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ЉиљанаНикшић*

ДОСТОЈАНСТВЕНОСЕЋАЊЕНА
ЗАОСТАВШТИНУСЛАВНИХПРЕДАКА-100

ГОДИНАОДПРВОГСВЕТСКОГРАТА
Сажетак

УПрвом светском рату погинуло је 16милионаљу
ди,аодтога1247435Срба(28%становништва).
Дакле,скоросвакидесетипогинулиуПрвомсветском
ратубиојеСрбин.Досадасуевидентирана572срп
скавојнамеморијалау40земаљасвета.Већинаеви
дентираних српских војних меморијала односи се на
палежртвеуПрвомиДругомсветскомрату.Однос
према културноисторијској баштини једног народа
јеодноспремасамомсебиипремасвојојбудућности.
Указанојенанеопходносттемељнијег,свеобухватни
јегиангажованијегприступанесамонадлежнихдр
жавнихинституција,већцелокупнедруштвенезајед
ницекакобисеонамобилисалаусвимсвојимсегмен
тимаидопринелаформирањуфондовапотенцијалних
добротвора који би значајније финансијски помогли
рестаурацијуиочувањесрпскихмеморијала.Примери
угрожености баштине су непокретна културна до
бранаподручјуАПКосовоиМетохија,анажалост,
ибројнивојнимеморијалииместастрадањауино
странству.Истакнутисуипримериизузетногличног
идруштвеногангажманауПрвомсветскомратукао
штојетобиоМихајлоПупинИдворски,којијераде
ћинаКолумбијауниверзитетустекаосветскуславу
каопрофесор,научникипроналазач.Онјебиоивише
одтога,великисрпскиродољуб.Бавећиседруштве
нимрадомосноваојеибиопредседникСрпскенарод

* Док тор по ли тич ких на у ка, ми ни стар са вет ник Ми ни стар ства спољ них по сло ва Ре пу-
бли ке Ср би је
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неодбране1914.годинекојајеподвођствомМихајла
Пупинасамоутокубалканскихратова,скупила300
000долара,аод19141916.годинејош913.044дола
ра.Државаињенеинституцијеимајузаконскуоба
везудауоквиримасвојихнадлежностииуусловима
ограниченихфинансијскихсредставачиненапорена
очувању заоставштине наших предака.Људи добре
воље,хуманистиихуманитарниактивисти,ктито
риизадужбинари,професориуниверзитета,чланови
удружењазанеговањетрадицијеослободилачкихра
това,студентииученицисутакође,чуварикултурне
баштинеитопосвомличномопредељењунадобро
битсвогнародаидржавеитакаводноссвихчланова
друштватребанеговати.Обавезачитавогдруштва
једанегујесвестоопштемдобруинеговањукултур
нетрадицијеизаоставштинепредака,пастогатре
бапроактивноделатинаприпремамазавеликијуби
лејивековникепопејесрпскогнарода–стогодишњицу
Првогсветскограта2014.године.
Кључнеречи:100годинаПрвогсветскограта,досто
јанствено сећање, заштита српске културноисто
ријскебаштине,манифестације,културамираисло
боде,заоставштиназаисторијучовечанстваимлада
поколења

ВЕКОВНИКЕПОПЕЈЕСРПСКОГНАРОДА

Па три јарх срп ски Па вле го во рио је: „Будимодостојнисвојих
предака“. О хе рој ству срп ског на ро да и њи хо вој жр тви у Пр вом 
свет ском ра ту го во ри ли су мно ги са вре ме ни ци и исто ри ча ри и уче-
сни ци. Из дво ји ће мо не ке од њих.

 Ро берт Ле синг, аме рич ки ми ни стар спољ них по сло ва ре као 
је: „Кадасебудеписалаисторијаовогарата,најславнијиодељак
теисторијеносићеназив:Србија.Српскавојскајеучинилачуда
од јунаштва , а српски народ претрпео је нечувене муке, ита
квопожртвоваwеиистрајностнемогупроћинезапаженоонисе
морајунаградити. Бри тан ски лист „Об сер вер“ је на кра ју Пр вог 
свет ског ра та у свом освр ту об ја вио“Ни јед но пле ме у це лој исто-
ри ји све та ни је да ло за сло бо ду и је дин ство ју нач ки јих и све тли јих 
жр та ва од срп ског ро да“ . 

У сту ди ји  „Срп ска епо пе ја“ Еду ар да Ши ре, фран цу ског пу-
бли ци сте ка же се из ме ђу оста лог сле де ће: Сво јим хе ро и змом у по-
след њем ра ту, див ним одр жа ва њем да те ре чи, уз ви ше ним му че ни-
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штвом, Ср би ја је ста ла у пр ве ре до ве бо ра ца за со ли дар ност на ро да 
и за сло бо ду све та. Пле ме ни то шћу сво га др жа ња, сто ич ком из др-
жљи во шћу  у пат њи, она при вла чи оп ште сим па ти је и ди вље ње.“ 

До пи сник ру ског ли ста „Сло во“ тог вре ме на Е.Д. Мјах ков за-
пи сао је сле де ће:“ Ка кав је хе ро и зам, ка кво сто ич ко по жр тво ва ње у 
овим не сре ћа ма по ка зао овај див ни на род ко ји је по сле бал кан ских 
ра то ва из не на да за бли стао на исто риј ској по зор ни ци пред за бе зек-
ну тим очи ма Евро пе.“ 

Пол Пе ре, на род ни по сла ник и бив ши ми ни стар тр го ви не 
Фран цу ске оног вре ме на ре као је сле де ће“Ју нач ки срп ски на род је 
нај пле ме ни ти ји при мер за углед они ма ко ји би у бор би за не за ви-
сност сво је зе мље, за прав ду и пра ва на ро да, до шли у ис ку ше ње да 
на пу сте та кву ве ли ку ствар.“1) 

У фо ку су ис тра жи ва ча пи та ње кул тур не ба шти не и “култу
ремира”  у ства ри је пи та ње бу дућ но сти тог ко лек тив ног ис ку-
ства чо ве чан ства, на кон Пр вог и Дру гог свет ског ра та ко је ти ме 
пре ста је да бу де мр тво све до чан ство про шлих вре ме на и по ста је 
жи ви ка пи тал и лич на кар та ди пло ма ти је, ме ри ло са мо свој но сти и 
све сти о оп штем до бру чо ве чан ства и кре ди би ли те та на ро да, али 
и вр хун ског до стиг ну ћа мо дер не ци ви ли за ци је очу ва ња „кул ту ре 
ми ра“ у усло ви ма гло бал них по ме ра ња зна че ња су ве ре ни те та, са 
ге о граф ских гра ни ца, на гра ни це на ци о нал них иден ти те та и једин
ствауразличитостима. То ме је по све ће на и но ва на уч на ди сци-
пли на херитологија.

Уна пре ђе ње угле да и по ло жа ја др жа ве у ме ђу на род ним од но-
си ма се по себ но мо же оства ри ти про мо ци јом ње не кул тур не ба-
шти не, кул тур них вред но сти као и раз ме ном кул тур них до ба ра. 
Кри за иден ти те та  у усло ви ма су пре ма ци је у ме ђу на род ним од но-
си ма са ко јом се свет, све из ра же ни је, су о ча ва усло вља ва по тре бу 
за де фи ни са њем за јед нич ких „вред но сних по тен ци ја ла“ као те ме-
ља из град ње но ве струк ту ре ме ђу на род них од но са и културнеди
пломатије.

На кон тра гич них де ша ва ња на про сто ри ма бив ше Ју го сла ви је 
де ве де се тих го ди на, са да већ про шлог ве ка, Ср би ја је „жи го са на“ 
као ре ме ти лач ки фак тор на Бал ка ну. И по сто је тен ден ци је од ре ђе-
них ре ви зи о ни стич ких кру го ва да до ка жу да је Ср би ја кроз ве ко ве 

1) Ака де мик проф. др Ко ста То до ро вич, до жи вот ни пред сед ник Удру же ња но си ла ца Ал-
бан ске спо ме ни це 1915-1916, уред ник књи ге Golgota i vaskrs Srbije 19161918, Be o-
grad ski iz da vač ko-gra fič ki za vod, Be o grad, 1971, str. 7-8.



- 392 -

ДОСТОЈАНСТВЕНОСЕЋАЊЕНАЗАОСТАВШТИНУ...ЉиљанаНикшић

би ла ре ме ти лач ки фак тор, по чев од тре нут ка ка да је Ми лош Оби-
лић, ис так ну ти срп ски пле мић рас по рио Ца ра Му ра та, нај моћ ни-
јег вла да ра Осман лиј ске им пе ри је ка да је овај са вој ском до шао на 
те ри то ри ју Ср би је са ци љем да је по ро би, пре ко Га ври ла Прин ци-
па, чла на па три от ске ор га ни за ци је „Мла да Бо сна“ ко ји је из вр шио 
атен тат на Фран ца Фер ди нан да, пре сто ло на след ни ка та да нај моћ-
ни је Аустро-Угар ске им пе ри је, ка да је до шао у по се ту Са ра је ву.   

У освит ве ков ни ка епо пе је стра да ња срп ског на ро да у Пр вом 
свет ском ра ту, 2014. го ди не, ду жност и оба ве за на ше ге не ра ци је 
је до сто јан стве но се ћа ње на не се бич но да ва ње за ци ви ли за циј ске 
вред но сти сло бо де и ми ра чо ве чан ства, на  хра брост, од ва жност 
и са мо по жр тво ва ње.  У су срет овом ве ли ком ју би ле ју  сво јим ак-
тив но сти ма  ин сти ту ци о нал но у Ре пу бли ци Ср би ји и ва нин сти-
ту ци о нал но, кроз удру же ња гра ђа на по то ма ка рат ни ка и њи хо вих 
по што ва ла ца и удру же ња ди ја спо ре  ши ром све та,  при год ним на-
уч ним кон фе рен ци ја ма, се ми на ри ма, кул тур ним про гра ми ма кроз 
ка на ле српскекултурнедипломатије, мла де ге не ра ци је ши ром све-
та тре ба упу ти ти и  под се ти ти на исто ри ју „учитељицуживота“ 
и  на до при нос срп ског на ро да и ње го ву жр тву за ци ви ли за циј ске 
вред но сти сло бо де и ми ра чи та вог чо ве чан ства и сло бо де до стој не 
чо ве ка. Несмесезаборавитичастољубљеихраброствитезова
безманеистрахакојисумарширалипрекоДрине,борилисена
Церу, Колубари,Солунскомфронту,Кајмакчалану, гинули пешке
прелазећиАлбанију,нитисећањенакостуреу„Плавојгробници“
уморскимдубинамаокоКрфаиВида.Очувањеизаштитакул
турноисторијског наслеђаСрбије у иностранству ињених 572
меморијала  уоко40земаљасветаукојимасусахрањенигоро
стасисрпскогродољубљакојисуизгаралиуслужбиодбранесвоје
отаџбинедужностјеиобавезадржаве,друштваинарода.

Културамираи идеал слободе коме сутежили, најдрагоце
нијејенематеријалнокултурноисторијскодоброи за о став шти на 
као и сло бо до љу би ви хе ро и зам  и по је ди на ца и це ло куп не срп ске 
на ци је ко ја ис пу ња ва наш на род и да нас по но сом и бу ди до сто јан-
стве но се ћа ње на са мо по жр тво ва ње на ших пре да ка. Бе смрт ност и 
не у стра ши вост  тих  рат ни ка са же та је у ре чи ма ма јо ра Дра гу ти-
на Га ври ло ви ћа, ко ји је са са бљом у ру ци вој ни ци ма 2. ба та љо на 
ко ман до вао ју риш у хе рој ској од бра ни Бе о гра да 7. ок то бра 1915. 
го ди не, сле де ћим ре чи ма: „.....Војници!Јунаци!Врховна команда
избрисалајенашпукизбројногстања.Нашпукјежртвованза
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частБеоградаиОтаџбине....Винематеда себринете заВаше
животе,којивишенепостоје....Затонапредуславу!.

Не мач ки цар Ви љем II спре ма ју ћи не мач ку вој ску на мег дан 
са Ср би ма ре као је сле де ће: „....ша љем вас у  нов рат про тив јед-
не ма ле, али вр ло хра бре на ци је. То су Ср би, ко ји су у то ку три 
не по сред на ра та- про тив Ту ра ка Бу га ра и Аустро-Угар ске – да ли 
све ту до ка зе ви со ких рат нич ких вр ли на и нај ве ћих вој нич ких спо-
соб но сти и ко ји су на за ста ва ма по пр ска ним кр вљу, ис пи са ли за 
ове че ти ри го ди не са мо нај ве ће и нај слав ни је по бе де. Знај те да ће 
са мо ва ша енер ги ја и спрем ност на нај ве ће жр тве и са мо пот пун 
пре зир пре ма смр ти омо гу ћи ти да по бе ди те тај хе рој ски на род, да 
осво ји те ње го ву зе мљу и да не мач кој вој сци до не се те јед ну но ву 
по бе ду.....“2)

ИНСТИТУЦИОНАЛНОИВАНИНСТИТУЦИОНАЛНО
ДЕЛОВАЊЕУЗАШТИТИБАШТИНЕИЗПРВОГ

СВЕТСКОГРАТА

Ми ни стар ство ра да и со ци јал не по ли ти ке, Сек тор за бо рач ко 
ин ва лид ска пи та ња и Ми ни стар ство спољ них по сло ва РС, Оде ле-
ње за ми гра ци о ну по ли ти ку, ди ја спо ру и со ци јал не спо ра зу ме и 
Ми ни стар ство од бра не, Упра ва за ова пи та ња и Од бор Вла де Ре пу-
бли ке Ср би је за не го ва ње тра ди ци је осло бо ди лач ких ра то ва Ср би-
је чи не ве ли ке на по ре, у окви ру сво јих над ле жно сти, ко ор ди ни ра ју 
рад ин сти ту ци ја и ор га ни за ци ја ко је се ба ве очу ва њем кул тур не 
ба шти не из осло бо ди лач ких ра то ва. Ис пу ња ва ње за кон ске оба ве зе 
у очу ва њу срп ских вој них ме мо ри ја ла, тре ба ста ви ти у ред др жав-
них при о ри те та, ра ди ис пра вља ња ви ше де це ниј ског од но са пре ма 
ба шти ни ко ји је до вео до то га да се она, да нас, на по чет ку XXI ве ка 
у по је ди ним сво јим сег мен ти ма мо же сма тра ти ве о ма угро же ном. 
Очу ва ње ба шти не као кул тур ног и исто риј ског иден ти те та на ци-
је пред ста вља иза зов и ду жност ка ко пре ма се ни ма пре да ка, та ко 
и пре ма мла дим ге не ра ци ја ма, тј. оних ко ји тре ба да уче о сво јој 
отаџ би ни и бу ду по но сни на за о став шти ну сво јих пре да ка ко ји су 
се бо ри ли за ци ви ли за циј ске вред но сти сло бо де до стој не чо ве ка.

Не вла ди не ор га ни за ци је по то ма ка рат ни ка, до бро во ља ца и 
њи хо вих по што ва ла ца у Пр вом свет ском ра ту, мар љи во ра де и обе-
ле жа ва ју зна чај не ју би ле је при год ним књи га ма и бро шу ра ма. Ме-

2)  Исто
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ђу њи ма се ис ти че и Удру же ње рат них до бро во ља ца (1912-1918) 
њи хо вих по то ма ка и по што ва ла ца. Ме ђу тим, на жа лост, удру же-
ња ко ја не гу ју тра ди ци ју осло бо ди лач ких ра то ва, не ма ју прак су 
ус по ста вља ња би ла те рал них ве за ни ти ме мо ран ду ма о са рад њи 
са слич ним удру же њи ма из зе ма ља бив ших са ве зни ка, ни ти сво је 
штам па не ма те ри ја ле, књи ге, збор ни ке ра до ва са кон фе рен ци ја и 
окру глих сто ло ва, књи ге и мо но гра фи је  пре во де на стра не је зи ке, 
што њи хо ву ак тив ност сво ди са мо на ло кал но де ло ва ње. Др жав ни 
ор га ни би тре ба ло да бу ду ви ше ан га жо ва ни на афир ма ци ји и де ло-
ва њу у ино стран ству тих и та квих удру же ња, јер би успех њи хо вог 
пред ста вља ња до при нео оства ри ва њу спољ но-по ли тич ких ци ље ва 
Ре пу бли ке Ср би је на но вом брен ди ра њу и раз во ју кул тур не ди пло-
ма ти је ра ди очу ва ње кул тур но-исто риј ског се ћа ња и ра ди за шти те 
спо ме нич ког на сле ђа у ино стран ству ко је је све до чан ство о ве ли-
ком стра да њу срп ског на ро да.

УКУПАНБРОЈ
СРПСКИХВОЈНИХМЕМОРИЈАЛАУСВЕТУ

До са да су еви ден ти ра на 572 срп ска вој на ме мо ри ја ла у 40 зе-
ма ља све та.3) 

Ве ћи на еви ден ти ра них срп ских вој них ме мо ри ја ла од но си се 
на па ле жр тве у Пр вом и Дру гом свет ском ра ту.

Раз во јем пре вен тив не, јав не, по себ но кул тур не ди пло ма ти је и 
„кул ту ре ми ра“ до сто јан стве ним се ћа њем на жр тве рат них ра за ра-
ња, не го ва ње кул тур не ба шти не и спо ме нич ког на сле ђа и исто риј-
ских му зе ја ми ра,  чо ве чан ство има шан су да од не гу је но ве ге не ра-
ци је у ду ху раз у ме ва ња, при ја тељ ства и то ле ран ци је.

УДЕОСРПСКИХЖРТАВА
УУКУПНОМБРОЈУСВЕТСКИХЖРТАВА

У Пр вом свет ском ра ту уку пан број жр та ва био је 16 ми ли о-
на мр твих и вој них и ци вил них, а укуп но са ра ње ни ма био је 37 
ми ли о на жр та ва, и то:  16 ми ли о на мр твих и 21 ми ли он ра ње них.  
Нај ви ше је по ги ну ло Ср ба 1 247 435 у од но су на број ста нов ни ка  
(28% ста нов ни штва). Сва ки де се ти по ги ну ли у Пр вом свет ском ра-
ту био је Ср бин.

3) Де таљ ни је ви де ти Каталогсрпскихвојнихмеморијалауиностранству на web si te пре-
зен та ци ји Ми ни стар ства ра да и со ци јал не по ли ти ке Вла де Ре пу бли ке Ср би је
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У Дру гом свет ском ра ту био је нај ве ћи број жр та ва у исто ри ји 
чо ве чан ства, ви ше од 60 000 000 по ги ну лих. Ју го сла ви ја је из гу би-
ла 1 706 000,  а од то га је нај ве ћи број Ср ба.

НАДЛЕЖНОСТЗАЗАШТИТУ
СРПСКИХВОЈНИХМЕМОРИЈАЛАУИНОСТРАНСТВУ

У Ре пу бли ци Ср би ји, очу ва ње срп ских вој них ме мо ри ја ла је у 
над ле жно сти Сек то ра за бо рач ко-ин ва лид ску за шти ту Ми ни стар-
ства ра да и со ци јал не по ли ти ке Ре пу бли ке Ср би је ко ји се у са рад-
њи са Ми ни стар ством спољ них по сло ва и ДКП мре же, од но сно 
пре ко Оде ле ња за ви зну по ли ти ку, ми гра ци је и ди ја спо ру за јед нич-
ки ста ра ју да бла го вре ме но при ку пе ин фор ма ци је о ста њу до са да 
еви ден ти ра них 572 ме мо ри ја ла у око 40 зе ма ља све та и по мог ну 
њи хо во очу ва ње.

Гло бал ни си стем у ко ме жи ви мо уме сто «кул ту ре ми ра» мо гао 
би се опи са ти као «кул ту ра ра та»4).

Усвету,којинаизгледдоживљаванепрестанепромене,ипак
постојиједансуморнивидконтинуитета:ратинасиље. 

Освр ћу ћи се на тра гич но XX сто ле ће, ге не рал ни се кре тар УН 
Бу трос Бу трос-Га ли опи сао је глобалнисистемкао«културусмр
ти». 

Тај опис је, на жа лост, при ме рен, бу ду ћи да је од 1900. го ди не 
из би ло 650 ору жа них су ко ба: «Ни јед но дру го сто ле ће не мо же се 
ме ри ти са XX сто ле ћем по не ци ви ли зо ва ном ци вил ном, од но сно 
гра ђан ском на си љу, по бро ју су ко ба ко ји су у ње му из би ли, по ре-
ка ма из бе гли ца ко је је ство ри ло, по ми ло ни ма љу ди уби је них у ра-
то ви ма, по не ви ђе но ве ли ким тро шко ви ма за «од бра ну».5) 

Ини ци ра ње по ди за ња ме мо ри ја ла (спо ме ни ка, спо мен пло ча) 
и за шти та по сто је ћих срп ских вој них ме мо ри ја ла, њи хо во очу ва-
ње, са вре ме на ва ло ри за ци ја и пре зен та ци ја струч ној и ши рој јав-
но сти пред ста вља је дан од зна чај них и при мар них за да та ка са вре-
ме не др жа ве, јер се на тај на чин не гу је до сто јан стве но се ћа ње на 

4) Si vard Ruth Le ger, WorldMilitaryandSocialExpenditures1996, Was hing ton, D.C., World 
Pri o ri ti es, 1996.

5) Де таљ ни ји рас по ред срп ских вој них ме мо ри ја ла у ино стран ству ви де ти на ма пи ко ју 
је на осно ву Ка та ло га Ми ни стар ства ра да и со ци јал не по ли ти ке са чи ни ла др Љи ља на 
Ник шић, ми ни стар са вет ник у Одел је њу за ми гра ци о ну по ли ти ку, ди ја спо ру и со ци јал-
не спо ра зу ме, 2010 го ди не  (при лог бр. 1)
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па ле жр тве, дух то ле ран ци је и по што ва ња ци ви ли за циј ских вред-
но сти као што су сло бо да и свет ски мир. 

На и ме, по што ва ње и не го ва ње се ћа ња на вој не и ци вил не жр-
тве стра да ле у Пр вом и Дру гом свет ском ра ту  ду жност је и оба ве за 
це ло куп не свет ске дру штве не за јед ни це  што је уре ђе но и број-
ним ре зо лу ци ја ма Ује ди ње них на ци ја, па се Дан по бе де у Дру гом 
свет ском ра ту (9. 05. 1945)  и Дан при мир ја у Пр вом свет ском ра ту 
(15.11. 1918.) обе ле жа ва са пи је те том и ду жним по што ва њем ши-
ром све та. 

У том сми слу и Ре пу бли ка Ср би ја има оба ве зу и ду жност очу-
ва ња кул ту ро ло шког иден ти те та кроз по што ва ње кул тур но-исто-
риј ске ба шти не и за о став шти не на ших слав них пре да ка, ко ји су 
не се бич но ги ну ли за ци ви ли за циј ске сло бо дар ске вред но сти до-
стој не чо ве ка.

По ла зе ћи од чи ње ни це да је, по ред је зи ка, пи сма, исто ри је, 
оби ча ја и ве ро ва ња, и не по крет на кул тур на ба шти на је дан од иден-
ти фи ка ци о них ко до ва сва ке на ци је, струч не слу жбе при Сек то ру за 
бо рач ко-ин ва лид ску за шти ту Ми ни стар ства ра да и со ци јал не по-
ли ти ке Ре пу бли ке Ср би је при сту пи ле су кра јем 2003. го ди не убр-
за ној из ра ди све о бу хват не еви ден ци је срп ских вој них ме мо ри ја ла 
ко ја се на ла зе из ван те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је, а Ка та лог по ста-
ви ла на свој wебсите�. Има ју ћи у ви ду из о ста нак та кве еви ден ци-
је у прет ход ним де це ни ја ма овај за да так по ка зао се као су штин ски 
и по ла зни у ци љу при ба вља ња нео п ход них по да та ка и чи ње ни ца, 
као и ра ди ства ра ња од го ва ра ју ћих усло ва за ква ли тет но, струч но, 
ефи ка сно и це лис ход но спро во ђе ње ме ра за шти те на овом сег мен-
ту кул тур не ба шти не. Из у зет но ве ли ку уло гу у том про це су има 
мре жа за во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре, ра зно род не му зеј ске 
и ар хив ске ин сти ту ци је, на уч ни ин сти ту ти, ви со ко школ ске уста но-
ве, као и не вла ди не ор га ни за ци је опре де ље не за струч ну бри гу о 
кул тур ној ба шти ни, као и ди пло мат ска мре жа Ми ни стар ства спољ-
них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је. Оку пље ни око јед ног ци ља за јед но 
мо гу по сти ћи оно што је је дан од при мар них за да та ка са вре ме не 
де мо крат ске др жа ве – очу ва ње кул ту ро ло шког иден ти те та кроз 
стал ну и струч ну бри гу о ба шти ни. Бо гат ство кул тур не ба шти не 
све до чи о ет нич кој, кул ту ро ло шкој, је зич кој, вер ској и дру гим ра-
зно род но сти ма ових про сто ра чи ме они са мо до би ја ју на свом зна-
ча ју.
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ПОВЕЗИВАЊЕМАТИЦЕИДИЈАСПОРЕ
УОЧУВАЊУНАЦИОНАЛНОГ,КУЛТУРНОГ
ИДУХОВНОГИДЕНТИТЕТАУЗЕМЉИ

ИИНОСТРАНСТВУ

Да нас у све ту, из ван зе мље сво га ро ђе ња жи ви око 190 ми ли-
о на љу ди, што зна чи да 3% свет ске по пу ла ци је чи ни свет ску ди ја-
спо ру. 

Срп ска ди ја спо ра је про це ње на на око око 5 100 000 у око 100 
зе ма ља све та на свим кон ти нен ти ма. До не дав но се зна ча јан број  
Ср ба из ре ги о на (2 120 982) из дво је но ра чу нао, због спе ци фич но-
сти њи хо вог по ло жа ја у  но во фор ми ра ним др жа ва ма тј. бив шим ју-
го сло вен ским ре пу бли ка ма (БЈР). Да нас у све ту  има 1137 срп ских 
удру же ња и асо ци ја ци ја.

Пре ма сво јој број но сти, мо же се за кљу чи ти да срп ска ди ја спо-
ра не спа да у нај ве ће ди ја спо ре на све ту, као што су ки не ска (55 
ми ли о на) или ин диј ска (24 ми ли о на). Ме ђу тим, тај рас ту ћи број 
Ср ба у ра се ја њу у од но су на број у ма тич ној др жа ви пред ста вља 
за бри ња ва ју ћи по ка за тељ. На и ме, уко ли ко се тренд исе ља ва ња на-
ста ви овим тем пом, мо гло би да до ђе до то га да ви ше од по ло ви не 
рад но спо соб ног и ре про дук тив ног ста нов ни штва жи ви у ра се ја њу 
или да чак, у бу дућ но сти, тај број у ра се ја њу бу де ве ћи од оног у 
ма ти ци.

Ује ди ње не на ци је (УН) и на уч ни ис тра жи ва чи про це њу ју да су 
ки не ска (40-55 ми ли о на) и ин диј ска (20-24 ми ли о на) нај ве ће свет-
ске ди ја спо ре, а да се ме ђу ве ли ке ди ја спо ре та ко ђе убра ја и  Пољ-
ска - По ло ни ја (17-20 ми ли о на), као и Ита ли јан ска (10 ми ли о на). 
Не ки из во ри го во ре да  на при мер Ир ска ди ја спо ра чи ни 13 пу та 
ве ћи број гра ђа на од оних ко ји су оста ли да жи ве у њој, од но сно 
да је да нас јед на од нај ста ри јих (још од 1700 ма сов на исе ља ва ња) 
и нај ра спро стра ње ни јих ди ја спо ра у све ту и да у ра се ја њу има чак 
око 80 ми ли о на по то ма ка ко ји ву ку по ре кло из Ир ске.

 Ка да се го во ри о љу ди ма из ван ма тич не др жа ве, по сто ја ли су 
и по сто је чи та ви на ро ди без др жа ва. Је вре ји су, на при мер, ус пе ли 
да ре ше пи та ње  сво је др жав но сти на кон Дру гог свет ског ра та, а у 
да на шње вре ме УН су про гла си ле Кур де за нај ве ћу ет нич ку за јед-
ни цу (20 ми ли о на) без др жа ве, а  сли чан ста ту сни про блем  има ју 
и Па ле стин ци. 
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Због све га то га, ор га ни зо ва ње ди ја спо ра све та је у жи жи про-
у ча ва ња и ин те ре со ва ња ме ђу на род них ин сти ту ци ја по чев ши од 
УН и ње них спе ци ја ли зо ва них аген ци ја. Кон цен тра ци ја од ре ђе них 
ди ја спо ра мо же ве о ма зна чај но да ути че и на до но ше ње од ре ђе-
них по ли тич ких од лу ка, јер по ста ју зна чај но би рач ко те ло. Пи та-
ње ди ја спо ре је, да кле,  ве о ма ва жно, еко ном ско, по ли тич ко, па и 
ста ту сно пи та ње за ве ли ки број др жа ва све та ка ко зе ма ља еми ти ве 
из ко јих се ста нов ни штво се ли, та ко и оних ко је су тра ди ци о нал но 
зе мље при је ма, јер су ин ду стриј ски и тех но ло шки ве о ма на пред-
не и у ко ји ма је ви сок жи вот ни стан дард ко ји при ва ла чи љу де из 
не раз ви је ни јих сре ди на. У пр ви ма је про блем „од ли ва мо зго ва“ и 
сла бље ња рад но спо соб не и ре про дук тив не струк ту ре ста нов ни-
штва и ра пид но ста ре ње по пу ла ци је, а у дру ги ма је про блем ин те-
гра ци је и мул ти кул ту ро ло шке тр пе љи во сти и кон флик та сре ди не 
ко ја ве о ма те шко при хва та стран це. 

Чвр шће по ве зи ва ње ма ти це Ср би је и ди ја спо ре пред ста вља 
пр во ра зред ни за да так и он је до но ше њем  За ко на и На ци о нал не 
Стра те ги је6)  угра ђен у са ме те ме ље на ше на ци о нал не по ли ти ке. 
По сто је од ре ђе ни про бле ми у од но су ма тич не зе мље и ди ја спо ре, 
као што су про бле ми ве за ни за на ше је дин ство, ин те гра ци је, дез ин-
те гра ци је, од нос пре ма ме ђу на род ној за јед ни ци, сло же но пи та ње о 
са вре ме ном срп ском је зи ку, очу ва ње кул тур ног иден ти те та и кул-
тур но-исто риј ских ме мо ри ја ла из Пр вог и Дру гог свет ског ра та, 
као ва жно пи та ње от по ра пре ма сна жним при ти сци ма аси ми ла ци-
је, по себ но у сре ди на ма ко је су оп те ре ће не пред сра су да ма пре ма 
до шља ци ма. Ми ни стар ство про све те и на у ке ор га ни зу је до пун ску 
на ста ву у ино стран ству ка ко би се мла ди у ино стран ству вас пи та-
ва ли у срп ском ду ху и учи ли срп ски је зик.

6)  Ми ни стар ство спољ них по сло ва и Ми ни стар ство ди ја спо ре  у са рад њи са оста лим 
ре сор ним ми ни стар стви ма су,  до но ше њем но вог За ко на о ди ја спо ри (За кон о ди ја спо-
ри и Ср би ма у ре ги о ну, Службенигласник, бр. 88 од 28. ок то бра 2009.) на за јед нич ком 
за дат ку ин сти ту ци о нал не са рад ње ди ја спо ре са ма ти цом. 

 Но ви За кон о ди ја спо ри и Ср би ма у ре ги о ну све о бу хва тан је прав ни акт ко ји отва ра 
ши ро ке мо гућ но сти са рад ње ди ја спо ре и ма ти це:

 - Ин сти ту ци о на ли за ци ја те са рад ње кроз фор ми ра ње Скуп шти не ди ја спо ре  и Ср ба у 
ре ги о ну и при па да ју ћих са ве та, и кроз осни ва ње Са ве та за од но се са Ср би ма у ре ги о ну 
и Са ве та за ди ја спо ру из раз су спрем но сти РС да са ди ја спо ром и Ср би ма у ре ги о ну 
зна чај но упа пре ди са рад њу и по ве ћа по моћ и ути цај у обо стра ном ин те ре су.

 - Отва ра знат но ве ће мо гућ но сти за за шти ту ин те ре са Ре пу бли ке Ср би је, ње них др жа-
вља на и прав них ли ца у ино стран ству у са рад њи са ми ни стар стви ма и ин сти ту ци ја ма 
над ле жним за од но се са ди ја спо ром

 - Пру жа при ли ку за пред у зи ма ње ме ра ра ди уна пре ђе ња од но са са исе ље ни ци ма у ино-
стран ству.
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Но ви и све о бу хват ни ји ви до ви ор га ни зо ва ња и умре жа ва ња 
углед них Ср ба су нео п ход ност и conditio sine qua non. Ин тер ак-
ци ја са клу бо ви ма, удру же њи ма, цен три ма, дру штви ма при ја тељ-
ства, бив шим стра ним сту ден ти ма из ра зних зе ма ља  све та, по себ-
но из зе ма ља чла ни ца По кре та не свр ста них и сту ден ти ма из на ше 
зе мље ко ји су сти пен ди сти стра них вла да пред ста вља ре ле вант ну 
и озбиљ ну ба зу кон та ка та ко ја има тач ке про до ра у епи цен три ма 
мо ћи и од лу чи ва ња.

ДЕФИНИСАЊЕКАПИТАЛАНАШЕДИЈАСПОРЕ
ИМОГУЋНОСТИПОВЕЗИВАЊАСАМАТИЦОМ

Про бле ми Ср би је као зе мље еми ти ве-исе ља ва ња 
Од лив мо зго ва (BRAIN DRAIN) је еви ден тан на ро чи то по-

след њих два де сет го ди на. Кон стан тан гу би так ин те лек ту ал не аван-
гар де и ви ско ко ква ли фи ко ва ног струч ног ка дра мо же да до ве де до 
ве ли ких по ре ме ћа ја и за о ста ја ња у раз во ју дру штва, па са мим тим 
и у обла сти очу ва ња кул тур не ба шти не, јер то зах те ва ве ли ки ин те-
лек ту ал ни ка пи тал и по све ће ност ши ро ко обра зо ва них љу ди.

 Исе ља ва ње ви со ко струч них љу ди од но сно људ ског ре сур са, 
ко ји је мо тор про гре са сва ке на ци је и др жа ве мо же да бу де фа та-
лан, а на ду жи рок мо же да па ра ли ше и до ве де до стаг на ци је у свим 
обла сти ма ства ра ња.

Пет ти по ва ка пи та ла ди ја спо ре
У прак си мо же мо раз ли ко ва ти  пет ти по ва ка пи та ла ди ја спо ре: 
1. људ ски, 
2. дру штве ни, 
3. емо ци о нал ни, 
4. фи нан сиј ски
5.  и ло кал ни.
1. Људ ски ка пи тал (уме сто BRAIN DRAIN про јек ти ма и стра-

те ги јом бо ри ти се за  BRAIN RE-GAIN)- Ако зе мља из гу би сво је 
нај ка вли фи ко ва ни је љу де, мо гу ће је да ин ве сти то ре та чи ње ни ца 
од вра ти од ин ве сти ра ња у ту зе мљу. За то је бит но да они ма ко ји 
се опре де ле за по вра так у Ср би ју на кон ви ше го ди шњег бо рав ка у 
ино стран ству, др жа ва омо гу ћи све ка ко би мо гли да осну ју сво је 
ком па ни је и бу ду са ве зни ци у про це су раз во ја и на прет ка на ше зе-
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мље. Про блем је што је еви ден тан не до ста так раз вој них про гра ма 
и про је ка та ко ји би мо гли да при ву ку ову циљ ну гру пу.

2. Дру штве ни ка пи тал (умре жа ва ње (NET WOR KING) елек-
трон ска ба за кон та ка та кроз но ви вид оку пља ња-ака дем ски и по-
слов ни фо рум) - Не фор мал не мре же у зе мљи при је ма - Осим ре-
ги стро ва них 1137 клу бо ва и удру же ња ди ја спо ре,   ве о ма је свр-
сис ход но и на да све ко ри сно у зе мљи при је ма ини ци ра ти ства ра ње 
сво је вр сног ака дем ског и по слов ног фо ру ма на ших ви со ко струч-
них љу ди у ино стран ству, ко ји су кон сул тан ти, про јект ме на џе ри 
и ру ко во ди о ци во де ћих фир ми, ви ђе ни и по што ва ни у дру штву у 
зе мљи при је ма. То је зна ча јан дру штве ни ка пи тал и из вор за пре но-
ше ње зна ња и ис ку ста ва (за уво ђе ња но вих «кноw-хоw» тех но ло-
ги ја) ка ко би Ср би ја одр жа ла ко рак са све том и раз ви ја ла сво је по-
тен ци ја ле и у обла сти очу ва ња сво је кул тур не ба шти не кроз бо љи 
на чин ор га ни зо ва ња на очу ва њу на ци о нал ног, кул тур ног и ду хов-
ног иден ти те та. На ши на уч ни ци и при вред ни ци су ви со ко ран ги-
ра ни и до бро ета бли ра ни у еко ном ске, дру штве не, па и по ли тич ке 
струк ту ре, што Ма ти ци умно го ме мо же по мо ћи на оства ри ва њу 
спољ но по ли тич ких, при вред них и раз вој них ци ље ва. Ти чла но ви 
ди ја спо ре су по тен ци јал ни за ду жби на ри и кти то ри.

3. Емо ци о нал ни ка пи тал (иако по сто ји ви сок сте пен ве за но сти 
за ма ти цу (AT TAC HMENT, AF FEC TION)и па три о ти зма, тре ба ло 
би да се има у ви ду по тре ба да се об ја сни уза јам ност ин те ре са). 
Тре ба от кло ни ти не по ве ре ње ди ја спо ре у др жав не ин сти ту ци је у 
Ма ти ци (тр жи ште, бан кар ски си стем, по слов ну  кли му, че сте по-
ли тич ке про ме не), јер то мо же да бу де ве ли ка пре пре ка њи хо вом 
ин ве сти ра њу у раз вој Ма ти це и ула га ње у очу ва ње кул тур не ба-
шти не. Афек тив ни ка пи тал ди ја спо ре за сни ва се на сен ти мен ти-
ма, осе ћа њи ма по је ди на ца:1) лич ном ин те ре су да се по мог не сво-
јој зе мљи на осно ву осе ћа ња од го вор но сти (да се раз ви је ни свет 
до ве де ку ћи и по ка жу по тен ци ја ли Ма ти це и кул тур но исто риј ска 
ба шти на, осе ћа ње по но са због при пад но сти срп ској на ци ји) или 
2) „но стал гич ној“ тр го ви ни (ет но би знис, SER BIAN BRAND - из-
воз на ци о нал них про из во да и услу га у ино стран ство, што се мо же 
по др жа ти и по ли тич ким и еко ном ским ме ра ма у Ма ти ци). Из воз 
фил мо ва, из ло жби, му зич ких кон це ра та, уче шће у ре кон струк ци ји 
кул тур но-исто риј ских обје ка та је та ко ђе по жељ но усме рен емоци
оналникапиталди ја спо ре у ино стран ству.

4. Фи нан сиј ски ка пи тал – Осим ини ци ра ња ула га ња у раз вој не 
про јек те у Ма ти ци и отва ра ње ма лих и сред њих пред у зе ћа, ов де 
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пре све га тре ба скре ну ти па жњу на по тен ци ра ње и при вла че ње де-
ви зних до зна ка. На и ме, ра ди при вла че ња де ви зних до зна ка у фи-
нан сиј ски си стем, је дан од нај зна чај ни јих иза зо ва за Ср би ју је кре-
и ра ње ам би јен та ко ји омо гу ћу је да моћ то ко ва де ви зних до зна ка 
ко ју ну де ми гран ти бу де усме рен у при лог мо гућ но сти за ула га ње 
у Ср би ју (на при мер, обез бе ђе ње ком пле мен тар ног фи нан си ра ња 
за осни ва ње REAL ESTA TE, кре и ра ње ме ха ни за ма за ка на ли са ње 
фон до ва у фи нан си ра ње ма лих про је ка та ин фра струк ту ре у њи-
хо вим за ви ча ји ма, под сти ца ње ми гра на та да по ста ну ак ци о на ри 
у при ва ти зо ва ним ком па ни ја ма утвр ђи ва ње про гра ма фи нан си ра-
ња за фор ми ра ње ма лих и сред њих пред у зе ћа осно ва них од стра не 
ми гра на та по врат ни ка у Ср би ју или за ду жби на  и фи нан си ра ња у 
раз вој про је ка та кул ту ре од на ци о нал ног зна ча ја (по ди за ње уста-
но ва кул ту ре, фи нан си ра ње фил мо ва исл. ) . 

5. Ло кал ни ка пи тал –ди ја спо ра као би рач ко те ло у зе мљи при-
је ма (ши ре ње ути ца ја у зе мљи при је ма, ета бли ра ње, имиџ Ср би је и 
ја чи осе ћај при пад но сти ма ти ци)мно ги ми гран ти по ти чу из истих 
кра је ва, те се при на се ља ва њу  кон цен три шу у истим де ло ви ма др-
жа ва/те ри то ри ја у ино стран ству ства ра ју ћи  тзв. „лан це ми гра ци-
је“ (по зна те су ки не ске че твр ти, пољ ске, ир ске, грч ке, ита ли јан ске, 
мек сич ка итд.)

Та ко у Ита ли ји, на при мер  у Тр сту и око ли ни срп ске за јед ни це 
су са чи ње не углав ном од љу ди из По жа рев ца, Ћу при је и Пи ро та,  
за тим по сто је  огром не срп ске за јед ни це кон цен три са не у Он та ри-
ју у Ка на ди, за тим у Чи ка гу  и Пит сбур гу у САД и сл.

За по ли ти ча ре то зна чи да се мно го мо же по сти ћи пре ко тзв. 
„ко му ни тар них ини ци ја ти ва“- „ини ци ја ти ва ет нич ких за јед ни-
ца“ ко је су скон цен три са не на од ре ђе ној те ри то ри ји.  То је моћ ни 
ин стру мент и мно ги на ши исе ље ни ци ак тив но уче ству ју у по ли-
тич ким кам па ња ма ло кал них ли де ра, а не ки ми гран ти на шег по-
ре кла по ста ју се на то ри, гра до на чел ни ци, ми ни стри. За хва љу ју ћи 
удру жи ва њу со ци јал ног и ло кал ног ка пи та ла (не фор мал них ве за, 
зна ња и ин фор ма ци ја из Ма ти це, по тре ба раз во ја, не до ста та ка, ин-
фра струк ту ре) та кве ло кал не за јед ни це мо гу да убр за ју про це ду ре 
за по шља ва ња, по че та ка но вих би зни са, про је ка та за по шља ва ња у 
окви ру ма лих и сред њих пред у зе ћа, ула жу у про јек те од из у зет ног 
на ци о нал ног зна ча ја за очу ва ње на ци о нал ног, кул тур ног и ду хов-
ног иден ти те та итд. Од но си зе ма ља при је ма са ло кал ним за јед ни-
ца ма ми гра на та та ко ђе олак ша ва ју да се са зна ко ји су то аде кват ни 
на чи ни кон крет не по мо ћи ма ње раз ви је ним др жа ва ма све та.
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Пре ко ути ца ја ло кал них за јед ни ца ства ра се и гра ди од го ва ра-
ју ћи имиџ Ср би је у зе мљи при је ма, ја ча се осе ћај при па да ња ма ти-
ци и ути ца ја у по ли тич ким цен три ма зе мље при је ма.

ИСТОРИЈСКИОСВРТ–ЗАОСТАВШТИНЕ
НАЈПОЗНАТИЈИХСРБАЧОВЕЧАНСТВУСРПСКИ

ЛЕГАТУИНОВАТОРСТВУСРБИЈИИЧОВЕЧАНСТВУ

По ме ни мо са мо Ми хај ла Пу пи на „Идвор ског“, про на ла за ча у 
тех ни ци те ле ко му ни ка ци ја-си стем те ле фо ни је и те ле гра фи је на ве-
ли ку да љи ну уз по моћ ин ду ко ва них тзв. Пу пи но вих ка ле мо ва. Он 
ни је био са мо про фе сор и на уч ник, већ и дру штве но ам га жо ва ни 
ак ти ви ста, па три о та и Ср би је и Аме ри ке, а пре све га по нос срп ског 
на ро да из ко јег је по те као. Ми хај ло Пу пин Идвор ски је ра де ћи на 
Ко лум би ја уни вер зи те ту сте као свет ску сла ву као про фе сор, на уч-
ник и про на ла зач. Осни вач је Српскенароднеодбране 1914. го ди не 
ко ја је под вођ ством Ми хај ла Пу пи на у то ку бал кан ских ра то ва, 
ску пи ла 300 000 до ла ра, а од 1914-1916. го ди не још  913.044. до ла-
ра. У ра то ви ма од 1912-1918. го ди не пре ко 20.000 Ср ба из Аме ри-
ке оти шло је „та мо да ле ко“ да се бо ри за јед но са срп ском вој ском 
про тив осва ја ча. Око 15 од сто укуп ног бро ја исе ље ни ка на пу сти-
ло је руд ни ке и фа бри ке у Аме и ри ци пе ва ју ћи „Ра до Ср бин иде у 
вој ни ке“, са ци љем да се по мог не отаџ би ни у бор би за сло бо ду. 
Пу пин  је био по ча сни ге не рал ни кон зул Ср би је у Њу јор ку, пред-
сед ник Срп ског на ци о нал ног са ве за у САД, ор га ни за тор у при ку-
пља њу ма те ри јал них сред ста ва, опре ме и ме ди цин ске по мо ћи, као 
и до бро во ља ца из САД за Пр ви свет ски рат. Уче ство вао је по сле 
Пр вог свет ског ра та на Ми ров ној кон фе рен ци ји у Па ри зу и за хва-
љу ју ћи свом лич ном при ја тељ ству са пред сед ни ком САД Ву дроу 
Вил со ном и аме рич ким ми ни стром спољ них по сло ва, ус пео је да 
их убе ди да се по ву ку пра вед но гра ни це и да Ср би ја не бу де оште-
ће на. За слу жан је за афир ма ци ју ју го сло вен ског пи та ња пред аме-
рич ком јав но шћу и по ли ти ча ри ма. Имао је мно го број не кон так те 
са углед ним лич но сти ма аме рич ког жи во та.

Ни ко ла Те сла, „човек који је осветлио човечанство“, Ср бин 
из Ли ке из ме ста Сми љан, ино ва тор и пи о нир у обла сти елек тро-
тех ни ке. Из у мео је на из ме нич ну стру ју, ра дио, ство рио је и ве ли ки 
број па те на та  у обла сти ме ха ни ке флу и да и тур бо ма ши на. За сво је 
ве ли ке за слу ге овај скорм ни чо век до био је је ди ни цу за маг нет ну 
ин дук ци ју у Ин тер на ци о нал ном си сте му је ди ни ца под на зи вом Те-
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сла(Т), што је нај ве ће при зна ње ко је мо же би ти до де ље но јед ном 
на уч ни ку. А сан му је био бе жич ни си стем за пре нос енер ги је, ин-
фор ма ци ја, му зи ке и сли ке,да кле био је пре те ча те ле ви зи је, ком-
пју те ра и мно гих елек трич них апа ра та  ко ји су  да нас сва ко днев на 
по ја ва. На ње го ву из ри чи ту же љу, на са хра ни му је из ве де на срп ска 
па три от ска пе сма из Пр вог свет ског ра та  „Тамодалеко“.

У но ви је вре ме, ино ва то ри ко ји су по ме ра ли гра ни це по зна тог 
и омо гу ћи ли про дор у ко смос, хе ро ји ми си је „APOL LO“ би ли су 
Ср би, тзв. „Мај ко ва сед мор ка“. Лист „Аме ри кан ски Ср бо бран“7) у 
САД об ја вио је ре пор та жу о срп ским чла но ви ма ми си је „APOL-
LO“. Нео пе ва ни срп ски хе ро ји на у ке и про до ра у ко смос, се дам 
ве ли чан стве них ко ји су до при не ли про гра му ра де ћи за ком па ни-
ју „North Ame ri can Roc kwell“ (са да шњи „Бо инг“) би ли су: др Сем 
Ву јић (ис тра жи ва ње, раз вој и те сти ра ње елек трон ских си сте ма), 
Пол Ду јић (ана ли за по да та ка), Да ни ло Бо јић (ана ли за при ти ска), 
Ми лој ко Мајк Ву че лић (ди рек тор про јек та „APOL LO 11“ за област 
си стем ског ин же ње рин га), Ми ли сав Шур ба то вић (ин же њер ме ха-
ни ке), Пе тар Га ло вић (ди зајн ин же ње ринг) и Да вид Ву јић (од но си 
са јав но шћу).  Сви су  до бит ни ци на гра де „Apol lo Ac hi e ve ment“, а 
Ву че ли ћа је пред сед ник Лин дон Џон сон од ли ко вао Ме да љом сло-
бо де за успех у спа са ва њу астро на у та по сле ха ва ри је ва си он ског 
бро да „Apol lo 13“, 1970. го ди не.8) Да кле, Ср би су да ли ве ли ки до-
при нос да чо ве чан ство  на пра ви пр ве ко ра ке у ва си о ни.

НАЈБОЉИУНОВИНАРСТВУ,ГЛУМИ,
ПЕСНИШТВУИКЊИЖЕВНОСТИУСАД

У обла сти умет но сти по ред Пу пи на, ве ли ку Пу ли це ро ву на-
гра ду до би ли су и Вал тер Бог да нић за но ви нар ство, Чарлс Си мић 
за пе сни штво. На гра ду  Аме рич ке филм ске ака де ми је „Оска ра“ 
Карл Мал ден, глу мац, ре жи сер Пи тер Бог да но вић и сце на ри ста 
Стив Те шић. Го ди шња на гра да за нај бо љи есеј, Аме рич ке асо ци ја-
ци је за уна пре ђе ње сла ви стич ких сту ди ја, при па ла је мла дом Ср-
би ну, док то ру на у ка То ми Та сов цу за вре ме док тор ских сту ди ја из 
ком па ра тив не књи жев но сти на Уни вер зи те ту Прин стон. Ина че, са-

7) Gla si lo Sr ba iz Pen sil va ni je-SAD Amerikanski Srbobran, но си лац је дру штве них и па-
три от ских ак тив но сти, па је за сво је на ро чи те за слу ге од Си но да Срп ске пра во слав не 
цр кве од ли ко ван 1990. го ди не ор де ном Све тог Са ве пр вог ре да.

8) Гла си ло Ср ба из Ру му ни је Нашареч,  бр. 1026, 16. ок то бар 2009, стр. 8, 9.
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да свет ски по зна та име на Хо ли ву да су Ло ли та Да ви до вић, Ми ла 
Јо во вић, Ка та ри на Ок сен берг и дру ги.

ОСАМСТОТИНАГОДИНАЗАДУЖБИНАРСТВА
КОДСРБА

За ду жби нар ство и за ве шта ње на ших пре да ка  кра си исто ри-
ју срп ског на ро да кроз ви ше од осам ве ко ва. Исто риј ски при ме ри 
за ду жби нар ства и ху ма ни тар ног, дру штве но ко ри сног ра да тре ба 
да бу ду под стрек бу ђе њу на ци о нал не све сти о нео п ход но сти на-
ста вља ња тра ди ци је до бро чин ства пр вен стве но у обла сти кул ту ре.

Ра ди ти му ко трп но чи та вог жи во та и сти ца ти бо гат ство и све 
то од јед ном и ве ли ко ду шно оста ви ти сво ме ро ду, а не са мо сво јим 
на след ни ци ма – мо гли су да ура де са мо љу ди ду бо ких па три от ских 
осе ћа ња, све сни на ци о нал них ин те ре са, ци ље ва, стре мље ња и, на-
да све, ин те ре са и по тре ба свог на ро да. 

У но ви је до ба за ду жби нар ство као да је за мр ло. Да на шње 
ге не ра ци је до бро сто је ћих љу ди не ма ју раз ви је ну свест о оп ште-
дру штве ном до бру на ро да. Ди на сти ја Не ма њи ћа, ви со ка вла сте-
ла, авант гар да он да шње Ср би је, као и цр кве ни ве ли ко до стој ни ци 
од XII до XV ве ка да ри ва ли су срп ском на ро ду не пре ва зи ђе не и 
не про це њи ве вред но сти у обла сти кул ту ре, ду хов но сти, гра ђе ви-
нар ства, ар хи тек ту ре, ли ков не умен то сти. За ду жби не са гра ђе не у 
про шло сти пра ви су и вер ни до каз срп ског умет нич ког и гра ди-
тељ ског ства ра ла штва, тра јан ар хи тек тон си и сли кар ски за пис о 
на шим вла да ри ма, ду хов ном ста њу и све у куп ном дру штве ном на-
прет ку на шег на ро да то га до ба. 

Кроз за ду жби нар ство мо же се са гле да ти еко ном ска сна га, кул-
тур на, про свет на и све у куп на ду хов на моћ срп ског на ро да ко ји је 
био спо со бан да ство ри та ко ве ли ка и вред на де ла.

На кло ност и љу бав пре ма град њи ма на сти ра ка рак те ри стич на 
је за све за ду жби на ре сред ње ве ков не Ср би је. Њи хо ве за ду жби не 
но се но те лич ног обе леж ја кти то ра, али и пе чат ње го ве ин ди ви ду-
ал не пре по зна тљи во сти. Ма на сти ри, гра ђе ни као за ду жби не, би ли 
су не са мо мо ли тве на и вер ска сре ди шта, већ исто вре ме но и ме ста 
оку пља ња, у ко ји ма је на род, пред во ђен све штен ством, до но сио 
ва жне од лу ке ко је су не по сред но ути ца ле на ње го ву суд би ну.
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Нај ма ње је за ду жби на ра у Ср би ји, а нај ви ше их је у ино стран-
ству у ди ја спо ри.9) Ис так ну те срп ске за ду жби на ре тре ба оку пи ти, 
као и пред сед ни ке углед них срп ских фон да ци ја, и за ин те ре со ва не 
љу де ко ји су ус пе ли да оства ре за до во ља ва ју ће имов но ста ње и 
има ју свест о по тре би да ва ња за дру штво и чи ње ње до бро чин ства 
за дру штве ну за јед ни цу и свој на род. 

За ду жби нар ство и до бро чин ство и при ват на ини ци ја ти ва и 
лич ни при мер  кроз исто ри ју су има ли ве ли ки зна чај у очу ва њу 
кул тур ног и ду хов ног иден ти те та срп ског на ро да и пра во слав не 
ве ре. За хва љу ју ћи и сво јим за ду жби на ма, Ср би су, упр кос ре пре-
си ја ма и у усло ви ма ту ђе вла сти, кроз ве ко ве и вре ме – ко је им 
че сто ни је би ло на кло ње но – са чу ва ли сво је ко ре не и исто риј ско 
пам ће ње.

Ста ње срп ских вој них ме мо ри ја ла као кул тур но исто риј ске за-
о став шти не на ших пре да ка мо гло би се оце ни ти као ве о ма угро же-
но у не ким сег мен ти ма, па је ши ра дру штве на ак ци ја на њи хо вом 
да љем иден ти фи ко ва њу и за шти ти већ ре ги стро ва них ме мо ри ја ла 
од из у зет ног зна ча ја.  

УКЉУЧИВАЊЕУПРОЈЕКТЕОБЕЛЕЖАВАЊА
ПРВОГСВЕТСКОГРАТАУСВЕТУ

Ср би ја тре ба да ста ви у функ ци ју све сво је рас по ло жи ве по-
тен ци ја ле и ка па ци те те у обе ле жа ва њу 100 го ди шњи це Пр вог свет-
ског ра та. Са про јек том до сто јан стве ног обе ле жа ва ња овог зна чај-
ног ју би ле ја исто ри је на шег на ро да тре ба от по че ти од мах и укљу-
чи ти се у свет ске про јек те обе ле жа ва ња и ор га ни зо ва ње цен трал не 
ма ни фе ста ци је 14. ју ла 2014. Прет по ста вља се да ће ју би леј би ти 
обе ле жен де фи ле ом и при год ним про гра мом ис пред Три јум фал не 
ка пи је у Па ри зу. У ме ђу вре ме ну, ин сти ту ци о нал но и ва нин сти ту-
ци о нал но тре ба по мо ћи удру же њи ма и ин сти ту ти ма исто ри је да се 
ор га ни зу ју. Тре ба се под се ти ти спе ци јал них ве за Ср ба и Фран цу-
за из тог пе ри о да, као и срп ско-ру ских и срп ско бри тан ских ве за. 
И лич но сти ко је су оста ле упам ће не у исто ри ји срп ског на ро да, 
као што су то би ли Ар чи балд Рајс, Ели за бет Ин глис, шкот ске се-
стре, Фло ра Сандс, на ша Ми лун ка Са вић, на ше вој ско во ђе Ра до-
мир Пут ник, Жи во јин Ми шић, Вој во да Вук и мно ги дру ги срп ски 

9) Слав ко Ве ји но вић, ЗадужбинарствокодСрба, Ву ко ва за ду жби на, Про ме теј, Но ви Сад, 
2012. 
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и са ве знич ки не зна ни ју на ци, ко ји су стра да ли, ра ме уз ра ме, на 
бој ним по љи ма и ван њих. 

Тре ба има ти проактиваноднос у сле де ћих две го ди не.
Про је кат обе ле жа ва ња ни је са мо цен трал на це ре мо ни ја и де-

фи ле по ред Три јум фал не ка пи је у Па ри зу, то је чи тав низ ак ци ја, 
као што су из ло жбе, се ми на ри, окру гли сто ло ви, по се те уни вер-
зи те ти ма, раз ме не исто ри ча ра и про фе со ра уни вер зи те та, ор га-
ни зо ва ње по се та ме мо ри ја ли ма рат ни ка и школ ских екс кур зи ја 
под на зи вом „Пу те ви ма срп ских до бро во ља ца и рат ни ка у Пр вом 
свет ском ра ту“. Тре ба ло би пред ло жи ти Ми ни стар ству про све те и 
на у ке да у на ред не две го ди не у про гра ме из исто ри је и срп ског је-
зи ка уве ду те мат ске ча со ве са те мом о стра да њу и бор би срп ског 
на ро да у Пр вом свет ском ра ту. Ми ни стар ство кул ту ре би тре ба ло 
да упри ли чи На ци о нал ну стра те ги ју у обла сти кул ту ре и да на црт 
кул тур не по ли ти и ке у са рад њи са Ми ни стар ством спољ них по сло-
ва са чи ни стра те ги ју кул тур не ди пло ма ти је.

Са еми нент них на уч них ску по ва и кон фе рен ци ја тре ба са чи-
ња ва ти не са мо Збор ник ра до ва, већ и За вр шни до ку мент са пред-
ло зи ма исто ри ча ра и кул тур них по сле ни ка са иде ја ма и су ге сти-
ја ма по во дом обе ле жа ва ња овог ју би ле ја, по кре ну ти у на уч ним 
кру го ви ма бла го вре ме но из да ва ње дво је зич не мо но гра фи је, ре ци-
мо Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, при год них дво је зич них 
на уч них књи га исто риј ских ин сти ту та у Ср би ји и у са рад њи са ин-
сти ту ти ма и исто ри ча ри ма из са ве знич ких зе ма ља. 

Удру же ња ко ја ба шти не тра ди ци ју осло бо ди лач ких ра то ва 
тре ба под ста ћи да на пра ве кон так те са срод ним не вла ди ним удру-
же њи ма у са ве знич ким зе мља ма и ши ре у свим зе мља ма ко је има ју 
ин те рес да аде кват но обе ле же овај зна ча јан ју би леј. 

Би ло би опор ту но са чи ни ти стал ну по став ку из ло жбе о узро ку 
и по во ду, то ку и бит ка ма у Пр вом свет ском ра ту, за по че так, из ло-
жи ти у Вој ном му зе ју на Ка ле мег да ну и у дру гим му зе ји ма у зе мљи 
и ино стран ству. До бро до шла би ини ци ја ти ва да се од еми нент них 
струч ња ка, уче сни ка ова квих Кон фе рен ци ја, на пра ви „кре а тив на 
ра ди о ни ца“ у са рад њи са ко ле га ма из ино стран ства, чи ја би из ло-
жба, или на уч на де ла, из ло жбе фо то гра фи ја, или му зич ки кон цер-
ти са нај по зна ти јим пе сма ма (срп ске култ не ко рач ни це Маршна
Дрину, Тамодалеко, бри тан ска Типпарерyи дру ге би ле из во ђе не) 
би ли пред ста вље ни јав но сти и над ле жним ми ни стар стви ма, ка ко 
би пу тем ди пло мат ске мре же би ли пла си ра ни у ино стран ство кроз 
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ак тив но сти културнедипломатијеуземљамабившихсавезникаи
ширеусвету.

Мо жда тре ба раз ми сли ти у обла сти културне дипломатије
шта би креативнарадионица на ших умо ва мо гла још да пред ло-
жи и при пре ми као српскикултурникапитал у су срет обе ле жа ва-
њу Пр вог свет ског ра та, као на при мер: из ло жбу ор де ња срп ским 
ју на ци ма, са бљи, уни фор ми, раз глед ни ца са ра ти шта, до ку ме на та 
и фо то гра фи ја или мо жда филм о Гол го ти срп ског на ро да у са рад-
њи са ино стра ним ко ле га ма, књи жев не ве че ри срп ско-фран цу ског, 
срп ско-ру ског, срп ско-бри тан ског при ја тељ ства, му зич ких ве че ри 
исл.

За вр шни до ку мент јед не но ве Кон фе рен ци је ко ја би се скон-
цен три са ла са мо на пред ло ге при год ног обе ле жа ва ња 100 го ди-
шњи це Пр вог свет ског ра та у Ср би ји и пла си ра ња из ло жби и мул-
ти ме ди јал них при ло га ино стран ству пу тем срп ске ди пло мат ске 
мре же би ла би кон крет на те ко ви на уло же ног тру да и бри ге мо дер-
ног срп ског дру штва за не го ва ње тра ди ци је и за о став шти не сво јих 
пре да ка.

На кон што је бив ши пред сед ник Фран цу ске Сар ко зи, 
11.11.2011. у 11:00 са ти отво рио нај ве ћи му зеј Пр вог свет ског ра-
та на Пла не ти у ме сту Мо код Па ри за на Мар ни, тре ба са гле да ти 
мо гућ но сти Ср би је да и она отво ри Му зеј Пр вог свет ског ра та у 
Бе о гра ду као трај ну за о стабвшти ну за бу дућ ност мла ди ма по во-
дом обе ле жа ва ња 100 го ди на Пр вог свет ског ра та у ко ме је срп ски 
на род дао нај ве ћи до при нос за ци ви ли за циј ске вред но сти сло бо де 
и ми ра чо ве чан ства.

LjiljanaNiksic
ADIGNIFIEDREMEMBRANCEOFTHEHERITAGE
OFGLORIOUSANCESTORS–ACENTENARYOFTHE

FIRSTWORLDWAR
Summary

In the FirstWorldWar sixteenmillion people lost their
lives,andamongthemtherewere1.247.435Serbs(28%
ofthepopulation).Itmeansthateverytenthpersonamong
thekilledpeopleintheFirstWorldWarwasaSerb.Sofar
therehavebeenrecordedandlocated572Serbianmilitary
memorialcentersin40statesworldwide.Majorityofthe
recordedSerbianmilitarymemorialcentersarerelatedto
thevictimswhowerekilledintheFirstandSecondWorld
War.Holding an attitude toward cultural and historical
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heritageofonenationimpliesatthesametimeholdingthe
attitude towarddeterminationofoneownselvesand to
wardone’sfuture.Regardingmobilizationofallsegments
ofsocialcommunityanditscontributionto formationof
the funds of potential benefactors for purpose of more
significantfinancialsupporttorestorationandpreserva
tionof theSerbianmemorialcenters there isunderlined
anecessity formore thorough,morecomprehensiveand
moreactiveapproachofnotonlythestateinstitutionsin
chargeofit,butalsoofthewholesocialcommunity.Some
examplesoftheendangeredheritageareimmovablecul
turalpropertyintheregionof theAutonomousProvince
ofKosovoandMetohijaandalso, toagreat regret,nu
merous military memorial centers and locations of the
victims’sufferingandtribulationsabroad.Therearealso
underlinedsomeexamplesofspecialpersonalandsocial
contributionsintheFirstWorldWar,suchastheexamples
ofMihajloPupin Idvorskiwhoworkedat theColumbia
University and gained glory worldwide as a professor,
scientistandinventor.Hewasnotonlyall that,butalso
agreatSerbianpatriot.Withinaframeworkofhissocial
engagementheestablishedandpresidedovertheSerbian
NationalDefensein1914.UndertheleadershipofMiha
jloPupinduringtheperiodoftheBalkanwarstheSerbi
anNationalDefensecollected300.000dolarsandinthe
periodfrom1914to1916itcollectedadditional913.044
dolars.TheStateanditsinstitutionshavealegalobliga
tionwithintheirjurisdictionandinconditionsoflimited
financialresourcestomakeeffortstopreservetheherita
geofourancestors.Peopleofgoodwill,humanistsand
humanitarian activists, patrons and endowers, universi
typrofessors,membersofsocieties forcultivationof the
traditionofliberationwars,studentsandpupilsarealso
guardiansofculturalheritageby theirowncommitment
for thebenefitof theirpeopleandstateandthisattitude
ofallmembersof society shouldbe fostered.Thewhole
society’sobligationistofostertheawarenessonthecom
mongoodandfosteringofculturaltraditionandheritage
ofancestorsandtherefore it isnecessary toproactively
workonpreparationsforagreatjubileeandanniversary
oftheepopeeoftheSerbiannationmarkingthecentenary
oftheFirstWorldWarin2014.
KeyWords:Centenary of theFirstWorldWar, dignified
remembrance,protectionofSerbianculturalandhistori
calheritage,manifestations,cultureofpeaceandfreedom,
heritageforhistoryofhumankindandyounggenerations
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 Овај рад је примљен 4. новембра 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 3. 
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