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Владан Дуцић1 
 

 
СУША КАО ДЕТЕРМИНАНТА  

ДРУШТВЕНО ГЕОГРАФСКИХ ПРОЦЕСА 
 

Увод 
 

Однос природе и човека је свакако једна од најважнијих географ-
ских тема. О утицају климе на друштво и цивилизацију писали су још ан-
тички мислиоци. У 19. и 20. веку појавио се и већи број хипотеза у којима 
су аутори давали своја виђења ових односа. 

Хантингтон, кога сматрају географским детерминистом, тврдио је да 
клима непрекидно пулсира доводећи до ”цветања и пропасти” људског 
друштва. Он је климатском фактору доделио главну улогу у светској исто-
рији. По њему су промене климе биле узрок пропасти низа цивилизација 
Старог истока, као и миграција номада из Централне Азије.  

Водећи се за идејама Хантингтона, Тојнби је примарну улогу у гео-
графским процесима придавао ”сменама аридизације и хумидизације” које 
су довеле до миграција сточара. На напуштеним пашњацима насељавају се 
земљораднички народи који ове површине приводе култури. 

Посебно се истиче улога суше и аридности у географским процеси-
ма. Интересантан је пример из Јапана. Почетком 12. века је западни Јапан 
погодила велика суша. Дуго није било обилнијих падавина, а многе реке 
су пресушиле. Многобројно становништво и војници императора Тајра су 
умрли од глади. То је довело до пада династије Тајра и победе војске дина-
стије Минамото из источних провинција Јапана, где суше тада није било, 
већ су напротив приноси били обилни. Уосталом, да суша и данас значајно 
утиче на приносе показало се и 1972. године, када је велика суша у свету 
довела до смањења резерви жита због чега је дошло до удвостручења ње-
гове цене за само неколико месеци. 

О утицају суше на миграције писао је и Јован Цвијић. Он говори да 
сушне године нигде нису тако неродне као у Динарском планинском си-
стему. Кише не овлаже земљу као у другим крајевима, јер вода брзо отиче 
у дубину кроз пукотине и подземне канале. Када су велике суше онда нема 
ни воде ни хране, како за људе тако и за стоку. Ако наступи серија сушних 
година, онда се због глади исељава огроман број становника. Цвијић по-
миње пример из 1774. када је због велике суше била глад у Далмацији због 
које се око 1000 породица одселило у Босну, Срем и тадашњу Мађарску. 
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Слично се догодило и 1890. године, када се више хиљада становника Црне 
Горе иселило у Србију. 

Истраживања Лонија Томсона, професора геолошких наука са Уни-
верзитета у Охају су показала да постоји веза између сушних периода и 
историјских процеса. Наиме, он је анализирао седименте у леду на Кили-
манџару и утврдио да су за последњих десетак хиљада година била три 
изразито сушна периода (пре око 8300, 5200 и 4000 година). У овом после-
дњем периоду Томсон је регистровао интензивну тристагодишњу сушу 
која је опустошила цео регион. Историјски подаци показују да је овај суш-
ни период погодио египатско царство и угрозио власт фараона. 

 
 

Цивилизација Маја 
 
Интересантан је пример цивилизације Маја која је врхунац свог 

развоја имала око 800. године нове ере, након чега је дошло до њеног наг-
лог пропадања. Подаци говоре да је тада око 15.000.000 становника напу-
стило Јукатан и одселило се у Хондурас. О разлозима за ово било је више 
предпоставки, а последњих година актуелна је хипотеза о суши као факто-
ру пропасти цивилизације Маја. Анализе језерских седимената на Јукатану 
су показале да се период са изразито смањеном количином падавина у тој 
области поклапа са егзодусом Маја. Најновији подаци из Венецуеле иду у 
прилог овој предпоставци. Наиме, утврђено је да су у периоду 810-910 
биле три изразито сушне фазе, и то свака у трајању од десетак година.  

 

 
 

Сл. 1. Представа бога кише на једном од храмова Маја у Уксмалу (Јукатан). 
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Цивилизација Маја је посебно била осетљива на дуготрајну сушу, 
јер је 95% популационих центара зависило искључиво од воде из језера, 
мочвара и река, чије резерве нису биле неограничене. Истине ради, постоје 
и друге предпоставке о разлозима нестанка ове цивилизације – пренасеље-
ност, борба за власт итд. 

 
 

Пример Дахистана 
 
Посебно би указали на један изразити пример између промена климе 

и развоја и пропасти цивилизације, за коју смо имали могућност провере 
изворних података. Наиме, историјски и археолошки подаци показују да је 
у средњем веку постојао стабилни период велике влажности у западној 
Туркменији. У том периоду се између Каспијског мора и подножја Тур-
кмено – Хорасанских планина, на растојању 100-120 километара јужно од 
долине реке Узбој налазила група оаза такозваног Дахистана. На том под-
ручју је било приведено пољопривреди око 3000 km2 земљишта од којих 
се наводњавало 1500 km2, а ту је живело и око 180.000 људи. У данашње 
време у тим деловима пустиње у три мања села живи свега неколико сто-
тина становника.   

У средњем веку иригациони системи су омогућавали наводњавање 
пшенице и јечма, пиринча, винограда, па чак и поврћа. Поједини градови 
су били опасани каналима на којим су биле изграђене многобројне водени-
це. Географски посматрано, Дахистан се налазио на територији Мисријан-
ске и Чатске равнице, где је вода долазила каналима из доњег тока река 
Атрек и Сумбар. Без обзира на то што се вода користила и дуж тих река, 
ње је било довољно и за наводњавање Дахистана.  

Историјски подаци показују да се са наводњавањем ове области по-
чело још крајем другог и почетком првог миленијума до нове ере. Земљу 
су тада користили претежно сточари, а прве пољопривредне оазе су наста-
ле у античком периоду. Последња етапа развоја наводњавања је започела у 
осмом веку, развијала се у деветом, а највећи процват наводњавање је 
доживело у периоду од 12-14 века.  

Сасвим је природно да само по себи постојање или непостојање ири-
гационих објеката у аридним областима, не може директно да говори о ни-
воу њихове хумидности. Наиме, на то утичу и други фактори: Ниво прив-
редног развоја, традиције, ниво техничког развитка и друштвено социјал-
ни услови ратови и сл.  

Осим тога, резерве речне воде нису неограничене, а и непостојане су 
у времену. То не може да се не одрази на број и величину аоаза. У истори-
ји Дахистана у том погледу има неколико специфичности. Као што је по-
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знато Монголско – Татарски упади, у свим реонима Средње Азије и Казах-
стана су довели до уништавања иригационих објеката. Због тога су у 13. 
веку скоро потпуно нестале оазе и градови и већи део Казахстана се прео-
братио у пусту степу. Међутим, у Дахистану, судећи по археолошким по-
дацима, до тога није дошло. О томе говори и статистика броја насеља која 
су постојала у појединим вековима (табела 1). 

 
Табела 1. Динамика броја насеља у Дахистану. 

 
Век VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII 
Број 
насеља 5 5 18 28 28 49 ? 47 48 6 5 0 0 

  
Из табеле се види да у 13. веку није дошло до пада броја оаза. Осим 

тога, ови подаци се јако добро слажу са подацима о апсолутној старости 
тресета у Балхашком заливу чијем стварању су погодовали влажни услови. 
Он се почео формирати у периоду од 7-8 века, а престао је да се образује у 
периоду 14-15. века. Постојало је мишљење да је територија Дахистана би-
ла напуштена због засољавања земљишта које је постало непогодно за 
земљорадњу. Међутим, посебна истраживања су показала да су на најве-
ћем делу Дахистана земљишта очувала висок квалитет и данас. На прелазу 
из 14. у 15. век, како показују историјски извори, није било никаквих зна-
чајних социјалних узрока који би довели до исељавања становништва. Као 
што се види, основни узрок тог исељавања је био недостатак воде.  

Полазећи од те предпоставке, покушали смо да утврдимо, да ли из-
међу промена хумидности ових предела и броја насељених оаза постоји 
веза? Подаци о хумидности су дати у табели 2. Они су добијени на основу 
већег броја палегеографских метода и представљају оквирну слику про-
мена хумидности Дахистана. Да би овај шематски приказ био упоредив са 
подацима о броју насеља, сваком типу хумидности смо доделили условни 
број у растућем низу (од 0-3). 

Када се графички упореде подаци о хумидности Дахистана са бројем 
насељених оаза, уочава се да постоји значајна синхроност ових појава 
(графикон 1).  

У влажним фазама је постојао већи број насеља и обрнуто. Потпуно 
се подудара и век (XV) у коме је дошло до највећег пада хумидности и нај-
већег пада броја оаза. С обзиром да су сви остали фактори (социјални и 
други) који би условили промену броја оаза већ искључени, ово би могао 
да буде јак доказ директне везе између промена климе (хумидности) и ди-
намике развоја цивилизација.    
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Табела 2. Динамика колебања хумидности у Дахистану. 
 

Век Степен хумидности 
VII Нешто влажније него у 20. веку - 1 
VIII Нешто влажније него у 20. веку - 1 
IX Релативно умерена влажност - 2 
X Релативно умерена влажност - 2 

XI Релативно умерена влажност - 2 
XII Максимално висока влажност - 3 
XIII Максимално висока влажност - 3 
XIV Максимално висока влажност - 3 

XV Нешто влажније него у 20. веку - 1 
XVI Јако суво (као у 20. веку) - 0 
XVII Јако суво (као у 20. веку) - 0 
XVIII Јако суво (као у 20. веку) - 0 

    
Графикон 1: Упоредни приказ динамике броја 

насеља и хумидности у Дахистану
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Закључак 
 
″Вечита″ тема односа природе и цивилизације као да са развојем науке 

и технике добија на актуелности. Нове методе палеогеографских истра-
живања омогућавају да неке теоријске конструкције које су ″висиле″ у 
″ваздуху″ добију своју потврду или буду одбачене. У том смислу приказани 
резултати су само почетна фаза даљих и дубљих проучавања односа климе и 
цивилизације.  
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