скулптура вожда Карађорђа Петровића, који је одавде 1806. године, заједно са 15.000 устаника, кренуо у ослобађање Београда. Светски значајним
чини се Музеј Николе Тесле, генијалног иноватора, чију је архиву Унеско
уврстио у нематеријално културно добро под називом Памћење света. Од
значаја је чињеница да је 1884. године, пре многих у Европи, овде основано Друштво за улепшавање Врачара, претеча данашњих еколошких покрета и институција.
Палилула – Ово је најпространија општина Града Београда. Захвата
простор са десне и леве стране Дунава, посебно у његовој алувијалној
равни на страни Баната. Мостом преко Дунава, делови општине су добро
повезани друмским и железничким саобраћајем. Године 2011. ова општина је имала 65.245 домаћинстава и 173.520 становника, те је по бројности популације на трећем месту међу београдским општинама. У више од
3.3000 привредних друштава било је 52.000 запослених. Назив општине
изведен је почетком XIX века из назива некадашњег села које се налазило
недалеко од тадашњег центра Београда. Најпознатије предеоне целине
Палилуле су Ташмајдан, Професорска колонија, Стара Карабурма, Нова
Карабурма, Роспи ћуприја, Вилине воде и Вишњица. За препознативост
ове општине од значаја су црква Светог Марка, Руска црква, Храм Сабора
српских светитеља, црква Преноса моштију Светог Николе, споменик
Николи Тесли (1856-1943) испред Техничког факултета, Универзитетска
бибилотека, хотел Метропол, објекти Богословског факултета, Гробље
ослободилаца Београда и други. У привредном погледу истиче се Лука
Београд. Некадашње фабрике Памучни комбинат, Београдски вунарски
комбинат, Комбинат спорт, производња котрљајућих лежаја, производња
боја и рафинерија, данас у фази пиватизације. Од интереса је велики
Пољопривредни комбинат Београд, као главни снабдевач милионског града аграрним и сточарским производима. Данас је извесним делом у рукама
страног капитала. Иако је Палилула градска општина Београда, она има
седам сеоских насеља: Дунавац (496 становника), Ковилово (920). Велико
Село (1.560), Сланци (1.790), Овча (2.300), Падинска Слека (9.300) и Борча
(46.100), својеврсно насеље познато по брзом увећавању броја становника
и промени урбане функције.
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Савски венац – Ова београдска општина захвата површину од 14
km2, од којих је више од 64 hа под шумом у приобаљу Саве, у Кошутњаку
и на Топчидерском брду. Назив општине датира из 1953. године, а у вези
је са реком Савом у чије се приобаље терен са виших кота спушта на
ниже. Овде су 2011. године у 16.288 домаћинстава живела 39.122 становника, или 2.800 по квадратном километру, што указује на значајну
густину насељености, с обзиром на велико пространство шумских и парковских површина. Интересантно је да је број запослених у општни Стари
град већи од броја њеног становништва, што значи да привлачи радне
људе из суседних и даљих општина. У више од 2.600 привредних друштава број запослених достиже 73.000. Препознативи делови Савског венца су
Сењак, Дедиње, Топчидерско брдо, Музеј са Кућом цвећа и гробом Јосипа
Броза Тита, нова железничка станица Прокоп, стадиони фудбалских
клубова Црвена звезда и Партизан, Стари Диф, Обилићев венац, Топличин
венац, Савамала, Карађорђева улица, Ада Циганлија, Београдски сајам,
Математичка гимназија, Учитељски факултет, стара железничка станица и
комплекс објеката Београд на води. Знатан део општине чини резиденцијални простор Дедиње, али су ту и познате болнице, међу којима се истичу
Клинички центар Србије, болница Свети Сава, Завод за церебралну парализу, Завод за болести зависности, Уролошка клиника, Прва хируршка
клиника, Друга хируршка клиника, Институт за онкологију, Инстут за
кардиоваскуларне болести, Институт за реуматологију, болнички центар
Драгиша Мишовић, породилиште у улици краљице Наталије и Дечја болница. Оваква концентрација здравствених установа јединствена је на ширим просторима.
Вождовац – У овој београдској општини, чија је површина 148 km2,
20% чине шумски комплекси и зелене површине. То је простор од Аутокоманде, једне од највећих раскрсница улица у Београду, до Авале. Терен је
издужен, брежуљкаст, сликовит, лако проходан и добро насељен. Део је то
северне Шумадије, која се са планине Рудник, преко Венчаца, Букуље,
Космаја и Авале, спушта у пробаље Саве и Дунава. Знатан део Вождовца
се налази са обе стране београдског сектора аутопута ка Нишу, као и
поред старог авалског (шумадијског) пута којим је Београд повезан са
Младеновцем, Тополом и Крагујевцем. Општина Вождовац је препознатива по Аутокоманди, Бањици, Трошарини, Лекином или Пашином
брду, густо насељеном комплексу Шумице, Душановцу, Медаковићу и
Јерковићу, као и сеоским приградским насељима са особинама варошица,
као што су Рипањ (11.000 становника), Кумодраж (9.000), Јајинци (7.000),
Бели Поток (3.600), Пиносава (3.100) и Зуце (2.000). Посебан значај имају
Војномедицинска академија, Институт за имунологију и вирусологију
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Торлак, Фармацеутски факултет, неколко привредних објеката, спортски
центар Бањица и недавно отворена савремена атлетска дворана. Број становника 2011. године износио је 158.213, а број домаћинстава 58.920.
Више од 94% становништва ове општине чине Срби. Од укупног броја
житеља 87% је у граду, а 13% на селу. У објекте препознавања Вождовца
убрајамо православни храм цара Константина и царице Јелене, цркву
Рођења Светог Јована Крститеља, спомен кућу војводе Степе Степановића
(1856-1929) у Кумодражу, спомен комплекс стрељаним родољубима у
Јајинцима, законом заштићену Авалу са бројним туристички привлачним
објектима, посебно Спомеником незнаном јунаку, дело Ивана Мештровића (1883-1962), подигнуо између 1934. и 1938. године и телевизијским
торњем, који је по пројекту архитеката Угљеше Богуновића и Слободана
Јањића, подигнут 1965. године, порушен у НАТО бомбардовању и убрзo
обновљен. Ту је и споменик погинулим руским ветеранима, дело вајара
Јована Кратохвила, постављено 1965. године. Истичу се и две велике скулптуре сфинге на степеништу хотела, дело вајара В. Загородњука из 1928.
године. Названа по вожду Карађорђу, ова општина чува успомену на 1806.
године, када је одважни устаник Карађорђе Петровић, са простора Авале
кренуо у борбу за ослобођење Београда од дуготрајне турске владавине.
Звездара – је једна од централних општина Београда, са највишом
тачком терена код Астрономске опсерваторије, која је окружена шумским
зеленилом, којег има и у Степином гају, који ће, када буде у потпуности
завршен, бити значајан спортски центар и прпстрана парк шума. Пошумљавање је изведено у циљу заштите града од кошаве. За Звездару је од
посебног значаја била 1935. година, када је на највишем делу брдовитог и
добро пошумљеног терена, на надморској висини од 253 m саграђена
модерна Астрономска опсерваторија (Звездарница), из чијег је назива
изведено име опшине, која у грбу има седам златних звезда из сазвежђа
Мали медвед. Препознативи делови Звездаре су Вуков споменик, Булбудер, Звездара, Стари ђерам, Липов лад, Пашина чесма, Цветкова механа и
Коњарник. Општинска територија се простире од Вуковог споменика и
станице подземне железнице до приградских насеља Мали Мокри Луг и
Велики Мокри Луг, због којих су мењане општинске границе. Интересанто је да је у општини Звездара од 2002. до 2011. године, број становника повећан за више од 19.000, те је по томе она једна од ретких у
Србији са порастом броја житеља, који је последица природног прираштаја и досељавања људи са стране. Од готово 152.000 становника ове
општине, 130.000 је старије од 15 година и има завршену основну и вишу
школу. У нешто више од три хиљаде привредних друштава има 39.000
запослених. До пре неколико година на овој општини није било ни једног
хотела и ниједног факултета. Данас је понос Звездаре комплекс научних
15

Стеван M. Станковић

објеката, високе технологије и електронике, познат под називом Михаило
Пупин. Недалеко од Шесте београдске гимназије је Звездара театар основан 1984. године. Ту су и Клиничко-болнички центар Звездара и Градски
завод за болести плућа. У прошлости су овде радили познати индустријски
објекти, у којима се производила, конфекција, обућа, текстил, трикотажа,
падобрани, прецизни механички уређаји, електроника и електроматеријал.
Поред споменика Вуку Караџићу, у парку код студентског дома Краља
Александра, недалеко од зграде општине, истиче се споменик познат под
називом Света браћа Ћирило и Методије, који је посвећен претечама словенске писмености. Од интереса је и више од две хиљаде скулпторских
дела на Новом гробљу. Међу сакралним објектима истичу се католичка
црква Светог Анте и православне цркве Преноса моштију Светог Николе,
Светог кнеза Лазара и Светог пророка Илије.
Чукарица – Ова, београдска општина, захвата простор од Аде Циганлије до Умке. Терен је познат по давнашњој насељености, посебно по
локацијама средњовековних насеља. Железник се помиње 1476. године,
Жарково 1536., Ада Циганлија 1717. и Макиш 1721. године. Назив је
добила по Стојку Чукару, који је имао кафану и чесму. Крајем XIX и
почетком XX века, Чукарица је била мало самостално насеље. Указом
краља Петра I Карађорђевића, 1911. године село Чукарица је издвојено од
општине Жарково и постала засебна општина. Статус београдске општине
је добила 1950. године. На више начина упућена је на реку Саву и њено
ниско приобаље, које у равници Макиша служи за водоснабдевање Београда, а према Умци, дуж пута за Обреновац, пати од повремених клизишта, која наносе велику штету саобраћајницама и кућама. Чукарица је по
броју становника друга међу општинама Београда и девета по површини.
Познати делови ове општине су: Макишко поље, Шећерана, Хиподром,
Баново брдо, Шумарски факултет, Филмски град, Пионирски град,
Хидрометеоролошки завод, Кошутњак, Голф, Сунчана падина, Чукаричка
падина, Жарково, Церак, Церак виногради, Беле воде и Железник. Општини припадају приградска насеља, рурално-урбаног типа: Сремчица
(21.000 становника), Умка (6.000), Рушањ (5.000), Остружница (4.800)
Велика Моштаница (3.500). Пећани (600) и Руцка (300). Неки индустријски објекти на Чукарици убрајају се у најстарије у Београду. Године 1884.
прорадила је фабрика за прераду сирових кожа, а 1900. прва српска фабрика шећера и квасца. Радила је овде и фабрика металних производа и
обављан ремонт бродова. Поред Саве, код Умке, има неколико активних
индустријских објеката. Међу сакралним објектима истичу се цркве Свети
Великомученик Георгије на Бановом брду из 1932. године, Свети Мученик
Трифун у Кошутњаку, Вазнесењска у Жаркову, Стефана Дечанског у
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Железнику, Свете Тројице у Сремчици, Преноса моштију Светог Николаја
у Остружници и Рождества Пресвете Богородице у Великој Моштаници,
подигнута 1858. године.
Раковица – Ово је београдска општина позната по дугој индустријској традицији и простору који чине уже и шире долинске стране
маловодних токова и благо заталасано побрђе. Из 1528. године постоје
записи да је на месту централног дела данашње општине, постојало неколико малих самосталних насеобина. Временом су се истакли Ресник, Кијево и Кнежевац. Посебан значај придаје се манастиру Светих арханђела
Михаила и Гаврила, који датира из XIV века, који је окупљао људе из
шире околине. Иако има површину од 30 km2. Општинска територија
морфолошки је веома сложена и под данашњим називом први пут се
помиње 1713. године. Када је 1831. године, у једном делу проширене
долине Топчидерске реке, изграђен двор Обреновића, формирано је средиште организоване власти, политичког и културног живота Кнежевине
Србије. За само неколико година овде су подигнути свештенички конак,
Дворска или Топчидерска црква Светих апостола Петра и Павла, војни
магацин и касарна, радионица за прераду коже, Топчидерски економски
завод (ковница новца) и основана земљорадничка школа, прва те врсте на
Балканском полуострву. Из околине Беча је 1866. године донето 350
садница платана, те је уређен парк око Конака Кнеза Милоша (данас
музеј). Раковица је из оквира општине Чукарица, издвојена 1974. године.
Препознатива је по важном саобраћајном положају, уз прометне путеве и
железничку пругу, којима се из Београда путује на југ и југозапад. Због
тога пројекат Раковица на обилазници, има привлачну моћ за инвеститоре,
којима се нуде одговарајуће локације. Раковица је својевремено била
индустријско срце Београда. Склапало се овде више типова авиона, израђивали авионски и аутомобилски мотори, гумарски производи, расхладни
уређаји, алатне машине, пумпе за воду и течна горива, хидрофори, заштитна опрема. Међу културно-историјским и туристички привлачним објектима, поред комплекса Милошевог конака, истичу се манастир Светих
арханђела Михаила и Гаврила, који је лоциран између узвишења Стражевица и Пружевица. У његовом дворишту је сахрањен Гојко Стоичевић,
његова светост патријарх српски Павле (1914-2009). Место је то својеврсног ходочашћа, јер патријарху, свецу који је земљом ходао, многи са
пијететом и захвалношћу упале свећу, донесу букет цвећа, помену га у
молитвама својим.
Нови Београд – Иако по површини спада у мање општине Београда,
по броју становника је далеко испред осталих не само у Београду и
Србији, већ и на Балканском полуострву. Са више од 80.000 домаћинстава
и више од 214.000 становника, изразито равничарски, са надмордком
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висином од 70 до 80 m. To je висина високих вода Саве и Дунава, на чијем
је песку настао и од којих се брани бедемима, који су истовремено
омиљена шеталишта. Препознатив по сталном расту у дужини, ширини и
висини, одражава неколико фаза изградње, на простору левог приобаља
Саве, десног приобаља Дунава и Сремске лесне заравни, овде познате као
Бежанијска коса. Интересантно је да је Генералним урбанистичким планом Београда 1924. године предвиђено ширење града преко река и спајање
са Земуном. План није реализован, али је пре Другог светског рата, са леве
стране Саве, недалеко од ставе са Дунавом, изграђено сајмиште, са више
изложбених павиљона и других објеката. Сајмиште је обликовано у духу
модерне архитектуре, а приредбе које су ту организоване, биле су добро
посећене. Сајмиште, познато и као Старо сајмиште, смештено између
Бранковог и железничког моста на Сави, за време Другог светског рата,
претворено је нацистички логора, познат као Јеврејски логор Земун. Данас
је ту спомен комплекс посвећен невиним жртвама. Током 1948. године
почело је насипање алувијалне равни песком из Саве, те су добијене
простране површине погодне за изградњу стамбених објеката и одговарајуће инфраструктуре. Нови Београд је израстао у државно-управно средиште нове државе. Управна и административна функција, града на песку,
биле су наглашене. Временом је овде изграђено обиље стамбених блокова,
административних комплекса, привредних зграда, школа, хотела, спортских објеката, банака, трговачких центара, паркова, широких булевара,
индустријских објеката, представнишатава домаћих и страних компанија.
Од првобитне, изразито наглашене, стамбене функције, Нови Београд је
временом постао простор са највише запослених у границама Београдског
региона. Овде има неколико болница, хотела високих категорија, трговинских центара богате понуде, спортских хала и арена, пословних центара,
административних зграда, конгресни Центар Сава и др. Реч је и о највећем
студентском насељу (Студентски град) на Балканском полуострву, Факултету драмских уметности, неколико приватних факултета, Палати државних институција, са једном од највећих фонтана у Граду Београду и
пространим парком у окружењу, који красе необично здање Музеја савремене уметности и висока кула Трговинског центра Ушће. Интересантан
део Новог Београда представља Бежанија, некадашње сеоско насеље,
данас комплекс нових грађевина, сервиса и производних погона, који су
својеврсна замена некада добро познатих фабрика Новог Београда, у
којима су се производили трактори, мотори, комбајни, хемикалије, метална галантерија, трикотажа, обућа и др. Са сто хиљада запослених Нови
Београд је испред свих општина у Србији. То је општина Града Београда и
Србије, са највише житеља са дипломама виших школа и факултета.

18

ГРАД БЕОГРАД И ЊЕГОВЕ ОПШТИНЕ

Земун – Град у граду, градска општина у саставу Београда, насеље
дугог континуитета и бурне историјске прошлости, место на граници некадашњих царства, положено уз Дунав, којим је у далекој прошлости био
повезан са ближим и даљим градовима и државама. На месту Земуна некада се налазило келтско утврђење Taurunum, које су основали Скордисци,
који се у античким изворима први пут помињу 278. године пре нове ере.
Током историје насеље је више пута мењало назив у словенски Землина,
мађарски Зимони, турски Земин, бугарски Земљан, франачки Мелевила,
немачки Землин. На узвишењу Гардош, видиковцу и култном месту, има
остатака цитаделе са четири куле из XIV-XV века. Извесно време Земун је
припадао Србији деспота Ђурђа Бранковића, али је од 1521. до 1717.
године био под влашћу Турака, који су преко Дунава стремили на север.
Готово два века (1717-1918) био је у рукама Аустрије и Аустроугарске,
када га насељавају Мађари и Немци. Тада добија нова градска обележја,
посебно она по урбанистичком плану из 1740. године, када је имао 13
улица и 550 објеката. Данашња урбана структура централног дела Земуна
потиче из XVIII века, те су због значаја неки објекти законом заштићени.
Земун је био насеље ниских кућа чије се становништво бавило пољопривредом, риболовом, бродарством, занатством и трговином. Богатији грађани, и држава, градили су сликовите објекте различите намене. И данас се
јасно истичу куће породица Спирта и Карамата, Библиотека, Магистрат,
зграда Општине, зграда поште, зграда Гимназије, некадашња девојачка и
дечачка школа. царинарница, капетанија, и из каснијег периода Команда
ваздухопловства. Реч је и о сакралним објектима, међу којима се истичу
цркве: Николајевска, Богородичина, Жупна, Контумачка, Фрањевачки
самостан и капела арханђела Михаила и Гаврила. Земун има неколико
познатих индустријских објеката. Посебно се истицале фабрике Икарбус и
Змај, у којима су, поред осталог, произвођени авионски мотори и школски
авиони, хидроплани и тренажери. Галеника је позната фабрика лекова, а
Телеоптик фабрика мерних уређаја. Поред фабрике Кока-коле, Земун има
не само Пољопривредни факултет, већ и неколико научно-истраживачких
института (Институт за кукуруз, Институт за сточарство, Институт за механизацију пољопривреде, Ветеринарски институт, Ветеринарски завод али
и Институт за примену нулкеарне енергије, Рударски институт, Институт
за физику). Општини Земун припадају насеља Угриновци са 11.000 становника и Батајница са 49.000 становника и оближњим војним аеродромом.
Обреновац – Ово је београдска општина у десном приобаљу Саве и
у најнижем делу слива Колубаре. У правцу истока оријентисана је на Београд, а у правцу запада на Шабац и Мачву. Извесно време Обреновац је
био под влашћу Аустрије. Некадашње насеље познато је под називом
Палеж, који подсећа на велики пожар 1815. године, када су српски уста19
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ници спалили турско насеље. Данашњи назив потиче из 1859. године, а
изведен је из презимена кнеза Милоша Обреновића. Статус варошице
Обреновац је добио 1866. године и био познат по скели, којом су преко
Саве извожени различити пољопривредни производи. Закупац скеле на
Сави, богати трговац Димитрије Михаиловић, пословни партнер кнеза
Милоша Обреновића, 1830. године, у главној улици, саградио је конак,
који је законом заштићен као културно-историјски споменик. Од 1974.
године у њему је смештена библиотека. Обреновац је познат по бушотинама лековите термоминералне воде, али праве бање још увек нема. Од
посебног значаја су велике наслаге лигнита у околини Обреновца, на бази
којег раде термоелектране система Никола Тесла. Средином маја 2014.
године, Обреновац је страдао у катастрофалној поплави. Колубара, Тамнава и Сава, високим поплавним таласима, претвориле су Обреновац и
околину у пространо језеро и нанеле милионске штете. За само неколико
година, санирани су или изграђени нови објекти, те се живот нормално
одвија. Општини Обреновац припадају следећа насеља урбано-руралног
типа, индустријско-аграрно оријентисана и са општинским центром добро
повезана: Барч, Звечка, Стублине, Мислођин, Грабовац, Забрежје, Рвати,
Велико Поље, Скела, Бело Поље, Мала Моштаница, Уровци, Дражевац,
Ушће, Дрен, Кртинска, Пироман, Трстеница, Конатице, Љубинић, Бровић,
Јасенак, Орашац, Ратари, Вукићевица, Баљевац, Бргулице и Пољане. Највише становника има Барич (7.000), а најмање Пољане (400). Од укупног
броја становништва (72.552), 25.427 живи у Обреновцу, а 47.125 у општинским сеоским насељима.
Сурчин – Ово је најмлађа општина Града Београда. Сурчин је
статус општине имао до 1964. године, када је припојен општини Земун,
али је 2004. године проглашен општином у саставу Београда. Трагови
материјалне културе давних времена овде су бројни. Сурчин је извесно
време био део земунског властелинства и важно место на Војној граници.
Данас се препознаје по аеродрому Никола Тесла и прометом од 7 милиона
путника годишње. Крај аеродрома је Музеј ваздухопловства, јединствен те
врсте на југоистоку Европе. Аеродром је једна од прометнијих улазних, и
излазних, капија Београда. Општина је 2011. године имала 43.819 становника. У 530 друштвених и приватних фирми било је више од 9.500 запослених. Поред Сурчина, као управно-административног центра и највећег
насеља, са више од 18.000 становника, општини Сурчину припадају Добановци (8.500 становника, помиње се 1404. године, има православну и
евангелистичку цркву), Јаково (6.500 становника, препознативо по манастиру Фенек, цркви Вазнесења Господњег и школи Вожд Карађорђе, која
се убраја у најстарије у Срему), Бољевци (4.100 становника, на локалитету
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винчанске културе, има православну и евангелистичку цркву, наутичко
село Бисер. Уз већину Срба овде живи известан број Словака), Бечмен
(3.800 становника, од којих 94% чине Срби, у прошлости називан Богићев
збег, има православну цркву Светог Саве из 1810. године), Прогар (1.500
станоника, излетиште Београда, са црквом Светог архангела Гаврила из
1799. године) и Петровчић (1.400 становника са црквом из 1845. године).
Готово сва насеља припадају приградском урбано-руралном типу. Уз
традиционалну пољопривреду, на плодним ораницама Срема, овде има
занатских, трговачких и индустријских објеката. Ка Земуну и Београду, из
насеља општине Сурчин, одвијају се обимне дневне миграције ученика и
запослених. Знатан део тржишта пољопривредних производа Београда,
снабдева се са овог простора. Општини Сурчин припадају 46 km приобаља
реке Саве са Бојчинском шумом у Прогару, законом заштићеним добром
од националног значаја.
Лазаревац – Центар рударства и енергетике развио се 50 km јужније
од Београда, поред пута за Чачак. У сливу је реке Колубаре, на простору
који је богат наслагама лигнита, као основе та рад термоелектрана Вреоци
и Никола Тесла код Обреновца. Рударско-енергетско-индустријски комбинат Колубара, убраја се у највеће те врсте у Европи. То потврђује чињеница да у општини Лазаревац има 24.000 запослених, што је више од 40%
укупног становништва. Рударски копови код Лазаревца тешко су страдали
у поплавама у мају 2014. године. Прва кућа на узвишењу Збеговац, код
засеока Шопић, подигнута је 1858. године. Насеље се развијало постепеним ширењем почев од 1889. године и обухватило неколико целина
(Ликавица, Петка, Шопић, Стубица, Шушњар). Исте године, 28. јуна,
добило је данашњи назив у част кнеза Лазара и његових ратника, а поводом обележавања пет векова Косовског боја. Статус општине Лазаревац је
добио 1964. године. Општина захвата површину од 383 km2. Има 34 насеља, више од 19.000 домаћинстава и 58.000 становника, од којих 44% живи
у Лазаревцу, а 56% у 33 насеља, од којих нека имају одлике урбано-руралне средине, односно, наглашену функцију рударства и пољопривреде.
Највећа насеља, изван општинског центра, су Велики Црљени (4.400
становника), Степојевац (3.000), Шопић (2.700), Вреоци (2.600) и Рудовци
(1.600), а најмања Дрен (440), Стрмово (320), Пркосава (250), Стубица
(240) и Цветковац (140). Село Сакуља је без становника. Лазаревац је препознатив по новим грађевинама, уређеним улицама, Дому културе, спортском центру, акумулацији Очага и неколико спомен обележја. Посебном
се чини православна црква Светог великомученика Димитрија, која је
изграђена када је свечано обележена 25-та годишњица Колубарске битке.
У крипти цркве, која има одлике музеја и маузолеја, почивају земни
остаци погинулих припадника зараћених страна. Двадесет хиљада српских
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и тридесет хиљада непријатељских војника, страдалих у поменутој битци,
заувек остају овде. На оближњем Врапчевом брду, 20. новембра 1914.
године, погинуо је Димитрије Туцовић (1881-1914), вођа социјалистичког
покрета у Србији, уредник Радничких новина, човек који је са фронта
тражио од пријатеља да му пошаљу неке књиге Јована Цвијића.
Младеновац – Ово управно-административно средиште једне од
приградских београдских општина, као и оближњи Лазаревац, убраја се у
млађа српска насеља. Назив му је изведен од некадашњег села. Највећи
урбани простор се развија на левој долинској страни и у алувијалној равни
Великог потока, на надморској висини око 140 m. Шири се поред путева за
Београд, Крагујевац, Смедерево и Смедеревску Паланку. Младеновац се
почео развијати у време изградње пруге од Београда ка Нишу 1882.
године. Годину дана касније је добио статус варошице. Током времена,
захваљујући повољном географском и саобраћајном положају, развио се у
значајно индустријско, занатско, управно и културно средиште. Први
урбанистички план израђен је 1967. године. Поред градског насеља, као
општинског центра, (Младеновац варош), који има 23.607 становника или
44% укупне општинске популације (53.096 становника), административно
му припадају 22 насеља. Највећа сеоска насеља су Ковачевац (4.200 становника), Међулужје (2.750), Велика Крсна (2.700), Влашка (2.400) и Кораћица, Рајковац и Јагњило (свако са 2.000 становника), Младеновац село
(1.600), Велика Иванча и Границе (са по 1.500 становника), Рабровац
(1.200), Дубона (1.000). Најмања насеља су: Пружатовац и Америћи (са по
850 становника), Шепшин (750), Марковац (670), као и Белуће (440),
Сенаја (400), Мала Врбица (350), Црквине (200) и Бељевац (150). Поред
некада веома познате индустрије керамичких и азбестних производа,
грађевинског материјала, електро-порцелана, текстила и коже, препознаје
се по бањи Селтерс, која представља Завод за медицину рада и рехабилитацију оболелих од резличитих облика парализе, повреда костију и мишића. Термоминерална вода откривена је 1898. године. Бањски комплекс је
окружен парком површине 18 hа. За туристичке посете интересантни су
манастир Павловац, на падинама Космаја, акумулација Марковац, камени
споменик на месту где је преминуо деспот Стефан Лазаревић и споменик
ратницима подигнут у центру града.
Сопот – У литератури се истиче да је Сопот варошко насеље у
подножју Космаја, удаљено од Београда 53 km. Назив му потиче од од
извора Сопот, који је каптиран у чесму пијаће воде, која је постојала за
време владавине кнеза Милоша Обреновића. О насељу има података из
1818. године. Под данашњим називом датира из 1860. године. Две деценије касније, 1882. године, је имало девет кућа, које су припадале тада22
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шњој општини Ропочево. Интензивније се развија после изградње саобраћајница и сушионице воћа, када му пристиже становништво из околних
места, али и из Ужица, Сокобање, Пожаревца, Баната и Лике. Статус варошице Сопот је добио 1893. године. Општинско средиште постао је 1905.
године. Сопот има неколико насеобинских целина (Дукинац, Сеча, Сења,
Светло поље). Благо заталасана општинска територија, са бројним особеностима Шумадије, има површину од 271 km2, на којој је по попису из
2011. године, у 6.864 домаћинства жило 20.367 становника. Међу становништвом са 96% доминирају Срби. Поред Сопота, општина има још 16
насеља, међу којима су познатија Раља, Ропочево, Неменикуће, Мала
Иванча, Поповић и Мали Пожаревац, сва са преко хиљаду становника, али
и Ђуринци, Рогача, Дучица у Парвани са више од 600 становника, као и
Сибница, Стојник. Губеревац, Дрлупа, Бабе и Губеревац, свако са мање од
600 становника. Основу привреде чини пољопривреда, а има и неколико
мањих занатско-индустријских објеката (прерада мермера, индустрија
коже). У Сопоту се сваке године одржава Филмски фестивал. Од посебног
значаја су три годишња вашара за време верских празника (Свети Илија,
Свети Симеон, Света Петка). На Космају су познати манастирски комплекс Тресије и споменик борцима Другог светског рата. Поред села Бабе,
изграђен је савремени спортско-рекреативни, туристички центар.
Гроцка – Ова приградска општина је од центра Београда удаљена 28
km. Општинско средиште се развија са обе стране Грочице, маловодне
десне притоке Дунава. У околини Гроцке су позната археолошка налазишта. Агино брдо сведочи о неолиту, а Дубочај и Брестовик о римском
периоду. Посебан значај има светски познати локалитет Винча, код истоименог насеља, у приобаљу Дунава. Археолошка истраживања локалитета
Бело брдо, сведоче о постојању живота на овом простору од 4500. до 3500.
године пре нове ере. Најстарији слој припада Старчевачкој култури. У
вишим слојевима заступљена је винчанска група. Површински слој садржи
материјал из неолита и каснијих епоха. Из раног средњег века датира
словенска некропола. Винча је једно од најзначајнијих праисторијских
археолошких налазишта средње и југоисточне Европе. За истраживања и
дефинисање винчанске културе посебан значај има академик Милоје
Васић (1869-1956). Гроцка се убраја у стара насеља. Помиње се под називима Градац, Хисарлик и Хисарџик. Састоји се од делова који се називају
Чаршија или Центар, Ђулук и Прњавор. Кућа Апостоловића и храм Свете
Тројице, доминирају насељем, које се интензивније развија од 1815. године, тј. после ослобођења од Турака. Највиши степен урбаности, у смислу
амбијенталне целине, има Чаршија, која је законом заштићена као архитектонска целина са 18 појединачних објеката. Овде се налази Завичајни
музеј. Пространа пешачка зона је место одржавања манифестација, поз23
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натих под именом Грочанске свечаности, које су 2018. године одржане 51.
пут. Реч је и о манифестацији „Златни котлић Дунава”, која је условљена
положајем овог места у приобаљу Дунава. На једном узвишењу, благо
заталасаног побрђа, које се спушта ка великој реци, налази се ресторан
Виногради, са чије се терасе пружа леп поглед на Дунав и Банат. Знатан
део општинске територије има присојну експозицију те је добро осунчан и
топао, што је повољно за воћарство и виноградарство. На то, поред
осталог, указује огледно добро Пољопривредног факултета из Земуна,
Радмиловац, погодно за научна истраживања у домену воћарства, виноградарства и енологије. Пејзаж је овде најлепши у пролеће, када воћке
цветају. Вишње и трешње белином цветова као да врате снег и зиму, брескве својим нежним цветним латицама прекривају брежуљкасти терен
пријатним руменилом. Боје, мириси и цветови овог великог букета, чине
простор несвакидашњим. Сеоске куће и викендице, пуне су радости, јер је
време интензивних пољопривредних радова. Општина Гроцка је 2011.
имала 83.907 становника, од којих је 8.441 живео у општинском центру, а
преосталих 75.466 у нсељима Калуђерица (26.904 становника), Лештане
(10.473), Врчин (9.088), Винча (6.779), Болеч (6.410), Бегаљица (3.029),
Умчари (2.699), Ритопек (2.613), Заклопача (2,297), Дражањ (1.441), Пударци (1.353), Брестовик (1.045), Камендол (964) и Живковац (371).
Барајево – Општинско средиште урбано-руралног изгледа налази се
јужније од Београда. Представља својеврсно зелено острво површине 213
km2 на надморској висини од 150 до 320 m, са 11 насеобинских делова,
какви су: Липовица, Ненадовац, Глумчево брдо, Вучинац, Средњи крај,
Караула, Стражевица, Смрдан, Багрдан, Витковица и Равни гај. Општина
Барајево има 13 насеља у којима је 2011. године било 8.920 домаћинстава
са 27.110 становника, међу којима је 95% Срба. Највеће насеље, урбаноруралног изгледа је Барајево са вишe од 4.250 становника. У једном турском попису из 1528. године помиње се под називом Барај. Више од две
хиљаде становника имају Вранић, Гунцати и Мељак, више од хиљаду
Баћевац, Велики Борик и Бождаревац, а мање од тога Лисовић, Бељина,
Арнајево, Шиљаковац, Манић и Рожанци. На неколико локација у општини Барајево изграђено је више десетина викенд кућа. Поред пољопривреде, као основног занимања општинског становништва, које узгаја пшеницу, кукуруз, шљиве, јабуке, крушке, овде су се производили куглични
лежајеви и светиљке. Међу становништвом има оних који раде у Београду,
те су дневне миграције радника, ученика и студената значајне. У Барајеву
се сваке године одржава културно-уметничка манифестација Барајевско
лето (Барлет). За ловце и риболовце посебно је привлачно вештачко језеро
Дубоки поток.
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Stevan M. Stanković
BELGRADE AND HIS COMMUNES
Summary
Among the cities of Serbia, Belgrade – the capital of the Republic of Serbia and
centre of the whole region – stands out most prominently. Having sprung up by the
riversides of the Sava and the Danube. Belgrade boasts an extra ordinarly suitable
position, in tems of geography, trafic, tourism, strategy, economy, politics and role. Its
area of 3,234 sq km is inhabited by 1.659,440 people. One name of Serbia’s capital,
similar to the present one, was first mentioned on April 16, 878 in a latter written by the
Roman Pope John VII to the Bulgrien Prince Boris I Micael under whose rule the city
was at the time, wherein he informed about the dismissal of the illegaliy enthroneb
Bishop of Belgrade. As the time was passing, the Slavic name of the White Citu, was
translated into many languages and pronounced in various nammes: Alba Bulgarica,
Nandor Alba, Bello grade, Nảndorfehérvảr, Fejenvar, Weissenburg, Griechissch
Weisenburg, Alba Graeca, Castelbianco. The Serbs got into the possession of Belgrade
in 1284, when it was granted to King Dragutin, vassal and son-in-law of the Hungarian
royal family.
Wars never by-passed this city, and stagnation befell it during the Balkan Wars
of 1912-1913. At the verynning of World War One, it was exposed to severe
destruction. Prace which followed the Great War lasted until April 6. 1941. Without
deciaring War, the Germans launched. The bombardment caused a multitude of
casualties and the cityuins. After four years of warfare, Belgrade was liberated on October 20. 1944. betwen the liberation in World War II and the 1999 NATO aggression.
Belgrade grew into a European-style and world-known city. According to the 2011
census conducted in Serbia, belgrade’s metropolitan area had 157 smal communities
(settlements, developments) with 606,433 households, inhabitant 1.659,440 people,
577,000 having a job. Belgrade setlements: Stari grad (Old Town), Savski venac (The
Sava Crescent), Vračar, Palilula, Zvezdara, Voždovac, Čukarica, Rakovica, Novi Beograd (New Belgrade), Zemun, Surčin, Barajevo, Sopot, Grocka, Lazarevac, Mladenovac
and Obrenovac.
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КУЛТУРНИ ПЕЈЗАЖ У ГЕОГРАФСКОЈ ПАРАДИГМИ1
Драгутин Тошић2
Универзитет у Београду – Географски факултет
Извод: Географи појмом пејзаж најчешће означавају област Земљине површине
коју кохерентност издваја из околине. У географији још није у потпуности превaзиђена дихотомна подела пејзажа на природне и културне. Релевантне географске
парадигме са различитих епистемолошких становишта посматрају културни пејзаж. У истраживањима културног пејзажа постоји више школа. Једна од њих је
,,Школа Беркли” културне географије коју је утемељио Карл Сауер. Он и његови
ученици користили су културни пеjзаж као доминантни концепт у проучавању
преображавања природе људском руком, полазећи од премисе ,,култура је агенс,
природна основа је медијум, а културни пејзаж је материјализовани резултат интерактивног односа који се одвија у релацијама природа-друштво-култура”. И
данас, географи су заокупљени оштрим расправама око суштине природе и око
тога како је разумети у различитим културама. Културни пејзаж стављају у више
контекста: етичког односа према природи; општег познавања и разумевања природне средине; бројних нерешених питања у схватању веза између природе, друштава и култура... Поред географије, као ,,богомдане” и предодређене (како давно
рече Џорџ Беркли), пејзаж у фокус својих теоретских разматрања, стављају и
друге науке. Често, њихови резултати чине научне основе за издвајање, вредновање, очување, заштиту и различите видове планирања пејзажа. Више међународних и националних конвеција из различитих углова сагледавају ту проблематику.
Очување пејзажног наслеђа у друштвене, економске и еколошке сврхе постаје
императив који је концепт пејзажа приближио централној области различитих
политика просторног и друштвеног планирања. Теоријски значај концепта ,,пејсажа који посредује између културе и природе” и данас непрекидно расте.
Кључне речи: географија, парадигме у географији, култура, културна географија,
пејзаж и културни пејзаж
Abstract: Geographers most frequently define the landscape as the coherent spatial
unit. A dichtomous classification of the landscapes into natural and cultural ones has not
been completely abandoned in geography. The relevant geographical paradigms treat
the cultural landscapes from different epistemological perspectives. There are several
schools which study the cultural landscape. One of them is Berkley School of Cultural
Измењена верзија рада објављеног 2012. године под истим насловм у Зборнику
радова – Проблеми и изазови свремене географске науке и наставе у издању
Географског Факултета Универзитета у Београду.
2
Контакт адреса: dragutin.tosic@gmail.com
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Geography, founded by Carl Sauer. He and his students used the cultural landscape as
the dominant concept in the study of human-modified environment, starting from the
hypothesis “culture is the agent, the natural area is the medium, and the cultural landscape is the result of the interaction of nature, society and culture”. Geographers are still
engrossed in the fierce debates about the essence of nature, and the understanding of it
in different cultures. They place the cultural landscape within several contexts: ethical
attitude towards nature; general knowledge and understanding of the natural environment; numerous unresolved issues regarding the relations between nature, societies and
cultures... Along with geography, as God-given science (as it was stated by George
Berkley a long time ago), other sciences make the landscape the focus of their theoretical discussions. Frequently, the results obtained in this way serve as the scientific basis
for the identification, evaluation, preservation, protection of the landscape, and for the
different types of the landscape planning. These issues are treated by numerous international and national conventions. The preservation of landscape heritage for social, economic and ecological purposes becomes the social imperative, which has brought the
concept of the cultural landscape closer to the core principles of the different policies of
social planning. The “landscape as the concept which is the mediator between the culture and nature” is of the ever-increasing theoretical importance.
Key words: geography, paradigms in geography, culture, cultural geography, landcape
and cultural landscape...

Увод
“The cultural landscape is fashioned from a natural landscape by a
culture group. Culture is the agent, the natural area is the medium, the
cultural landscape the result” (Sauer, 1925:46).
Консеквентно хипотези да се у развоју сваке науке издвајају периоди и раздобља сагласности и несагласности у круцијалним гледиштима на
одређене научне проблеме кроз готово цео ХХ век развијана је идеја о научним револуцијама и парадигмама. Она се уз дозу објективне и конструктивне критике, може применити на географију у целини и на њене субдисциплине које се, са различитих аспеката и епистемолошких углова, на
директан или индеректан начин, баве истраживањем пејзажа. Под појмом
пејзаж географи најчешће означавају област Земљине површине коју њена
кохерентност издваја од околине. Пејзаж има холистички, перцептиван и
динамичан карактер. Пејзаж је јединствен, непоновљив и недељив део
Земљине површине3.
У појмовно-семантичком смислу реч пејзаж у појединим језицима тумачена је на
различите начине. У германским језицима она је имала значења средњовековног
правног појма којим је означавано подручје обичајног права, којим се регулисало
право неке заједнице на земљу (право на земљу имају становници општине, градови, парохије, села и сл.). Паралелни изрази у романским језицима (le pays, paesag3
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У модерној географији најчешће се говори о три до пет парадигми.
На пример, амерички географи Харви и Холи издвоили су пет парадигми
које су обележиле развој географије и то: парадигму природног детерминизма, парадигму посибилизма, парадигму природног и културног пејзажа, хоролошку парадигму и парадигму просторне организације (Harvey,
Holly, 1981). Како су се у географији осамдесетих година прошлог века
осетили утицаји постмодеризма као друштвено-филозофског правца, тако,
данас, можемо говорити и о парадигми постмодеризма у географији
(Тошић, 2005).
Свака од парадигми на специфичан начин третира проблем пејзажа.
Присталице парадигми природног детерминизма и посибилизма, истина
свако на свој начин, пејзаж су посматрале и истраживале у оквирима дуализма физичка – друштвена географија. Наиме, иако се кроз готово цео
ХХ век тражио пут ка конвергенцији дисциплина физичке и друштвене
географије не може се рећи да је он у потпуности пронађен. Архетипска
дуалистичка мисаона матрица о подели географије на две посебне науке
(физичка географија и друштвена – хумана географија) и данас је у научном мњењу присутна и делује, можда много снажније и дубље, него што
би се могло претпоставити и(ли) желело признати. На том дискурсу успостављена је подела пејзажа на природне – примарне који су предмет истраживања физичке географије и на културне – секундарне пејзаже који су
предмет истраживања друштвене географије, односно њене субдисциплине културне географије. И данас, у модерној географији, наведена мантра није превазиђена. Заступници хоролошке парадигме, аналогно тежњи
да географску регију дефинишу као хомоген део Земљине површине који
је настао у интерактивном односу између природне средине и људског
друштва, дефинисали су и географски пејзаж као непоновљиву и недељиву територијалну целину насталу из тог односа. С тога, географски пејзаж
је често поистовећиван са најнижом таксономском јединицом условно
хомогене регије. Присталице парадигме организације простора посматрали су културни пејзаж као производ смислене и рационалне планске
акције коју је спроводило друштво како би обезбедило материјалну основу
своје егзистенције. У томе су, на почетку, доминирали позитивистички
редукционизам и економизам, а касније, на марксистичким и неомарксистичким основама заснован структурализам (Cosgrove, 1983). Постмодернисти су, на једној страни, критиковали ограничења економистичкоgio, paisaje) имају слично порекло и значење. У енглеском језику појмови изведени из речи пејзаж (landscape) означавају организовано деловање људске заједнице
или друштвених удружења на обликовање простора које има визуелни израз
(Kosgrovе, 2009).
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марксистичког тумачења односа природе и људског друштва осликаног у
културном пејзажу, а на другој, тај однос доводили су у везу са субјективним перцепцијама и поимањима међудејства природе и културе од стране
појединаца и припадника формалних и неформалних друштвених група.
Постмодернистички оријентисани теоретичари у оквиру културне географије радикално су преиспитали и променили концепције простора, локалитета и природне средине, што се експлицитно одразило и на концепт
културног пејзажа (Dankan, Džonson, 2009).
Треба нагласити да је огроман и немерљив допринос у развоју теорије и методологије за развој концепта пејзажа дала руска – совјетска
школа опште и регионалне физичке географије. Својом комплексношћу и
оригиналношћу она излази из стереотипа наведених парадигми. Њени представници пејзаж сматрају делом ланшадфтне сфере Земље и(ли) геоеколошком таксономском јединицом развијеном у процесу геоеколошког
диференцирања површине Земље. Природни пејзажи су територијалне целине издиференциране у узајамном деловању физичкохемијских и биоеколошких елемената и фактора. Они су делови лантшафтне сфере Земље
развијени у непрекидном процесу њеног вертикалног и хоризонталног
(ре)структурирања и рашчлањавања. Имају хоролошко-хронолошку и
холистичку димензију (Анучин, 1972).
Поимање пејзажа у географији од природног до културног пејзажа
Исходишта претходно наведених парадигми које са различитих становишта сагледавају пејзаж, делимично, могу се препознати у полазиштима и схватањима Карла Ритера, Вилиjeм Морис Девисa, Видала де ла
Блаша, Отоа Шлитера, Карла Сауера...
Поједини теоретичари савремене географије све чешће износе мишљење да је епистемолошку основу за истраживања пејзажа осмислио Карл
Ритер још тридесетих година XIX века. Наиме, он је дефинисао физиономски јединствене, целовите и непоновљиве природне целине на Земљиној
површини. Карл Ритер је површину Земље посматрао као мозаик јединствених и непоновљивих предеоних целина – просторних јединица на
чију целовитост је утицала органска веза између природе и историје човека и друштва (цивилизације и културе). У тумачењу односа између природе и елемената цивилизације и културе у геопростору, он је дао предност природи, мада није запостављао ни културу4. Физиономска целина
У периоду 1817-1859. година Карл Ритер је објавио 19 томова дела Die Erdkunde
im Verhäliss zur Natur und zur Geschichte des Menschen, oder allgemeine vergle4
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је јасно омеђен географски простор испуњен садржајем који се кроз
историју мењао у процесу адаптирања човека, организованог у друштва,
одређеним природним условима. Земљина површина је хетерогена и сачињена је од више типова физиономских целина. Следбеници Ритерове идеје, физиономске јединице разврставају према величини и садржају и позиционирају их у хијерархизован и територијално издиференциран таксономски систем. Таксономска јединица најнижег ранга је представљала
предео, односно пејзаж или ландшафт (landschaft – мала земља, или простор који се истиче физиономијом).
Други, пак, сматрају да је, амерички географ и геолог Вилијем Морис Девис у оквирима истраживања еволуцију рељефа, одређени допринос
дао и детерминисању предеоних целина или пејзажа. Из тог угла развијено
је мишљење да је морфологија природног пејзажа резултанта узајамног деловања више фактора и процеса у његовој еволуцији. Еволуција пејзажа
има цикличан и полифазан карактер. Основу природног пејзажа чине различите форме испољавања рељефа.
До тридесетих година ХХ века издвајање физиономских целина и
регија (физиономска регионализација), било је предмет истраживања физичке географије. Од тада до данас њихова детерминација има дивергентан карактер. Физиономске регије и њихове таксономске јединице издвајају се и на принципима посибилизма у регионалној географији, те на
полазиштима културне, социјалне и економске географије, геоекологије
или екологије ландшафта...
Теоријско-методолошка основа издвајања условно хомогених физиономских целина је развијана под утицајем Видала де ла Блаша и његових
савременика и ученика. Произашла је из посибилистичког тумачења односа човека и природе које је утемељено на премиси да је регионална хомогеност у геопростору последица узајамног деловања природногеографске
средине и човека организованог у људско друштво. Физиономске регије су
територијалне целине у којима је друштвеним утицајима, мање или више,
трансформисан природни у културни пејзаж (Vidal de la Blach, 1903).
Комбинована деловања природних и друштвених елемената, фактора и
процеса, формирају физиономију геопростора. У том смислу, основни израз синтезног деловања природе и друштва је физиономија, односно изглед геопростора испољен кроз различите форме пејзажа. Видал де ла
Блаш је под утицајима социолога Емила Диркема, Франца Боаса и Фредеichende Geographie, als sichere Grundlage des Studium und Unterrihts in physikalischen und historischen Wissenschaften (Наука о Земљи у односу на природу и
историју човечанства или Општа компаративна географија као добра основа за
студије и наставу у физичким и историјским наукама).
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рика ле Плеја, који су крајем XIX и у прве три деценије ХХ века, тврдњом
да природа није одредница било каквог нужног тока друштвеног развоја,
готово сломили идеју о детерминизму природне средине, обогатио посибилистичким тумачењем односа природе и друштва. Полазећи од хипотезе
да природа и друштво чине недељиво јединство, он је тврдио, да друштвене заједнице прилагођавају свој начин живота природним окружењима и
истовремено мењају природна окружења и усклађују их са својим потребама. Тај процес назван је креативно прилагођавање.
Креативно прилагођавање условљава развој различитих друштвених
структура чије се организовано деловање испољава у физиономији Земљине површине, односно у пејзажу. Примарни природни пејзаж трансформише се у секундарни културни пејзаж. Културни пејзаж чини специфичну,
уникалну - непоновљиву и целовиту просторну јединицу, земљу, предео
или крај (le paysage или le pays), у којој су сублимирани заједнички утицаји, остварени интерактивном релацијом природна средина-друштвo-култура, који трају у времену. Полазећи од чињенице да је физиономија пејзажа
основна форма узајамног деловања природе и друштва, велики број географа сматра да између хомогеног пејзажа и хомогене регије нема битнијих разлика. Због тога, неретко се, као синоним за физиономски хомоген
пејзаж користи и термин физиономски хомогена микрорегија. Регионална
хомогеност је израз односа природа – друштво (Vidal de la Blach, 1921).
Увођењем димензије времена, историје и културе, Видал де ла Блаш
је у географију увео индуковани историјско-географски метод и приближио ју је друштвеним наукама. Он је један од утемељивача школе хумане
географије, или географије човека, која је природној средини давала више
ограничавајућу него одлучујућу улогу у развоју људског друштва, цивилизације и културе (Тошић, Невенић, 2007). У констект тога може се
ставити и размишљање Милована Радовановића о еволуцији узајамног
односа неорганске, биолошке и друштвене компоненте у човековој животној средини у времену5.

Неоспорно је да се карактер каузалних веза у системима неорганске-биолошкедруштвене компоненте географске средине мењао кроз историјски процес, али и
под утицајем крупних геолошких и еколошко-географских промена у животној
средини, и то у првом реду кроз многоструке промене у адаптивном понашању
човека и људских заједница, те и читавих људских макросоцијалних целина.
Развојни процес човековог адаптибилног понашања захвата на глобалном, макрорегионалном, регионалном и микрорегионалном (локалном) пољу, огроман број
догађаја и збивања чији је основни тренд ишао од прилагођавања датој географској средини (директна зависност човека и људског друштва од њених услова и
извора), преко трагања за тзв. ,,конфорном ситуацијом”, до стварања ,,конфорне
5

32

КУЛТУРНИ ПЕЈЗАЖ У ГЕОГРАФСКОЈ ПАРАДИГМИ

Немачки географ Ото Шлитер је, још почетком прошлог века, тврдио да је основни циљ географије да проучава пејзаж као уникални део Земљине површине настао у међудејству природе и друштва. То се може постићи анализом облика и функција структурних елемената пејзажа, али и
детерминисањем улога различито организованих друштава и друштвених
структура у њиховом формирању и обликовању. Морфологија и структура
пејзажа у корелацији су са начином интегрисања или диференцирања геопростора. Задатак географије је да проучава морфологију и генезу пејзажа.
У сржи Шлитеровог приступа је формални структурни функционализам
који полази од Рацелове хипотезе да су исте и сличне функције простора и
друштва формирале исте и сличне просторне и друштвене структуре. Посматрано из угла данашње географије Шлитер је издвајање и проучавање
пејзажа повезао, па и у великој мери, поистоветио са физиономском регионализацијом. Према Шлитеру истраживање морфологије пејзажа има неколико етапа и то: анализа и опис пејзажа са нагласком на класификацију
облика; утврђивање порекла и функција структурних елемената пејзажа и
на бази тога њихово груписање; довођење у везу степена издиференцираности геопростора на пејзажне целине са организацијом друштва кроз време – морфогенетски приступ (Schlüter, 1906).
По наведеном схватању морфогенеза (развој облика) пејзажа – ландшафта је процес преображаја палеоландшафта у савремени ландшафт, односно то је процес преображаја рудиментарног – природног ландшафта у
културни ландшафт6. Шлитеру је, временом, замерано да се користио
принципима и методама који су запостављали утицаје и одразе друштвених односа на геопростор (формално-структурни и морфогенетски приступ), те да је под утицајем Рацела, запостављао премису која каже да различити просторни и друштвени услови и односи, у специфичним комбинацијама, могу формирати исте или сличне форме културног пејзажа.

ситуације” која значи преображај средине друштвеног живљења и развоја ,,према
потребама, интересима и циљевима човека” (Радовановић, 1989).
6
У класичној немачкој географији ландшафт (Landschaft) је поистовећен са пејзажом. Kултурни ландшафт (Kulturlandscaft - културни пејзаж) је предмет истраживања културне географије (Kulturgeographie). Културна географија сматрана је
делом антропогеографије (обухвата све осим физичке антропогеографије). Њен
циљ је да истражи утицаје човека, културе и друштва на постанак, развој и обликовање културног пејзажа у насељеном делу Земљине површине (морфологија,
морфогенеза, територијални или регионални обухват, планирање и уређење и
сличнo). Ту се велика пажња посвећује проучавању регионалне димензије културног пејзажа. Регионална индивидуалност културног пејзажа је производ међудејства природе, човека, културе и друштва.
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Слична полазишта имао је оснивач ,,Школе Беркли” културне географије амерички географ Карл Сауер7. Предмет Сауерових истраживања
били су развитак и морфологија културног пејзажа Калифорније (у Сједињеним Америчким Државама и у Мексику) (Mathewson, 2011). Ослањајући се на мишљење филозофа Џорџа Берклија по коме је географија предодређена да објасни еволуцију културног пејзажа, Сауер је морфологију
пејзажа (morphology landscape) посматрао у светлу културних промена
кроз време, полазећи од премисе ,,култура је агенс, природна основа је медијум, а културни пејзаж је материјализовани резултат интерактивног односа који се одвија у релацијама природа–друштво–култура” (Mathewson,
Kenzer, 2003). Сауер и његови ученици користили су пеjзаж као доминантни концепт у проучавању преображавања природе људском руком
(Longhly, 1963).
Карл Сауер је сматрао да је пејзаж емпиријски израз преображаја
природе људским радом у условима развоја различитих форми материјалне културе у одређеним просторним целинама у времену и у историји
(Sauer, 1925). При томe, он је примењивао историјско-генетски методолошки поступак и хоролошко начело, на чијим темељима је издвајао специфичне физиономске целине настале кроз интеракцију природа-друштво,
које је окарактерисао као културне пејзаже. У Сауеровом истраживању
морфологије пејзажа, из тридесетих година прошлог векa, препознају се
елементи, касније развијене и у регионализацији прихваћене и примењене,
системске анализе (Mitchell, 2000). Карл Саур је поставио основе које су
допринеле да теоријски значај ,,пејзажа као концепта који посредује између културе и природе” и данас непрекидно расте (Cosgrove, 1996).
На принципу аналогије физиономска микрорегија – пејзаж, амерички социолог Хауард Одом је заговарао планирање пејзажа у тзв. културКарл Сауер и његови ученици и следбеници основали су ,,Школу Беркли” културне географије (Cultural geography) у Сједињеним Америчкиим Државама. Изучавали су односе између човека и његове природне средине, област материјалне
културе и проблеме ,,култивисања” пејзажа, ослањајући се на теоријске и методолошке поставке хумане географије, културне антропологије и историје пејзажа.
,,Школа Беркли” је одбацивала детерминизам природне средине. Њени представници користили су се и резултатима до којих су дошле историјска антропологија
и историја пејзажа. Морфологија пејзажа је визуелни израз или ,,отисак” деловања
духовно-социјалних структура у стварању материјалне културе у географској средини. ,,Школа Беркли” је имала велики број заступника и изван Сједињених Америчких Држава. Окосницу културне географије у Америци чини неколико кључних тема као што су: култура, културни ареали, културни пејзаж, историја културе, културна екологија... У америчкој географији, социологији и антропологији,
појам културе не тумачи се на исти начин.
7
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ним регијама. Он се залагао да циљ планирања буде обликовање територијалне структуре. На бази комбинација историје, природних ресурса, климе,
културе и традиције тј. ,,културне традиције”, диференцирају се и обликују посебни типови пејзажних целина и социјално-културних регија.
Пејзаж у савременој географији
У савременој географији, проблему истраживања диференцирања
Земљине површине на мање целине, приступа се, како са аспеката издвајања и класификовања пејзажа, тако и са аспеката планирања њиховог развоја, уређења и заштите. На једној страни, развијена је научно-апликативна дисциплина која се бави регионалним димензијом пејзажа, а на другој,
представници ,,културне географије” односу између човека и његове
животне средине дају нову димензију.
Регионални аспект истраживања пејзажа има четири основна циља.
Први циљ је да се сагледа пејзаж као целина. Други циљ односи се на анализу структуре пејзажа (елементи, односи и процеси који се међу њима успостављају и одвијају). Трећи циљ је да се сагледају улоге структурних
елемената и процеса који се између њих одвијају, појединачно и синергијски, у формирању, развоју и функционисању пејзажа. Четврти циљ односи се на анализу, сагледавање и планирање улоге пејзажа у организацији
регија и регионалних система.
Елементи и процеси који чине структуру пејзажа сврстани су у групе абиотичких, биотичких и антропогених (културни, духовни, социјални,
техногени и слични елементи и процеси).
У абиотичке елементе и процесе улазе литосферни, хидросферни и
атмосферни делови ландшафта. Абиотички или аноргански елементи имају физичкохемијски значај, а процеси или интеракције који се међу њима
одвијају, су форме и видови непрекидног кружења енергије и материје у
географској средини.
Биотичке елементе и процесе чини живи свет у коме владају биолошке законитости као што су рађање, раст, размножавање, еволуција, селекција, запоседање простора, адаптација окружењу и слично. Реч је о биљном и животињском свету који је у сталном интерактивном односу са абиотичким окружењем из кога проистичу геобиохемијски процеси који утичу на развој и одрживост живота на Земљи, а самим тим и човека и људског друштва.
Трећа група елемената и процеса је везана за духовни свет у коме
владају законитости испољене просторном организацијом друштва и садржајима које је човек, духовним (религија, традиција, уметност, једном речи култура) и материјалним радом и активностима, створио у географској
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средини (насеља и насељски системи, агрокултурни комплекс, елементи и
системи техногеног комплекса и слично).
Просторна организација друштва и садржаји које је створио човек,
на посредан или непосредан начин, у сталној су интерактивној вези са абиотичким и биотичким деловима географске средине. И данас је актуелно
мишљење Ричарда Морила који, у духу Енгелсових полазишта изнетих у
делу Дијалектика природе, тврди да је трансформација природног у културни пејзаж трајан процес и да се одвија услед креативности човека, који се
опире ограничeњима, како природе, тако и организације друштва (Morrill,
1970).
,,Културни географи” су заокупљени оштрим расправама око суштине природе и тога како је разумети у различитим културама. Културни
пејсаж стављају у контекст етичког односа према природи, општег познавања и разумевања природне средине и бројних нерешених питања односа
између природе, друштва и културе (Dankan, Džonson, 2009).
Уместо закључка
У савременим истраживањима настанка, развоја, морфологија,
трансформисања, функционисања... примарних и културних пејзажа, и у
применама њихових резултата, развијено је више дискурса (геодетерминистички, посибилистички, структурно-генетски, еволуционистички, бихевиорални, социјалногеографски, еколошки и(ли) енваиронментални и
слични правци) који се граде на хоролошко-холистичким, перцептивноемпиријским, естетским, културолошко-уметничким, еколошким, политичким, правним и другим начелима (Васиљевић, 2018). Поред географије,
као богомдане и предодређене (како давно рече Џорџ Бeркли), тежиште на
теоретска разматрања везана за пејзаж стављају и друге науке. Њихова
достигнућа и резултати често су научна основа за вредновање, очување,
заштиту и различите видове планирања пејзажа (предела). Бројне конвенције међународних и националних значаја из различитих углова сагледавају ту проблематику (Vasiljević, Živanović, 2009). Очување пејзажног
наслеђа у друштвене, економске и еколошке сврхе постаје друштвени
императив који је пејзаж приближио централној области различитих политика и видова планирања (Cosgrove, 1996).
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CULTURAL LANDSCAPE IN GEOGRAPHICAL PARADIGM
Summary
The contemporary geographical paradigms treat the problem concerning the
study of the differentiation of the Earth’s crust into smaller units not only from the
perspective of the indentification and classification of the landscapes, but from the
perspective of the development, arrangment of protection of them, as well. On the one
hand, the scientific-applicative discipline, which deals with the regional dimension of
the landscape, has been developed, and, on the other, the representatives of “cultural
geography” give the new dimension to the relation of humans and the natural
environment. Therefore, the “landscape as the concept which is the mediator between
the culture and nature” is of the ever-increasing theoretical importance.
There are four basic aims of the regional perspective of the study of the
landscapes. The first one is to view the landscape as a whole. The second aim refers to
the analysis of the structure of the landscape (elements, relations and processes which
are established and which occur between them). The third aim is to evaluate the roles of
the structural elements and processes which occur between them, individually and
synergistically, during the formation, development, and functions of the landscape. The
fourth aim refers to the determination and planning of the role of the landscape in the
organization of the regional environment.
“Cultural geographers” are engrossed in the fierce debates about the essence of
nature and the understanding of it in different cultures. They place the cultural
landscape within several contexts: ethical attitude towards nature; general knowledge
and understanding of the natural environment; numerous unresolved issues regarding
the relations between nature, society and cultures.
Several discourses (geodeterministic, possibilistic, structural-genetic, evolutionistic, behavioristic, social-geographical, ecological and-or environmental and other
similar approaches), based on the chorological-holistic, perceptive-empirical, culturalartistic, ecological, political, legal and other principles, have been developed by the
studies of the origin, development, morphology, transformation, and functions … of the
natural and cultural landscapes, as well as by the application of the results of them.
Along with geography, other sciences make the landscape the focus of their theoretical
discussions. The accomplishments and results obtained in this way are frequently the
scientific basis for the evaluation, preservation, protection of the landscape, and for the
different types of the landscape (area) planning. These issues are treated by numerous
international and national conventions. The preservation of landscape heritage for
social, economic and ecological purposes becomes the social imperative, which has
brought the concept of cultural landscape closer to the core principles of the different
policies of social planning.
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ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА
СЛОБОДНО ВРЕМЕ УЧЕНИКА
Ивана Ђорђевић1*
*
Универзитет у Београду – Географски факултет
Извод: Слободно време је друштвени феномен који захтева свеобухватан приступ
у свим сферама живота. Предмет проучавања је оних научних дисциплина којима
је у средишту интересовања човек. Док је у прошлости било предмет превласти
између друштвених класа, као једно од људских права, у садашњости, а посебно у
будућности, оно постаје сегмент времена који се сваким даном шири. Теоријски
концепт рада обухвата одређење појма слободног времена са аспекта различитих
дисциплина и начин његовог коришћења током различитих епоха. Улога школе у
односу на слободно време ученика постаје све значајнија па је нагласак на развоју
образовног система и његовим променама уз посебан допринос наставника у креирању слободног времена ученика. Коришћење слободног времена током ваннаставних активности ученика може бити организовано и неорганизовано, али је
важно да оба наведена облика допринесу развоју социјализације и неговању толеранције.
Кључне речи: ваннаставне активности, ученици, слободно време, школа,
наставници
Abstract: Leisure time is a social phenomenon which requires a comprehensive approach in all spheres of life. The subject of study is a scientific discipline that is at the center of things society. In the past it was the subject of supremacy between the social
classes, as a human right, and in the present, and especially in the future, it becomes a
segment of time that is expanding every day. The theoretical concept of work includes
the definition of the concept of leisure time in terms of different disciplines and the
manner of its use during different eras. The role of the school in relation to students free
time is becoming increasingly important is the emphasis on the development of the
education system and its changes with a special contribution of teachers in the creation
of leisure time students. Using leisure time during extracurricular activities students can
be organized and disorganized, but it is important that both these forms contribute to the
development of socialization and nurturing tolerance.
Key words: extracurricular activities, students, leisure time, school, teachers
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Увод
У времену технолошких иновација и информационо-комуникационих технологија и средстава, слободно време ученика је постало предмет
проучавања бројних наука и једна од актуелних тема савременог доба.
Уколико се слободно време усмери у позитивном правцу може да допринесе свестраном развоју личности ученика кроз задовољење њихових
интересовања и потреба. Имајући то у виду, нагласак код слободног времена се ставља на потребу ученика за културним активностима и развијање њихових интересовања према новим и непознатим садржајима. Треба
указати на све могућности које ученици могу користити у обогаћивању
слободног времена.
У XXI веку све више се говори о глобалном утицају мас-медија у
испуњавању слободног времена који, у одређеној мери, потискују културне институције као што су библиотеке, позоришта, музеји, а умањује се и
вредност образовних институција. У први план се истичу забава, испуњеност слободног времена садржајима који не подстичу интелектуалну
активност, већ је ученик искључиво у улози пасивног посматрача. Масмедији доприносе томе да ученици губе свој културни идентитет и постају
само део масе, па је зато важно како и којим садржајима испунити слободно време младих, јер од квалитета активности и садржаја који им се пружају у слободном времену, зависи и формирање њихових вредносних ставова и облика понашања.
Поред наведеног, треба узети у обзир и основну одредницу која се
односи на слободу ученика у избору облика, садржаја и активности слободног времена. Одређени број аутора, слободно време посматра као интегрални део човековог времена, везује га за одређене активности, истиче да
је то функционално сврсисходно време и да подразумева релативну слободу избора.
Научно-технолошка револуција и промене које настају под њеним
утицајем, остављају траг на свим животним делатностима човека. Тако се
њен утицај може применити у временском трајању и начину коришћења
слободног времена. Услед повећања слободног времена, човеку се пружа
могућност да се посвети себи више него раније. Међутим, у зависности од
особе, њених интересовања, потреба, мотива, креативности, зависи како ће
га искористити и којим активностима испунити. У овом важном сегменту
човековог живота образовање је неизоставни чинилац. Човек, било да се
укључује у неки образовни програм или се самообразује, било да су садржаји везани за његову професију или не, образовање је неопходни чинилац
слободног времена.
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Теоријско одређење појма слободног времена
Дефиниција неког проблема, као и спорадична истраживања о њему,
увек се јављају много раније него што се то уоквири у одређену научну
дисциплину. Одувек je постојало време које није имало обележја рада, а
које је било препуштено појединцу да сам изабере начин на који ће проводити тај дeо времена. Истраживањем слободног времена баве се стручњаци различитих профила као што су социолози, психолози, педагози, филозофи, али и географи, па се његов појам различито дефинише. Већа заинтересованост за слободно време у научним круговима се појавила 20-их и
30-их година XX века.
Досадашња истраживања ваннаставних активности и слободног времена обухватила су ученике који се налазе у примарном циклусу образовања и васпитања. У Великој Британији је спроведено двогодишње истраживање (Hayes, 2002) на узорку ученика од 5. до 8. разреда у циљу разумевања њихових интересовања и потреба. Основна активност слободног
времена за испитивану групацију ученика је гледање телевизије, слушање
музике, писање домаћих задатака и рад на рачунару.
Истраживање које је спроведено у Данској (Mehlbye, Jensen, 2003),
указује да је једна од главних активности слободног времена ученика
бављење спортом. Интересантно је поменути истраживање у Норвешкој
(Sjolie, Thuen, 2001) које је реализовано на узорку урбане и руралне
популације ученика. Наведени аутори су истраживали повезаност између
путовања ученика у школу и њихових активности у слободно време.
Закључено је да ученици који путују у школу аутобусом недељно проведу
4,2 сата у школском аутобусу, а 9,1 сат проведу у бављењу спортским
активностима. Са друге стране, ученици који живе у урбаним подручјима
готово исти број сати (8,9) недељно проведу у бављењу спортом.
Статистички значајна разлика појављује се у провођењу времена
испред телевизије или рачунара у корист ученика који живе у руралним
областима, а који 2,7 сати недељно, више гледају ТВ или користе рачунар.
Милер (2003) је истраживала активно и неактивно слободно време на
узорку ученика између 5 и 12 година. Дечаци проведу 16,7 сати недељно
гледајући ТВ и играјући видео игрице, а девојчице проведу 14,3 сата бавећи се истим активностима.
Према подацима из 2006. године Америчког националног центра за
едукативну статистику, које је спроведено на ученицима од предшколског
узраста до осмог разреда, може се уочити да ученици након обављања
школских активности, проводе готово 31% у неким облицима спортских
активности.
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Резултати истраживања реализованог у Канади (Mark, Boyce, Janssen, 2006) показују да девојчице више гледају телевизију од дечака. Исто
тако, девојчице више времена проводе у природи и помажу родитељима,
док се дечаци више возе на бициклу, претражују интернет и рекреативно
се баве спортом.
Интересовање за појаву слободног времена у Европи интензивирано
је 50-их и 60-их година прошлог века, а прва значајнија дела су настала из
француске социолошке школе. Одређен број аутора са простора бивше
Југославије је слободном времену посвећивао пажњу са становишта његовог утицаја на младе, настојећи да уочи едукативне и васпитне елементе
који пресудно утичу на формирање таквих личности. Превишић (2000)
посматра слободно време као простор и могућност интеракције у процесима индивидуализације, социјализације, инкултурације и самоактуализације. Исти аутор сматра да ваннаставне активности, у теоријском и практичном смислу, утичу на културу провођења слободног времена, али различите околности, садржаје и догађаје у слободном времену треба педагошки артикулисати и васпитно усмерити (Previšić, 2000).
Слободно време је важно у животу деце и омладине, јер се млада
личност развија у целокупним условима у којима живи, кроз активности
којима се бави, па је улога слободног времена значајна, посебно у домену
етичких вредности и социјализације (Pehar-Zvačko, 2003; Rosić, 2005;
Грандић, Летић 2008). Наставник одређене садржаје из наставног програма може реализовати и ван учионице. За време школског дана, ученицима млађег школског узраста, након завршавања свих обавеза, не
остаје више од три до четири сата слободног времена. Викендом се ово
време увећава, па школски распусти представљају највећу базу за
организовани боравак деце у природи (Бранковић и др., 2018).
Према подацима истих аутора, 20% ученика млађег школског узраста проводи слободно време уз телевизоре и рачунаре, док 45% њих не
борави често у природи. Међутим, 84,9% ученика би волело да своје слободно време проведе на кампу, што испуњава један од најважнијих услова
за системско спровођење ових активности (Miletić, 2016). Ваннаставне
активности су прилика да ученици изађу из оквира школе и да стекну
знања и искуства у природном окружењу. На тај начин, ученици не
доживљавају учење као притисак и ослобођени су формалности које
подразумева настава у учионици.
На основу прегледа литературе, закључује се да је појам слободног
времена многозначан и неодређен. Присутан је одређени број наука које
покушавају да дефинишу овај појам, при чему свака сагледава проблематику са свог аспекта. У циљу ближег одређења појма слободног времена,
неопходно је дефинисати његове улоге, које, према мишљену Димазедијеа,
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али и других стручњака, обухватају одмор, разоноду и развој личности
(Демировић, 2018). Највећи проблем у савременом друштву је тај што ученици слободно време углавном користе за одмор, док је развој личности
великим делом запостављен и тако најважнија улога слободног времена
није реализована.
Улога школе у односу на слободно време ученика
Развој и положај образовног система у друштву мењали су се током
времена, а потребе ученика се мењају из године у годину. Осим неопходних, постали су важни и пратећи функционални садржаји школе, као што
су рекреативни простор, библиотека и простор за одмор. Традиционалне
школе неке функције нису подразумевале у свом саставу, док им се у
савременом смислу значајно посвећује пажња, управо из разлога јер
доприносе квалитетном образовању.
Некада се систем образовања заснивао на дефинисаним правилима и
ограничењима у односу на ученике. Школовали су се само одређени привилеговани ученици који су за то имали могућности, па се у таквим
условима школе нису прилагођавале њима, већ су се ученици прилагођавали претходно дефинисаним условима школе. Правила су подразумевала
јасно раздвајање учионица по разредима, школе по смеровима и сви су
имали своја задужења.
Таква организација стварала је притисак на ученике због чега неки
од њих нису успевали да остваре свој максимум, већ су усвајали онолико
знања колико се од њих тражило. Сматра се да је оваква организација
представљала највећи недостатак школства. Тек понеки наставници су се
трудили да се приближе ученицима и оплемене простор школе. Настава је
била предавачки конципирана, а ученици су самостално учили ван просторија школе. При томе је сваки ученик имао различите услове, што је
отежавало постизање добрих резултата. Временом се то променило и
савремене школе подразумевају слободу коришћења простора библиотека, радних и дневних простора, а ученицима је омогућено да у периоду
школовања науче и практичне вештине које су им неопходне за наставак
школовања.
Улога школе у односу на слободно време ученика постаје све значајнија. Настава у школама у Србији се и даље, у одређеној мери, реализује
на традиционалан начин, односно, описују је садржаји, задаци, проверавање и оцењивање, па се поставља питање могу ли ученици одговорити
свим њеним захтевима и различитим школским обавезама, уз природно
задовољавање потреба за слободним временом. Основни циљ савремене
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школе је да у слободно време ученик уноси структуру, тј. систем да селектује образовне и васпитне садржаје уз активно учешће у друштвеним
токовима и да проналази себе у активностима које доприносе развоју
његових способности. То се постиже ефикасним и корисним организовањем активности кроз уважавање принципа индивидуалности, колективности и слободе јер су теорија и пракса показале да њихова заступљеност
доприноси квалитетнијем коришћењу слободног времена (Минић, Јовановић, 2018). Код активности слободног времена важно је њихово позитивно
усмерење, а оно се може постићи управо осмишљеним активностима које
едукативним и васпитним садржајима осигуравају задовољавање индивидуалних потреба ученика.
Постмодерно окружење ставља ученике пред бројне дилеме и изазове. Они траже од породице, наставника, медија и других васпитних
чинилаца занимљиве и примерене активности за задовољавање својих
потреба и интересовања. Уколико нису спремни да им пруже одговоре,
исте траже на другим местима, са вршњацима сличних интересовања и
мотивације. Задатак школе се не састоји само у томе да мерљивим одељцима и звоном раздвоји садржаје образовања.
Наставници време треба да схвате као једну димензију стваралачког
процеса. Од свих средстава која су потребна за стваралачко размишљање,
најтеже је поступати са временом. Креативност у настави значи такво
поступање са временом, да дечаци и девојчице, када су расположени да
нешто заврше, могу радити онолико брзо колико желе и често без прекида.
Овакво посвећивање пажње индивидуалним разликама готово је немогуће
обезбедити у распореду који се ослања на звоно (Mlinarević, Gajger, 2010).
Ефекти временског притиска на креативност ученика најчешће су
негативни и траже се нови начини организовања школске године, дана у
школи и активности у току једног дана.
У неким школама обезбеђени су периоди времена дужи од уобичајених, у којима се наставници и ученици свих узраста могу бавити проблемом или проширити предмет и план активности, што омогућава вишедимензионалан приступ учењу. На тај начин наставници могу да превазиђу површна искуства која долазе обрађивањем садржаја предмета на
вербалном нивоу без довођења у везу са његовом применом у животу.
Затворени разред у основној школи креативношћу наставника постаје средина у којој ученици имају времена и слободе да истражују (Mlinarević,
Gajger, 2010).
Савремене школе обједињују све функције које су потребне ученицима за развој и истраживање. Осим учионица, значајну улогу заузимају
просторије за одмор и неформално учење где се подстиче комуникација
између ученика са истих или различитих година школовања. У овим про44
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сторима ученици презентују резултате својих радова, из којих млађе генерације могу много тога да науче и да се ефикасније усмере за даље
школовање. Просторије за рекреацију у оквиру школе су доступне ученицима током целог дана, јер је физичка активност важна за мисаони развој
деце. Спортски дух и такмичења мотивишу ученике на успехе и нове
подухвате где до изражаја долази креативност и жеља за самосталним
радом.
Коришћење слободног времена током
ваннаставних активности ученика
Развој мисли и расправа о коришћењу слободног времена прати се
још од античке Грчке. Старогрчко схоле (лат. schole) означавало је слободно време, доколицу, одмор, бесциљност, али је та реч такође означавала и време посвећено учењу и научним разговорима, означавала је школу, нарочито филозофску. У историји људског друштва, слободно време је
припадало искључиво владајућој класи и вишим сталежима. Стари Римљани су га углавном проводили на јавним местима као што су форуми,
библиотеке и амфитеатри где су се бавили културним, уметничким, спортским и забавним садржајима (Vukasović, 2000).
У феудалном друштву, слободно време је било резервисано за недељу и користило се за одмор и молитву, али и за, не тако честа, масовна
окупљања као што је карневал. За време хуманизма и ренесансе, оно и даље остаје привилегија повлашћених, нарочито нове аристократске интелигенције. Током развоја, слободно време је прошло фазе које обухватају:
 доминацију слободног времена без појма и праксе рада у
изразима примитивних култура;
 неограничено и недефинисано радно и слободно време;
 превласт радног времена над слободним и
 скраћење радног и стално повећање слободног времена (Previšić, 2000).
Због напретка у технологији, начину и организацији рада, у савременом
друштву се повећава удео слободног времена у односу на радно у коме
човек бира активности према властитом избору (Valjan-Vukić, 2013).
У раду је нагласак на слободном времену ученика које се дефинише
као оно време у току дана у коме се преплићу бројни и разноврсни утицаји
и садржаји, позитивни и негативни, организовани и спонтани, они који
допуњавају или деградирају оно што пружа породица или школа. Бројни
чиниоци, као што су школа, породица, вршњаци и медији, утичу на
организовање и остварење слободног времена ученика, а то указује на
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интердисциплинарни приступ његовом проучавању (Будимир-Нинковић,
Стојановић, 2013). Квалитетно организовано слободно време доприноси
развоју компетенција код ученика и побољшању понашања успеха у
школи.
Један од начина коришћења слободног времена представљају ваннаставне активности ученика које обухватају бројне и разноврсне садржаје и
омогућавају им да слободно време проведу организовано, бавећи се стварима које их занимају, релаксирају, забављају, омогућавају им да стекну
нова знања и развију вештине. Ваннаставне активности које се организују
у школи имају изузетан значај за остваривање њене образовно-васпитне
функције, а за одређени број ученика, школа је често једино место у заједници у којој могу да проведу своје слободно време (Rangelov-Jusović,
2016). Оно што ваннаставне активности разликује од наставе јесте то да се
одвијају у посебним групама у које се ученици укључују према властитом
избору и интересовању. Будући да они добровољно бирају активности,
присутан је висок степен мотивације што омогућава ефикасније, самосталније и трајније усвајање знања.
Јединствена и јасна подела ваннаставних активности не постоји, али
се оне групишу у односу на њихову примарну функцију и према областима којима се баве. Највећа група ваннаставних активности, које се понекад
користе и као синоним су секције. Поред секција, припадају им и активности које су усмерене на јачање академских компетенција и које су
повезане са актуелним наставним садржајем и постигнућима ученика, а
њима припадају додатна и допунска настава, као и повремене форме као
што су излети, путовања и екскурзије (Rangelov-Jusović, 2016). Ваннаставне активности треба да буду доступне сваком ученику и прилагођене
њиховим потребама и интересовањима.
Предуслови за квалитет ваннаставних активности у школи обухватају подршку школске управе, самосталност наставника у избору програма, укљученост ученика у ваннаставне активности и стручно усавршавање наставника за овај облик образовно-васпитне делатности. Од наставника се очекује дефинисање циљева, исхода, метода и облика рада, као и
вештина у избору материјалних средстава потребних за реализацију одређеног програма ваннаставне активности. Активности наставника се састоје
и у подстицању иницијативе за организовање ваннаставне активности,
очекује се да буде дијагностичар који открива способности ученика, координатор који усмерава и саветује ученика и креатор склон истраживању,
експериментирању, избору и усвајању вештина и метода које унапређују
активности ученика.
Ваннаставне активности су важне за подстицање и развој креативности ученика. Брига о креативности у школским условима је један од
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најважнијих задатака савремене школе која, пре свега, мора полазити од
потреба ученика, али истовремено и од потреба савременог друштва у
коме креативност представља основу развоја (Mlinarević, Brust, 2009).
Појам ваннаставне или слободне активности имплицира постојање основних услова за развој креативности, слободу и сигурност, што ученицима
представља важан мотивациони фактор за учествовање. Школе које на
прво место ставе креативност ученика, уместо памћења фактографских
чињеница, имаће смисла, док ће остале бити све више непотребне и често
штетне за развој ученика (Šiljković, Rajić, Bertić, 2007).
Улога школе и наставника је значајна у провођењу ваннаставних
активности као саставном делу образовно-васпитног процеса. Један од
важних захтева савременог времена је како да се традиционална настава и
школска организација реорганизује тако да ученици активно учествују у
процесу образовања и васпитања. Активно учешће ученика и наставника у
организованом слободном времену зависи од мотивације наставника као
људског фактора и начина располагања ресурсима као што су простор,
време и опрема у школи. Слободно време је модерна, али и сложена појава
која својим импликацијама и садржајима постаје значајан фактор образовања и васпитања. Школа постаје место где се ученици могу континуирано сретати, разговарати, размењивати идеје и усавршавати своје социјалне способности.
Закључак
Слободно време је од примитивних друштава, преко хуманизма и
ренесансе до савременог доба, део човековог свакодневног времена. О
њему се расправљало од античких времена, али се као друштвени феномен
почело проучавати тек развојем индустријског друштва током кога се
повећава број радних сати, али и слободно време добија нову, важнију
улогу у животу човека. Током XIX века се скраћује радно време и почињу
друштвена истраживања слободног времена, где се појављују појмови као
што су одмор, културна друштва и спортске активности. У савременом
начину живота, све више се поштује слободно време.
Слободно време ученика се дефинише као време које им преостаје
након обављања школских обавеза. За њих је нарочито важно да, уз организовано, имају и могућност провођења неорганизованог слободног времена. Разлика између неорганизованог слободног времена и организованог
је у томе да неорганизовано време сваки ученик креира и проводи према
својим потребама и жељама без формалних активности, док им организовано време пружа планиране организоване активности које су у складу
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са њиховим интересовањима. Организовани део слободног времена уз планиране активности као што су образовне, креативне и спортске код ученика развија вештине, утиче на стицање самопоуздања, проширује знања,
развија социјализацију, пружа могућност дружења, негује толеранцију,
прихватање и тимски рад.
Исто тако, дружење са вршњацима, као један од облика неорганизованог слободног времена је важно, јер ученици развијају комуникационе
вештине, формирају вредносне ставове и проналазе нове информације у
вези са њиховим потребама и интересовањима. Организовано и неорганизовано слободно време, омогућава да ученици задовоље потребе за дружењем, афирмацијом и припадањем, али и да развију међуљудске, комуникационе и мотивационе компетенције.
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Ivana Đorđević
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES AND THEIR
IMPACT ON LEISURE TIME OF STUDENTS
Summary
Leisure time is of primitive societies, through humanism and the renaissance to
modern times, part time everyday people. He has been saying since ancient times, but as
a social phenomenon only began to study the development of industrial society during
which increases the number of working hours, and leisure time to get new, more important role in people's lives. During the 19 th century, the shortened working hours and
starting social research of leisure time, which appear terms such as holidays, cultural
associations and sports activities. In the modern lifestyle, more leisure time is respected.
Leisure time student is defined as the time left to them after completing schoolwork. For
them, it is particularly important that, with organized, have the option of conducting
unorganized leisure time. The difference between unorganized and organized leisure
time is that disorganized the time each student created and implemented according to
their needs and desires without any formal activities, while they organized the planned
time provides organized activities that are in line with their interests.
Organized part of the leisure time with planned activities such as educational,
creative and sports among students develop skills, influence the acquisition of selfconfidence, expanding knowledge, developing socialization, provides an opportunity to
socialize, fosters tolerance, acceptance and teamwork. Also, socializing with peers as
one of the forms of unorganized leisure time is important because students develop
communication skills, form value judgments and find new information in relation to
their needs and interests. Organized and unorganized leisure time, allows students to
meet the needs for companionship, affirmation and belonging, but also to develop interpersonal, communication and motivational skills.
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БЕЗБЕДНОСТ ВОДНИХ РЕСУРСА:
ОСВРТ НА КОНФЛИКТЕ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ
Ивана Срејић*, Дејана Јовановић Поповић*1
*Универзитет у Београду – Факултет безбедности
Извод: Постајемо сведоци пораста годишњих температура, отапања глечера,
урагана или поплава који делују на животну средину, производњу хране, економске губитке, здравље људи остављајући огроман утицај, не само на националну и регионалну, већ и на међународне односе и безбедност. Вода као битан
фактор развоја друштва постаје све дефицитарнији ресурс који трпи огроман
утицај услед климатских промена, али и антропогеног фактора услед раста популације и технолошког развоја. Аридни и суб-аридни региони на свету суочавају се
са несташицом воде, па су тензије и сукоби око употребе водних ресурса неизбежни. Oвај рад пружа увид у синергијски утицај водних ресурса и климатских
промена на безбедност, као и питања сукоба око водних ресурса.
Кључне речи: водни ресурси, безбедност, климатске промене, конфликти, несташица воде.
Аbstract: Climate changes including higher annual temperatures, melting glacier, hurricanes, droughts or floods that affect the environment, food production, economy loss,
social and demographic changes, leaving a huge impact not only on national and regional, but also on international relation and security. Water as an important factor for
the development of society is becoming an increasingly scarce resource, being affected
by climate change, but also an anthropogenic factor, due to the population growth and
technological development. Arid and sub-arid regions in the world face the water shortages, so tensions and conflicts over the use of water resources are inevitable. This paper
provides insight into the synergistic influence of water resources and climate change on
the security including possible conflicts over scarce water resources in the future.
Keywords: water resources, security, climate changes, conflicts, water scarcity.

Увод
Да би се дао потпуни одговор на све безбедносне претње, проучавање безбедности је проширило и продубило традиционално схватање
концепта безбедносних студија. По хоризонталној димензији, осим на
1

Контакт адреса: dejana_kastor@yahoo.com
51

Ивана Срејић, Дејана Јовановић Поповић

војну, проширила се и на социјеталну, еколошку, политичку и економску
област, док је вертикална димензија укључивала и друге референтне објекте. Више то није била само држава, већ и индивидуа, друштвене групе,
али и човечанство (Ejdus, 2009).
О важности водних ресурса је излишно говорити. Вода као обновљиви ресурс неопходна је за нормало функционисање и без ње нема
живота. Наравно, вода испуњава и социјалне, биолошке, као и еколошке
функције. Гледајући карту света уочавамо да водни ресурси заузимају
огромну површину на планети. Нажалост, велика количина присутне воде
на Земљи не може бити употребљена за људско задовољење потреба. Ако
би се сва постојећа вода на планети правилно распоредила, постоји процена да би било воде за 20 милијарди људи (Gleick, 1993). Због постојеће
расподеле водних ресурса, поједини региони је поседују у изoбиљу, док је
други немају ни у минималим количинама. Такође, загађење воде у 21.
веку достиже границе свог максимума, утичући тако на квалитет воде, али
и земљишта. Са повећањем раста популације, индустријске и пољоприведне производње, угроженост и оскудица слатководних извора дешава се у
већини случајева на локалном и регионалном нивоу.
Проширујући концепт безбедности на еколошку област, у периоду
климатских промена, вода постаје безбедносна претња, референтни објекат и узрочник многобројних конфликата. Један од битнијих фактора за
настанак конфликата јесте и неравномерна распоређност расположиве
количине слатке воде на Земљи. Пацифик инситут (Pacific Institute) из
Калифорније је хронолошки евидентирао број конфликата где је узрочник
била вода. У свом раду ,,Water Conflict Chronology” Питер Глеик (Peter
Gleick) говори о 66 конфликата у вези са водним ресурсима у XX веку
(Gleick, 2011). Томас Хомер Диксон (Thomas Homer Dixon) у литератури
наводи да је веза између недостатка воде и ,,акутног сукоба изненађујуће
танка” (Dixon, 1991: 81).
Безбедност водних ресурса и оскудица
Најбољи опис воде и њеног значаја као стратешког ресурса у 21.
веку дали су Мустафа Долатар (Mostafa Dolatyar) и Тим Греј (Tim Gray),
идентификујући је као ,,главни изазов за човечанство од раних дана
цивилизације” (Dolatar, Gray, 2000: 6). Већа потражња водних ресурса,
постаје велики изазов на свакодневном плану држава и међународне
заједнице. Од укупне количине расположиве воде за људску употребу
остаје око 1%, али њу карактерише неравномерна распоређеност и ограничен приступ у појединим деловима Земље (Johnson, Donahue, 1998: 1).
Поред раста популације, на угроженост водних ресурса утиче сиромаштво,
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неефикасне институције, концентрација становништва у великим градовима, пораст индустрије, проширење наводњавања и одпад (Arnell, 1999: 3334; IMWI, 2007: 11).
Kада говоримо о водним ресурсима, неопходно је поменути концепт
безбедности воде који се 90-их година прошлог века појавиo у научним и
академским расправама кроз многобројне области, преко хране, војске,
животне средине. Концепт безбедности воде дефинише се као ,,способност
приступа чистој води, задовољењa људских потреба и одржавање здравља” (Cook, Bakker, 2012: 97). Како је утицај климатских промена био све
израженији после 90-их година прошлог века, тако се безбедност и
приступ угроженим водним ресурсима повећавао.
IWMI (International Water Management Institute) у свом извештају
бројчано приказује угроженост становништва несташицом воде. Петина
светског становништва, односно око 1,2 милијарде живи у областима које
пате од недостатка воде за задовољење свих потреба. Такође, процењује се
да око 1,6 милијарде живи у водно оскудним басенима (IWMI, 2007: 10).
Дефинисање оскудице водних ресурса је неопходно онда када се ниво употребне воде спусти испод 1700 m³ на годишњем нивоу, а ако је ниво мањи
од 1000 m³ долази до недостатка воде, док је ниво испод 500 m³ показатељ
апсолутне оскудице воде за једну нацију (Falkenmark, Widstrand, 1992; UN,
2015). Аридни и суб-аридни региони који су погођени сушама и климатским променама, заједно са растом популације и економијом, оскудицу
доживљавају као акутни проблем (UN, 2006: 2).
Оскудица водних ресурса утиче на безбедност неке државе у четири
области и то на: 1) поремећај друштвених и међународних односа, 2) смањену пољопривредну производњу, 3) економску неодрживост и 4) демографске промене у вези са миграцијама. Недостатак воде може довести до
пар облика конфликата као што су етничко насиље, побуна, грађански
сукоб, сукоб на међународном нивоу који могу дестабилисати неку државу, регион као и свет (Dixon, 1991: 78). Када оскудица водних ресурса преузме примат, утичући на фундаменталне активности државе, долази до
осећаја потенцијалне угрожености, изазивајући последице на пољу политичке и економске активности. Тако водни ресурси стичу епитет референтног објекта и постају питање о коме се одлучује на високом нивоу.
Водни ресурси и климатске промене –
узрочност и последице на безбедност
Политичка елита, академски и научни кругови, невладине организације заступају тезу да климатскe променe могу водити ка настанку тензија,
али да никако нису самостални узрок сукоба. Други фактори попут сиро53
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маштва, социјалне неједнакости, лоше инфраструктуре, као и корупције у
синергији са климатским променама и антропогеним факторима доводе до
сукоба (Gleditsch, 2011; Vivikenanda et al. 2014).
Сходно томе, неопходно је детектовати промене које се јављају у
животној средини настале захваљујући климатским променама, како би се
разумео њихов утицај на безбедност и промене у економском систему, али
и проблеми на међународној сцени. Нагли пораст и континуитет температурских аномалија негативно делују на безбедност и доводе до повећања
нестабилности у климатском систему, настанак екстремних временских
прилика и промена у временским карактеристикама (Dinar, 2002; Gleick,
2011). Потребно је нагласити и Вивикенандинo (Vivikenanda) запажање да
све већи емпиријски докази сугеришу да клима и последичне промене у
животној средини не егзистирају изоловано, већ проблем већих размера
настаје у комбинацији са политичким и социо-економским одлукама и
ризицима (Vivikenanda et al. 2014: 7). Промене у количини падавина,
испарења, промене у воденом циклусу, екстремни временски услови, оскудица ресурса, пораст нивоа мора, само су неке од видљивих примера утицаја климатског деловања на водне ресурсе. Климатске промене остварују
индиректни утицај на безбедност, посебно кроз доступност ресурса као
иницијатора за настанак сукоба. Синергија климатских промена и бројних
ефеката представља озбиљан безбедносни проблем, који непосредним
путем може довести до ескалације сукоба. Вода као обновљиви извор
може послужити у безбедносној анализи, посебно ако остварује велики
утицај на економску моћ и политичку снагу. У таквом амбијенту, безбедан
приступ води је један од разлога војног деловања (Gleick, 1993: 81-84).
Комплексност и трипартатни однос између повећања потражње за
водом, погоршавања њеног квалитета и смањења снабдевања као проблеми довели су до настанка повећане несигурности друштва. Државе секуритизују оне референтне објекте који могу угрозити њихов систем безбедности, па тако дефинисање референтних објеката зависи од државе до
државе. Због ефеката које изазивају и остављају на друштво, водни ресурси постају секуритизовани.
Секуритизација водних ресурса има два појавна облика: стратешка
секуритизација, која се односи на хидрологију међународног речног слива
који повезује више држава и њихове мреже еколошке, економске и политичке међузависности. То водне ресурсе дефинише као национални ресурс, неопходан за опстанак; тактичка секуритизација повезује ниска политичка питања попут водних ресурса са високом политиком и питањима од
националног значаја (Fischhendler, 2015: 3).
Који су то региони на свету које карактерише угроженост од утицаја
климатских фактора и потенцијална опасност од настанка сукоба? Посма54
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трајући водне ресурсе и њихову доступност, на свету је 17 региона окарактерисано као потенцијална жаришта у којима може настати сукоб око
коришћења и поделе овог дефицитарног ресурса. Од 17 региона, 8 је смештено у Африци, 7 у Азији и 2 на простору Америчког континента (Остојић, 2016: 162).
Међувладин панел о климатским променама Африку издваја као
најугроженији континент, док је део јужне Азије угрожен сезонским
поплавама и сушним периодима (IPCC, 2007: 435). Стопа употребе водних
ресурса на глобалном нивоу у периоду од 2000. до 2010. године износи
10% по деценији, али је однос стопе другачији по регионима и она варира
од 15% до 32%, у зависности од популације која насељава регион и стопе
економског раста. Региони северне Африке и средње Азије осећају несташицу овог неопходног ресурса, премашујући 2010. године потрошњу од
133% укупних обновљивих ресурса (Остојић, 2016: 52-112). Басени Тигра
и Еуфрата, Јордана, Ганга, Нила, jeзера Чад, стварају тензије у поменутим
регионима.
Сукоби и сарадња око водних ресурса
Процене слатководних ресурса побијају тврдње да је снабдевање
адекватно. Процењује се да се 60% светских расположивих слатководних
ресурса налази у 9 земаља, док оне земље које чине већи део популације,
Египат, Индија, Израел, Ирак, Етиопија, располажу са око 1% расположивих и употребних ресурса (Richter et al, 2010). Трећина светске популације живи у земљама које имају од умереног до високог стреса водних
ресурса. Често до сукоба долази због права на коришћење, посебно када су
у питању оне реке које напуштају националне границе и протичу кроз више држава. У свету по последњем попису има 276 река. Посматрајући
распоређеност светских река, 273 река дели више земаља, а око две милијарде људи употребљава подземне водне изворе. Међу њима је најпознатија река Нил, коју дели 11 држава (UN WATER, 2015; Adams, 2007).
Од 1950. године, осетније су промене у доступности водних ресурса.
Доступност се смањила на 60%, а становништво у свету порасло на 150%,
док је потрошња воде достигла 180%. За наредне две деценије предвиђа се
повећање потрошње за 40%. Око 261 речни басен, дели више држава, од
тога 76 протиче кроз две државе, 48 кроз три, а око 37 протиче кроз четири
или више држава. Сливови ових река снабдевају 60% светске популације.
У периоду од 1950. године забележено је око 450 спорова везаних за водне
ресурсе, а у 37 случајева, забележена је директна употреба силе (Myers,
2002: 2).
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Битно је навести и Нaфову идентификацију карактеристика, захваљујући којима вода постаје важан и потенцијални ресурс узроковања сукоба: ,,Вода је витални ресурс, без замене за одржавање живота; У смислу
домаће и међународне политике, о питањима воде одлучују креатори
политичке сцене; Од земље се очекује контрола водотока из безбедносних
разлога, па тако водни ресурси постају безбедносни проблем са геополитичким последицама; Проблем водних ресурса доживљава се као нулта
сума, за коју се актери такмиче; Вода представља константни потенцијал
за сукобе, а међународно право на том пољу поприма епитет неразвијености и неефикасности” (Naff, 1994: 273).
Сукобе око водних ресурса и њихове безбедносне импликације
најбоље је представио Петер Глеик кроз следећу типологију сукоба: 1)
сукоби око контроле водних ресурса (водовод и приступ води у корену
тензија); 2) конфликти у којима се водни ресурси користе као војни
инструмент (употреба у току војне акције); 3) конфликти у којима се вода
користи као војни циљ (водни ресурси или системи мета војних активности земаља); 4) водни ресурси као политичко средство (употреба за
постизање одређеног циља); 5) терористичке активности2 (употреба водних ресурса или инфраструктуре као мета или средство принуде од стране
не државних актера; 6) водни ресурси као извор спора у контексту економског и друштвеног развоја (Gleick, 2005).
Реке и језера често чине границе држава, протичу кроз више њих, па
тако стичу епитет међународних. Државе које деле водне ресурсе, постају
зависне од колективно расположивог басена. Употреба водних ресурса
посматра се као нулта сума, где употреба једне стране ствара штету и
губитак другој, посебно ако акција подразумева градњу бране или други
вид утицања на несигурност низводних држава и покретање бројних
акција како би се дефицитарни ресурс вратио и постао доступан свим
странама. Многобројни спорови, али и сарадња карактеришу земље које
међусобно деле оскудне водне ресурсе (Dixon, 1994; Wilner, 2005: 10).
Питања око расподеле водних ресурса и сарадње решавају се на
међународном нивоу. У такве уговоре спада Споразум о водним питањима
из 1966. године (Хелсиншки споразум) и Правила Међународне правне
комисије из 1991. године. Хелсишки споразум садржи део о фер расподели, који обухвата следеће смернице: „басен поседује географски значај;
басен поседује хидролошки потенцијал; басен трпи климатски утицај,
економске и социјалне потребе приобалних држава; зависност приобалних
Аустралија, април, 2000. године, радник водовода и канализације извео напад у
коме су водни ресурси употребљени као средство сајбер тероризма (Gleick, 2006:
488).
2
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држава од басена; изложеност нивоу отпадних вода; способност да се обезбеди надокнада за уступање воде; задовољење потреба макар једне приобалне државе, без озбиљног утицаја на друге” (Soffer, 1999: 12-14). Унапред јасно дефинисане мере по питању решавања спорова Хелсиншки споразум не садржи. У пракси, право за њихово решавање потпада под Међународни суд правде. Споразум не дефинише јасно коришћење вода, не
утврђује обавезујуће критеријуме примене, па се пре може рећи да служи
како препорука, а не као стварно решење (Barandat, Kaplan, 1998).
Мировни процес на Блиском истоку изнедрио је формирање Мултилатералне радне групе о водним ресурсима. Поред радне групе, формиран
је и Извршни акциони тим (Executive Action Team), који делује у складу са
задацима усвојеним на заседању 1995. године. Прво заседање одржано је
1992. године у Бечу. Од тада се састају два пута годишње и у свом саставу
имају 14 чланова, а председавајућу улогу имају Сједињене Америчке Државе. На једној страни налазе се национални представници Израела, Јордана
и Палестине, а другу страну у преговорима чини Европска Унија, Канада и
Француска. Мултилатерарна радна група и Извршни акциони тим, чине
једну од главних структура на пољу међународне сарадње по питању водних ресурса (Allal, O` Connor, 1999: 112-113). Држава поседујући ресурсе,
остварује супериорност и независност на регионалном и међународном
пољу.
Закључак
Водни ресурси, употребљени у контексту спорова, међународног
права, међународних институција, економије, граничних спорова, виталних ресурса за једну државу потпадају под међудржавне везе чинећи међународе односе. Климатске промене у синергији са демографским, економским и политичким факторима доприносе смањењу њихове доступне количине онемогућавајући делимични и потпуни приступ водним ресурсима.
Разумевање синергијског утицај поменутих фактора неопходно је за
схватање природе односа сукоба који настају због водних ресурса. Првенствено, државе своју тежњу усмеравају на поседовање или подељено
коришћење воде. Подела река између држава, посебно оних на граничним
линијама, код држава изазива супротстављене националне интересе. Речне
басене, узводне државе сматрају својим природним и стратешким ресурсом, док низводне државе од својих суседа очекују нормалан проток.
Питање водних ресурса потпада под националну политику и државни
суверенитет.
Недовољна количина водних ресурса или њено смањење у одређеном региону или држави, може се надокнадити другим ефикасним мето57
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дама. Поред примене ефикасних система за наводњавање држава може
своје интересовање у аграрној производњи усмерити на другачији избор
усева или се определити за увоз хране уместо њене производње, увозећи
на тај начин и такозвану виртуелну воду. Такође, десалинизација омогућава приступ већој количини водних ресурса, посебно у аграрној производњи. У том смислу ће улога нанотехнологија вероватно бити од огромне важности у годинама које долазе.
Већина склопљених билатералних споразума није испоштована до
краја у свим својим захтевима. Тешко се државе одричу оних права за које
сматрају да им суверено припадају у потпуности. Захваљујући бројним
напорима међународне заједнице, већина сукоба и спорова није попримила епитет глобалног утицаја и сукоба. У пракси, решавање спорова и
смањење тензија функционише успореним процесом. Као што је већ поменуто, за адекватан и експедитиван одговор на водну кризу, неопходно је
дефинисање мера и институција за правовремено реаговање. Тренутни
утицај међународног права на пољу водне кризе није на завидном нивоу,
али се озбиљније позитивне промене очекују у будућности са циљем пружања адекватног одговора на насталу кризу или сукоб.
Да би се у будућности на пољу конфликата превентивно деловало,
неопходно је дефиннисање стратегија и активности. Потребно је разграничити предмет и проблем код настанка сукоба, упознати се са свим утицајним факторима и на прави начин сагледати интересе сукобљених страна. Међународна заједница у будућности свој рад треба да усмери на
дефинисање свих неопходних активности и мера како би се ови сукоби
предупредили или да се на њих правилно реагује.
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Ivana Srejić
Dejana Jovanović Popović
SECURITY OF WATER RESOURCES:
CONFLICTS AND CLIMATE CHANGE
Summary
The period after the Cold War is characterized by the appearance and definition
of new forms of threats. The 21st century witnesses environmental changes such as
higher annual temperatures, melting glacier, hurricanes, floods or droughts. Climate
change in synergy with demographic, economic and political factors contributes to reducing water availability and preventing partial or complete access to water resources.
The demand and competition for water resources are likely to create tensions or violence between groups of people or even nations. It is very important to analyze social
uprising over water resources through geopolitical relations, economy, social and demographic changes that might have a huge impact not only on national and regional, but
also on international relations and security. The international community should direct
its work to the defining all necessary activities and measures in order to prevent violent
water conflicts in the future.
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НАУЧНА РЕВОЛУЦИЈА XVII И XVIII ВЕКА И ЊЕН ЗНАЧАЈ ЗА
РАЗВОЈ ГЕОГРАФИЈЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕКОЛОГИЈЕ
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Извод: Током XVII и XVIII века наступа промена у начину мишљења и разумевања света. Наука постаје доминантни ауторитет у разумевању природе и материјалне стварности. Аргументацију средњег века (најчешће свете књиге и ауторитети Цркве) замењује нови аргументи – наука и снага истине. Географија животне
средине и екологија настају са развојем матичних наука: географијa, биологијa,
економијa, геологијa, социологијa, али и многих других. Посебно значајан импулс
је била појава нових теоријских и емпиријских приступа у проучавању односа живог света и људског друштва са окружењем (животном средином). Рад анализира
појаву и развој научне мисли током периода научне револуције, посебно оне сегменте нуклеусних знања релевантне за екологију и географију животне средине.
Кључне речи: развој, проблеми, екологија, животна средина, еколошки процес
Abstract: During XVII and XVIII centuries, the way of thinking and understanding the
world were changed. Science became dominant in understanding nature and material
reality. Used arguments during middle century (mainly Holy book and church authority)
were exchanged for science and power of the truth. Environmental Geography and
Ecology arise from the development of mother's sciences: geography, biology, economy, geology, sociology, but also many others. A particularly significant impulse was
emergence of the new theoretical and empirical approaches in studying the relationship
between the living world and human society with the environment. This paper analyzes
the emergence and development of scientific thinking during the period of scientific
revolution and great geographical discoveries, with focus on those segments of the nucleus knowledge relevant to ecology and environmental geography.
Key words: development, problems, ecology, environment, ecological process

Увод
Милинчић и др. (2016, 2017) у часопису Глобус (бр. 41 и 42) Српског географског друштва објављују радове у контексту анализе развоја научне мисли и идеја релевантних за настанак географије животне средине и
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екологије. Анализирана је историјска вертикала од античког и средњовековног периода до хуманизма и ренесансе, односно великих географских
открића. Дат је пресек релевантних идеја и чињеница, посебно они сегменти нуклеусних знања релевантни за дискурс науке о односу окружења и
људског друштва, а који су овде препознати као екологија и животна средина. Такође ова тема је, нарочито њен антички период развоја, предмет
анализе Ђорђевић и Михајловић (2015).
Током XVII и XVIII века наступа промена (револуција) у начину
мишљења и разумевања света. Наука постаје доминантни ауторитет у перцепцији природе и материјалне стварности. Аргументацију средњег века
(најчешће свете књиге и ауторитети Цркве) замењује нови – наука и снага
истине. Истина која се могла проверавати (тестири) - потврдити или негирати. Ова револуција се често назива коперниканском, а наука постаје
ослонац разумевања реалног света, егзистенције и развоја друштва.
Развио се снажан интерес за научна истраживања, посебно феномене
природе као предмет интересовања. Теологија и догматске представе су
све више потискиване јер нису биле окренуте реалном свету, човеку и
овоземаљском животу. Модерни поглед на свет и механицистичку парадигму, зачету Беконом, утемељиће многи теоретичари овог периода, а посебно Декарт, Лок, Марш, Дарвин и други.
Истакнути ствараоци и научна револуција
Декарт (René Descartes, 1596-1650) - математичар и филозоф, дaje
посебан допринос данашњем стању и разумевању односа у систему човек
- природа. Његовим идејама се приписује утицај на дуготрајно лош однос
човека према окружењу, посебно животињама (механицистичко схватање
животиња као машина), деградацији природе и развоју антропоцентричног
(социоцентричног) друштва – изузетност човека у односу на друге живе
врсте (друштво изнад и изван природе).2 Математику види као универзалну науку, извор свих сазнања и основу за разумевање света.
Схвата да, у тадашњим условима развоја научне мисли, свет у целини није погодан модел систем научног истраживања, разумевања и логичког закључивања. Зато, у другом правилу о научном методу истиче да
сваки проблем треба рашчланити на онолико делова, на колико је то могуПарадигма људске изузетности („human exceptionalism paradigm” - HEP) је дуго
била, а делом је и данас, владајућа основа за разумевање света и модел односа људског друштва и окружења. Зачета је у античком периоду (Сократ и Протагора), а
од ренесансе постаје све доминантнији концепт у европској филозофској мисли.
Развијена је теза о бесконачности и аутоматизму друштвеног напретка и развоја у
којој природа представља само средство за остварење људских потреба и жеља.
2
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ће и колико је потребно, а све у функцији њиховог најбољег решавања.
Његове идеје су основа дуготрајног егзистирања дихотомије између друштва и природе. Ово је чудна, а за холистичку слику разумевања света и
непожељна појава. Међутим, она је реалност која континуирано обликује
знање, политику и етику људског друштва дуже од три века. Иако, у глобалу, постоји само један свет, постала је уобичајена претпоставка да је он
заправо подељен на два дела:
- свет природе и
- свет културе.
Земља је за њега једна од великог броја охлађених звезда. Током
овог процеса она је добила грађу слојевите структуре. Метали су се, као
тежи елементи, диференцирали према њеном средишту, а вода и ваздух
као лакши према површини. Хлађењем су се површински делови сажимали и деформисали (набирање и ломљење) – настанак рељефа.
Лок (Јohn Locke 1632-1704) - филозоф и политичар, један од утемељивача емпиризма (знање изведено из искуства). Има велики значај у развоју механицистичког погледа на свет, антропоцентризма и савремене
културе друштва потрошачког менталитета. Друштво сагледава као скуп
појединаца који сами себи одређују циљеве. Зато оно, према својим члановима, има само једну сврху постојања: заштиту постојећег и стицање новог богатства. Из овога следи да је заједнички интерес основа организовања друштава и држава.
Имајући у виду материјални императив организације и одржања
друштва, држава мора да осигура људима право и могућност да природу
искористе за акумулацију богатства, по сопственој жељи. Људи су власници природе, борба против ње је реалност, она мора бити освојена, а све са
циљем људске среће оличене у стварању новог и све већег богатства.
Исконска природа нема вредност по себи, она је безвредна уколико није у
директној функцији људских потреба. Друштво мора бити ослобођено
зависности од природе. Његова филозофија разумевања односа у систему
друштво - природа, човека ставља изван и изнад природе, са далекосежним негативним еколошким ефектима.
Хук (Robert Hooke, 1635-1703) - физичар, математичар и проналазач.
Даје велики допринос и нову перспективу истраживачког и научног рада
на откривању микро и макро света живе и неживе природе. Унапређује
микроскоп (увећање 40 пута) - којим открива ћелију као основну јединицу
живих организама, а истражује и структуру неких минерала. Написао је
дело „Микрограф” – техничко упутство за коришћење микроскопа.
На нивоу макро истраживања доказује да се Земља и Месец крећу
око Сунца, по елипсоидној путањи и гравитацију небеских тела. Такође и
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утицај топлоте на истезање материјала. Фосиле сматра остацима савремених животиња и биљака засутих седиментима. Доста пажње посвећује еволуцији Земљине коре. Верује да су земљотреси некада били јачи и разорнији, а њима и приписује улогу у нестанку митског копна Антлантиде.
Левенхук (Antonie Philips van Leeuwenhoek, 1632-1723) - оснивач
микробиологије, а унапредио је технику прављења оптичког стакла, са
сочивом које увећава 280 пута. Први је посматрао једноћелијске организме, мишићно ткиво, бактерије, проток крви у капиларима и друго.
Открио је да су бактерије узрочници колере и тетануса. Један је од првих
који је проучавао ланце исхране и регулацију популације.
Заступа идеју да семе живота долази из ваздуха. Овај став је подржао и Пастер (Louis Pasteur, 1822-1895), а средином XX века је она можда
послужила за конципирање теорије о панспермији, односно да је живот на
Земљи космичког порекла. Ова теорија има неколико прелазних решења, а
најчешће је уважавана она да су на Земљу из космоса стигли саставни
(градивни) чиниоци живота посредовањем комета и метеорита.
Фон Карловиц (Hannß Carl von Carlowitz, 1645-1714) - дуго обавља
функцију главног управника Канцеларије за рударство Краљевине Саксоније. Анализира економске проблеме и перспективе утицаја недостатка
шума у околини Фрајбурга у контексту континуиране организације рударства и металургије. Године 1713. у Лајпцигу објављује књигу „Инструкције за гајење природних шума” (Sylvicultura Оeconomica - Anweisung zur
Wilden Baum=Zucht). Даје временску анализу стања залиха и ограничености ресурса дрвета, али и његове растуће потрошње – кључног грађевинског и енергетског ресурса тог времена.
Уместо експлоатације шума предлаже модел газдовања (управљања)
шумама као начина да се обезбеди њихово дуготрајно стабилно и одрживо
коришћење. Понуђено решење је у одрживом приносу (nachhaltiger), односно успостављању равнотеже између обнове (садње) и сече шума.3 Идеја о
Мосер (Wilhelm Gottfried von Moser, 1729-1793) 1757. критикује прекомерну потрошњу дрвета и упозорава на могући негативан утицај на будуће генерације. Grober
(2010) у историјској анализи концепта одрживости указује да се током овог периода
већи број појединаца залаже за одрживо шумарство, очување шума, оснивање одрживих шума (woodlands nachhaltig), а са циљем добробити за будуће генерације.
Године 1792. у одељењу за рударство Пруске, појам одржива употреба је дефинисан
као „стабилно и сигурно коришћење ресурса усмерено ка равнотежи годишњег приноса и потрошње”. Пруска управа за шуме овај појам дефинише као коришћење
које ће будућим генерацијама донети најмање онолико користи колико убирају
тадашње. Скован је и термин ewige Wald (вечна шума) у циљу успостављања равнотеже између произведених и потребних количина дрвета (Grober, 2012).
3
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непрекидној, доследној и одрживој употреби („continuierliche beständige
und nachhaltende Nutzung”), односно одрживом развоју сада је кључна тачка науке, политике и праксе развоја савременог друштва.
Критикује устаљени процес брзог претварања шумских простора у
обрадиве површине. Признаје да пољопривреда доноси бржу зараду, али
наглашава да сеча шума дуготрајно ствара општу штету привреди и стању
окружења. У циљу повећања залиха дрвета предлаже да се део пољопривредних површина поново врати шумама и то култивисаним.
Власницима земљишта даје савете о начинима садње, гајењу, сечи и
обнови шума које ће гарантовати стабилан и одрживи принос. Његов апел
је имао значајан локални и регионални ефекат, али је стара пракса још
дуго одржавана у осталим деловима света. Век касније њихово глобално
нерационално коришћење је настављено. Године 1810. САД су потрошиле
2 милиона t дрвета (еквивалент од 2.600 km2 шуме) за производњу 49.000 t
сировог гвожђа (Mosley, 2010).
Њутн (Isaac Newton, 1642-1727), физичар, математичар, астроном и
филозоф природе. Заслужан је за велики број важних научних открића и
низа савремених теорија. Такође, бавио се алхемијом, теологијом и историјом. У делу „Математички принципи природне филозофије” из 1687.,
описује универзалну гравитацију и три закона кретања као темеље класичне механике и других закона физике. Први је показао да су кретања тела
на Земљи и кретања небеских тела детерминисана истим законима физике.
Као резултат сопствених истраживања оптичких појава први рефлексиони (огледалски) телескоп (1668), који до данас остаје основно средство за проучавање видљивог дела универзума (познат као Њутнов телескоп). Изводио је експерименте у оптици и утврдио да се бела светлост
састоји од спектра боја које чине природни феномен понат као дуга. Предложио је теорију о пореклу звезда. Био је истински верник и проучавао је
Библију, а под њеним утицајем је прошлост цивилизације (нарочито Египта и Грчке) погрешно разумео - временски кондензовао и подмладио.4
Зусмил (Johann Peter Süssmilch, 1707-1767), свештеник, јавни радник
и научник универзалног образовања. Радио је на различитим темама у науци, филозофији, лингвистици, религији и политици. Зачетник је статистичке демографије у Пруској (Немачкој). Базе података за његов пионирски
рад биле су црквене књиге венчаних, рођених и умрлих. Схватио је да
Свакако да су му биле познате и раније расправе на ову тему. Ушер (James
Ussher, 1581-1656), англикански надбискуп Армага и примас Ирске, проучавањем
Библије (Старог завета), пре свега породична стабла и остале историјске изворе,
закључује да је Земља створена у подне 23. октобра 4004. године пре н. е.
4
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нема добре статистике без доброг узорка и вишегодишњег посматрања.
Пре свега велики број анализираних појава и обухват близак потпуном.
Најважнијe дело је објавио 1741. године под насловом – Божански
поредак односа полова, рађања, смрти и репродукције (Die göttliche Ordnung…). Друго допуњено издање појавило се након 20 година, а најпознатије је оно публиковано постхумно 1775. године. Утврдио је да у
дужем временском периоду постоји стални однос полова у популацији
(1.000 : 1.050) у корист мушке. Да је стопа раста становништва у урбаним
срединама нижа него у руралним, па урбанизацију препознаје као фактор
који ограничава његов раст. Укупну популацију свог времена је проценио
на једну милијарду, са потенцијалом даљег раста током наредних неколико векова, све до максималног броја од 14 милијарди становника.
Све демографске промене (рађање, смрт и укупан број становника)
тумачи као резултат Божје воље и координације са циљем одржања хармоније и природног реда. Да постоји „системски механизам”, или закон хомеостазе, који регулише бројност човечанства до нивоа достизања природних граница егзистенције. Ангажовао се на подизању младих шумских
засада, урбанистичком планирању и другим јавним пословима.
Руђер Јосип Бошковић (1711-1787) - универзални стваралац (филозоф, физичар, астроном, математичар, педагог, геолог, архитекта, археолог
и дипломата) и члан већег броја европских академија наука. Први је изнео
идеју да Земља има облик геоида, тела које је слично ротацијском елипсоиду. Израчунао је димензије и спљоштеност Планете. Претоставио је различиту специфичну густину између горњих и доњих слојева Земљине
коре. Открио је да Месец нема атмосферу.
Истраживао је низ природних феномена: кретање комета, поларну
светлост, плиму и осеку. Године 1749. објављује анализу о вртложном
ветру који је нанео велику штету на простору у околини Рима. Радио је на
исушивању мочвара. Такође и на статичким проблемима културних објеката у данашњим државама Италији и Аустрији.
Тврдио је да се тела састоје од безброј невидљивих и недељивих
честица (атома) које немају величину, већ су само геометријске тачке.
Својим радом је дао значајан допринос савременом тумачењу сложене
структуре атома. Творац је теорије међумолекуларних сила, а његов рад се
уважава да је претеча теорије релативности конципиране од Ајнштајна.
Кант (Immanuel Kant, 1724-1804) - филозоф, свестрани научник и
педагог. Има велики значај за настанак научне географије. Benjamin (1989:
220) указује да је Кантова интерпретација Лисабонског земљотреса из
1775. године „почетак научне географије у Немачкој”. Изненађен и фасциниран његовим ефектима дуго и темељно је сакупљао информације о
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догађају (земљотрес, пожар, цунами) и први формулише теорију која узроке базира на природним факторима.
Први је универзитетски професор физичке географије у оквиру које,
осим природних особина и процеса на Земљи, разматра и резултате утицаја људи на њу. Узроке ерозивних процеса и смањења плодности земљишта сагледава и као последицу немарности људи у његовом коришћењу.
Држао је наставу и из низа других универзитетских предмета: антропологија, физика, метафизика, математика, логика, педагогија и минералогија. Његов рад карактеришу две или три фазе стваралаштва, а у зависности од доминантног утемељења (материјалистички или идеалистички)
погледа на свет. Тумачи многобројне теме значајне за разумевање реалног
окружења, посебно из историје природе - Земље и Космоса.
Године 1754., у два тома, објављује рад под насловом „Питање, да
ли Земља стари, физикално разматрано”, као посебно значајног проблема
теорије настанка и еволуције Земље. Bojanić и Jovanov (2012) га уважавају
за прву јасну научну дискусију, о методу одређивања старости Земље при
посматрању промена на њеној површини. По њему, Земља се након
изласка из хаоса згрудњавала и постепено прелазила из течног у чврсто
стање, све док раздвајање копна од мора није достигло равнотежу, односно „поредак и лепоту на целокупној површини Земље”.5
Природу сматра свемогућом, са дуготрајним процесима еволуције и
тешко достижном равнотежом. Велики значај има и дело Општа историја
природе и теорија неба (орг. Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des
Himmels) објављено 1798. – 43 године након предаје рукописа у штампу.
Живот сагледава као општу појаву, а тиме и могућност да је већина
планета насељена. Разматра питање да ће људи на Земљи можда једног
дана морати да „уступе место” за могући долазак неких виших и савршенијих човеколиких или других бића. У расправи „Критика практичног
ума” (најважнија од три његове Критике) Земљу сагледава као само једну
тачку у свемиру (један од мноштва светова), а да живе јединке материју
привремнено, током живота, позајмљују и нужно је враћају Планети.
Бифон (Georges-Louis Leclerc - Comte de Buffon, 1707-1788) - аутор
дела „Историја природе - општа и посебна”, у 44 тома (од 1749. године до
смрти - 36 и постхумно - 8). Ово дело представља систематизован приказ
дотадашњих знања (космологија, геологија, биологија, антропологија,
Уважава се његов допринос у настанку хипотезе хладне маглине (Кант – Лапласова хипотеза). Користи и разрађује идеје Сведенборга (Emanuel Swedenborg,
1688-1772), које касније Хершер (William William Herschel, 1738-1822) и Лаплас
(Pierre Simon Laplace, 1749-1827) новим доказима обликују и утемељују као једну
од најпостојанијих и најприхватљивијих хипотеза о еволуцији и настанку Земље.
5
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палеонтологија...), али и нових чињеница и синтеза у науци значајних за
екологију и географију животне средине.6
Интересовао се за порекло и еволуцију Сунчевог система и Земље,
са претпоставком да су планете настале као последица ранијих судара
комета и Сунца.7 Негирао је концепт Великог потопа. Историју Земље је
значајно продужио (прво на 75.000, а касније на 500.000 година) и предложио њену периодизацију на седам историјских фаза кроз које је Земља
прошла, а седма и последња је она у којој доминира човек (људска епоха).
Иначе појаву живота на Земљи датира на период од пре 37.000 година. Да
сав живи свет има заједничко порекло. Анализом фосила закључује да су
промене и разноврсност живог света резултат еволуције, а не истовремене
креације свих облика живота од неке натприродне силе.
Тумачи јединство животиња и биљака, њихово распрострањење и
однос са окружењем, комплементарност врста и промене под утицајем
услова средине (преко тзв. „органских честица”). Најранији људи су морали бити беле коже, а касније је под утицајем природе (окружења) и(ли) лоше исхране дошло до еволуције (дегенерације) и појаве других раса.
Значајну пажњу поклања великој сличности тела људи и мајмуна.
Ипак, обазрив на могуће реакције Цркве и шире јавности, изоставио је
директне расправе о њиховом могућем „сродству”, односно заједничком
пореклу. Дарвин у предговору шестог издања књиге „Порекло врста”, када
је његова смела замисао већ увелико нашла своје присталице, пише да
основнa идејa природне селекције потиче од Аристотела, а да јој је Бифон
дао научну основу.
Glacken (1963: 1967) га сврстава у прве научнике који су директно и
темељно заинтересовани за разумевање утицаја људи на природу. Централна тема његовог интересовања, али и оно по чему је претходио другима,
је питање - до ког су степена људи трансформисали своје природно
окружење? Упоређивао је насељенe и ненасељенe просторe и закључује:
- давно и континуирано настањене територије имају мало шуме, језера и мочвара, а доминирају пустаре и шибљици и
- планине су огољене, а земљиште мање плодно – због мањка органске материје које шуме, посечене у току насељавања, производе.
Карактерише га чврст став у раду и писању текстова (иако је био верник често је
био у сукобу са Црквом), а стил писања у коме доминирају тврдње, а не претпоставке и могућности. Зато је током рада, а под утицајем нових сазнања или доказа
често накнадно мењао своје првобитне ставове. Осим рада у науци био је и успешан практичар - директор ботаничке баште у Паризу током скоро пола века.
7
Верује се да је у једном тренутку дошло до судара неког небеског тела и прото
Земље и стварања два дела система Земља - Месец. Ово се узима за објашњење
исте старости Земље и Месеца (Allaby, 2000: 20).
6
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Лине (Carl von Linné, 1707-1778) - ботаничар и свестрани природњак, творац таксономије и систематике живог света. Користећи есенцијализам (филозофска поставка Платона о суштинском својству - есенцији),
даје први систем класификовања живих организама. Њу пре свега заснива
на морфологији, односно одликама спољашње и унутрашње грађе. Разликовао је два царства: биљке и животиње. Људе је сврстао у животињско
царство, класу сисара и ред примата, а као резултат ове класификације
човек је назван Homo sapiens.
Заступа ставове о божанској креацији живог света и непромењивости врста. Природу сагледава као арену неприкидне борбе („сукоб свих
против свих”) за преживљавање, неопходне за одржање равнотеже као
саставног дела „Божанског реда” у природи. Дао је називе за преко 4.000
различитих живих врста.
Хатон (James Hutton, 1727-1797) - верује у дугу, цикличну и скоро
бесконачну историју Земље. Њу чини низ асиметричних цикличних промена – брзог стварања (издизања) и споре разградње (тоњења). Оваквим
идејама се апсолутно конфронтирао са владајућим мишљењима свога
доба. Током овог периода акумулирано је обиље различитог знања о стенама, слојевитој грађи Земље, фосилима и минералима, али није било
одрживих научних синтеза до нивоа теорија.
Хердер (Johann Gottfried Herder 1744–1803) у делу „Мисли о
филозофији историје” механицистичке визије света замењује виталистичким или органицистичким што је подразумевало промену схватања
природе. Био је велики противник просветитељства и допринео је развоју
романтизма.
Свет је по њему велики организам, у коме је све међусобно повезано
услед деловања ирационалне виталне силе, која прожима целу природу.
Друштво је такође организам у процесу непрестаног раста. Историја се
налази на продужетку природног процеса. Свет, тј. два његова дела,
природа и историја, чине јединство подређено закону природе „усађеном у
суштину ствари”. Та теза је слична тврдњи о јединству човека с остатком
природе. За Хердера историја је у суштини „чиста природна историја
људских снага, деловања и токова” (Herder, 1962, t. II: 170).
Ламарк (Jean-Baptiste de Monet Lamarck, 1744-1829) - ботаничар,
зоолог, природњак, професор и управник ботаничке баште у Паризу. У
науку уводи појмове - инвертербрати (бескичмењаци) и животни простор
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под којим подразумева спољни покривач Земље. Овим се може означити
као директан претходник настанку појма биосфера.8
Током 1809. даје прву фундаменталну теорију биолошке еволуције и
негира идеју божанског стварања непромењивих врста. Заснива је на концепту активног прилагођавања и генерацијског наслеђивања стечених особина. За своје време је била прогресивна, али није укључивала идеју о
утицају окружења - природној селекцији, већ о могућностима које пружа
окружење. Природа даје шансу да се организми развијају кроз употребу
одређених органа и способности или смањују њихову функционалност
кроз пасивизацију. Еволуција се по њему не одвија по правој линији.
Заступа идеју јединства природе, где се живот и његова физичка
средина непрестано преплићу. Да изучавање Планете треба да укључи
разматрање атмосфере, Земљине коре и живих организама. Биологија,
наука о живим огранизмима (животу), може бити цењена само када узима
у обзир и окружење, заједно са Земљином кором и атмосфером.
Сматра да живот није изолована појава, већ део целине зване природа. Да је Бог створио материју и природу, а живи и неживи чланови
настали су од материјалних елемената под утицајем природе – теорија
спонтане генерације. Разлог за развој организама, од нижих ка вишим
формама, види у урођеној тенденцији повећања сложености и савршенства. Да промене подстичу услови окружења и потребе организама, али
на начин да спољашњи услови само дају нове могућности, а не и да је
природа директан агенс. Као одговор на нове активности и нове навике
њихово деловање у потпуности мења организацију и морфологију, прилагођену том виду еволуције. Инсистирао је на наслеђивању стечених особина, а није предвидео могућност природне селекције.
У делу „Зоолошка филозофија” упозорава да друштво „због предмета који задовољавају његове тренутне потребе, свуда уништава дрвеће
које чува земљиште, што брзо доводи до неплодности, пресушивања извора, нестанка животиња које су ту имале своју храну, и да су велики делови
Планете, некада веома плодни и у сваком погледу веома насељени, сада
голи, неплодни, непогодни за живот и пусти. Рекло би се да је предодређен да, пошто Земљу учини ненастањивом, сам себе искорени” (Lamarck,
1809). Хекел истиче да је управо у овом делу дата прва систематски засноTермин је уведен у геолошку науку 1875. године од стране Зиса (Eduard Suess,
1831-1914), а означава омотач Земље настањен животом. Међутим, Вернадски
(Владимир Иванович Вернадский, 1863-1945) је створио модеран концепт
биосфере као планетарног феномена. Прве формулације овог појма даје на својим
предавањима у Паризу, а целовиту теорију је публиковао 1926. године. Данас се
он уважава за оснивача учења о биосфери.
8
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вана презентација теорије о пореклу врста и да зато представља почетак
новог периода у научном и интелектуалном развоју човечанства.
Малтус (Thomas Robert Malthus, 1766-1834) - има дубок и трајан
утицај на низ наука. За економију, демографију и екологију се често сматра и њиховим оснивачем. Радовима третира различите теме, често и оне
већ актуелне.9 Међутим, расправе су му такве да скоро два века континуирано одржавају пажњу научне, стручне, политичке и шире јавности, али
и супротстављена тумачења.
У делу „Есеј о популацији” из 1798. године расправља о проблему
неравномености стопа раста светске популације и производње хране. Срж
проблема препознаје у чињеници да становништво расте геометријском
(2,4,8,16...), а производња хране аритметичком прогресијом (1,3,5,7...).10
Различите стопе раста ових категорија су ограничавајућ фактор континуираног друштвеног напредка и људског благостања.
На основама ове диспропорције објашњава лош стандард и тешке
животне услове, посебно маргиналних и најсиромашнијих друштвених
група. Њих сматра одговорним за тешко стање у друштву јер се размножавају изнад оквира сопствених материјалних услова за пристојан живот и
тиме увећавају беду.
Суштинска полазишта су да ће интензитет раста броја становника
премашити способност окружења да обезбеди ресурсе и услове за живот, а
да ће њихова потрошња, деградација и општи дефицит повратно утицати
на смањење популације преко глади, болести и ратова. Појаве које потенцијално повећавају морталитет и скраћују људски век (тешки услови рада
и становања, лоша исхрана најмлађих, глад, болест, епидемије, ратови,
стагнација животног стандарда радника и сељака и друго) препознаје као
логичне механизме одржања равнотеже између бројности људске популације и могућности окружења да је подржи.
Временом, ови ставови постају основа тзв. покрета малтузијанства
(касније и неомалтузијанства) који се шири од Енглеске и Немачке до
планетарног нивоа. Његов рад је често критикован као ненаучан, нехуман
и политички мотивисан. Противио се социјалним издвајањима Цркве и
државе за сиромашне и вишечлане породице. Ову помоћ доживљава као
подстицај још већег повећања њиховог броја и укупне беде у друштву.
Прво поглавље садржи напомену: „Најзначајнији аргумент који ћу навести свакако није нов”.
10
Egerton (2009: 186) указује на грешке у радовима Малтуса, које су остале непримећене од његових критичара. За раст броја становника користи информације које
стижу из Америке (популација се удвостручила за 25 година), а за динамику продуктивности пољопривреде искуства из Енглеске.
9
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Веровао је да би њено ускраћивање мотивисало сиромашне да нађу запослење и рађају мање деце.11 Најчешћи приговори његових критичара односе се на чињеницу да није уважио могућност нелинеарног раста продуктивности пољопривреде, развојем технике и технологије. Има оправданих
мишљења да су идеје Малтуса послужиле Дарвину за конципирање теорије о природној селекцији и еволуцији.
Фурије (Jan-baptiste Joseph Fourier, 1768-1830) - математичар, физичар и дипломата. Бавио се теоријом топлоте и енергетског биланса планета. Утврђује да би Земља (доњи слојеви тропосфере), са својом величином и удаљеношћу од Сунца, морала имати нижу температуру од постојеће, ако се загрева само енергијом сунчевог зрачења.
Трага за могућим додатним изворима енергије или условима њеног
задржавања као фактора који утичу на топлотни биланс Земље. Године
1824. даје тумачење да температура на површини Земље у великој мери
зависи од састава гасова у њеној атмосфери - коју описује као стаклену
посуду која задржава топлоту. Тако је поставио темеље појма и концепта
сада познатог као ефекат стаклене баште. Тиме је покренуо интересовање
и помогао да све битније законитости на ову тему буду дефинисане до
краја XIX века.12 Вероватно је најбоље могао да разуме и објасни глобално
лоше временске прилике током 1816. – година без лета, а као последице
велике ерупције вулкана Тамбора 1815. на острву Сумбава.
Фон Хумболт (Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt,
1769-1859)13 и Ритер су истакнути заговорници универзалног знања и
Велика Британија је прва у свету почела, а затим, са већим и мањим успехом,
спроводила политику бриге о сиромашнима. Премијер William Pitt је 1796. године, током привредне кризе и великог пораста сиромаштва, увео амандман у Закон
о сиромашнима по коме веће породице добијају већу помоћ (Bonar, 1924: 29), а
први пут је и препознато право на егзистенцијални минимум прихода.
12
Изненађење је било када је Тиндал (John Tyndall, 1820-1893) 1850. године у
покушају да идентификује гасове одговорне за ефекат стаклене баште утврдио да
то нису ни азот (N) ни кисеоник (O2), иако чине 99% укупне запремине атмосфере. На основу његових радова Архениус (Svante August Arrhenius, 1859-1927)
1896. године доказује да је сагоревање угља одговорно за повећање концентрације CO2 у атмосфери, а то даље утиче на акумулацију енергије која примарно
потиче од Сунца и повећава температуру на Земљи. То значи да актуелни проблем
глобалног загревања није последица недостатка знања већ континуираног
неадекватног понашања друштва.
13
Млађи брат дипломате, лингвисте, филозофа и реформатора Пруског образовног система Фон Хумболтa (Friedrich Wilhelm Christian Karl Ferdinand von Humboldt, 1767-1835). Стандардизовао је систем образовања од основних и средњих
11
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најзаслужнији су за настанак модерне (научне) географије. Хумболт је
један од најзначајнијих теренских истраживача у географији и биогеографији, успостављајући их блиско будућим наукама – географија животне
средине, екологија, биогеографија и наука о систему Земље.
Један од главних задатака који је ставио пред географију је да паралелно проучава природу и утицај друштва на њу. Увек је имао у виду да
човек зависи од природе и да се њој прилагођава. На почетку свог истраживачког и научног рада био је у прилици да се упозна са искуством
природњака Форстера (Johann Georg Adam Forster, 1754-1794), учесника
велике поморске експедиције (1772-1775) капетана Кука (James Cook) на
његовом путу око света. Од њега је прихватио праксу пажљивог посматрања, прикупљања материјала14 и вођења теренских дневника.
Веровао је да природа има унутрашњу логику и да може бити објашњена кроз разумевање узрочних веза и односа. Међутим, истицао је да се
у дугом и сложеном ланцу ових односа ни један сегмент не сме посматрати изоловано. Тако је 1800. године, у данашњој Венецуели, закључио
да је пад нивоа воде у језерима, које је раније посећивао, последица
крчења шума и обраде земљишта за гајење индига.
Његова мисао „Све је у међусобној вези” представља наговештај
настанка науке „О систему Земље” која се тек сада конституише. Посебан
значај има монументално дело „Космос”, написано у позним годинама
живота, где паралелно анализира природу и друштво. Ставом да је све у
међусобној вези инсистира на холистичком схватању света и претеча је
многих савремених еколошких принципа. Његов концепт холизма је током
XIX века често био узор у географским, биолошким и геолошким расправама. Добро је познавао природу и разумео њену холистичку структуру.
Идентификовао је везе између организама и њиховог окружења,
посебно појединих врста биљака и климе, за шта је сматрао да ће бити
будућа биогеографија. Допринео је да се еколошки правац у географији
живог света, посебно биљака протеже кроз целу прву половину XIX века.
Проучавао је климу у различитим деловима света и израдио карту изотерми, открио је везу између климе и природне вегетације, зонирао фитогеографске регионе (фитоценозе).
Научна традиција географије животне средине и биогеографије зачета је 1799. године када су Хумболт и Бонпланд (Aimé Jacques Alexandre
Bonplan, 1773–1858) испловили из луке Коруња на северозападу Шпаније
школа до универзитета, а све са циљем стицања општег образовања. Његов образовни систем је убрзо постао образац који се ширио по Европи и остатку света.
14
Током експедиције je сакупио 60.000 узорка различитих врста флоре за потребе
даље обраде, истраживања и архивирања.
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у правцу америчког континента, а са жељом да се открију међусобни односи закона природе и како географска средина утиче на биљни и животињски свет. Његова експедиција је једно од најамбициознијих научних истраживања тог времена (10.000 km по америчком континенту са успоном на
планину Чимборазо - 5.900 m). Хумболт је за Симона Боливара, револуционара и ослободиоца већег дела Јужне Америке, истински „проналазач
новог Света”. Zonneveld (1995) истиче његову кратку и јасну дефиницију
пејзажа – да се ради о целокупном карактеру неког региона.
Ритер (Carl Ritter, 1779-1859) - универзитетски професор географије
и историје, организатор прве катедре за географију на универзитетима у
данашњој Немачкој и оснивач Берлинског географског друштва. Заједно
са Хумболтом утиче да током XIX века однос човек – природа буде
централнa тема географије, а она конципирана блиско будућим наукама:
географија животне средине и екологија. Ово је у развоју географије био
период кулминације холистичког погледа на свет, а након тога се она диверзификовањем – фрагментирала на већи број уско стручних дисциплина.
Његов рад је био оптерећен телеологијом, веровањем да су све
ствари и догађаји предодређени. Уважава се за директног оснивача културне географије која је по својој суштини блиска социјалној екологији. У
науку је увео низ нових појмова, од којих су посебно значајни: Erdkunde
(„Наука о Земљи”) и Zusammenhang („Висеће заједништво”). Нови појмови
одговарају његовом погледу на свет јединствене и целовите Планете, са
хармоничним везама, на свим нивоима, од локалног до глобалног.
Huggett, Robinson (1996: 3) указују на његово схватање да Земља
није мртва неорганска планета, већ један велики организам са многобројним живим и неживим компонентама, од којих свака има своје карактеристике и функције (Ritter, 1866). Зато географија треба да буде физиологија и компаративна анатомија Земље.15 Ове идеје се током друге половине XX века могу препознати у једној од популарнијих еколошких теорија конципираних од Ловелика (James Ephraim Lovelock, 1919-2016) – Геа –
Земља као живи организам са самомодификујућим подсистемима који чине укупан планетарни систем. Можда изворне идеје о живој планети и потреби да се изучавања Земље сматрају геофизиологијом потичу од Хатона.
Често је, иако велики ауторитет у науци, оспораван од стране савременика, нарочито због пренаглашеног инсистирања на законима природе.
Своје велико дело о општем погледу на свет - Наука о Земљи у односу на
Његов ученик Гујот (Arnold Henry Guyot, 1807-1884) заступа сличну идеју света
као живог организма (Guyot, 1850). Де ла Блаш (Paul Vidal de la Blach, 1845-1918)
је следио Ритера у гледању на земљу као на јединствену целину у којој се појављују хармоничне везе на свим просторним нивоима.
15
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природу и историју човечанства или Општа компаративна географија као
добра основа за студије и наставу у физичким и историјским наукама (Die
Erdkunde im Verhältniss zum Natur und zum Geschichte des Menschen, oder
allgemeine vergleichende Geographie, als sichere Grundlage des Studium und
Unterrihts in physikalischen und historischen Wissenschaften) - писао је од
1817. до смрти. Иако је објављено 19 томова обрађена су само два континента (Африка и Азија), а ово обимно дело никада није завршено.
Лајел (Charles Lyell, 1797-1875) - аутор је дела Принципи геологије
(три тома – 1830, 1831, 1833), једног од најутицајнијих научних достигнућа XIX века и основа модерне геологије. Заслужан је за савремено схватање еволуције површине Земље - производ физичких, хемијских и биолошких процеса кроз дуг период геолошког времена.
Анализира утицај људи на окружење и примећује да сеча дрвећа и
исушивање језера и мочвара имају јаку тенденцију да мењају изглед и
функције окружења. Међутим, склон је да верује како су укупне промене у
окружењу настале под утицајем људи безначајне у поређењу са оним
створеним од природе. Временом је кориговао ставове. Пре свега због
искустава у САД, где је сеча шума у Џорџији и Алабами створила услове
да се развију ерозивни процеси са ефектима стварања многобројних јаруга
и клисура, често импресивних димензија.
Подржавао је Дарвина, нарочито његову потребу да се реалније
сагледа геолошка прошлост Земље. Делом Принципи геологије даје значајан допринос у овом правцу, да се превазиђу владајући ставови о старости Земље од неколико хиљада до максимално неколико милиона година.16
Његов рад у геологији је био од директне помоћи Дарвину и теорији биолошке еволуције.
Користи фосиле за датацију релативне старости стена. Одбацује идеје о катастрофизму (потопу), односно да је далека прошлост била прожета
епизодама наглих и погубних догађаја. Заговара поступност промена,
сагласно садашњим условима и развија актуализам (униформизам) као
упоредно историјски метод истраживања (непромењивост закона природе,
процеса, динамике и услова). Није довољно јасно да ли је он творац теорије униформизма или је само подржао Хатона. Свакако да је допринео да
основна идеја у истраживању буде садашњост као кључ за разумевање
прошлости (The present is the key to the past).

Први боље познати прорачун о старости Земље, заснован на библијској хронологији, направио је Теофил (Teophilus) из Антиоха 169. године н. е. Њен настанак
он датира на 5529. године пре н. е.
16
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Конт (Auguste Comte, 1798-1857) - математичар и филозоф, дефинише појам социологија и примењује научни метод у истраживању људског
друштва. Заступа идеју да је за успешан рад у социологији неопходно познавање наука које помажу разумевање функционисања природе (физика,
биологија, хемија, математика, астрономија и друге). Године 1837., са позиција позитивизма (искуство као начин и извор сазнања), дефинише истраживачке проблеме између друштва и окружења који би данас одговарали
релацији социјална географија – хумана екологија – социологија.
Препознаје да се организам не може одвојити од свог окружења.
Исто дефинише као скуп спољних утицаја којима је подређено свако живо
биће. Не само ваздух и вода, који окружују организам, већ и притисак,
земљина тежа, кретање, топлота, светлост, електрицитет, магнетизам;
укратко све што може деловати на живо тело. Али то није једносмерно дејство. Организам и његова средина утичу једно на друго, јер према универзалном закону неопходне еквиваленције између акције и реакције, околни
систем не би могао да се модификује, а да овај не врши одговарајући утицај. Целина се модификује и трансформише (према: Fransoa, 1978).
Либиг (Justus von Liebig, 1803-1873), један од првих савремених
хемичара, чија лабораторијa постаје узор за њихову каснију организацију.
Истражује ограничавајуће факторе окружења и конципира правило капацитета (носивости) простора према најдефицитарној компоненти. По њему
(Либигово правило минимума - 1840) је и назван овај закон (често описиван као „принцип конвоја” - брзина најспоријег брода одређује брзину
конвоја). Ограничавајући фактор може да буде неки од услова у окружењу као што су: вода, храна, температура, простор. На пример, ако станиште има довољно хране за 10 јединки, воде за 20, а простора за 100,
носивост је 10. У овом случају храна је ограничавајући услов (минимални
фактор). Уколико се количина хране повећа носивост ће бити детерминисана следећим фактором у минимуму.
Омогућио је откриће основа о агрохемији, пресудно значајних за
индустријску производњу минералних ђубрива, али и продуктивности у
пољопривреди. Открио је да се биљке хране азотним једињењима, минералима и водом из земљишта и угљен-диоксидом из ваздуха.
Његово највеће откриће је азотно вештачко ђубриво.17 У Енглеској
се индустријско добијање суперфосфата за пољопривреду усталило од
Током његовог рада дошло до изразитог увећања иновација у пољопривредној
механизацији (1836. - комбајн са погонском вучом запрежних животиња, 1838. –
челични плуг, 1840. - усавршена сејачица, 1855. – употреба парне машине у обради (орању) земљишта) и популационој генетици (1865. - откриће теорије наслеђа
(генетских закона) код биљака и животиња и друго).
17
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1843., а азота у Немачкој од 1895. године. Често се њему приписује тзв.
хемијска филозофија пољопривредне технологије која пун замах добија
током зелене револуције 60-их година XX века. Односно, да је његов рад
омогућио раст утицаја хемије у пољопривреди и њену победу над
биолошком филозофијом органског јединства и здравља земљишта.
Марш (George Perkins Marsh, 1801-1882) - филолог, природњак и
амбасадор САД у Краљевини Италији (1862-1882). За географију животне
средине, историју природе и екологију је написао значајна дела „Човек и
природа: или физичка географија модификована људском руком” (Man
and Nature: Or, Physical Geography as Modified by Human Action – 1864) и
„Земља модификована људским активностима” (The Earth as Modified by
Human Action – 1874). Марш и Дарвин, односно њихове књиге „Човек и
природа ...” и „О пореклу врста”, публикована пет година раније, су најутицајнија дела у контексту настанка екологије и географије животне средне током друге половине XIX века.
Има мишљења да је он први амерички еколог, али и претеча данас
модерног и глобално присутног концепта одрживог развоја. Његов рад је
имао значајан утицај на формирање Националне службе шума у САД.
Један је од првих аутора који је документовао ефекте људског деловања на
природу (животну средину), али и омогућио да се афирмише покрет за
њено очување. Заступао је мишљење да су древне медитеранске цивилизације пропале због деградације животне средине. Указао је да крчење
шума може довести до дезертификације, односно процеса претварања природних и аграрних пејзажа у пустиње.
Оштро упозорава сународнике у САД да њихова омладина не сме
поновити грешке какве су се дешавале у античком свету.18 Инспирисао је
на очување природе и подстицао реформу образовања и друштвеног
деловања у циљу повезивања културе и природе, науке и прошлости.
Највише пажње посвећује утицају људи на шуме, а затим воде, ливаде и
пустиње. Упозорава да би „утицај који модеран човек има на околину
могао проузроковати убрзано изумирање живих врста. Његова анализа
система природа - друштво је била супротна тада владајућим моделима
географског детерминизма и енвајронментализма. Друштво уважава за
силу која мења Земљу због чега је временом у екологији означен и као
творац модификаторског правца (од енгл. - modifiers).
Током XVIII века доминира став да је пустиња Сахара створена од стране
Римљана и Феничана као резултат крчења шума, прекомерне испаше и велике
густине насељености (Goudie, 2000). Сада, да је Сахара резултат ефеката промена
опште циркулације атмосфере и велике количине топлог ваздуха, односно континуираног исушивања северне Африке од краја плеистоцена (Goudie, 2000).
18
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Дарвин (Charles Robert Darwin, 1809-1882) - конципира нову теорију
еволуције19, а на основама иновативног и логичног механизма природне
селекције. Полазећи од чињенице да су у свакој популацији присутне
многобројне разлике између јединки, неке ће бити успешније од других,
па ће самим тим боље преживљавати и остављати већи број потомака. Они
ће, наслеђене особине преносити на будуће генерације тако да се повећава
учесталост својстава успешнијих јединки.20
Када је 1859. године први пут у целости објавио теорију,21 у књизи
„Порекло врста” (1250 примерака), она је имала револуционаран утицај на
промену дотадашњег погледа на свет, а њега учинила Коперником биологије. Указао је да су му текстови о Хумболтовој експедицији по Јужној
Америци променили ток живота. Пресудан утицај на искуство, рад и коначан настанак теорије еволуције је његово петогодишње волонтерско учешће у експедицији на броду „Бигл” (1831-1836).
По повратку у Енглеску 1836. године објавио је књигу „Путовање
једног природњака око света” у којој је већ била скицирана теорија еволуције путем природног одабирања. До публиковања прве целовите теорије
прошло је више од две деценије22, а значајан допринос њеној формалној
појави има и рад објављен са Воласом (Alfred Russel Wallace, 1823-1913)23
– „Од непромењивости ка дијалектици света”, 1858. године. Био је прогресиван и испред свог времена у низу ставова и сазнања до којих је дошао.
Геолошку старост Планете је повећао за скоро десет пута, са 33 на 307
милиона година, а такође заговарао је и потребу билошке контроле штешочина у пољопривреди.
Одувек су његове идеје биле изазовне и регрутовале присталице,
скепике и противнике из различитих друштвених структура, од цркве до
науке. Многи га оспоравају да је теорију засновао на примени Малтусовог
Овај појам он дословно користи тек у шестом издању књиге Постанак врста из
1872. године. Међутим Херберт Спенсер га користи од 1854, а посебно га популаризује у делу Принципи биологије из 1864. године. Међутим употреба овог појма
код ова два аутора има сасвим другачији смисао. Код Спенсера има универзално
значење – развитка целокупне природе (органске и неорганске), а код Дарвина –
преображај једне врсте у другу.
20
Треба напоменути да не еволуира јединка већ популација којој она припада.
21
Шкорић и Кишјухас (2010) дају опсежну историјску анализу ставова и схватања
еволуције и природне селекције пре Чарласа Дарвина.
22
Овај дуг временски период се може објаснити, поред осталог, и бригом Дарвина
каква ће бити реакција јавности.
23
Истраживањем заступљености појединих животињских врста на Малајском
архипелагу налази доказе за теорију еволуције, а на овом простору је детерминисао границу (Воласова линија) која раздваја фауну Азије и Аустралије.
19
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модела или општих идеја друштвених наука о конкуренцији, прогресу и
ефикасности, на свет биљака и животиња. Он критички проучава питање
борбе за опстанак, која се према овом концепту заснива на томе да не
побеђује увек најјача јединка или врста, већ она која се боље и брже
прилагођава специфичним условима окружења.
Често се директан настанак концепта и екологије као науке сагледава у контексту Дарвиновог учења о еволуцији и природној селекцији.
Међутим, историчари екологије чешће препознају његову индиректну
него директну улогу у настанку науке. Они указују на то да су унутрашње
промене у областима биологије, географије, биогеографије, ботанике и
зоологије створиле екологију. Истина је да Дарвин није користио појам
екологија, али често помиње појам „услови”, што у знатној мери одговара
савременом схватању екологије као везе између организма (популације) и
окружења. Засигурно је он обезбедио основу и правац за будући Хекелов
рад, који је пак за себе сматрао да му је један од основних задатака да
научно подржи и унапреди Дарвинову теорију.
У географској науци, Дарвинова теорија је често била примењивана
на пределе и ерозивне процесе, који су доводили до промена истих током
времена; на земљишта, што је унапредило идеју о трансформацији од јувенилног до зрелог стадијума; и на друштвену сферу где је појам опстанка
најспособнијих резултовао настанком детерминизма животне средине.
Панчић (Јосиф Панчић, 1814-1888) - лекар, ботаничар и свестрани
природњак. Припада групи најученијих и у Европи најпризнатијих научних стваралаца XIX века.24 Један је од најбољих познаваоца природе,
посебно флоре Балкана, али је и један од утемељивача учења о природи,
заштити природе и екологији друге половине XIX века.
Инструктивно је његово запажање о висинској и експозицијској смени вегетације. Описује букову шуму (Fagetum subalpinum), на њеној
горњој граници „... ту мôш видети стогодишње дрвеће мало што веће од
човечјег боја, са стаблом чворноватим, гранама кривудавим и скоцаним од
студа и непогодна времена” (Панчић, 1869: 41).
Професор Лицеја од 1853., ректор Велике школе (1868-1869. и 1874-1875),
претече Универзитета у Београду, први председник СКА – Српске краљевске
академије (1887-1888), дописни члан Угарске Академије наука, Бранденбуршког
ботаничког друштва, Бечког геолошког института, Научног друштва у Шербурну, Зоолошког ботаничког друштва у Бечу, ЈАЗУ (од 1991. године - ХАЗУ) и
др. Један је од назаслужнијих што је наука у Србији током друге половине XIX
века, за само неколико деценија, премостила јаз достигавши ондашња највећа
научна достигнућа, а Београд и његова Велика школа стали уз раме са најзначајнијим центрима научне мисли у Европи.
24
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Јовановић (1998: 223) анализом оваквих и сличних опсервација наглашава да је Панчић као природњак зачетник еколошког посматрања и
проучавања простора и „антиципатор и претеча мултидисциплинарног –
еколошког диверзитета”. Ову констатацију потврђују и запажања да су са
појединих простора у србији нестале поједине животињске врсте: дивља
мачка (Felis silvestris), белоглави суп (Gyps fulvus), глухар, односно тетреб
и неке особите феле јеребице (Perdix petrosa) (Панчић, 1869).
Закључак
Географија животне средине и екологија су комплексне науке и већи
део историје еволуције научне мисли је релевантан у њиховом развоју. Научни оквир ових дисциплина настаje од средине XIX века у процесу развоја природних наука, са кореном у романтизму (крај XVIII) и култу природе
(почетак XIX века). Тада већ егзистира дуална еколошка традиција, односно опречни системи друштвеног вредновања природе. Прва, зачета у
XVII веку радом Бекона – идеја о људској доминацији над природом. Наука као средство да повећа човекову моћ над природом – да је боље разуме
да би њом могао да влада. Током XVIII века овом утилитаристчком концепту К. Лине и Џ. Буфон дају систематичнију научну форму. Временом,
она је означена као империјалистичка еколошка традиција. Насупрот њима су присталице покрета романтизма, повратка природи и љубитеља природе. Worster (1979) их назива „аркадијци” како би овај еколошки концепт
довео у везу са класичним идеалом хармоније између природе и друштва,
приказанe од стране римских песника у грчкој регији Аркадији.
Успон науке током ренесансе и великих географских открића омогућавају настанак великих промена (револуције) у начину мишљења током
XVII и XVIII века – наука постаје ауторитет у разумевању природе и материјалне стварности (средњи век – снага аргумента, најчешће свете књиге, а
сада аргумент снаге – истина која се могла проверавати (тестири) и негирати. Ова револуција се често назива коперниканском, а наука постаје
ослонац егзистенције и развоја друштва. Развио се снажан интерес за научна истраживања и природу као објект посматрања и интересовања.
Приказани сегменти стваралаштва појединих мислилаца током периода научне револуције јасно указују на општи развој науке, али и значајних сегмената релевантних за екологију и географију животне средине.
Посебно, треба поштовати чињеницу да се током овог периода променила
матрица провере постојећих и доласка до нових сазнања. Директно посматрање и логичко закључивање више није била релевантна наука. Иста се
сада заснивала на експерименту, статистици, а пре свега конитуираној
провери. Ово је био преломни тренутак у дугој и мукотрпној историји нау80
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чног приближавања истини о функционисању света и међусобном односу
природе и друштва. Увећање и ширење (дисперзија) нуклеусних знања
касније је отворила пут реалној диверзификацији науке. Тај глобални
развојни континуитет науке је условио и појаву географије животне средине и екологије.
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Volkova Tatjana Aleksandrovna
Viktor Zanozin Valerievič
SCIENTIC REVOLUTION DURING XVII AND XVIII CENTURIES
AND ITS IMPORTANCE FOR DEVELOPMENT OF
ENVIRONMENTAL GEOGRAPHY AND ECOLOGY
Summary
Before Geography of Environment and Ecology gained exploratory and academic in-dependence, there was a noticeable increase in knowledge, research and real knowing of the world. A critical phase in the overall development of scientific thought occurred during the naučne revolucije tokom XVII i XVIII veka. Environmental Geography and Ecology arise from the development of mother's sciences: geography, biology,
economy, geology, history, sociology, but also many others. A particularly significant
impulse was emergence of the new theoretical and empirical approaches in studying the
relationship between the living world and human society with the environment. The
paper analyzes the birth and development of scientific thought during the naučne revolucije, especially those segments of the nucleus knowledge relevant to ecology and environmental geography. This period is characterized by conception of scientific hypotheses about the origin of the Earth, evolution of life, as well as relations of many objects,
phenomena and processes in the environment. Shown segments of individual thinker's
creations clearly point to the general development of science and to the elements important for the subsequent emergence of an eco-friendly way of thinking and behavior.
This paper is an extension of the research of history of the scientific thought development in geography of the environment and ecology domains, started in the journal Globus number 41 and 42.
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АНДСКА (ПЛАНИНСКА) БОЛЕСТ
Миодраг Радановић1
Самостални истраживач, Влајковићева 30, Београд
Извод: У раду је анализиран утицај физичко–географских (рељеф, клима, надморска висина, температура, ветар, влага, УВ и космичко зрачење) и друштвено-географских или демографских (раса, етничка припадност, пол, старост, насеља,
навикe, исхранa) фактора на појаву планинске болести. Инциденција и преваленција, смртност. Историјат, истраживање узрока планинске болести. Клиничка
слика, симптоми и компликације болести, промене које настају у крви, аклиматизација и превенција болести.
Кључне речи: Андска болест, Висинска болест, симптоми, барометарска стопа,
Акостина, Монгеова, Планинска.
Abstract: In this paper is analysed influence of physico–geographical factors (relief,
clima-altitude, temperature, wind, moisture, UV and cosmic radiation) and socio–geographical or demographic (race, ethnicity, sex, age, settlements, habits, food) factors od
appearance mountain sickness. Incidence and prevalence, mortality. History, research
cause of mountain sickness, changes that appear in blood, aclimatisation and prevention of desease.
Key words: Andes disease, Altitude disease, simptoms, barometric rate, Acosta, Mongeos, Mountain.

Увод
Анди су у медицинску стручну литературу ушли по тзв. Андској
болести (син. Акостина, Монгеова, планинска, хронична висинска болест,
el soroche cronico, полицитемија). Настаје услед смањеног парцијалног
притиска у удахнутом ваздуху. Условљена је географским факторима:
високопланинским рељефом (велика надморска висина) и високо-планинском климом (ниска температура, јак ветар, УВ зрачење и тд.). Демографски фактори који утичу на настанак болести су: раса, етничка припадност, старост, пол, положај насеља, исхрана и обичаји. У раду су анализирани: историјат описа симптома, узроци настанка, категоризација, симптоми и комликације које могу наступити, процес аклиматизације и реаклиматизације, преваленција и инциденција планинске болести по регионима.
1
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Историјат описа планинске болести
О нелагодностима боравка на високим планинама има података већ
код старих Грка и Римљана. Грчки природњак Аристотел (384-322 пре н.
е.), на пример, каже, да људи боравећи на Олимпу постају болесни и
ошамућени. Шпански конквистадор Франциско Пизаро (Francisko Pizarro,
1475-1541) наводи да су се на Анде пењали споро, дисали убрзано и све
теже због стрмих падина и разређеног ваздуха. Дијего Aлмагро (Diego
Almagro, 1475-1538) приликом прелaска Андске висоравни 1535. године
на 3600 m. н. в. наводи да су се војници ,,борили” за дах заслепљени блештавом светлошћу разређеног ваздуха. Шпански историчар XVI века
Августин де Сарате (Agustin de Zarate, 1514-1560), пише о тешким смрзавањима чланова Алмагрове експедиције (Радановић, 2015, Историја открића, књ. 2, 1979).
Први детаљан опис болести дао је шпански католички мисионар и
природњак Хозе Акоста (Jose dе Acosta, 1539-1600) у књизи ,,Historia
natural y moral de las Indias” (1588). У њој описује појаву болести код себе
и сапутника приликом преласка преко Анда на висини од 4500 m над
морем. Због тога се планинска болест често назива и Акостина болест
(Радановић, 2015).
Приликом пењања на Мон Блан (4810 m) алпиниста Мишел Пакар
(Michel Paccard, 1757-1827) и планински водич Жак Балмат (Jacques
Balmat, 1762-1834) 1786. године наводе да су тешко дисали на разређеном
ваздуху на великој висини (Историја открића, књ. 5, 1979). Швајцарски
алпски истраживач, научник и алпиниста Хорас Бенедикт де Сосир
(Horace Benedicte de Saussure, 1740-1799) је одлично описао планинску
болест. Претпоставио је већ 1787. године да је недостатак кисеоника узрок
тој болести. У својој књизи ,,Путовање по Алпима” наводи отежано дисање услед разређеног ваздуха на врху планине, осећај изразитог страха и
умора (Кучера, 1897, Историја открића, 1979).
Немачки географ Александар Хумболт (Alexander von Humbolt,
1769-1859) приликом пењања на Чимборасо (6310 m) у Андима 1802.
године од симптома наводи мучнину, вртоглавицу, тешко кретање и дисање. Британски аплиниста Едвард Вимпер (Edward Whymper, 1840-1911)
наводи сличне тегобе: малаксалост, главобоља, грозницу и тешко дисање
(Лебедев, 1948, Кучера, 1897).
Британски природњак Чарлс Дарвин (Charles Darvin, 1809-1882) је
приликом преласка чилеанских Кордиљера (ланац Пеукенос) 1835. године
осетио тешкоће при дисању, притисак у глави и грудима (Дарвин, 1951).
Болест је први стручно описао Волт (Viault), 1890. приликом боравка
у Андима (Јужна Америка) (Беровић, Стефановић, 1957). Баркрофт (Barcr-
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oft) је приметио промене у понашању чланова једне хималајске експедиције (раздражљивост).
У другој половини XIX века руски географ и истраживач средње
Азије Николај Пржевалски (Николаy Прзхевалскy, 1839-1888) наводи да
су његови сапутници и он приликом преласка Тибета осећали гушење.
Аплиниста Мартин Конвеј (Martin Convey) приликом експедиције на Каракорум 1892. године бележио је промене које настају у човековом метаболизму на великим висинама. Приликом пењања на Аконкагву британски
алпиниста Едвард Фиџералд (Edward Fitzgerald, 1871-1931) 1896-97 наводи
да су људи патили од планинске болести услед утицаја разређеног
ваздуха, нарочито када је требало прећи висину од 5500 m (Хант, 1954).
Шведски географ и истраживач Тибета са почетка XX века Свен
Хедин (1865-1952), приликом пењања ка Ласи на 5118 m наводи код људи
тегобе приликом дисања, ходања и крварења из носа (Хејворд, 1957). Том
Лонгстаф приликом пењања на хималајски врх Трисул (7120 m) 1907.
године на висини од 5100 m наводи код чланова експедиције акутне симптоме планинске болести: отежано дисање, главобољу, мучнину, вртоглавицу, губитак воље и концентрације (Историја открића, књ. 5, 1979).
Хималајска експедиција из 1922. године, коју је предводио британски алпиниста Чарлс Брус (Charles Bruce, 1866-1939) морала је да се врати са висине од 8140 m због отежаног дисања. Она је коначно утврдила да
је употреба кисеоника неопходна на висинама изнад 8000 m. Хималајска
експедиција Дејвида Мортона (David Morton, 1886-1957) и Теодора
Сомерсвела (Theodore Somervell, 1890-1975) покушала је 1924. године да
освоји највиши врх. Нортон је успео да се попне до 8578 m. Одустао је од
даљег пењања услед слабљења вида, а касније је и ослепео услед снежног
бљеска и утицаја УВ радијације. Теодор је нешто раније одустао од даљег
пењања услед гушења (Историја открића, књ. 5, 1979, Стазић, 1954).
Симптоми планинске болести и компликације
Мада су симптоми болести први пут детаљније описани у Андима,
касније је болест усвојена и за друге планине на Земљи, на којима се она
појављује. При нижој температури симптоми планинске болести се обично
појављују раније. На истој висини теже су последице при нижој температури ваздуха.
Висинска болест се чешће јавља зими него лети, израженија је када
је влажност ваздуха виша (на нижим висинама, Алпи 2500 m, Кавказ 3000
m), а мање израженија на вишим планинама са сувом климом (Тјаншан
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3500 m, Хималаји 4500 m). Жене, деца и старији људи су подложнији
висинској болести него мушкарци и средовечни људи.
Први симптоми планинске болести јављају се постепено и правовремено, па је превенција компликација лака. Симптоми се јављају раније
при излагању напору (рад, кретање). За врсту и редослед појављивања
симптома од велике влажности је брзина успона и трајање излагања
сниженом атмосферском притиску на одређеној висини.
На висинама од 1500 до 2500 метара висинска болест је теоријски
могућа, али ретка, само код болесних и непривикнутих особа. На планинама од 2500 до 3500 m у блажим облицима је честа, али приликом брзог
успона. Од 3500 до 5500 m она је честа, и скоро код свих присутна, бар
неки од њених симптома. Од 5500 до 6100 m се појављује и понекад
погоршава, не због неадекватне аклиматизације, већ због дуготрајног
боравка. Због тога дужи боравак на тим висинама није препоручљив
(Челиковић, 2008). Тежи физиолошки поремећаји се обично не јаљају до
7000 m. Дужи боравак на висини преко 7500 m има последице на рад
мозга. Изнад 8000 m. не важи правило постепеног пењања, јер брзо
почиње дегенерација мишићног ткива, а отпорност пењача према хладноћи и његова снага према ветру и атмосферским приликама нагло слабе
(Хант, 1954). Приликом првог пењања могу се јавити и психичке манифестације у виду страха и апатије (Челиковић, 2008).
Акутна висинска болест (АВБ). Најчешће се јавља на планинама
Непала, швајцарским и француским Алпима, америчким Стеновитим
планинама, Кавказу (на 3000 m), Тјаншану и Андима (на 4000 m), Памиру
и Хималајима (на 5000 m), и то приликом брзог пењања на велику
надморску висину, а последица је смањеног притиска кисеоникa на мозак.
Учесталост се повећава са висином. На 4200 m више од 50% људи има ове
симптоме. Деца су подложнија акутној висинској болести од одраслих
(Челиковић, 2008, Радановић, 2015).
Први је описао 1928. године синдром хроничне планинске болести
код становника Анда перуански патолог Кaрлос Монге (Cаrlos Monge,
1884-1970), па се по њему назива и Монгеова болест. Синдром је назвао
,,La enfermedad de los Andes” (Болест Анда). Он разлукује два типа: 1. еритремички тип; 2. емфизематозни тип. Еритремички тип се може појавити у
два облика: као субакутни облик (умор, главобоља, цијаноза, периодично
дисање) и као хронична планинска болест (уз наведене симптоме појављује се и трајна полиглобулија, епистакса, афонија и кома). Све је то описао у делима: ,,Болести Анда” (,,Diseases of the Andes”, 1928) и ,,Климатизација у Андима” (,,Climatization in the Andes”, Baltimore, 1948) (Kryger,
Grover, 1983).
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Већ на висинама од око 2000 m појављује се краће и брже, неправилно дисање (диспнеја), отежано (Чејн-Стоксово дисање) и периодично
дисање са ритмичким променама у интензитету (хипервентилација).
Акутни висински едем плућа настаје услед повећања артеријског
притиска у плућима и поремећаја у одстрањивању вишка течности. Болест
је први описао Хуартадо 1839. године у Перуанским Андима. Најчешће
настаје изнад 3000 m, али су описани случајеви и на 2600 m. Не јавља се
на висинама испод 2500 m, већ само на великим висинама приликом
наглог успона. На великим висинама појављују се већа количина течности
у мозгу, тј. висински едем мозга (церебрални едем). Најопаснија је
компликација планинске болести. Симптоми су поремећај координације
покрета и равнотеже уз очување мишићне снаге (атаксија). Чешће се јавља
код жена него мушкараца (Челиковић, 2008).
Батичасти прсти су на крајњим фалангама проширени, округли и
задебљани. Монге је код људи који живе на 3500-5500 m установио батичасте прсте и полиглобулију. Код Монгеове болести појављују се епистакса, афонија и бронхитис (Мед. енциклопедија, том 9, 1964). Епистакса је
крварење из носа, који је изложен физиолошким траумама при дисању.
Јавља се повећани интраваскуларни притисак у носу због нагле барометарске депресије. Афонија немогућност гласног говора услед запаљења
гркљана (Костић, Станојевић, 1968). Мучнина (наузеја) и повраћање су
један симптом различитог интензитета, и у вези су са центром за координацију покрета.
Од осталих симптома могу се појавити: васкуларна вртоглавица,
шум у ушима, дезорјентисаност, несигурност при ходу, апатија, депресија,
брзо замарање, мишићна слабост, смањење радне способности, раздражљивост, узнемиреност, поремећај вида и слуха, лупање срца, болови у
зглобовима, несаница и отицање лица. У случају акутне висинске болести
јавља се и сув кашаљ (Мед. енциклопедија, том 10, 1965).
Синкопа је губитак свести услед смањене количине крви у мозгу,
проузрокован застојем срчаног рада или падом артеријског притиска.
Стање акутног периферног циркулаторног колапса је шок, који доводи до
промене у оптоку крви, хипотензије (крвни притисак испод 70-80 mm Hg)
и убрзаног пулса-тахикардија. Стање потпуног губитка свести (кома) се
јавља на висинама од 7-8000 m. Ултраљубичаста и еритемна радијација
(зрачење) се повећавају са висином, што показује бржа појава еритема
коже на планинама.
Услед повећања величине албеда на планинама се јавља и снежно
слепило, које у тежим случајевима, из привременог може прећи у трајно.
Услед деловања јаке Сунчеве светлости могу се јавити фототрауматизам
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ока и крварења из мрежице ока (хеморагија), на висинама од 3600 до 4300
m и запаљење очне јабучице (офталмија).
На планинама се јављају оштећења организма проузрокована деловањем ниских температура (криопатије). Хладноћа прекида циркулацију
крви и доводи до некрозе ткива или органа (гангрена). Затим хипотермија
– деловањем воде, леда и јаког ветра и хипотермичка кома – ако особа
заспи долази до директног оштећење можданих центара ниском температуром. Приликом наглог спуштања или наглог пењања може доћи до
оштећења унутрашњег ува (баротраума) (Мед. енциклопедија, том 6,
1963). Могу деловати и други штетни фактори: космички зраци и јонизација ваздуха (Медиц. енциклопедија, 1990).
Промене у крви
Са повећавањем надморске висине повећава се и број еритроцита на
7 до 8 милиона (код здравих људи на нивоу мора износи од 4 до 5
милиона), количина хемоглобина и запремина крви (Беровић, Стефановић,
1957). Због тога особе које живе на великим надморским висинама имају
повећан број еритроцита (апсолутна полицитемија). Први пут је примећена код становника Боливије и у перуанским Андима. Повећање броја
еритроцита на преко 6 милиона представља патолошку појаву – полиглобулију. Оне могу бити примарне и секундарне. Примарним је узрок непознат, док су секундарне чешће, и изазаване бораваком на великим висинама. Код њих се не јавља повећање запремине крви (Wintrobe), иако jе
код висинске полиглобулије утврђено њено знатно повећање (Merino).
Враћањем на нормалне барометарске услове полиглобулија нестаје. На
великим надморским висинама услед смрзавања и тешких телесних
напора јавља се излучивање хемоглобина у мокраћи (хемоглобинурија )
(Мед. енциклопедија, том 6, 1963).
Пол Берт је 1882. године установио, да је количина хемоглобина у
крви повећана у особа, које се налазе на већој надморској висини, што је
швајцарски лекар Фридрих Мишер (Friedrich Miescher, 1844-1895) 1893.
године сводио на смањење парцијалног притиска кисеоника у ваздуху на
великим висинама, због чега расте напон кисеоника у ткивима. За црвени
пигмент (пигмент дисања) еритроцита (хемоглобин) је везана најважнија
улога при дисању (респираторна) ‒ преношење кисеоника из плућа до
ткива, односно CO2 у супротном смеру (Мед. енциклопедија, том 7, 1964).
Повећан број црвених крвних зрнаца у крви онемогућава преношење
веће количине кисеоника. То проузрокује повећања вискозитета, отежану
циркулацију и појаву угрушака у крвним судовима – тромбозе, тромбофлебитиса, а у артеријама до ограничене некрозе органа (инфаркта).
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Хипоксија, хипокапнија и аноксија
Недостатак кисеоника може бити делимичан (хипоксија) и потпун
(аноксија). Хипоксија настаје услед смањене респираторне површине,
затварање бронхила или зачепљења ситних огранака бронха секретом. На
недостатак кисеоника најосетљивији орган је мозак, јер он користи око
25% кисеоника који се троши у целом организму. Трајна оштећења ћелија
у мозгу настају већ након 3-5 минута без присуства кисеоника. Због
смањеног садржаја кисеоника у јединици запремине, организам је приморан да користи све већу количину ваздуха како би се снадбео потребном
количином кисеоника и избегао хипоксију. Због тога је веома интензивно
удисање и издисање ваздуха. Истовремено почиње повећање броја еритроцита (црвених крвних зрнаца) и хемоглобина (приближно за 10%) при
сваком смањивању ваздушног притиска за 100 милиметара живиног стуба.
Први симптоми хипоксије су опадање менталних способности, способности расуђивања и памћења, мрачење пред очима и шум у ушима. Код
тежих oблика хипоксије уз главобољу, јављају се и вртоглавица, мучнина,
повраћање, слабљење вида и слуха и парестезија. Нервна ткива у мозгу су
веома осетљива на недостатак кисеоника, па може доћи до мождане
тромбозе (зачепљења артерија у мозгу). Као последица хипоксије јавља се
и цијаноза.
Висинска баротраума доводи до хипоксије, са сниженом осетљивошћу ока на светло и сужењем видног поља, смањењем оштрине вида и
појавом централног скротума (колута) (Челиковић, 2008). На платоу Колумбије до Чилеа живе ,,Гаучоси”, који болују од хипоксије, pa се код њих
јавља успорен раст, застој у ницању зуба, проширење грудног коша, увећање слезине, проширење десног срца и плућна (пулмонална) хипертензија (Дукић, 1997).
Приликом аклиматизације долази до губитка извесне количине
угљен диоксида (CO2) из крви (хипокапнија). Она проузрокује убрзано
дисање, пад крвног притисака, успорену циркулацију крви, сужавање
крвних судова у мозгу и његово отежано снадбевања крвљу. При концентрацијама CO2 већим од 8% у плућним алвеолама (шупљинама) појављује се диспнеја, а изнад 15% може наступити смрт.
Аноксија настаје када се крв у плућима не снадбева довољном
количином кисеоника. ,,Редак” ваздух на висинама с мањим парцијалним
притиском кисеоника, још се више разређује у алвеоларном простору, па
не може обезбедити довољну артеризацију крви. Висинска болест је недостатак кисеоника аноксичког типа (Мед. енциклопедија, том 5, 1961).
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Аклиматизација
На различитим висинама човек је различито аклиматизован, по правилу све теже уколико је већа висина планине (Васовић, 1971). Висинска
болест је на планинама од 1500 до 2100 m теоријски могућа, али ретка,
само код оболелих особа. Услед недостатка кисеоника планинска болест
може да се појави изнад 2100 m. После неколико дана организам може да
се прилагоди (,,аклиматизује”) добро на разређени ваздух на висинама од
2100 до 5500 m, али изнад ове висине, чак ни одмор сигурно не спречава
појаву планинске болести. Изнад 4500 m планинска клима у почетку
делује паралишуће, па је потребна постепена аклиматизација. На већим
висинама се брзо јавља осећај замора. Неке особе добро подносе промену
висине, аклиматизују се, док се код других појављују компликације које
захтевају спуштање на ону надморску висину на којој се особа добро
осећала. Особе код којих се на одређеној висини појаве блажи симптоми
морају поновити аклиматизацију. Само особе у стању преосетљивости
могу да оболе од висинске болести ако не одустану правовремено од
даљег пењања. Иако се након повратка у низију (реклиматизација) поново
снизи број еритроцита у крви, ипак је тај пад изнад почетних вредности.
После неколико дана одмора на истој висини обично нестају сви симптоми
болести.
Индијанци у Андима, који су се прилагодили на животне услове на
великим висинама имају капацитет плућа за 20% већи и око 1,7 литара
крви више од становника низија. Аутохтоно становништво подноси без
тешкоћа висине и до 4000 m (Дукић, 1997).
Горња граница насељености је због тога на око 5500 m. То је, изузев
ретких рудника, крајња граница чак и највиших привремених насеља и
уопште распрострањености људи. То је горња граница на којој људи могу
да се аклиматизују и дуже на њој бораве (Радовановић, 1959).
Рударски радници Боливијске висије, аклиматизовани на планинску
климу, раде и на висинама изнад 5000 m, али под тешким климатским
условима, тако да скоро редовно обољевају од планинске болести (Радовановић, 1959: 208). Они имају повећан степен смртности од хроничног
бронхитиса и запаљења плућа (хронична болест плућа). Дуготрајно
удисање оштрог, хладног ваздуха доводи до запаљења слузнице. На већим
висинама се могу појавити тежи облици мигрене. На 4300 m више од 10%
становника Перуа болује од мигрене. У Јужној Америци (Анди) и Азији
(Ладакија, Каракорум, Кашмир, Пакистан) се на великим висинама услед
удисања прашине коју стварају јаки ветрова јављају плућне болести.
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Појачан рад срца доводи до њеног исцрпљивања, а после дужег времена и
попуштања срчаног мишића (декомпензације срца) (Челиковић, 2008).
Алпинисти на висинама изнад 7 - 8000 m морају прећи на вештачко
удисање кисеоника. Без употребе кисеоника смртни случајеви су се догађали на висинама око 8600 m (Кросе – Спинели и Сивели, Малори и
Ирвин). На тој висини атмосферски притисак износи свега 250 mm. Док
акутна планинска болест наступа кратко након боравка на високим планинама, хронична се може појавити након дугогодишњег боравка н великој
висини. У медицини, великом надморском висином се сматра она преко
2500 m, али већина случајева се догађа на преко 3000 m (Радовановић,
1959, Челиковић, 2008).
Искуства хималајских експедиција указују на то да је аклиматизација дужа и тежа ако је надморска висина већа. Висина од 6500 до 7000
m је граница преко које се процеси погоршања више не могу надокнадити
постигнутим предностима које доноси аклиматизација. Од те границе
особе се брзо исцрпљују и због тога потреба за удисањем кисеоника. На
висини од 7000 m за човека почиње појас ,,висинске смрти” (Мед. Енциклопедија, том 2, 1958). Проблем аклиматизације је повезан и са сталним
насељима која се налазе на великим надморским висинама на Земљи. Она
представљају горњу границу до којих је човек успео да се аклиматизује на
измењене климатске услове (око 5500 m, врх Денки у Индији).
Преваленција и инциденција планинске болести
Више од 140 милиона људи живи на висинама изнад 2500 m, а око 5
- 10% су у ризику од настајања планинске болести. Најниже вредности
преваленције су утврђене код Тибетанаца из Qinghai (Кина), само 1,2%,
док је код Хан имиграната 5,6% у истом граду. У Андима висока преваленција је утврђена на три локације: Пуно и Серо де Паско у Перуу и Ла Паз
у Боливији. У Пуно (3800 m) преваленција је 6%, а Ла Пазу (3600 m) 5,2%.
Табела 1. - Преваленција планинске болести по регионима
Регион
Етиопија
Тибетанска висораван
Индијски Хималаји
Киргистан
Тибетска висораван (Кина)
Ла Паз (Боливија)
Серо де Паско

Надморска висина (у m)
3600 - 4100 m
3000 - 4200
3000 - 4200
3600 - 5300
3600 m
4300 m

Извор. https/en.wikipеdia.org./wiki/Monge’s_disease
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Преваленција
0%
0,9 - 1,2%
4 - 7%
4,6%
5,6%
6 - 8%
14,8 - 18,2%
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Највише вредности су утврђене у Андима (Серо де Паско), где је
преваленција 15,4% код мушкараца између 30 - 39 година, и достиже 33%
после 60 ‒е године. На Хималајима од 3 - 4000 m преваленција је 13,3%.
Виша преваленција је међу мушкарцима него женама. На платоу Тибета на
висинама од 2200 - 3000 m преваленција је 1%, од 3 до 4000 m 3,8% и 4 5000 m 11,8% (Villafuarte, Corante, 2016).
Подаци о инциденцији и преваленцији висинске болести нису
потпуно поуздани, јер велики број људи који болује од ове болести и
борави на високим планинама потиче из земаља у којима не постоји
развијена медицинска служба. Осим тога, симптоми АВБ су често слични
са симптомима неких других болести, што отежава диференцијалну дијагнозу и епидемиолошко праћење болести. У скорашњом студији (Sahota
and Panwar, 2013) су установили највише стопе преваленције у андским
земљама Јужне Америке, а најниже код људи који живе у источно-афричким планинама Етиопије. Сматра се да су Тибетанци и Етиопљани
најприлагођенија етничка група. Смртност као најтежа последица планинске болести је ретка, а стопе су релативно ниске. На пример, стопа смртних случајева на Непалу је само 0,14%, али је она на 7000 m - 17%.
Закључак
Андска болест се јавља под утицајем географских фактора, па се
може сврстати у типичну климатску болест (високопланинска клима), на
чије настајање утичу и геоморфолошки (високопланиски рељеф) и демографски фактори (раса, пол, старост). Ови фактори су веома битни у настајању болести. Амерички Индијанци и Монголи су отпорнији од белаца и
црнаца, мушкарци и средовечни људи су отпорнији од жена и деце.
Географска патологија је установила и то да људи прилагођени на живот
на великим висинама редовно обољевају од разних физиолошких поремећаја, али и од срчаних обољења. Због тога је код њих и смртност виша
него код људи који живе на нижим надморски висинама.
Симптоми планинске болести се јављају правовремено, постепено и
блажег су облика, па је превенција на почетку лака. Подаци о инциденцији
и смртности нису у потпуности поуздани због: сличних симптома са другим болестима, ретког и непотпуног пријављивања болести медицинским
службама, отежаног регистровања планинара. Често планинска болест
доводи до разних компликација, па се као узрок смрти често наводи нека
друга болест. Стопе смртности су ниске, а компликације ретке, ако се поступку аклиматизације приступи на време. Висинске границе на којој почињу да се јављају симптоми и смртни исход нису прецизно утврђене. Оне
зависе од великог броја фактора (расе, пола, старости, физичке припре-
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мљености, општег здравственог стања особе, исхране, брзине успона,
дужине боравка на одређеној висини). Обично блажи симптоми почињу да
се јављају већ на висинама изнад 2000 m. Изнад 7000 метара н. в. смртност
је висока. Она за човека представља зону тзв. ,,висинске смрти”.
Поступак аклиматизације је веома важан ради превенције болести, а
тиме и смањивања стопа инциденције и смртности. Инциденција је највећа
на највишим планинама. Највише стопе преваленције су регистроване у
Андима Јужне Америке. Очекује се у будућности повећање стопа инциденције и преваленције, а вероватно и смртности од планинске болести
услед повећања миграција ка већим надморским висинама због развитка
економских активности и раста становништва на глобалном нивоу. Новија
истраживања указују на утицај наследних фактора у настајању болести.
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Miodrag Radanović
ANDES (MOUNTAIN) DISEASE
Summary
Andes or mountain disease appear under influence of geographic factors, so that
we can classify in tipical climatic disease (high mountains clima) on which appearance
influence geomorphologic (high mountain relief) and demographic factors. These factors are very important in appear of disease. American Indians and Mongols are more
resistant than white and black people, man and middle age people are more resistant
than woman and children. Geographic pathology are establish that people accustom on
life on high altitudes regularly become ill of different physiologically disturbance, and
from heart failure to. Becouse that mortality in that people are higher than in people
who live at lower altitudes.
Simptoms of mountain diseases are appear timely, gradually and in miled forms,
so prevention at the begining is easy. The data of incidence of disease are not fully reliable becouse simular simptoms with another diseases, rare and not complete registration of disease to medical services, difficult registration of mountaineer. Often mountain
disease leads to different complications, so a cause of death is noted like some other
disease. Rates of mortality are law and complications rare. Altitude limit at wich begin
to appear simptoms are not precise established. She depends on great number of factors
(race, sex, age, physical conditions, health condition, nutrition, speed climb, time spent
at some altitudes). Usually miled simptoms begin to appear at altitude over 2000 m.
Above 7000 m mortality are high. That is for man zone of ,,altitude death”.
Treatment of aclimatisation is very important becouse of prevention of disease,
so reduction rates of mortality. Incidence is the biggest in highest mountains in the
World. Highest rates of prevalence are in Andes of South America. It is expected in the
future increase rate of incidence and prevalence of mountain disease becouse of migration to higher altitudes resulted from developing of economic activities and increase of
population at global level. New researches indicate influence of genetic factors in appearance of disease.
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МИГРАЦИЈЕ СТАНОВНИШТВА У КОНТЕКСТУ
САВРЕМЕНИХ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА
Даница Рашета*, Дејана Јовановић Поповић*1
*Универзитет у Београду – Факултет безбедности
Извод: Утицај савремених климатских промена на све аспекте људског постојања
интензивирао се у последњих неколико деценија. Миграције као комплексна друштвена појава, нису изузетак, тако да се могу приметити промене у њиховом
интензитету, правцима и динамици. Како значајне површине планете постају све
неподесније за живот, категорија климатских миграната долази у фокус међународне заједнице, како научне, тако и политичке. Међутим, будући да је проблематика климатских миграција релативно скоријег датума и даље се не назире консензус поводом многих кључних питања.
Кључне речи: климатске промене, миграције, избеглице, деградација животне
средине, утицај
Abstract: The impact of climate change on all aspects of human existence intensified
over the course of the past decades. Migration, as a complex social phenomenon, is no
exception, and we can observe changes in their intensity, routes, and dynamics. While
significant portions of our planet grow less suitable for living, the category of climate
migrants becomes more relevant in the international scientific and political discourse.
However, having in mind that the issue of climate migration is a relatively new one,
there’s still no consensus when it comes to many key points.
Key words: climate change, migration, refugees, environmental degradation, impact

Увод
Као резултат негативних тенденција промена у животној средини,
али и деловања других фактора, све већи број људи бира – или је приморан – да мигрира у друга подручја на привременој или трајној основи. Ова
тема добија на значају почетком XXI века, иако су фактори животне средине, у мањој или већој мери одувек утицали на покретање, интензивирање и правце миграција. Тема постаје актуелна у научним круговима
1985. године, по објављивању извештаја Програма Уједињених нација за
животну средину (UNEP) под називом Еколошке избеглице (Environmental
refugeеs), а већ 1990. године Међувладин панел о климатским променама
1

Контакт адреса: dejana_kastor@yahoo.com
95

Даница Рашета, Дејана Јовонавић Поповић
(IPCC) упозорио је да највећи ефекат климатске промене, могу имати управо на људске миграције (директно и индиректно). Категорије становништва погођене овим дешавањима могу се сматрати климатским мигрантима – што је само једна од категорија погођених деградацијом животне
средине као широм појавом.
Питање еколошких и климатских миграција постаће још значајније у
наредном периоду. Климатске промене значајно ће утицати на животе
милиона људи од којих ће неки бити приморани да напусте своје домове.
Иако је процену тачног броја тешко направити и она варира зависно од
метода, сценарија, временских оквира и претпоставки, на основу постојеће
литературе може се претпоставити да ће климатска избегличка криза превазићи све до сада познате кризе према броју погођених људи. Упркос
томе што ће богатије земље донекле бити у бољој позицији да издрже
притиске климатских промена и негативних последица које оне са собом
носе, многе сиромашније земље неће, и у том случају, погођена популација мораће да се ослони на заштиту и подршку међународне заједнице,
без обзира на то да ли је њихов пут миграције интерни или међународни
(Biermann, Boas, 2010).
Одређење климатских миграција
Многи су спорови у научној заједници око термина еколошке миграције и климатске миграције и њихове употребе – пре свега из разлога што
увек постоји комбинација већег броја фактора који узрокују миграције као
комплексну друштвену појаву, а проблеми животне средине често су само
један од њих. Заговорници концепта еколошких и климатских миграција,
са друге стране, тврде да се у научном и политичком дискурсу њима мора
направити места, из простог разлога што су емипиријски докази у прилог
постојању истих несумњиви.
Одсуство прецизних дефиниција и термина камен је спотицања у
разговорима на ову тему, а уз то и значајно отежава истраживање. Нажалост, без утврђених адекватних полазних основа, настала је општа забуна
у мноштву ставова и идеја изнесених пред научну заједницу. Управо из
тог разлога, уколико се сагледа већи број научних радова који се баве овом
проблематиком, може се сусрести огроман број термина који се односе на
исту или сличну појаву, а који се користе недоследно. Тако се могу чути
термини: еколошка избеглица (environmental refugee), еколошки мигрант
(environmental migrant), еколошки расељено лице (environmentally displaced person), еколошки индукована миграција (environmentally induced migration), принудни еколошки мигрант (forced environmental migrant), еколошки евакуисано лице (environmental evacuee). Уз то, у скоро свим наве96
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деним терминима реч еколошки може се заменити речју климатски и тада
се добија заиста мноштво могућности (Bumstead, 2009).
Многи радови не залазе у дефинисање термина или се у истраживању климатских избеглица и миграната имплицитно ослањају на шире
концепте (Biermann, Boas, 2010), што додатно компликује даље истраживачке напоре. Питање термина који се користи, није строго техничко,
већ је и питање импликација. Дискусија постоји и по питању коришћења
термина климатске избеглице насупрот термину принудни климатски
мигранти. Према Брауну (Brown, 2007), реч избеглица доприноси емотивној сензибилности и отворености у друштву, док реч мигрант носи
негативне импликације, сугеришући да се ови људи крећу спонтано у потрази за бољим животом.
Кратким прегледом најцитиранијих дефиниција може се увидети да
оне деле неке заједничке елементе, али се служе различитим терминима,
тако да се може закључити да суштина проблема остаје иста, док се
периферни елементи и име које му се даје, мењају од аутора до аутора.
Као примере уобичајених, често цититраних дефиниција, можемо навести
следеће:
„Еколошки мигранти су лица или групе лица које, због принудних разлога изненадне или прогресивне промене у животној
средини које негативно утичу на њхихове животе или животне
услове, морају напустити традиционална места становања или
бирају да тако учине, привремено или трајно и који се крећу
унутар граница своје државе или преко ње” (IOM, 2007).
„Дефинишемо климатске избеглице као људе који морају да
напусте своја станишта, одмах или у блиској будућности због
изненадних или постепених измена у природној средини
везаних за бар једну од три последице климатске промене:
подизање нивоа мора, екстремне временске прилике и суша и
недостатак воде” (Biermann, Boas, 2010).
Фактори који утичу на климатске миграције
Фактори животне средине одувек су играли одређену улогу у просторној покретљивости човека. У различитим епохама људског развоја,
фактори животне средине имали су улоге од различитог значаја, а њихов
интензитет се мењао, али са сигурношћу и доказима може се тврдити да је
веза одувек постојала. Чак и археолошки докази сугеришу да дистрибуција људских насеља одговара променама у клими (McLeman, Smit, 2006;
Brooks, 2006).
97

Даница Рашета, Дејана Јовонавић Поповић
Климатске промене какве познајемо данас, феномен су новијег датума,2 који је великом брзином дошао у фокус многих области науке, као и
многих свакодневних животних питања. Друштвена свест релативно је
скоро почела да прихвата обим и размере антропогене деградације животне средине и њене забрњавајуће импликације на људско благостање,
нарочито по питању климатских промена. Тек пре тридесет година су
UNEP и Светска метеоролошка огранизација (WMO) преузели задатак од
Генералне скупштине УН да оформе оно што данас познајемо као Међувладин панел о климатским променама (IPCC). Пре двадесет пет година
израђена је прва верзија Оквирне конвенције УН о климатским променама
(UNFCCC), а пре двадесет година предузети су први конкретни кораци ка
решавању проблема кроз Кјото протокол (McLeman, Gemenne, 2018: 3).
Напослетку, почетком XXI века пажња јавности окренута је ка климатским променама као реалној претњи која прелази из апстрактног, научног питања у врло опипљиву реалност за милионе људи. Ово је имало за
последицу раст у интересовању и потражњи за више поузданих истраживања у пољу климатских промена, а из тога је произашао убрзан развој
науке и боље разумевање процеса. Док се научни прогрес наставља великом брзином, постало је евидентно какве ће физичке промене у наредним
деценијама бити уколико емисија гасова стаклене баште настави да расте
(IPCC, 2013).
Када се говори о вези између ових промена у клими и људских
миграторних токова, Роберт МекЛеман (Robert McLeman) са Универзитета
у Отави дели покретаче принудних миграција у две групе. Најпре, ту су
климатски покретачи, који се даље деле у две категорије: климатски
догађаји (као што су поплаве и олује) и климатски процеси (као што су
раст нивоа мора, салинизација земљишта, дезертификација и несташица
воде). Друга група, ништа мање важна за разумевање климатских миграција, су не-климатски покретачи међу којима су политике, раст популације и отпорност заједнице на природне катастрофе.
Три климатска фактора који се истичу као најважнији и највероватније да ће негативно утицати на људску популацију су:

Jan-baptiste Joseph Fourier (1768-1830) утврђује да би Земља, са својом величином и удаљеношћу од Сунца, морала бити хладнија, ако се загрева само енергијом долазног сунчевог зрачења. Током 1824. даје тумачење да температура на
површини Земље у великој мери зависи од састава гасова у њеној атмосфери коју описује као стаклену посуду која задржава топлоту. Тако је поставио темеље
појма и концепта сада познатог као ефекат стаклене баште. Тиме је покренуо
интересовање и помогао да све битније законитости на ову тему буду дефинисане
до краја XIX века.
2
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1. подизање нивоа мора,
2. екстремне временске прилике и
3. суша и недостатак воде (Biermann, Boas, 2010).
По питању рањивости, очекује се да ће климатске промене интензивније утицати на државе у развоју него на развијене државе. Кључна питања у државама у развоју укључују озбиљне претње по безбедност хране и
здравље, значајан економски пад, плављење приобалних подручја и деградацију земљишта и извора свеже воде. Кључна питања у развијеним државама генерално су мање екстремна (нпр. ерозија обала, мањи приходи од
туризма, виши трошкови осигурања). Државе у развоју у лошијој су позицији по питању ублажавања последица или прилагођавања овим проблемима него развијене државе због сиромашности, ниског нивоа технолошког напретка и веће зависности од животне средине у циљу обезбеђења
опстанка (Reuveny, 2007).
Подаци на којима се заснивају модерне дискусије о климатским променама и њиховим последицама долазе од IPCC-а који се сматра глобалним ауторитетом на овом пољу. Његов последњи, пети извештај из 2014.
године, између осталог, наводи следеће податке:
Комбиновани просек температуре површине копна и океана у периоду од 1880. до 2012. године показује пораст од 0,85ºC. Када се говори о
проценама ефеката климатских промена до краја века, може се очекивати
да ће планета бити топлија за 0,3 до 4,8ºC3 него што је то сада, уз регион
Арктика који ће наставити да се загрева брже од глобалног просека.
Океан ће такође наставити да се загрева, највише у тропским и суптропским регионима северне хемисфере. Ниво мора наставиће да расте,
веома вероватно и већом брзином од оне која је забележена између 1971. и
2010. године. Предвиђа се да ће до краја века, просечни ниво мора порасти
за 0,26 – 0,82 m4, мада пораст неће бити уједначен у свим светским регионима (IPCC, 2014).
Исти извештај даље предвиђа. До половине XXI века, предвиђене
климатске промене утицаће на људско здравље углавном интензивирајући
већ постојеће здравствене проблеме, а ово се нарочито односи на земље у
развоју са ниским приходима. До 2100. године, очекује се да ће комбинација високих температура и влажности у одређеним регионима нарушити основне људске активности као што су узгајање хране и рад на
отвореном.
У урбаним срединама, предвиђа се да ће климатске промене повећати ризике по људе, имовину, економије и екосистеме укључујући ризике
3
4
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од топлотног стреса, олуја и екстремних падавина, поплава, клизишта,
загађења ваздуха, суше, несташице воде, подизања нивоа мора и олујних
налета. Ови ризици значајно су већи по оне који обитавају у областима
која не располажу одговарајућом инфраструктуром, услугама или су једноставно изложенија овим ризицима.
Климатске промене такође могу утицати на смањење обновљивих
ресурса површинских и подземних вода у већини сувих суптропских региона, повећавајући притом могућност да око преосталих ресурса настане
такмичење између заинтересованих субјеката.
Предвиђа се да ће климатске промене појачати расељавање популација. Популације којима недостаје ресурса за планирану миграцију искусиће већу изложеност екстремним временским непогодама, нарочито у
земљама у развоју са ниском стопом прихода. Климатске промене индиректно могу повећати ризик од насилних конфликата, појачавајући документоване покретаче истих, као што су сиромаштво и економски шокови
(IPCC, 2014).
Забринутост поводом потенцијалног обима климатских миграција
услед наведених промена присутна је од самог почетка рада IPCC-a. Још у
Првом извештају (1990), аутори су упозорили на повећану могућност
еколошких миграција у будућности. Конкретно, извештај је сугерисао да
промене у температури и падавинама могу водити расељавању људске
популације услед промена у векторским заразним болестима; губитка
домова као резултата природних хазарда попут поплава и клизишта;
промена у доступности воде, енергије, хране или запослења и нарушавања
социјалних мрежа (Tegart et al., 1990).
Предлози класификације климатских миграција
Будући да су дефиниције еколошких односно климатских мигранација и миграната и даље оспораване, а да се консензус још не назире,
многи аутори покушали су да дају одређене класификације, не би ли
допринели бољем разумевању категорија које чине ове групације.
Есам Ел-Хинави и Џоди Џејкобсон износе три поткатегорије еколошких избеглица, наиме, привремено расељени услед еколошког стреса;
стално расељени услед трајне еколошке промене; и привремено и трајно
расељени услед прогресивне деградације базе ресурса. Са друге стране,
IOM прави разлику између хитних насупрот споро развијајућим покретима популације. Астри Сухрке дели дискусију у миграцију стимулисану
дефорестацијом, подизањем нивоа мора, дезертификацијом и сушом,
деградацијом земљишта и деградацијом воде и ваздуха, након чега идентификује еколошке тачке притиска у којима комбинација ових фактора
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ствара могућност за еколошку миграцију (Black, 2001). Студија UN-IEHS
поделила је еколошке избеглице на три категорије: еколошки мотивисани
мигранти, еколошки принуђени мигранти и еколошке избеглице, а друга
студија коју је објавила организација Greenpeace, навела је пет категорија
климатских избеглица зависно од нивоа добровољности миграције и да ли
је деградација животне средине примарни или тек један од узрока миграције (Biermann, Boas, 2010).
Критеријуми који се од стране највећег броја аутора узимају као
релевантни су: добровољност, односно принудност миграције; временски
и просторни оквир. Па тако климатске мигранте угрубо можемо поделити
на: принудне и добровољне; краткорочне и дугорочне; и интерне и прекограничне. Дискусија се и даље води по питању тога шта тачно конституише коју категорију и где се повлаче границе између њих, али чак и овакве, оквирне поделе доприносе бољем разумевању проблема.
Региони високог ризика
Као што је већ наведено, становници држава у развоју налазе се у
непосреднијој опасности од негативних последица климатских промена.
Неадекватна инфраструктура, велика густина насељености и значајнија
зависност од животне средине, само су неки од фактора који чине ове
популације рањивим и доводе их у ситуације које могу изнедрити климатске миграције.
Становници малих острвских држава, на пример, сусрећу се са многим изазовима. Раст нивоа мора можда је најалармантнији и најчешће
помињан од свих, али ни други нису занемарљиви. Острвске земље сачињене од атолских острва налазе се у нарочито неповољном положају. Оне
обично имају дугачку обалу насупрот малој површини копна, релативно
велику густину насељености и мање количине ресурса на располагању за
потребе спровођења адаптивних мера. Ово чини њихове економије нарочито рањивим, а у просеку имају и лошију ситуацију по питању безбедности хране од других острвских држава (Barnett, Adger, 2003). Најчешће,
насеобине се налазе на обали, укључујући и главне градове у којима су
обично смештени лука, аеродром и све владине институције (IPCC, 2007).
За многе од ових земаља, раст нивоа мора може значити потпуни нестанак
територије на дуже стазе, имајући у виду да већина њих има изузетно
ниску просечну надморску висину. За њихове становнике наравно, ово
представља велики проблем, јер поред губитка имовине, домова и посла,
они се могу наћи у ситуацији да поседују држављанство државе која више
не постоји, што ће даље компликовати њихов животни пут кроз друге
земље. Међутим, пре него што до тога дође, они ће се суочити са другим
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потешкоћама у непосредној будућности. Комбинација нарушених водних
ресурса, обалне ерозије, јаких тропских циклона, одумирања корала и ацидификације океана може учинити многе мале острвске државе ненастањивим до краја века (Yamamoto, Miguel, 2012: 8). У овој групи земаља истичу се Тувалу, Малдиви, Кирибати, Маршалска острва и Токелау (ibid.: 6).
Регион југоисточне Азије већ је искусио негативне последице климатских промена, највећим делом због своје ниске просечне надморске
висине. Ово подручје често је на удару насилних олуја, али дугорочно,
наћи ће се и у опасности од раста нивоа мора. Милиони становника јужне,
југоисточне и источне Азије могли би се наћи погођени поплавама управо
услед раста нивоа мора (Stern, 2006). Чак и у случају умеренијег сценарија
који подразумева пораст нивоа мора за 40 cm до краја XXI века, предвиђа
се да би број људи погођених поплавама порастао са 13 на 94 милиона
(Wassmann, Hien, Hoanh, Tuong, 2004). Промене у шаблонима падавина и
интензивнији хидролошки циклус значе да екстремни временски догађаји
као што су суше, олује и поплаве у будућности могу постати чешће и
озбиљније. На пример, процењено је да ће јужноазијски монсуни постати
јачи са до 20% више кише на подручју источне Индије и Бангладеша до
2050. године (Houghton, 2005). У исто време, отапање ледника повећаће
ризик од поплава током кишне сезоне и смањиће залихе воде у току
сушних периода за једну шестину светске популације, доминантно на
Индијском потконтиненту, у деловима Кине и региону Анда (Stern, 2006:
56). Уз то, отапање ледника повећава ризик од пробијања брана ледничких
језера и поплава, нарочито у планинским земљама као што су Непал, Перу
и Бутан (Brown, 2008: 16-17).
Иако целу Подсахарску Африку погађа низ еколошких проблема,
један од најпроминентнијих свакако јесте суша у њеном северном делу,
нарочито у региону Сахела и Рога Африке. Насупрот расту нивоа мора и
насилним олујама које ће нашкодити приобалним подручјима, мање падавина се очекује на нижим и средњим географским ширинама – до 2050.
очекује се да ће унутрашњост Подсахарске Африке имати до 10% мање
кише годишње (Nyong, 2005). Мање кише имало би нарочитог утицаја на
ово подручје и његову пољопривреду која се углавном ослања на кишу за
наводњавање – Четврти извештај IPCC (2007) наводи да би производња
хране у овом региону могла пасти и за 50% до 2020. Иако се од тада
ситуација променила на боље услед боље приоритизације пољопривреде,
проблеми животне средине у будућности вероватно ће ометати даљи
равномеран раст.
Овај регион је био нарочито подложан сушама у прошлости. Између
1990. и 2013. године, скоро 43% суша које је регистровала Међународна
база података о катастрофама десиле су се у региону Подсахарске Афри102
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ке.5 У претходним годинама, јака економска криза и једна од најинтензивнијих суша у региону рога Африке заједно су покренули појачане токове
принудне миграције (Ďurková et al., 2012; Tierney et al., 2015). На дневном
плану, неке жене у Сахелу, на пример, већ морају да ходају до 25 километара да би донеле воду. Ако се њихово путовање даље пролонгира,
једноставно ће морати да се трајно релоцирају (De Wit, Stanjiewicz, 2006:
15). У западном Сахелу, студије су расветлиле су употребу краткорочне
миграције као адаптивног механизма на климатске промене. У региону
који пати од дугих суша, домаћинства се прилагођавају тако што шаљу
младе мушкарце и жене у потрагу за плаћеним послом након сваке жетве
(Penn State, 1999). Ипак, проблеми животне средине превазилазе суше, не
само у Сахелу и рогу Африке него и на истоку где ће се дезертификација,
бујичне поплаве и деградација земљишта вероватно интензивирати услед
промене климе (UNHCR, 2008), што ће на други начин угрозити становнике ових земаља и потенцијално покренути миграције усмерене даље од
ових региона. Због овако широког спектра еколошких фактора који се
могу јавити, у подручју Подсахарске Африке могу се очекивати како привремене тако и трајне миграције.
Закључак
Као и свака истраживачка област у повоју, и област климатских миграција оптерећена је многим недостацима који се могу очекивати од једне
младе области. Истраживачи базирају свој рад на оквирним, прешироким
концептима и добијају резултате који су тешко упоредиви, а из којих је
још теже извући генерализације. Уз то, често не успевају да виде ширу
слику те се фокусирају на само неколико од мноштва аспеката проблема.
Политичка заједница се труди да да свој допринос што има и својих лоших
и добрих страна. Упркос свему овоме, постоји велико интересовање како
научне, тако и политичке заједнице да се на овом питању ради, тако да се
може очекивати да и ови проблеми буду превазиђени у будућности. Ово
интересовање последица је евидентне чињенице да све већи делови планете постају неподесни за живот.
Иако су климатске миграције постале предмет интересовања тек
крајем XX века, обим знања који је до сада прикупљен, није занемарљив.
Географи, еколози, демографи, политикози, правници, социолози, али и
представници многих других дициплина дали су свој допринос увећању
постојећег корпуса знања о климатским миграцијама. Узевши у обзир оно
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што природне науке нуде као доказ о трендовима климатских промена,
јасно је зашто постоји забринутост поводом њихових последица.
Последице климатских промена сежу далеко у будућност, и у готово
све крајеве света и оне су по природи инертне, што значи да, упркос најбољим намерама и покушајима да се оне умање, остаје дискутабилно да ли
ће и у којој мери напори човечанства бити успешни. Оно што остаје сигурно јесте да ће улагање у развој мера адаптације бити најсигурнији начин
да се обезбеди благостање будућих генерација, мада би несмањеним интензитетом требало инсистирати и на мерама митигације. Нажалост, на овом
плану и даље пуно зависи од политичких актера, и упркос одређеним
корацима који се чине у позитивном смеру, одлучна акција изостаје. Она
се може очекивати тек када се у међународној заједници јави заједничка
воља да се проблем савлада, али непредвидивост међународних односа
често се нађе на путу оваквом развоју дешавања.
У међувремену, последице климатских промена, иако блаже него
оне каквима се можемо надати у будућности, нарушавају безбедност
милиона људи сваке године. Од споро развијајућих криза попут подизања
нивоа мора, деградације пољопривредног земљишта и нарушавања снабдевања пијаћом водом, до брзих, изнанадних догађаја попут насилних
олуја и бујичних поплава, климатски фактори приморавају људе да доносе
одлуке о својој будућности у складу са њима. Међутим, климатске факторе који делују на популације данас не треба мешати са факторима
животне средине који су деловали на људску мобилност у прошлости.
Иако су повољни, односно неповољни климатски услови одувек играли
важну улогу у одлуци да се на одређеном месту обитава или не, карактеристике данашњих климатских појава и њихова промена кроз време
значајно су другачији од свега што се дешавало у претходним вековима.
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MIGRATION OF THE POPULATION IN THE CONTEXT
OF CLIMATE CHANGE
Summary
Climatic migrations will drive a huge increase in the number of migrants seeking
asylum in Europe or around the globe according to many scientific papers and reports.
Climate change became a hot topic in the late 20th century and many geographers,
environmentalists, demographers, politicians, lawyers, sociologists, as well as representatives of many other disciplines, contributed to the increase in the existing knowledge
on climate migration. What remains to be certain is that investing in the development of
adaptation measures will be the safest way to ensure the well-being of future generations, although it would be necessary to insist with uninterrupted intensity on measures of mitigation. Unfortunately, that still depends heavily on political actors and
despite certain steps in a positive direction, the decisive action is absent. This is mainly
due to the lack of definition, typology of climate migrants and the lack of interest and
motivation around the globe in order to solve such a important issue.

106

ГЛОБУС 43 – Часопис за методолошка и дидактичка питања географије
______________________________________________________________________
УДК 2(497.115)
Book review

Приказ књиге

ЗНАМЕНИТА ДЕЛА О КОСОВУ И МЕТОХИЈИ
Сиринић, Средска, Гора и Опоље, Косовско Поморавље,
Качаник, Дреница и Лаб
Издавачи: Службени гласник и
Српска академија наука и уметности
Београд, 2017.
Стеван М. Станковић1٭
٭Универзитет у Београду – Географски факултет
Серија књига добро познате библиотеке Корени, коју већ једну деценију објављују Службени гласник и Српска академија наука и уметности,
током 2017. године обогаћена је обимним и садржајним књигама које су
посвећене географским, етнографским, историјским, демографским, насеобинским и градитељским појавама, процесима и догађајима на Косову и
Метохији и њима припадајућим предеоним целинама какве су Сиринић,
Средска, Гора и Опоље, Косовско Поморавље, Качаник, Дреница и Лаб.
Реч је о репринт издањима научних радова, али и обимних научних монографија, до којих је данас тешко доћи јер су први пут публиковане, како у
малим тиражима, тако и пре дугог времена.
Писци чланака и књига, од којих су неке старије од 120 година, су
познати аутори, који су у своје време, често под веома тешким условима
живели, радили, одлазили на теренска истраживања врлетних пространства, зналачки су писаним речима дочаравали простор, време, насеља,
људе и догађаје. Посебна одлика већине објављених радова је изворна
грађа прикупљена на терену, као и обимна статистичка документација,
често преузимана из тада постојећих архива.
Приређивач ових књига, као и читаве серије, је Борисав Челиковић,
човек који веома успешно проналази грађу, одабира чланке, књиге и ауторе, склапа својеврсне целине, објављује кратке биографије писаца и њихове детаљне библиографије, упознаје читаоце са ауторима и представља се
конкретним поговорима.
Књига Сиринић, Средска, Гора и Опоље има 648 страна и по броју
прилога и заступљених аутора испред је готово свих из серије Корени.
Аутори и њихови радови, међу којима има географа, етнолога и архите-
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ката, из више генерација и основних научно-истраживачких преокупација,
у избору Борисава Челиковића, су следећи:
- Јован Цвијић (1865-1927) – Шар планина;
- Милован Радовановић (1931-2009) – Шар планина и њене жупе у
Косовско-метохијској области Јужне Србије; Антропогеографске и
етно-демографске особености Шарпланинских жупа Горе, Опоља и
Средске, Изводи из резултата антропогеографских проучавања
Шарпланинске области;
- Атанасије Урошевић (1898-1992) – Шарпланинска жупа Сиринић;
- Срећко Николић (1929-2015) – Брезовица;
- Јован Ђорђевић – Обичаји и веровања из Сиринићке жупе;
- Божидар Петровић (1922-2012) – Стара кућа у селима жупе
Сиринића;
- Татомир Вукановић (1907-1997) – Порекло становништва, генеза
насеља и ономастика Средачке жупе;
- Митар Влаховић (1897-1982) – Средачка жупа;
- Драгослав Антонијевић (1930-2001) – Етнокултурни слојеви Срба
Средачке жупе, Етнички идентитет Горанаца;
- Сима Тројановић (1862-1935) – Сретечка жупа и њена изумрла
ношња;
- Милисав Лутовац (1901-1988) – Гора и Опоље;
- Миљана Радовановић – Антропогеографска, етнографска и фолклористичка грађа о Горанцима, Опољцима и Сретчанима;
- Сава М. Милосављевић (1876-1938) – Бачијање на Шар-планини и
- Борис Н. Шпора – Нови прилози раду С. Милосављевића Бачијање
на Шар-планини.
Поговор, са биографијама и детаљним библиографијама радова
аутора заступљених у књизи, и прилозима других писаца који су давали
осврте на њихов рад, написао је Борисав Челиковић, који, на основу сазнања из публикованих радова, констатује да су „Шарпланинске жупе Сиринић, Средска, Гора и Опоље, мале, затворене и изоловане предеоне целине
које су сачувале многе посебности из своје прошлости до данашњег
времена. За разлику од Сиринића, жупе која се уздиже у источној подгорини Шар-планине изнад Косовске котлине, Средска, Гора и Опоље су на
западној подгорини и гравитирају ка Призрену и Метохији.”
Рад Шар-планина представља извод од 19 страна из Цвијићеве књиге Основе за географију и геологију Македоније и Старе Србије, штампане 1906-1911. године. Највећи део се односи на антропогеографске проблеме, посебно на поарбанашавање Срба из сеоских насеља под Љуботеном,
једном од највиших врхова Шар-планине. Рад Милована Радовановића о
Шар-планини и њеним жупама, преузет је из зборника радова са скупа
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одржаног 2000. године у Српској академији наука и уметности на тему
Горанци, Муслимани и Турци у Шарпланинским жупама Србије. Има 77
страна богато документованог текста, пропраћеног обимном изворном и
илустративном грађом.
Из 1948. године (Годишен зборник Филозофског факултета Универзитета у Скопљу), преузет је рад академика Атанасија Урошевића о
Сиринићкој жупи, коју је истраживао 1938. године. Под посебним насловима приказано је 15 сеоских насеља. Рад о Брезовици, аутора Срећка
Николића односи се на савремени преображај овог насеља од рударског ка
туристичком центру. Из часописа Расковник, штампаног 1993. године,
потиче рад архитекте Божидара Петровића, редовног професора Архитектонског факултета Универзитета у Београду, о старој кући у селима
Сиринићке жупе. У завршеним реченицама аутор констатује да „Савремени градитељи, првенствено архитекте, могли би да на старој кући жупе
Сиринића нађу довољно инспирације за нове објекте које намеравају да
граде у овој средини.”
Радови Јована Ђорђевића, Татомира Вукановића, Митра Влаховића,
Драгослава Антонијевића, Симе Тројановића, Миљане Радовановић и Саве
М. Милосављевића, наглашеног су етнографског садржаја. Почивају на
теренским истраживањима, изворној грађи и тада постојећој литератури.
Радови су из различитих година и од интереса за сагледавање народног
живота, ношње и обичаја. Антропогеографског садржаја је рад академика
Милисава Лутовца, Гора и Опоље, који је први пут објављен 1955. године
у Српском етнографском зборнику. Има 116 страна, а заснива се на теренским истраживањима из 1936., 1937., 1947., 1948., 1951. и 1953. године,
која су подстицали Јован М. Ердељановић и Војислав С. Радовановић, тј.
Уредништво угледног часописа Насеља српских земаља.
Косово, књига прва, има 734 стране. Штампана је у 750 примерака и
доноси следеће прилоге: Јован Цвијић – Косово; Бранислав Ђ. Нушић
(1864-1939) – Косово, опис земље и народа; Поп Дена Дебељковић (18581915) – Косово, Обичаји српског народа на Косову пољу, Веровања српског народа на Косову пољу; Мирко Поповић – Белешке о местима и становништву на Косову и Дреници; Адам Н. Поповић – О постанку Косовске
Митровице; Милена Д. Лапчевић – Косовски сеоски вез; Митар Влаховић
(1897-1982) – Етнолошка проматрања на Косову пољу; Војислав С. Радовановић (1894-1957) – Косово поље, антропогеографски приказ; Нико
Жупанић (1876-1961) – Антрополошки опис Србов Косовога поља, Етнолошки значај Косовских Черкеза.
Рад Јована Цвијића је преузет из обимне монографије Основе за географију и геологију Македоније и Старе Србије, штампане у три књиге на
1.272 стране. Реч је о делу које је било, и које остаје, темељ за упознавање
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једног дела Балканског полуострва, јер је засновано на теренским истраживањима, као неприкосновеној методи научног рада у географији и
етнологији.
Цитирамо неколико реченица из Цвијићевог рада: „Косово је сада
област мешовитог становништва. На њему преовлађују Арбанаси са исламизираним и поарбанашеним Србима или Арнаутима, затим са мухаџирима, исељеним из Нових крајева, који су делимице прави Арбанаси, а делимице Арнауташи. После Арбанаса су најјачи Срби, који се јављају у већим
оазама. Највећа је српска оаза на Косову између Грачанице и Приштине, у
којој су села: Грачаница, Чаглавица, Лапље Поље, Угљаре и др., а за њих
се везују Прејане, Сушица, Липљан и остала; у овој оази је и највеће
српско село на Косову Горња и Доња Гуштерица са 100 српских кућа. Слабија је српска вучитрнска оаза. Затим има српских насеља дуж Ситнице и
с једне и с друге стране. Сасвим је мало Срба остало у сливу Неродимке,
где су српска села само Горња и Доња Неродимља, Гатње и Косињ. Напослетку је јака и српска оаза око Митровице. Од котлина, које су везане са
Косовом, Срба има највише у Горњој и Доњој Морави и у Старом Колашину; сасвим их је мало у Дреници, а нема их никако у Лабу. После ових
двеју група долазе Турци, који су малобројни, има их скоро искључиво у
варошима. Исто је тако мало и мухамеданских Срба из Босне и Црне Горе,
мада се број босанских мухаџира у последње време повећао. Скоро је
сасвим нестало Черкеза, који су до српско-турског рата 1876-78. године
били важно становништво на Косову. Напослетку има немали број православних цигана и незнатнији број мухамеданских цигана.”
Изложена пре више од једног века, запажања Јована Цвијића, данас
су актуелна, као и подаци у радовима у књизи о Косову из 2017. године.
Наглашеног етнографског и антропогеографског садржаја, од интереса су
за савремено праћење појава и догађаја, који привлаче пажњу многих
истраживача и политичара из бројних земаља. Због тога су „Пространство
Косова, закључује Борисав Челиковић, и његов историјски значај у прошлости српског народа условили да због броја разноврсних студија написаних о насељима, становништву и народном животу и обичајима, објавимо две књиге, тј. два тома, посвећена овом пределу.”
Косово, књига друга, има 924 стране текста, илустрација и документационог материјала. Највећи део богатог и разноврсног садржаја чине
раније објављени појединачни радови и обимне монографије академика
Атанасија Урошевића, једног од најбољих познавалаца географских,
антропогеографских и етнографских појава, процеса и догађаја на Косову
и Метохији, које му је завичај по рођењу. Овај врсни настављач дела
Јована Цвијића, поред осталог, извесно време је радио на Филозофском
факултету у Приштини. Сведок је бројних појава, процеса и догађаја на
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Косову и Метохији, које је више пута представљао у својим књигама. У
овој су објављени следећи његови радови: Косово (први пут штампано
1965. године), О Вучитрнској Шаљи (1935), Приштина (1951), Косовска
Митровица (1957), Вучитрн (1938), Урошевац, варошица на Косову (1936),
Липљан (1957), Топонимија Косова (1975) и Етнички процеси на Косову
током турске владавине (1987). У раду о Вучитрну истиче да је „За наше
средњевековно доба, све док је за живота Вука Бранковића био његова
друга престоница, а по смрти Вуковој – главно место сужене области Бранковића, Вучитрн је свакако имао и важну економску улогу и, поред
Приштине, био најважнији економски центар на Косову. Поставши главним местом санџаката и важним војним центром по паду под Турке,
Вучитрн је још за извесно време одржао свој економски значај. У првој
половини 16. века (1530) Курипешић га назива великим трговиштем.”

Слика 1. Прилози Атанасија Урошевића (положај и територијална подела
Липљана) у делу Липљан – антропогеографска испитивања

Поред наведених радова, књига садржи два рада Косовке Ристић,
професора Географског факултета Универзитета у Београду и то: Колонизација и колонистичка насеља у равни Косова (1958) и Милошево, село у
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средишњем Косову (1961), као и извод из резултата антропогеографских
проучавања Косова из студије Милована Радовановића, професора Географског факултета Универзитета у Београду.
Аутори радова објављених у другој књизи посвећеној Косову, спадају у групу оних географа, истраживача, који су готово сав свој опус посветили Косову, посебно израдом докторских дисертација антропогеографског садржаја Атанасије Урошевић је докторирао 1929. године, са темом
Горња Морава и Изморник, Милован Радовановић 1962. године, са темом
Призренски подгор, антропогеографска студија, Косовка Ристић 1968.
године, са темом Мало Косово, антропогеографска проучавања. Уважавајући научно проверене ставове Јована Цвијића, а на основу теренског рада
и увида у постојећу литературу, аутори презентованих студија, дарују
обиље научних и апликативних знања, објашњавају појаве, процесе и
догађаје, документују своје тврдње и ширином захвата изазивају поштовање, не само географа и етнолога, већ јавности у целини, јер су актуелни
и акутни, вишеструко значајни за сагледавање прошлости, из које је произашла садашња стварност, бременита нерешеним проблемима и сукобима
више врста. Посебну пажњу плени приказ 273 сеоска насеља Косова, које
Атанасије Урошевић представља у свом првом раду.
Књига Косовско Поморавље и Качаник има 737 страна и следећи
садржај: Иван Степанович Јастребов (1839-1894) – Нешто о Горњој Морави; Милојко В. Веселиновић (1850-1913) – Изморник; Атанасије Урошевић – Горња Морава и Изморник; Католичка жупа Црна Гора у јужној
Србији; Новобрдска Крива река; Гњилане и Качаник; Јован Ф. Трифуноски (1914-1997) – Качаничка клисура, антропогеографска испитивања;
Јован Цвијић – Преглед становништва у Морави и Милован Радовановић –
Извод из резултата антропогеографских проучавања Косовског Поморавља и Качаничке клисуре. Поговор, под насловом Истраживања Косовског
Поморавља, написао је Борисав Челиковић.
Иван Степанович Јастребов је био руски вицеконзул и конзул у
Призрену, конзул у Скадру и управник конзулата у Јањини. Самопредано
је истраживао историју, етнологију и археологију Старе Србије, Македоније и Албаније. Значајну пажњу је посветио историји српске цркве. Рад
о Горњој Морави објавио је 1885. године у Гласнику Српског ученог друштва у Београду. За Горњу Мораву, која је припадала округу Гњилана,
констатује да ју је „Стефан Првовенчани, краљ српски (1222-1228) приложио манастиру Жичи. Ову Мораву, т. ј. Поморавље, Стефан Немања са
другим областима заузео је од Грка. У овој Морави Душан је године 1342
дао Хилендару цркву Св. Николе.”
Милојко В. Веселиновић за Изморник пише да је жупа у кази
Гњиланској и припада санџаку Приштинском у Косовском вилајету. Има
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дванаесет православних села која се налазе у сливу Мораве, низводно од
Гњилана. То је простор Изморничке клисуре, којом је Косово повезано са
Јужним Поморављем. Констатује да народ у Изморнику говори српски,
Косовско-моравским дијалектом. „Добри су Срби и умеју да бране свој
језик и своју националност кад затреба.” Наведено потврђује документом
да Срби у Изморнику нису могли више трпети туђега митрополита, нарочито бугарског владику Виктора. У наставку анализира постанак назива
Изморник, који је по предању изведен од народа овог краја који је изумро,
изгинуо, јер није хтео да се покори Турцима.
Радови Атанасија Урошевића су на вишем научном нивоу у односу
на рад М. В. Веселиновића, те су од посебног значаја за познавање Косова.
Рад Горња Морава и Изморник штампан је 1935. године. Поред осталог,
плени пажњу појединачним приказом 119 сеоских насеља. Аутор истиче
да је назив Изморник старији од назива Горња Морава. „Јасно је, да су се
Горња Морава и Изморник под именом Морава у наше средњевековно
доба издвајале од новобрдског краја или Криве реке, која се тада звала
Тополница.” Рад Католичка жупа Црна Гора или Летничка жупа је из
1934. године. Реч је о делу северних падина Скопске црне горе, са Летницом, као средиштем жупе, насељене католишким становништвом. Студију
Новобрдска Крива река, Етнографски одбор Српаке академије наука, примио је 1935. године, а штампана је 1950. године, на више од 170 страна. Уз
општи део, има богат појединачни антропогеографски приказ 94 насеља.
Рад Гњилане, први пут је штампан 1931. године у Гласнику Географског
друштва у Београду. На 12 страна приказано је једно интересантно градско средиште Изморника, тј. Горњоморавске котлине. Реч је о насељу
турско-источњачког и патријалхалног типа, са српским, турским, албанским и ромским становништвом.
Јован Ф. Трифуноски, професор Универзитета у Скопљу, представљен је радом о антропогеографским истраживањима Качаничке клисуре
(120 страна), који је први пут штампан 1950. године, као 32 књига познате
серије Српске академије наука, Насеља и порекло становништва. Има
општи и посебни део. Односи се на клисуру реке Лепенац, притоке Вардара, која се простире од јужног дела Косова поља до Скопске котлине.
Поред општих особености простора, под посебним насловима приказана
су 23 сеоска насеља.
У наставку књиге објављен је чланак А. Урошевића о варошици Качаник, који је први пут штампан 1932. године. Из Цвијићевог дела Основе
за географију и геологију Македоније и Старе Србије, преузет је преглед
становништва у Горњој Морави. Богата статистичка грађа и данас је за
уважавање, јер омогућује праћење и сагледавање бројних демографских
појава и процеса. Исту функцију има и прилог Извод из резултата антро113
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погеографских проучавања Косовског Поморавља и Качаничке клисуре,
преузет из студије Милована Радовановића – Косово и Метохија, антропогеографске, историјскогеографске, демографске и геополитичке основе,
коју је на XVI + 608 страна, 2008. године, објавио Службени гласник у
Београду. Обиман поговор, са изванредним увидом у библиографију
аутора радова објављених у овој књизи, написао је Борисав Челиковић.
Књига Дреница и Лаб, насеља, порекло становништва, обичаји, 35та је у серији Корени. Има 822 стране, богат, обиман, документован и
умесно одабран садржај. Аутори и објављени радови су: Татомир Вукановић – Дреница; Војислав С. Радовановић – Антропогеографска испитивања 1929. године у Подујеву; Атанасије Урошевић – Грађа за област Лаб
сакупљена 1939. и 1940. године и Косовка Ристић – Мало Косово, Број и
национална структура становништва у Малом Косову по попису из 1971.
године, Становништво неких Горњелабских села; Милован Радовановић –
Извод из резултата антропогеографских проучавања Дренице и Лаба.
Дреница и Лаб су географски и антропогеографски две интересантне
предеоне целине. Лаб затвара Косовску котлину са североисточне стране,
а Дреница са западне. Писаних података, објављених у часописима и књигама, највише има из периода између два светска рата, када је интерес географа и етнолога за научна проучавања наведених крајева био наглашен.
Татомир Вукановић, етнолог, који је извесно време радио у музејима
у Врању и Приштини, аутор бројних радова, у студији Дреница, са поднасловом Друга српска Света Гора, за коју је грађу на терену сакупљао од
1934. до 1937. године, истиче да је на становништво Дренице давно указао
Јован Цвијић у делу Антропогеографски проблеми Балканског полуострва,
публикованог 1902. године. Треће издање ове студије Татомира Вукановића има 420 страна, штампано је 2005. године у издању Музеја у Приштини, Народне и универзитетска библиотеке „Иво Андрић” у Приштини и
Центра за очување наслеђе на Косову и Метохоији. Аутор констатује да је
„Дреница простран предео терцијарног побрђа у Косовско-метохијској
котлини. Она се налази између Косова, Ибарског Колашина, Метохијског
Подгора, Прекорупља, жупе Лапушника и Подрима. Већим делом данас
Дреница припада гравитационом подручју Косовске Митровице, а мањим
делом гравитационом подручју Приштине. Сачињавају је две жупе: једна
већа, позната под именом Доња Дреница, која се налази на западној страни
и горњем сливу реке Клине, притоке Црног Дрима, и друга, позната под
именом Горња Дреница али и као Пашина Дреница, знатно мања од Доње
Дренице, која се налази на истоку око Седларске реке, левог изворишног
крака реке Дренице, и око реке Дренице.”
Богатство садржаја проистиче из осврта на етничку прошлост и
историогеографско стање Срба у Дреници, етничку прошлост Срба, етни114
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чку прошлост и етнографско-антропогеографско стање Арбанаса у Дреници, њиховој патријалхалној култури, животу и обичајима, етничкој прошлости Рома, као и из посебног дела, којим су обухваћени проблеми насеља
и порекла становништва. Цитирамо: „Историјска збивања на тлу предела
Дренице у XVII веку деловала су те је из деценије у деценију, било све
мање српских родова у овом пределу који је у средњем веку био баштина
династије Бранковића. То је настављено и у XVIII и XIX веку те је у
Дреници остао незнатан број српских стариначких родова.”
Прилог Војислава С. Радовановића, члана Српске академије наука, је
из 1998. године, а односи се на антропогеографска испитивања која је
1929. године обавио у Подујеву, варошици и засеоцима. Сличног карактера је и грађа о Лабу, коју је 1939. и 1940. године прикупио Атанасије
Урошевић, а која се, поред осталог, односи на кретање становништва,
време и начин досељавања, исељавање, етнобиолошке процесе, старине и
топониме.
Студија Косовке Ристић, Мало Косово, има 264 стране и први пут је
штампана 1971. године у Заједници научних установа Косова, у Приштини. Реч је о докторској дисертацији одбрањеној 1968. године на Географском факултету Универзитета у Београду. У уводном делу написано је да
„Мало Косово до сада географски није проучавано. Ни овом приликом оно
неће бити комплексно географски проучено. У оквиру антропогеографских проучавања на терену, обратила сам највећу пажњу на прикупљање
података о пореклу и миграцијама становништва. У том послу сам наилазила на велике тешкоће.”
Широко обухваћена проблематика односи се на анализе и синтезу
географског положаја, значај природних чинилаца за антропогеографске
појаве и процесе Малог Косова, миграције и порекло становништва, популациони развој, привредне прилике и појединачни приказ 34 насеља. Мало
Косово је део средишњег Балкана. Налази се на раскрсници морфолошких
и хидрографских праваца који секу Балканско полуострво, тј. између
лонгитудиналних путних праваца, којим се одржава веза западне Европе
са источним Средоземљем. Мало Косово се, историјски посматрано, налазило у зони у којој су се сударали грчки утицаји, са југа, и римски, са севера. У средњовековној Србији то је био густо насељен крај. Манастир
Бањска, задужбина краља Милутина, имао је велике поседе. Стање се
знатно променило после Косовске битке, која је, поред осталог, покренула
миграције становништва, јер су Турци надирали са југа, те се центар
српске државе померао на север. Каснији догађаји на разне начине су се
одражавали на живот и рад људи на овом простору.
Од интереса су и прилози о становништву Малог Косова по попису
из 1971. године (први пут штампан 1972. године), осврт на становништво
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неких Горњелабских села, (први пут штампан 1967. године). У првом раду
се констатује да се од 1953. године у Малом Косову осећа стално смањење
броја српског и црногорског становништва и пораст албанског становништва. У другом су, поред општег дела, под посебним поднасловима приказана сеоска насеља Добри До, Закут, Крпимеј и Пакаштица. Из студије
Милована Радовановића Косово и Метохија, уредник Борисав Челиковић,
направио је добар извод статистичких података и научних резултата.
Обимом и садржајем књига Дреница и Лаб, изворна су литература за
савремена истраживања. Репринт издања оваквог карактера су увек добро
дошла, јер је мали број старих књига и часописа сачуван само у боље снабдевеним библиотекама и као такав тешко доступан интересентима. Уз то,
презентовани радови, засновани на класичним теренским истраживањима,
онако како је то практиковао Јован Цвијић и захтевао од својих сарадника,
вишеструко су поуздани.
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ЗАЈЕДНИЧКА ПУТОВАЊА РУСКИХ И СРПСКИХ
ГЕОГРАФА СЕ НАСТАВЉАЈУ
Нина Чегар1*, Урош Дурлевић*, Сава Стевановић*, Сергеј Комазец*
*
Универзитет у Београду – Географски факултет
Нико од православних словенских народа није у својој свеукупној историји показао
толико међусобне сличности, истоветности, духовне блискости и трајне љубави, као што су то показали руски и српски народ. Као нека постојана невидљива
нит, пријатељство Срба и Руса живи непрекинуто већ две хиљаде година. Наша
два братска, православна и словенска народа, још у древна времена, били су јединствени део једног великог словенског мора. Још у дубокој прошлости, живела су
на истим оним просторима који и данас припадају Русији или пак данашњој
Србији. Није никакво преувеличавање – у историји можемо врло лако пронаћи
претке данашњих Срба на територијама садашње Русије, као и обратно, лако
ћемо срести претке данашњих Руса на територији садашње Србије. Ово са своје
стране сведочи о истоветности, словенској величини и јединствености, као и
заједником пореклу Руса и Срба. То је и показатељ њихове најближе духовне,
културне и етничке сродности.
Део реферата игумана Петра (Драгојловића) на Међународном Форуму
„Братска Србија – историја и савременост”,
одржаном у руском граду Калуги од 11-13. новембра 2006. године,
у организацији Руске и Српске Православне Цркве

Увод
Центар Руског географског друштва у Србији већ традиционално
реализује бројне пројекте на простору Србије и Руске Федерације, а посебну пажњу поклања развоју едукативних и социјалних програма за студенте, али и друге заинтересоване младе људе из обе државе. У организацији
Центра, студенти из Србије су током 2015. боравили у волонтерским камповима на острву Гогланду у Финском заливу и у Јужном Сибиру. Следеће године узвратили су гостопримство руским колегама, студентима и
професорима Лењинградског државног универзитета Пушкин на Копаонику, а 2017. године млади из Србије били су на теренској настави у Лењинградској и Псковској области са студентима Универзитета „Пушкин”.
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Током 2018. године, у периоду од 3. до 16. јула, Камп је реализован
на простору од Београда, преко Новог Сада са дужим задржавањем у
Старој Паланци, на левој обали Дунава, са које је посећена читава његова
десна обала, од Смедерева до Ђердапа. Друга фаза кампа је реализована на
ширем простору Копаоника, уз обилазак Топлице, Нишавске области,
долине Ибра и других локалитета у овом делу Србије.
Трећи летњи српско-руски еколошко-географски камп
Овогодишња посета учесника кампа са простора Руске Федерације
започела је обиласком храма Светог Саве, највећег православног храма у
Србији. Након обиласка ужег центра града, пут учеснике води у Банатску
Паланку у којој се налази прва база („Еколошка станица” Удружења за
заштиту Дунава и Саве Републике Србије) Трећег летњег српско-руског
еколошко-географског кампа.
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Наредни дан је предвиђен за обилазак Делиблатске пешчаре, највеће
континенталне пешчаре у Европи, која је руским колегама била интересантна у геоморфолошком смислу. Посебан утисак тог дана, оставио је
поподневни састанак и заједничка вечера са најпознатијим српским редитељем Емиром Кустурицом.

Обилазак Баната се наставља и следећег дана, у једном од најпознатијих градова на овом простору. У Вршцу, учесници Kампа су имали прилику да посете прву српску апотеку, тзв. „Апотеку на степеницама” у којој
сазнају детаље о њеној историји. Такође, разгледали су изложбу о геолошкој прошлости, као и експонате најпознатијих врста птица и сисара овог
дела Србије. Друга локација која је посећена у овом лепом граду, био је
градски музеј „Конкордија” у коме се налазе бројни експонати различите
старости: хладна оружја, оруђа и музички инструменти. Ипак, највећи утисак је оставила просторија у којој су изложене слике Паје Јовановића, једног од највећих српских сликара. После лагане шетње кроз град, учесници крећу до куле која се налази на једном од Вршачких брегова и са које
се пружа најлепши поглед на читав град. На путу до куле, имали су прилику да уживају у погледу на винограде који су најпознатији у Војводини.
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Касније поподне, у Белој Цркви их је дочекао господин Кастељанов
који им је представио Музеј руског кадетског корпуса. Такође, посећена је
Руска црква и Руско гробље. Имали су могућност и да упознају господина
Брадваровића који им је поклонио несвакидашње књиге о јеленима дунавско-карпатског басена. Овај дан употпунило је отварање изложбе „Најлепша земља” у Белој Цркви на којој су приказане импресивне фотографије
настале на простору Руске Федерације и говор представника Извршне
дирекције РГО-а из Москве и руководиоца Центра Руског географског
друштва у Србији.
Четврти дан започиње вожњом скелом преко Дунава до Рама, али је
тврђава, због реконструкције, посматрана само споља. На два киломентра
од Великог Градишта, незаобилазно је Сребрно језеро које представља
некадашњи речни рукавац Дунава затворен двема бранама. Након језера,
учесници кампа су посетили велелепни Голубачки град. Простор је препознатљив и по бројним, написаним и изговореним реченицима, наших познатих књижевника које на сликовит и очигледан начин објашњавају овај
предео Србије. Тамо где је „осмех Дунава најшири, пред улазак у теснац
који му је између напуклих Карпата изрезао највећу клисуру у Европи,
кошава разбија његове таласе о зидине величанствене Голубачке тврђаве”.
Са културом старости око 8000 година учесници кампа су се детаљније
упознали кроз пројекцију филма о истраживањима славног археолога
Драгослава Срејовића на локалитету Лепенски вир у Ђердапској клисури.
У комплексу су изложени предмети пронађени на овом месту, а такође и
кости које су постављене у специфичан положај приликом сахрањивања.
Под утиском лепоте Лепенског вира, учесници кампа крећу према Рајковој
пећини, која је многима од њих била прва пећина коју су посетили. Шетња
кроз најдуже туристички уређену пећинску стазу у Србији реализована је
уз изражајно и занимљиво излагање локалног водича. Утисак који је
оставило ово природно добро Мајданпека, рударског центра, интензивиран је одласком до копа бакра у његовој околини.
Током петог дана неповољне временске прилике, захлађење и киша,
условили су и промену плана путовања. Прва локација која је посећена
овог дана је седиште Нафтне индустрије Србије у Новом Саду, која представља једну од највећих енергетских компанија на простору југоисточне
Европе. Потом је обављено панорамско разгледање Новог Сада („Српске
Атине”), града на обали Дунава, који ће 2021. године бити европска престоница културе. Учесници кампа пут настављају ка Фрушкој Гори, планини коју научници називају огледалом географске прошлости, док је
Срби могу назвати огледалом културне и духовне историје. На обронцима
ове планине посећен је манастир Ново Хопово који се налази недалеко од
Ирига и представља један од шеснаест манастира на овом простору. Једна
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од занимљивости манастира односи се и на боравак Доситеја Обрадовића
који се овде замонашио.

Након пет дана проведених на простору Војводине, шестог дана,
учесници кампа путују према Копаонику. Незаобилазна на овом путу јесте
Смедеревска тврђава која представља највеће средњовековно равничарско
утврђење у Европи. Подигнута је са циљем да буде престоница државе и
утврђени двор деспота Ђурђа Бранковића. Наредни град који је посећен,
учеснике кампа је вратио у време Карађорђевића. Према легенди, на
раскрсници београдског, крагујевачког, рудничког и шабачког пута, где су
се састајали и коначили многобројни трговачки путници, изникло је и
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разгранало се дрво тополе чији је хлад служио за одмарање. Убрзо је одредишна тачка код тополе прерасла и у назив читаве варошице. Учесници
кампа су обишли Храм Светог Ђорђа и маузолеј династије Карађорђевић,
подигнутог на самом врху брда Опленац. Посећена је црква у којој су, од
стране локалног водича, учесници сазнали да је осликана са више од 40
милиона разнобојних стаклених коцкица које са 15.000 разних нијанси
боја осликавају копије фресака из 60 српских средњовековних цркава и
манастира. Такође је посећена и кућа краља Петра I. Разгледање локалних
природних и културних специфичности наставља се на путу за Александровац. У овом граду пажњу привлачи Завичајни музеј и Музеј виноградарства. У Музеју виноградарства су сакупљени, научно обрађени, публиковани и предстваљени предмети који сведоче о вековном развоју винарства и виноградарства, како у Жупи, тако и у Србији. Заједно са водичем,
учесници кампа обилазе просторије музеја и упознају се са пољанама –
сезонским виноградарским насељима која су касније и посетили.
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Прво јутро на Копаонику освануло је сунчано и због повољних
временских прилика, учесници кампа се упућују према Ђавољој вароши,
препознатљивом геоморфолошком феномену. Пре посете овој зони камено-земљаних остењака, обиђена је Селова (будућа акумулација) на реци
Топлици. Пут се наставља према Куршумлији и улази се у заштићено
подручје, а затим се пешачи до видиковца. Ђавоља варош је јединствена у
Србији и врло редак феномен овог типа у свету, јер су њене „куле” знатно
веће и постојаније него у европским земљама, па су самим тим најпознатији природни споменик ове врсте у Европи. Након кратке паузе, пут се
наставља према Луковској бањи, највишој бањи у Србији. Препознатљива
је по изворима минералне воде, нетакнутој природи шумовитог Копаоника
и чистом планинском ваздуху. Након ручка, учесници кампа су се поделили у неколико група како би свако по свом избору, активно и организовано, провео слободно време. Једна група се упутила према хотелу Копаоник где је уживала у базенима са термалном водом. Друга група се одлучила за шетњу стазама здравља кроз изванредну природу. Трећа група је
посматрала културно-историјске споменике. Одморни, расположени и
релаксирани, учесници кампа су се нашли на поподневној кафи у једном
од познатих хотела Луковске бање одакле су кренули према Блажеву.
Облачно јулско небо није утицало на промену плана који је обухватио упознавање и комплексно сагледавање географских посебности
планине Копаоник. Почетни изазов био је један од највиших водопада
Србије, познат под именом Јеловарник. Упознавање са његовом грандиозношћу изискивало је готово сат времена дугу планинарску туру кроз
живописну четинарску шуму. Учесници кампа су на путу до водопада
имали могућност да виде један од многих потока источних страна Копаоника. У питању је водоток Дубока који представља један од изворишних
кракова реке Топлице, највеће леве притоке Нишаве. Ипак, највећи утисак
дана за учеснике кампа свакако је био водопад Јеловарник. По настанку је
тектонски водопад, спуштен дуж тектонског раседа са три каскаде и
укупне висине 71 m. Импозантна висина и скровито место је оно што
водопад сврстава у један од бисера ове планине. Како се не би занемарило
историјско наслеђе које чува „српски Урал”, учесници кампа су посетили
меморијалнo обележје на Мрамору где се на крају Другог светког рата
одиграла једна од највећих битака између четника и партизана. Пут је
даље водио према највишим и најатрактивнијим деловима Копаоника. На
Равном Копаонику је посећен локалитет Јарам са налазиштем скарнова, а
затим су учесници кампа лаганом шетњом дошли до туристички најпосећенијег ски-центра у Србији. Посетили су највише насеље у Србији са
многобројним хотелима, жичарама, гондолама и осталом инфраструктуром неопходном за остваривање више облика туризма. Поред скицентра,
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посетили су некадашњи површински коп Суво Рудиште поред Панчићевог
врха. На путу до локалитета упознали су се са високо-планинском вегетацијом, као што је клека и боровница, уз посматрање простирања горње
границе шума. Простор око Панчићевог врха познат је и по томе што се
нашао на удару НАТО бомбардовања када је ракетирана радарска инфраструкура и други објекти. Маузолеј Јосифа Панчића претрпео је извесна
оштећења, а читав простор је деминиран 2006. године.
Антропогеографске вредности представљале су циљ обиласка делова општина Брус и Александровац и Града Крушевца. Посета фабрици
воде Мајдево, која користи воду из акумулације Ћелије на Расини, омогућила је боље разумевање проблема водоснабдевања Крушевца и околине,
као и читавог физичко-хемијског процеса за стварање воде за пиће. Некадашња српска престоница располаже разноврсним културно-историјским
знаменитостима, па је прави изазов представљао одабир оних репрезентативних које упечатљиво представљају град. Упознавање града је започело
од Народног музеја и његове богате археолошке, историјске и етнографске
збирке, са посебним освртом на период српске средњовековне државе и
период владавине Св. кнеза Лазара. Као део средњовековног градског комплекса, није се могла заобићи његова задужбина, црква Лазарица. Саграђена је крајем 14. века и представља својеврстан почетак моравског стила
сакралног градитељства. Учесницима кампа, гостопримство су указали и
челни људи града. У Мозаик сали Скупштине града дочекала их је заменица градоначелника и том приликом изразила топлу добродошлицу, истакла значај српско-руске сарадње и презентовала градске садржаје. Недалеко од Градске куће налази се Споменик косовским јунацима, а о његовој
историји учесници кампа су сазнали од градског туристичког водича.
Након слободног времена проведеног у Крушевцу, план кампа води учеснике у манастир Дренчу, недалеко од Александровца. Манастирска црква
имала је тешку судбину јер је била порушена од стране Турака. Тек у 20.
веку појавила се идеја о њеној обнови, а у савременом смислу, представља
једно од духовних средишта Жупе. Дан се завршио обиласком виноградарских сезонских насеља, тзв. пољана, а учесници кампа су у једној од
кућа, имали прилику да се непосредно упознају са начином живота сезонских радника.
Десети дан је планиран и реализован у Нишу до кога води Јанкова
клисура и долина Блаташнице, позната по феномену речне пиратерије. На
падинама Великог Јастрепца налази се споменик природе „Пребреза”,
палеонтолошко налазиште фосилних остатака кичмењака, које је било
незаобилазно на том путу. У Европи и свету је познато, а на Балканском
полуострву јединствено, палеонтолошко налазиште са неогеном фауном
сисара старости од 14 до 16 милиона година.
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Посета Нишу започела је недалеко од аеродрома, тачније у рускосрпском хуманитарном центру. Основне функције Центра су реаговање у
ванредним ситуацијама, спречавање елементарних непогода и технолошких хаварија, као и уклањање њихових последица. Учесници Kампа су
имали могућност да осете сложеност активности спасилаца у симулираном пожару. Након тога, уследиле су посете симболима града као што је
Ћeлe-кула, сачињена од лобања српских ратника након битке на Чегру
1809. године и по чему је јeдинствeн спомeник на свeту. У селу Горњи
Адровац посећена је црква Св. Тројице, у народу позната и као Руска
црква. Подигнута је на месту где је у српско-турском рату 1876. године
као добровољац погинуо руски пуковник Николај Рајевски. Последња дестинација тог дана била је посета манастиру Св. Романа у Ђунису, једног од
најстаријих манастира Српске православне цркве. Име је добио по монаху
Роману Синаиту који је овде живео и чији се гроб налази у манастиру.
Након пет дана боравка на најпосећенијој планини у Србији, група
српских и руских учесника кампа се упутила према престоници. Напуштање Сребрне планине реализовано је постепено, уз пружање могућности да се учесници кампа полако растану са чистим ваздухом, четинарским шумама и пространим малињацима. Наставак пута је усмерен ка
западним падинама Копаоника и на 250 метара ниже од полазне тачке,
наилази се на зелена врата Копаоника, односно, Јошаничку бању. Она
припада групи најтоплијих бања у Србији, чија температура воде извора
износи до 80˚С. Учесници кампа су застали код споменика Милунки
Савић, српске Јованке Орлеанке, хероине и једне од најистакнутијих личности Балканских ратова и Првог светског рата. Наставак пута према главном граду води кроз једну од значајних саобраћајница, како савремене,
тако и средњевековне српске државе. Ибарска магистрала је дочарала дух
историје свима, а посебно руским учесницима. Позната је као Долина
јоргована и упућује на гест краља Уроша I, који је у част супруге Јелене
Анжујске посадио јорговане долином реке Ибар.
Све ближе Краљеву, указује се Студеница, један од најлепших
српских манастира и задужбина Стефана Немање. Учесници кампа су
посетили и манастир Жичу, карактеристичну по црвеној фасади и седам
врата (симбол крунисања седам краљева). Пут се преко Рудника наставља
према Београду, а дан проведен у њему, Д. Радовић је описао: „Ко је имао
среће да се јутрос пробуди у Београду, може сматрати да је за данас
довољно постигао у животу.” Посетиоци из Русије су претпоследњег дана
боравка у Србији имали ову привилегију.
Следећег дана им је пружена могућност да доживе панораму главног
града и његове околине са 205 m високог Авалског торња, удаљеног око
16 km од центра града и врелог јулског асфалта. Споменик Незнаном јуна126
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ку, који представља монументално дело Ивана Мештровића изграђен у
граниту и габру, им је приближило историју, културу и дух српског народа
у периоду након Великог рата. Поподневно освежење и одмор је било
резервисано за Аду Циганлију. У вечерњим сатима, једне типичне суботње
летње вечери, учесници кампа су прошетали центром града и узаврелим
боемским четвртима.
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Током последњег дана боравка, време су провели у пријатном амбијенту Народног музеја и доживели животни пут и достигнућа Николе
Тесле, у истоименом музеју. Последњу тачку овогодишњег програма
кампа, чинила је посета десној обали Дунава, кули Гардош уз уочавање
њених специфичности.

На аеродрому „Никола Тесла” импресионирани утисцима, са сузама
у очима, али и осмесима на лицима, српски и руски учесници кампа се
привремено растају, али и радују поновном сусрету.
Закључак
Један од најзачајнијих видова сарадње између Руског и Српског
географског друштва је и размена студената у оквиру, сада већ традиционалних еколошко-географских кампова. У кампу, који је реализован
2018. године, на простору од Војводине, преко Шумадије, до јужне и југозападне Србије, боравило је преко 40 учесника из обе државе. Учесници
кампа су имали могућност обиласка природних локалитета и културноисторијских знаменитости Београда, Новог Сада, Смедерева, Пожаревца,
Смедерева, Крушевца, Бруса, Александровца, Ниша, Куршумлије, Рашке,
Краљева и многих других градова. Све што је до сада, у краћим или
дужим извештајима, чланцима и приказима истакнуто као најважније у
вишегодишњој географској руско-српској сарадњи, треба додатно оплемењивати, развијати и унапређивати на свим нивоима, ова два, по много
чему два слична народа.
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