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ДА ЛИ ЈЕ МИРКО М. КОСИЋ
ПРЕДВИДЕО ВЕЛИКИ РАТ 1914?

Сажетак: Рад разматра опаску Јовице Тркуље да је Мирко М. Косић предвидео
ратни сукоб 1914. године. Питање је, најпре, отворило још неколико питања. Да ли је
уопште могуће предвиђање у науци, пре свега, у друштвеним наукама? Ако је могуће,
шта се под њим подразумева? А имајући све то у виду – да ли је Мирко М. Косић у сво-
јим радовима „Пангерманизам“ и „Модерна Германија“ заиста предвидео ратни су-
коб? Уважавајући тезу о структуралној симетрији објашњења и предвиђања, те има-
јући у виду особеност предвиђања у поретку друштвене стварности, аутор у својој
анализи показује да је одговор на питање постављено у наслову овог рада потврдан.
Стога, цели век након Великог рата, може се рећи да је легат домаће социологије бо-
гатији за предвиђање које, на известан начин, представља понос не само домаће соци-
ологије, већ и науке уопште. 

Кључне речи: научно предвиђање, структурална симетрија, социологија у Србији,
Први светски рат.

* * *

Социолог који је одгурнут у мрак забачених улица плусквамперфекта дома-
ће социологије и науке, те у царство њихових нејасноћа, један од социолога ко-
ји је роб несретне свести у научном свету, јесте Миркo М. Косић1 (1892 – 1956).
Анализом садржаја средњошколских, односно универзитетских уџбеника, тако-
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1 Награда за животно дело ССД-а носи име Радомир Д. Лукић. По њему и по Слободану Јо-
вановићу се зову амфитеатри београдског Правног факултета. У најновијем средњошколском уџбе-
нику социологије, уџбенику групе аутора, Слободан Јовановић се помиње као први предавач соци-
ологије на београдском Правном факултету. Објављују се књиге Сретена Вукосављевића. Све ово
јесу позитивни догађаји, али Мирко м.Косић је нешто друго. Колико негативног набоја према овом
социологу постоји, то потврђује и предлог да се награда за најбољу књигу ССД-а зове по њему. О
томе се може више сазнати у полемици која је описана у раду Слободана Антонића: Мирко М. Ко-
сић и социолошко друштво. (Херетикус; часопис за преиспитивање прошлости Vol. X (2012), No.
3-4).



рећи је немогуће пронаћи било шта о његовом делу. Генерално, у социолошком
штиву, његова је појава изузетак, а не правило. Први школовани социолог у Ср-
бији, аутор првог уџбеника социологије (1934), дакако, није и није био у милости
домаћег социолошког еснафа. Ипак, историја једне дисциплине не сме имати непо-
знанице или табу – теме, о којим се не говори и за које се верује да ће саме од се-
бе нестати. Ово је нарочито важно за формирање будућих генерација социолога,
који треба да буду свесни целовите историје дисциплине, без обзира на то колико
су неки догађаји неугодни (Петровић, Станојевић, 2012: 339). Тако је повесница
социологије у Србији без његовог имена налик кривом срастању кости. Због све-
га, са Косићевог дела је неопходно уклонити прашину заборава, црне боје којима
је сликан у бифуркацијама и лавиринтима идеологијом оптерћеног времена.

Саобразно реченом, вредан изузетак и маркантну аберацију представља ор-
ганизовање научног скупа у Кикинди „Мирко М. Косић – личност и дело“, у ок-
тобру месецу 2012. године. Била је то прилика да проговори наш социолог, ета-
лон учености, али и запостављености. Том приликом је презентовано 14 рефера-
та различитих аутора.2 На основу њих је, наравно, тешко изводити генерализа-
ције о социологији Мирка М. Косића, то би било у домену гигантске, намање на-
учне амбиције. Поједностављеност негативне слике о овом социологу, са друге
стране, не сме да одведе ка упрошћеном глорификовању његовог лика и дела, из-
ради каквог панегирика који би његов лик и дело покушали да учине цеховском
симпатијом, јер ефекат би био управо супротан. Пут науке је једини израз који
чува од крајности Сциле и Харибде. Ипак, чињеница је да ови радови са помену-
тог скупа упућују, инспиришу и отварају једно, надам се, ново поглавље у дома-
ћој социологији, поглавље не само говора, већ и разговора о социологији Мирка
М. Косића. С тим у вези, овај скуп означава важан корак, паметан шаховски по-
тез који дело Мирка Косића почиње да скида са списка нерешених апорија исто-
рије социологије у Србији.3

Један од поменутих реферата представља рад Јовице Тркуље4. Реч је о тек-
сту крцатом акрибијом и информацијама, а чији је наслов Контроверзе око Мир-
ка Косића.5
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2 Исте године су објављени у часопису Херетикус.
3 Изразито је вредан уређивачки подухват Јовице Тркуље који је резултирао зборником Мир-

ко М. Косић – личност и дело. Овај зборник је представљен у фебруару 2014. године на Правном
факултету у Београду.

4 Јовица Тркуља је редовни професор београдског Правног факултета. Он предаје на Катедри
за јавно право. Приређивач је зборника Мирко М. Косић – личност и дело. Оснивач је и главни
уредник часописа Херетикус.

5 Текст је део ауторовог рада на пројекту под називом „Развој правног система Србије и хар-
монизација са правом Европске уније (правни, економски, политички и социолошки аспект)“.



Ово, међутим, није рад о поменутом тексту у целини, ово је покушај да се
оцени и преиспита утемељеност једне од констатација коју Тркуља износи ана-
лизирајући Косићеву интелектуалну делатност. Реч је о следећој тези: „Треба
приметити да је аутор у оба своја рада (Пангерманизму и Модерној Германији)
предвидео ратни сукоб у Европи6, који се 1914. године и догодио и то са онаквим
решењем југословенског питања какво је он у својим младићким радовима наго-
вестио“ (Тркуља, 2012: 24). Ово се чини утолико провокативнијим, уколико се
има у виду да сам Косић у Савременој општој социологији износи своје виђење
предвиђања у друштвеним наукама. „У социјалној сфери делују принципи и хе-
терогиније циљева и стваралачке синтезе. Зато је предвиђање у социјалној сфе-
ри веома ограничено, а уколико могуће само односом на најближу будућност и
више на основу интуитивног сазнања него интелектуалног проучавања.“ Поме-
нуте оцене представљају Емпедоклов почетни принцип анализе овог рада.

Сложеност питања које се настоји размотрити, још више се мултипликује
уколико се у виду има став Карла Попера, аутора књиге „Беда историцизма“.
Основна теза књиге је да веровање у историјску нужност није друго до празно-
верје, те да нема места предвиђању тока људске историје (Попер, 2009: 9). Са
друге стране, идеја о предвиђању је присутна још у иницијалној фази развоја со-
циологије. Позната је чувена Контова парола „savior pour previor, previor pour
pouvior“ (знати да би се предвидело, предвидети да би се могло) (Фиаменго, 1987:
107). Но, шта је уопште предвиђање, колико је оно могуће у социологији и у све-
ту друштвених наука, а у односу на поменуте дијаметрално опречне ставове пре-
ма овом питању? 

Према општој претпоставци многих људи од науке, научно предвиђање или
научна прогноза се заснива на одређеној научној дијагнози, односно објашњењу
неке појаве или догађаја (Марко, 2004: 4). Поменуто значи да предвиђање може
имати улогу као објашњење, али и објашњење може функционисати као предви-
ђање. Ово представља главни идеју тезе о структуралној симетрији објашњења и
предвиђања. Да ли је у односу на ову тезу Косић предвидео наступајући ратни
сукоб? Ово је главно питање на које се овим радом настоји одговорити. 

Сем тога, требало би додати да се не могу изједначити предвиђање у природ-
ним и друштвеним наукама. Ово излази из не мале разлике која постоји између
природних и друштвених наука. Другачије исказано, друштвена збивања нису
монокаузална, као што је то случај у природним догађајима. Природни закони,
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6 Мада Тркуља помиње ратни сукоб у Европи, јасно је да је реч о почетку конфликта који је у
историји позн ат као Први светски рат. У историографији је овај сукоб познат као Велики рат. Алек-
сандар Гаталица је, рецимо, аутор истоименог романа. Поменути је вишеструко награђен, а послу-
жио је као основа серијала Велики рат у продукцији Kултурно – образовног програма РТС-а. Реч
је о обележавању стогодишњице од избијања Великог рата.



пак, делују у сваком конкретном случају. Примерице, закону гравитације подле-
же свако тело. Стога су предвиђања у природним наукама много извеснија.7 Ак-
тери друштвених дешавања су, пак, сами појединци, а њихово деловање је про-
жето интересима, циљевима и сврхама који су далеко од ока истраживача. Дру-
штвене појаве су мултиузроковане, последице у друштвеном реду стварности су
резултанта деловања густог ткања узрока.

Ова сложеност се може илустровати кроз неке друштвене догађаје, рецимо, на
примеру распада бивше Југославије. Ако се, пак, из односа друштвених наука пре-
ма распаду Југославије може извући икаква поука, онда је то да су уопштавања
штетна, а могућности предвиђања врло ограничене (Јовић, 2003: 488). Ништа дру-
гачије није било ни у случају распада социјализма. Наиме, пре 1989, изузев магло-
витих наговештаја, научници нису предвидели слом социјализма (Куљић, 2002:
51). Најзад, о тој сложености друштвеног детерминизма доцније говори, дакле још
једном Мирко М. Косић, тада као социолог у Увод у општу социологију (1934).8

Па поред свих тих тешкоћа ипак се у социологији могу установити извесне правил-
ности деловања, одређене тенденције које потичу из групно – типичних ставова и
делања (Косић, 1934: 223). Питање је у којој је мери Косић успевао да се носи са
овом особеношћу друштвеног детерминизма, другим речима.

Напросто, сматрам да је предвиђање у друштвеним наукама, зацело, тек
уочавање тренда, тенденције, вероватноће и да више од тога није могуће када је
реч о предвиђању у социологији. У односу на овакво поимање, био бих намеран
да размотрим размере Косићевог потенцјалног предвиђања у поменутим делима.
Дакле, под њим у друштвеним наукама ваља разумети уочавање тенденције,
тренда, вероватноће конкретних друштвених догађаја. Постоји ли тако нешто у
делима Пангерманизам и Модерна Германија?

Идеја, према томе, није да се изложи интерпретација поменутих радова.
Циљ је да се размотри да ли у овим радовима постоји предвиђање ратног сукоба.
Вредно је приметити следеће. Раније поменута дела су финализована и заврше-
на 1912. године. Када је реч о стваралаштву Мирка Косића, година 1912. је јед-
на од најплоднијих у његовом животу. Поред поменуте две књиге, он је у тој го-
дини објавио око тридесетак прилога и белешки у тада угледним часописима и
листовима: Летопису Матице српске (Нови Сад)9, Бранковом колу (Сремски
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7 Разуме се, метеоролог поред све прецизности и технике коју данас поседује може да погре-
ши у погледу временске прогнозе.

8 Мирко М. Косић је докторирао 1917. године на тему Социолошке основе контролисаног ра-
ђања.

9 Мирко М. Косић је написао први текст у рубрици „Социологија“, Летописа Матице срп-
ске, бр. 5 за 1912. Годину. Та чињеница је представљала повод за научни скуп „Сто година социо-
логије у Србији“, одржаног на Авали 1. И 2. септембра 1912. године.



Карловци), Српству (Нови Сад), Покрету (Нови Сад), и Српском гласнику
(Велика Кикинда) (Тркуља: 2012: 20). Но, и поред тога, Мирко Косић у том
тренутку још није социолог! Он у том моменту има тек двадесет година! На-
кон доласка из Београда у Кикинду, а непосредно пре одласка на студије на
Правни факултет (немачки) Универзитета у Стразбуру, финализовао је своје
рукописе „Пангерманизам“ и „Модерна Германија“10. Те године, дакле, Косић
тек почиње своју академску каријеру. У том погледу држим да су различите
једне исте оцене у којима се говори о делу младог социолог и некога ко у том
периоду тек показује афинитет према социологији. Тркуља тако даје једну
примеренију квалификацију, он о Косићу говори као о анонимном аутору
ових радова, а не као о младом социологу. Ово се не сме губити из вида из ви-
да ни када се анализира поменуто предвиђање у радовима. Не као алиби, већ
као фактицитет.

Косић, заправо, пише о пангерманизму у оба дела, мада Модерна Герма-
нија представља развијенији облик критике пангерманизма. Делује, међутим,
да је ове радове врло тешко сврстати у строго смислу у научно дело, а још ма-
ње директно у област социололгије. Тако и сам Косић у предговору писаном
за Модерну Германију истиче да је ова књига без и најмањих литералних или
научних претензија. Иако ће у књизи бити доста социолошких, политичких,
етичких и историјских разматрања и опажања, ипак јој недостаје онај огроман
апарат статистичких дата и објективне сухопарности да би је могли назвати
научном (Косић, 1912: 8). 

Иначе и сама социологија ће у делу будућег социолога бити схваћена као
првенствено емпиријска наука (Косић, 1934: 20). Косићева мисао није про-
винцијална, она је на европском нивоу, а европска интелектуална стремљења
тог периода су надахнута позитивистичким самопоуздањем. Разлог таквом
Косићевом виђењу социологије у том тренутку, да се делимично објаснити
овом околношћу. Сматрам да је такво виђење социологије у данашњем тре-
нутку претенциозно. Разуме се, социологија није само емпиријска наука, већ
би требало да буде креативан спој теорије и емпирије. Мада има социолошке
имагинације у овим делима, његови ставови нису пука имагинација, већ су за-
сновани на чињеницама.

Приступ који аутор афирмише у овом делу је плуридициплинаран, а трет-
ман који обрађена тема има је у потпуности сагледан са позиција целине. То
је суштинска карактеристика социологије као најопштије друштвене науке.
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10 Користио сам репринт текста објављеног у публикацији „Пангерманизам“, Велика Кикин-
да, 1912. Штампарија Јован Радак и оригинално издање „Модерна Германија“, Велика Кикинда,
1912. Штампарија Јован Радак.



Чини се да Косић има социолошку диоптрију и када је није најсвеснији. Осим
тога, ово дело није без емпиријских података. Пре свега, утемељено је на до-
бром познавању историје, а ова је утемљена на емпиријским, па и на стати-
стичким фактима. Када су у питању поменуте статистичке датости, како то
Косић каже, и њих има. У одељку о Рајхстагу и странкама, читаоца упознаје
са табелом бројног стања странака у Рајхстагу од 1871 – 1912 године. То је
права логинтудинална анализа којом је обухваћено тадашњих седамнаест по-
литичких партија (Косић, 1912: 223). Већ на наредној страни истог одељка/де-
ла следе подаци о броју гласача за свих седамнаест политичких партија у
истом периоду. Ни део о спољној политици није лишен статистичких анализа.
Стране 238 – 241 су препуне бројева који су педантно сложени у табеле, а оне
дилигентно говоре о томе из које земље је колики увоз у милионима марака.
Нису ово једина места која демантују Косићев став изнет у напомени овом де-
лу.11 Поврх свега, непрестано треба имати на уму да и ако је предвидео ратне
сукобе у Европи, то није радио само као какав публициста, књижевник, већ и
као научник, па и као будући доктор социологије.12

Што се тиче Пангерманизма, реч је о делу које садржи текстове које је об-
јављивао у Пијемонту. У нашој научној јавности je ово био први покушај раз-
вијено и научно утемељеног одређења пангерманизам. Ово дело, као што је
раније истицано, не бих стриктно одвојио од његове књиге Модерне Германи-
је. У бити једног и другог рада13 је бављење истим феноменом, а такође је ре-
чено да Модерна Германија само развијенији облик критике пангерманизма. 

Најконкретније, шта говоре ови радови и колико уопште говоре о ратном
сукобу 1914. године. Пажљивим читањем Пангерманизма се не види да је Ко-
сић директно, експлицитно говорио о предвиђању сукоба који ће се догодити
1914. године у Европи, а што се да разумети у односу на његов раније поме-
нути став о предвиђању. Он то чини на један рафинисан начин, доста дискрет-
није, а решење поменуте загонетке се назире у једном од његових ставова у
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11 Чак и у Пангерманизму, Мирко Косић прави једну статистичку анализу о којој ће доцније
бити речи. Ово је утолико важно, јер је ту реч о текстовима који су објављени у часопису Пијемонт.

12 Бошко Мијатовић у свом раду Економске идеје Мирка Косића (2012), говори како је док-
торирао темом из демографије. Чињеница је да се Косић још од 1912. године под утицајем Роберта
Малтуса заинтересовао за проблем демографије и економије. Ипак, докторску дисертацију је кон-
ципирао као социолошку студију, као расправу о опадању броја становника и о еугеничним пробле-
мима уопште (Тркуља, 2012: 30). Коначно, наслов његове докторске дисертације је „Социолошке
основе ограничења рађања“ (1917). 

13 Поједини аутори су писали о оба дела. Јован Скерлић је критиковао косићево схватање Мо-
дерне Германије, Маринко Лолић је писао о поменутој Скерлићевој критици, али је говорио и оак-
туелности косићевог сагледавања пангерманизма. Уз то, сам тркуља у неколико потеза износи глав-
не идеје оба Косићева рада.



делу. Модерна Германија. Упознати данашњу структуру значи видети конту-
ре будућности (Косић, 1912: 209).

Стога се и једно и друго дело могу разматрати, поред осталог, у контек-
сту става да је садашњост коресподентни мост између прошлости и будућно-
сти. Ствари које се у прошлости дефинишу као вредне постају циљ (telos) у бу-
дућности. Са друге стране, деловање у садашњем тренутку је посредник изме-
ђу прошлости и садшњости, па Косић на садашњост не гледа као на нешто изо-
ловано у односу на прошлост, али ни у односу на саму будућност.

Штавише, у раду су присутни бројни коментари који представљају исто-
ријске податке. На самом почетку Пангерманизма Косић помиње изреке не-
мачког цара Виљема из 1896. године. „Наша је дужност да саплеменике у ино-
земству штитимо, а нашој отаџбини припојимо још једно веће Немачко цар-
ство.“ Затим, издваја његову изјаву из 1902. године: За светском империјом
тежи дух немачки“ Коначно, није мимоишао ни коментаре изнете две године
доцније: „Како је негда римски грађанин био господар света, тако и грађанин
германски у будуће треба то да буде“ (Косић, 1912: 1).

Година 1912. је у том тренутку садашњост, наведено је прошлост. Шта
Косић на тај начин чини? Прошлошћу опомиње садашњост цитирајући немач-
ког цара који 1902. године говори о будућности. Све то Мирко Косић прево-
ди као „звецкање сабљом“ које је паралелно звецкању у политици. Другим ре-
чима, он говори о пројекту који расте геометријском прогресијом, који узима
патолошке димензије и који се претвара у праву германоманију. Прича о Све-
немачком Савезу као институционалној подршци овог програма, јесте разуме-
вање оваквог феномена у садашњости, а на основу прошлости.

Врло је симптоматично то што је једно поглавље посвећено аустрогер-
манском блоку (Косић, 1912: 8). Штавише, аутор га доводи у упоредни однос
са руско – француским блоком. Та аналогија није само квалитативне, већ је и
квантитативне природе и представља најаву Косићевог будућег третирања со-
циологије као емпиријске науке. Све то, најзад, резултира у особеној спољној
политици коју назива немачким империјализмом (Косић, 1912: 9). Косић упу-
ћује да је таква политика била карактеристична за Бизмарка и Виљема II. Ово
води ка закључку да је познавање историје врло присутно у овом Косићевом
раду.

Косић је за тему своје докторске дисертације узео „Социолошке основе
ограничења рађања“, јер се још од 1912. године под утицајем Роберта Малту-
са заинтересовао за проблеме демографије и економије (Тркуља, 2012: 30).
Комбинација интересовања за ове две области долази до значајног израза у
његовом Пангерманизму. Штавише, ценим да коришћењем синтезе сазнања из
ове две науке у највећој мери досеже до онога што се да квалификовати као
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предвиђање. Немачка је 1870. године имала 41 милион становника, данас
(1910)14 има 65 милиона, са приличном сигурношћу се може рећи, да ће 1925.
године имати до 80 милиона (Косић, 1912: 9). Дакле, реч је о пројекцији броја
становништва, али он чак ни у том случају не тврди да ће 1925. године бити 80
милиона становника, већ исто говори „са приличном сигурношћу“. Важније је,
међутим, нешто друго. Косић закључује да са развојем прираштаја расте и број
произвођача, па ће због тога, дакле из голе нужде, индустријска Немачка морати
да тражи нова тржишта. Отуда је јасно да ће се немачка индустрија сурвати и де-
сет милиона радних снага остати без крова и хлеба, или, што је вероватније, др-
жава мора водити империјалистичку политику, јер империјализам је политичка
формула капитализма, који је принуђен да осваја нова тржишта (Косић, 1912:
10). Чак и ове речи потврђују да је у питању језик вероватноће, могућности, ја-
сног наговештаја базираног на чињеницама које саме по себи ништа категорич-
ки не говоре. Истина није у чињеницама, већ је у начину на који се оне објашња-
вају, интерпретирају! Чини се да је ово својеврстан подтекст Косићевих радова.

Модерна Германија, пак, представља далеко обимнији рад од Пангермани-
зма. Индикативан је сам увод у ово дело. Ова књига је углавном историја сада-
шњице, одговара на питања: Како мисли и осећа модерни Немац средње интели-
генције? и Каква је његова морална и естетска суштина? (Косић, 1912: 8). Изве-
сно је да млади аутор настоји да говори о садашњици кроз анализу историје, про-
шлости. Тренутак никако не личи на крај, већ на један развој који се прати из про-
шлости, а који своје размере, сва је прилика, добија у будућности. Будућност би
у овом контексту, грубо речено, била предвиђање. Упознавањем структуре,
аутор наслућује обрисе будућности. Овде је јасно да је веза између поменутих
дела тематске и контекстуалне природе, те да ова два рада на необичан начин
представљају два лица једне исте ствари, демаскирања тенденције ратног сукоба
који куца на врата најнепосредније будућности.

Ако се ствари поставе на овој основи, онда је могуће судити о томе да ли је
било предвиђања у овом делу, односно, какво је оно било у квалитативном сми-
слу. О томе неће много рећи пуко редуковање овог дела на интердисциплинарну
анализу немачке социјалне, религијско – спиритуалне и естетске културе. Дру-
гим речима, ни у овом случају циљ није препричавање поменутог дела, већ от-
кривање постојања или одсуства увиђања тенденције ратног сукоб који се дого-
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14 У репринту овог Косићевог дела стоји да је Косић под данашњицом мислио на 1910. годи-
ну. То није нелогично, јер он је рад на овом делу финализовао 1912 године, а то не значи да рад ни-
је почео да пише раније. У крајњој линији, ово може да значи да је посматрану појаву дуже пратио,
те је на основу тога говорио о извесним тенденцијама. 



дио 1914. године. Овде су од прворазредног значаја они факти који говоре о то-
ме да ли Косић предвиђа сукоб 1914. године.

Ако је речено да предвиђање у друштвеним наукама није ништа више до
увиђање тенденције, онда би се ваљало усредсредити на оне делове Модерне
Германије који најваљују могућност ратног сукоба. Пре тога је могуће помену-
ти да садржину ове књиге представљају увод и шест делова. У књизи је дат при-
каз свакодневног живота, односи полова и приватни живот Немаца и Немица, за-
тим је приказан милитаризам и Кајзер као вођа, у кратким цртама култура и
уметност, односно вероисповест и школство.

Косић је добро приметио бројне супротности које су постајале у немачком
друштву. Оне су биле оличене у противречности између католика и протестана-
та, између Севера и Југа, па и у контрастима каректера северних и јужних Нема-
ца. Упркос овим проблемима, Косић сматра да је немачка држава у огромном
успону, да буја, не само економски, војно и демографски, већ да настоји свим си-
лама да промени свој положај на европској и светској политичкој сцени (Тркуља,
2012: 22). Није необична појава у историји, да групе и народи, кад им иде добро,
постају обесни и изгубе смисао за меру и границу (Косић, 1912: 299). 

У стварању нове политичке стратегије и доктрине важну улогу има милита-
ризам. Обожавање грубе физичке силе поављује се данас свугде, докле стиже Не-
мац (Косић, 1912: 105). Описано је како постоји егзактна војничка обука, а на
уштрб властите иницјативе, воље и критичког духа. Немачки војник више није
човек: он је механизам (Косић, 1912: 102). Опис милитаризма сматрам важним,
јер је управо војска промовисана у најважнију друштвену институцију, у силу
без које Немачка неће ништа постићи. Јасно је, према томе, да се нешто жели по-
стићи и ту Косић примећује једну тенденцију, према ономе што је у овом раду
одређено као предвиђање, Косић несумњиво предвиђа. Колико је војна обука
мучна и строга, толико је грађанско образовање, које немачки војник добија у
служби, много ништавније од, рецимо, талијанског па и од оног незнатног које
добија српски војник (Косић, 1912: 102). Ове речи су свевремнског карактера.
Желети јефтину радну снагу, послушног човека или неупитно оданог војника, то
значи угушити грађанско образовање, то представља проглашавање друштвених
наука мање вредним, стављање праксе изнад теорије. Оно што привлачи пажњу
у Косићевом коментару, јесте у том смислу компарирање немачког војника са
српским, односно са италијанским војником. По званичној статистици већа поло-
вина немачких војника има не само образвоање него и душевни развој детета. Не
бих се усудио да тврдим да се са незнањем те велике деце рачуна као са изврсним
средством одржавање послушности, али увек практични Немци не заборављају
да је војна служба за војничку обуку, а не некакав скуп социјал – демократа где
се млати о некаквим правима грађана (Косић, 1912: 103).
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Одељак о милитаризму показује јасну оријентацију Немачке. Са друге стра-
не, под руку овом стремљењу иде околност да се код Немаца развија једно наро-
чито душевно стање. То душевно стање је шовинизам. Шовинизму, и то обично
шупљем, склони су обично млади људи, млади народи (Косић, 1912: 299). Јасно
је где би могла да заврши ова комбинација успона милитаризма и шовинизма.
Сем тога, у овим анализама видим корен онога што касније живи костимизаира-
но у рухо фашистичке идеологије, што представља једну од њених важнијих ди-
мензија и идеја водиља. 

У истом одељку, Косић износи ставове који не упућују најдиректније на ана-
лизу која говори о његовом предвиђању, али које би требало коментарисати.
„Обожавање грубе физичке силе појављује се данас свугде, докле стиже Немац.
Украј стазе стојао је просјак, јака људескара, али без руку. Немци окретоше гла-
ву и похиташе, да их што пре мине овај немили призор“ (Косић, 1912: 105). Им-
пресија физичком силом, војном снагом, економском моћи, демографским ра-
стом, код младог Косића понекада производе вредносне ставове који нису науч-
ни, који су стереотипни. Више пута до сада поменуте године младог Косића, нај-
очигледније се изражавају кроз овакаве и сличне примере. 

Поред реченог, Косић у овом раду представља и економску, односно соци-
јалну структуру Немачке. Он је школован као економиста, радио је цео животни
век као економиста и доста писао као економиста (Мијатовић, 2012: 163)15. По-
стоје, међутим, нешто другачији ставови. Према њима, Косић је познат као со-
циолог, и то утемељивач социологије и вероватно најзначајнији српски социолог
пре Другог светског рата. Ипак, у његовом животу важну улогу је играла и еко-
номија, па се поред његовог имена с правом наводе два занимања „економиста и
социолог“ (Митровић, 1982). Предмет овог рада је сасвим другачији, па је пита-
ње о томе да ли је наш аутор био више или мање економиста или социолог дру-
горазредно.16 Изнад свега, у том тренутку он није ни економиста, а ни социолог.
Реч је о 1912. години, о години када Косић показује своје интересовање за еко-
номију, за демографију, за социологију, за друштвене науке. Те године тек почи-
ње његова академска каријера, он тек постаје академац.

Он прави важну економску екскурзију одељком о економском успону Не-
мачке, али она је важна тек онолико колико пружа основ за сагледавање предик-
ционих тврђења овог дела. Као таква, свој прави смисао добија у комбинацији са
ауторовим излагањем о јачању милитаризма и расту шовинизма. Било би врло
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15 Наведено према раду Бошка Мијатовића Економске идеје Мирка Косића. Он се налази у
зборнику радова који је приредио Јовица Тркуља Мирко М. Косић - личност и дело. 

16 Бошко Мијатовић у свом раду Економске идеје Мирка Косића, говори о Косићу као еко-
номисти. При том, не занемарује његово бављење социологијом, али је утисак да на Косића гледа,
пре свега, као на економисту.



поједностављено да се из економског развоја једне државе изведе закључак о
припреми за ратни сукоб. Економска морфологија друштва Немачке је предста-
вљена статистичким показатељима. Она се без статистике продукционих једини-
ца не да уопште ни замислити (Косић, 1912: 193).

Косић, међутим, не остаје на представљању голих чињеница. Он их неретко
објашњава комбинацијом солидног познавања историје и немачког у друштву. У
том смислу је симптоматичан податак да 47% буџета Немачке одлази на војску.
Саобразно поменутом, Косић каже: „После ратова од 1846 – 1866 и 70. године
обузело је Немце обожавање грубе силе, она владалачка „Сила право рађа“ по-
стала је народно „Верују“. Од основне школе до последњег семестра на универ-
зи слуша грађански син да Немачка увек мора бити „en vedette“, да је опкољена
са свих страна непријатељима, који би сваког момента да крволочно скоче у њу.“
(Косић, 1912: 104). Зкључак је да се грађанин не сме жалити на висину буџета, а
имајући у виду речено. Са друге стране, занимљиво је да нека истраживања узро-
ка рата почињу још 1870/1871, од времена оснивања Немачког царства (Момба-
уер, 2013: 9). 

Експанзија свој нумерички израз добија и у Косићевом излагању о демо-
графској структури друштва. Немачка расте годишње са 850 – 900 хиљада душа.
Порођајни постотак назадује, али апсолутни број годишњег прираштаја остаје и
остаће најмање 800 хиљада! (Косић, 1912: 237). Косић на тај начин квантитав-
ним одредницама местимично увећава резолуцију слике коју нам овим делом
приказује.

Психолошко посматрање немачког наарода је тема којој ће Косић посвети-
ти читав одељак урођено и прирођено (Косић, 1912: 111 – 130). Анализирао је
главне црте карактера припадника немачког друштва. Међу њима је нарочито оп-
сервирао рационалност, истрајност, посвећеност, однос према ауторитету, си-
стематичност, методичност... Овај део потврђује да је реч о натпросечно обаве-
штеном човеку. Косић показује солидно познавање Канта, Фихтеа, Гетеа, али и
германске митологије. Приметно је да изостаје Веберова анализа о односу рели-
гије и капитализма. Чудном се чини чињеница да Косић не зна за Макса Вебера
(1864 – 1920) или се тако чини, а ово је за још већу неверицу, јер је једно пгла-
вље посвећено вероисповестима у Немачкој.17 Но, овај утисак не умањујње и не
би смело да умањи значај Косићеве приче о менталној структури немачког наро-
да. Контекст је целина у којој део добија смисао. Овај део добија свој значај тек
када се уклопи у све остале анализе. Саме по себи црте менталитета немачког на-
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17 Косић 1934. године у уџбенику Увод у општу социологију Макса Вебера поред Емила Дир-
кема, односно Вилфреда Парета сврстава међу стубове савремене социологије. Косић је, међутим,
тада доктор социологије, а не бруцош.



рода не воде у сукоб, али својим карактеристикама могу бити квалитетно инстру-
ментализоване. 

Ни у Модерној Германији, као ни у Пангерманизму, Косић не говори екс-
плицитно о предвиђању ратног сукоба. Циљ писања ових дела није никакво пред-
виђање. Напросто, ови радови су дијагноза немачког друштва у садашњости, а
она је у значајној мери базирана на разматрању прошлости. Сумње нема, обја-
шњење на овом месту функционише као предвиђање! Штавише, ова дела пред-
стављају одређење пангерманизма. Овом пројекту је, међутим, инхерентно усме-
рење на будућност. Пангерманизам је политичка доктрина која има за циљ да се
уједине сви народи немачког порекла у јединствену државу (Larousse, 2004:
1328). Бавити се пангерманизмом, значило је трагати за његовим коренима у
прошлости, али бавити се и будућношћу ка којој је овај програм окренут. У том
смислу, Косић је могао да види оне контуре будућности које су у речима Јовице
Тркуље карактерисане као предвиђање ратног сукоба 1914. године. Речено не
значи да Косић није наслућивао сукоб, нити да је „крив“ што је проучавао пан-
германизам који је заснован на тенденцији, на оријентацији која гледа ка данима
који предстоје. 

Временски тренутак у коме је Косић писао је 1912. година. Ратни сукоб је
избио 1914. године. Овде се намеће питање, да ли је лакше најавити нешто што
ће се у најскорије време догодити? Премда су још током 1989. године неки непо-
вратни процеси постали видљиви, ипак је слом европског реалсоцијализма изне-
надио мисао о друштву (Куљић, 2002: 253). Непосредност неког догађаја, према
томе, не представља по аутоматизму гарант успешног предвиђања. Не бих рекао
ни да важи другачија сразмера, али то што је Косић 1912. године уочавао тенден-
цију која је свој израз добила сукобом 1914. године, не значи да је учинио сасвим
извесну ствар. Свако ко мисли да је тако, нека одговори на питање да ли ће кон-
кретна влада дочекати крај мандата? Сматрам да не постоји једнозначан одговор,
те се не бих у потпуности сложио са Косићевим размишљањем које одриче пред-
ност предвиђања догађаја у даљој будућности.

Но, предвиђање није једина сврха наука. Важне функције сваке науке јесу
описивање и објашњење. Док опис одговара на питање „Како“?, објашњење од-
говара на питање „Зашто“? (Петровић, 2007: 179). Другим речима, објашњење
одговором на ово питање гледа у прошлост. Да ли објашњења овог ратног суко-
ба говоре нешто у корист или против Косићевог предвиђања 1914. године? Сто-
тине књига и чланака објављено је о овој теми током протеклих деценија, хиља-
де докумената је откривено у архивима и стављено историчарима на располага-
ње – па ипак кључна питања и даље остају нерешена, а о узроцима Првог свет-
ског рата стално се пише и и објављује мноштво текстова (Момбауер, 2013: 8-9).
Епистемолошки посматрано, предвиђање је захтевније од објашњења, али ни це-
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ли век након овог историјског догађаја не постоји консензус око његових узро-
ка, а без откривања узрока неке последице нема објашњења, макар не потпуног
и адекватног објашњења.

Са друге стране, ово питање отвара још једну дилему. Да ли, наиме, пишући о
пангерманизму, о Немачкој, Косић само на основу тога може да предвиди оно што
ће се 1914. године догодити? Својим тезама да далекосежни и анексионистички
ратни циљеви нису били пангерманске фантазије, него саставни део и израз конти-
нуираних тежњи та светском моћи, Фишер је у нерв погодио немачку историјску
свест и тиме сложену ситуацију историјске науке (Митровић, 1985: 9).18 Ако је, да-
кле, судити према Фрицу Фишеру, то је сасвим могуће. Немачки историчар је у ше-
здесетих година XX века у својим делима19 заступао ставове да је Немачка хтела
рат, да је била ничим изазвана, да је имала освајачке планове, коначно, да ни Хи-
тлер није случајан, да чини део континуитета немачке историје.

Нико више неће и не може да изостане за Фишером (Митровић, 1985: 9). Овај
став опомиње, нуди Фишера и његово дело као незаобилазну тему, а његова запа-
жања као меру од које се може поћи и у структуралној анализи која се налази у
строгом центру овог рада. Спољнополитички је Рајх био у сталној већој напетости
између учвршћивања своје позиције стечене 1871. године, Бизмарковом полити-
ком савеза с једне, и притиска делова буржазије у правцу експанзије ради ствара-
ња колонија и продирања на исток, с друге стране (Фишер, 1985: 89).

Немачки историчар се 1957. године посветио проучавању ратних циљева Не-
мачког Рајха у првом светском рату. Године 1961. је објавио целовит резултат сво-
јих истраживања у књизи од скоро 900 штампаних страна Посезање за светском
моћи. У уводу поменутог дела, Фишер говори о привредној експанзији и тежњи као
узроцима неизбежног рата. При том, Косић и Фишер помињу чак исте бројев. По-
мисао о њиховој позваности да постану светска сила заснива се на свести да су
Немци као „млада“ нација били у сталном бројчаном порасту: немачко становни-
штво је почев од 1871. године бројало 41. 000. 000, да би до 1915. године порасло
на 68. 000. 000, док је Француска, на пример, на својој настањеној географској по-
вршини готово стагнирала, достигавши током 1915. бројку од 40. 000. 000 милио-
на становника (Фишер, 2014: 12). Неодољива је и смптоматична је симетричност
Косићевог увиђања тенденције 1912. године, са једне стране, и доцнијег Фишеро-
вог откривања узрока, са друге стране. Разуме се, није ово једини аналитички опис
експанзионистичких и империјалистичких ратних циљева немачке владе у овом де-
лу, али је илустративан!
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18 Андреј Митровић је писао предговор (Фриц Фишер или немачко суочавањ са историјом)
домаћем издању Фишерове књиге Савез елита.

19 Савез елита: о континуитету структура моћи у Немачкој, 1871 – 1945, Рат илузија,
Посезање за светском моћи, Први светски рат и немачка слика историје, две полемичке књиге
мњег обима Светска моћ или пораз и друга Јули 1914: ми нисмо то невољно учинили. 



У галаксији дела која се баве узроцима почетка Великог рата, поменуте књи-
ге Фрица Фишера нису усамљене. Одговор остаје исти и уколико се кота темпорал-
ног настанка радова на ову тему помери ка садашњем тренутку. Ово је важно, по-
ред осталог, зато што ревизионисти деценијама настоје да оборе многе чињенице
у историографији, па и Фишерове капиталне и референтне студије. Да ли помену-
та структурална симетрија важи и у историографији 2014. године?

Текући консензус говори да је Немачка у највећој мери одговорна, односно да
сноси велики део кривице, али да политике осталих европских влада такође треба
узети у обзир приликом коначног суда (Момбауер, 2013: 193). Аника Момбауер,20

дакле, износи суперлатив који Косићева дела чини радовима који представљају нај-
бољу смерницу и путоказ ка догађају у којем главни актер заузима првенство. Ни-
јансе, веће или мање, када је реч о објашњењу овог сукоба остају историчарима,
онима који се баве превредновањем прошлости. Факат је да се идејe о највећем
кривцу за почетак Првог светског рата тешко могу променити.21

Пишући 2013. године о узроцима Првог светског рата, Момбауерова говори
о оним подацима о којима је Косић писао 1912. године. „Под Вилхелмом II немач-
ка Царевина ступила је у нову еру када је преовлађивало мишљење да њена ново-
стечена позиција економске моћи треба да се огледа у освајању места светске си-
ле. Постојала су мишљења да је земља пропустила прилику када су остали европ-
ски народи освојили колоније будући да је уједињена немачка држава установље-
на тек 1871. године. Немачки државници, а посебно немачки цар Вилхелм II, који
је на престо дошао 1888. године, тражили су за Немачку „место под сунцем“ које
ће бити одраз њене економске предности на континенту и броја њених становни-
ка“ (Момбауер, 2013: 10). Ауторка ове речи помиње у одељку књиге који се зове
Дугорочни и краткорочни узроци Првог светског рата.

Читајући ове наводе, утисак је као да је реч о сажетку или апстракту Косиће-
вих радова из 1912. године. Готово да су и кључне речи исте. Економска моћ, број
становника, са једне стране, а економија, историја, демографија, социологија као
амалгам тадашњих интересовања Мирка Косића, са друге стране. Да, а Вилхелм II?
Вилхелм II је двојна природа: човек чистог разума, реалног рада но и болесних ам-
биција и детистих идеја (Косић, 1912: 106).
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20 Аника Момбауер је предавач на Одељењу за модерну европску историју Отвореног универ-
зитета у Великој Британији од 1998. године. Студирала је историју на Универзитету у Минстеру у
Немачкој и на Универзитету Сасекс где је добила награду за историју 1998. године. Од 2006. до
2011. Била је секретар Немачког друштва историчара. Члан је Уређивачког одбора пројекта 1914 –
1918 Online (Интернационална енциклопедија Првог светског рата).

21 Како би то рекао Тодор Куљић: „Историја често није кључ за разумевање прошлости, већ
су потребе садшњости кључ за прераду прошлости“ (Куљић, 2002: 369). У светлу постојећих еко-
номских, политичких и друштвених констелација не изненађују гласови који би минимизирали од-
говорност Немачке за овај сукоб. Историјску дистанцу би требало употребљавати, али не и злоупо-
требљавати.



Објашњење Мирка Косића из 1912. године је толико адекватно и потпуно да
оно сасвим равноправно функционише као предвиђање. На другој страни, његово
предвиђање је након сто година објашњење. Ова симетрија је готово неурохирур-
шки прецизна. Уколико се има у виду поменута теза о симетрији објашњења и
предвиђања, онда се сасвим извесно, а на основу наведених примера, може донети
закључак према коме је наш први социолог предвидео наступајуће ратне сукобе.
Исто важи, уколико се предвиђање у друштвеној науци разуме као тенденција, као
оријентација илити вероватноћа. Брижљиво читање води ка закључку да Косић у
категоријама трeнда и наслућивања предвиђа 1914. годину. Стога, посматрано у
оба смера, дакле, са каматом, одговор је потврдан. Најзад, пишући о предвиђању,
сам Косић каже да и ако је оно могуће, онда је реч о догађајима из најближе будућ-
ности. Будући да је 1912. године писао о нечему што се догодило већ 1914. годи-
не, чак и речи Косића на својеврстан начин потврђују одређење Јовицe Тркуље.
Мирко Косић, може се закључити, јесте предвидео поменути сукоб!

Свако ко би помислио да двадесетогодишњи Косић овим делима није учинио
ништа спектакуларно, нека на основу прошлости покуша да предвиди било који
ратни сукоб или друштвени догађај локалних или планетарних размера. При том,
нека је посреди изузетно познавање поменутих области, нека је реч о интелктуал-
цу који је два пута старији од Мирка Косића, таман да је у питању неко ко се бави
науком цели век доцније користећи све предности које пружа употреба технике, те-
шко је претпоставити да ће се појавити неко за кога се може рећи оно о чему је реч
у овом раду. Разуме се, нека и у том хипотетичком случају важи теза Владимира
Марка о симетрији објашњења и предвиђања.

Тешкоћа постоји и онда када се објашњава друштвени догађај, а тек предиђа-
ње доноси проблем значајно већег омера. То потврђује и ауторка горепоменутог
дела. Описати, објаснити, предвидети, применити. Друштвене науке имају пробле-
ма и са објашњењем, а може ли бити речи о предвиђању? Сматрам да Јовица Тр-
куља није олако и неосновано дао квалификацију која у строго научном смислу ни-
кога не оставља индиферентим, нарочито када се уважи контекст поменутог пред-
виђања.

Најзад, излази да постоји јасна, у раду раније поменута, структурална симе-
трија између објашњења почетка Првог светског рата и Косићевог предвиђања.
Изврсност његових радова је у томе што су његова дилигентна објашњења у том
тренутку, а из данашњег историјског тренутка посматрано, постала предвиђања.
Са друге стране, његово предвиђање стоји у јасној симетрији са објашњењима
узрока овог историјског догађаја, па чак и цели век доцније.

Могуће је да је постојала и интуиција о којој говори Косић, али ценим да је
ово предвиђање, у првом реду, продукт научног промишљања. Уосталом, Јовица
Тркуља са не малим капиталом ерудиције, научног искуства и такта не би тек без
разлога донео закључак о Косићевом антиципирању сукоба. Напросто, ценим да у
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његовом академском тону нема простора за општа места или за глагољивост без
покрића. 

Сама идеја да се цели век након Великог рата анализира да ли је један од на-
ших социолога предвидео ратни сукоб, јесте нешто што говори о важности и зна-
чају враћања класицима наше социологије. Након тачно једног века од Првог свет-
ског рата, може се казати да постоји неко ко је предвидео овај догађај који је озна-
чио праву историјску вододелницу. Тај неко припада легату домаће социолошкој
заједнице! Ако би некада био прави тренутак да се каже да је Мирко М. Косић
предвидео ратни сукоб 1914. године, онда је то ова година у којој се навршава це-
ли век од историјског догађаја. И док се други споре око узрока избијања Првог
светског рата, припадници најмлађе генерације наших социолог могу да кажу да
социологија у нас богатија за једно узорно предвиђање у друштвеним наукама. Уза
све то, враћање делу наших социолога из прошлости, често представља бављење,
више или мање директно, најактуелнијим питањима.

Док 2014. године опомиње свет на огромно разарање које је почело том годи-
ном, дотле у нашој социологији представља путоказ да у сенци идеолошких споро-
ва остају потенцијално немерљиве вредности домаће социолошке баштине. Мало
парадоксално, али историја опомиње на своје присуство, па и на присуство у дома-
ћој социологији. Да ли ће ова опомена бити довољна, преостаје да се види. Изве-
сно је да ће одговор, какав год он био, дати социолози, наравно, најпре домаћи со-
циолози! Не би требало заборавити да се контуре будућности назиру, помаљају у
садашњости. Ово важи и за социологију. Наука која изгуби сећање на своје настан-
ке осуђена је на пропаст (Косић).22 Остаје нада да у овом случају није у питању реч
о Косићевом предвиђању илити о каквој интуицији.

Изнад свега, Косићева критика пангерманизма која је родила овде анализира-
но предвиђање, јесте погодан модел, узор. Он социолога упућује на игнорисање ис-
траживачког конформизма. Социологију убија системски конформизам – јер нам
је лакше да се не сукобљавамо са истинским (структуралним) носиоцима моћи у
поретку у коме живимо (Антонић, 2012: 38). Да је било таквог грандиозног науч-
ног комодитета у Косићевим радовима, да ли би било и данас драгоцених запажа-
ња из 1912. године? Косић је настојао да осенчи идеолошке, политичке, економске
и културне аспекте пангерманизма у контексту политичких догађаја XX века који
су везани за стварање нове политичке констелације у Европи и покушају афирма-
ције Немачке као велике силе (Тркуља, 2012: 21). Данас би то уживало третман ка-
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22 Слободан Покрајац у свом уџбенику Основи социологије (2011) на 12. страни наводи Вај-
тхеда: „Наука која заборавља своје осниваче јесте изгубљена.“ Он сам, међутим, не помиње Коси-
ћа, мада је у истом контексту могао управо њега да цитира. Није усамљен, али је овај случај егзем-
пларан. Изузетак од овог правила не представљају ни средњошколски уџбеници социологије: уџбе-
ник Владимира Вулетића, уџбеник групе аутора. Исто је и у случају нешто старијег уџбеника Ми-
лована Митровића и Сретена Петровића.



квог субверзивног чина, редундантних запажања. Чему онда социологија? Она је
оштар мач у борби против терора осредњости и тоталитаризма просечности који
све своди на своју једну бедну меру. 

Нешто од овога је, дакако, присутно у овде анализираним делима будућег со-
циолога. Из реченог је очигледно да Косић није био роб рутине, да није мајстор су-
жавања хоризонта. Он је социолог! Он је фактотум домаће социологије који, нажа-
лост, сведочи о свирепој снази српског заборава. Поред свега, он се нуди својим не
само обимом великим стваралачким опусом. Он је питање које чека свој одговор,
а пред изазовом су домаћи социолози. Остаје вера у њихов агонски, а не у повр-
шни дух њихових исраживања.
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IS MIRKO M. KOSIĆ PREDICTED THE GREAT WAR IN 1914?

Summary: This paper answers the question which was raised in one of the posts of Jovi-
ca Trkulja, actually in one of his statements according to which Mirko Kosic predicted the war
in 1914. The mentioned question had in the first place opened several more questions. Is it ac-
tually possible to predict anything in the science especially in social science? If it is posiblle
what dose it imply? Eventually, keeping all that in mind did Mirko Kosic really predict the war
in his papers „Panermenism“ and „Modern Germany“ according to Trkulja? Taking into con-
sideration the thesis about structural symmetry of explanation and prediction as well as the
charasteristic order of social reality, then the answer is affirmative. Therefore, it can be said
that the whole century after the Great War the legacy of domestic sociology but the pride of the
science in general as well. Above all, with this paper Mirko M. Kosic is established as a para-
digm of thinking and readines for a sociologist to abandon the research conformism.

Key words: Mirko M. Kosic, prediction, structural symmetry of explanation and predic-
tion, The Great War, „Pangermanism“ and „Modern Germany“
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