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УВОД 

 

 У најширем и најпознатијем значењу речи, Океанија покрива Аустралију, 

Нову Гвинеју, Нови Зеланд и много мањих острва, архипелага и атола разбацаних 

по пространом Пацифику, који се називају Меланезија, Микронезија и 

Полинезија. 

Људи су почели да насељавају овај огромни простор отприлике пре 

четрдесет хиљада година, и то у миграцијским таласима који су долазили из 

југоисточне Азије. Колонизација је била постепена и почела је заузимањем Нове 

Гвинеје и Аустралије. Велике разлике у изгледу, језицима и култури народа 

Океаније објашњавају се мешањем група које су долазиле у различито време и 

биле разнородних корена, изолацијом одређених етничких група и 

прилагођавањем на разнолику средину, као што је аустралијска пустиња, 

висоравни Нове Гвинеје и вулканска острва и атоли Пацифика. Разликовање је 

углавном подељено на „културна подручја" аустралијских Абориџина, народа 

Меланезије (укључујући и групе Папуе Нове Гвинеје), као и Микронезије и 

Полинезије. 

 У првом делу рада обрађени су староседеоци Аустралије и Океаније, са 

њиховом културом, која одолева времену и чува наслеђе предака ових 

специфичних народа. 

 Други део рада је посвећен историјском развоју Океанијских земаља, а 

самим тим и развоју становништва и насеља под утицајем бурних историјских 

прилика, узрокованих пре свега досељавањем белаца и колонизацијом. 

Да би у потпуности разумели демографске прилике Океаније, потребно их 

је анализирати на регионалном, односно суб-регионалном нивоу. Стога је трећи 

део рада посвећен демографији целе Океаније, сагледавајући је управо са ових 

аспеката. 

И, на крају, четврти део се бави насељима која су, такође, последица бурне 

историје, и самим тим представљају својеврсне чуваре прошлости. 
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Слика 1. Политичка карта Аустралије и Океаније (w.nationsonline.org/maps/oceania_map.jpg) 
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1. СТАРОСЕДЕОЦИ АУСТРАЛИЈЕ И ОКЕАНИЈЕ И 

ЊИХОВА КУЛТУРА 

 

По археолошким налазиштима која откривају људска насеља стара 

отприлике двадесет хиљада година, стручњаци верују да су Аустралију 

насељавале врло мале групе које су долазиле у једноставним чамцима, користећи 

дугачки низ индонежанских острва као станице. Најпре су се населили у Новој 

Гвинеји, а затим су прешли Торесов мореуз да би дошли до полуострва Јорк. 

Простране пустиње подстакле су одвајање група што је довело до распарчавања 

језика (има више од 600 језика и дијалеката којима говоре аустралијски 

Абориџини), а опстанак се заснивао на лову и скупљању плодова. Последица 

изолације била је очување посебних физичких и језичких особина које остале 

групе у Океанији нису прихватиле. 

Културно подручје Меланезије (која дословно значи „Острво црнаца“) 

укључује Нову Гвинеју, Соломонова острва, Вануату и Нову Каледонију. 

Најстарија локална насеља пронађена у Новој Гвинеји стара су око две и по 

хиљаде година и у њима су живели негроидни народи, можда групе ,,негрита“ из 

југоисточне Азије. Меланежани су углавном преживљавали уз помоћ сезонске 

пољопривреде и риболова уз обале и на острвима. 

Географска одвојеност група, као резултат природних баријера као што су 

висоравни Нове Гвинеје и удаљеност између малих острва, одговара језичким 

варијацијама. Дошло се до сазнања да постоји око хиљаду језика, подељених у 

две групе: око 750 у Новој Гвинеји (они чине групу папуанских језика који 

већином нису повезани, нити су из исте језичке породице) и 250 на мањим 

острвима који припадају малајско-полинезијској и аустралонезијској групи (која 

се протеже од Мадагаскара до Полинезије кроз југоисточну Азију), и 

претпоставља се да су настале пре четири хиљаде година.
1
 

Колонизација Микронезије („Мала острва“) и Полинезије („Много острва“) 

почела је касније. Микронезијско културно подручје покрива Маријанска, 

Каролинска, Маршалска и Гилбертова острва, а населили су га, између 3000. и 

                                                 
1
 Марко Катанео: Старе цивилизације, Народна библиотека Србије, Београд, 2004. стр 256 
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2000. године пре н. е., народи с Филипина и из Индонезије, који су генетски 

повезани с меланежанским групама народа. Полинезија се састоји од много 

пацифичких острва и архипелага. То су Хаваји, Друштвена острва, Феникс, Елис, 

Кукова и Маркиска острва, Токелау, Увеа, Самоа, Тонга, Фиџи, Ускршње острво, 

Туамоту, Тубуај, острво Питкерн и, у сасвим етнолошком смислу, Нови Зеланд. 

Полинежанска популација у поређењу с другим групама у Океанији има 

генетске варијације, али је културно и језички врло доследна. Чини се да је, у 

неким случајевима, почетни талас колонизације следио други талас група, које су 

биле довољно дуго изоловане да развију сопствене генетске и културне 

карактеристике. 

То су вероватно били народи који су припадали култури Лапита с Нове 

Гвинеје и других острва, а раширили су се на преко хиљаду острва у том 

подручју, почевши од архипелага Тонге око 1600. године пре н. е., и наставивши 

према Куковим и Соломоновим острвима, Новом Зеланду и Ускршњем острву, на 

које су дошли пре 500. године н. е. Неки острвљани на Самои и на острвима Елис 

вратили су се на запад и завршили у Микронезији, где су створили спољашња 

културна средишта Нукуоро, Капингамаранги и на малежанским острвима Онтонг 

Јава, Ренел, Белона, Ротума и Тикопија. Фасцинантна претпоставка да је 

колонизација започела с обала јужне Африке, још увек је недоказана. 

Споро европско „откривање“ Океаније отпочело је у шеснаестом веку с 

Новом Гвинејом, али је процветало у осамнаестом веку, када је читаво подручје 

било прекривено истраживачима у потрази за легендарним јужним континентом, 

славном Terra australis incognita, ангажованим од стране европских поморских 

сила које су желеле трговином да се прошире по Тихом океану.
2
 

Контакт с колонизаторима убрзо је подстакао развој нових језика, познатих 

као пиџин, којима су се углавном служиии домороци и колонизатори и који су 

били састављени од искривљених европских речи. Године 1788. када је 

Аустралија постала британска кажњеничка колонија, број Абориџина износио је 

око триста хиљада. Били су подељени у око 300 племенских група, од којих је 

                                                 
2
 Миле Недењковић: Лексикон народа света, Младинска књига, Београд 2001. стр. 11 
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свака имала своју територију на којој је живела од лова и скупљања плодова. У 

исто време меланежански острвљани користили су систем размене који се 

заснивао на расподели добара. Тако су различити народи успостављали савезе 

који су подупирали и одржавали трговачке односе. 

Ширење католичанства и протестантизма уз помоћ мисионара, није 

спречило одржање неких традиционалних веровања, на пример, култа предака 

који је укључивао поштовање њихових лобања. Као симболи натприродне моћи 

лобање су се чувале у „кући мушкараца“, обредном месту резервисаном за мушке 

припаднике заједнице. 

Овај начин издвајања осликава вид меланежанске културе који је још увек 

актуелан – контрола мушкараца над друштвеним и обредним животом. То је 

видљиво у строгој подели радних обавеза, друштвених и церемонијалних улога и 

животног простора међу половима. Култура папуанских група врти се око 

мушких обреда који величају плодност мушкарца и, као последицу тога, моћ 

групе. Мушки престиж види се у броју размењених и жртвованих свиња, 

величини гомоља (у облику фалуса); исказује се и у спектакуларним играма у 

којима мушкарци осликавају тела и носе велике маске и шешире од перја. 

Супротно томе, у Микронезији нема поделе међу половима. Жене 

учествују и у друштвеном и у церемонијалном животу. На неким острвима 

друштво је било организовано у кланове по мајчиној линији, а сви воде порекло 

од једног митског претка. Микронежани су живели од обрађивања земље и 

риболова (који је још увек основа њиховог опстанка), али је честа била и трговина 

с далеким архипелазима, до којих су долазили кануима. 

У време европског истраживања Пацифика полинежанска друштва била су 

већ прилично развијена и углавном састављена од две класе: племства и обичног 

народа. Негде су постојала и краљевства. Локална култура била је изузетно 

богата, што се огледа у сложености хавајског језика који има врло променљив 

заменички систем, и језика Ускршњег острва чије писмо још увек није 

дешифровано. 

Поднебље и историја увелико су допринели мењању народа Океаније; иако 

су у западњачкој машти сви били исти као становници острвског раја, заправо су 

врло различити. Њихово прилагођавање страним начинима живота и економска и 
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стратешка важност Океаније као целине готово су уништили део њихових култура 

и традиција, тако да је захваљујући неприступачности острва, какво је Нова 

Гвинеја, преживела (иако само известан део) ова староседелачка култура. Данас се 

све чешће догађа да народи Океаније, пре свега Маори, улажу огрониан напор да 

препознају делове своје културе, којој је пре неколико година претила опасност да 

потпуно нестане. 

 

1.1. Дани  

 

Претпоставља се да 

овај народ (око сто хиљада 

људи) живи северно од 

речног подручја планине 

Маоке у Западном Иријану, 

на западном крају Нове 

Гвинеје. Разне заједнице, у 

раштрканим селима по 

планинским падинама, живе 

од лова и узгајања биљке 

таро, слатког кромпира и 

банана. Гаје и свиње које 

служе за традиционална и обредна жртвовања.  

Као и код других меланежанских група, средиште традиционалног села је 

„кућа мушкараца“, али посебна карактеристика ових села јесте осматрачница 

намењена благовременом уочавању могућих напада непријатељских група, јер је 

рат традиционално једна од главних активности свих народа на острву. 

Холандска, а затим и индонежанска влада покушале су да зауставе истребљивање 

покрећући низ мировних кампања.
3
 

Донедавно су сукоби — за које су се мушкарци припремали мажући тела 

машћу и украшавајући се перјем — били чести, иако само у облику ритуалних 

борби: одржавале су се на отвореном, с борбом прса у прса и употребом лукова и 

                                                 
3
 Миле Недењковић: Лексикон народа света, Младинска књига, Београд 2001. стр 332 

Слика 2. Дани (http://www.beforethey.com/tribe/dani) 
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стрела, али број повређених био је ограничен. Међутим, било је и изненадних 

напада који су доводили до уништења читавих села и невероватних покоља у 

којима су гинуле стотине људи. 

Било је раширено веровање да душе оних који су погинули у борби траже 

освету, и то је узроковало сталне сукобе. До прекида је долазило једино када би 

измеду вођа зараћених страна био договорен привремени савез. Та примирја су се 

ритуално славила достојанственим „фестивалима свиња“ у којима су савези 

потврђивани разменом материјалних добара, свињама, шкољкама, перима рајских 

птица, чак и браковима. Мировни уговор печаћен је жртвовањем стотина 

животиња. 

Други необични елементи културне традиције Данија јесу сексуална 

апстиненција родитеља након рођења мушког потомка дуга шест година, и одевни 

део који се навлачи око мушког полног органа и везује око груди биљним 

влакнима (то је симбол плодности и истовремено заштита у борби). Женска одећа 

ограничена је на сукње од биљних влакана. 

Кремирање, иза којег следи закопавање пепела изван села, уобичајен је 

погребни ритуал. Страх од мртвих важан је елемент у култури овог народа. 

Да би одобровољили духове мртвих који се сматрају могуће опасним и узроком 

несреће и болести, често је ваљало жртвовати животиње. 

Данас је хришћанство прилично раширено међу Данијима. Развило се 

после доласка мисионара педесетих година. Ислам није нарочито напредовао због 

важности култа свиње, веома значајног у свим меланежанским културама. 

 

1.2. Јали 

 

Око тридесет хиљада представника овог племена живи у планинским 

селима на југу и северу ланца Џајавиџаја и југоисточно од Данија, с којима деле 

исти језик. Преживљавање им се заснива на сезонској пољопривреди, лову, 

скупљању плодова и гајењу свиња. 

Слично као и код других група на Новој Гвинеји, подела улога значи да су 

мушкарци задужени за рат, лов, обрађивање земље, крчење шума и градњу кућа. 

Жене се брину о деци, узгајају поврће, скупљају летину, дрва и шумско воће. 
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Мушка деца одрастају у женској околини до увођења у заједницу одраслих 

мушкараца, када им се допушта да уђу у "кућу 

мушкараца". Стручњаци твиде да се таквим раздвајањем 

васпитних улога међу половима, уз изостанак 

средишњег вођства, може објаснити ендемски немир 

код Јалија који су у сталним сукобима и унутар племена 

и изван њега. Као што смо видели код Данија, ни за 

Јалије рат не служи за освајање територија, него је 

освета за нанесене увреде (неверство, крађа, убиство, 

неплаћени дугови, итд.). 

Рат укључује и крвне сукобе и ритуално 

људождерство када су на мети тела убијених 

непријатеља.
4
 

Битка се води у малим групама тактиком „удри и бежи“, у којој нападачи 

брзо приђу и ненадано заспу стрелама противнике, а онда прогоне преживеле. 

Одбрамбена одећа састоји се од оклопа од трске који се носи око струка 

(себијапа), мрежастог покривача за главу и заштите око мушкости. 

Раздобља сукоба смењују се с раздобљима примирја: после дугих преговора који 

могу да трају годинама, две стране се помире приликом мировних церемонија 

пропраћених ритуалном разменом добара, играма и жртвовањем свиња. 

 

1.3. Уна пигмеји 

 

Разни народи слични Пигмејима живе источно од територије Јалија на 

висоравнима Западног Иријана. У просеку су високи око 112 центиметара, што је 

резултат генетских мутација повезаних с њиховом изолацијом и прилагођавањем 

на неповољне природне услове. Једна од тих група је народ Уна који живи у 

долинама притока реке Стинбума; отприлике 4.600 Уна (податак из раних 90-их 

година 20. века) настањено је у планинском подручју с хладном и влажном 

климом. Живе углавном од лова и садње поврћа, али гаје и свиње и иду у лов уз 

                                                 
4
 Група аутора, Народи света, Православна реч, Нови Сад, 2007. стр. 244 

Слика 3. Јал 

(http://www.jpsviewfinder.com

/jphilippe/asia/indonesia1.htm) 
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помоћ ловачких паса. Као и други народи на острву, доскора су упражњавали 

ритуално људождерство. 

Њихова села су смештена на искрченим планинским висоравнима и обично 

имају неколико десетина округлих колиба покривених купастим крововима од 

лишћа пандана. У центру сваког села стоји „кућа мушкараца”, у којој се састају 

мушкарци који су прошли обред увођења у заједницу одраслих. 

Уна Пигмеји се разликују од осталих група по изради каменог оруђа које 

праве од блокова вулканског базалта. Налазишта овог материјала пружају се дуж 

реке Хајм унутар њихове територије. Те блокове стена обрађују припадници 

посебног клана и израђују танке пљоснате комаде које стругањем претварају у 

оштрице дуге око 20 центиметара. Њима се служе за сечу дрвећа, вађење корења, 

али и за размену. Оштрице се 

могу са суседним групама 

разменити за перје рајских птица, 

биљна влакна за израду 

простирки и корпи или друге 

материјале; корисне су и за 

утврђивање друштвених савеза и 

плаћање мираза. Оштрицама се, 

такође, приписује митско и 

религиозно значење, јер Уне 

камење сматрају светим; према 

њиховим легендама камење је рођено из утробе Алим Јогнуме, невесте народног 

јунака Алима Берекве из клана Балио, а то је клан коме припадају обрађивачи 

камена. Поседовање камених оштрица доноси велики економски и друштвени 

углед. 

 

 

 

 

 

Слика 4. Уна Пигмеји 

(http://www.greenreport.it/news/aree-protette-e-

biodiversita/i-pigmei-camerun-torturati-uccisi-per-

istituire-parchi-nazionali-fotogallery/) 
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1.4. Короваи 

 

Овај меланежански народ живи у кишним прашумама у центру Западног 

Иријана, и то између рукаваца река Дигул и Ејланден. Короваи опстају уз помоћ 

лова, риболова, гајења поврћа и скупљања плодова. Као и друге групе на том 

подручју, и они граде куће на дрвећу (каим), на висини од 18 до 20 метара од тла, 

како би се заштитили од инсеката, змија, непријатељских напада, злих духова и, 

пре свега, честих поплава. Куће су направљене од дрвета и у њима борави од 

једне до пет ужих породица. Одвојене су дрвеним преградама које деле простор за 

жене и мушкарце. 

Слично као и остали народи Нове Гвинеје и Короваи су у сталном сукобу 

са суседним племенима. 

Борбе су делом подстакнуте веровањем у зле духове (лалеоалин), за које се 

сматра да узимају ликове људи који не припадају племенима с територије 

Короваија. Против негативног утицаја тих духова може се борити магијом, иако 

према локалном веровању постоје и људи с магијским моћима (какуа) које 

користе да би чинили зло. Чаробњаци и вештице с таквим моћима могу да 

проузрокују епидемије, глад, поплаве и болести одапињањем невидљивих стрела 

у срца својих жртава. 

Када је космички склад - који је нужан за наставак живота - нарушен 

негативним утицајима ове врсте, Короваи приређују гозбу да би умирили духове 

и поново успоставили ред који је пореметила црна магија. Гозба је прилика за 

венчања која се славе уз песму и игру, а врачеви спроводе умирујуће ритуале уз 

жртвовање свиња и гошћење ларвама инсеката.
5
 

 

1.5. Арапеши 

 

Арапеши су меланежански народ од само неколико стотина људи који 

живе у делу мочварне долине Сепик у Папуи Новој Гвинеји. Вековима живе од 

узгајања гомоља (игнаме и таро) и банана, риболова и гајења свиња. Поседовање 

                                                 
5
 Група аутора, Народи света, Православна реч, Нови Сад, 2007. стр 252 
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свиња симбол је високог друштвеног статуса и корисно је за церемонијалне 

размене између и унутар племена у свим меланежанским културама. У једном 

раздобљу такве су размене биле основа привремених савеза између суседних 

група које су често ратовале. 

Углавном саграђена високо изнад тла, сва арапешка села имају „кућу 

мушкараца“, на локалном наречју звану хаустамбаран; она служи као друштвени 

и религијски центар заједнице у који је женама забрањен улаз. 

Као и код многих других меланежанских група, мушка доминација не 

допушта племенским женама да учествују у већини важних церемонија, између 

осталих и мушком обреду иницијације. 

Поштујући одлуке заједнице, Арапеши су подређени „великом човеку“ 

који је признат на основу свог утицаја, вештине у борби и великодушности 

поклањања при церемонијалном даривању. Велика пажња се посвећује култу 

предака чији духови, увређени кршењем обредних правила, могу да проузрокују 

болест у заједници, али и непријатељство може бити резултат врачања. 

Чаробњаци и шамани служе као посредници између Арапеша и света 

духова. Према традиционалним веровањима после смрти душа (мишин) опстаје 

као духовни ентитет и лети према мору. Мртви се сахрањују, али се кости посебно 

важних особа ископавају и, ако је покојник био мушкарац, користе се у магији за 

постизање посебних ефеката. 

 

1.6. Хули 

 

Овај народ живи у брдовитом крају Нове Гвинеје (Папуа Нова Гвинеја) 

јужно од речног тока који раздваја острво по дужини, и око 200 километара 

источно од границе са Западним Иријаном. Као и друге популације у регији, Хули 

преживљавају захваљујући сезонској пољопривреди, гајењу свиња, лову и 

скупљању шумских плодова, на пример посебне врсте ораха који су богати 

протеинима.  

У складу с обичајима других меланежанских племена, и овај народ 

практикује одвајање женских и мушких животних простора и поделу улога и 
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радних задатака. Жене се брину за децу и узгајање поврћа, а кћери им помажу у 

гајењу свиња. 

Мушка деца напуштају 

мајчински дом у деветој или десетој 

години и одлазе да живе с оцем и 

мушком заједницом. Од тог тренутка 

више не једу храну коју су скувале 

жене, а очеви их уче обрађивању 

земље, лову, борби и поштовању 

старијих. У време харолија (време 

мушког „приправништва“) дечаци 

живе одвојено од заједнице у шуми, 

где их далоалији (старији неожењени мушкарци) поучавају о племенској 

митологији, рату, стратегијама преживљавања у шуми и начинима заштите од 

утицаја духова и жена. 

Хулији верују у многе духове - даме - што живе на небу, у рекама, шумама 

и на планинама и контролишу земљу, климу, плодност земље и стоке. 

Ти духови имају моћ да проузрокују болест и невољу, али њихов утицај може 

бити и смирујући и употребљен у корисне сврхе.
6
 

Овај народ верује да жене поседују одређену моћ, звану томија, која може 

проузроковати болест или смрт. Њихов негативни утицај посебно долази до 

изражаја у менструалној крви и има велику моћ над мушкарцима па они морају да 

науче посебне ритуале и технике како би се одбранили. 

 

1.7. Абориџини 

 

Када су Европљани пред крај осамнаестог века почели да се насељавају у 

Аустралију и када су основали кажњеничку колонију, Абориџини су били 

подељени на многе племенске групе, организоване у номадске, ловачко-

сакупљачке скупине, распоређене по читавом континенту. То је био начин на који 

су преживљавале заједнице које су живеле у сушној унутрашњости, док су оне на 

                                                 
6
 Група аутора, Народи света, Православна реч, Нови Сад, 2007. стр 217 

Слика 5. Хули 

(http://www.efratnakash.com/galleries_pages/oceania/

papua_new_guinea_hulis/11-03860_e.asp) 
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обали могле да се баве риболовом и скупљају шкољке, али су биле изложене 

додиру са Европљанима. Оне, пак, који су живели на Тасманији, колонизатори су 

истребили до краја деветнаестог века. 

Аранда, Мурнџин и Валбири из Северне Територије, Каријера, Караџери и 

Питџантџара из Западне Аустралије, Диџери и Камиларио из јужне Аустралије, 

Курнаи из Викторије, Вонгаибон из Новог Јужног Велса, Лардил из Квинсланда и 

истребљени Тасманци само су нека од многих абориџинских племена која се 

споразумевају на око 250 повезаних језика. Свака племенска група подељена је у 

тотемске кланове, тј. групе које имају заједничког претка. Такво гледиште 

значило је да се брак не може склопити с чланом истог клана (кланска егзогамија). 

Претке су сматрали натприродним бићима и представљани су путем тотема у 

облику животиње, биљке, камена или неке природне појаве.
7
 

Стварање митова било је код Абориџина у средишту времена сна, 

праисконској епохи у којој су тотемски преци прелазили континент извикујући 

имена свега што су сусрели на свом путу (животиње, биљке, реке, камење, 

планине, итд.), одредивши тиме порекло света. На свом путу кроз земљу сваки 

предак је оставио иза себе траг речи или музике познат као „траг предака“ или 

„стихови песама“. Ти путеви су остали на Земљи као линије комуникације између 

разних племена и још увек се 

употребљавају приликом сеоба, 

када Абориџини поново слушају 

песме предака. Чак је и 

власништво земље било 

регулисано „стиховима песама“; 

сваки староседелац је наследио 

комад земље преко којег је 

прешла песма његовог претка, а 

стихови песама служили су као 

писана потврда која се могла позајмити или мењати за време короборија. То су 

биле церемоније у којима су тотемски кланови признавали једни другима право 

                                                 

1. 7
 Миле Недењковић: Лексикон народа света, Младинска књига, Београд 2001. стр. 23-24 

 

Слика 6. Абориџини 

(http://www.avenuestosuccess.com/.a/6a00d835163fd253ef01

5433fdee12970c-popup) 
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на пролаз преко својих територија, размењивали свете предмете, уговарали 

бракове и склапали савезе. Старији чланови групе имали су улогу чувара 

митологије која се преносила на нови нараштај приликом обреда иницијације. 

Новајлије су били изложени болним поступцима као што су обрезивање, 

подрезивање и ритуално раздевичење за девојке. То је омогућавало младима да 

потпуно уђу у друштво и преузму одговорност као чланови групе. Новајлијама су 

се показивале и давале тјурунга, посебне плочице прекривене записима који су 

представљали путеве тотемског претка сваког власника плочице. Настанак митова 

обнављао се различитим уметничким и обредним средствима, на пример, музиком 

(поетичне песме), игром или сликањем (сликање на камену или украси на 

ритуалним предметима положеним на посебна света места) или, пак, осликавањем 

тела. Да би неко место постало свето оно мора показивати знакове проласка 

предака (камен, језерце, еукалиптус, итд.). Уз песму и игру одржавале су се 

церемоније призивања плодности и митова о постанку људи, како би се осигурао 

живот тотемских врста и људске врсте. Приступ светим местима био је допуштен 

само сродницима чланова клана, а недопуштено прилажење строго се кажњавало. 

Систем ,,очувања“ постао је безвредан настанком фарми и рудника и градњом 

железнице, изазвавши сукоб између абориџинских група око контроле и приступа 

светим местима. Донедавно су се водиле и судске битке око права на поседовање 

„земље предака". Данас Абориџини више нису номади, али чине само два посто 

аустралијске популације. 

Од њихове културе и земље остало је врло мало, иако су учињени велики 

кораци да се њихова права признају, без обзира на то што је влада увела одредбе 

које би довеле до њихове културне асимилације. 

 

1.8. Маори 

 

С доласком Европљана Нови Зеланд је постао одредиште ловаца на китове, 

мисионара и авантуриста у потрази за срећом. Убрзо су колонизатори (пакеха) 

окупирали острво, што је проузроковало сукобе с Маорима, али су староседеоци 

побијени ватреним оружјем а и болестима које су донели белци. Преживели 

Маори нису имали другог избора него да се преселе у изоловане делове земље из 
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које су њихови потомци изашли 

тек после Другог светског рата, 

заведени могућностима које је 

нудио економски раст. Упркос 

асимилацији у урбану културу 

Новог Зеланда, шездесетих 

година 20. века започео је 

опоравак маорске културе. Овај 

народ желео је да поново 

успостави свој идентитет и 

територију, што је у друштву Новог Зеланда довело до пораста интереса за 

маорски језик, уметност и традицију. Маорски језик, као и многи други 

полинежански језици, учи се данас у школама упоредо са енглеским. 

Маори покушавају да учврсте етничку и културну баштину преношењем 

традиције својих предака на млађе нараштаје. Због тога су изграђени урбани, 

каменом ограђени простори (марае) за церемонијалне скупове на којима се говори 

древним језиком и где се људи присећају обредних песама и борби предака. Ти 

догађаји и места симболични су за обнављање и потврду маорске културе.
8
 

Новозеландски рагби тим, Ол Блек, почињу своје утакмице извођењем 

древне ратничке игре и песме (хаке). Културни идентитет још је више ојачан 

тетоважама и недавно добијеним правом приступа породичној земљи где Маори 

желе да буду сахрањени како би били добродошли у земљу предака. Данас Маори 

чине 15% становништва Новог Зеланда, по чему се могу сматрати мањином, али 

не без утицаја на интеграцију или културу. Још донедавно били су побеђен народ, 

али ти древни ратници добили су најтежу битку у својој историји. 

 

 

 

                                                 
8
Миле Недењковић: Лексикон народа света, Младинска књига, Београд 2001. стр. 78-79 

 

 

Слика 7. Маорски Хака плес 

(http://www.taringa.net/posts/deportes/6787240/El-Haka-

de-los-All-Blacks-tribus-maori.html) 
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1.9. Полинежани 

 

Полинежанска острва колонизовали су морски народи који су припадали 

култури Лапита око 1600. г. пре н. е. Дошли су с Нове Гвинеје и других острва у 

Океанији и сматрају се прецима данашњих Полинежана. 

Када су стигли Европљани, полинежанско друштво било је подељено на 

класе: постојале су поглавице (арики), аристократске породице земљопоседника и 

свештеника, чиновничка класа и обичан народ чији је посао био да обрађује 

земљу виших класа. Ендогамију (брак унутар класе) строго је спроводило само 

племство, да би сачувало висок положај и с њим повезане повластице. Положај је 

био основа структуре хијерархије главних поглавица, села и породица, основа за 

бракове унутар породице на разним острвима, и за владање низом табуа везаних 

за понашање и храну. Друштвене и обредне активности у селу одвијале су се у 

местима ограђеним каменом, марае, где су се одржавали скупови на којима су 

свештеници обављали религијске церемоније, даривања и приносили жртве у 

животињама. 

Опстанак је зависио од ратарства, гајења кокошака и свиња, и од риболова 

у лагунама и на отвореном мору, у кануима издубљеним из једног јединог дебла. 

Велики двоструки кануи употребљавали су се на дужим пловидбама за трговину 

међу острвима и за војне експедиције.
9
 

Традиционална култура преживела је додир с Европљанима и ширење 

хришћанства, па још увек постоји на неким острвима западне Полинезије; 

међутим, у средишњим и источним подручјима (Хаваји, Самоа и Нови Зеланд) 

израженије је стапање са западњачким начином живота. У западној Полинезији 

традиција стоји раме уз раме с променама изниклим из модернизације. Тако се у 

неким селима користе издубљени кануи и рибарске дрвене куке, као и мали 

бродови који истоварују западњачку робу и туристе. Слично томе, острвима 

управљају модерни поитичари и припадници цењене традиционалне краљевске 

куће и племства. 

                                                 
9
 Група аутора, Народи света, Православна реч, Нови Сад, 2007. стр 299 
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Одржао се и обред кава: кава је пиће које доноси осећање благостања и 

било је својевремено резервисано за церемонијалне прилике, али се данас пије на 

сеоским састанцима, венчањима, сахранама, концертима и окупљањима младих. 

Култ древних краљева оживљава се сваке године на Ускршњем острву ( на 

полинежанском Рапа Нуи - „Велико острво“), које је постало познато по великим 

каменим главама сличним људским (моаи). На годишњицу смрти краља Хоту 

Матуа младићи са острва изазивају један другог да се опробају у храбрости, од 

чега зависи част целе заједнице, дивљење девојака да се и не спомиње. 

У складу с традицијом, учесници се припремају тако што тело мажу 

глином, боје га ратним бојама и носе само одевни део за слабине направљен од 

лишћа банане. 

После такмичења одржава се ноћна церемонија на плажи, када се сви 

становници острва окупе око старица које причају легенде на језику предака. 

 Тај догађај је од велике важности за становнике Ускршњег острва, јер се 

кроз те приче историјско сећање групе преноси на младе нараштаје, управо онако 

како се то чинило у прошлости. 
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2. ИСТОРИЈА ОКЕАНИЈСКИХ ЗЕМАЉА И РАЗВОЈ 

СТАНОВНИШТВА И НАСЕЉА 

 

2.1. Аустралија 

 

 

Слика 8. Географски положај Аустралије (http://en.wikipedia.org/wiki/Australia) 

 

2.1.1. Историја 

 

Старија историја. Преци данашњих Абориџина дошли су у Аустралију 

пре најмање 40 000 година из Азије, и као ловци сакупљачи населили цео 

континент. Европљани су тајанствену (непознату) Јужну земљу (лат. Теrrа 

аustralis) тражили још у средњем веку, а Кинези, Индијци и Арапи тада су је већ 

познавали. Холандски морепловац Вилем Јанс био је први Европљанин који је 

1605. пристао на североисточној обали полуострва Кејп Јорка. Неколико недеља 

после тога шпански истраживач Луис Ваез де Торес пловио је кроз морски пролаз, 

прозван његовим именом, и установио да Нова Гвинеја није део непознатог 

континента (1606). Између 1616. и 1636. Холанђани су истраживали западну 

обалу, а Абел Јансон Тасман назвао га је Нова Холандија. 

Насељавање белаца. Енглески капетан Џејмс Кук је 29. априла 1770. у 

заливу Ботани и 23. августа 1770. на острву Позешен целокупну земљу, названу 

Нови Јужни Велс, припојио британској круни. Велика Британија је 1786. одлучила 
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да нови континент постане кажњеничка колонија. Прва група (730 кажњеника и 

290 пратилаца) под вођством капетана Артура Филипа, пристала је 19. јануара 

1788. у залив Ботани, а 26. јануара 1788. нешто северније основала прво насеље 

Порт Џексон, данашњи Сиднеј. Довожено је око 5000 кажњеника годишње, а већ 

1790. долазе и први слободни досељеници. Између 1810. и 1822. колонија се брзо 

развија под гувернером Лакланом Маквори. Године 1829. капетан Чарлс Хау 

Фримантл пронашао је погодан простор за насељавање око реке Свон у Западној 

Аустралији. 1834. први досељеници долазе у каснију колонију Викторију. Године 

1840. престало је довожење кажњеника у Нови Јужни Велс, а 1868. и у Западну 

Аустралију. Од 1788. до 1868. укупно је довежено 161 000 кажњеника.
10

 

Законом о аустралијским колонијама из 1850. оне добијају потпуну 

унутрашњу аутономију (Нови Јужни Велс, Викторија, Тасманија и Јужна 

Аустралија 1856, Квинсленд 1859, Западна Аустралија 1901). Досељеници су 

1800. почели да узгајају овце, 1851. откривена су у Новом Јужном Велсу и у 

Викторији богата налазишта злата, која су привукла мноштво нових досељеника 

(1850: 405 000 стан., 1860: 1,15 мил.). Уследило је нагло продирање белаца у 

унутрашњост континента, одакле су домороце насилно истиснули на привредно 

мање занимљива подручја. Временом се, захваљујући развоју рударства и ширењу 

градова, политичка моћ велепоседника смањила, па су се због недостатка радне 

снаге радници већ у другој половини 19. века изборили за већу социјалну правду 

као у Европи или у САД (између осталог, осмочасовно радно време).  

Оснивање Аустралијског савеза. Са привредним развојем повећала се 

потреба за заједничким уређивањем многобројних послова, па се истовремено 

будила аустралијска национаина свест. Главни иницијатор удруживања колонија 

био је Хенри Паркс, гувернер Новог Јужног Велса. У Мелбурну је 1891. основана 

Национална аустралијска скупштина од представника свих шест колонија и 

припремљен је устав. После референдума у свим колонијама, Велика Британија је 

признаје 1900. Тако је 1. јануара 1901. настао Аустралијски савез као 

парламентама монархија у оквиру Британске заједнице народа. Северна 

територија била је од 1863. саставни део Јужне Аустралије, а 1. јануара 1911. 

                                                 
10

 Ханс Ерни: Географија, Младинска књига, Београд 1970. стр  280 
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потпада под непосредну управу савезне владе, док унутрашну аутономију добија 

тек 1. јула 1987. Из Новог Јужног Велса издвојена је 1. јануара 1911. Аустралијска 

савезна територија, па је 9. маја 1927. Канбера постала главни град Аустралије (до 

тада Мелбурн). 

Убрзо после оснивања заједничке државе, формирале су се три садашње 

политичке странке. Из јаког синдикалног покрета настала је 1890. Аустралијска 

лабуристичка странка (АЛП), 1914. конзервативна Отаџбинска странка (1931-

1944. Уједињена аустралијска странка, а од 1944. Народна странка), док је 

Либерална странка основана 1910. 

Аустралија 1914-1945. У Првом светском рату 333 000 Аустралијанаца 

борило се на страни Велике Британије, од тога је на бојиштима погинуло њих 59 

000 (углавном Грци и Срби), највише приликом искрцавања код Галипоља у 

Турској (1915). Већ у рату и после њега Аустралија доживљава брз привредни 

успон под председником владе Стенлијем Мелбурном Брусом, затим је уследила 

светска привредна криза (1929-1934) у којој је посао изгубило више од трећине 

запослених. Вестминстерским статутом (11. децембра 1931.) Аустралија добија 

пуну независност и међународно признату сувереност, а са Великом Британијом 

остаје повезана само преко британског владара. 

У Другом светском рату Аустралија је стала на страну Велике Британије 

већ 3. септембра 1939. Јапански авиони бомбардовали су Дарвин 19. фебруара 

1942, а непосредна опасност од јапанске инвазије прошла је тек после америчко-

аустралијске победе у поморској битци у Коралном мору (7-8. маја 1942). 

После Другог светског рата, Лабуристичка влада Џозефа Бенедикта 

Чифлија подстицала је досељавање из Европе. Досељавање небелачког 

становништва остало је већ унапред ограничено у складу са политиком „беле 

Аустралије“ из 1901. Дугогодишњи председник владе Роберт Гордон Мензијес из 

Либералне странке (1939-1941. и 1949-1966) у хладном рату Аустралију је повезао 

са САД (учествовање Аустралије у Корејском и Вијетнамском рату). Аустралија, 

Нови Зеланд и САД, основали су 1951. одбрамбени пакт АНЗУС (распао се 1987). 

Године 1954. Аустралија се укључује у савез СЕАТО (Соутхеаст Асиа Треатy 

Организатион), који се распао после Вијетнамског рата (1977). Пораз у 

Вијетнамском рату припомогао је победи лабуриста на изборима 1972. 
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Председник владе Едвард Гоф Витлам ојачао је дипломатске односе са Кином и 

другим комунистичким државама, преусмерио тежиште аустралијске спољне 

политике на источну и југоисточну Азију, 1973. укинута је расна дискриминација 

приликом усељавања у Аустралију (између осталог, прихватање вијетнамских 

избеглица), али га је због неуспешне привредне политике гувернер 1975. сменио. 

После поновне победе лабуриста на изборима 1983. Аустралија се под 

председницима владе Робертом Џејмсом, Лијем Хоком и Полом Џоном Китингом 

јаче усмерила према сарадњи са државама Океаније и подстицању њиховог 

привредног и културног развоја. Председник П. Џ. Китинг био је ватрени 

заговорник потпуног одвајања Аустралије од Велике Британије и проглашења 

републике. Лабуристичка политика на изборима 2. марта 1996. доживела је тежак 

пораз, и од тада државу води конзервативна коалиција Либералне и Народне 

странке, са председником владе Џоном Винстоном Хауардом. 

Иако су Абориџини по закону равноправни држављани још од 1967., тек 

одлука Врховног суда да Аустралија до доласка белаца није била ничија земља 

омогућила је признање њихових традиционалних права на племенску земљу 

(1992). Нови Закон о правима староседелаца на земљу ступио је на снагу 1. 

јануара 1994. и по њему би се Абориџинима вратило 5-10 % аустралијске 

територије. Изузето је постојеће приватно власништво и сва државна земља коју у 

најму држе рударске и друге компаније и самостални пољопривредници, али су 

Абориџинима на државној земљи признате одређене повластице (лов, риболов, 

посећивање светих места итд.). Уставотворна скупштина, конституисана 

децембра 1997, одлучила је 13. фебруара 1998. да се Аустралија 1. јануара 2001. 

преобликује у парламентарну републику, ако то прихвате гласачи на референдуму 

и скупштине већине чланица Аустралијског савеза. На референдуму 6. новембра 

1999. већина гласача (54,7 %) одлучила је да Аустралија остане монархија. 
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2.1.2. Становништво 

 

Аустралија је, слично 

као САД, класична земља 

усељавања. Досељеници су 

староседеоце потиснули у 

негостољубиву унутрашњост. 

До краја Другог светског рата 

било је 90 % досељеника из 

Велике Британије, после су до 

1970. преовладавали 

досељеници из Средње и 

Источне Европе, Италије, 

Грчке и бивше СФРЈ. Запошљавали су се, пре свега, у све јачој индустрији. Од 

1965. до 1975. доселило се много људи са Блиског истока и из Индије, а када је 

после 1973. напуштена политика „беле Аустралије“, почели су да преовлађују 

досељеници из Океаније, Југоисточне Азије и Кине. После 1945. укупно се 

доселило 4,75 мил. људи. Године 1996. било је 4,67 мил. Аустралијанаца (26,1 %) 

рођених у иностранству, од тога 1,12 мил. у Великој Британији и Ирској (6,3 %), 

1,16 мил. на европском континенту (6,5 %), 796 000 у Азији (4,5 %) и 291 000 на 

Новом Зеланду (1,6 %). 

Према закону о усељавању (1989) Аустралија је 1996. прихватила 97 000 

усељеника, предност имају чланови породица већ досељених, предузетници и они 

дефицитарних занимања. 

Већинско становништво чине белци (92 %), затим аустралијски црнци 

(Абориџини 2 %) и Азијати (6 %). У свакодневном животу највише становника 

говори енглески (84 %), затим италијански (354 000), кинески (кантонски или 

мандарински, 365 000), грчки (264 000), арапски (209 000), вијетнамслки (174 

000), немачки (76 000), шпански (94 000), македонски (70 000), филипинске језике 

(79 000), хрватски (70 000), пољски (61 000), српски (55 000), словеначки (25 000) 

и др. Староседелаца (Абориџина) у време доласка белаца било је око 300 000, 

према попису из 1996. има их 353 000, од тога је 45 000 сачувало своје језике и 

Слика 9. Аустралијанке 

(http://australiante.com/category/lliving-in-australia/) 
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барем део обичаја (по другим изворима данас је свега 80 000 до 100 000 

чистокрвних Абориџина). Огромна већина их живи на дну друштвене лествице, 

од државне помоћи. Највећи проблеми су им сиромаштво, низак степен 

образовања и лоша здравствена ситуација (раширен алкохолизам). 

Држављанство Аустралије добили су тек 1967, а од 1973. имају своју 

скупштину. Од 1930. постоје покушаји да се Абориџини интегришу у 

аустралијско друштво, али ти су покушаји прилично неуверљиви и неуспешни. 

Тек 1976. законом су потврђена права староседелаца на земљу и део некадашњих 

племенских територија враћен је појединим племенима (23 % Северне Територије 

припада Абориџинима). Староседеоцима припадају и делови дохотка од рудника 

који се налазе на њиховој територији. Враћање земље и оживљавање абориџинске 

културе после векова запостављања веома је тешко, јер је велик део староседелаца 

изгубио додир са земљом и традицијом (две трећине живи у градовима).
11

 

Према верској припадности најмногобројнији су протестанти (39 %), пре 

свега припадници Аустралијске англиканске цркве (21%), Уједињене аустралијске 

цркве (7%), презбитеријанци (3%). баптисти и еванђелисти, остали су католици 

(27%), православци (3 %), муслимани (1,5 %).
12

 

 

2.1.3. Насељеност 

 

Аустралија је у просеку најређе насељен континент (2,5 стан/км
2
), и то са 

веома неравномерно распоређеном густином насељености. Две трећине 

становника живи у југоисточном делу (Нови Јужни Велс, Викторија и Јужна 

Аустралија), преостали живе у градовима на источној обали Квинсленда и у 

широј околини Перта на југозападу. Унутрашњост је веома ретко насељена. Осим 

рударских градова у њој се налазе, пре свега, сточарске фарме. Пространи 

пустињски предели потпуно су ненасељени. Веома је велик удео градског 

становништва, пу су велики градови на југоистоку били традиционални циљ 

                                                 
11

 Colin McEvedy, Richard Jones: Atlas of world population hystory, Penguin books, New York, 1979. 

стр.  386 
12

 Герхард Берингер: Велики лексикон религије, Народна библиотека Србије, Београд, 2004. стр 5 
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већине досељеника. У пет највећих градова живи око 60 % свих становника, 

прилично велик део у приградским насељима која нагло расту. 

Већи градови су (према подацима из 2003.) Сиднеј (Sydney 4,28 мил.), 

Мелбурн (Меlbourne 3,67 мил.), Бризбејн (Brisbane 1,6 мил.), Перт (Perth 1,41 

мил.), Аделејд (Adelaide 1,1 мил.), Њукасл (Newcastle 502 000), Голд Коуст (Gold 

Coast 458000), Канбера (Canberra 323 000), Волонгонг (Wоllоngong 262 000), 

Хобарт (Hobart 201 000), Џилонг (Geelong 161 000), Таунсвил (Taunsvil 152 000). 

 

2.2. Фиџи 

 

 

Слика 2. Географски положај Фиџија (http://en.wikipedia.org/wiki/Fiji) 

 

2.2.1. Историја 

 

Први становници Фиџија били су носиоци лапитске културе Меланежани, 

који су дошли са Нових Хебрида око 1500. пре н. е. Први Европљанин који је 

пловио између острва био је холандски морепловац Абел Јансон Тасман (1643). 

Енглески морепловац Џејмс Кук пристао је 1774. на острво Ватоа. У 19. веку 

почињу на острво да долазе трговци, методистички мисионари и одбегли 

кажњеници из Аустралије. Фиџијска племена непрестано су се сукобљавала, док 

поглавица Какобау уз помоћ краља Тонге Џорџа Тупоуа V није помирио завађене 

стране (1855). У време америчког грађанског рата (1861-1865) на Фиџију се веома 

развило узгајање памука. После пада цене памука на крају рата поглавица 
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Какобау је, због све тежих спорова између домородаца и белаца, власт предао 

Великој Британији, и тако је Фиџи 10. октобра 1874. постао британска крунска 

колонија. Колонијална власт се увелико заснивала на ауторитету племенских 

поглавица, а сеоске заједнице сачувале су власништво над земљом. Пошто 

Фиџијце нису смели да запосле као раднике на плантажама шећерне трске, 1879. 

на острва су насељени радници из Индије. 

Фиџи је 1966. добио унутрашњу аутономију, а 10. октобра 1970. постао је 

независна парламентарна монархија у оквиру Британске заједнице народа; први 

председник владе постаје Рату Камисесе Мара (1970-1987. и 1987-1992). Иако су 

држављани индијског порекла контролисали велики део привреде, у политици су 

доминирали Фиџијци. Када је на изборима 1987. победила коалиција странака 

коју је подржавало индијско становништво, председник владе постао је Тимоци 

Бавадра и на већину министарских места именовао је Индијце. Неколико недеља 

касније потпуковник Ситивени Рабука (Фиџијац) извео је државни удар (14. маја 

1987), укинуо устав и прогласио се председником владе. Пошто је британски 

гувернер прогласио ванредно стање и почео са политичким вођама преговоре о 

поновном успостављању уставног поретка, С. Рабука изводи 25. септембра 1987. 

нови државни удар и, упркос оштром упозорењу из Лондона, 7. октобра 1987. 

проглашава Фиџи републиком, због Чега је Фиџи 1987. избачен из Комонвелта. С. 

Рабука 5. децембра 1987. распушта војну хунту и именује нову, цивилну владу 

под водством бившег председника Р. К. Маре (1987-1992). После прихватања 

новог устава (25. јула 1990), који је већ унапред обезбедио Фиџијцима водећу 

улогу, и првих парламентарних избора (1992), председник владе постао је генерал 

С. Рабука (до 1999). Јула 1997. оба дома скупштине прихватила су нови устав по 

којем су укинуте дискриминаторне одредбе устава из 1990., па је Фиџи 1. октобра 

1997. поново примљен у Комонвелт. Због покушаја државног удара 19. маја 2000. 

власт у држави привремено је преузела војска, али је после парламентарних 

избора 2001. политичка напетост попустила. 
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2.2.2. Становништво 

 

Упркос прилично високом природном прираштају, број становника споро 

се повећава због исељавања индијског становништва, поготово после државног 

удара 1987. 

Већинско становништво чине меланежански Фиџијци (52%) и Индијци 

(42%), остало су Полинежани (на Ротуми и досељеници у Суви), белци (потомци 

досељеника из Аустралије и Новог Зеланда), Микронежани (избеглице са острва 

Банаба у Гилбертовој групи острва, које су се после Другог светског рата 

населиле на острву Раби) и Кинези (око 5000). 

Индијци су потомци око 63 000 привремених радника које су од 1879. до 

1916. доводили за рад на плантажума шећерне трске. Пре државног удара били су 

у већини, а после су их због исељавања претекли Фиџијци. Индијци углавном 

живе у градовима и немају право на властиту земљу, која је у рукама сеоских 

заједница и немогуће ју је откупити. Велике језичке и културне разлике између 

тих група узрокују тешке социјалне и политичке напетости. 

По вероисповести већину чине протестанти (37 %), највише методисти, 

англиканци и адвентисти, хиндуси (33 %), католици (8 %), муслимани (7 %) и 

сики (1 %). 

 

2.2.3. Насељеност  

 

Већина становника живи на два већа острва, највише у насељима на обали; 

брдовита унутрашњост ретко је насељена. Већи градови, према подацима из 

2004., су:  Сува (199 000), Нади (54 000), Лаутока (49 000) и Лабаса (33 000). 
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2.3. Кирибати 

 

Слика 3. Географски положај Кирибата (http://en.wikipedia.org/wiki/Kiribati) 

 

2.3.1. Историја 

 

Усамљене атоле Микронежани су населили између 11. и 14. века. Први 

Европљанин који је допловио на острва био је Шпанац Педро Фернандез де 

Кирос, 1857. дошли су први мисионари, 1892. Велика Британија проглашава 

протекторат над Гилбертовим и Елисовим острвима, а 1901. прикључила им је 

острво Банабу; 1916. преобликовала је протекторат у колонију Гилбертова и 

Елисова острва. Године 1919. колонији прикључују Божићно острво (данашњи 

Киритимати), а 1937. острвску групу Феникс. У Другом светском рату Јапанци 

1942/43. заузимају поједина острва. Амерички маринци извршили су 20. новембра 

1943. инвазију на Ихраву и поразили Јапанце. После референдума из 1974. 

Елисова острва (данашњи Тувалу), са већинским полинежанским становништвом, 

отцепила су се 1. октобра 1975. од Гилбертових острва, а преостала острва добила 

су 1. новембра 1976. потпуну унутрашњу аутономију. Независна република 

Кирибати проглашена је 12. јула 1979. САД су 1983. препустиле Кирибатију 

већину својих територија у острвској групи Феникс и Екваторијалним острвима 

на истоку. 
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2.3.2. Становништво и насељеност 

 

Већинско становништво чине Микронежани (Кирибаћани, 99 %). Остали 

су Полинежани, уз мало Кинеза и Европљана. По верској припадности су 

католици (55 %) и протестанти (37 %). 

Број становника брзо се повећава (1998-2003: 1,3% годишње), тако да је 

највише атол Тарава, на којем живи 45 % укупног становништва, већ пренасељен 

(преко 1000 стан./км
2
). Острвска група Феникс углавном је ненасељена. 

Екваторска острва веома су ретко насељена (12 стан./км
2
). Изван главног града 

становништво живи у традиционалним сеоским заједницама, много их се налази 

на привременом раду на Науруу и у Аустралији. Становнике Банабе Јапанци су за 

време Другог светског рата преселили на Гилбертова острва, а после рата већина 

се населила на острву Раби на Фиџију. Једини град је Баирики на атолу Тарави (ш. 

г. п. 39 000 ст., 2003). 

 

2.4. Маршалска острва 

 

 

Слика 4. Географски положај Маршалских острава (https://sr.m.wikipedia.org/sr-

el/Marsalskaostrva) 

 

 

 

 

 

 



35 

 

2.4.1. Историја 

 

Усамљена острва најкасније у 1. веку населили су Микронежани са 

Каролина. Први Европљанин на острвима највероватније је био шпанац Алваро де 

Саведра 1529. Шпанија их је 1686. прогласила својом територијом, али није 

покушала да их колонизује. У 18. веку на острва долазе британски капетани 

Самјуел Волиш (1767) и Џон Маршал (1788), по којем су острва и добила име. На 

острва се 1861. насељавају први немачки трговци, па Немачка 1886. проглашава 

протекторат над острвима. Године 1914. Јапан је окупирао острва, а 1920. постала 

су мандатна територија Лиге народа под јапанском управом. У Другом светском 

рату америчке јединице су после тешких борби 1944. протерале Јапанце, а острва 

су 18. јула 1947. постала део територије под протекторатом УН и америчком 

управом. Дана 1. маја 1979. Маршалова острва добијају први устав и унутрашњу 

аутономију. САД 20. октобра 1986. укидају протекторат над острвима, а 21. 

октобра 1986. ступа на снагу споразум о добровољном придружењу САД (до 

2001). Маршалова Острва 3. новембра 1986. проглашавају независност, а 

независна држава постају формално тек 22. децембра 1990, када УН укидају про-

текторат над њима. Споразум из 1986. на снази је до краја 2003. Дана 17. 

септембра 1991. Маршалова Острва постала су члан УН. После вишегодишњих 

преговора са САД потписан је нов 20-годишњи споразум о придруженом 

чланству, према којем ће Маршалова Острва добити финансијску помоћ и друге 

облике помоћи. 

 

2.4.2. Становништво и насељеност 

 

Број становника расте све спорије (1998-2003: 1,8 % годишње). Велики део 

становништва напустио је традиционалан начин живота. Становници су 

микронежански Мајолци (89 %), остали су Полинежани, белци и Азијци. На 

Квајалеину живи око 3000 Американаца (војна база). Преовладавају протестанти 

(63 %) и католици (7 %). 24 атола су ненасељена; скоро 45 % становника живи на 

пренасељеном атолу Мајуру (2400 стан./км
2
), док су остали атоли ретко насељени. 



36 

 

Главни град Мајуро настао је спајањем некадашњих села у југоисточном делу 

атола Мајура. 

 

2.5. Федералне Државе Микронезије 

 

 

Слика 5. Федералне Државе Микронеѕије географски положај 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Federated_States_of_Micronesia) 

 

2.5.1. Историја 

 

Микронежани су острва населили из југоисточне Азије око 1000. пре н. е. 

Затим су вековима живели у одвојеним родовским заједницама. Први Европљани 

на острвима били су Португалци (1525), после њих шпански морепловац 

Франсиско Лазеано (1686), који је острва прозвао по тадашњем шпанском краљу 

Карлу II (Каролини). Шпанија је острва прогласила својом територијом тек 1886, 

а после пораза у Шпанско-америчком рату продала их је 1898. Немачкој. На 

почетку Првог светског рата (1914.) острва је окупирао Јапан. После рата (1920.) 

постала су мандатна територија Лиге народа под управом Јапана, који је острва 

плански насељавао јапанским досељеницима. 

У Другом светском рату на острву Чуку налазила се важна јапанска 

поморска база. Америчке трупе су после тешких борби 1944. истиснуле Јапанце. 

Дана 18. јула 1947. острва су постала део територије под протекторатом УН и 

америчком управом, а 1965. добила су веома ограничену унутрашњу аутономију. 
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После референдума о новом микронежанском уставу (12. јула 1978.), који је на 

Палауу и на Маршаловим Острвима одбијен, распуштена је и заједничка 

микронежанска скупштина, а на четири тадашња округа (Чук, Похнпеј, Косрае и 

Јап) устав је ратификован (10. маја 1979), а затим су основане Савезне државе 

Микронезије. Са САД је 1. октобра 1982. потписан споразум о добровољном 

прикључивању, а 3. новембра 1986. САД су укинуле старатељство над острвима. 

Крај старатељства потврдио је 22. децембра 1990. Савет безбедности УН и 

Микронезија је постала независна република, а од 17. септембра 1991. пуноправна  

чланица УН. 

После вишегодишњих преговора САД и Микронезија су 13. маја 2003. 

потписали  нови 20-годишњи споразум о придруженом чланству. 

 

2.5.2. Становништво и насељеност 

 

Становници су Микронежани, али између острва постоје велике језичке и 

културне разлике. На атолима Нукуору и Капингамарангију живе Полинежани. 

Микронежани говоре осам језика, између осталих чуукски (34 %), 

похнпејски (25 %), косраејски (5 %) и јапски (11 %). По верској припадности 

углавном су католици (53 %) и протестанти (42 %). Упркос високом природном 

прираштају (2002: 21,9 %), број становниика споро расте због исељавања у САД и 

на Гуам. 

Више од половине становника живи на острвској групи Чуук (421 

стан./км
2
), а нешто мање од трећине на острву Похнпеју (100 стан./км

2
); друга 

острва су ретко насељена. Већина становника напустила је традиционалан начин 

живота и живи од помоћи државе; старински облик живота сачувао се једино на 

острвској групи Јап. Већи градови, према подацима из 2004. су: Вено (17 000), 

Тол (10 000), Паликир (5000), Колониа (5000). 
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2.6. Науру 

 

 

Слика 6. Науру географски положај (http://en.wikipedia.org/wiki/Nauru) 

 

2.6.1. Историја 

 

Приликом доласка Европљана на острву је живело мешовито 

полинежанско-микронежанско становништво. Први Европљанин на острву био је 

енглески морепловац Џон Ферн (1798), Долазак европских трговаца и ловаца на 

китове покренуо је жестоке сукобе између 12 племена на острву. Године 1887. 

острво је преузела Немачка и њиме управљала као делом протектората 

Маршалових Острва. Први мисионари долазе 1889. 

На почетку Првог светског рата острво је заузела Аустралија; 1920-1947. 

било је мандатна територија Лиге народа под управом Велике Британије, 

Аустралије и Новог Зеланда. Између 1942. и 1945. Науру су окупирали Јапанци, а 

после рата (1947) постаје територија под протекторатом УН и аустралијском 

управом. 
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2.6.2. Становништво и насељеност 

 

Становништво Науруа је мешовито микронежанско-полинежанско  (69 %), 

остало чине радници на привременом раду: 21 % из Кирибатија и Тувалуа, 2 % 

Кинеза, 2 % Филипинаца и 6 % других становника из Азије. По верској 

припадности су протестанти (60 %) и католици (30 %). Становници живе у мањим 

насељима на обали, а због великих прихода у потпуности су напустили 

традиционалан начин живота. Доколица има тешке последице по здравље 

становника, тако да више од половине има проблема са дебљином, а трећина пати 

од шећерне болести. Много држављана Науруа живи у Аустралији. 

Једино веће насеље је Јарен. 

 

2.7. Нови Зеланд 

 

Слика 7. Нови Зеланд географски положај (http://en.wikipedia.org/wiki/New_Zealand) 

 

2.7.1. Историја 

 

Старија историја. Први становници Новог Зеланда били су Маори, који 

су дошли из Полинезије вероватно већ у 8. веку. То су били ловци сакупљачи и 

бавили су се пре свега ловом на велике мое. У 14. веку на острва долази друга 

група Маора. Они су се бавили земљорадњом и били су главни носиоци маорске 

културе. Први Европљани дошли су 1642. под вођством Абела Јансона Тасмана, 

али су их ратоборни Маори протерали. Следећи Европљанин био је енглески 
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морепловац Џејмс Кук, који је 1769/70. истраживао обале оба острва. Крајем 18. 

века на острва почињу долазити европски, амерички и аустралијски китоловци и 

ловци на моржеве и оснивају више насеља дуж обале; до 1841. управно су припа-

дала Новом Јужном Велсу (Аустралија). 

Колонијални период. Британски капетан Вилијам Хобсон потписао је 6. 

фебруара 1840. са представницима Маора споразум у Ваитангију, према којем су 

Маори признали британску краљицу Викторију за владарку, у замену за 

британску заштиту свих њихових права, укључујући и право на земљу. Због 

разлика у разумевању енглеске и маорске верзије споразума све до данас повлаче 

се неспоразуми због различитог тумачења његових одредби. Нови Зеланд је 1840. 

постао британска крунска колонија, а њен први гувернер био је В Хобсон. 

Енглески авантуриста Едвард Оибон Вејкфилд основао је 1839. Новозеландску 

компанију (Неw Zealand Company). Наредних година компанија је основала 

многобројна насеља белих досељеника. Досељавање је у почетку било усмерено 

према Јужном острву, јер је тамо живело мало Маора па је било довољно 

пашњака за овчарство. Откриће злата на полуострву Отагу (1861) додатно је 

повећало досељавање на Јужно острво. На Северном острву досељавање су 

ометале простране шуме и Маори, који нису хтеlи да продају плодну земљу белим 

досељеницима. Маорски поглавица Хоне Хеке покренуо је 1845. велики устанак 

Маора који је означио почетак периода тзв. маoрских ратова (1845-1872). 

Домороци су били поражени и изгубили су већину земље; осим ратовима, били су 

десетковани и заразним болестима од белих досељеника. 

Између 1860. и 1890. Нови Зеланд се нашао у тешкој привредној кризи 

због ратова са Маорима, смањеног вађења злата и пада цена вуне и пшенице на 

светском тржишту. Поновни привредни успон потпомогло је увођење бродова 

хладњача (1882), који су омогућили извоз меса, сира и маслаца у Велику 

Британију. Године 1891. на власт долази Либерална странка (1891-1912) и међу 

првима на свету спроводи опсежни програм социјалних реформи (између осталог, 

право гласа за жене 1893, старосне пензије од 1898). 

Доминион Нови Зеланд. Нови Зеланд је 26. септембра 1907. постао 

доминион у оквиру Британске заједнице народа. У Првом светском рату више од 

100 000 Новозеланђана борило се на страни Велике Британије. Затим је Нови 
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Зеланд, као произвођачa сировина, веома погодила светска привредна криза 

(1929-1934). 

Од 1935. до 1943. на власти је била Лабуристичка странка. Владиним 

мерама подстакла је нови процват привреде (заштиту домаће индустрије, 

стабилизацију цена пољопривредних производа) и поставила темеље 

новозеландске социјалне државе. У Другом светском рату Нови Зеланд поново 

учествује на страни савезника, и то са око 140 000 војника, а после рата јаче се 

ослања на САД (учествовање у Корејском и Вијетнамском рату, оснивање 

одбрамбеног пакта АНЗУС 1951). Пошто је Нови Зеланд 1986. забранио улазак 

бродовима на нуклеарни погон или са нуклеарним оружјем у територијалне воде, 

одбрамбени пакт АНЗУС се распао (1987). Све до данас Нови Зеланд води 

изразито антинуклеарну политику. 

Улазак Велике Британије у ЕЗ (1973) веома је отежао приступ 

новозеландских производа на британско тржиште, тако да Нови Зеланд тада 

почиње да тражи нова тржишта, првенствено у Азији. Између 1990-1999. на 

власти је Народна странка; на изборима 27. новембра 1999. и 27. јула 2002. већину 

у скупштини поново је добила Лабуристичка странка. 

Председник владе Џими Болгер и маурска краљица Те Арикуинуи 

потписали су 21. децембра 1991. први споразум о повратку 15 400 ха одузете 

државне земље маорском племену Таинуи. То је био почетак уклањања великих 

неправди које су бели досељеници у прошлости учинили Маорима, што је 

припомогло смањивању напетости између староседелаца и досељеника. 

 

2.7.2. Становништво 

 

Нагли пораст броја становника у 20. веку био је највише последица 

досељавања, у почетку из Европе, а после 1960. из Океаније (1908: 1 мил. 

становника; 1949: 1,87 мил.; 1974: 3 мил. становника). Природни прираштај опада 

због смањења наталитета; код Маора он је виши него код белаца. Већину 

становништва чине белци (74 %), остали су Маори (13,5 %) и Полинежани (6 %), 

затим Азијци (6 %, пре свега Кинези и Индијци). Приликом доласка првих 

Европљана на Новом Зеланду живело је око 250 000 Маора. Због болести и ратова 
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њихов број се до 1896. смањио на 42 000, а затим је поново почео да се повећава 

(1936: 82 000; 1961: 172 000; 2001:526 000). Маорски језик свакодневно говори 

око 50 000 људи. Према попису из 1996. било је 84 % становника рођених на Но-

вом Зеланду. Досељеника је било највише из Азије (247 000; Јужна Кореја, Кина, 

Тaјван, Малезија), Велике Британије и Ирске (103 000) и са тихоокеанских острва 

(61 000). По вероисповести преовладавају протестанти (англиканци 15 %, 

презбитеријанци 11 %), католици (13 %), будисти и хиндуси (2 %), верски 

неопредељени (27 %). 

 

2.7.3. Насељеност 

 

Већина становника живи у градовима на обали или у ближој 

унутрашњости. Унутрашњост је веома ретко насељена, поготово на Јужном 

острву (сточне фарме). До краја 19. века већина становника живела је на Јужном 

острву. Тамо се, због дуготрајних ратова са Маорима на Северном острву, 

усмеравало досељавање из Европе, а од 1880. број становника Северног острва 

повећава се брже него на Јужном острву. 

Већи градови по подацима из  2001. су: Окланд (368 000), Норт Шор (185 

000), Вајтакер (167 000), Велингтон (166 000), Данедин (117 000), Хамилтон (115 

000). 
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2.8. Палау 

 

 

Слика 8. Палау географски положај (http://en.wikipedia.org/wiki/Palau) 

 

2.8.1. Историја 

 

Острва су већ око 1500. пре н. е. населили Микронежани, који су веро- 

ватно дошли са Филипина. Први шпански брод пристаје уз ова острва већ 1543, 

али је Шпанија над њима прогласила суверенитет тек 1886. После пораза у 

шпанско-америчком рату Шпанија 1899. продаје острва Немачкој (колонија 

Немачка Микронезија). На почетку Првог светског рата острва заузима Јапан, а 

1920. постају мандатно подручје Лиге народа под јапанском управом. Америчка 

војска 1944. истерала је Јапанце са острва, па Палау 18. јула 1947. постаје део 

територије под протекторатом УН и америчком управом. На референдуму 12. јула 

1978. становници Палауа изјаснили су се против уласка у Федералне Државе 

Микронезије. Палау постаје независна република 1. јануара 1981, али није успео 

да задобије статус добровољно придружене државе САД, као што је предвиђао 

споразум из 1982, јер су становници на осам узастопних референдума одбацили 

могућност постављања америчког нуклеарног оружја на острвима. Због тога је, 

упркос проглашењу независности (1. јануара 1981), Палау службено остао 

територија под протекторатом УН. Тек се на деветом референдуму (9. новембра 

1993) више од две трећине гласача изјаснило за промену устава који је 

забрањивао прихватање нуклеарног, хемијског и биолошког оружја на острвима. 
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Дана 30. септембра 1994. и званично је укинут протекторат УН над Палауом, а 1. 

октобра 1994. Палау је проглашен независном републиком. Истог дана ступио је 

на снагу споразум о добровољном удруживању са САД. 

 

2.8.2. Становништво и насељеност 

Становници су микронежански Палауанци (70 %), остали су Филипинци и 

други Азијци (26 %) и мало белаца на привременом раду. По вероисповести су 

католици (42 %), протестанти (23 %) и припадници традиционалног веровања 

Нгара Модекнгеи (27 %). 

Насељено је девет острва. Око 66 % становника живи на острву Корору 

(739 стан./км
2
), док су остала острва веома ретко насељена; 65 % укупног 

становништва живи у главном граду где су преузели амерички начин живота и 

углавном живе од социјалне помоћи. Једини већи град је Корор (11 300, 2004). 

 

2.9. Папуа Нова Гвинеја 

 

 

Слика 9. Географски положај Папуе Нове Гвинеје (http://en.wikipedia.org/wiki/Papua_New_Guinea) 

 

2.9.1. Историја 

 

Старија историја. Први становници данашње Папуе Нове Гвинеје били су 

преци Папуанаца, који су 50 000 година уназад у више таласа долазили из 

југоисточне Азије. Меланежани су дошли пре око 5000 година и населили се 
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највише дуж обале и на суседним острвима, а првобитне становнике потиснули су 

у унутрашњост острва. Први Европљанин који је пристао на Новој Гвинеји био је 

португалски морепловац Жорже де Менезес (1526), а затим су долазили шпански, 

холандски, француски и енглески морепловци. Шпанац Луис Ваез де Торес пре-

пловио је 1606. пролаз који је назван његовим именом и доказао да је Нова 

Гвинеја острво. Холандија је 1828. западни део острва до 141° и. г. д. прикључила 

својој колонији Холандској Источној Индији. Велика Британија је 1884. над 

југоисточним делом острва прогласила свој протекторат (Британска Нова 

Гвинеја), а исте године Немачка новогвинејска компанија увела је своју управу 

над североисточним делом Нове Гвинеје и над суседним острвима (Немачка Нова 

Гвинеја), од 1899. под управом немачке владе. Велика Британија је 1906. управу 

над својим делом острва предала Аустралији и претворила тај део у колонију 

Папуу. На почетку Првог светског рата аустралијске јединице запоселе су 

Немачку Нову Гвинеју (1914.), а после рата Лига народа 1920. ту територију 

претвара у мандатну територију под аустралијском управом, потпуно одвојену од 

Папуе. У Другом светском рату Јапанци су заузели велики део острва, али је 

покушај освајања Порт Морсбија пропао због пораза у битки у Коралном мору (7-

8. маја 1942.). Америчким десантом на Лае (5. септембра 1943.) започеле су 

савезничке операције за поновно освајање острва. После рата оба дела под 

дотадашњом аустралијском управом добила су статус територије под 

старатељством УН. Аустралија је 1. јула 1949. од оба дела основала јединствену 

територију са средиштем у Порт Морсбију (Територија Папуа Нова Гвинеја).  

Независна држава. Територија је 1. децембра 1973. добила унутрашњу 

аутономију, а 16. септембра 1975. постаје јединствена независна држава, упркос 

сепаратистичким тежњама за властитом државом на Папуи и острва Бугенвилу. 

Нова држава морала се суочити са тешким унутрашњим сукобима веома 

различитих племена (тежње за отцепљењем острва Бугенвила 1975/76.) и са 

недостатком националне свести. Први председник владе био је Мајкл Сомаре  

(1975-1980. и 1982-1985.). 

Године 1988. поново је избио спор између централне владе и Бугенвила, 

који је захтевао већи удео прихода од рудника бакра. Острво је 1990. прогласило 

независност, али га није признала међународна заједница. Представници владе и 
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Бугенвилске револуционарне армије (БРА) потписали су 23. јануара 1991. 

споранзум о примирју, али је у октобру 1994. дошло до нових сукоба. Војска 

Папуе Нове Гвинеје заузела је главни град острва и рудник бакра али су герилци 

БРА поново завладали већим делом острва. Када је председник владе Јулиус Чан  

против њих послао стране плаћенике, домаћа војска 1997. позвала је 

становништво на отпор и натерала на оставку Ј. Чана, а стране плаћенике на 

одлазак. Нови председник владе Бил Скејт прекинуо је 10. октобра 1997. 

седмогодишњу потпуну блокаду Бугенвила, а 23. јануара 1998. представници 

владе и БРА потписали су у Крајстчерчу на Новом Зеланду споразум о примирју, 

и 1. јуна 2001. мировни споразум који острву даје широку аутономију и могућност 

осамостаљења за 10-15 година. 27. марта 2001. острво је добило аутономију, а 15. 

јуна прву аутономну владу. 

 

2.9.2. Становништво 

 

Брз пораст броја становника последица је смањивања морталитета, а 

наталитет остаје непромењен. 

На ПНГ живи становништво различитих раса, језика и културa. На јужној 

обали и у унутрашњости живе папуанска племена (84 %; више од 750 племена), а 

у североисточном делу Нове Гвинеје и на источним острвима Малежани (15 %), 

око 30 000 белаца и 5000 Кинеза. За међусобно споразумевање, а и у службеној 

употреби, углавном служи пиџин (мешавина енглеског и меланежанских језика). 

По вероисповести највише има протестаната (63 %). католика (30 %) и 

припадника традиционалних религија (4 %). 

 

2.9.3. Насељеност 

 

Најгушће су насељене долине и узвишења у унутрашњости острва (густина 

насељености је на неким местима виша од 150 стан./км2) и обални предели на 

источној страни острва, док су пространа планинска и низијска мочварна подручја 

скоро ненасељена. Увођењем тржишне привреде повећавају се разлике између 

градова и провинције, па традиционалне родовске заједнице и велике породице 
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нагло изумиру. Већи градови по подацима из 2004. су: Порт Морсби (283 000), 

Лае (76 000), Маунт Хаген (33 000), Маданг (27 000), Вевак (18 000), Горока (18 

000) и Рабаул (8000). 

 

2.10. Самоа 

 

 

Слика 10. Географски положај Самое (http://en.wikipedia.org/wiki/Samoa) 

 

2.10.1. Историја 

 

Први становници, носиоци лапитске културе, населили су острва Самоу 

око 1000. пре н. е. дошавши са Тонге. Око 100. пре н. е. Полинежани са Самое 

насељавају већину других полинежанских острва. Отприлике од 950. до 1250. 

Самоом су владали краљеви Тонге. Први Европљанин на Самои био је холандски 

морепловац Јакоб Рогевен (1722), после њега Француз Луј Антоан де Бугенвил 

(1768). Први енглески протестантски мисионари долазе 1830. и до 1840. покршта-

вају већину становника. Наредних година у сукобе између племенских кланова 

све више су се уплетале Немачка, Велика Британија и Сједињене Америчке 

Државе. Берлинским споразумом из 1889., острва су поделиле Немачка (данашња 

Самоа) и Сједињене Америчке Државе (Америчка Самоа), док је Велика 

Британија од Немачке добила острво Санта Изабел у Соломонским острвима. 

На почетку Првог светског рата новозеландска војска заузела је Немачку 

Самоу (30. августа 1914.). Од 1920. тај део острва био је мандатно подручје Лиге 
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народа под новозеландском управом, а после Другог светског рата подручје под 

протекторатом УН.  

Подручје је 1957. добило прву скупштину, а 1959. прву владу са великом 

унутрашњом аутономијом. После доношења новог устава и укидања протектората 

УН 1. јануара 1962. проглашена је независна Западна Самоа, прва независна 

држава у целој Полинезији. 

Нова држава у почетку је имала два владара из двеју старих владарских 

породица (Тупуа Тoмасесе Меаоле и Малиетоа Танумафили II), а после смрти 

Tупуа Томасесеа (5. априла 1963.) Малиетоа Танумафили II завладао је сам. После 

његове смрти Самоа више неће имати краља, него председника републике. 

Променом устава скупштина је 3. јула 1997. из имена државе избацила придев 

западни, тако да се држава од 4. јула 1997., упркос противљењу Америчке Самое, 

зове само Самоа. 

 

2.10.2. Становништво 

 

Становништво чине полинежански Самоанци (93 %), мешанци Самоанаца 

и Европљана (7 %). По верској припадности су протестанти, пре свега 

конгрегационисти (25 %), мормони (25 %), методисти (12 %), и католици (21 %).
13

 

 

2.10.3. Насељеност 

 

Две трећине становништва живи у северозападном делу Уполуа око 

главног града. Саваи је ређе насељен (25 стан./км
2
). Већина становника живи у 

традиционалним племенским заједницама (аига). Исељавање са острва је 

интензивно, тако да у иностранству живи око 90 000 Самоанаца, највише на 

Новом Зеланду (око 45 000), у Америчкој Самои (15 000) и у Сједињеним 

Америчким Државама. 

Једини већи град је Апија. 

 

                                                 
13

 Герхард Берингер: Велики лексикон религије, Народна библиотека Србије, Београд, 2004. 
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2.11. Соломонска острва 

 

 

Слика 11. Географски положај Соломонски острва (http://en.wikipedia.org/wiki/Solomon_Islands) 

 

2.11.1. Историја 

 

Први досељеници, носиоци лапитске културе, дошли су око 1600. пре н. е. 

вероватно са Нове Гвинеје. Између 1100. и 1600. на источним атолима населили 

су се Полинежани. 

Први Европљанин који је дошао на острва био је Алваро де Мендања де 

Неира, 1568. Он их је назвао по библијском краљу Соломону, који је према 

тадашњим веровањима одавде добио злато за јерусалимски храм. У северном делу 

острва на свом путовању око света задржао се и француски морепловац Луј 

Антоан де Бугенвил 1768. После 1842. на острва долазе први европски и 

католички и протестантски мисионари. 

Острва су служила као извор радне снаге за плантаже шећерне трске на 

Фиџију и у Квинсленду (Аустралија), где је 1870-1911. одведено 30 000 

острвљана. 

  Северне делове острва прикључила је 1883. Велика Британија колонији и 

Британској Новој Гвинеји (данас припадају Папуи Новој Гвинеји), а над јужним 

деловима прогласила је 6. октобра 1893. протекторат (British Solomon Islands 

Protectorate). Године 1898. и 1899. додала су им нека острва на југу и истоку, а 
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Немачка је Великој Британији 1899. у замену за Западну Самоу препустила острво 

Санта Изабел и неколико мањих суседних острва. 

  У Другом светском рату јапанска војска заузела је северни део острва и на 

Гвадалканалу почела градити војну ваздухопловну базу као исходиште даљих 

освајања. Од првог искрцавања америчких маринаца (7. августа 1942.) до 

повлачења последњих јапанских војника (9. фебруара 1943.) на острву и у 

околном мору беснеле су силовите битке. Њима су САД зауставиле јапанска осва-

јања тихоокеанских острва. Дана 2. јануара 1976. Соломонова острва постају 

независна парламентарна монархија у оквиру Британске заједнице народа; први 

председник владе био је Петер Кенилореа (1978-1981), затим најчешће Соломон 

Мамалони (1981-1984, 1989-1993. и 1994-1997). У новембру 1998. несугласице 

између домаћег становништва Гвадалканала и досељеника са острва Малаите 

прерасле су у оружане сукобе. Посредовањем Аустралије и Новог Зеланда 15. 

октобра 2000. потписан је мировни споразум, али су се сукоби настављали све до 

доласка мировних снага (јула 2003). 

 

2.11.2. Становништво 

 

Број становника веома се брзо повећава; због побољшане здравствене 

службе морталитет се нагло смањио, а наталитет остаје и даље висок. Већинско 

становништво чине Меланежани (93 %), на удаљеним острвима на истоку и на 

острвима Ренелу и Белони живе Полинежани (4 %), у градовима има мало 

Европљана и Кинеза. Колонијална управа између 1955-1971. са пренасељених 

Гилбертових острва насељавала је Микронежане (у Западној покрајини и око 

Хонијаре). 

Домаће становништво језички и културно веома се разликује (више од 80 

језика); поготово су велике разлике између становника села на обали и у 

унутрашњости. 

По верској припадности већину чине протестанти (47%, највише 

англиканци, 38 %) и католици (11 %).
14

 

                                                 
14

 Герхард Берингер: Велики лексикон религије, Народна библиотека Србије, Београд, 2004. стр 

104 
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2.11.3. Насељеност  

 

Острва су ретко насељена, већина становника живи у селима на обали. На 

Малаити и Гвадалканалу живи 41 % укупног броја становника. Једини већи град 

је Хонијара на Гвадалканалу (55 000, 2004). 

 

2.12. Тонга 

 

 

Слика 12. Географски положај Тонге (http://en.wikipedia.org/wiki/Tonga) 

 

2.12.1. Историја 

 

Острва Тонгу населили су око 1200. пре н. е. носиоци лапитске културе, 

вероватно из Меланезије. Већ из 10. века познати су краљеви са наследном 

титулом туи тонга, који је требало да буду божански представници богова на 

земљи. Око 1470. владајући туи тонга препустио је део власти световном вођи, 

потом су туи тонге временом изгубили сву политичку моћ. 

Први Европљани на Тонги били су холандски морепловци Јакоб Ле Маир и 

Абел Јансон Тасман. Енглески морепловац Џејмс Кук био је 1773. и 1777. на 

острвима и прозвао их Острва пријатељства. Почетком 19. века дошли су 

методистички мисионари из Велике Британије и покрстили већину становника. 

Између 1799. и 1845. на острвима је беснео грађански рат. Завршен је тек 1845. 

када је покрштени поглавица Тауфахау удружио сва острва и крунисао се као 
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краљ Џорџ Тупоу I (до 1893). Уставом из 1875. ударио је темеље данашњег 

уређења. 

За време владавине краља Џорџа Тупоуа II (1893-1918) Тонга је 18. маја 

1900. постала бритaнски протекторат. Краљица Салоте Тупоу III (1918-1965) 

увела је модерно школство и здравствену службу. Дана 16. децембра 1965. 

наследио ју је њен син садашњи краљ Тауфахау Тупoу IV. Дана 4. јуна 1970. 

Тонга добија потпуну независност као парламентарна монархија у оквиру 

Британске заједнице народа. Повећањем привредне моћи средњег слоја почели су 

се постављати све гласнији захтеви за демократизацијом државе и укидањем 

привилегија племићких породица. 

 

2.12.2. Становништво  

 

Упркос прилично великом природном прираштају (18,6%), због исељавања 

(пре свега на Нови Зеланд и на Хаваје) број становника 90-их година само се мало 

повећао (1991: 97 000). Већинско становништво чине полинежански Тонганци 

(96%), затим мешанци Тонганаца и Европљана (2%) и око 700 Европљана. 

По вероисповести најзаступљенији су протестанти (84 %), између осталих 

методистичке слободне веслејанске цркве, Слободна црква Тонге, те мормони 

(15%) и католици (14 %).
15

 

 

2.12.3. Насељеност 

 

  Насељено је 36 острва, али 66 % укупног становништва живи на острву 

Тонгатапу (257 стан./км
2
). Осим у главном граду, становници живе у 

традиционалним сеоским заједницама. Једини већи град је Нукуалофа.
16

 

 

 

 

                                                 
15

  Герхард Берингер: Велики лексикон религије, Народна библиотека Србије, Београд, 2004. стр. 

127 
16

 Карел Натек, Маријета Натек: Државе света, Младинска књига, Београд 2005. стр. 278 
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2.13. Тувалу 

 

 

Слика 13. Географски положај Тувалуа (http://en.wikipedia.org/wiki/Tuvalu) 

 

2.13.1. Историја 

 

Први становници Тувалуа дошли су у 14. веку са Самое и Тонге. Шпански 

морепловац Алваро де Мендања де Неира  био је први Европљанин који је 1568. 

пловио поред неких атола. Европи су остали непознати све до средине 19. века, 

када долазе први протестантски мисионари са Самое (1861). Велика Британија је 

1892. прогласила протекторат над Гилбертовим и Елисовим острвима, како би их 

1915. именовала колонијом Гилбертова и Елисова острва. После Другог светског 

рата много становника преселило се на атол Тараву у Гилбертовим острвима, где 

је било седиште колонијалне управе. Због пораста напетости између 

микронежанског становништва на Гилбертовим острвима и Полинежана на 

референдуму на Елисовим острвима (1974) 92,8% бирача одлучило се за одвајање 

од Гилбертових острва (посебна зависна територија од 1. октобра 1975). 

 

2.13.2. Становништво 

Становници су полинежански Тувалуанци, сродни Самоанцима (96%), а на 

атолу Нуију живе и Микронежани (1%); углавном су протестанти, припадници 

Тувалуанске цркве (98%). 
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Ниска корална острва густо су насељена, чак и пренасељена, ако се имају у 

виду скромне привредне могућности. Око 1500 становника налази се на 

привременом раду у иностранству, углавном на Науруу, али након престанка 

вађења руда (2004) започело је њихово враћање. Трећина становника живи на 

атолу Фунафутију, где се налази и главни град Ваијаку. 

 

2.14. Вануату 

 

 

Слика 14. Географски положај Вануатуа (http://en.wikipedia.org/wiki/Vanuatu) 

 

2.14.1. Историја 

 

Острва су од 1300. пре н. е. до 1200. у више таласа населили Меланежани и 

на њима живели чврсто организовани у кланове. Први Европљанин на острвима 

био је шпански морепловац Педро Фернандез де Кирос (1606). Много касније на 

острвима су били Француз Луј Антоан де Бугенвил (1768) и енглески морепловац 

Џејмс Кук (1774), који је острва прозвао Нови Хебриди. Први француски 

досељеници дошли су око 1820, а први енглески мисионари 1839. Француска и 

Велика Британија основале су 1887. заједничку поморску комисију за надзор над 

тим подручјем и 1906. заменили је заједничком британско-француском управом 

(тзв. кондоминијум). Свака држава имала је свога повереника, који је водио 

управне послове за своје држављане, а управу над домороцима обављали су 

заједнички. 
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После уласка САД у Други светски рат (1941), америчке јединице на 

острвима изградиле су важне поморске и ваздухопловне базе. Седамдесетих 

година ојачали су захтеви за независност, а на острву Еспириту Санту развио се 

сецесионистички покрет На Гријамел под водством Џимија Стивенса (проглашена 

је независна држава Вемарама). У августу 1980. угушиле су га јединице са Папуе 

Нове Гвинеје. Осамостаљење су отежавале и велике разлике између „француског“ 

и „британског“ дела, католика и протестаната. После доношења устава (19. априла 

1979.) 30. јула 1980. проглашена је независна република Вануату; први 

председник републике постао је Ати Џорџ Сокоману а председник владе 

англикански свештеник Валтер Лини. 

Лини је покушао да оствари „меланежански социјализам“, водио је 

политику несврстаности и залагао се за Океанију без нуклеарног оружја. У 

политичком животу главну улогу имају профранцуски Савез умерених снага 

(УПМ) и пробританска Вануаку Пати (ВП), које се стално смењују на власти. 

 

2.14.2. Становништво 

 

Брз пораст броја становника (1998-2003: 2,5 % годишње) последица је 

смањења морталитета и побољшане здравствене службе, али и наталитет остаје и 

даље висок (31,4 %о). Већинско становништво чине Меланежани (Ни Вануату 99 

%), који говоре више од 100 језика. На источним острвима живе Полинежани, у 

градовима досељеници из Микронезије и мало Европљана (углавном Французи и 

Енглези). Становници се међусобно споразумевају бисламским језиком, 

мешавином енглеског и меланежанског језика. По верској припадности углавном 

су хришћани (89 %), највише протестанти (54 %) и католици (16 %). 

Насељеност.   Брдовита острва ретко су насељена, већина становника живи 

у селима на обали. Најгушће је насељено острво Ефате, и на њему живи више од 

петине свих становника. Већина странаца живи у главном граду. По подацима из 

2003. већи градови су: Пори Вила (35 000) и Луганвил (13 000). 
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2.15. Француска Полинезија 

 

 

Слика 15. Географски положај Француске Полинезије 

(http://en.wikipedia.org/wiki/French_Polynesia) 

 

2.15.1. Историја 

 

Око 300. године, острва Маркисес населили су Полинежани са Самое, а 

затим су одатле измеду 6. и 11. века населили целу Полинезију од Хавајских 

острва на северу, до Ускршњих острва и Новог Зеланда на југу. Први Европљани 

на острвима били су Шпанци у 16. веку, и Холанђани у 17. веку. Године 1767. на 

Тахити је пристао британски морепловац Самјуел Волис. 1769-1777. острва је 

четири пута посетио Џејмс Кук. Први мисионари долазе 1797, а 1812. привукли су 

на своју страну тахићанског поглавицу Помареа II (1803-1821). Његова 

полусестра краљица Помаре IV (1827-1877) морала је под присилом 9. септембра 

1842. прихватити француски протекторат. Исте године Француска је присвојила 

острва Маркисес, 1844. острва Гамбије, а 1847. острва Ибамоту. Године 1880. 

територије претварају у колонију: Француска територија у Океанији. Године 1946. 

колонија је претворена у прекоморску територију (од 1958. Француска 

Полинезија), 1977. територија добија ограничену унутрашњу аутономију, а 1984. 

пуну аутономију. Француска Полинезија је 28. марта 2003. добила статус 

територијалне заједнице, а према новом статуту (27. фебруара 2004) 

преобликована је у прекоморску државу у оквиру Француске Републике са још 

већом антономијом. 
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Староседеоци су источнополинежански Маохији (70% стоновништва); 

говоре различите полинежанске језике и живе пре свега у селима на обали или на 

атолима. Ту живе и досељеници из Европе (12 %), углавном досељени после 1963, 

као и Кинези (5%, потомци радника доведених 1865-1866. за рад на пољима 

памука). Више од 70 % становника живи на Тахитију, остали на 65 већих острва. 

Што се тиче вероисповести углавном су протестанти (50%) и католици (40%). 

Број становника брзо се повећава (1998-2003: 1,8% годишње), што због високог 

природног прираштаја, што због дасељавања. 

 

2.16. Нова Каледонија 

 

 

Слика 16. Географски положај Нове Каледоније (http://en.wikipedia.org/wiki/New_Caledonia) 

 

2.16.1. Становништво 

 

Староседеоци су меланежански Канаци (45%), који говоре око 30 језика и 

живе углавном у мањим селима. Остали становници су европског, углавном 

француског порекла (тзв. Каладош 34%), а живе највише у Нумеи и околини, 

досељеници са Валиса и Фотуне (9%); из Индонезије (3%), Тахитија (3%), 

Вијетнама (1%). По вероисповести су католици (54%) и протестанти (14%, 

углавном Канаци). 
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2.16.2. Историја  

 

Преци Канака населили су острва око 1000. пре н. е. Као први Европљанин 

на главно острво дошао је Џејмс Кук (1774). Због брдовитог пејзажа назвао га је 

Нова Каледонија (по пределу у Шкотској). Четрдесетих година 19. века дошли су 

први трговци сандаловином из Аустралије, те протестантски и католички 

мисионари. Француска је главно острво присвојила 1853. (острва Лојоте, 1864) и, 

упркос јаком отпору Канака, до 1860. освојила јужни део острва, који је 1864-

1897. био кажњеничка колонија. Осим њих, на острва су населили и француске 

досељенике и мноштво присилних радника и радника по уговору са Нових 

Хебрида, Соломонових Острва, Вијетнама и Јаве. Број европских досељеника 

знатно се повећао од почетка експлоатације никла (1876) и после Другог светског 

рата. 

Нова Каледонија је 1946. постала француска прекоморска територија. 

Канаци су 1953. добили право гласа и право боравка изван резервата. Године 

1957. добили су прву изабрану Скупштину територија и ограничену унутрашњу 

аутономију. То је 1958. покренуло оружани отпор белих досељеника и још више 

појачало каначке захтеве за независност. Канаци су се 1984. удружили у Каначки 

социјалистички народноослободилачки фронт (ФЛНКС) под вођством католичког 

свештеника Жан Мари Тжибауа (убијен 1989), а противници независности још 

раније су се повезали у Удружење за Каледонију у оквиру републике (РПЦР); 

спорови су 1984/85. прерасии у оружане сукобе. 

Референдум о независности (13. септембра 1987) Канаци су бојкотовали; 

ситуација се некако смирила после потписивања матигнонског споразума у 

Паризу (20. августа 1988.). Острво је подељено на три делимично аутономне 

покрајине и уговорен је десетогодишњи прелазни период, после којег би се 

становници изјаснили о независности. Дана 5. маја 1998. представници француске 

владе, Канака и белих досељеника потписали су у Нумеји нови споразум, према 

којем су 8. новембра 1998. спровели референдум. На њему су бирачи прихватили 

двадесетогодишњи прелазни период „заједничке суверености“ у оквиру 

Француске и коначни референдум о независности 2018. 
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2.17. Валис и Футуна 

 

 

Слика 17. Географски положај Валиса и Футуне (http://en.wikipedia.org/wiki/Wallis_and_Futuna) 

 

2.17.1. Историја 

 

Острва су у 5-2. веку пре н. е. населили Полинежани са Тонге, односно 

Самое, и основали три краљевства: Увеу на истоименом острву те Сигаве и Ало 

на Футуни. Као први Европљани на Футуни пристали су Холанђани Виљем 

Корнелијус Шаутен и Јакоб ле Маире (1615), а на Увеи енглески капетан Самјуел 

Волис (1767). Године 1837. дошли су католички мисионари. Године 1886. острва 

Волис постала су француски протекторат под колонијалном управом са Нове 

Каледоније, а 1887. и оба краљевства на Футуни. На референдуму 22. децембра 

1959. већина становника гласала је за прикључење Француској. Дана 29. јула 

1961. острва су постала француска прекоморска територија. 

Становништво. Становници су полинежански Увеанци, сродни 

становницима Тонге, и Футунци, сродни становницима Самое. Више од 14 000 

њих живи на Новој Каледонији. По вероисповести су католици и живе у селима 

на обали. 
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2.18. Америчка Самоа 

 

 

Слика 18. Америчка Самоа географски положај (http://en.wikipedia.org/wiki/Samoa) 

 

2.18.1. Историја 

 

Америчка зависна територија у источном делу острва Самое у Полинезији: 

200 км
2
, 61 200 становника (2003), главни град Паго Паго (4200 становника, 2003),  

званични језици самоански и енглески, новчана јединица амерички долар.
17

 

 

2.18.2. Становништво 

 

Острва насељена полинежанским Самоанцима као први Европљанин 

посетио је Холанђанин Јакоб Рогевен (1722); протестантски мисионар Џон 

Вилијамс дошао је 1830. Америчка морнарица је 1872. у заливу Паго Пагу 

основала станицу за снабдевање својих бродова, а Берлинским споразумом (7. 

новембра 1889.) Немачка и САД поделиле су острва по 171. меридијану. САД су 

прикључиле Тутуило 1900, групу Мануа 1904, а 1925. атол Свејнс. Између 1900-

1951. територија се налазила под управом Америчке ратне морнарице и од тада је 

у надлежности министарства унутрашњих послова. Уставом од 27. априла 1960, 

Америчка Самоа добила је садашњу унутрашњу аутономију. 

                                                 
17

  Карел Натек, Маријета Натек: Државе света, Младинска књига, Београд 2005. стр 282 
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Становници су полинежански Самоанци (88 %); број становника упркос 

исељавању брзо расте. 

По вероисповести су протестанти (конгрегационисти, мормони и 

методисти) и католици. Четвртина становника живи у главном граду, а остали у 

селима на обали; већина је преузела амерички начин живота. Око 60 000 

острвљана живи у континенталном делу САД, а 20 000 на Хавајима. 

 

2.19. Гуам 

 

 

Слика 19. Географски положај Гуама (http://en.wikipedia.org/wiki/Guam) 

 

2.19.1. Историја  

 

Острво су око 1500. пре н. е. населили преци Чамора из Индонезије или са 

Филипина. Први Европљанин на острву био је Фернандо Магелан (1521), а 1565. 

острво је присвојила Шпанија. Године 1668. дошли су шпански мисионари, а 

војска је отпор Чамора сломила тек 1690. Све до 1815. Гуам је био станица за 

снабдевање бродова на путу из Мексика према Филипинима, а у шпанско-

америчком рату припао је Сједињеним Државама (1898). Од 1898. до 1941. острво 

је било прекоморско упориште, а 10. децембра 1941. заузела га је јапанска војска. 

Американци су га освојили после тешких битака (21. јула -10. августа 1944) и 

после рата претворили у једну од највећих, стратешки веома важних 
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ваздухопловних (база Андерсен) и поморских база (поморско-ваздухопловна база 

Агања и Маријанска подморска база). Од 27. септембра 1949. Гуам је под управом 

министарства унутрашњих послова, а од 1. августа 1950. спољашња је територија 

САД са ограниченом унутрашњом аутономијом. 

 

2.19.2. Становништво 

 

Староседеоци су микронежански Чамори са примесама филипинске и 

шпанске крви, мада су због интензивног усељавања већ сада у мањини; већинско 

становништво чине досељеници са Филипина (26 %), САД (10 %), из Кине, 

Јапана, Јужне Кореје и Микронезије. Већина насеља смештена је на обали у 

средишњем и јужном делу острва, а на Северу се налазе велике америчке војне 

базе. 

 

2.20. Северна Маријанска Острва  

 

 

Слика 20. Географски положај Северних Маријанских Острва 

(http://en.wikipedia.org/wiki/File:Northern_Mariana_Islands_on_the_globe_(Southeast_Asia_centered)_

(small_islands_magnified).svg) 
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2.20.1. Историја 

 

Острва су око 1500. пре н. е. населили микронежански Чамори, који су се 

бавили пољопривредом и живели у селима уз обалу. Први Европљанин на 

острвима био је Фернандо Магелан (1521) и назвао их Ислас де лас Ладронес 

(Острва лопова). Године 1668. дошли су шпански мисионари и дали им садашњи 

назив (по Марији Ани, жени шпанског краља Филипа IV). После дугогодишњих 

борби са Чаморима, Шпанци су их 1698. преселили на Гуам (вратили су се тек 

1885). Тада су се на острвима нашли и Каролинци са острва Волеаи и Ламотрека. 

Године 1899. Шпанија је острва продала Немачкој, 1914. заузима их Јапан, а од 

1921. мандатна су територија Лиге народа под јапанском управом. У тешким 

биткама амерички војници јула 1944. освајају Сајпан и Тинијан. Острва су 18. јула 

1947. постала део територије под старатељством УН и америчком управом. 1975. 

потписан је споразум о оснивању посебне територије у политичкој унији са САД 

(изгласан на референдуму 17. јуна 1975, на снази од јануара 1978). Политичка 

унија формално је основана 3. новембра 1986, али је старатељство УН званично 

престало тек 22. децембра 1990.
18

 

 

2.20.2. Становништво 

 

Становници су староседеоци Чамори, доста су измешани са каснијим 

досељеницима, и у 19. веку досељени Каролинци; 53 % досељеника потиче са 

Филипина. из Кине и Кореје. По вероисповести углавном су католици (Чамори и 

Флипинци), а остали су протестанти. Број становника брзо расте, што због 

високог природног прираштаја, што због досељавања. 90 % становника живи на 

Сајпану, док су северна острва углавном ненасељена.  

 

 

                                                 

1. 18
 Карел Натек, Маријета Натек: Државе света, Младинска књига, Београд 2005. стр. 321 
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3. ДЕМОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ НА 

РЕГИОНАЛНОМ НИВОУ 

 

Да би у потпуности разумели демографске прилике Океаније, потребно их 

је анализирати на регионалном, односно суб-регионалном нивоу. 

Регија Океаније се састоји из четири суб-регије: Аустралија и Нови Зеланд, 

Меланезија, Микронезија и Полинезија. Регија садржи 23 политичка ентитета: 17 

независних и 6 зависних територија. 

Поред Аустралије и Новог Зеланда, независне земље су Фиџи, Папуа Нова 

Гвинеја, Соломонска Острава и Вануату у Меланезији; Кирибати, Федералне 

Државе Микронезије, Маршалска Острва, Науру и Палау у Микронезији; Ниуе, 

Кукова Острва, Тувалу, Самоа, Токелау и Тонга у Полинезији. Од зависних 

територија постоје три француске: Нова Каледонија, Француска Полинезија и 

Валис и Футуна; и три америчке: Гуам, Северна Маријанска Острва и Америчка 

Самоа. Нова Каледонија је у Меланезији, Гуам и Северна Маријанска Острва су у 

Микронезији; Француска Полинезија, Америчка Самоа и Валис и Футуна су у 

Полинезији. Нова Каледонија чини само 3% становништва Меланезије, а у 

зависним територијама живи 46% популације Микронезије и 52% популације 

Полинезије. 

Са 34,9 милиона становника, према попису из 2008., Океанија је најмање 

насељена регија на планети. Пацифичка острва, која не укључују Аустралију и 

Нови Зеланд имају само 9,6 милиона становника, што их чини најмање насељеним 

острвским регионом. Кариби имају 41.6 милиона, Индијски океан 22.4 милиона 

када је урачунат и Мадагаскар, док само 3,3 милиона када није. Аустралија и 

Нови Зеланд имају највећи удео у становништву Океаније. 
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Просечан годишњи раст броја становника Океаније од 1975-2005. износио 

је 1,5%, што и није изненађујуће обзиром на то да се највећи удео становништва 

Океаније налази у Аустралији и Новом Зеланду. Стопа раста броја становника 

Океаније слична је оној у Северној Америци (1,1% годишње), мада је стопа раста 

у Аустралији и Новом Зеланду нешто већа због веће имиграције. Она је далеко 

већа од стопе раста у Европи (0,3% годишње). 

 

3.1. Пораст броја становника Океаније од 1950. 

 

Постоје велике разлике у порасту броја становника на суб-регионалном 

нивоу, посебно после 1965-1970., из разлога који су везани за миграције 

становништва. У послератном периоду најмањи природни прираштај забележила 

је Меланезија, бележећи стопу раста испод 2,5% годишње. Међутим, од 1990. 

године, Меланезија бележи највећу стопу раста броја становника од свих суб-

регија Океаније, премашујући чак и Африку. 

Графикон 1. Државе Океаније према броју становника (United Nations, Department of Economic and 

Social Affairs (UNDESA), World Population Prospects 2008.) 
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Пораст броја становника у Микронезији је био веома висок, око 3% пре 

1985. (оштар пад забележен је између 1970. и 1975, а узрок је био привремени пад 

стопе фертилитета у Кирибатима и талас емиграције из Федералне Државе 

Микронезије). Од 1985. раст је знатно успорен и пао је на 1,2% од 2005-2012. као 

резултат повећане емиграције из Федералних Држава Микронезије, Маршалских 

острва, Палауа и Науруа. 

Број становника Полинезије је растао брзо у послератном периоду са 

стопом раста од око 3%. све до раних 1960-их, као резултат врло високе стопе 

фертилитета. Масовна емиграција у комбинацији са умереним опадањем стопе 

фертилитета довела је до опадања природног прираштаја, који је био негативан од 

1980-1985. Од средине 1980-их, строга политика имиграције и неповољни 

економски услови у Аустралији и Новом Зеланду, довели су до благог смањења 

имиграције из Полинезије, али је то било довољно за благи опоравак природног 

прираштаја (тренутно износи 0,5% годишње).
19

 

Природни прираштај изолованих региона на Карибима и у Индијском 

океану никад није био негативан, али је стопа природног прираштаја успорена 

1960-их, као резултат пада стопе фертилитета и емиграције. Од 2005-2012. 

природни прираштај у тим подручјима и даље бележи раст од 1,3% годишње. 

Полинезија је стога област са највећом стопом емиграције на свету. 

Одлазак војске из Гуама после Другог светског рата и емиграција, мада на 

ниском нивоу, из Нове Каледоније, били су фактори умереног раста броја 

становника (1,5%) у раним 1950-им. Од 1960-их, међутим, ове територије су 

претрпеле неколико таласа имиграције: трупе стациониране на Гуаму, радници 

уговорци током експанизије рудника никла у Новој Каледонији, емигранти из 

Самое у Америчку Самоу. Нагло успоравање раста после 1980. је последица 

демографске транзиције у Француским територијама и од успоравања имиграције 

на Америчким територијама. Упркос томе, природни прираштај је остао на 1,7% у 

2000-им са мало разлика између појединих ентитета. Архипелази Валис и Футуна 

су, супротно томе, биле захваћене великим емиграцијама, сличним онима из 

мањих земаља Полинезије. У Северним Маријанским Острвима, висок природни 

прираштај у 1990-им, био је резултат привремено повећане имиграције од стране 

                                                 
19

 .-L. Rallu: The Demography of Oceania from the 1950s to the 2000s, The Australian National 

University, Canberra, 2012., стр. 15 
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великог броја женских радника које су се запошљавале у текстилној индустрији. 

Од 2005, број емиграната почиње да расте. 

Графикон 2 упоређује претранзиционални пораст броја становника између 

1960. и 1965. и онај између 2000. и 2005. Већина земаља заједно са Француским 

територијама је имала просечну стопу природног прираштаја од 3% у 1960-им. 

Мале земље Полинезије (Кукова Острва, Ниуе и Токелау), заједно са Валисом и 

Футуном су биле једине захваћене емиграцијом (са стопом природног прираштаја 

од око 1% и негативним 

природним прираштајем у 

Токелау), док је Науру 

бележио пораст узрокован 

имиграцијом рудара. Од 

тада раст броја становника 

се успорио у свим земљама 

осим у две. Недавно 

повећање природног 

прираштаја у Северним 

Маријанским Острвима, 

као што је горе наведено, 

узроковано је имиграцијом 

женских радника које су 

се запошљавале у 

текстилној индустрији. 

Раст стопе природног прираштаја у Папуи Новој Гвинеји узрокована је повећањем 

стопе фертилитета и смањењем стопе морталитета. 

Да сумирамо, раст броја становника у Аустралији и Новом Зеланду је 

успорен у суштини због пада стопе фертилитета по завршетку бејби бума. Упркос 

сталним имиграцијама, стопа природног прираштаја је пала са 2% између 1960. и 

1065. на свега 1,2% између 2000. и 2005. У земљама Меланезије, изузимајући 

Фиџи, природни прираштај је незнатно опао, а у Папуи Новој Гвинеји је чак и 

повећан. Од осталих земаља, смањење стопе раста, испрекидано наглим и 

великим варијацијама, је највеће у оним земљама које су биле захваћене великим 

Графикон 2. Претранзиционални пораст броја становника између 

1960. и 1965. и  између 2000. и 2005(извор: United Nations. Department of 

Economic and Social Affairs (UNDESA),World Population Prospects (2008). 
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миграцијама и у онима у којима опада стопа фертилитета. Миграције у зависним 

територијама варирају непредвидиво под утицајем промена у економској и војној 

ситуацији. Раст природног прираштаја у Француским територијама је све мањи 

због транзиције фертилитета. 

Иако је раст природног прираштаја успорен, он остаје постојан у многим 

земљама. Док се у целом региону између 1965. и 2005. број становника повећао за 

88% (од тога у Аустралији и Новом Зеланду за 72%), у неким земљама се 

утростручио (за 340% у Соломонским Острвима, за 290% у Вануату, а за 270% у 

Папуи Новој Гвинеји). У Полинезији се број становника повећао за 150%. У 

Тонги се повећао само за 20%, а за 45% у Самои, док су негативан раст 

забележила Кукова Острва, Токелау и Ниуе (где становништво представља само 

30% своје величине из 1960. године).
20

 

 

3.2. Претпоставке до 2050. 

 

Претпоставља се да ће до 2050. постојати велике разлике у броју 

становника између суб-региона Океаније и између земаља у њима. Очекује се 

повећање броја становника целе Океаније за скоро 53% што представља годишњи 

просек од 0,9% (табела x и слика x). Аустралија и Нови Зеланд се налазе нешто 

испод овог просека са укупним растом од 39%, што на годишњем нивоу износи  

0,7%. Међу изолованим суб-регионима, процењује се да ће највећи пораст броја 

становника имати Меланезија (99%, односно 1,5% годишње). Становништво 

Полинезије ће забележити мало повећање од 29%, односно 0,6% годишње, које би 

могло да буде још и мање у зависности од миграционих трендова у будућности. 

 

 

 

                                                 
20

 
20

 .-L. Rallu: The Demography of Oceania from the 1950s to the 2000s, The Australian National 

University, Canberra, 2012., стр. 38 
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33. Наталитет, морталитет и природни прираштај 

 

Здравствена ситуација на Пацифику после Другог Светског Рата је била 

изузетно лоша са великим распрострањењем сексуално преносивих и 

инфективних болести укључујући и туберкулозу, и са неадекватним системом 

здравствене заштите. У Француској Полинезији и међу Маорима на Новом 

Зеланду запажа се повећана смртност код трудница до касних 1950-их, а на 

Вануату до 1970-их година. Овај тренд се запажао и у осталим земљама 

Меланезије. Већина популације западне Меланезије још увек живи у руралним 

подручјима, удаљеним од малих колонијалних градова, где практично немају 

приступ модерним медицинским установама. Побољшање система здравствене 

заштите, захваљујући присуству америчких војних база, довело је до смањења 

стопе морталитета и пораста стопе фертилитета. 

Графикон 3. Претпоставке у промени броја становника до 2050.. извор (United Nations, 

Department of Economic and Social Affairs (UNDESA), World Population Prospects 2008.) 
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Аустралија и Нови Зеланд су једине земље у Океанији где је стопа 

смртности већ била испод 10 ‰ до краја 19. века, што је последица врло ране 

демографске транзиције. У другим земљама демографска транзиција је почела 

1950-их, са рапидним смањењем смртности у свим суб-регионима. Ниво 

морталитета је ипак показивао неједнакости: 25 ‰ у Меланезији, 15 ‰ у 

Микронезији и Полинезији и мало испод 15 ‰ у зависним територијама. Са 

завршетком бејби бума, стопа наталитета је знатно пала у Аустралији и Новом 

Зеланду у 1960-им и 1970-им годинама, од 24 ‰ у 1950-им, на 16 ‰ између 1975. 

и 1990. до 12 ‰ у 2000-им. Међутим, пад наталитета је донекле успорен 

имиграцијом младих људи. Транзиција фертилитета касно долази до пацифичких 

острва. 1950. је стопа наталитета била изразито висока и износила 45 ‰ у 

Меланезији и Полинезији, а чак 50 ‰ у Вануату и Самои. Због великог броја 

европског становништва, у зависним територијама стопа наталитета се кретала 

између 30 и 45 ‰ а стопа се благо повећавала до 1960. због имиграције. Стопа 

наталитета је полако опадала у Меланезији до 35 ‰ на крају 20. века, а до 32 ‰ у 

2005. Највећи пад наталитета догодио се у Полинезији где је емиграцијом смањен 

број одраслих особа у репродуктивном добу и где су физички раздвојени парови и 

тиме поремећен нупцијалитет. Након пада на 35 ‰ 1970. године, наталитет је 

остао изнад 30 ‰ све до краја 20. века. У Микронезији, наталитет је почео споро 

опадати у раним 1970-им годинама све до средине 80-их (40 ‰). Наталитет је 

константно опадао у зависним територијама, убрзавајући се негде средином 70-

их, да би се до краја 20. века спустио на 20 ‰. 

Годишња стопа природног прираштаја у Аустралији и Новом Зеланду је 

опала са 1,5% у 1950. на мање од 1% до 1975. и износила је 0,6% на крају 20. века. 

На Пацифичким острвима, стопа природног прираштаја је порасла после 1950. 

након пада морталитета. Почевши од 1,7% између 1950. и 1955, стопа природног 

прираштаја је остала изнад 2,5 % у Меланезији све до краја 20. века. Највећи раст 

природног прираштаја забележен је у Полинезији до средине 1960-их (3,5%), 

након чега је почео нагли пад са 3% 1965. на 2,5% 1990, а до краја 20. века је пао 

испод 2,5%. У зависним територијама, стопа природног прираштаја је опала са 3% 

1965. на 1,5% на крају 20. века. 
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На крају, у поређењу са транзицијом морталитета, транзиција наталитета 

релативно касни, због тога што је на стопу наталитета много утицала емиграција у 

Полинезији и Меланезији. Са изузетком Фиџија, Меланезија показује спор модел 

транзиције. Микронезија показује заосталу транзицију морталитета и наталитета, 

посебно у Маршалским острвима где је фертилитет био у просеку 8 детета по 

жени у раним 1980-им. Међутим, у великом броју земаља, као на пример у 

Кирибатима, стопа фертилитета је опала раније, док су Федералне Државе 

Микронезије јасно следиле спори модел транзиције (графикон 4). У Полинезији је 

транзиција била бржа, а стопа природног прираштаја данас износи преко 2%. 
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Графикон 4. Демографска транзиција од 1950-2005.. извор (United Nations, Department of 

Economic and Social Affairs (UNDESA), World Population Prospects 2008.) 
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3.4. Нупцијалитет и диворцијалитет 

 

Пацифик је познат по другачијим сексуалним нормама и по 

традиционалним облицима заједнице, посебно у западној Полинезији (на 

Тахитију, Куковим Осстрвима, Хавијима). Полигамија се некада увелико 

практиковала у Пацифичким острвима, а јавља се и данас као маргинална појава у 

Малезији (изузев Фиџија). Заједнице су “нормализоване” појавом грађанских и 

верских бракова, али трајне ванбрачне заједнице су и даље раширене у целој 

источној Полинезији. Наслеђе оваквог културолошког концепта је и даље 

видљиво у данашњим друштвима Пацифика.
21

 

Главни извор података о браковима и заједницама је попис, мада су нам 

детаљнији подаци доступни за оне земље у којима су одржане ДХС анкете. 

Пописи у острвским земљама забележили су велики број “легалних бракова”. У 

територијама Сједињених Држава парови могу да пријаве брачно стање за које 

они просуде да је прикладно, док у Француским територијама се бележе једино 

правно признати бракови. Аустралија, а од недавно и Нови зеланд бележе 

незваничне заједнице. Све ово отежава стварање праве слике о брачности у 

Океанији као целини. 

                                                 
21

  .-L. Rallu: The Demography of Oceania from the 1950s to the 2000s, The Australian National 

University, Canberra, 2012., стр. 43 
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3.4.1. Број година приликом склапања првог брака 

 

Просечан број година код жена приликом склапања првог брака у 

Аустралији и Новом Зеланду је приближно 29 (табела x). Ово касно доба за 

склапање брака је узроковано великим бројем ванбрачних заједница: у Новом 

Зеланду је 2001. просечан број година код склапања првог легалног брака био 30. 

Легални бракови се у Француским територијама склапају још касније (у просеку у 

32. години у Новој Каледонији и Француској Полинезији). 

У острвским земљама, у Меланезији, Кирибатима и Маршалским 

Острвима, просечан број година код жена, приликом склапања првог брака износи 

између 22 и 23, што је знатно мање у односу на Аустралију, Нови Зеланд и 

Француске територије. У Тонги и Самои је тај број нешто већи (између 24 и 26 

Графикон 5. Просечан број година приликом склапанја првог брака. извор 

(United Nations, Department of Economic and Social Affairs (UNDESA), World 

Population 

Prospects 2008.) 
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година). У Палауу и Америчким територијама, Гуаму и Северним Маријанским 

Острвима просечан број година приликом склапања првог брака износи 26. 

Разлика у просечном броју година приликом склапања првог легалног 

брака код мушкараца и жена у Аустралији, Новом Зеланду и Француским 

територијама износи 2 године, у Меланезији износи 3 године, а у Полинезији и 

Микронезији износи између 2 и 2,5 година (табела x). 

Полигамија 

ДХС истраживања из 2007. године показују да 2% мушкараца у 

Соломонским Острвима живе у полигамијским заједницама. Полигамија је чешћа 

у руралним (2,3%) него у урбаним подручјима (1,0%) и међу мушкарцима који 

имају само основно образовање (2,8%), него код мушкараца са средњом стручном 

спремом и факултетом (1,2%). Постала је уобичајена пракса да мушкарци имају 

једну жену у граду, а другу у селу, због великог броја миграната на релацији село-

град. 

Полигамија са запажа и у Папуи Новој Гвинеји, а нешто мање, и у Вануату. 

Према подацима ДХС-а, 18,3% жена је живело у полигамским заједницама у 

2006-ој, док је тај проценат 1996. износио 14,2%. 

 

3.4.2. Разводи и сепарације 

 

Велики религијски утицај у Океанији је учинио развод социјално 

неприхватљивим. У тим земљама где тај религијски став има велики утицај, број 

људи који су незванично раздвојени је вишеструко већи од оних који су легално 

разведени. 

Проценат разведених жена између 45 и 49 година, по најновијем попису је 

знатно већи у Аустралији и Новом Зеланду (20%), него у острвским земљама (5%) 

(слика x). Међутим, у Самои и Соломонским Острвима, већи је број разведених 

жена између 40 и 44 године, него између 45 и 54, што указује на то да је развод 

заступљенији међу млађим паровима. 

У Микронезији, Полинезији и Фиџију, због великог броја ванбрачних 

заједница, људи лако склапају нове заједнице, након сепарације, због тога је у 

овим крајевима низак степен развода брака. 
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3.5. Старосна структура становништва 

 

Фертилитет, наталитет, морталитет и миграције заједно утичу на старосну 

структуру становништва, која је означена просечном старошћу, полном 

структуром и издржаваним становништвом. Због специфичне структуре пост-

транзиционалне фазе развоја становништва, у Аустралији и Новом Зеланду је 

просечна старост становништва 36 година. У зависним територијама, просечна 

старост је 28 година, док је становништво острвских земаља изузетно младо са 

просечном старошћу између 20 и 21 годину. 

 

3.6. Полна структура становништва 

 

У Океанији је приближно исти број мушкараца и жена, слично као у 

југоисточној Азији (табела x). Суб-регија Аустралије и Новог Зеланда је једина 

област у Океанији где је више жена него мушкараца, на сваких 100 жена долази 

просечно 98 мушкараца, значајно више него у развијеним земљама (94,3/100). 

Разлог томе је имиграција претежно мушког становништва, што поништава утицај 

дужег животног века код жена на ову статистику. Број мушкараца је већи у 

острвским земљама и у зависним територијама, првенствено због имиграције 

војника у Гуаму. У Микронезији и Полинезији је за нијансу већи број мушкараца 

због имиграције претежно мушког становништва. 

 

3.7. Образовна структура становништва 

 

Стопа неписмености код одраслих који имају више од 15 година на 

Пацифичким острвима нису доступни у међународним базама података. Због тога 

се користе МГД базе података за одрасле између 15 и 24 године. Подаци су узети 

из пописа који не прецизира трајање образовања. Такође је тешко да се утврди да 

ли су појединци завршили основну школу или три (или четири године) које се 
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сматрају неопходним да би појединац научио да чита и пише. Међутим, 

неуобичајено је да млади људи не заврше основну школи, осим у Меланезији. 

 

3.7.1. Неписменост међу младима 

  

Подаци из 1990. године, коју МДГ узима као референтну годину, показују 

висок ниво писмености у већини земаља. Неписменост је ретка међу појединцима 

између 15 и 24 године. Мање од 1% људи у овом добу је неписмено у већини 

острвских земаља (табеле xx). Међутим, у Меланезији је стање знатно другачије. 

14% младих у Вануату, 16% у Соломонским Острвима и 33% у Папуи Новој 

Гвинеји је неписмено. У Микронезији је такође раширена неписменост међу 

младима. 29% младих у Федералним Државама Микронезије, 15 % у Мршалским 

Острвима и 4% у Кирибатима је неписмено. Мисионарске школе основане у 

Полинезији осигурале су брзи раст стопе писмености. Подаци о писмености 

према полној структури се налазе у табели x. 

 

3.8. Миграције 

 

Интернационалне миграције играју значајну улогу у историји Океаније, 

како у Аустралији и Новом Зеланду, тако и на Пацифичким острвима (табела x). 

Миграције су највише утицале на данашњу економску ситуацију Океаније. 

 

3.8.1. Миграционе мреже 

 

Све до 1980-их, имигранти који су насељавали Аустралију и Нови Зеланд 

су углавном потицали из Европских земаља. Од тада, број имиграната који потичу 

из Азије и остатка света се знатно повећао.
22

 

Мигранти из острвских земаља имају тенденцију миграционих кретања ка 

развијеним земљама Океаније, док су миграције између ових земаља мале, са 

изузетком Фиџија и зависних територија. Миграције у зависним територијама су 

подељене на Француске и Америчке миграционе мреже. Нова Каледонија прима 

                                                 
22

 .-L. Rallu: The Demography of Oceania from the 1950s to the 2000s, The Australian National 

University, Canberra, 2012., стр. 50 
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велики број имиграната из Вијетнама након његовог поновног уједињења. 

Емигранти из Америчких територија теже емиграцији у Сједињеним Државама. 

Ове територије примају имигранте из Азије, посебо Гуам, Палау, Северна 

Маријанска Острва и Америчка Самоа. 

Миграционе мреже осталих острвских земаља је обликовала историја 

колонијализма. Становници бивших Новозеландских колонија (Кукова Острва, 

Ниуе и Токелау) имају привилегован приступ Новом Зеланду. Транс-

Тасманијским споразумом између Аустралије и Новог Зеланда је омогућена 

слобода кретања становника између ове две земље. Од 1980. транс-Тасманијска 

кретања су се значајно повећала. Америчка Самоа је постала кључна транзитна 

област за имигранте Сједињених држава, а број имиграната се такође знатно 

повећао од 1980. Тонга, бивши Британски протекторат, је постала у каснијем 

стадијуму емигрантска земља са највећим бројем емиграната ка Сједињеним 

државама. У Фиџију (бившој Британској колонији), емиграција је знатно порасла 

након 1987, када су многи Индијци напустили земљу и узроковали нагло смањење 

Индијске популације. Ово становништво је тежило емигрирању у развијене земље 

Пацифика, укључујући и Канаду, а број миграната се још више повећао од 2000. 

до 2006. Меланезијски Фиџианци су почели нагло да емигрирају 1990-их, 

превасходно у Аустралију и Нови Зеланд, а нешто мање у Сједињене Државе. Ови 

миграциони токови су од недавно увећани. 

Од бивших Британских колонија, Кирибати, Тувалу, Соломонска Острва, 

Вануату, као и бивша Аустралијска колонија, Папуа Нова Гвинеја, имају 

ограничен приступ Новом Зеланду, по споразуму ПАЦ-а, тако да је ниво 

миграција остао на ниском нивоу. Највећи број емиграната из ових земаља су 

студенти и факултетски образовани људи. 

Међу-Пацифичке миграције биле су првенствено усмерене ка Фиџију, због 

Универзитета Јужног Пацифика. Радничке миграције су тек у скорије време узеле 

маха. Раднички мигранти су пре свега Фиџијци који раде у туризму на Куковим 

Острвима, Микронежани који раде у туризму и у грађевинској индустрији у 

Палауу, Кирибатски и Тувалуански радници који раде у рудницима Нуаруа и 

радници из Кирибата, Тувалуа и Фиџија, који раде на бродовима иностраних 

компанија. 
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4. НАСЕЉА 

 

4.1. Први трагови насељености 

 

У абориџинској култури Аустралије постоји обред звани Церемонија сна 

кише. Изводи се уз звуке диџеридуа, дувачког инструмента направљеног од 

дугачког дебла еукалиптуса које су издубили термити. Дебло се љушти, чисти и 

затим украшава сликама из абориџинске митологије. На крају, на део за уста 

додаје се восак. 

Реч диџериду је искварен изговор једног од 50 назива које су овом 

инструминту доделили разни абориџински народи. Инструмент се користи већ 

15.000 година, што потврђују и слике на стенама у Националном парку Какаду у 

северној Аустралији. Према Унеску, који је абориџинску музику уврстио у збирку 

светске традиционалне музике, диџериду је остао исти као и пре 40.000 година, 

другим речима, још од времена насељавања аустралијског континента. 

Током плеистоцена ниво мора био је за неколико десетина метара нижи од 

данашњег. Аустралија је вероватно била повезана с Новом Гвинејом ниским 

појасом копна, као што су и острва југоисточне Азије некада била спојена с 

континентом формирајући тако велико полуострво. Први становници нове земље 

могли су лако да пређу уски појас мора између Азије и Аустралије, јер није био 

шири од 65 километара. 

Према неким археолозима, људи су у Аустралију почели да пристижу пре 

70.000 година или чак 100.000, али, примена различитих критеријума за датовање 

имала је за последицу велике варијације у одређивању тако удаљених епоха. 

Ипак, нема сумње да је Хомо сапиенс почео да насељава континент пре више од 

40.000 година, а све раније насеобине вероватно су биле толико раштркане или 

пролазне да од њих није остао никакав археолошки траг.
23

 

У сваком случају, абориџинске културе никада нису развиле цивилизацију 

која би градила било какве споменике или макар грађевине што би могле 

                                                 
23

 Марко Катанео: Старе цивилизације, Народна библиотека Србије, Београд, 2004. стр. 208 
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преживети миленијум,. као што се то десило на другим континентима. Обичаји 

тих народа остали су суштински исти све до доласка Европљана у 18. веку. Као 

номади, организовани у мале заједнице ловаца сакупљача, урођеници су 

наставили да живе у привременим склоништима или скромним колибама 

направљеним од трошног материјала. Никада нису знали за пољопривреду, нити 

су имали неки писани језик. 

С археолошког становишта, све што је остало иза аустралијских народа, 

поред изузетне културне ризнице преношене усмено с генерације на генерацију, 

јесте историјска књига представљена сликама на стенама у Националном парку 

Какаду, али то нам неће много помоћи у откривању вела тајне који обавија 

историју човека на овом континенту. 

 

4.2. Национални парк Какаду 

 

Према 

абориџинском предању, 

први преци из времена 

Постанка који су осликали 

стене били су Мими, 

духови које је послала 

Варамурунгунџи, „Мајка 

Земља“. Мими, те кључне 

фигуре из абориџинског 

мита о стварању света 

заснованог на Времену сневања (Постанак), научили су сликарству неке људе, док 

су остали учили гледајући. На крају свог путовања, неки од предака насликали су 

на каменим зидовима своје портрете, створивши тако „ђанг“ (места Сневања) и 

„ђанг анђамун“ (опасна места Сневања), приступ овим последњим су имали само 

Старци, што је вероватно погрешан изговор имена тог народа. Слике се налазе на 

целој територији, а највише их има на стрминама на Арменовој земљи, на 

суседном платоу у алувијалној равници. За археологе, који су у тој удаљеној 

Слика 21. Слике на пећинским зидовима у Националном парку 

Какаду (http://en.wikipedia.org/wiki/Rock_art) 



81 

 

северној Аустралији открили 5 000 локалитета и процењују да треба пронаћи још 

10 000 слика, 7 000 шара усечених и зидове Какадуа представљају драгоцено 

средство за тачније утврђивање времена насељавања Аустралије. 

Све до скора, датовање помоћу радиоактивног угљеника говорило је да је 

та област била насељена пре 25 000 година. Међутим, 1990. године велики 

археолог Рајс Џонс уз помоћ термолуминисцентних метода открио је да је оруђе 

пронађено на локалитету Наувалабила, посебно делови окера коришћени за 

сликање, старо између 53 000 и 59 000 година.
24

 

Једна од неспорних вредности сликарства из Какадуа јесте да насликани 

мотиви помажу у откривању њихове старости, пошто многи од њих приказују 

животиње које су нестале с континента, тако да су морале бити насликане макар 

мало пре њиховог изумирања. 

За аустралијске Абориџине сликање на стенама остало је најважнија форма 

изражавања, чак и после контакта са Европљанима. Једна од најважнијих збирки 

слика из Какадуа налази се у стеновитом склоништу Убир. На једној слици је 

приказан белац који носи панталоне, кошуљу и држи руке у џеповима, док други 

белац, с лулом у устима и рукама на куковима наређује Абориџинима. 

 

4.3. Прва колонијална насеља 

 

Ако цртежи на стенама из Националног парка Какаду, који говоре о дугој 

историји аустралијских Абориџина, ишта доказују, наша врста је населила 

најјужнији континент пре најмање 40 000 година. У то време Аустралију је с 

Новом Гвинејом вероватно повезивала једна ниска превлака, а острва Сундског 

архипелага била су спојена с континентом и формирала пространо полуострво. 

Искористивши предности изузетно повољних климатских услова, издвојене групе 

првих модерних хомо сапиенса прешле су мореуз који је раздвајао континенталну 

Азију од Аустралије и настаниле се у новој земљи. 

                                                 

1. 24
 Марко Катанео: Старе цивилизације, Народна библиотека Србије, Београд, 2004. стр  
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Аустралијски Абориџини су од тада живели у складу с традицијом која се 

преносила с поколења на поколење, стварајући своје митове и друштвену 

структуру. Наставили су да живе као ловци-сакупљачи и никада нису ушли у 

метално доба. Између 7 000. и 5 000. године пре н. е. из југоисточне Азије стиже 

нови талас досељеника, који су донели са собом пољопривреду и технике градње 

кануа и почели да праве прве керамичке предмете на континенту. 

У западном свету, где су се у међувремену развила сложена технолошка 

друштва, људи су још у првом раздобљу наше ере фантазирали о постојању 

аустралијског континента, за који се сматрало да се налази негде на југу у 

Индијском океану. Али систематична потрага за тим далеким земљама почела је 

тек у доба истраживања, после открића Америке. Прво опловљавање Земље, од 

1519. до 1522. године, следило је руту која је пресецала Пацифик далеко на 

северу. Према дневнику Антонија Пигафете, шпанска флота под португалским 

заповедником Фердинандом Магеланом, који је 27. априла 1521. погинуо у бици 

на једном филипинском острву, пловила је између острва у Сундском архипелагу 

и скоро дотакла западну обалу Аустралије пре него што се окренула на запад и 

запловила кући. 

Требало је да прође скоро цео век пре него што је први Европљанин - 

холандски морепловац Вилијам Јансон - крочио на аустралијски континент; то је 

било 1606. године. Али Јансон је био убеђен да је стигао на Нову Гвинеју. Десет 

година касније, његов земљак Дирк Хартог је схватио да су холандски једрењаци 

стигли до западне обале Terra Australis Incognita из записа Клаудија Птолемеја, 

јужни континент који је, према древним изворима, морао постојати да би чинио 

противтежу Азији и Европи на овој немирној планети. Један други Холанђанин, 

Абел Тасман, открио је Нови Зеланд и Тасманију између 1642. и 1644. 

Холанђани су међутим сматрали да је клима у том новом свету 

неподношљива (у ствари, искрцали су се на најнегостољубивију обалу, 

карактеристичну по дугим, сушним летима) и на основу првог контакта 

закључили да земље јужно од Сунда немају никакав економски потенцијал. Тако 

је долазак Европљана одложен све до 1770, када је капетан Џејмс Кук поново 

открио континент на свом путу ка идиличним полинежанским острвима. Брод 

Подухват је напустио Енглеску 25. августа 1768. и запловио ка Тахитију с 



83 

 

деведесет четворицом људи на палуби, то јест бродском посадом и групом 

научника предвођеном сер Џозефом Бенксом. Научнике је 3. јуна 1769. упутило 

Лондонско краљевско друштво да прате и документују кретање Венере преко 

Сунчевог диска. Пошто је напустио Друштвена острва, названа тако у част 

покровитеља тог путовања, легендарни енглески морепловац је кренуо на запад и 

пронашао сидриште за Подухват у предивној ували коју је назвао Ботанички 

залив. Онда је кренуо низ обалу и нешто северније открио широки залив који је 

залазио више од шест километара у унутрашњост копна.  

Непуних двадесет година касније, 18. јануара 1788, следећи Бенксове 

назнаке, капетан Артур Филип је упловио у тај залив с товаром од осамсто 

затвореника из Енглеске и одлучио да ту оснује прву енглеску насеобину у 

Аустралији. Назвао ју је Сиднејски залив, у част британског министра Томаса 

Таунзенда, првог виконта Сиднеја. Живот је у почетку био тежак. Требало је што 

пре засадити усеве да колонија не би гладовала. Али затвореници никада пре нису 

радили на земљи, при чему многи нису ни имали намеру да се тиме баве, док су 

морнари били незаинтересовани за одржавање дисциплине. Свега неколико 

година касније, живот неких 2.000 становника прве колоније Нови Јужни Велс 

полако се усталио и ускоро су почели да пристижу нови колонисти. 

Протекло је преко два века од оснивања прве насеобине „имиграната”, а 

Сиднеј се, с четири милиона становника, и даље може сматрати за једини прави 

велеград бескрајног полупустињског континента. Аустралија има мање од 20 

милиона становника на територији од скоро 5,2 милиона квадратних километара. 

Да би се, међутим, употпунила географска слика Океаније, морамо додати Нови 

Зеланд, Папуу Нову Гвинеју, Нову Каледонију и безброј острва из удаљених 

архипелага Микронезије, Меланезије и Полинезије, од којих су многа чак и данас 

егзотична и практично неистражена - или то макар важи за она која нису 

претворена у ексклузивна туристичка одмаралишта. 
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4.4. Већа градска насеља Аустралије и Океаније 

 

Сиднеј је главни град аустралијске државе Нови Јужни Велс. Сиднеј је 

највећи град по површини у јужној хемисфери и најнасељенији град у Аустралији. 

Према попису из 2012. у граду је живело 4.667.283 становника, од чега 170.000 

станује у централној зони. Артур Филип, вођа тзв. Прве флоте, основао је прву 

европску колонију 1788. у Сиднејској ували.  

Сиднеј се налази у југоисточном делу аустралијске обале. Изграђен је око 

залива Порт Џексон. Сиднеј је највећи финансијски центар Аустралије. Водеће 

привредне гране су пословне услуге, производња, туризам, медији и здравство. 

Сиднеј је веома важна светска туристичка дестинација, познат по плажама и две 

знаменитости - Сиднејској опери и Сиднејском лучком мосту. Град је окружен 

националним парковима и многобројним заливима, рекама и увалама. Према 

истраживању из 1999, Универзитет Лоубороу класификује Сиднеј као бета град са 

9 поена - на истом нивоу са Сан Франциском, Торонтом и Цирихом. Сиднеј је био 

домаћин многих спортских, културних и политичких догађаја и приредби попут 

Игара Комонвелта 1938, Летњих олимпијских игара 2000., Рагби купа 2003 као и 

самита АПЕК-а 2007., а 2008. у Сиднеју је одржан Светски дан младих. 

Према истраживању о трошковима живота, Сиднеј је најскупљи град у 

Аустралији и 21. најскупљи град на свету. 

Простор данашњег Сиднеја су пре 40.000 година насељавали аустралијски 

староседеоци Абориџини. Проналазач Аустралије, Џејмс Кук, је 1770. први пут 

стигао на тло Аустралије у 

заливу Ботани Беј на простору 

данашњег Сиднеја. Град је 

основао британски адмирал Арт

ур Филип 1788. године као прво 

британско насеље на простору 

Аустралије. Филип је град 

назвао Њу Албион, али је 

касније преименован у „Сиднеј“ 

према британском министру 

Слика 22. Сиднејска опера (http://opusteno.rs/arhitektura-

f129/sidnejska-opera-sidnej-australija-sydney-opera-house-

t19488.html) 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%88%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%81
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/1788
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/1999
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унутрашњих послова Томасу Таунсхенду, лорду од Сиднеја. Европљани су 

уништили стара насеља Абориџина који су настрадали због болести на које нису 

били имуни. 

У првим годинама постојања града дошло је до сукоба између гувернера и 

војних официра, што је била једина војна побуна у аустралијској историји. 

Средином 19. века откривено је злато у Батхурст, 150 км од Сиднеја, због чега су 

у Сиднеј дошли многи насељеници те је град од 1850. до 1870. нарастао са 40.000 

на 200.000 становника. 

Откриће злата било је главни подстицај развоју Сиднеја. Град је постао 

већи од тадашњег главног аустралијског града Мелбурна, те је желео 

постати главни град. Дошло је до сукоба између два града па је 

склопљен компромис према којем је главни град постала Канбера између њих. 

У 20. веку Сиднеј се индустријализира и брзо расте те премашује број од 1 

милион становника. 1932. је изграђен познанти Сиднејски лучки мост, а 1973. је 

изграђена Сиднејска опера. 

Хобарт је главни град аустралијске државе Тасманије. Основан је 1804. и 

други је најстарији град у Аустралији. Према процени из 2006. у граду је живело 

216.959 становника. Хобарт се налази на ушћу реке Дервент на југоистоку острва. 

Простире се на површини од 1,357 км². 

Град се првобитно звао Хобартон и назван је по Лорду Хобарту. Први 

становници око Хобарта су били припадници абориџанског племена Мухенир. 

Њих су убрзо протерали надолазећи колонисти и осуђеници. 

Централна хобартска општина броји 47.319 становника. Око 17,5 % 

урбаних становника је рођено изван Аустралије, углавном у Уједињеном 

Краљевству, Новом Зеланду, Немачкој и Италији. 

Град је финансијски и административни центар Тасманије, а такође служи 

и као пункт за одлазеће аустралијске и француске експедиције на Антарктик. За 

Хобарт се у прошлом веку веровало да ће до 2010. године бити милионски град, 

али до тога није дошло због пада интересовања за истраживање Антарктика. 
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Мелбурн је град 

у аустралијској федералној 

држави Викторији. Главни 

је град Викторије и по 

попису из 2001. имао је 

3.366.542 становника.. 

Други је град по 

величини Аустралије. 

 

Мелбурн је велики индустријски и трговачки центар. Многе аустралијске и 

мултинационалне компаније послују тамо - једна трећина највећих компанија у 

Аустралији је смештено у Мелбурну. Највећи аеродром Аустралије налази се у 

Мелбурну. У граду постоји 7 универзитета. Већи део ауто индустрије производи у 

Мелбурну укључујући Холден, Форд и Тојоту.  

Град су 1834. основали Џон Бетмен и Џон Паско Фокнер. У току златне 

грознице град добија велики број становника. Био је главни град целе државе у 

наредним годинама. 1956. године у њему су одржане Олимпијске игре.
25

 

Бризбејн је главни град и уједно најнасељенији град 

аустралијске државе Квинсленд. Он је трећи град у Аустралији по броју житеља. 

Према процени из 2012. у граду је живело 2.189.878 становника. 

Бризбејн је један од најзначајнијих градова Аустралије. Налази се између равнице 

Бризбејнске реке и Великог (Тихог) океана, на југоистоку Квинсленда. Град је 

добио име по Томасу Бризбејну, гувернеру Новог Јужног Велса који је ту 

функцију обављао у периоду од 1820. до 1825. године. Град је првобитно био 

смештен 40 км од свог садашњег места. Представљао је сеоце у коме је живела 

казнена колонија. 

Колонија се 1825. преселила на територију данашњег Бризбејна. Од 1842. 

град се нагло шири. Коначно је 1859. одлучено да град постане престоница 

Квинсленда. Град се развијао споро после Другог светског рата када је имао 
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Слика 23. Мелбурн (http://www.pogodak.rs/putovanja/melburn/) 
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Слика 24. Перт 

(http://www.krstarenja.rs/sr/luke/sad/miami?countryId

=166&portId=149) 

важну улогу у савезничкој борби, као седиште Југозападног пацифичког штаба 

генерала Дагласа Макартура. 

Перт је административни 

центар и најнасељенији 

град Западне Аустралије, једне од 

аустралијских држава. Према 

процени из 2012. у граду је живело 

1.897.548 становника. Са својих 1.6 

милиона становника у широј 

околини Перт је четврти град по 

величини у Аустралији 

после Сиднеја, Мелбурна и Бризбејна. 

Са трендом раста од 2% годишње, Перт је град који се најбрже развија 

уАустралији. Град се налази на обали Индијског океана и реке Свон. Био је 

домаћин Игара Комонвелта,1962. године.  

Пре него што су Европљани населили овај крај, овде су боравили племена 

Вхадјук и Нунгар пре 40.000 година. Доказ су археолошке ископине близу 

реке Свон. Пре 1829. овај крај се звао Борло, име које су му дали Абориџини. 10. 

јануара 1697. године се Перт први пут појављује у европској документацији у 

списима холандског капетана Виљема де Влеминга. 

Перт је 1829. основао капетан Џејмс Стирлинг. Име је добио по 

месту Перт у Шкотској које је данас далеко мање и има свега 43 хиљаде 

становника.
26

 

Аделејд је административни центар и најнасељенији град  Јужне 

Аустралије, једне одаустралијских држава. Према процени из 2012. у граду је 

живело 1.277.174 становника. Са својих 1,1 милиона становника у ширем 

подручју пети је град по величини у Аустралији после Сиднеја, Мелбурна, 

Бризбејна и Перта али је ипак већи од главног града Канбере. 

                                                 
26

 Марко Катанео, Јасмина Трифони: Велики светски градови Православна реч, Нови Сад, 2007. 

стр. 51 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%98
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%98%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/1962
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/1829.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/10._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/10._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/1697.
http://sr.wikipedia.org/wiki/1829
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%8F%D0%B5%D1%98%D0%BC%D1%81_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%82_(%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%98
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%98%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0


88 

 

Налази се на обали Јужног океана и име је добио по немачкој принцези 

Аделаиди и супрузи енглеског краља Вилијама IV. 

Пре досељавања Британаца, територија данашњег Аделејда је била 

насељена абориџинским племеном Каурна (изговара се и Гарнер или Гауна). До 

1852. године, укупно становништво Абориџина је сведено на свега 650 у овом 

региону и и даље се смањивало. 

Јужна Аустралија је званично проглашена новом британском 

покрајином 28. децембра 1836. године. Основни план данашњег града је направио 

тада врло млад енглески пуковник Вилијам Лајт којег је туберкулоза ту довела 

због мале влажности ваздуха. План је направио по војничким идеалима тог 

времена, па су данашње простране зелене зоне и коридори, у ствари, планирани 

као војне зоне и канали за одбрану. Игром случаја Аделејд је постао главни град 

Јужне Аустралије уместо Порт Линколна који је у оно време имао више 

предности. 

Аделејд је познат као центар уметничких, кулинарских и винарских 

вештина. Због великог броја црквених грађевина Аделејд зову и „град цркви“. Од 

индустрије важна је производња аутомобила, винарско-прехрамбена индустрија, 

војна индустрија (градња подморница за морнарицу), електронска индустрија 

и туризам. 

 
 

 

Слика 25. Аделејд  (http://www.sikoswebconsulting.com.au/graphic-design-adelaide/) 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D0%B4_%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81-%D0%9C%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BC_IV
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/28._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/1836
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
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Канбера је главни град Аустралије. Према попису из 2006. у граду је 

живело 356.120 становника и тиме представља најнасељенији град у 

унутрашњости Аустралије. 

Смештен је у Аустралијској 

престоничкој територији, 300 

километара јужно 

од Сиднеја и 650 километара 

североисточно од Мелбурна. 

За престоницу Аустралије 

изабран је 1908. као 

компромисно решење између 

Сиднеја и Мелбурна. Канбера 

представља необичан аустралијски град који је од самог настанка, плански грађен. 

1913. године, на међународном такмичењу планског уређења и изградња града, 

архитекта Волтер Грифиниз Чикага проглашен је за победника. Приликом 

планирања изградње Канбере, архитекта је веома обраћао пажњу на изглед самог 

града и на вегетацију која се тада налазила на том простору. Због тога град добија 

ласкави назив „Bush Capital“ (буш је аустралијски израз за природу). 

Због Првог и Другог светског рата изградња је била неколико пута прекидана. 

После 1945. уследили су озбиљни и видљиви радови.  

Реч Канбера потиче из језика аустралијских староседелоца Абориџана и 

значи „место за сусрет“.
27

 

Као престоница владе Аустралије, у Канбери су смештени дом Парламента 

Аустралије и Високог суда Аустралије, као и многобројне владине канцеларије и 

установе. Такође у граду се налази и неколико историјских и културних 

националних знаменитости Аустралије. 

Окланд  се налази на Северном острву Новог Зеланда и представља 

највећу урбану средину у држави. Град представља конурбацију следећих мањих 

општина: Централни град, Вајкатере, Манукау и Северни град који заједно чине 

                                                 
27

 Марко Катанео, Јасмина Трифони: Велики светски градови Православна реч, Нови Сад, 2007. 

стр. 101 

 

Слика 26. Канбера (http://www.svet.rs/travel/tako-barem-kazu-

kanbera-najbolje-mesto-za-zivot) 



90 

 

Окланд (на маорском Тāмаки-макау-рау). Окланд лежи између залива Хаураки 

и Пацифика на истоку. По процени из 2008. у Окланду живи 1.486.000 становника 

што је око трећине становника Новог Зеланда. Окланд има највећи број 

становника полинежанског порекла на целом свету. 

Велингтон је главни град Новог Зеланда и други град по величини 

после Окланда. Основан је 1839. године на крајњем југу Северног острва Новог 

Зеланда у природном заливу Порт Никелсон. Уз помоћ луке која се налази на 

трговачким маршутама, Велингтон се веома брзо развио. Велингтон је најјужнији 

главни град на свету. Налази се у регији Велингтон близу географског центра 

државе. 

Градска зона Велингтона налази се на брдовитом терену и простире се у 

два правца северно од центра града - у басену Порируа и долини Хат. Градска и 

приградска зона су подељена на четири управна подручја. Сам регион је већи од 

града и обухвата и Капити Коуст на северу и област Вајрапа и Римутака Рејнџ на 

истоку. 

Велингтон је назван у част Артура Велслија, првог војводе од Велингтона, 

победника у бици код Ватерлоа. Војводина титула води порекло од места 

Велингтон у Самерсету у Енглеској. 

Папете је главни град Француске Полинезије, и уједно највећи град 

острва Тахити у архипелагу Друштвених острва. На тахићанском језику, Папеете 

у дословном преводу значи Врч Свеже Воде. 

Број становника ужег градског подручја је 26.181 (подаци из 2002.), а 

ширег 127.635. 

Сува  је главни град Фиџија. Налази се на југоисточној обали острва Вити 

Леву, које је највеће острво архипелага Фиџи. Сува се налази на полуострву, али 

је најближа плажа удаљена 40 километара, јер је сва обала зарасла у 

шуму мангрова. Већи део града је изграђен на подручју где су некад постојале ове 

шуме. Сува је позната по великој количинии падавина. 

Град је 2007. имао 75.225 становника. Становништво ширег градског 

подручја се процењује на 170.000. Две главне етничке групе у Суви су домороци 

Фиџија и Индијци. У мањем броју су заступљени Кинези и Европљани. Енглески 

језик је највише у употреби, поред фиџијанског и хиндустанског. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%9F%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%83
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%83
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/2007
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%98%D1%86%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D1%9F%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
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ЗАКЉУЧАК 

 

 

Осврт на бурну историју Аустралије и Океаније омогућује нам да 

подробније схватимо сличности и разлике међу бројним народима и етничким 

скупинама у овом делу Земљине кугле, условљених како природним, тако и 

историјским факторима, и да се ближе упознамо са мноштвом различитих култура 

и система вредности који вековима коегзистирају на овим просторима. Они су 

настали као резултат сталних и дуготрајних узајамних утицаја европског 

становништва са једне, и староседелаца са друге стране. Овај процес се не може 

посматрати статично, већ се може разумети само у свој својој динамици, 

интеракцији и међуусловљеностима које собом носи цивилизацијски развој, 

научна, техничка и  технолошка достигнућа, а, с тим у вези, и нужности за 

прилагођавањем новом времену као услову опстанка. У тим сталним „сударима“ 

старог са новим, староседеоци се и даље труде да сачувају традиционалне 

вредности, али све теже одолевају утицају „белог човека“ и нових стилова 

живота.  

Велики градови, превасходно у Аустралији и Новом Зеланду, муњевитом брзином 

се шире и развијају у светске метрополе, мењајући навике, потребе и животне 

садржаје становништва. Како ће се ово драматично убрзање живота одразити на 

староседелачко становништво са ових простора (али и у остатку света, јер у 

светлу процеса глобализације и напретка саобраћајних, информационих и других 

технологија свет постаје „глобално село“), показаће време пред нама.  
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