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СВЕТИ ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ 
– МИСИОНАРИ МЕЂУ 

СЛОВЕНИМА
Сажетак: Со лун ска бра ћа Св. Ћи ри ло и Ме то ди је, уче ни и обра
зо ва ни Ви зан тин ци, већ ис ку сни у ми си о нар ском по слу, до би ја ју 
на лог од ви зан тиј ског ца ра Ми ха и ла III да се упу те у др жа ву мо
рав ских Сло ве на са ци љем да Хри сто ву ве ру про по ве да ју на сло
вен ском је зи ку. Овим чи ном ва си левс Ми ха и ло из и шао је у су срет 
мо рав ском кне зу Рас ти сла ву, јер је по свој при ли ци чуо „да сви Со
лу ња ни чи сто сло вен ски го во ре“. Бра ћа кре ћу на да лек и не из ве
стан пут кра јем 863. или поч. 864.г. Са со бом во де и из ве стан број 
сво јих уче ни ка вич них сло вен ском је зи ку; но се, та ко ђе, и основ не 
бо го слу жбе не књи ге пре ве де не на сло вен ски је зик. Њи хов бо ра вак 
у Мо рав ској био је те жак и му ко тр пан – не мач ко све штен ство 
ко је су та мо за те кли (Рас ти сла вље ва др жа ва би ла је под рим ском 
цр кве ном упра вом) би ло је ве о ма не при ја тељ ски рас по ло же но пре
ма Бра ћи – че сто су се жа ли ли па пи на њи хов рад. По сле мно го 
му ка, па па Ха дри јан II до зво ља ва бо го слу же ње на сло вен ском је
зи ку. Ћи ри ло убр зо уми ре (869. г.), би ва са хра њен у Ри му, у цр кви 
Св. Кли мен та Рим ског, а Ме то ди је и ње го ви уче ни ци кре ћу пут 
Мо рав ске, где је Ме то ди је по ста вљен за ар хи е пи ско па Мо рав ске 
ди је це зе. Ме ђу тим, и ње га и ње го ве уче ни ке не мач ко све штен ство 
не у мор но про га ња; Ме то ди је уми ре 885. г., а ње го ви уче ни ци су 
при ну ђе ни да на пу сте Мо рав ску и кре ну пре ма ју гу, ка Ју жним Сло
ве ни ма. За пад ни Сло ве ни ко ји су би ли под ју рис дик ци јом за пад не 
рим ске цр кве убр зо на пу шта ју бо го слу же ње на сло вен ском је зи ку и 
сло вен ско пи смо и при кла ња ју се ла тин ском, ка ко је и до та да би
ло. Ју жни Сло ве ни при хва та ју уче ни ке со лун ске Бра ће, при хва та ју 
сло вен ски је зик и сло вен ско пи смо у бо го слу же њу и све до да нас ве
ћи на њих оста ју чу ва ри сјај ног и ве ли ког де ла Ћи ри ла и Ме то ди ја. 
 

ГОРДАНА ЈОВАНОВИЋ
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Кључне речи: Ћи ри ло и Ме то ди је, мо рав ска ми си ја, сло вен ска 
азбу ка, сло вен ско бо го слу же ње, кнез Рас ти слав Мо рав ски

Већи део словенских племена потпао је, у политичком и
црквеномсмислу,подвластЦариграда,одн.Источногрим
скогцарства,докјемањидеобиоподвлашћуЗападногрим
скогцарстваиРима.

У источном делу Царства у употреби је био грчки језик,
мада је и латински дуго времена био језик комуникације,
државнеуправе,војске.Узападномделувладаојелатински
језик.

Хришћанствосемеђусловенскимживљемширилоизтадва
центра.Утадашњојхришћанскојцрквитрисујезикабила
признатакаојезицибогослужења:грчки,латинскиијевреј
ски.Међутим,стареисточне,дохалкидонскемонофизитске
цркве1каоштосу:сиријска,коптска,јерменска,абисинска
ималесубогослужењенасвојимнароднимјезицима,пајеи
овачињеницамоглабитијакаргументЋирилаиМетодија
уборбизасловенскијезикисловенскописмоубогослуже
њу.УзовопозивалисусеинаречиапостолаПавла:„ако
неразумљивуријечречетејезиком,какоћесеразумјетишта
говорите?Јерћетеговоритиувјетар“2.

КосубилисолунскабраћаЋирилоиМетодије?Међунауч
нициманемаапсолутнесагласностиштасубилипонацио
налности,алиипаквећинасматрадасуБраћабилиГрци;
њиховотацЛавбиојевисокидржавничиновник;мајкасе
звалаМаријаиЋирилојебионајмлађеодседмородеце.3

Световноимему јебилоКонстантин,амонашкоЋирило.
Замонашиосесасвимпредкрајживота,неколикоданапре
негоштоћесеупокојити.Унауцисечестозаједноупотре
бљавајуобаимена:КонстантинЋирило.ИмеМетодијеје
већмонашкоимекојејеносиоњеговбрат.Претпостављасе
дамујесветовноимебилоМихаило.

МетодијејенајпребиоуадминистративнојслужбиЦарства,
тачније–биојеархонт(управник)једнесловенскеархонтије
(кнежевине).Овојархонтијисенемогуутврдититачнегра
нице,алисесматрадајебиланегдеузападномделуБалкан
скогполуострва,напросторуодДалмациједоПелопонеза.

1 УградуХалкидону,надомакЦариграда,одржан је451. г.четвртива
сељенски сабор на коме се решавао стари христолошки спор о две
Христовеприроде–божанскојиљудској.

2 ПрваКор.14.9.
3 TadeuszLehrSpławiński,Kon stantyn i Me tody,InstytutWydawniczy„Pax”,

Warszawa1967,стр.136(IIгл.ЋириловогЖитија).
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ЛогичнојепретпоставитидајеМетодијеимаоприликуне
самодасеупознасасвојимсловенскимподанициманегоје
слушао,амождаиучио,њиховјезик(дијалекат).Послеиз
весногвременанапуштадржавнуслужбуиповлачисеума
настирнаОлимпу,уВитинији(северозападнаАнадолија),
гдепримамонашкипостриг.

ЧињеницадасуБраћаималаприликудасеупознајусасло
венскимживљемкојејенаселилооколинуСолуна,данауче
њиховсловенскијезик,аМетодијеје,каоштојевећречено,
иуправљаоједномсловенскомоблашћу,упућујенаследећи
закључак: историјски извори говоре само омисијиЋири
лаиМетодијамеђуморавскимСловенима,доксамоуне
кимназнакамапостојеподацииоњиховоммисионарском
радумеђуЈужнимСловенима.Утомеимадостанелогич
ности,јерсеочекуједаВизантијанајпрепокрстипаганске
Словене који суживели у границамаЦарства, а тек онда
да размишља о мисионарству изван својих граница, што
јебиоиодређениполитичкичин.Иштојевеомаважно–
христијанизација јетребалодасеспроводинасловенском
језикуидатајјезикбудеибогослужбени.Трипризнатаје
зикахришћанскецркве:грчки,латинскиијеврејскибилису
неразумљивиобичномсловенскомнародупамујетребало
тумачити основне хришћанске догме и држати проповеди
нањимаразумљивомјезику.

МоравскиСловени,кудасусеупутилисолунскимисиона
ри4,ЋирилоиМетодије,билисукрштени,алихришћанску
верумеђуњимаширило јенемачкосвештенство,аонису
малошта,илиништа,моглиразуметинанемачкомјезику.
СтогајеумисионарствуБраћенајважнијастварбиосло вен
ски је зик.Моравски кнез Растислав (или Растица, како га
зовунекиизвори)налажесвомпосланствудакажевизан
тијскомцаруМихаилуIIIкакосе„народнашодрекаопаган
стваидржисехришћанскогзакона,алинемамоучитељако
јибинамнанашемјезикуистинитухришћанскуверупро
поведао,какобисеидругеземље,кадтовиде,уподобиле
нама.Пошаљинам,господару,таквогепископаиучитеља,
јеродвассамодобарзакондолази“5.

Којијеразлогштосепрећуткује(?)иливеомаштуроспо
мињерадЋирилаиМетодијамеђуЈужнимСловенима?На
удаљености од дванаест векова, нама је тешко да докучи
моправе разлоге. Једанбимогао бити – какоми се чини

4 ИмаимишљењадајецентармисионарскоградаБраћебиоокоСремске
Митровице,анетакодалеконасевер.

5 Исто,стр.159(XIVглаваЋириловогжитија.Свипреводисастаросло
венскогјезикауовомрадусумоји).
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–политичкеприроде:Византијајенесумњивожелеладасе
таогромнамасаСловена,којасеразлиласведоПелопоне
за,штопреприлагодиновојоколинииновимполитичким
идруштвенимоколностима,штозначидаприхватиигрч
ки језики јелинскукултуру, одн. да се грцизира.Стога је
Византијанерадочинилауступкесвојимсловенскимпода
ницимаупогледујезикаиписма,поготовоубогослужењу.
Наравно,овоспадасамоудоменличногразмишљања.

ПогледајмокакавјетобиојезикнакојисуБраћаињихови
настављачииучениципревелибогослужбенекњиге.Уна
уцисесматрадајетобиојезик(дијалекат)Словенакојису
насељавалиоколинуСолуна,значи–јужнословенски.6Ва
жнојерећидасуутовреме–IXвек–разликемеђусловен
скимдијалектимабилесасвиммалеисвиСловени,билогде
дасуживели,моглисусеспоразумеватииразуметиједни
друге.Данијетако,какобиЗападниСловени,Морављани,
моглиразуметијезикнакојисуБраћапроповедалаипрево
диласветесписе?ИнесамодасугасвиСловениразумели,
негојеоннаставиодасеупотребљаваикасније,крозвеко
ве,каоли тур гиј ски, бо го слу жбе ни је зикитакојебилосве
донашихдана.

Савременисловенскијезициневоденепосреднопореклоод
старословенског језика, осим делимично руски књижевни
језик,учијојјеосновипореднародногрускогјезикаиста
рословенскијезик.7

Какосеунауциименујетајсловенскијезиккњижевности?
Унауциојезикуусталиосеизразста ро сло вен ски је зик,док
сеунајстаријимписанимизворимаонзовесло вен скиили
сло вин ски(какосугазвалидубровачкиписци).8

Називста ро сло вен ски је зикјенеутраланусмислуприпад
ности одређеном словенском народу9, али у себи садржи

6 Тако јесматраоотацславистикеЈосифДобровски (17531829).Међу
тим,његовученикЈернејКопитар(17801844),Словенац,сматраоједа
суЋирилоиМетодијекњигеписалинајезикупанонскихСловена,одн.
предакаданашњихСловенаца;в.оовоме:ЂорђићП.,Исто ри ја срп ске 
ћи ри ли це,Београд1971,стр.19.Билојеидругихтеорија,алитојепо
себнатема.

7 ЂорђићП.,Ста ро сло вен ски је зик,Матицасрпска,НовиСад1975,стр.7.
8 Исто,7.
9 Бугарска старословенистика доследно употребљава термин ста ро бу

гар ски је зик.Тајтерминпостојииунемачкојнауци.Увезисатермином
„бугарски“.ЦењенирускинаучнихИ.И.Срезњевскисматрадагдегод
сеговориобу гар ским књи га маилибу гар ским сло ви манемислисена
некопосебнописмо,него,једноставно,насло вен ско„обичноћириличко
алииглагољско“;онтакођескрећепажњуназападнеизвореукојимасе
сталнопонављасинтагмаlit te rae Slo ve ni caeидасесамослучајномогла
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изворноетничкоиме.Овајтерминупотребљавасеучешкој,
руској,хрватскоји,наравно,српскојнауци.Пољацигазо
вуста ро цр кве но сло вен ски.Осимтерминаста ро сло вен ски 
је зик данас се употребљава и терминцр кве но сло вен ски за
ознакубогослужбеногјезикауцркви.

Толикокадјеречоназиву.Међутим,другастварјемного
важнија.Нијесачуванниједанпрвобитнипреводнасловен
скијезик,аличакидајесте,оннебипредстављао„зајем
чени изворни документ о говорном језику присолунских
Словенаудеветомвеку“10.Зашто?Одговоринијетакоте
жак:језиксолунскихСловена,безсвогаписма,безикакве
писане традиције, без граматичке кодификације, ставио је
својекодификаторе,ЋирилаиМетодија,предвеоматежак
задатак–дасачувајуњеговсловенскиha bi tus,алиидана
прави начин пренесу сакралну садржину богослужбених
књига,сагласнусаправим(православним)учењем.Онису
билипринуђенидаприбегнунекојврстимоделирањатеси
ровематерије,ослањајућисе,штојеиприродно,нагрчки
језик.Вишепутапостављалосепитањеуколикој јемери
старословенска синтакса грцизирана; грцизацији су биле
многомањеподложнефонологијаиморфологија.11Велики
проблемзаБраћуморалајепредстављатиилексика,пого
тову апстрактна (нпр. читава богословска терминологија)
коју јебуквалнотребалостварати.Свеове тешкепослове
ЋирилоиМетодијеобавилисуизванредно.Отомесведо
чеинајстарији сачуванипреводикојипотичускрајаXи
почеткаXI векаинештокасније, писани глагољицомили
ћирилицом.Језиктихнајстаријихсачуванихпреводаназива
сеунашојнауции„старословенскиканон“–онћевекови
мабитиузорписаримаипреписивачима,узорподржанне
сумњивимауторитетомсолунскеБраће.12Или,какочитамо

заменитисинтагмомAbe ce na ri um Bul ga ri cum уфранцуском(париском)
рукопису.ОнтообјашљаватимештосусеуФранцускојименомБу га
риназивалипатарени(богумили),којисусеуXIIвекупроширилипо
јужнојФранцуској,ибилинемилосрднопрогањаниодстранеримске
црквекао јеретици.Овимсусеименом,велиИ.И.Срезњевски,нази
валиисловенскијеретицикојисудошлинесамоуФранцуску,негои
уШпанију „из Бугарске и српских земаља“; в. о овоме:Срезневский
И.И., Древнỉе гла го ли че ские па мят ни ки срав ни те ль но съ па мят ни ка ми 
ки ри ли цы;ТрудИ.И.Срезневског,Санктпетербургь1866,стр.16,17,18.

10ГрицкатИ.,Сту ди је из исто ри је срп ско хр ват ског је зи ка,НБС,Београд
1975,стр.16.

11Исто,стр.17.
12Наводимсамопонекиодтихсачуваних,најстаријихспоменика;најпре

споменициписаниглагољицом:Зо граф ско је ван ђе ље(крајXипоч.XI
века),Ма ри ји но је ван ђе ље(нештојемлађеодЗографскоги,штојева
жно,припадапојезичкимодликаманашојштокавскојтериторији),Асе
ма ни је во је ван ђе ље(XIвек)итд;споменициписанићирилицом:Са ви на 



16

ГОРДАНА ЈОВАНОВИЋ

украткомпролошкомжитијусв.КлиментаОхридског13:„и
овајгруби(одн.сирови,некултивисани–Г.Ј.)језик,којије
биоварварски,својимтрудом(мислисенасв.ЋирилаГ.Ј.)
пренесеусветијезикиапостолскоделоизврши“14.

Дабипревелибогослужбенекњигесагрчкогнасловенски
језикБраћасунајпремораладасаставеазбуку;аувезиса
овимтребаистаћииподатакда јеузнањустраних језика
предњачиоЋирило–говорио је,какокажуизвори–осим
грчкогисловенскогјошијеврејски,арапски,хазарски.Во
дећиспорсаримскимсвештенствомуВенецијиокословен
ског језикаиписма, онћеизговоритииоверечи: “Веома
хвалим Богашто од свих вас више језика говорим“15, а у
По хва лињемуињеговомбратуМетодијукажесе:„биомује
датдардуховнидаговоријезикекаоиапостолима“16.Знање
странихјезикаупућивалогајеинаразличитеазбукекоји
ма су они писани.Уосталом, са различитим азбукамамо
гаосеупознатиирадећиубиблиотецицрквеСветеСофи
јеуЦариграду.Светомујесигурнопомоглоокостварања
словенскогписма.

Двесупознатесловенскеазбуке:глагољицаићирилица.У
науци,можесерећисведоданас,водисеспорокотогакоја
одоведвеазбукеимапрвенство,одн.којујеазбукусачинио
Ћирило:глагољицуилићирилицу.

Два најрелевантнија извора за изучавање овога питања
представљају тзв.Панонска (илиВеликоморавска)житија
(одн.ЖитијаЋирилаиМетодијакојасунаписалињихови
ученици)иполемичкисписцрнорисцаХрабраО пи сме ни
ма(настаокрајемIXX в.),алиниједанодовадваизворане
пружасигурнедоказекојибиговорилиуприлогвећестари
неједногилидругогписма.Унауцисеуглавномприхвата
дајеглагољицапрвословенскописмо.

СписЦрнорисцаХрабрасачуваосеу29преписа,ћирилич
ких(најстаријије,нажалост,текиз1348.г.),алитонезначи
даоригиналнијебиописанглагољицомитакођејесигурно
да јеранонастаоићириличкитекст.Овајтекстсупрепи
сивачидотеривалипрема„особинамаћирилицесвогавре
мена.Затоседанаснедаодредитинисловнисаставпрве

књи га (XI век),Су пра саљ ски збор ник (највећи сачувани споменик на
старословенскомјезику285листова(другапол.XIвека)итд.

13ПисацјеохридскиархиепископДимитријеХоматијан(12161234).
14Бъл гар ски ста ри ни изъ Ма ке до ния, събрани и объяснени отъ  проф.

ЙорданИвановъ,второ,допълненоиздание,София1931,стр.321.
15ГеоргиевЕ.,Ки рил и Ме то дий, осно во по ло жни ци на сла вян ски те ли те

ра ту ри,БАНУ,София1956,стр.30.
16Исто,стр.30.
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словенскеазбуке...иакоусвимпреписимастојидаихјеби
ло38“17.ВажнојеХрабровозапажањеовезиизмеђугрчке
исловенскеазбуке,односнодасусловенскаписменабила
сачињенапореду(„почину“)грчкихслова.Усвакомслуча
југлагољицаићирилицасеравноправноупотребљавајусве
доXII века, кад ћирилица заузима апсолутно првоместо.
Кад је реч о српском простору, ћирилица коначно односи
победууXIIвеку,доксехрватскаглагољица(угластагла
гољица)употребљавасведоЈадранскогмораиодржавасе
сведоXIXвека;другимречима–једнаидругаазбукаћесе
напоредноупотребљаватиусевернојисредњојДалмацији,
докћеуисточномделунашеговорнезонеранопреовладати
ћирилица.18

НашистакнутилингвистаМ.Пешиканпрецизнојеформу
лисаоштајетоглагољица–тојеЋириловаазбукакојаје„у
основибилапреобликагрчкогписма,уздорадукојујеизи
скиваотадашњисловенскигласовнисистем“19.Потребноје
рећидајесловенскисамогласничкиисугласничкисистем
многобогатијиодгрчког,засветегласоветребалојеизуме
тиноваслова.Тихсловајебило14иодњихпотичунаша
садашњаслова:Б,Ж,Ц,Ч,Ш.20

ЋирилицајенасталакрајемIXвекауСимеоновојБугарској.
Уњојјевеомалакоразазнатиутицајгрчкеазбуке.Ћирили
ца јебилаадаптираногрчкоунцијалнописмо.Уовомесу
свакаконајвећиудеоморалииматиученицисолунскеБра
ће, који супослепрогонаизМоравскеуточиштенашлиу
бугарскојдржави,тамосусачинилидругословенскописмо
(ћирилицу)и,посвојприлици,изпоштовањапремасвоме
учитељуЋирилуназвалисујећирилица.

ПремаЦрнорисцуХрабру,азбукајесастављена855.г.,да
клепреморавскемисије,иималаје38.слова.

Зашто је овај податак важан? Ћирило и Методије, њихо
виученициипратиоци,стиглисууМоравскукрајем863.
илипоч.864.г.ТозначидасуБраћасаставилаазбукуне
коликогодинапреодласкауМоравскуидасумоглидаје
употребљавају у христијанизацији ЈужнихСловена.Такав
податакпостоји.Утзв.другомжитијуСветогНаума,уче
никасолунскеБраће(упреписуизXVIвека)налазисева
жанподатакомисионарењумеђуњима.Тамојезабележено

17ЂорђићП.,Ста ро сло вен ски је зик,стр.11.
18ТрифуновићЂ.,Ка по че ци ма срп ске пи сме но сти,Београд2001,стр.162;

ПешиканМ.,На ша азбу ка и ње не нор ме,стр.13.
19ПешиканМ.,На ша азбу ка,стр.11.
20Исто,стр.11.
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да су Браћа подучавала „род мезијски и далматински“
хришћанској вери („проходеште и учеште род мизијски и
далматински“).21

УлавовскомпреписуКонстантиновогжитијаналазимопо
датакдасуБраћабилауМакедонији,гдесупоредрекеБре
галницекрстиливеликибројСловена,чак54.000.Наводим
део тог текста: „Онда оденаБрегалницуинађенеколико
крштениходсловенскогнарода,аонекојенађенекрштене,
крстившиих,приведеихправославнојверинаписавшисам
књигесловенскимјезиком;онихкојепреведеухришћанску
верубилоје54.000“22.

УпознатојСолунскојлегендинаводисекакојеЋирилобио
упатријаршијскојцрквиуАлександријиичуојегласкоји
мујерекао:„Ћириле,Ћириле,идиуземљупространу,ме
ђусловенскенароде,одн.Бугаре;тебијеБогнаредиодаих
крстишидаимдашзакон...“Ћирилојепочеодатражиту
земљу, јер није знао где се она налази.Тражећи је дошао
јенаКрититамосумурекли:„ИдиуградСолун“.Ћири
лоодлазиикадјестигаојавиосемитрополитуЈовану.Овај
мусенаругачувшиочемусерадииречему:„О,безумни
старче,Бугари(одн.Словени–Г.Ј.)суљудождериитебеће
појести“.ЋирилоизлазинатргитамочујеБугарекакого
воре(мумлају),пасамвеликакосепрепао„усрцусвоме“и
„бешекаодасамупаклуитами“.Међутим,свеседоброза
вршило–голубмујеспустиоукрилосвитакнакомејебило
исписано32слова.Ћирилоодносимитрополитусвитак,а
самизговаранеколиконеобичнихреченица–тасусеслова,
кажеЋирило,сакрилауњеговомтелуионјезаборавиогрч
кијезик;наиме,кадгајемитрополитпосадиозатрпезуза
којомсеговорилогрчки,оннијеразумеотајјезик.23

Посебнопитање,кадјеречословенскојазбуци,јестепода
так,такођеизопширногЋириловогжитија,да јеЋирило,
боравећиуградуХерсонунаЦрноммору,увремехазарске
мисије,среочовекакојијечитаојеванђељеписано„руским
писмом“идајетајчовекговориотимјезиком.УVIIIглави

21ИвановЙ.,Бъл гар ски ста ри ни, стр. 312.Старословенски текст дајем
транскрибовансавременомсрпскомћирилицом.Мезијајебиларимска
провинцијаипростираласенатериторијиданашњеСрбијеисеверне
Бугарске;Мези су били трачко племе; међутим, тај назив се касније
употребљаваоиуодносунадруге етничке групе,па се,дакле,могао
употребљаватии заСловене, становнике тепровинције.Што се тиче
Далмације, код цара Константина Порфирогенита, у његовом делуО 
упра вља њу др жа вом,налазимопотврдудасусесловенскаплеменана
селилаодДрачапасведоИстре.

22ИвановЙ.,Бъл гар ски ста ри ни,стр.285.
23Исто,стр.282283.
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Ћириловог житија наилазимо на следеће податке: „нашао
јетамо(Ћирило–Г.Ј.)такођејеванђељеипсалтирписани
ру ским пи сме ни маисреојечовекакојијеговориотимје
зиком.Поразговаравшисањимиухватившизначењеречи,
упоредиоих јесасвојимјезикомиразликовао јесамогла
сничкаисугласничкаслова,паузносећимолитвуБогууско
ројепочеодачитаиговори(натомјезику–Г.Ј.),тесуму
семногидивили“24.

Овајподатакору ским пи сме ни мараспламсаојевеликупо
лемикумеђунаучницима.Тобизначилода јепреЋирила
иМетодија у Русији постојала словенска азбука и писме
ност.Међутим,отоменеманикаквихтраговауизворима;
Русија је примила хришћанствоу време кнезаВладимира
(988године)аутовремеизБугарскедолазиуРусијуићи
рилицаипреводиСветогаписманастарословенски језик.
АмеричкиславистаРоманЈакобсонјепокушаодадасвоје,
унајмањурукунеобичнотумачењеовогподатка.Наиме,он
сматрадајепреписивачжитијаисправиореч„сурски“(си
ријски) у „руски“, јер заСиријце нијеморао чути, али за
РусеиРусију јесте.РускинаучникФортунатов сматрада
податако„рускомписму“иЈеванђељутребаразуметитако
дајеупитањуготскоЈеванђељеускандинавскомпреписуи
изричитокажеданиужитијимаЋирилаиМетодија,каои
кодЦрнорисцаХрабра,неманикаквихсазнањадајепосто
јаланекасловенскаазбукапреЋирилаиМетодија.25

И истакнути српски научник П. Ђорђић мисли слично –
сматрадајеЋирилонаКриму„видеојеванђељеипсалтир
најезикукојиможебитиготски“26.

УжитијимаЋирилаиМетодијаспомињесењиховомисио
нарењемеђуХазарима.Тумисијусамсамопоменуланешто
раније.Додајем јошпонекообјашњење.УХазаријуБраћа
одлазеоко860.г.Хазарисубилитуранскотатарскоплеме
којејеималосвојудржаву,достапространу–њенегранице
ишлесуодКримадоКаспијскогмора,дужподножјапла
нинеКавказ.Браћасунаучилахазарскијезик,аЋирилоје,
изгледа,добронаучиоијеврејскиисамарјанскијезик.27

Хазари су се ломили између јудаизма, мухамеданства и
хришћанства. ЗахваљујућиЋирилу, они су се приклонили

24TadeuszLehrSpławiński,Kon stantyn i Me tody,стр.145.
25ФортунатовФ.О.,О про ис хо жде нии гла го ли цы , С.Петербургъ 1914,

стр.34.
26ЂорђићП.,Ста ро сло вен ски је зик,стр.9.
27Самаријајенајпребилапрестоницаизраиљскихцарева,аондасетако

називаичитаваобластуЈудејскомцарству.
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хришћанству.БраћасуималапослаисаСараценима,водећи
жестокупрепиркусањимаокоСветеТројице.28Онисучак
покушали да отрују Ћирила, али се он, уз Божју помоћ,
спасиосмрти.

Свеовоштоједосадреченотребалобидаомогућидасеса
гледасуштинаовемисијемеђуморавскимСловенима,њен
значајипоследице.

Већ поменути кнез Растиславшаље посланство византиј
скомцаруМихаилуIII(842867)уЦариград863.г.,самол
бомдамупошаљесловенскемисионарекојићехришћанску
верупроповедатииширитинасловенском језику.Обичан
народнијезнаонилатинскининемачкијезик.Важнојеис
таћидајеМоравскабилаподјурисдикцијомзападнеримске
цркве и нањеној територији главну реч у питањима вере
водилојенемачкосвештенство.ВасилевсМихаилорадосе
одазива кнежевојмолби, позиваЋирила иМетодија и из
говара,каконаводеЖитија,знаменитеречи:„ВистеСолу
њани,асвиСолуњаничистословенскиговоре“,чимеимје
рекаонадиректанначиндаћеонибититикојићеотићиу
Моравску.Њиховодлазакбио јекрајем863.илипоч.864,
штосезакључујенаосновупосредногподатка;наиме,Бра
ћасувећ867.г.билауРиму,напозивпапеХадријанаIIкако
бипредњимидругимримскимцрквенимвеликодостојни
цимаобјаснилициљисмисаосвојемисије.

ШтабимоглезначитиречидасвиСолуњаничистословен
скиговоре?ТоникаконебитребалосхватитикакојеуСо
лунусловенски језикбиотоликоукорењендасу га знали
свистановницисолунски.То,наравно,неможебититачно.
СолунјебиодругиповажностиградЦарства,значајнамор
скалука,местогдесусестицалимногинародиизпростра
неимперије.Насолунскимулицамасесигурномоглочути
многоразличитихјезика,паисловенски.Наравно,грчкије
био званични језик,поредлатинскогкојиседуговремена
одржаоиуисточномделуЦарства.

Морамоувекиматинаумудасусесачуваливеомакасни
преписиобаопширнажитија,иЋириловогиМетодијевог.
НајстаријеЋириловожитијесачувалосеупреписуизXIV
века,аМетодијевоупреписуизXIIвека.Токомпреписива
њанекиподацисумоглибитиунетииодстранекаснијих
преписивача.Усвакомслучају,изреченатврдњаословен
скомјезикукојизнајусвиСолуњаниморалајегодитисвим
словенским,каснијим,преписивачима,пасујесвиуносили
усвојепреписе.

28УсредњемвекуСараценимасуназивалисвеАрапе.
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СтигавшиуМоравскукрајем863.илипоч.864.г.,Браћасу
већморалаиматипреведенеосновнебогослужбенекњиге
насловенски језик,баркраткоизборно јеванђеље(има је
ванђељскачитањазасвенедељеипразникеугодини)ииз
борниапостол.Тојесвеморалобитипреведенопредоласка
моравскогпосланствауЦариград, јеродњиховогдоласка
падоодласкаЋирилаиМетодијауМоравскумоглојепро
ћисвеганеколикомесеци,амождаимање,пазатовреме
није било могуће урадити све потребне преводе богослу
жбенихкњиганасловенскијезик.Овачињеницамоглаби
говоритиуприлогтврдњидасумногесветекњигевећбиле
преведенеикоришћенеупокрштавањуЈужнихСловена,а
ондасукаоготовепонетеуМоравску.

ВероватнодасуБраћауМоравскуповелаиизвестанброј
својихученикаипомагача.Кадсустиглитамо,кнезРасти
славимједаоизвестанбројтамошњемладежидаихБраћа
подучавајусловенскомписмуисловенскојкњизи.Истото
јеучиниоипанонскикнезКоцељчијајепрестоницабила
поредБлатногјезера(Балатона).ОнјеБраћидао50младића
каоученике.

Поредбогослужбенихкњига,БраћасупонелауМоравску
имоштиСв.КлиментаРимског, који је умромученичком
смрћууоколиниградаХерсона.

УбрзоБраћаморајудапутујууРим,штојевећречено,на
позивпапеХадријанаII.СтижууРим867.г.Папаихприма
савеликимпочастима,поготовукадсесазналодасасобом
носеимоштиСв.КлиментаРимског.Папајеприхватиосве
што су Браћа захтевала – преведене богослужбене књиге
насловенскијезикнаредиоједабудуположененаолтару
црквиСветеДевицеМарије(данасСантаМариаМађоре);
такођејенаредиодвојицибискупадарукоположеученике
ЋирилаиМетодијаусвештенике.

Нажалост,уРимуумиреКонстантинЋирилоибивасахра
њенузнајвишепочастисадеснестранеолтарауцрквиСве
тогКлимента,чијејемоштидонеоуРим.Тојебилогодине
869.НијесеудовољилоМетодијевојжељидамубратбуде
сахрањенусвојојотаџбини.

Послебратовљевесмрти,Методијеиученициспремајусе
данапустеРим.Утовреме,премаМетодијевомжитију,сти
жеуРимпосланствопанонскогкнезаКоцељасамолбомда
МетодиједођеуПанонијурадидаљегширењаверенасло
венском језику.Методије „добившиод блаженогХадрија
напапеотпустодесасвимученицимауПанонију,у град
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Мораву,гденаследиархијерејство“29.ПретогакнезКоцељ
гајепоновопослаоуРимсанеколициномизабранихпле
мићадагапапахиротонишезаархиепископаПаноније,на
тронусветогАндроника.Речјеопоновномобнављањусир
мијумскемитрополијекојајенесталауVIвеку.

НемамоникаквихподатакаотомекакојепротицалаМето
дијеваархијерејскаслужба.Знасе,међутим,даједошаоу
конфликтсанемачкимсвештенством,одн.саоближњимне
мачкимдијецезамакојегаокривљујудаусвомпастирском
послу залазиуњихове територије.Тај је спорбио толико
озбиљан да јеМетодије био изведен пред бискупски суд.
ПротеранјеуШвапскуитамозаточенунекомзатвору,где
јепровеогодинуиподана.ЗаовосазнајепапаЈованVIII,
оштропрекоревабискупеинаређуједасеМетодијеосло
бодиивратинаПанонскуапостолскустолицу.Године869.
Методијејепоновонасвомеархиепископскомтрону.

ОвимнисупресталеМетодијевемуке.Године874.поново
сераспламсававеликаборбанемачкогсвештенствапротив
словенског богослужења иМетодија. Кнез Светопук није
биотаковатренииодлучнипристалицасловенскогбогослу
жењакаоштосубилиРастиславиКоцељ.Инијесетрудио
дастанеуодбрануМетодија.ПоновобивапозвануРим,по
новоморадасеоправдаваиобјашњавациљевесвогарада.
Томујеиовогпутауспело–враћасеуМоравскусабулом
упућеномкнезуСветопуку,укојојпапапотврђуједајеМе
тодије правоверан свештеник, признају му се сва права и
привилегијекојеприпадајуархиепископуидозвољавамусе
давршислужбуБожијунасловенскомјезику,алисаједним
захтевом–дасеЈеванђељенајпречитаналатинском,аонда
насловенскомјезику.

Последње године свог животаМетодије је посветио раду
напревођењудопунскихделоваСветогаписмаипревође
њудругихлитургијскихкњига.ОтомесеговориуXVгл.
његовогжитија:„бригесвојепрепоручившиБогупоставио
јемеђусвојеученикедвасвештеникакојисубрзописалии
превеојенајпре,закратковреме,свекњигеСветогаписма,
осимкњигаМакавејскихсагрчкогнасловенскијезикутоку
шестмесеци,почевшиодмартамесецадо26.данамесеца
октобра...УпочеткујенајпрепревеозаједносаФилозофом
самопсалтир,ЈеванђељесаДелимаапостолскимиизабра
ниммолитвама.Тада јепревеоиномоканон,одн.црквена
правила,ипревеојекњигецрквенихотаца“30.

29ИвановъЙ.,Бъл гар ски ста ри ни,стр.312.
30LehrSpławińskiT.,Kon stantyn i Me tody,стр.179.
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ОвајподатакотакобрзомпреводучитавогСветогаписма
–засамошестдоосаммесеци–осимкњигаМакавејских
потпунојеневероватан.Прећебитидасетурадилоонеком
прикупљањуисређивању,дасувршененекередактуреоно
гаштојевећбилопреведено.Уосталом,тајпрвобитнипре
водЈеванђељанијесесачувао–највероватниједајенестао
заједно са трагичним нестанком и уништењем словенске
литургијеивеликоморавскедржаве.

Методије је све болеснији и немоћнији. Али велико дело
свогабратаисвојенезаборавља–тражимеђусвојимуче
ницима некога ко ће наставити његов рад. Бира Горазда,
ученогсвештеника,којијезнаоисловенскиилатински.Из
мученболешћу,Методијеумире6.априла885.г.Гробмусе
незна,мадаподациговоредајебиосахрањенукатедралној
црквиидајеопеловршенонасловенскомилатинскомјези
ку.Горазднијеуспеодаседненаархиепископскустолицу;
прогониученикасолунскеБраћесвесусуровијиибезобзир
нији;некиодњихсучакбилипродатикаоробљеуВенеци
ји.ИзвестанбројњихнапуштаМоравскуипрекоБеограда
одлазе у Бугарску, кнезу Борису.Неки ће отићи на југ, ка
Охриду,анекиназапад,премаДалмацијиитамонаставити
својрад.

ЋириловиМетодијеврадуМоравскојсрушиосеупрахи
пепео.Алисловенскописмо,словенскобогослужење,сло
венскекњигенашлисусвојеуточиштенаБалкану,атоком
десетогвекаиуРусији.ТакоћеЈужнииИсточниСловени
сачувативеликоделосолунскеБраће,јердатоганијебило
малоштабисмозналиовеличанственомподухватуЋири
лаиМетодија.Анашисредњовековниписцизаписаћеито
дајеСв.Методијеархиепископпрорекаодаће(Моравља
не–Г.Ј.)„збогбезакоњаијересиизбогтогаштосуизгнали
правовернеоце,избогмукакојесуонипретрпелиодјере
тика... ускороБог казнити.Убрзо дођошеУгри – пеонски
народ31–преплавишеземљуиопустошишеје;онекојеУгри
непобишепобегошемеђуБугареиостаземљапуста,под
угарскомвлашћу“.

31ПеонијајебилапокрајинауантичкојМакедонији,поредсредњегВарда
ра,аПеонцисубилинародтрачкоилирски.Уречи„пеонски“уодносу
наМађаренетребавидетинекуњиховуетничкуприпадност–кодви
зантијскихписацастараПанонијасечестомешасаПеонија;в.Ивановъ
Й.,Бъл гар ски ста ри ни,стр.307.
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SAINTCYRILANDMETHODIUS–MISSIONARIES
AMONGSLAVICPEOPLES

Abstract

Saint Cyril and Saint Methodius, two learned and educated Greek
ByzantinebrothersfromThessalonica,wellexperiencedinmissionary
work,receivedanorderbytheByzantineemperorMichaelIIItogoto
theSlavcountryofGreatMoraviaandspreadtheChristianfaithintheir
nativeSlaviclanguage.Inthis,theByzantinerulerwantedtopleasethe
MoravianrulerPrinceRastislavwhohadrequestedsuchmissionaries
havingprobablyheardthat“allpeoplefromThessalonicaspeakpure
Slavic”andwouldthereforebefittospreadthewordofChristtohis
population in anunderstandable language for them, sincehis people
couldspeakneitherGreeknorLatin.So,thebrotherssetoffonalong
anduncertain journey at the endof 863ADorbeginningof 894AD.
TheytookalonganumberoftheirpupilswhospoketheSlaviclanguage
andalsosomebasicliturgicalbookstranslatedintoSlavic.Theirstayin
GreatMoraviawashardandstrenuous–theGermanprieststheyfound
there(PrinceRastislav’sstatewasunderRomanchurchadministration)
werefullofanimositytowardsthebrothers:theyoftencomplainedto
thePopeabouttheirmissionarywork,sothatCyrilandMethodiuseven
hadtogotoRometodefendthemselvesagainstaccusationsofheresy.
After many such troubles, Pope Hadrian II finally allowed holding
liturgy inSlavic.Cyril soon died (869AD) andwas buried inRome
intheChurchofStClementofRome,whileMethodiusandhispupils
returnedtoGreatMoraviawhereMethodiusbecamethearchbishopof
theMoraviandiocese.Nevertheless,heandhispupilscontinuedtobe
relentlesslypersecutedbyGermanpriests.WhenMethodiusdiedin885
ADhispupilswereforcedtowithdrawtothesouthofGreatMoravia
where theSouthSlavic peoples lived.TheWestSlavic peopleswho
wereunderthejurisdictionoftheWestRomanChurchsoonabandoned
the liturgicalpractices inSlavic,disregard theuseofSlavicalphabet
andreturnedtotheuseofLatin,asbefore.TheSouthSlavs,however,
acceptedthepupilsofthetwoThessalonicabrothersalongwiththeuse
oftheSlaviclanguageinliturgyandtheSlavicalphabet,upholdingto

thisdaythegreatworkandheritageofCyrilandMethodius.

Кey words: Cyril and Methodius, the Moravian mission, Slavic  
alphabet, Slavic liturgy, Prince Rastislav of Great Moravia
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РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА
ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И КЊИЖЕВНОСТ: 

ПРИЛОЗИ ЗА ИСТОРИЈУ 
СВЕПРИСУТНОСТИ

У опи ра њу по ку ша ји ма да се гло ба ли за ци ја де фи ни ше та ко 
што ће мо је оп ту жи ти, и оп ту жи та ко што ће мо је де фи ни са
ти, по моћ нам мо же пру жи ти фе но мен не ме ста (франц. non-
lieu). Ан тро по лог Марк Оже, тво рац ове  ко ва ни це, не ме сто 
де фи ни ше као су прот ност при пад но сти,  су прот ност сва ком 
од ре дљи вом по ре клу: хо тел ска со ба, су пер мар кет, аеро дром 
и аутопут пред ста вља ју про стор не пре кид ног про то ка и по
тро шње, од ла же ња и про ла же ња; то су про сто ри из ван исто
ри је, да ле ко од мре же људ ских од но са и об ли ко ва ња иден
ти те та.

Ни је ли и гло ба ли за ци ја по ку шај обез ли че ног укруп ња ва ња 
вред но сти, уни вер за ли зо ва ња ко је ће охра бри ти не ула зак 
у веч ност, већ по тро шњу у са да шњем тре нут ку? Уса мље
ност и из дво је ност не ме ста да ју по је дин цу илу зи ју при па
да ња ве ли ком гло бал ном си сте му, си сте му ко ји се гра ни чи 
са уто пи јом, али не по ста је уто пи ја; не ме сто је ве чи та мо
гућ ност да се увек и ни ка да не бу де код ку ће. Гло ба ли за ци ја 
је про цес слич ног ује ди ња ва ња бес кра ја мо гућ но сти у јед ну 
могућ ност по тро шње. 

Не ме сто у чи стом об ли ку не по сто ји,  у ње му се по зи ци је и 
од но си стал но из но ва пре ра спо ре ђу ју. Оже твр ди да су ме
ста и не ме ста по ла ри те ти: она пр ва се не да ју ни ка ко из бри
са ти, она дру га ни кад не би ва ју до вр ше на. Не ме ста су као 
па лимп се сти са без број сло је ва, на ко ји ма се игре од но са и 
иден ти те та увек из но ва упи су ју. Та кво по ље ни кад окон ча не 
ин тер ак ци је књи жев ност ну ди гло ба ли за ци ји, али са мо под 
усло вом да се ал хе ми ја ства ра ња и про жи ма ња ни ка да не 
оза ко ни као бренд. 

Де фи ни ци ју не ме ста ко ја ће нам по слу жи ти и у чи та њу гло
ба ли за ци је на ла зи мо у при чи „Ева Еви та“ Љу би це Ар сић: 
њен ју нак до ла зи у Бу е нос Ај рес на опе ра ци ју про ме не пола 
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(ето не до вр ше но сти у об ли ко ва њу иден ти те та), од се да у хо
те лу чи је со бе по спре ма Со ле дад, да њу да ма са зо ге ром, а 
но ћу стра сна пле са чи ца тан га, де вој ка ко ја ће на кра ју при
че по ку ша ти, уза луд но и не у спе шно, да чо ве ку од два по ла 
бу де не што ви ше од ну ле. И шта ви ди глав ни ју нак при че, 
ју нак на пу ту да по ста не ју на ки ња, ју нак ко ји је слеп за ле пу 
и очај ну Со ле дад јер је не ви ди од сво је фа сци на ци је Еви
том Пе рон, же ном ка ква би он сам хтео да по ста не, и чи ји би 
иден ти тет да пре у зме? „Хо те ли и му зе ји има ју не што за јед
нич ко (...) Они ко ји у њи ма при вре ме но бо ра ве не оста вља ју 
ни ка кав траг. Људ ски ми рис се ту не за др жа ва, јер је ва здух 
то ли ко ис пу њен про шло шћу да у ње му не ма ме ста за зној, 
пар фем или ми рис та шне од ло ше шта вље не го ве ђе ко же.“ 

И хо те ли и му зе ји су „пу ста, све ча на ме ста на ко ји ма ни ко 
не ста ну је“, али раз ли ка по сто ји: док му зе ји на и зуст при ча
ју при че о мр твим ста на ри ма исто ри је, хо тел ска со ба бри ше 
сва ко прет ход но при су ство жи вих.

У де фи ни са њу гло ба ли за ци је, књи жев ност је не ме сто на 
ком се ло ци ра ју мр тви ста на ри исто ри је и жи ви слу чај ни 
про ла зни ци: она не ма сво је при су ство, ње на при пад ност је 
са мо илу зи ја, она не ма дом ни си стем. Не ма га от ка ко је њен 
ути цај про бле ма ти зо ван и из бри сан. Ути цај књи жев но сти је 
ре ла ти ви зо ван на сва ки на чин ти ме што је књи жев ни про
стор  с јед не стра не ску чен на екс клу зи ви стич ки за бран ли
шен ме диј ског од је ка, а са дру ге стра не  про ши рен на ра ни
јих де це ни ја не за ми сли ве про сто ре ме диј ских и кул тур них 
фе но ме на.

Ка ко Жељ ко Ми ла но вић ис ти че у свом тек сту, књи жев но 
де ло и ње гов тво рац по тај но са ња ју уто пиј ски сан да по
ста ну гло бал но ра ши ре ни и при хва ће ни, те же да осво је 
вре ме и про стор. Гло ба ли за ци ја не спор но ну ди ма гич но 
осва ја ње и вре ме на и про сто ра, али, исто та ко, опо ми ње на 
оба ве зу уни фи ка ци је. Тој се оба ве зи књи жев ност успе шно 
опи ре, при ста ју ћи увек на до слу хе и срод ства, а ни ка да на 
построја ва ње и ујед на ча ва ње.
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Гло ба ли за ци ја је ви ше знач ни и отво ре ни по јам ко јим по ку
ша ва мо да име ну је мо не пре ста но из ми чу ће и пр о тив реч не 
фе но ме не, ко ји се од и гра ва ју са ве ћим или ма њим ин тен зи
те том по сле Дру гог свет ског ра та.1 Ње не спо ре али ви дљи
ве пр о ме не, ка ко у са мим сво јим зах те ви ма та ко и у све ту 
ка ко ме су ти зах те ви упу ће ни, до дат но су фраг мен ти зо ва ле 

1 Рад је на стао у окви ру пр о јек та „Аспек ти иден ти те та и њи хо во об ли ко
ва ње у срп ској књи жев но сти“ (178005) ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство 
пр о све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је.
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свет де ле ћи га на до бит ни ке и гу бит ни ке, оне са на дом и оне 
без ње.

Реч је о је дин стве ном пој му ко ји те жи све о бу хват но сти и 
све та и ње го вих зна че ња, а чи ни се да по сти же су прот но 
од то га. Је ди но ста бил но у го во ру о гло ба ли за ци ји је не пре
кид ни зах тев да се о њој ми сли: би ло да се при хва та или 
од ба цу је ње но по сто ја ње, да се ње но ра ђа ње по ме ра ка све 
да љој пр о шло сти или се тек оче ку је у бу дућ но сти, да се гло
ба ли за ци ја пр о мо ви ше и обе ћа ва или се до жи вља ва као ко
шмар од ко га се бе жи и по це ну ору жа ног су прот ста вља ња. 
Суд би на пој ма гло ба ли за ци ја је је дин стве на: сво ју ра ши ре
ност ду гу је са мом се би, а не ра зу ме ва ње (не мо гућ ност раз у
ме ва ња?) – сва ком по ку ша ју са гле да ва ња ње них зна че ња и 
по сле ди ца. По јам ко ји се ти че свих и све га, и ко ји би за то 
мо рао да ин те ре су је чи тав свет, без об зи ра да ли му се при
да је вред ност по бољ ша ња усло ва жи во та или се ви ди упра
во као пре пре ка ка бо љем жи во ту, рас та че се у ме та фо ра ма 
раз ми шља ња, као и у ем пи риј ским ана ли зма еко но ми ста. 

У без број ним тек сто ви ма о гло ба ли за ци ји ко ји су пи са ни 
са по зи ци ја нај ра зли чи ти јих зна ња, нај че шће се по на вља 
ми сао да је гло ба ли за ци ја при сут на већ ду же вре ме, али да 
свој ин тен зи тет по ја ча ва у усло ви ма по сле Дру гог свет ског 
ра та, а мак си ма ли зу је га по сле па да Бер лин ског зи да; као 
и да је реч о пр о це су ко ји об у хва та це ло куп ни жи вот по је
дин ца и за јед ни це: од еко но ми је до кул ту ре, од од но са пре
ма пр о шло сти до на чи на на ко ји ће жи вот би ти об ли ко ван у 
будућно сти. 

Да нас сва ки го вор о гло ба ли за ци ји, на ста јао он из по зи ци ја 
хи пер гло ба ли ста, скеп ти ка или тран сфор ма ци о ни ста2 укљу
чу је – ан ти гло ба ли сте, од но сно ан ти гло ба ли стич ке по кре те 
њо ме и омо гу ће не. Не са мо да се ан ти гло ба ли сти по ја вљу ју 
на су сре ти ма по ли ти ча ра ко ји пред ста вља ју нај моћ ни је еко
но ми је све та као и оне ко ји су исто риј ском слу чај но шћу ту,3 
већ се чи ни да и сва ки го вор о гло ба ли за ци ји, без об зи ра да 
ли је за го ва ра, кри ти ку је, те жи ње ном пре о бли ко ва њу или 

2 Ка лу ђе ро вић Ж., По и ма ње гло ба ли за ци је, Филозофска истраживања 
бр. 113, За греб 2009, стр. 19. Ка лу ђе ро вић се осла ња на ути цај ну ка та
ло ги за ци ју ста во ва пре ма гло ба ли за ци ји Д. Хел да (Held D., McGrew A., 
Gol dblatt D. i Per ra ton J., GlobalTransformations:Politics,Economicsand
Culture, Stan ford 1999).

3 Г7 чи не Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве, Ја пан, Не мач ка, Ка на да, Ита ли
ја, Фран цу ска и Ује ди ње но Кра љев ство. „Да нас се Г7 ти пич но су сре ће 
за јед но са Ру си јом (Г8). Ових се дам зе ма ља ви ше ни су се дам нај ве ћих 
при вре да у све ту. Члан ство у Г7, исто као стал но члан ство у Са ве ту 
без бед но сти УН, де лом је ствар исто риј ске слу чај но сти.” Сти глиц Џ. Е., 
Противречностиглобализације, Бе о град 2004, стр. 28.
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по ку ша ва да о њој го во ри из архи ме дов ске по зи ци је, под ра
зу ме ва и го вор ан ти гло ба ли ста. Та ко и  пој мов ник гло ба ли
за ци је у књи зи Аспектиглобализацијепо чи ње од ред ни цом 
„Ан ти гло ба ли стич ки по крет“, а за вр ша ва „крат ким уви дом 
у бу дућ ност гло ба ли за ци је“, уз на по ме ну да „би ти пр ог но
зер (ака дем ским је зи ком ре че но: фу ту ро лог) не за хва лан је, 
ин те лек ту ал но скуп и за пра во га дан по сао, ко ји је на уч ник 
не спре ман да ра ди, а спре ман је да рад пре пу сти књи жев ни
ци ма и астро ло зи ма“4 .

Али ни укљу чи ва ње књи жев ни ка у рас пра ву о гло ба ли за ци
ји, у по ку шај да се о њој не што са зна и да се пред ви ди ње но 
кре та ње у бу дућ но сти, по себ но кад је реч о кул ту ри, не мо
же без оспо ра ва ња: Але сан дро Ба ри ко (Аlеssаndrо Bаriccо) 
ка же да су по сле ње го вих тек сто ва о гло ба ли за ци ји у ли сту 
Републикапо че ла да сти жу „ве о ма же сто ка и при лич но пре
зри ва“ пи сма у ко ји ма чи та о ци за ме ра ју „што им та мо не ки 
пи сац при ди ку је о не че му што не ма ни ка кве ве зе с ње го вим 
за ни ма њем“5. Чи ји је он да за да так да нам об ја сни гло ба ли
за ци ју и њен да љи раз вој, ако до ње га до ђе? Да ли би са ма 
гло ба ли за ци ја мо гла да го во ри о се би или је не мо гућ ност 
кон сен зу са о гло ба ли за ци ји упра во оно што она пр о мо ви
ше као сво је са мо де фи ни са ње: док не ма кон сен зу са, све је 
могу ће, па и са ма гло ба ли за ци ја. 

Ба ри ко у по ку ша ју пи сца да пи ше о гло ба ли за ци ји ви ди бар 
две пред но сти: пр ва је мо гућ ност да бу де ја сни ји од пр о фе
со ра и ми ни стра фи нан си ја, а дру га „упра во због то га што 
ње гов по сао не ма ни ка кве ве зе с пр о бле мом, бар те о рет ски, 
мо же да га по сма тра са од сто ја ња, а да пред ра су де и раз ли
чи ти ин те ре си не ма ју не ки ути цај на ње га“6. Ба ри ков текст 
о гло ба ли за ци ји ка рак те ри шу два аспек та, од ко јих је пр ви 
(фраг мен ти за ци ја са да шњег ста ња гло ба ли за ци је – гло ба
ли за ци ја при сут на је ди но у фраг мен ти ма свог де ло ва ња) 
ма ње ви дљив, док је онај дру ги (бу дућ ност умет но сти и 
кул ту ре за хва ће не гло ба ли за ци јом) уоч љи ви ји и пре ци зни је 
изражен. 

Ба ри ко ва „ма ла књи га о гло ба ли за ци ји“ при хва та фраг
мен ти за ци ју тек ста као сво је на че ло струк ту и ра ња („Bоnus 
trаcks“ у окви ру сва ког од де ло ва књи ге). На рав но фраг ме
нат ни је ну жно „ма ли“ – ис ку ство крат ке при че, не рет ко 

4 Пе тро вић В., Гло ба ли за ци ја и бу дућ ност – над књи гом ПрипремазаXXI
векПо ла Ке не ди ја, у: Аспек ти гло ба ли за ци је, при ре ди ли Пан те лић И. и 
др., 28. ја ну ар 2013, www.bos.rs/ma te ri ja li/aspek ti.pdf

5 Ба ри ко А., Next.Малакњигаоглобализацијиисветубудућности, Бе о
град 2002, стр. 8.

6 Исто, стр. 9.
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нази ва не и „ро ма ном на дла ну“ све до чи о то ме – па се не 
мо же ни твр ди ти да је Ба ри ко во ви ђе ње гло ба ли за ци је по
гре шно јер ни је све о бу хват но – пре би се ре кло да је оно 
ну жно и је ди но мо гу ће јер је ње гов прин цип го то во хо ме о
пат ски: на слич но се од го ва ра слич ним – на фраг мен те гло
ба ли за ци је фраг мен ти ма ми шље ња. 

Ба ри ко све до чи да љу ди не зна ју да од го во ре на пи та ње 
„Шта је гло ба ли за ци ја?“ али зна ју да на ве ду при ме ре (Ко
како ла, Најк и Марл бо ро су при сут ни сву да на све ту; ку
по ви на ак ци ја је мо гу ћа на свим бер за ма све та; ти бе тански 
мо на си су по ве за ни ин тер не том; ауто мо бил је са ста вљен 
од де ло ва ко ји су на пра вље ни на раз ли чи тим кон ти нен ти
ма, пре ко ин тер не та се мо же ку пи ти све; сви љу ди на све ту 
су гле да ли по след њи Спил бер гов филм).7 По сле по зи ва чи
та о ци ма да и са ми пр о на ђу при ме ре, Ба ри ко до ка зу је да је 
сва ки од при ме ра ло ше иза бран (Ин ди јац по пи је 4 фла ши це 
Ко како ле го ди шње; ли бе ра ли за ци ја бер зи ни је до след на; 
мо на си на Ти бе ту не ко ри сте ин тер нет... Спил берг, Ма до на 
и Мајкл Џор дан пред ста вља ју при ме ре кул тур ног ко ло ни ја
ли зма). У ре ђа њу при ме ра за гло ба ли за ци ју, Ба ри ко пре по
зна је ра зро кост За па да ко ја „нас на во ди да ви ди мо симп то ме 
са мо оне бо ле сти ко ју же ли мо да от кри је мо, а дру ге не“8. 
Да кле љу ди ма су до ступ ни при ме ри, фраг мен ти гло ба ли за
ци је, док це ли на, ко ју би мо ра ла да за сту па гло ба ли за ци ја, 
из ми че. Реч „гло ба ли за ци ја“ и мит о њој ства ра но вац: „гло
ба ли за ци ја је за ми шље ни при зор ко ји се за сни ва на иде ји 
да се нов цу из гра ди нај про стра ни је мо гу ће игра ли ште“9. 
Про стра но игра ли ште гло ба ли за ци је ства ра круп ни ка пи
тал, док ше фо ви др жа ва чла ни ца Г8 пред ста вља ју ре кла му, 
они су по све до че ње гло ба ли за ци је јер ши ре оп ти ми зам, ве
ру у бу дућ ност и до бре на ме ре. Пр о те сти ан ти гло ба ли ста, 
да ље за кљу чу је Ба ри ко, ни су за у ста ви ли гло ба ли за ци ју већ 
бој ко ту ју ње ну ре клам ну кам па њу. При ме ри ра да гло ба ли
за ци је по ста ли су за ме на за ње но пој мов но об ли ко ва ње. Са 
дру ге стра не иде је гло ба ли за ци је на ла зе се „сло бод не зо не“ 
у ко ји ма се „пр о из вод ња и тр го ви на ми ни мал но опо ре зу ју, 
син ди ка ти не ма ју ни ка кав зна чај, за шти та жи вот не сре ди не 
ни је ни ка кав пр о блем“ и, ка же Ба ри ко, у ко ји ма жи ви 27 ми
ли о на љу ди да ле ко од очи ју За па да.10 При ме ри и изо ло ва не 
„сло бод не зо не“ су и да ље фраг мен ти све та ко ји хра не мит 
о гло ба ли за ци ји. Ре клам на кам па ња гло ба ли за ци је је да ле ко 
то тал ни ја (то та ли тар ни ја?) иако се у ње ној ре пре зен та ци ји 

7 Исто, стр. 12.
8 Исто, стр. 20.
9 Исто, стр. 27. 
10 Исто, стр. 34.
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ја вља ју смет ње у об ли ку (не)за не ма ри вих по кре та ан ти гло
ба ли ста. И као сва ка кам па ња, и ова по зи ва на пре о бли ко ва
ње чо ве ка: при хва та њем пр о из во да при хва та се и дру га чи ји 
на чин по на ша ња, јер се но ви пр о из вод  пр о мо ви ше не са мо 
због сво је упо треб не вред но сти већ и за то јер ме ња емо ци о
нал ни, етич ки и кул тур ни по ло жај чо ве ка у све ту.

Ба ри ко под се ћа да је Емил Зо ла (Émilе Zоlа) пре мно го го ди
на у Жерминалупред ста вио жи вот ру да ра, а да да нас но вин
ске ре пор та же „о фа бри ка ма у Тре ћем све ту при ка зу ју пот
пу но исте стра хо те“11. Ба ри ко у сво јим раз ми шља њи ма та ко 
до ла зи до „два ба у ка гло ба ли за ци је: све моћ ве ли ких свет
ских мар ки и кул тур на урав ни лов ка“12. За јед но са Ба ри коом 
до ла зи мо до тач ке ко ја и нас пр вен стве но ин те ре су је: ка ко 
да нас из гле да кул тур на урав ни лов ка и ка ква је уло га, по ло
жај и зна чај књи жев но сти у гло ба ли за циј ским пр о це си ма. 

Одо бра ва ју ћи да је ве ро ват но исти ни та тврд ња да гло ба ли
за ци ја ства ра мо но кул тур ни свет ко ји се згу шња ва на до
њој гра ни ци осред њо сти, Ба ри ко раз ми шља о Хо ли ву ду као 
да на шњем Хо ме ру (свој стве но им је да у све то ви ма ко је су 
ство ри ли не ма ме ста за мно ге љу де), али и о јед ном од ра
ни јих пе ри о да кул тур не гло ба ли за ци је ко ја је „при си ли ла 
умет ност це лог За па да да бу де ис кљу чи во ре ли ги о зна умет
ност, у пот пу но сти ис кљу чив ши ствар ни жи вот из ње не 
те ма ти ке“ а ипак је ство ри ла „сто ти не ре мекде ла и ве ко ве 
пр о цва та умет но сти“13. Ипак Ба ри ко, иако под се ћа на ра ни ја 
ис ку ства умет но сти у пе ри о ди ма јед не дру га чи је гло ба ли
за ци је, ка же да не тре ба „обе руч ке при хва ти ти став да ће 
гло ба ли за ци ја до ве сти це лу пла не ту до оту жне кул тур не 
гла зу ре јед на ке за све“ већ да је „ве ро ват ни је да ће по сле ди
ца би ти па чворк мно го број них ап сурд но сти“14. Ако је хо мо
ге ни за ци ја умет но сти и кул ту ре, урав ни лов ка схва ће на као 
нео прав да но из јед на ча ва ње, прет ња ко ју до но си и оства ру
је гло ба ли за ци ја, њен пр о из вод би ће ди фе рен ци ја ци ја (тај 
уте шни ан то ним урав ни лов ке) ап сурд но сти ко ја је и са ма 
ап сурд на. 

Пре не то на по ље књи жев но сти, мо же се ре ћи да и ако је 
мо гу ћа књи жев ност са уку сом Ко како ле, књи жев ност ко ја 
би има ла исти укус за све на пла не ти, не ће пре ста ти да се 
ства ра ни књи жев ност као ре зул тат те жње за ди фе рен ци ја
ци јом од гло бал но за јед нич ког уку са – оби ље та квих те жњи 
во ди ће ка мно го број ним ап сурд но сти ма, али и ка, не сме мо 

11 Исто, стр. 38. 
12 Исто, стр. 42.
13 Исто, стр. 51.
14 Исто, стр. 8485.
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сум ња ти у то, де ли ма ко ја мо жда баш ту ап сурд ност пре по
зна ју и де мон ти ра ју. 

Хо мо ге ни за ци ја књи жев но сти је не мо гу ћа без књи жев ног 
де ла ко ме се од ре ђу је ста тус ро бе. Кул тур на хо мо ге ни за ци
ја по ла зи од под јед на ко ши ро ко и при хва ће не и оспо ра ва не 
иде је да је књи жев но де ло по ста ло ро ба, та ко да се са пра
вом мо же мо пи та ти ко ли ки је пр о це нат уче шћа књи жев не 
еко но ми је у бру то на ци о нал ном пр о из во ду (БНП) у раз ви је
ним, а ко ли ко у не раз ви је ним зе мља ма или зе мља ма у раз
во ју, од но сно да ли би се то уче шће по ве ћа ло при хва та њем 
зах те ва хо мо ге ни за ци је та мо где је за бе ле же но ње но ма ње 
уче шће. Фре де рик Џеј мсон (Frеdеric Јаmеsоn) у свом ути
цај ном тек сту „Пост мо дер ни зам или кул тур на ло ги ка ка
сног ка пи та ли зма“ ка же да се до го ди ло „да је естет ска пр
о из вод ња да нас по ста ла ин те гри ра на у роб ну пр о из вод њу 
оп ће ни то“, и да еко ном ска жур ба пр о из во ђе ња све нео бич
ни јих до ба ра „са да при да је естет ској ино ва ци ји и екс пе ри
мен ти ра њу све бит ни ју струк ту рал ну функ ци ју и по зи ци
ју“15. На по чет ку 80их го ди на 20. ве ка, Џеј мсон при ме ћу је 
екс пло зи ју мо дер не књи жев но сти у мно го раз дво је них ин
ди ви ду ал них сти ло ва ко ја је пра ће на „је зич ким рас па дом 
са мог дру штве ног жи во та до точ ке на ко јој је па ла и са ма 
нор ма, све де на на не у тра лан и пост ва рен ме диј ски го вор 
[...], ко ји за тим и сам по ста је са мо још јед ним иди о лек том 
ме ђу мно ги ма“16. За раз ли ку од бур жо а ског дру штва у ко ме 
су иде је вла да ју ће кла се би ле до ми нант не, „да на шње се раз
ви је не ка пи та ли стич ке зе мље на ла зе у по љу сти ли стич ке и 
дис кур зив не хе те ро ге но сти без нор ме“17. Џеј мсон ве ру је да 
„без лич ни го спо да ри об ли ку ју еко но миј ске стра те ги је ко је 
са пи њу на ше ег зи стен ци је“ (гло ба ли за ци ја?), али и да им 
„ви ше не тре ба (или од са да ни су ка дри) да на мет ну свој 
го вор; пост ли те рар ност ка сног ка пи та ли стич ког сви је та не 
од ра жа ва са мо од сут ност ика квог круп ног ко лек тив ног пр о
јек та, већ та ко ђер и из гу бље ност са мог ста рог на ци о нал ног 
је зи ка“18. Ови ста во ви су о че ни са да на шњим сте пе ном гло
ба ли за ци је из гле да ју оп ти ми стич но: гло ба ли за ци ја је нај че
шће на па да на, као што Ба ри ко ка же, јер ши ри ба ук све мо ћи 
свет ских мар ки и ба ук кул тур не хо мо ге ни за ци је – ко лек тив
ни пр о је кат, нај че шће схва тан као на ци о нал ни пр о је кат на 

15 Џејмсон Ф., Пост мо дер ни зам или кул тур на ло ги ка ка сног ка пи та ли зма, 
у: Постмодерна.Новаепохаилизаблуда, уре ди ли Ку ва чић И. и Фле го 
Г., За греб 1988, стр. 191. Иако је овај текст на стао 1984. го ди не, и да нас 
је ва жно вра ћа ти му се. 

16 Исто, стр. 200.
17 Исто, стр. 201.
18 Исто.
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пла ну по ли ти ке и пр о је кат „ве ли ке при че“ у књи жев но сти 
да нас де лу је бе зна чај но на спрам пр о јек та гло ба ли за ци је. 
Без лич ни го спо да ри на ших ег зи стен ци ја ни су са мо све моћ
не роб не мар ке, оне пред ста вља ју са мо фраг мен те по ли ти
ке фи нан сиј ских ин сти ту ци ја ка кве су ММФ, Свет ска бан
ка или Свет ска тр го вин ска орга ни за ци ја. Уве ре ност да ни је 
по треб но или да је не мо гу ће пр о мо ви са ти го вор иде о ло ги је 
да нас је го то во не мо гу ћа, а сти ли стич ка и дис кур зив на хе те
ро ге ност све је че шће из ло же на при ти сци ма а ти ме и не ста
ја њу. Ду брав ка Угре шић, на при мер, твр ди да се сва но вост 
са вре ме ног ро ма на на ла зи „у ње го вој ре гре си ји, у при ми ти
ви за ци ји струк ту ре при по ви је да ња, ка рак те ри за ци ји ли ко ва 
и си ту а ци ја“ и да „илу зи ју ди на ми ке, ви тал но сти и буј но сти 
су вре ме ног ро ма на на ин тер на ци о нал ном тр жи шту одр жа ва 
је ди но – ге о гра фи ја. Јед ном ће та кав ро ман до ћи из Тур ске, 
дру ги пут из Па ки ста на, тре ћи пут из Фран цу ске, че твр ти 
пут из Ја па на“19. Да кле хе те ро ге ност је за ме ње на хо мо ге но
шћу, ни зом ап сурд но сти ко је не уви ђа ју је ди но пи сци као 
Ду бра ва ка Угре шић или Але сан дро Ба ри ко, већ и еко но ми
сти ко ји су по зва ни ји, бар би у то по ве ро ва ли чи та о ци Ба
ри ко ових тек сто ва у Републици, да го во ре о гло ба ли за ци ји. 
Али да ли еко но ми сти кад го во ре о гло ба ли за ци ји го во ре и 
о књи жев но сти?

Џо зеф Сти глиц (Јоsеph Е. Sti glitz), во де ћи еко но ми ста ад
ми ни стра ци је Би ла Клин то на од 1993. го ди не и глав ни еко
но ми ста Свет ске бан ке од 1997. до 2000. го ди не, у сво јој 
књи зи Противречностиглобализацијегло ба ли за ци ју од ре
ђу је као укла ња ње ба ри је ра сло бод ној тр го ви ни и чвр шћу 
ин те гра ци ју на ци о нал них еко но ми ја.20 Сти глиц је уве рен 
да гло ба ли за ци ја мо же да до не се до бро бит сви ма, по себ
но си ро ма шни ма, ако се на ра ди ка лан на чин пр о ме ни до
са да шња прак са упра вља ња њо ме, а ко ју је ка рак те ри са ло 
при хва та ње иде о ло ги је од стра не оних ко ји би мо ра ли да 
се ба ве на у ком, при ли ком од ре ђи ва ња прав ца кон крет не по
ли ти ке. Го во ре ћи о гло ба ли за ци ји као о фе но ме ну ко ји по 
се би ни је ни до бар ни лош, Сти глиц из два ја до бре (сма њу је 
осе ћа ње изо ло ва но сти, пру жа ве ћи при ступ зна њу, омо гу ћи
ла је Ме ђу на род ни уго вор о на га зним ми на ма, опро ште ни  
су ду го ви не ким од нај си ро ма шни јих зе ма ља, успех Ис точ
не Ази је је чи ње ни ца, по бољ ша ни  су здрав стве ни усло ви 
мно гих љу ди, на ста ло је ак тив ни је гло бал но ци вил но дру
штво...) и ло ше (ра сте бр ој си ро ма шних, очи глед но је ли
це мер је за пад них зе ма ља, на ме ћу се исте по ли ти ке за све, 
по сто ји оправ да на бо ја зан од прет ње кул тур ном иден ти те ту, 

19 Угре шић Д., Нападнаминибар, Бе о град 2010, стр. 383384.
20 Сти глиц Џ., нав. де ло, стр. 9.
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зе мље у тран зи ци ји су оси ро ма ше не бес кру по ло зном пљач
ком, пот ко па ва ње де мо кра ти је и оп шта не си гур ност су све 
при сут ни ји...) стра не до са да шње гло ба ли за ци је. Сти глиц је 
очи глед но нај бли жи на шем пр о бле му кад го во ри о на па ди
ма на гло ба ли за ци ју јер се ве ру је да она „пот ко па ва тра ди
ци о нал не вред но сти“21. Упра вља ње гло ба ли за ци јом не во ди 
ра чу на о прет њи „кул тур ном иден ти те ту и вред но сти ма“22. 
Сти глиц из лаз ви ди у по сте пе ни јем при сту пу ко ји би спре
чио да „тра ди ци о нал не ин сти ту ци је и вред но сти, уме сто да 
бу ду ра зо ре не, мо гу да се адап ти ра ју и да ре а гу ју на те но ве 
иза зо ве“23. 

Гло ба ли за ци ја је за о штри ла пи та ње кул тур ног иден ти те та. 
Фре де рик Џеј мсон је уви део да је „го ле ма пр о ли фе ра ци ја 
дру штве них ко до ва у пр о фе си о нал не и ди сци пли нар не жар
го не, али и у озна ке афир ма ци је при пад но сти ет но су, спо
лу, ра си, ре ли ги ји и кла сној фрак ци ји“24 по ста ла по ли тич
ки фе но мен. Пр о ли фе ри са ни раз ли чи ти иден ти те ти че сто 
при сва ја ју књи жев ност као по ље на ко ме ће се афир ми са ти 
и то не рет ко су прот ста вља њем раз ли ком. Та ква уло га књи
жев но сти ни је но ва, нов је ин тен зи тет и обим ста рих, а ре
пре зен то ва них као но вих раз ли ка, као и ства ра ње си ту а ци
је у ко јој за ра ће ни иден ти те ти бес ком про ми сно те же уло зи 
кр ов ног и по жељ ног иден ти те та ис под ко га не би би ло ни 
јед ног дру гог. Раз ли ка је у до се за њу мо ћи, по ку ша ју да се 
од ре ђе ни иден ти тет на мет не као нор ма, а у та квој утак ми ци 
иден ти те та оче ки ва но је гу бље ње и ин ди ви ду ал но сти књи
жев ног тек ста: огра ни чен бр ој груп них сти ло ва одр жа ва 
ста ње аго на, али не и по ли морф но сти и по ли фо но сти, ди ја
ло гич но сти и ди ја лек тич но сти, на кра ју и пре го во ра: књи
жев но де ло се све че шће до жи вља ва као за ступ ник иден ти
те та и за то по ла зи из ње го ве ста би ли зо ва не иде о ло ги је да би 
до ње и сти гло, при то ме не оста вља ју ћи ме ста би ло ка квој 
сум њи. Гло ба ли за ци ја је сва ка ко до при не ла аго ну иден ти
те та у књи жев но сти и за то јер, ка ко ка же Сти глиц, не во ди 
до вољ но ра чу на о тра ди ци о нал ним вред но сти ма, на ро чи то 
у оним дру штви ма ко ја се исто вре ме но са тран зи ци јом из 
со ци ја ли стич ке „план ске при вре де“ ка тр жи шној кре ћу и ка 
по нов ном пр о на ла же њу кул ту ре и тра ди ци је ко ју же ле да 
од ре де као сво ју трај ну озна ку. Сти глиц би ре као да су кон
флик ти ствар ни и „до из ве сне ме ре не из бе жни“25. 

21 Исто, стр. 256.
22 Исто.
23 Исто.
24 Џејмсон Ф., нав. де ло, стр. 200.
25 Сти глиц Џ., нав. де ло.
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Ко ли ко се књи жев но сти ти чу пр о це си ко је до но си гло ба ли
за ци ја? Ако у Сти гли цо ва раз ма тра ња гло ба ли за ци је укљу
чи мо књи жев ност мо жда и до ђе мо до мо гу ћих од го во ра 
на ова ко ши ро ко фор му ли са но пи та ње. На рав но да је наш 
зах тев фраг мен та ран, али, по но ви мо то, не и ну жно по гре
шан. Пи та ња као што су: Да ли тр жи шни фун да мен та ли зам, 
на мет нут гло ба ли за ци јом зе мља ма у раз во ју и си ро ма шним 
зе мља ма, а од ба чен у ви со ко раз ви је ним, ути че на књи жев
ност? или Ка кве по сле ди це по књи жев ност има пад Бер лин
ског зи да по сле ко га је гло ба ли за ци ја убр за на? – у ве ли кој 
ме ри од ре ђу ју пу те ве књи жев но сти да нас. 

Сти глиц твр ди да су по ли ти ке ММФа под ба ци ле јер ни су 
до зво ља ва ле ин тер вен ци ју др жа ве на тр жи шту ка ко би се 
сви до ве ли у бо љи по ло жај. Да ли се од др жа ве да нас мо же 
оче ки ва ти ин тер вен ци ја на по љу књи жев но сти, а да она ни
је пра ће на иде о ло шким зах те вом? Да ли би та ин тер вен ци
ја би ла осло бо ђе на зах те ва за од ре ђе ном по е ти ком или не? 
Ако би др жа ва ин тер ве ни са ла обез бе ђу ју ћи пи сци ма ма те
ри јал не усло ве жи во та и ства ра ња, пре ма ко јим кри те ри ју
ми ма би то чи ни ла? Не би ли он да пи сци из еле мен тар не 
за хвал но сти скре та ли по глед од жи во та ру да ра? Ра ди ка лан 
при мер ис ку ства ру ске књи жев но сти то ком тра ја ња со ци
ја ли зма до во љан је да по ка же ко ли ко да ле ко ин тер вен ци ја 
др жа ве у књи жев но сти мо же да оде: „то та ли тар на власт у 
Ру си ји би ла је и власт ре чи“26. Ако се са јед не стра не на ла зи 
др жа ва, не моћ на да то ком су сре та са гло ба ли за ци јом бри не 
о умет но сти и књи жев но сти осим са ци љем да пр о мо ви ше 
иде о ло шке ме ха ни зме ко ји уз вра ћа ју ње ним пр о мо ви са њем, 
са дру ге стра не су раз ли чи ти стра ни фон до ви ко ји се до
жи вља ва ју као по тен циј ла на опа сност за на ци о нал ну кул ту
ру (ако су ММФ и Свет ска бан ка пр о мо те ри гло ба ли за ци је, 
фон до ви на ме ње ни књи жев но сти до жи вља ва ју се као пр о
мо те ри гло ба ли за ци је). 

Под при ти ском гло ба ли за ци је, си ро ма шне зе мље ели ми ни
шу тр го вин ске ба ри је ре (раз ви је не зе мље их ли це мер но за
др жа ва ју) – на тај на чин се бе ли ша ва ју „очај нич ки по треб
ног из во зног до хот ка“27. Слич не ба ри је ре се по ста вља ју и 
пред књи жев ност: „све европ ске на ци је по зна ју Бај ро на, 
али је те шко за ми сли ти да Бри тан ци упо зна ју Пре шер на. 
Ме ђу соб ни ути ца ји би мо ра ли да бу ду ре ци проч ни, али 
то ни је слу чај“28. Сти глиц гло ба ли за ци ју ви ди као чвр шћу 

26 Берг М., Литературократија, Бе о град 2011, стр. 35.
27 Сти глиц Џ., нав. де ло, стр. 20. 
28 Голеж Каучић М., Slo ve nian Folk Cul tu re bet we en Na ti o nal Iden tity and 

Euro pean In te gra tion Pr o ces ses, Народна умјетност 46/1, Загреб 2009, 
стр. 39.
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интеграци ју „зе ма ља и на ро да све та до ко је до ла зи огром
ним сма њи ва њем тр о шко ва тран спор та и ко му ни ка ци ја, као 
и ру ше њем ве штач ких ба ри је ра за пр о ток ро бе, услу га, ка
пи та ла, зна ња и (у ма њој ме ри) љу ди пре ко гра ни ца“29. Очи
глед но је да у „чвр шћој ин те гра ци ји“ ло ши је пр о ла зе ма ње 
раз ви је не др жа ве и да ни је оче ки ва но да ће кул тур на и књи
жев на раз ме на би ти рав но прав на. Ин тер нет сва ка ко до при
но си сма њи ва њу тр о шко ва ко му ни ка ци је, по ве ћа њу ње не 
бр зи не, али и ства ра ме диј ски пр о стор за књи жев ност и то 
у та квој ме ри да пред књи жев ност, као и на у ку о њој, по ста
вља но ве иза зо ве. У да на шњим усло ви ма „тра ди ци о нал не 
ком па ра тив не ме то де књи жев но сти по чи њу за ка зи ва ти“ ка
да за хва љу ју ћи ин тер не ту „све књи жев но сти мо гу би ти кон
такт не“30. Гор да на Тка лец ка же да у но вом кон тек сту ра сте 
за ни ма ње за ма ле књи жев но сти, ма ње по зна те ауто ре као и 
за са вре ме ну књи жев ност, али и да ин тер кул ту рал ност, по
себ но рас про стра ње на на ин тер не ту,  ко ја се „сма тра ла го
то во си но ни мом за гло ба ли за ци ју, она са да по ста је и ње зин 
мо гу ћи опо нент“31 јер и да ље по ли тич ка и кул тур на исто ри
ја ства ра ју сна жни је ве зе од ин тер не та. 

У сво јим ана ли за ма гло ба ли за ци је, Сти глиц го во ри о по
тре би на ста лој по сле Дру гог свет ског ра та да се ко лек тив но 
де лу је на гло бал ном ни воу у слу ча ју кри зе (то је раз лог на
стан ка ММФа), о по ли ти ци ММФа да јед на ке ме ре ве же 
за све, о то ме да огра ни че на кон ку рен ци ја и не са вр ше на ин
фор ми са ност не мо гу до ве сти до склад ног тр жи шног си сте
ма, да бр зе пр о ме не до во де у пи та ње тра ди ци о нал не ауто
ри те те и од но се као и да ви со ке ка мат не сто пе пр о из во де 
још ве ћу ре це си ју и на тај на чин из ба цу ју ка пи тал из зе мље. 
Да на шњи по ло жај књи жев но сти из пер спек ти ве Сти гли цо
вих ана ли за мо гао би да из гле да као не про ме њен кр оз чи тав 
20. век: Но бе ло ва на гра да за књи жев ност би за у зе ла ме сто 
ММФа, јед на ке ме ре за све мо гу би ти бар дво стру ко схва
ће не као по е ти ка јед не епо хе или као књи жев ност са уку сом 
Ко како ле, уло гу огра ни че не кон ку рен ци је и не са вр ше не 
ин фор ми са но сти има ли би пи сци, кри ти ча ри, на став ни ци 
књи жев но сти са сво јим пе три фи ци ра ним до жи вља ји ма и 
ин тер пре та циј ским на ви ка ма, бр зе пр о ме не (та ко сла вље не 
у ра ни јим епо ха ма!) да нас су све ре ђе, а и кад се де се не 
при хва та ју се бр зо, ка мат не сто пе у књи жев но сти ра сту са 
при ста ја њем на иде о ло шке зах те ве – књи жев ност гу би на 
вред но сти, а њен „ка пи тал“ се тр о ши ако и не одлази као 

29 Сти глиц Џ., нав. де ло, стр. 23. 
30 Тка лец Г., При мје њи вост те о ри је ре цеп ци је на ме диј ин тер не та, Флуми
ненсиа2, Ри је ка 2010, стр. 76.

31 Исто, стр. 75.
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пи сацег зи лант да би убр зо спо знао да и у дру гом фраг мен
ту све та ни је дру га чи је, ка ко да нас та ко и од у век. Гло ба ли
за ци ја за го ва ра при ва ти за ци ју вла ди них мо но по ла и тран
спа рент ност ин сти ту ци ја – у књи жев но сти су ите ка ко че сти 
су ко би са по е ти ка ма „др жав них пи са ца“ ко ји мо но по ли зу ју 
чи та лач ко тр жи ште, као што се не рет ко књи жев не на гра де, 
од Но бе ло ве до оних ко је до де љу ју кућ ни са ве ти, ко је ути
чу на бо ље по зи ци о ни ра ње пи сца на тр жи шту, оп ту жу ју за 
не тран спа рент не пр о це се од лу чи ва ња и под ло жност мно
го број ним ути ца ји ма: „бу ра зер ски ка пи та ли зам“ ства ра и 
„бура зер ску књи жев ност“.

На пр ви по глед став да књи жев ност од у век ус по ста вља од
но се са гло ба ли за ци јом мо же из гле да ти нео бич но и пре те
ра но. Ме ђу тим тај од нос од ре ђу ју бар три син таг ме у ко
ји ма се су сре ћу књи жев ност и гло ба ли за ци ја: гло ба ли за
ци ја књи жев но сти, гло бал на књи жев ност и књи жев ност 
глобали за ци је. 

Гло ба ли за ци ја књи жев но сти не за по чи ње Гу тен бер го
вим от кри ћем и не за вр ша ва се ин тер не том ко ји пре у зи ма 
при мат у ко му ни ка ци ји, већ на ста је усме ним пре но ше њем 
књи жев ног де ла и не за вр ша ва јер не мо же да ис цр пи сво
је мо гућ но сти. От кри ће пи сме но сти, штам пе и ин тер не та 
са мо убр за ва ју пре но ше ње. Пам ће њем, кре та њем, а он да и 
пре во ђе њем, књи жев ност се гло ба ли зо ва ла. Да нас се мо же 
го во ри ти о гло ба ли за ци ји пр вих ка ме них ала та, као и ути
ца ју гу ме и пла сти ке на гло ба ли за ци ју (не за о би ла зни су у 
пре но ше њу ин фор ма ци ја).32 Гло ба ли за ци ја књи жев но сти, 
за што не и са ма књи жев ност, мо же се по сма тра ти и као пр ва 
ин фор ма тич ка ре во лу ци ја, ре во лу ци ја осло бо ђе ња им пе ра
ти ва до слов но сти и исти ни то сти (ма да, не рет ко ће се књи
жев но сти при пи си ва ти и ви ши сте пен исти ни то сти од оног 
ко ји пру жа ју на у ке). 

Под се ћа ње на ис ку ство раз во ја штам пе до не кле мо же да се 
по и сто ве ти са раз во јем ин тер не та. Гло ба ли за ци ју штам пе, 
по себ но у Ки ни а ка сни је и у Евро пи, пра ти ле су мно го број
не за бра не и огра ни че ња – вла да ри ма, а вр ло бр зо и цр кви, 
по ста ло је од мах ја сно ко ли ко је лак ше пре но ше ње тек сто ва 
опа сно. Гу тен бер го во от кри ће је пра ће но ин дек си ма за бра
ње них књи га ко ји се ства ра ју са по себ ном по све ће но шћу 
(рим ска ин кви зи ци ја свој по пис из 1557. го ди не не пре ста
но ће до пу ња ва ти, шпан ска ин кви зи ци ја ства ра ин дек се од 
1559. до 1790. го ди не, ко ло ни јал не си ле по себ но во де ра
чу на о штам пи у ко ло ни ја ма, Ма ри ја Те ре зи ја 1753. ства ра 

32 Ча тић И., Руј нићСо ке ле М. и Ка ра ва нић И., Гло ба ли за ци ја пр вих ка ме
них ала та и об рад ба по ли ме ра, Полимери31, За греб 2010, стр. 2226.
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по себ ну цен зор ску ко ми си ју, со ци јал де мо крат ске књи ге су 
на ли сти у Бер ли ну 1886. го ди не, ис ку ства 20. ве ка не за о
ста ју...) Ако је ин те ре со ва ње за бр жом пр о из вод њом тек ста 
по ра сло у сред њем ве ку „на ро чи то због по тре бе гра до ва и 
би ро кра ти је за архи вом и до ку мен ти ма“33, гло ба ли за ци ја 
ин тер не та би да нас мо гла да де лу је као крај ња тач ка пре но
си вог тек ста и архи ви ра ња. Али архи ве на ин тер не ту че сто 
де лу ју ви ше не при сту пач не не го отво ре не: зах те ва се пла
ћа ње, при пад ност ака дем ској за јед ни ци ко ја би пла ти ла за 
сво је чла но ве, за бра не при сту па ко је не ке зе мље спро во де са 
ци љем да се за шти те од ло ших ути ца ја, за шти та аутор ских 
пра ва – са мо су не ки од фак то ра ко ји огра ни ча ва ју при ступ, 
по ред кул тур не и по ли тич ке исто ри је ко ји тај при ступ чи не 
се лек тив ним. Ако го во ри мо о књи жев но сти, уто пи ја чи та
вог све та као пу бли ке, ако је не кад и по сто ја ла, да нас не ста
је, јер је зва нич но одо бре ње цен зо ра (imprimаtur) за ме ње но 
ме стом чи та о ца на стра ни до бит ни ка гло ба ли за ци је. Уло гу 
не ка да шњих кри јум ча ра књи га да нас на се бе пре у зи ма ју 
под јед на ко хра бри ен ту зи ја сти ко ји ства ра ју плат фор ме за 
бес плат но пре у зи ма ње књи га. 

Књи жев но де ло и ње гов тво рац по тај но са ња ју уто пиј ски 
сан да по ста ну гло бал но ра ши ре ни као и при хва ће ни. Де ло 
те жи да осво ји вре ме и пр о стор, да бу де трај но у сва ком вре
ме ну и пр о сто ру. По тај ни сан књи жев ног де ла је на крат ко 
сво ју ре ал ност пр о на шао у гло ба ли за ци ји ко ја обе ћа ва да 
мо же ком пре со ва ти и вре ме и пр о стор. Гло бал на књи жев
ност ни је ис кљу чи во да на шњи од го вор на пи та ња свет ске 
књи жев но сти, ње го ва за ме на у ду ху вре ме на, од го вор на 
на ив на пи та ња сту де на та свет ске књи жев но сти за што, на 
при мер, на мно го број ним кур се ви ма не чи та ју де ла на ста
ла у Бра зи лу или Ја па ну. Гло бал на књи жев ност је те жња 
ко ја се не при зна је осим кад се оства ра ју у тре ћој син таг
ми су сре та књи жев но сти и гло ба ли за ци је – у књи жев но сти 
глобализаци је. 

Гло ба ли за ци ја се мо же на мет ну ти као кључ ни идеј ни еле ме
нат јед не нор ма тив не по е ти ке, ко ја не би оста вља ла ме ста 
за ми ли о не љу ди у књи жев но сти гло ба ли за ци је. Књи жев
ност ни је „обавезно опле ме њу ју ћа и нужно ху ма ни зу ју ћа 
ак тив ност [подвукла Д.П.]“ – мо гу ће је пр о на ћи мно го при
ме ра ко ји све до че о то ме као и о „не рас ки ди вој по ве за но сти 
књи жев но сти, им пе ри ја ли стич ке иде о ло ги је и ка но ни зу
ју ће књи жев не кри ти ке“34, али и ме то до ло ги ја пр о у ча ва ња 

33 Лен дис Д., Богатствоисиромаштвонација, Бе о град 2004, стр. 69.
34 Пет ко вић Д., „Ка ри ме, иза бран си због сво је аутен тич но сти, а не због 
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књижев но сти ко је су по ста вље не на оп ту же нич ку клу пу 
као по ма га чи гло ба ли за ци је и ње не књи жев но сти. Књи
жев ност као и ње не ди сци пли не се на па да ју као ди сци пли
ну ју ће, омо гу ће не тек гло ба ли за ци јом ко ја тра ди ци о нал не 
на ци о нал не кул ту ре су сре ћу са Дру гим. Свест о по ни же њу, 
мар ги на ли зо ва но сти и дис кур зив ном оне мо гу ћа ва њу от по
ра де ху ма ни зу ју ћим прак са ма до шла је из ис ку ства Дру гог 
да би, кад је при хва ће на, би ла вра ће на Дру гом као до каз 
не при зна ва ња пр о ли фе ра ци је иден ти те та. Све о бу хват ним 
пој мом, раз у ме ва но ста ње фраг мен тар ног све та пр о из ве ло 
је књи жев но сти ко је, од ри ца њем уку са ко ји би се до пао чи
та вом све ту, ра чу на ју на пу бли ку ко ја оче ку је да ће до би ти 
же ље ни укус иден ти те та, књи жев но сти ко је од би ја њем из
јед на ча ва ња са ро бом свој ка пи тал не умно жа ва ју са мо на 
сим бо лич ким пла но ви ма по твр ђи ва ња иден ти те та, већ и у 
мно го опи пљи ви јим ва лу та ма: спо зна ја да је гло бал на књи
жев ност сан за ме ње на је гло ба ли за ци јом огра ни че ног до
ме та – фраг мен тар ном гло ба ли за ци јом под јед на ко сна жних 
хо мо ге ни зу ју ћих ефе ка та. 

Ба ри ко на кра ју сво јих тек сто ва о гло ба ли за ци ји, пре фраг
мен тар них bоnus trаcks ка же да је гло ба ли за ци ја си ви сан 
ме на џе ра и бан ка ра: „у из ве сном сми слу реч је о то ме ка
ко тре ба да поч не мо да са ња мо тај сан уме сто њих, и да 
га оства ру је мо“35. У оства ри ва њу тог гло бал ног сна, књи
жев ност са сво јим не ис црп ним мо гућ но сти ма, мо гла би да 
одигра пре суд ну уло гу.
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FRAGMENTS OF GLOBALIZATION AND LITERATURE

Abstract

In an attempt to reconsider the current position of the notion of 
globalization, the paper takes two different directions in observing 
globalization and its relation to culture and literature, from a literary and 
then an economic aspect. The often heard postulate that contemporary 
literature has assumed the features of a commodity taking part in 
market competition is tested by placing literature in some of the main 
globalization strategies from the point of view of economists. The 
interrelation of literature and globalization determined by syntagms 
such as globalization of literature, global literature and literature of 
globalization is a globalizationfragmentary response to a complex 
issue of their interrelations, which is by no means exhausted in this 
paper, just as neither globalization nor literature gives an impression of 

waning in transformation.
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Кључне речи: спој древносавремено, путопис, догматичност,
гласмаргине

Са вре ме ни, на шој пу бли ци ве ро ват но са мо по сред ством 
фил мо ва Бе ле Та ра (Ta rr Béla, 1955) по зна ти ма ђар ски пи
сац Ла сло Кра сна хор каи (Kras zna hor kai László, 1954) оства
рио је не што што је ма ло ко ме од ње го ве ге не ра ци је ауто ра 
по шло за ру ком: већ сво јим пр вим ро ма ном нео бич ног и 
при лич но те шко пре во ди вог на сло ва Sátántangó(мо жда би 
Сотонинтангоили Сатанскитангоби ли нај при бли жни је 
ал тер на ти ве) иза звао је ве ли ку па жњу кри ти ке, ко ја је го то
во уни со но по хва ли ла ово де ло. Ве о ма за па же на би ла је и 
ње го ва сле де ћа књи га, збир ка при ча Kegyelmiviszonyok(Од
носимилосрђа, 1986), док је ње гов дру ги ро ман Azellenállás
melankóliája (Меланхолија отпора, 1989) са мо по твр дио 
Кра сна хор ка и је во ме сто у са мом вр ху са вре ме не ма ђар ске 
књи жев но сти.1

Те шко би би ло по бро ја ти ко је је све еле мен те кри ти ка из
дво ји ла као кључ не ква ли те те Кра сна хор ка и је вог при по ве
да ња; ипак, чи ни се да тај на, ка ко до ма ћег та ко и ме ђу на
род ног, успе ха овог пи сца ле жи у ње го вој спо соб но сти да 
ство ри је зи ву сли ку не ка квог (то бо жњег) предапо ка лип
тич ног ста ња, али уз оба ве зну до зу иро ни је и вр ца вог (цр
ног) ху мо ра ко јим се рас крин ка ва ју ла жни про ро ци, на род
ни усре ћи те љи, и из вр га ва ру глу та да шњи – ма да у до број 
ме ри и да на шњи – но во го вор зва нич не иде о ло ги је и (ме диј
ске) про па ган де. Кра сна хор ка и јев по ма ло ста ро мод ни, ма да 
не и „све зна ју ћи” при по ве дач не ко мен та ри ше ни ти из но си 
вред но сне су до ве, али се на осно ву фо ку са при по ве да ња ла
ко мо же на зре ти да сто ји на стра ни по ни же них, да са о се ћа, 
иако че сто на вр ло иро ни чан, кат кад и су ро воцр но ху мо ран 
на чин, са мар ги нал ци ма и иде а ли стич ки на стро је ним осо бе
ња ци ма раз ли чи те вр сте ко је је дру штво од ба ци ло.2 Чуд но
ва ти, су мор ни, од све та од се че ни по лу фан та стич ни све то ви 
у ко ји ма се од и гра ва ју рад ње Кра сна хор ка и је вих ро ма на и 
при по ве да ка – прем да се ја сно рас по зна је да је реч о ма ђар
ским не до ђи ја ма у дру гој по ло ви ни два де се тог ве ка – на гна
ли су кри ти ку да у ње му пре по зна (мо жда и је ди ног) ма ђар
ског пред став ни ка мар ке сов ског „ма гиј ског ре а ли зма”.

1 Аутор ка из вр сне мо но гра фи је о Кра сна хор ка и ју, Еди та Жа да њи 
(Zsadányi Edit), на во ди ре ци мо да је са мо на не мач ком го вор ном под руч
ју Меланхолија отпорадо жи ве ла пре ко сто ти ну (!) при ка за у днев ној 
штам пи и пе ри о ди ци. Ви де ти у: Zsadányi E., KrasznahorkaiLászló,Бра
ти сла ва 1999, стр. 78.   

2 Осо би ти зна чај „мар ги нал них гла со ва” у Кра сна хор ка и је вој про зи већ 
на са мом по чет ку сво је мо но гра фи је на гла ша ва и Еди та Жа да њи. Ви де
ти у: Zsadányi E., нав.де ло, стр. 9. 
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Нео бич на сна га ко јом та апо ка лип тич на ат мос фе ра од мах, 
по пут не ка кве „тек сту ал не ла ви не”, за пљу сне чи та о це пр ва 
два Кра сна хор ка и је ва ро ма на до брим де лом ве ро ват но про
из и ла зи и из сна жне на пе то сти из ме ђу су мор них, без на де
жних, си ро тињ ских ам би је на та у ко ји ма се њи хо ва рад ња 
од и гра ва (ни су слу чај но до след на цр нобе ла тех ни ка и спо
ри ка дро ви ду го ме тра жних фил мо ва Бе ле Та ра то ли ко до
бро ускла ђе ни са сво јим тек сту ал ним пред ло шком) и ви со ко 
сти ли зо ва них, че сто екс трем но ду гих, али увек гра ма тич ки 
за ди вљу ју ће ис прав них и ло гич них, естет ски бес пре кор
них ре че ни ца ко ји ма се тај ам би јент осли ка ва – у раз ме ра ма 
свет ске књи жев но сти, те би се краснахоркаијевскере че ни це 
мо гле упо ре ди ти са ре че ни ца ма То ма са Бер нхар да (Tho mas 
Ber nhard) и Жо зеа Са ра ма га (José Sa ra ma go). 

И упра во ће се та ле па (ма да у чи та лач ком сми слу ни ма ло 
„ла ка”) Фор ма ко ја као да се од у пи ре ха о су при ка за ног све
та до по чет ка де ве де стих го ди на про шлог ве ка усто ли чи ти 
као сво је вр стан знак рас по зна ва ња Кра сна хор ка и је ве про зе. 
Дру гим ре чи ма, упра во ће ти, на је дан из у зет но сти ли зо ван, 
син так сич ки крај ње нео би чан, на чин при ка за ни без на де жно 
си ро ма шни ам би јен ти ко ји ма пре ти „ко на чан крај”, али чи ји 
жи те љи упор но иш че ку ју до ла зак ла жних про ро ка (Мелан
холијаотпора) или се пак на да ју спа со но сном ег зо ду су из 
су мор не ре ал но сти, та ко ђе под вођ ством не ка квих (ква зи)
ме си ја, прем да за пра во игра ју у ђа во љем ко лу из ко га не ма 
из ла ска (Сотонинтанго), по ста ти ис хо ди шна тач ка го то во 
свих при сту па Кра сна хор ка и је вим де ли ма. Чи та лач ка оче
ки ва ња оста ће на тај на чин „за це мен ти ра на” у по љу фик
ци о нал не ан ти у то пи је, ко ја се мо же чи та ти и као дру штве
но по ли тич ка але го ри ја јед не епо хе, огре зле у бе сми сле ним 
усре ћи тељ ским ти ра да ма без ика квог су штин ског ефек та, 
шта ви ше са упра во су прот ним ре зул та ти ма од оних ко ји
ма су та ко де ма го шки про кла мо ва ни ци ље ви те жи ли. У том 
сми слу ипак не би тре ба ло за не ма ри ти да је „со ци ја ли стич
ка ис точ но е вроп ска ег зо ти ка” по све му су де ћи сво је вре ме но 
има ла ути цај – и то ве ро ват но мно го ве ћи не го што се да нас 
ми сли – на из у зе тан успех Меланхолијеотпораи Сотони
ногтангана не мач ком, од но сно ен гле ском го вор ном под
руч ју. Но сва ка ко да се мно штво оди ста ра зно род них чи та ња 
Кра сна хор ка и ја не мо же ту ма чи ти ис кљу чи во као ре зул тат 
маг не тич ке при влач но сти те гро теск не, тек не дав но рас пр
ше не и де ми сти фи ко ва не, „ег зо ти ке с оне стра не гво зде не 
за ве се”. 

Убр зо ме ђу тим – а симп то ма тич но је да се тај ства ра лач
ки за о крет од ви ја упо ре до са па дом ко му ни зма – као да сам 
Кра сна хор каи по чи ње да уви ђа да се фик ци о нал на про за из 
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пр ва два ро ма на ви ше не мо же на аутен ти чан на чин на ста
ви ти, па се све ви ше окре ће ауто би о граф ски уте ме ље ном, 
до ку мен тар ном и есе ји стич ком жан ру.3 Не би то ме ђу тим 
тре ба ло за ми сли ти као не ка кву оштру, ра ди кал ну цезу ру у 
ње го вом на чи ну пи са ња; уоста лом ни „фан та стич ни” ам би
јен ти ње го вих пр вих де ла ни су ли ше ни по је ди них вр ло пре
ци зних, го то во со ци о граф ски аутен тич них опи са ма ђар ских 
се ла, про вин циј ских па нон ских ва ро ши ца (Меланхолијаот
пора) и опу сте лих, за пу ште них со ци ја ли стич ких „га здин
ста ва” (Сотонинтанго). С дру ге пак стра не, он се ни у овим 
сво јим не фик ци о нал ним де ли ма не ће ла ко од ре ћи ви со ке 
ре то ри зо ва но сти сво је про зе, ду гих, сти ли зо ва них ре че ни ца 
као свог све при хва ће ни јег спи са тељ ског за штит ног зна ка. 
Па ипак, у ње го вим де ли ма об ја вље ним по сле де ве де се тих, 
све че шће се на мер но на гла ша ва да се при по ве дач (ко ји све 
ви ше по ста је хро ни чар, за пи сни чар, ко мен та тор или ре ци мо 
пре да вач пред не ким оп скур ним ауди то ри ју мом) зо ве упра
во „Ла сло Кра сна хор каи”. Ва жан жа нр у овој, мо гло би се 
ре ћи дру гој фа зи Кра сна хор ка и је вог ства ра ла штва по ста ће 
пу то пи си, и то пу то пи си са Да ле ког ис то ка, на ком аутор 
после 1990. го ди не све че шће и све ра ди је бо ра ви. 

На ро чи то ва жна де сти на ци ја Ла сла Кра сна хор ка и ја на Да
ле ком ис то ку по ста ће Ки на. Раз о ча ран стра хо ви то ве ли ким 
ја зом из ме ђу про кла мо ва них по ли тич ких иде а ла и ре ал
но сти, ка ко у со ци ја ли зму, та ко и у пост со ци ја ли стич ком 
дру штву сво је до мо ви не, он, ма ко ли ко то мо жда на пр ви 
по глед на ив но и ро ман ти чар ски де ло ва ло, од ла зи у Ки ну, 
ве ру ју ћи да ће упра во у нај мно го људ ни јој зе мљи све та на и
ћи на оно за чи ме би у Евро пи и уоп ште на За па ду, у ши рем 
сми слу, уза луд тра гао. На и ме ве ру је се да је европ ски чо
век – што, раз у ме се, ни је но ва иде ја – рас по лу ћен из ме ђу 
свог сва ко днев ног, ба нал ног бив сто ва ња и оно га што му је 
фи ло зоф ско и етич ко на сле ђе ан ти ке оста ви ло у ама нет, док 
упра во Ки на – та ко ба рем не ки, укљу чу ју ћи и Кра сна хор ка
и ја, сма тра ју – пред ста вља „по след њу древ ну ци ви ли за ци
ју”, од но сно по след ње ме сто на зе маљ ској ку гли, на ко јем, 
упр кос сна жном упли ву ма о и стич ке ин док три на ци је, још 
по сто је ка квита кви усло ви да чо век бив ству је у жи вом до
ди ру са оста ци ма јед не из у зет но бо га те древ не кул ту ре и да 
жи ви у скла ду са фи ло зоф ским на че ли ма ко је су му оста ви
ле нај ве ће фи ло зоф ске шко ле ки не ске ста ри не – кон фу ци
јан ство и та о и зам. А ако се има у ви ду да кон фу ци јан ство 
и та о и зам пред ста вља ју „прак тич на” фи ло зоф ска уче ња у 

3 Ис црп ну ана ли зу тог Кра сна хор ка и је вог по е тич ког за о кре та дао је 
Мар тон Си ла ђи (Szilágyi Márton). Ви де ти у: Szilágyi M., Kritikaiberek
[Критички кутак],  Бу дим пе шта 1995, стр. 130–137. 
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сми слу ин те грал ног жи вот ног ста ва, он да се за и ста чи ни да 
је Ки на  пра во ме сто на ком би тре ба ло тра га ти за одав но 
распад нутом „Це ли ном”, за хар мо ни јом жи во та и ми шље
ња, за „про жи вље ним ми шље њем”, за жи вот ним сти лом ба
зи ра ном на древ ном уче њу. Ни је на рав но Кра сна хор каи баш 
то ли ко на и ван да у по след њој де це ни ји два де се тог ве ка, са 
јед ним већ одав но ела бо ри ра ним и кри тич ки са гле да ним са
зна њем о за пад њач кој по мо дар ској по ма ми за ис точ њач ким 
уче њи ма, од но сно за сми ре њем у (ни хи ли стич ком?) за гр ља
ју зенбу ди зма (Битлси и то ли ки дру ги), та ко ла ко по ве ру је у 
ово сво је уна пред по ста вље но оче ки ва ње, у ову сво ју хи ме
ру, у овај фан та зам ко ји је очи то мно го ви ше ре зул тат јед не 
осо бе не ства ра лач ке кри зе и же ље за (ауто)по е тич ким пре
о сми шља ва њем соп стве ног при сту па књи жев но сти и умет
но сти уоп ште, не го истин ске ве ре у би ло ка кво „про све
тље ње”. Уна пред је на рав но ја сно и то да се ова ква по тра га 
на про сто мо ра за вр ши ти раз о ча ра њем, ан ти кли мак сом, јер 
та мо где са вре ме ни дух кон зу ме ри зма про дре, те шко да ви
ше мо же би ти ика кве шан се за про ми шље ним жи во том као 
та квим. Зиг мунд Ба у ман (Zygmunt Ba u man) је то, у сво јој са
да већ кла сич ној де фи ни ци ји „људ ске си ту а ци је” по тро ша
ча уну тар по тро шач ког дру штва, од ре дио на сле де ћи на чин: 
„По тро шач у по тро шач ком дру штву је из ра зи то дру га чи је 
ство ре ње од по тро ша ча у свим дру гим до са да шњим дру
штви ма. Ако су фи ло зо фи, пе сни ци и про по вед ни ци мо ра ла 
ме ђу на шим пре ци ма про ми шља ли пи та ње да ли ра ди мо да 
би смо жи ве ли или жи ви мо да би смо ра ди ли, ди ле ма о ко јој 
се да нас нај че шће раз ми шља је да ли тре ба да кон зу ми ра мо 
да би смо жи ве ли или жи ви мо да би смо мо гли кон зу ми ра ти. 
То јест, ако смо још увек у ста њу и ако осе ћа мо по тре бу да 
раз ли ку је мо жи вље ње од кон зу ми ра ња”4.

Кра сна хор каи је у Ки ну пу то вао ви ше пу та. Сво је пр во пу
то ва ње (тран сси бир ском же ле зни цом пре ко СССРа и Мон
го ли је, у је сен и зи му 1990–91 го ди не) опи сао је у ро ман си
ра ном пу то пи су Azurgaifogoly (ЗаточеникизУрге, 1992).5  

За тим је у Ки ну пу то вао и 1998. го ди не, да би сво је на ред
но пу то ва ње у ову зе мљу, у ма ју 2002. го ди не, ове ко ве чио у 

4 Ба у ман З., Туристиивагабунди, у: Глобализација–митилистварност, 
при ре дио Ву ле тић В., Бе о град 2003, стр. 254.

5 Ур га је град у Мон го ли ји, крај ње си ро ма шно и де при ми ра ју ће ме сто у 
ко јем се при по ве дач, сти ца јем не срећ них окол но сти, у по врат ку са свог 
пу та по Ки ни за др жа ва ду же не го што би тре ба ло. Ур га ту за пра во слу
жи као стра хо вит кон тра пункт при лич но ро ман тич ној сли ци ко ју при
по ве дач има о Ки ни као пра ста рој им пе ри ји ко ја ни је из гу би ла кон такт 
са сво јом древ ном тра ди ци јом – ма да је ова кав суд, раз у ме се, крај ње 
по јед но ста вљи ва ње ком плек сне и про тив реч не сли ке ко ју овај ро ман о 
Ки ни пру жа.   
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књи зи по е тич ног на сло ва RombolásésbánatazÉgalatt (Ру
ше ње и ту га ис под Не ба), ко ја је об ја вље на 2004. го ди не. 
По е тич ност на сло ва је, чи ни се, у при лич ном кон тра сту са 
жан ров ским опре де ље њем ауто ра ове књи ге. Она је кон тра
пунк ти ра на и ауто ро вим гор ким раз о ча ра њи ма и си сте мат
ском из не ве ра ва њу оче ки ва ња на ко ја ће стал но на и ла зи ти. 
Не фик ци о нал ност са да, ви ше не го у би ло ко јој прет ход ној 
Кра сна хор ка и је вој књи зи, из би ја у пр ви план. Рад ња овог 
де ла би се на и ме у нај гру бљим цр та ма мо гла пре при ча ти 
на сле де ћи на чин: аутор са дик та фо ном у ру ци оби ла зи Ки
ну, од ла зи у бу ди стич ке хра мо ве, му зе је, би бли о те ке, тра
ди ци о нал не ки не ске вр то ве, ка фее, при ват не ста но ве сво јих 
по зна ни ка и при ја те ља, где раз го ва ра са мо на си ма, управ
ни ци ма и ди рек то ри ма ин сти ту ци ја, пи сци ма, пе сни ци ма и 
тзв. „обич ним све том”. Су штин ско пи та ње, ко је аутор сво
јим са го вор ни ци ма по ста вља, сво ди се у осно ви на сле де ћих 
не ко ли ко ди ле ма: Да ли ми сли те да је са вре ме на (тзв. Но ва) 
Ки на за и ста за др жа ла ве зу са сво јим древ ним на сле ђем? Да 
ли мла ди љу ди чи та ју де ла ста рих ми сли ла ца и, уоп ште, да 
ли се за ни ма ју за древ ну ки не ску књи жев ност? У ко јој ме
ри древ на ки не ска фи ло зо фи ја (у пр вом ре ду кон фу ци јан
ство) ути че на жи вот са вре ме ног Ки не за? Да ли ми сли те да 
је мо гу ће ускла ди ти „фи ло зо фи ју” по тро шач ког дру штва и 
жи вот у скла ду с древ ним уче њи ма? Ми сли те ли да умет
ност и ху ма ни стич ке ди сци пли не има ју ика кву пер спек ти ву 
у Но вој Ки ни?

Јед на од глав них не во ља ова квог при сту па ле жи, ме ђу тим, у 
то ме што аутор (на ро чи то има ју ћи у ви ду сво ја ис ку ства са 
прет ход ног пу то ва ња из 1998. го ди не, ка да је тран сфор ма
ци ја зе мље у прав цу нај не ми ло срд ни је тр жи шне при вре де 
и ка пи та ли стич ког ду ха већ узе ла ма ха) оче ку је и на про сто 
под ра зу ме ва да ће на сва ов де на ве де на (по лу ре то рич ка) пи
та ња од сво јих, раз у ме се и те ка ко про бра них са го вор ни
ка, до би ти на рав но из ри чи то не га ти ван од го вор (шта ви ше, 
у скла ду са це ло куп ним сво јим већ по твр ђе ним по е тич ко
идеј ним опре де ље њем јед ног то тал ног ан тро по ло шког пе
си ми зма, депримирајућенегативанод го вор). А по што се у 
ве ћи ни слу ча је ва то не ће де си ти (на про тив, љу ди, на ро чи то 
они на ру ко во де ћим ме сти ма др жав них слу жби и вер ских 
обје ка та, не ће се сла га ти са њим и да ва ће му, као што ће мо 
ви де ти, ла жно оп ти ми стич не и дог ма тич ки за ту ца не, фра
зер ске од го во ре), то ће ауто ра још ви ше раз гне ви ти и ба ци ће 
га у још ве ће оча ја ње, док ће је ди ни кри тич ки „гла со ви ра
зу ма” у тој пу сти њи јед но у мља до ла зи ти из уста мар ги на ла
ца и уса мље ни ка ко ји ће по твр ди ти ауто ро ве цр не слут ње о 
тра гич ном и не по пра вљи вом рас це пу из ме ђу жи во та и ми
шље ња у са вре ме ној Ки ни. 
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Ипак, и по ред свих сла бо сти ове књи ге, ко је пре све га про
из и ла зе упра во из јед не ова кве ису ви ше ши ро ко и уоп ште но 
по ста вље не ди хо то ми је са им пли ци ра ним од го во ри ма ко
ји не ну де ни ка кво ре ше ње, као и из не по пра вљи во евро
по цен трич не пер спек ти ве из ко је аутор овим про бле ми ма 
не ми нов но при ла зи,6 де ло ни је пот пу но ли ше но из ве сних, 
ти пич но кра сна хор ка и јев ских ква ли те та, оли че них ре ци мо 
у кон тра сти ра њу је згро ви тих, крат ких, од сеч них ре че ни ца 
сни мље них на дик та фон (раз го во ри о ме сту и зна ча ју, тј. о 
бе зна чај но сти древ не ки не ске кул ту ре у сва ко днев ном жи
во ту са вре ме не Ки не) и ду гих, ви ју га вих, ви ше стру ко сло
же них ре че ни ца у оста лим де ло ви ма на ра тив ног тка ња, ко је 
под се ћа ју на нај бо ље мо мен те Кра сна хор ка и је вог при по ве
дач ког уме ћа из ње го вих прет ход них, знат но за па же ни јих 
де ла. Већ пр вом ре че ни цом пр вог по гла вља овог не фик ци о
нал ног пу то пи са (ко је но си ефек тан на слов Уводутмину), 
пу то пи сац Кра сна хор каи да је сја јан, прем да на рав но крај ње 
де пре си ван по чет ни акорд за пи си ма ко ји сле де, те је сто га, 
без об зи ра на ње ну ду жи ну (ре че ни ца, већ „по на ви ци” ка
да је овај пи сац у пи та њу, за пре ма чи тав је дан ду жи па сус) 
вре ди ци ти ра ти:

„Не ма на овом све ту ни чег без на де жни јег од та ко зва не Ју го
за пад не Ре ги о нал не Ауто бу ске Ста ни це у Нан ћин гу, 5. ма ја 
2002. го ди не, не што по сле се дам са ти из ју тра по ки ши што 
ро ми ња кроз на ле те не у кро ти вог, ле де но хлад ног ве тра, и 
при зо ра јед ног про вин циј ског ауто бу са у не пре глед ном ха
о су сил них по ла за ка, ка ко, кре нув ши са пе ро на број пет и 
те шком му ком про кр чив ши се би пут пре ма ме те жу ули це, 
је два се про бив ши кроз нео д луч ну ма су бед ног, смр дљи
вог и пр ља вог све та што се у та ла си ма те ту ра из ме ђу во зи
ла и ба ри ца на пу ту, на по кон из ла зи на бед не, смр дљи ве и 
пр ља ве ули це, и не ма ни чег без на де жни јег од ових ули ца, 
овог бес крај ног ни за ба ра ка ска ме ње них у веч ној при вре
ме но сти, јер не по сто ји реч ко јом би се мо гла опи са ти ова 
без над на бо ја, ова си во сме ђа ни јан са што по ла ко уби ја, док 
ово га ју тра тромо пре кри ва град, јер не по сто ји реч за ову 
без из глед ну га ла му ко ја се за о ри сва ки пут ка да се ауто бус 

6 По себ но је симп то ма тич но што и по сле то ли ко вре ме на про ве де ног у 
Ки ни, Кра сна хор каи ни ку да не кре ће без пре во ди о ца. По ма ло је па ра
док сал но што овај пи сац, упр кос за ди вљу ју ћем зна њу ко је о ки не ској 
исто ри ји, кул ту ри и умет но сти не сум њи во по се ду је – што се ви ди го то
во на сва ком ко ра ку – ни по сле то ли ко вре ме на про ве де ног у Ки ни ни је 
по ку шао да ба рем на еле мен тар ном ни воу са вла да стан дард ни ман да
рин ски иди ом. Кон тра ар гу мент би на рав но мо гао гла си ти да је за ни
во ап стракт не ко му ни ка ци је ко ји ње га је ди но мо же за до во љи ти, та кву 
је зич ку ком пе тен ци ју го то во и не мо гу ће сте ћи, па ипак, по ма ло го рак 
укус иза зван тим па ра док сом оста је. 
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на крат ко за у ста ви на не кој ве ћој рас кр сни ци или ста ја ли
шту, ка да кон дук тер ка на бо ра ног ли ца отво ри вра та, наг не 
се и, у на ди да ће упе ца ти још ко јег пут ни ка, из вик не, по
пут не ке про му кле пти чу ри не, крај њу де сти на ци ју, јер не ма 
те ре чи ко јом би се су штин ски мо гла опи са ти чи ње ни ца да 
ме сто ка ко јем хи там, у дру штву при ја те ља ко га сам за мо
лио да ми бу де ту мач, сто ји не ка ко на су прот све ту, па смо 
ми ти ко ји из ње га из ла зи мо, а свет се све ви ше уда ља ва 
од нас, све нам ви ше оста је иза ле ђа, док ми иде мо на пред, 
др му са во и труц ка во, кроз ову све гу шћу, нео пи си ву ма глу 
смеђ ка стог си ви ла, не ку да где је за и ста те шко по ве ро ва ти да 
осим ове за стра шу ју ће ту роб не сме се сме ђег и си вог уоп
ште још и има не че га, док се ди мо на зад њем се ди шту раз
дрн да ног ауто бу са, об у че ни она ко ка ко ме се цу ма ју, до ду ше 
не ком дру гом ма ју, при ли чи, па се смр за ва мо и цво ко ће мо 
и на сто ји мо да по гле да мо кроз про зор, али је два да се ишта 
на зи ре кроз умр ља но ста кло, те са мо по на вља мо у се би, па, 
до бро, у ре ду је, не ка ко ће мо већ из др жа ти ове усло ве, са мо 
не ка ова пр ља ва и без на де жна ма глу шти на што се и спо ља и 
из ну тра над ви ла над нас не про гу та и сам циљ на ше га пу та, 
не ка ме сто на ко је нас овај ауто бус на вод но во зи, не ка јед на 
од нај ва жни јих бу ди стич ких све тих пла ни на, не ка Ћу ху а
шан ипак на ста ви да по сто ји”7. 

И ка ко за и ста не би би ло ни ка кве за бу не, пут ник ће од мах, 
већ на овом пр вом пу то ва њу у бу ди стич ки храм, до жи ве ти 
не при јат ност: ка да, по ло кал ном оби ча ју, он и ње гов са пут
ник (и пре во ди лац) за мо ле пут ни ке ко ји се де ис пред њих 
да про сле де но вац за кар ту во за чу, на кра ју пу то ва ња ће се 
ис по ста ви ти да је ре дов ни ца ко ја се ди у пр вом ре ду укра
ла (!) њи хов но вац за кар ту.8 Тај ма ли, ма да вр ло нео би чан 
ин ци дент по ста ће, на из ве стан на чин, ме та фо ра ши зо фре не 
си ту а ци је ду хов ног ста ња чи та ве мо дер не Ки не, чи ја ће де
таљ на ела бо ра ци ја усле ди ти у на став ку књи ге.9 Исто вре ме
но, храм Ћу ху а шан, пре пла вљен ту ри сти ма, пред ста вља ће 
тек бла ги увод у оно што ће Кра сна хор ка и ја и ње го вог са
пут ни ка на сва ком ко ра ку њи хо вог пу та кроз Ки ну оче ки
ва ти – све ти ли шта пре тво ре на у јеф ти не или ма ње јеф ти не 

7 Кра сна хор каи Л., RombolásésbánatazÉgalatt [Рушење и ту га ис под 
неба],Бу дим пе шта 2004, стр. 7–8. 

8 Исто, стр. 19–20.
9 Ина че, мо тив пу то ва ња ма сов ним пре во зним сред ством (воз, ауто бус) 

има ва жно ме сто на по чет ку још два Кра сна хор ка и је ва де ла (пу то ва ње 
го спо ђе Пфла ум пр ља вим ло кал ним во зом у Меланхолијиотпора или 
ни шта ве се ли ји опис пу то ва ња тран сси бир ском же ле зни цом кроз Мон
го ли ју у ЗаточеникуизУрге). Алу зи ја на дан те ов ски си ла зак у па као 
са свим је очи глед на и то, на рав но, та ко ђе ни је про ма кло мно гим ту ма
чи ма. 
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ту ри стич ке атрак ци је, исто риј ске ло ка ли те те пре и на че не у 
ва шар ски ша ре на ви кендиз ле ти шта, спо ме ни ке древ не ки
не ске ци ви ли за ци је сро за не у не у ку сно ре ста у ри са не, не
зграп не гра ђе ви не, се ла пре тво ре на у ко лек ци ју згу сну тих 
су ве ниршо по ва. 

Дру ги, ве ро ват но још зна чај ни ји, слој овог Кра сна хор ка и је
вог де ла пред ста вља ју, као што смо већ на го ве сти ли, мно го
број ни раз го во ри ко је пи сац во ди са ра зним љу ди ма о за пра
во јед ном је ди ном су штин ском про бле му мо дер не Ки не  о 
од но су тра ди ци је и са да шњо сти. Кра сна хор ка и јев кри зе о
ло шки при ступ под ра зу ме ва, на рав но, и ду бо ко уве ре ње да 
би је ди но оја ча на ху ма ни стич ка ин те ли ген ци ја мо гла би ти у 
ста њу да ство ри ду хов ну кли му у ко јој би до истин ски про
жи вље ног спо ја ста рог и мо дер ног мо гло до ћи. У том кон
тек сту, пр ви ње гов зна чај ни ји са го вор ник је ТхангХсјаоту,10 
уса мље ник и скеп тик, ко ји пу то пи сцу от кри ва у ка квом се 
не за вид ном по ло жа ју на ла зе ху ма ни стич ки ин те лек ту ал ци 
у гро зни цом све оп штег при вред ног ра ста за хва ће ној Но вој 
Ки ни: „Ин те лек ту ал ци су по де ље ни. Оно што се на За па ду 
на зи ва тех но крат ском ин те ли ген ци јом, код нас је у из у зет
ном за ма ху и је два да одр жа ва ика кве ве зе са ху ма ни стич
ком ин те ли ген ци јом. А ни са тра ди ци јом, са ху ма ни стич ком 
тра ди ци јом. Али, мо рам ти ре ћи да ово за пра во и ни је но
ва ствар. Си ту а ци ја ху ма ни стич ких ми сли ла ца у Ки ни од
у век је би ла дра ма тич на. Истин ски ори ги нал ни ми сли о ци 
и умет ни ци од у век су се су о ча ва ли са слич ним те шко ћа ма 
као и да нас: жи ве ли су уса мље ни и по тла че ни у свом вре
ме ну, баш као што су и да нас по тла че ни и уса мље ни.”11 У 
све тлу оно га што сле ди, ове ће ре чи зву ча ти про ро чан ски, 
и пред ста вља ће ре дак кри тич ки глас у мо ру дог ма тич них 
ба нал но сти, на ко је ће пут ник све вре ме на и ла зи ти. Ка ко 
сам пу то пи сац ка же: „Јер усле ди ће чи та ве не де ље, усле ди ће 
је дан ду ги ко шмар ме ђу ру ше ви на ма по след ње древ не ци
ви ли за ци је”12. То што ове про ро чан ске ре чи из го ва ра је дан 

10 Срп ска тран скрип ци ја ки не ских име на из ве де на је уз по моћ тзв.  пин
јин си сте ма тран сли те ра ци је ки не ских вла сти тих име на и то по ни ма, 
зва нич ног си сте ма ла ти нич не тран сли те ра ци је у На род ној ре пу бли ци 
Ки ни.

11 Кра сна хор каи Л., нав. де ло, стр. 53. Овај ис каз ве о ма до бро ко ре спон
ди ра са по да ци ма ко је у свом тек сту Не за профитиз но си Мар та С. 
Нус ба ум, ка да го во ри о то ме да на ро чи то у зе мља ма у раз во ју и у оним 
др жа ва ма ко је у по след ње вре ме до жи вља ва ју ве ли ки еко ном ски бум 
(Ин ди ја, Ки на), ху ма ни стич ке ди сци пли не не са мо што гу бе на пре сти
жу, већ би ва ју и ин сти ту ци о нал но си сте мат ски по ти сну те. Ви де ти у: 
Nus sba um М. C., Не за про фит: за што је де мо кра ти ји по треб на ху ма ни
сти ка,  Речбр. 82, Бе о град 2012, а та ко ђе и на сај ту Пешчаника: pe sca nik.
net/2012/03/nezapro fitza stojede mo kra ti jipo treb nahu ma ni sti ka/.  

12 Кра сна хор каи Л., нав. де ло, стр. 54.
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презрени уса мље ник, са ста но ви шта дру гих Кра сна хор ка
и је вих де ла, уоп ште ни је слу чај но. Ње го ви ана ли тич ки на
стро је ни, ма да му ши ча ви и уса мље ни ли ко ви, пу ни скеп се у 
ла жне про ро ке и у ве ли ке обе ћа ва ју ће на ра ти ве (не што по
пут Ор ве ло вог Ма гар ца из Животињскефарме) као да по
твр ђу ју те зу Јо си фа Брод ског да је екс цен трич ност је ди ни 
ва ља ни на чин су прот ста вља ња Злу.13

Као што је већ на го ве ште но, ва жну око сни цу тог ко шма ра 
пред ста вља чи ње ни ца да су све иоле ве ће кул тур не зна ме
ни то сти пре тво ре не у ту ри стич ку атрак ци ју. Тре ће по гла
вље књи ге, зна ко ви тог на сло ва У канџама туризма, да је 
из вр стан, по ма ло (ауто)иро ни чан, опис ру ше ња илу зи је о 
аутен тич но сти:

„У по кра ји ни Ћанг су, не по сред но ис под је зе ра Тхај ху, от
при ли ке на про сто ру оме ђе ном Шан га јем, Ханг џо у ом и 
Ша ох син гом, про сти ре се јед на огром на, ван вре мен ска им
пе ри ја. [...]14 от при ли ке иза сва ке тре ће ауто бу ске ста ни це 
кри је се по јед но ма ло се ло и та се ла су до каз да вре ме ни је 
кон ти ну и ра но, јер ова се ла су, при ме ћу је мо за па ње но, на
ста ла не где у до ба ди на сти је Минг, и оста ла су у ње му, ока
ме ње на у том до бу, у њи ма је, што но се ка же, вре ме ста ло 
[...] и од мах са оп шта вам ту ма чу да оста је мо ов де, да су сви 
оста ли пла но ви бе сми сле ни, не иде мо ми одав де ни ку да, 
оста је мо, од го ва ра ми и он у нај ве ћој са гла сно сти – и са мо 
ба за мо да ље овим се о це том по име ну Џо у џу анг, и упа да
мо у не ку слат ку ме лан хо ли ју, док по сма тра мо же ну ка ко 
из ла зи из ку ће и до зи ва сво ју де цу ко ја се игра ју на оба ли 
по то ка, са оп шта ва им да је ве че ра го то ва, и Џо у џу ан гом вла
да не ки не из ре ци ви, не зе маљ ски мир, стар ци се де на клу
пи и ово га пу та нас не по сма тра ју, ка ко то у ствар но сти већ 
би ва, са уоби ча је ним по до зре њем, не го нас од ме ра ва ју од 
гла ве до пе те са не мо же би ти до бро на мер ни јим по гле дом, 
ка ко се ваљ да у ова квом сну и под ра зу ме ва [...]15 Ују тро у 
осам са ти сти же пр ви лук су зни ауто бус са кли мом из прав
ца аутопута, и он да без пре стан ка до ла зе и до ла зе и до ла зе 
ауто бу си је дан за дру гим, а из њих по чи њу да ку ља ју, као 
из не ка квог не пре су шног гро тла, ту ри сти, и ши кља, та ла са 
се, с му ком се про би ја си ле си ја пут ни ка, сто ти не и сто ти не 
но вих гру па ко је не за др жи во, по пут не ке ју ри ша ју ће вој ске, 
у не ве ро ват но крат ком ро ку за у зи ма ју ово ме сто са кра ја 
епохе ди на стије Минг или с по чет ка епо хе ди на сти је Ћхинг, 

13 Брод ски Ј., Ге не ра ци ји ти су ћу де вет сто о сам де сет че твр те (го вор с про
мо ци је на Wil li ams Col le geu), blog.ve cer nji.hr/dar komi lo sic/2012/06/26/
jo sifbrod skiiliren dezvo ussazlom/. 

14 Кра сна хор каи Л., нав. де ло, стр. 93.
15 Исто, стр. 95.
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и ту ри стич ки во ди чи оним сво јим огав но та ну шним гла си
ћи ма по чи њу да ур ла ју у ме га фо не, и док дла ном о длан, већ 
је пре пун све та Џо у џу анг, али до те ме ре пре пун да се у по ла 
де вет ви ше до слов но не мо жеш ни по ма ћи у уским ули чи ца
ма, пот пу но смо пре стра вље ни, не зна мо шта се то до га ђа, 
тек што смо се про бу ди ли и се ди мо у чај џи ни ци, оној од 
си ноћ, и на је да ред се про ло ми стра хо ви та дре ка, ту ри сти су 
срећ ни, и они ур ла ју и дер ња ју се и на ср ћу на све на шта 
се још на ср ну ти мо же, на ва љу ју на пре кра сне ку ћи це са ко
јих се са да љу шти онај са вр ше ни мир од си ноћ, и ис по ста
вља се да се оне са сви та њем пре тва ра ју у про дав ни це, а у 
њи ма мно штво пул то ва и го ми лом ро бе: хра на, слат ки ши, 
су ве ни ри, би се ри, су ше на ри ба, ЦДи с на род ном му зи ком, 
сто ти не игра ча ка на по ли ца ма, па шта се то до го ди ло ов де?, 
згле да мо се за па ње но и упла ше но се опра шта мо од ста рог 
вла сни ка ко ји нам још у од ла ску до ба цу је да ни слу чај но не 
про пу сти мо по се ту ре зи ден ци ја ма Џен, Џанг и Шен, уско ро 
отва ра ју, до ви ку је нам, али ми се већ про би ја мо кроз гу сту 
све ти ну, не ку да на по ље, тач ни је, ни ми не зна мо ку да, не 
зна мо ка ко се одав де из ла зи, би ло ка ко би ло, про би ја мо се 
на пред, на су прот го ми ли, јер из ње ног кре та ња за кљу чу је мо 
да се мо ра мо кре та ти су прот но од сме ра ко јом она иде”16. 

Слич но раз о ча ра ње до жи ве ће пу то пи сац и у на из глед за ба
че ним бу ди стич ким хра мо ви ма, где ће уме сто цен та ра ду
хов ног ми ра и усред сре ђе но сти на и ла зи ти на не стр пљи ве 
опа те на иви ци нер вног ра строј ства, ко ји ма без пре стан ка 
зво не мо бил ни те ле фо ни пре ко ко јих уго ва ра ју по сло ве ку
по про да је и ко ји, сход но то ме, ни ма ло не жи ве у скла ду са 
уче њи ма сво је ве ре. 

Дру ги ва жан еле мент ове књи ге и не сум њи ви до при нос ко
нач ном ру ше њу пут ни ко вих илу зи ја је су „ди ја ло зи” ко је 
он во ди са љу ди ма од ко јих би се оче ки ва ло да су до вољ
но ком пе тент ни да му пру же аде кват не од го во ре на глав но 
пи та ње, на цен трал ну ди ле му ко ја га му чи: има ли древ но 
ки не ско кул тур но и ду хов но на сле ђе ика кав ути цај на жи
вот мо дер них ста нов ни ка Ки не и, ако не ма (а он, на осно ву 
све га ви ђе ног, ве ру је да не ма), да ли је још мо гу ће ожи ве ти 
древ ну ки не ску тра ди ци ју и уне ти је у сва ко днев ни жи вот 
да на шњих Ки не за, или са том илу зи јом ва ља јед ном за сваг
да рас кр сти ти и по ми ри ти се са не по пра вљи вим, са чи ње ни
цом да је гло бал на иде о ло ги ја „ње го ве све то сти Тр жи шта” 
за да ла и де фи ни ти ван уда рац ве ро ва њу да Ки на пред ста вља 
по след ње ме сто на све ту где је древ на тра ди ци ја још увек 
жи ва? Реч „ди ја лог” је, раз у ме се, ста вље на у на вод ни ке из 

16 Исто, стр. 97–98.
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про стог раз ло га што ов де о ди ја ло гу не ма ни го во ра. На и ме 
љу ди ма на ра зно ра зним од го вор ним (па и ру ко во де ћим) по
ло жа ји ма са ко ји ма пу то пи сац раз го ва ра – реч је о глав ном 
игу ма ну јед ног бу ди стич ког хра ма, о јед ном мла дом уни
вер зи тет ском про фе со ру и о ди рек тор ки Шан гај ског му зе
ја – за јед нич ко је то што упра во на ово глав но пи та ње, на 
пи та ње због че га је на стао кра так спој у од но су са вре ме не 
Ки не са сво јим бо га тим ду хов ним на сле ђем, да ју крај ње ба
нал не, ша бло ни зо ва не и дог ма тич не од го во ре, ко ји се сво
де на то да њи хов гост ни је у пра ву и да сво јим европ ским  
(„у ма те ри јал но огре злим”17) очи ма ни је у ста њу да ви ди ка
ко се у да на шњој Ки ни срећ но пре пли ћу тра ди ци ја и дух 
гло ба ли за ци је.18 Све сно ве ро ва ње у ту вр сту ла жи по ста је 
из гле да, ба рем у од но су пре ма стран ци ма (Евро пља ни ма), 
пи та ње лич ног по но са, али и на ци о нал ног до сто јан ства, 
што као да по твр ђу је пост ко ло ни јал ни ре флекс да на шњих 
Ки не за пре ма стран ци ма, чак и ако до ла зе из зе ма ља не ка да 
при ја тељ ског, Ис точ ног бло ка.

Са мо у тре ну ци ма крај ње искре но сти (а по не кад чак и лич
ног оча ја ња) над ле жни ма се омак не по ко ја озбиљ на, кри тич
ка ми сао или опа ска. Та кав слу чај има мо у сед мом по гла вљу 
књи ге, иро нич но на сло вље ном као Невидљивабиблиотека. 
Реч је о ста рој, ве ле леп ној би бли о те ци у при мор ском гра ду 
Нинг поу, ко ја је сва са ста вље на од пре кра сних па ви љо на и 
див но сре ђе них вр то ва. Про блем је, ме ђу тим, у то ме што на 
са мом кра ју бо га тог и са др жај ног раз го во ра са ди рек то ром 
о исто ри ја ту би бли о те ке, пу то пи сац схва та да се књи ге за
пра во већ одав но фи зич ки не на ла зе у би бли о те ци, већ да се, 
због тех но ло шких пре и мућ ста ва мо дер ног на чи на по хра њи
ва ња, чу ва ју у не кој хи пер мо дер ној згра ди на дру гом кра ју 
гра да. Згра да би бли о те ке да кле по сто ји, али ли ше на сво је 
основ не функ ци је, цар је за и ста го, али, као по оби ча ју, не ма 
баш мно го љу ди ко ји су спрем ни да му то и ка жу. На кра
ју, аутор ди рек то ру ове одав но ис пра жње не би бли о те ке (ко
ји ов де функ ци о ни ше по пут не ка квог „Јо ва на без зе мље”) 

17 Уза луд се хро ни чар тру ди да сво је са го вор ни ке уве ри у ко ли кој су за
блу ди што европ ску кул ту ру enblocод ре ђу ју као ма те ри јал ну, они као 
да све сно игра ју на кар ту ба на ли за ци је и вул гар них ци ви ли за циј ских 
уоп шта ва ња ове вр сте. 

18 Њи хо ви су од го во ри дог ма тич ни го то во исто као и пре че тр де се так го
ди на, ка да је о тој спе ци фич ној за тво ре но сти ки не ске интелигeнције 
пре ма стран ци ма го во рио (до ду ше на во де ћи туђ при мер) Ханс Маг нус 
Ен цен сбер гер (Hans Mag nus En zen sber ger). Ви де ти у: Ен цен сбер гер Х. 
М., Немачка,Немачка,измеђуосталог, стр. 310–311. Је ди но што је са да 
ма о и стич ка дог ма за ме ње на сле пим ве ро ва њем (на рав но, крај ње не у те
ме ље ним, те сто га у осно ви мно го ли це мер ни јим од ма о и зма) да Ки на, 
ова ква ка ква је сте, заистапред ста вља нео бич но сре ћан и пло до тво ран 
спој ста рог и но вог.
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поста вља пи та ње ко је се ти че про ме на у чи та лач кој кул ту ри 
то ком ве ко ва. Вре ди ов де по но во на ве сти не што ду жи ци тат:

„[...] и не ка ми опро сти што ћу га на ив но упи та ти: какосу 
пи сме ни љу ди не ка да чи та ли? А ка ко да нас је дан ки не ски 
ин те лек ту а лац чи та? Има ли раз ли ке у на чи ну, раз ло зи ма и 
фор ми чи та ња?

Ди рек тор са да сни жа ва тон да га оста ли не чу ју, обра ћа 
се са мо ме ни, и на јед ном се чи ни као да се по но сни, фор
мал ни ди рек тор пре тва ра у по ма ло ту жног и раз о ча ра ног 
директора.

Гонг: Има ства ри ко је се не ме ња ју. По не кад је чи та ње нео
п ход но због по сла, а по не кад је пак на су шна ду хов на по тре
ба. Кат кад је и ствар рас по ло же ња: ју че сам, ре ци мо, имао 
во ље да чи там, а да нас је не мам. Та ко је то да нас, а та ко је 
би ло и не ка да дав но. Ми слим да се про ме на не од но си то
ли ко на са мо чи та ње, ко ли ко на свет у ко јем су љу ди не ка да 
чи та ли и у ко јем да нас чи та ју. У ста ром све ту чи та ње је не
сум њи во под ра зу ме ва ло пот пу ни мир. Тај мир и та нео ме
та ност у не ком па ви љо ну, у не кој ба шти, то да чо век узме 
у ру ке не ку књи гу, сед не пред отво ре на вра та па ви љо на, а 
кроз ти ши ну му до уши ју до пи ре по не ки птич ји цвр кут или 
хук ве тра – е, то га не ма и то га ви ше не ће би ти, вре ме на су 
се про ме ни ла, го спо ди не Ла сло, свет се про ме нио, зна те, и 
ту по мо ћи ви ше не ма”19.

„Без ум на дог ма тич ност” (или, мо жда, са пост ко ло ни јал не 
тач ке гле ди шта, у сми слу од но са „по но сних” до ма ћи на пре
ма ра до зна лом пут ни ку из Евро пе, лу ка во сми шље на дог ма
тич ност чи ји циљ је сте да са го вор ни ка до те ме ре из нер ви ра 
да он од у ста не од да љег про пит ки ва ња) при ви ле ги ја је да
кле дру штве но ета бли ра них, са мо по у зда них љу ди на ру ко
во де ћим по ло жа ји ма. Не све до чи ли, ме ђу тим, то пе не трант
но из но ше ње ове вр сте (ан ти)кул тур не дог ма тич но сти пред 
чи та о це, и о дог ма тич но сти са мог при по ве да ча, у сми слу да 
чу је са мо оно што же ли да чу је, а у скла ду са сво јом уна
пред по ста вље ном хи по те зом о то тал ном кра ху „по след ње 
древ не ци ви ли за ци је”? Дру гим ре чи ма, не би ли се мо жда 
и Кра сна хор каипу то пи сац мо гао пре по зна ти у ква ли фи ка
ци ји „про ро ци зле суд би не” ко ју у сво јој кри ти ци при сту па 
са вре ме ним фе но ме ни ма попкул ту ре из но си про во ка тив
ни ту мач Би бли је Ро ланд Бо ер, ка да ка же: „[...] по пу лар ној 
кул ту ри је по треб но не што ви ше од про ро ка зле суд би не 
(не ке вр сте ели ти зма ко ји на гла ша ва ис ква ре ност ма сов не 

19 Кра сна хор каи Л., нав. де ло, стр. 156–157.
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кул туре) и ње них на ви ја ча (оних ко ји су по не сени ан ти ин
те лек ту а ли змом и по пу ли змом са ме по пу лар не култу ре?”20

То што од го вор на ово пи та ње ни је баш са свим и де при
ми ра ју ће по твр дан, што се да кле Кра сна хор каи не укла па 
потпуно у ша блон (по ма ло злу да рог?) „про ро ка зле суд би
не”, има се за хва ли ти чи ње ни ци што глас са мар ги не, та ко 
ка рак те ри стич но ва жан у це ло куп ном ства ра ла штву овог 
пи сца, ни ово га пу та ни је пот пу но по ти снут. Оне пра ве, 
истин ске „од го во ре” на све оп шту ду хов ну кри зу у са вре ме
но сти, Кра сна хор каи на и ме и у овој књи зи на ла зи код нео
бич них, рет ких по је ди на ца, ма хом са дру штве не мар ги не, 
чи ме се још јед ном по твр ђу је цен трал ни зна чај „гла со ва са 
мар ги не” у ње го вој про зи. Шта ви ше он те гла со ве мар ги на
ла ца не са мо што ста вља на пи је де стал, не го их вр ло че сто 
уз ди же на ни во сим бо ла, ка ко у сво јој фик ци о нал ној про
зи, та ко и у до ку мен та ри стич ки по ста вље ним пу то пи си ма: 
у том сми слу, ка да је ова књи га у пи та њу, мо гла би се из
дво ји ти два та ква ли ка. Пр ви је ди рек тор тра ди ци о нал ног 
по зо ри шта кхунгћхи у Ханг џоу, јед не не ка да ве ли чан стве не 
умет но сти у ту жном од у ми ра њу, ко ја ма ло ко га у са вре ме ној 
Ки ни мо же да за ин те ре су је. Уса мље ни Ди рек тор јед не не ка
да цве та ју ће драм ске фор ме ов де као да пред ста вља тра гич
ни сим бол умет ни ка у са вре ме ној, тр жи шно ори јен ти са ној, 
гло ба ли зо ва ној Ки ни ко ја се до бро вољ но од ри че сво је тра
ди ци је и ста рих ду хов них вред но сти за рад уни форм не ко мо
ци је и ле жер но сти ко ју јој За пад – у сво јим нај ба нал ни јим и 
нај по вр шни јим ма ни фе ста ци ја ма ко је на рав но је ди не и мо
гу да се с ла ко ћом „из ве зу” – ну ди. У по гла вљу Последњи
мандаринпу то пи сац, у јед ном скром ном рад нич ком ста ну 
пе ри фе риј ског стам бе ног бло ка у Тјен ћи ну, до ду бо ко у ноћ 
раз го ва ра са ста ри јим чо ве ком чи ји је де да био ман да рин. 
Али Јанг Ли ен, ин те лек ту а лац ста рог ко ва (да кле, „не про
фит ни”) не сла же се са су ро вим ме то ди ма ко је је ње гов де да 
пре ма сво јим под ре ђе ни ма прак ти ко вао; на про тив он је, по 
соп стве ном све до че њу, це лог жи во та по ку ша вао да при ме ни 
оно нај бо ље од ре ли гиј ских и фи ло зоф ских уче ња са ко ји ма 
је до ла зио у до дир: од кон фу ци јан ства док три ну да мо рал но 
де ла ње ни је ну жно усло вље но стра хом од ка зне и по ти ски
ва њем, већ мо же би ти и ствар сло бод ног људ ског из бо ра, 
као и да мо рал увек мо ра би ти прет по ста вљен дру штве ном 
успе ху; од бу ди зма ме та фи зич ку уте ху ко ја про из и ла зи из 
чи ње ни це да је цео овај свет на стао из ни шта ви ла и да ће 
се у ње га јед ног да на нео по зи во вра ти ти, а од хри шћан ства 
пак им пе ра тив да љу бав, на ро чи то љу бав пре ма соп стве
ној де ци, ва ља на не дво сми лен на чин увек пока зивати и 

20 Бо ер Р., Каодакуцамнарајскаврата, Бе о град 2008, стр. 20.
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потврђи ва ти. Ис по ста вља се та ко да је истин ски спој ста рог 
и мо дер ног ипак мо гу ће оства ри ти, али не са пи је де ста ла 
дру штве но санк ци о ни са не мо ћи би ло ко је вр сте, ни ти у ам
би јен ту зве че ће шу пљих фра за дру штве но при зна тих кул
тур них по сле ни ка и ру ко во ди ла ца, већ у скром ном рад нич
ком до му чо ве ка ко ме до ду ше ни је би ло пот пу но ус кра ће но 
да „ви ди све та”, али ко ји је да ле ко од би ло ка кве по зи ци је 
мо ћи. И за и ста, као да је Кра сна хор ка и јев глав ни, а мо жда и 
је ди ни циљ (би ло да на сту па с по зи ци је „све зна ју ћег” при
по ве да ча или „објек тив ног” пу то пи сца) тај да, ба рем у окви
ру ко ри ца сво јих књи га, вра ти тим гла со ви ма до сто јан ство 
ко је би они, у не ком ни ка да до са ња ном, нео ства ри во ху ма
ни јем дру штву, сва ка ко за слу жи ва ли. Мо жда је тај фан та
зам, тај по не кад и „лу дач ки” на и ван ан тро по ло шки оп ти ми
зам ко ји из та квих па са жа Кра сна хор ка и је ве про зе из би ја, 
је дан од глав них раз ло га што чак и ње го ва ма ње за па же на, 
ма ње ус пе ла де ла, ипак вре ди чи та ти и ту ма чи ти. 

ЛИ ТЕ РА ТУ РА:

Бо ер Р., Каодакуцамнарајскаврата.Библијаипопуларнакул
тура,Би бли о те ка XX ве к, Бе о град 2008.

Брод ски Ј., Ге не ра ци ји ти су ћу де вет сто о сам де сет че твр те (го вор с 
про мо ци је на Ви ли јамс Ко ле џу, 31. ја ну ар 2013, blog.ve cer nji.hr/
dar komi lo sic/2012/06/26/jo sifbrod skiiliren dezvo ussazlom/ 

Ен цен сбер гер Х. М., Немачка,Немачка,измеђуосталог, БИГЗ, 
Бе о град 1980.

Kras zna hor kai L., RombolásésbánatazÉgalatt[Рушење и ту га ис
под Неба]. Ma gve tő, Бу дим пе шта 2004.

Нус ба ум М. С., Не за про фит: за што је де мо кра ти ји по треб на 
ху ма ни сти ка, Речбр. 82,Бе о град 2012, а та ко ђе и на сај ту Пешча
ника: pe sca nik.net/2012/03/nezapro fitza stojede mo kra ti jipo treb
nahu ma ni sti ka/ (31. ја ну ар 2013) 

Ву ле тић В., Глобализација–митилистварност, За вод за уџ бе
ни ке и на став на сред ства, Бе о град 2003.

Szilágyi M., Kritikaiberek[Kritički ku tak], Jószef At ti la Kör – Ba las
si Kiadó, Бу дим пе шта 1995. 

Zsadányi E., KrasznahorkaiLászló,Kal li gram, Бра ти сла ва 1999.



60

МАРКО ЧУДИЋ

Marko Čudić
University of Belgrade, Faculty of Philology  

Hungarian Studies Department, Belgrade

(POST)COLONIALISM IN (POST)COMMUNIST 
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Abstract

Travelogues about the Far East are an important part in the work of the 
contemporary Hungarian writer László Krasznahorkai (1954), despite 
the fact that they went relatively unnoticed compared to the wide 
international recognition of his earlier books, especially his first two 
novels, Satantango(1985) and TheMelancholyofResistance(1989). 
This article deals with some cultural aspects of  Krasznahorkai’s non
fictitious travelogue DestructionandSorrowUnderneaththeSky(2004) 
in which the author/narrator gives an account on his third journey to 
China undertaken in May 2002. He goes there with the presumption 
that China is the only country in the world where a productive 
symbiosis of the ancient cultural and spiritual heritage on one hand and 
the (post)modern way of life on the other is still possible. However, as 
the journey progresses, his disappointment grows bigger and bigger. 
He realizes that in today’s market and businessoriented China all the 
important historical sights (even the seemingly most hidden, once 
inapproachable Buddhist monasteries) have been ruthlessly turned 
into vulgar touristattractions. The vast majority of the interviewed 
subjects (mostly directors of major national cultural institutions) give 
irritatingly shallow and dogmatic answers to almost all the questions 
posed by the narrator. The only genuine and honest answers about the 
irreparable and tragic gap between the traditional values of the ancient 
Chinese civilization and the contemporary westernized lifestyle based 
on consumerism and comfort, come from marginalized individuals 
without any influence on the society or the decisionmakers. Stressing 
the importance of these marginalized voices seems to remain one of the 
greatest values of Krasznahorkai’s writing, along with the trademark of 
his earlier books – the extremely long sentences – which give his works a  

unique and inimitable pulsating rhythm.  

Key words: connection between ancient and modern, travelogue,
dogmaticviews,marginalvoices
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ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА 
КЊИЖЕВНОСТ

Сажетак: У раду се износи анализа ефеката глобализације на
турскукњижевност,узкратакосвртнањенуисторијукојасеу
различитимраздобљимаразвијалапод утицајемдругих култура
ицивилизацијанаширокомгеографскомпростору.Глобализација
каофеноменнијекарактеристичнасамозасавременодоба,већ
сеуразличитимвидовимаиспољавалакрозисторију.Турскакњи
жевностјеималаспецифичанразвојјерсепрактичнонепрестано
борилазаидентитетподпритискомдругихразвијенијихлитера
тура,аодсредине19.векајеподутицајемевропскекњижевно
сти.Унаше времепроцес глобализације нијемогаомимоићини
Турскуињенукњижевност.Премдапостојеопречнамишљењао
ефектимаглобализације,њенутицајнамањепознатекњижевно
стиусвету,попуттурске,унајвећојмеријепозитиван,будући
да глобализација не значи само уједначавање, већ и испољавање
различитостикултура.

Кључне речи: глобализација, турска књижевност, пост
модернизам

У мно штву те о риј ских рас пра ва и ту ма че ња пој ма гло ба ли
за ци је, го то во сву да се под вла че два ме ђу соб но опреч на по
јав на об ли ка овог про це са  „за пад ног уни вер за ли зма“1, ко ји 
је за хва тио свет на кон окон ча ња Хлад ног ра та, и про па сти 
Со вјет ског са ве за. 

Пр ви по јав ни об лик озна чен је као хе ге мо ни ја кор по ра тив
ног ка пи та ли зма, нео ли бе ра ли зма, кон зу ме ри зма и дик та та 
тр жи шта под до ми нант ним ути ца јем За па да, тј. Сје ди ње
них аме рич ких др жа ва, ко ји чи та вом чо ве чан ству на ме ћу 

1 Хан тинг тон С., Сукобцивилизација,Под го ри ца  Ба ња Лу ка 2000, стр. 
203.
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је дин ствен мо дел еко но ми је, де мо кра ти је и кул ту ре. У том 
сми слу, мно ги ис тра жи ва чи се пи та ју да ли је гло ба ли за ци ја 
са мо еуфе ми зам за аме рич ку до ми на ци ју у пре ком по но ва
њу све та и об ли ко ва њу дру шта ва и кул ту ра. Дру ги по јав ни 
об лик де фи ни ше се као не га ци ја кул тур не хо мо ге ни за ци је 
уз афир ми са ње ло кал но сти, ет но ли ка, осо бе них ку тлур них 
тра ди ци ја и вред но сти, ко је, за хва љу ју ћи мо дер ним тех но
ло ги ја ма, има ју мо гућ ност ис по ља ва ња као ни ка да ра ни је. 
Дру гим ре чи ма, гло ба ли за ци ја је исто вре ме но до ве ла до ре
ла ти ви за ци је, али и кри ста ли за ци је на ци о нал не кул ту ре.2 

Др жа ве и на ци о нал не кул ту ре, ство ре не ду го трај ним исто
риј ским де ло ва њем и су че ља ва њем са дру гим кул тур ним 
тра ди ци ја ма, у то ли кој ме ри су ра зно вр сне, ме ђу соб но раз
дво је не, па чак и су прот ста вље не, да ни је ре ал но оче ки ва ти 
да ће под ути ца јем гло ба ли за ци је све те раз ли ке јед но став но 
не ста ти или би ти све де не на ми ни мум. На про тив, све до ци 
смо бу ја ња кле ри ка ли за ма, пар ти ку ла ри за ма и на ци о на ли
за ма ко ји су одав но до ве ли у сум њу тврд ње о не стан ку на
ци о нал них др жа ва, и сво ђе њу ре ли ги о зно сти на ствар ин
ди ви ду ал ног и ин тим ног. Упр кос „де те ри то ри јал но сти“ са
вре ме ног све та ко ја под ра зу ме ва бр зу про ме ну бо ра ви шта, 
иду ћи с кра ја на крај пла не те у тр ци за рад ним ме стом и 
про фи том, по ка зу је се да се са вре ме ни чо век, ма ка ко био 
„гло ба ли зо ван“ и „де те ри то ри ја ли зо ван“, и да ље чвр сто др
жи ко ре на, и да ље бо ри за очу ва ње иден ти те та па ма кар то 
под ра зу ме ва ло и сво је вр сну ге то и за ци ју и мар ги на ли за ци ју. 
(При мер су тур ске за јед ни це у Не мач кој у ко ји ма је не ма
ли број оних ко ји не уче и не зна ју не мач ки је зик и жи ве у 
специ фич ној дру штве ној и кул тур ној изо ла ци ји.)

Исто ри ја Ту ра ка по твр ђу је ми сао Ар џу на Апа ду ра ја да сви 
дру штве ни про це си и про ме не има ју пан да не у бли жој или 
да љој про шло сти.3

Тур ци су име за ве ли ки на род ко ме је „гло ба ли зам“ био има
нен тан го то во од по стан ка. У исто ри ји чо ве чан ства тра ју 
две хи ља де го ди на на про сто ри ма од Ки не до Па ци фи ка и од 
Ме ди те ра на до Бе ча.4 Но мад ски на чин жи во та, ко ји је био 
бит но обе леж је њи хо вих пр вих др жав них за јед ни ца, у ве ли
кој ме ри под се ћа на жи вот да на шњих рад ни ка и ме на џе ра, 
ко ји бр зо ме ња ју ме ста при вре ме ног бо рав ка и ра да. Ра ни 
књи жев ни спо ме ни ци и спи си по твр ђу ју скло ност Ту ра ка 
ка ства ра њу свет ске им пе ри је, ка по ли тич ком и кул тур ном 

2 Штр бац Л., Глобализацијаинационалнакултура,Шид 2007.
3 Апа ду рај А., Култураиглобализација,Бе о град 2011, стр. 13. 
4 Ro ux J. P., TürklerinTarihi.Pasifik’tenAkdeniz’e2000Yıl,İstan bul 2010, p. 

23.
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по ве зи ва њу ра штр ка них пле мен ских за јед ни ца и брат ста ва 
и, што је још за ни мљи ви је, по твр ђу ју свест о за јед нич ком 
по ре клу и је зич ком је дин ству. Свест о исто риј ском кон ти
ну и те ту и тра ја њу на ве ли ком ге о граф ском под руч ју и да нас 
је при сут на код Ту ра ка и у ве ли кој ме ри је из вор њи хо вог 
на ци о нал ног са мо по у зда ња. 

Пре ла ском на ислам у 10. ве ку, Тур ци по ста ју део јед не „гло
бал не“ кул ту ре. Ис пр ва кул тур но и ци ви ли за циј ски ин фе
ри ор ни, гу би ли су се у над мо ћи пер сиј ске и арап ске кул ту
ре, као и пер сиј ског и арап ског је зи ка. За се ње ни по е зи јом 
Пер си ја на ца и на уч ним до ме ти ма Ара па, Тур ци Сел џу ци 
(1114. век) у ад ми ни стра ци ји и на у ци ко ри сте арап ски, а 
у књи жев но сти пер сиј ски је зик. Тур ски је био са мо је зик 
сва ко днев ног го во ра, све до 1277. го ди не, ка да је дан од ана
дол ских на ме сни ка, Мех медбег из ди на сти је Ка ра ма ни да, 
до но си фер ман ко јим на ре ђу је да се од та да у јав ном жи во ту 
не ће ко ри сти ти ни је дан дру ги је зик осим тур ског. Ни је ли 
то пра ви при мер ре ак ци је на он да шњу гло ба ли за ци ју, ко
јој се Тур ци, упр кос тру ду мно гих сво јих кул тур них и књи
жев них по сле ни ка, ду го не ће мо ћи да од у пру? Зна ме ни ти 
пе сник и др жав ник, Али Шир Не ваи (Аli Şir Nеvаi) (1441
1501), са ста вља де ло Суђењеизмеђудвајезика ка ко би по
ка зао рав но прав ност тур ског у од но су на пер сиј ски је зик.5 У 
исто ри ји тур ске књи жев но сти кла сич ног до ба, ко је тра је од 
13. до сре ди не 19. ве ка и вре мен ски се по кла па са тра ја њем 
Осман ске им пе ри је, па ра лел но су се раз ви ја ла два умет нич
ка то ка – је дан, ко ји се за сни вао на опо на ша њу пер сиј ских 
књи жев них фор ми и те ма, и дру ги, мно го сла би ји, ко ји је 
те жио уво ђе њу ло кал но обо је них еле ме на та ка рак те ри стич
них за Тур ке. Ни је ли и то при мер гло ба ли за ци је и ре ак ци је 
на њу у бит но друк чи јим усло ви ма у од но су на уни вер за
ли зам на шег до ба? Пе снич ке збир ке кла сич них тур ских пе
сни ка пре пи си ва не су чак и по сле њи хо ве смр ти и чи та не 
ме ђу при пад ни ци ма азиј ских и африч ких на ро да. На је зда 
арап ских и пер сиј ских ре чи, ко је су од тур ског ство ри ле је
дан ма мут ски ве штач ки је зик, зва ни осман ски, пан дан има 
у све оп штој до ми на ци ји ен гле ског је зи ка у 20. и 21. ве ку. 
Тур ска кул ту ра и тур ска књи жев ност су, пре ма то ме, кроз 
исто ри ју би ле за хва та не спе ци фич ним про це си ма гло ба ли
за ци је. Њи хо ва кул тур на исто ри ја исто вре ме но је исто ри ја 
бор бе за соп стве ни иде ни тет.

Осман ска др жа ва јед на је од нај ве ћих им пе ри ја у исто ри
ји чо ве чан ства. Има ла је све од ли ке гло бал ног цар ства – 

5 Ма рин ко вић М., Старатурскакњижевност,Бе о град 2012, стр. 164
167.



64

МИРЈАНА МАРИНКОВИЋ

мул ти ет нич ност, мул ти кон фе си о нал ност, мул ти је зич ност, 
мулти кул ту рал ност.6 На те ри то ри ји ко ја је об у хва та ла де
лове Ази је, Афри ке и Евро пе, Тур ци Осман ли је су ство ри
ли гло бал ни по ре дак, исто ве тан на Бал ка ну, у Ма лој Ази ји 
или се вер ној Афри ци. Књи жев ност не го ва на у Ис тан бу лу, 
Са ра је ву, Ужи цу, Баг да ду, Ка и ру по ка зи ва ла је уни вер зал ни 
карак тер оли чен у исто вет ним те ма ма, об ли ци ма и по е ти ка
ма, уз рет ке  про плам са је ин ди ви ду ал них раз ли ка.  

Ни је пре те ра но ре ћи да тур ски пи сци и пе сни ци кла сич не 
епо хе ни су има ли ни ка квих пред ста ва о при ли ка ма и књи
жев но сти у Евро пи. „Не мо же мо а да не бу де мо за па ње ни 
чи ње ни цом ко ли ко су за пра во ма ло зна ли и још ви ше – ко ли
ко ма ло су ма ри ли да са зна ју“, твр ди Бер нард Лу ис (Bеrnаrd 
Lеwis).7 Не ма по да та ка о то ме да је ије дан тур ски пе сник 
знао не ки европ ски је зик и да је те жио по зна ва њу европ ске 
књи жев не тра ди ци је. Све до 19. ве ка Тур ци ни су има ли ни
је дан реч ник или гра ма ти ку не ког европ ског је зи ка!8

Та кво ду хов но ста ње тра ја ло је све до 19. ве ка ка да ће на
пред ни тур ски др жав ни ци от по че ти про грам ре фор ми – 
Тан зи мат – као све о бу хва тан по крет евро пе и за ци је и мо дер
ни за ци је це ло куп ног дру штва, од др жав ног апа ра та и ар ми је 
до шко ле и пра ва же на. У те гоб ним про це си ма ме ња ња дру
штва тур ска књи жев ност се нај зад отво ри ла пре ма Евро пи. 
Нај ва жни је от кри ће у том про це су би ло је от кри ће ро ма на 
као спе ци фич ног за пад ног књи жев ног жан ра, до та да не по
зна тог тур ском чи та о цу. 

По крет евро пе и за ци је и ве стер ни за ци је дру штва би ће кру
ни сан ре фор ма ма Му ста фе Ке ма ла Ата тур ка (Мustаfа Kеmаl 
Аtаtürk) два де се тих го ди на 20. ве ка, ко је пред ста вља ју нај
фа сци нант ни ју кул тур ну ре во лу ци ју у но ви јој исто ри ји. 
Све стан да мо дер ни за ци ја зна чи при хва та ње европ ских на
уч них, дру штве них и кул тур них те ко ви на, Ата турк је ство
рио но ву ла ич ку, ет нич ки хо мо ге ну др жа ву, ко ја је у пот
пу но сти рас ки ну ла са сво јим ори јен тал ним на сле ђем. У 
том на сле ђу ва жно ме сто има ла је ли те ра ту ра ко ја, ли ше на 
окру же ња у ко ме се на па ја ла, ви ше ни је мо гла да по сто ји. 
Ста ри осман ски тур ски је зик је од ба чен, и на ње го во ме сто 
је сту пио стан дар ди зо ва ни тур ски је зик за сно ван на је зи ку 
на род не књи жев но сти и ана дол ским го во ри ма. 

6 Ов де не мо же мо ула зи ти у про блем де мо кра тич но сти, јер је не спо јив са 
ка рак те ром сред њо ве ков них те о крат ских др жа ва. 

7 Лу ис Б., МуслиманскооткрићеЕвропе,Бе о град 2004, стр. 216.
8 Исто, стр. 440. 
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Мо же се са си гур но шћу ре ћи да је чи тав 20. век у Тур ској 
про те као у укла па њу тур ског дру штва у са вре ме не свет ске 
то ко ве и у ства ра њу но вог чо ве ка ко ји се свим сред стви ма, 
па и књи жев но шћу, тру дио да про на ђе се бе у вре ме ни ма ве
ли ких дру штве них за о кре та. 

У раз до бљу од на стан ка Ре пу бли ке Тур ске (1923) до пе де
се тих го ди на 20. ве ка, пи сци су ма хом би ли по све ће ни пи
та њи ма и по тре ба ма дру штва, та ко да су њи хо ва де ла пре
вас ход но би ла од раз дру штве ног ста ња, мо ра ла, со ци јал них 
про бле ма, че сто кри ти ка дру штве них при ли ка и не до след
но сти мо дер ни за ци је. Пр ва ге не ра ци ја ре пу бли кан ских пи
са ца сли ка ла је ана дол ска се ла и гра до ве нај че шће у ро ман
ти чар ском ду ху, као ме ста сре ће, чи сто те и људ ске до бро те, 
али и као оли че ње за о ста ло сти и за ту ца но сти. Из ла ском из 
те књи жев но сти се лока са ба, по ла ко се ра ђа но ви по глед на 
жи вот и дру штво, упе рен пре ма по је дин цу, иако су пи сци те 
ори јен та ци је че сто сма тра ни од на ро ђе ним и одво је ним од 
дру штва. 

Мо дер на тур ска књи жев ност, иако је у Тур ској на ста ла ка
сни је у од но су на Евро пу, по чи ње да се кон цен три ше око 
по је дин ца и ње го вог од но са пре ма дру штву, око дру штве не 
ствар но сти у на по ну ства ра ња и об ли ко ва ња но вог тур ског 
на ци о нал ног и кул тур ног иден ти те та. Пр ви тур ски аутор ко
ји је кре нуо овим пу тем био је Са ит Фа ик Аба си ја ник (Sаit 
Fаik Аbаsıyаnik). Од зна ча ја је би ло уво ђе ње ви ше пар тиј
ског си сте ма по сле 1950. го ди не, ко је је обез бе ди ло из ве
стан плу ра ли зам ми шље ња и де ло ва ња. Тај плу ра ли зам у 
књи жев но сти из ра зи ће Фе рит Ед гу (Fеrit Еdgü) у пред го во
ру јед ној сво јој књи зи об ја вље ној 1967. го ди не, у ко јој ка же 
„да не по сто ји са мо је дан ре а ли зам“ и да су „спе ку ла тив не 
при по вет ке осло ње не на сно ве је дан од ви до ва ре а ли зма“.9 
Ше зде се тих го ди на, из Евро пе до ла зе ути ца ји ег зи стен ци
ја ли стич ке фи ло зо фи је, нај пре пре ко не ко ли ко пре ве де них 
књи га. То је и раз до бље ве ли ких ми гра ци ја из се ла у гра
до ве, на стан ка про ле та ри ја та и ја ча ња иде ја ле ви це. Ујед
но до ла зи и до пр вих исе ља ва ња тур ских рад ни ка у за пад ну 
Евро пу, нај ви ше у Не мач ку, чи ме се ства ра но ва ве за из ме ђу 
тур ске и европ ске кул ту ре. Еко ном ске ми гра ци је на ста ви ће 
се и то ком се дам де се тих го ди на да би по сте пе но по че ле да 
се сма њу ју по сле уки да ња ван ред ног ста ња, до ла ска Тур
гу та Оза ла (Тurgut Özаl) на власт 1983. го ди не и уво ђе ња 
сло бод ног тр жи шта.

9 Çelik B., 19501980 ara sın da Türk öykücülüğü, ÖzgürEdebiyat,Ka sımAra
lık 2008, 12, str. 124. 
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О тур ском дру штву и тур ској књи жев но сти на кон па да Бер
лин ског зи да 1989. го ди не, ко ји је иза звао гло бал не по тре
се у свет ском по рет ку, ни је мо гу ће го во ри ти без освр та на 
крета ња у све ту. То је, ко нач но, и по че так гло ба ли за ци је ко ји 
сву да и на сва ки на чин не дво сми сле но по ка зу је да се ни шта 
и ниг де не мо же до го ди ти а да се за то не зна у не ком дру гом 
кра ју све та. Ин тер нет, као гло бал на мре жа са ми ли јар да ма 
ко ри сни ка, кре и рао је вир ту ел ну ствар ност ко ја је из да на 
у дан све ма ње вир ту ел на, а све ви ше ствар на. По зи тив на 
стра на ин тер неткул ту ре је по ли цен трич ност све та и уки
да ње мар ги нал но сти, скрај ну то сти и уда ље но сти од цен тра 
зби ва ња, на шта се Ор хан Па мук (Оrhаn Pаmuk) жа лио пи
шу ћи о ра ни јим вре ме ни ма.  

Са вре ме на тех но ло ги ја и сред ства ко му ни ка ци ја, раз ви је на 
у ери гло ба ли за ци је, учи ни ли су свет за јед нич ким ме стом, 
у ко ме се исто вре ме но бри шу и ис по ља ва ју раз ли ке. Ути
сак је да у тим усло ви ма тзв. ма ле кул ту ре, ма ли је зи ци и 
књи жев но сти има ју ве ће мо гућ но сти да до пру до свет ских 
кул тур них и књи жев них цен та ра. У це ло куп ном 20. ве ку, 
тур ска књи жев ност је бе ле жи ла зна чај не до ме те, ка ко у по
е зи ји та ко и у про зи, али су ти до ме ти оста ја ли ван до ма ша
ја ши рег кру га чи та ла ца у све ту, а њи хо ви твор ци све де ни 
на уске ло кал не окви ре без зна чај ни јег ути ца ја на оно што 
на зи ва мо свет ском књи жев но шћу. Тур ски но бе ло вац Ор хан 
Па мук ис ти че да је увек имао осе ћај мар ги нал но сти, уда ље
но сти од цен тра, ко ји „из ви ре из пи шче вог са зна ња да пи ше 
да ле ко од сре ди шта свет ске књи жев но сти и чи ње ни це да у 
се би осе ћа ту уда ље ност“.10 Очи гле дан при мер тог осе ћа
ња де мон стри рао је тво рац тур ске крат ке при че, Са ит Фа ик 
Аба си ја ник. Као ис так ну ти про за и ста, иза бран је за по ча
сног чла на Дру штва Марк Твен (Маrk Тwаin) у САД. Ње го ва 
ре ак ци ја на тај из бор ме ђу тим по ка зу је да ни је био све стан 
вред но сти соп стве ног де ла и да ни је био ка дар да са гле да 
соп стве ни до при нос и ме сто у свет ској књи жев но сти и зна
чај при зна ња ко је је до био.11

Пост мо дер ни зам у књи жев но сти од го вор је на гло ба ли за
ци ју на еко ном ском и по ли тич ком пла ну. Ако је мо дер на 
уби ла Бо га и усред сре ди ла се на ин ди ви дуу, пост мо дер ни
стич ка књи жев ност је уби ла и чо ве ка као по је дин ца.12 Та ква 
ли те ра ту ра ни шта не сма тра све тим – ни ин сти туције, ни 

10 Па мук О., Другебоје.Есејииједнаприча, Бе о град 2011, стр. 156.
11 Aba sıyanik S. F., BütünEserleri,14,SevgiliyeMektup,An ka ra 1987, стр. 

99100.
12 Mu rat Ö. M., Küre sel le şen Dünyada Post mo der nizm ve Türk Ro ma nı, 

02.04.2008, 22. 01. 2013.                            http://www.edebistan.com/index.php/mmuratozkul/
kuresellesendunyadapostmodernizmveturkromani2/2008/04/
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вредности, ни тра ди ци ју, ни ауто ри те те. У Тур ској постмо
дер ни зам у књи жев но сти на го ве шта ва пе снич ки по крет 
Други нови /İkinci Yеni ко ји на ста је пе де се тих го ди на 20. 
ве ка. Песни ци овог по кре та рав но прав но су се ба ви ли уну
тра шњом и спо ља шњом исти ном, уну тра шњим го во ром 
ин ди ви дуе, ње го вом под све шћу. Ње го ви пред став ни ци су 
Тур гут Ујар (Тurgut Uyаr), Џе мал Су ре ја (Cеmаl Sürеyа), 
Едип Џан се вер (Еdip Cаnsеvеr), Еџе Ај хан (Еcе Аyhаn), Се
заи Ка ра коч (Sеzаi Kаrаkоç). Би ли су под не по сред ним ути
ца јем ег зи стен ци ја ли зма и дру гих књи жев них по кре та то га 
вре ме на у Евро пи. Ако па ра фра зи ра мо јед ну ми сао Се за и ја 
Ка ра ко ча, ко ји је ис ти цао да се они на ла зе у трам ва ју ко ји 
из Ис тан бу ла во ди у свет, за раз ли ку од ра ни јих пе снич ких 
по кре та, ко ји су се на ла зи ли у трам ва ји ма ко ји са о бра ћа ју 
са мо из ме ђу ис тан бул ских квар то ва, схва ти ће мо о ка квој 
пре крет ни ци се ра ди ло.

Пост мо дер ни стич ка тур ска књи жев ност про на шла је од го
вор ко ји је од у век му чио тур ске пи сце – ка ко би ти при хва
тљив за свет а оста ти свој, ка ко би ти ак ту а лан и аутен ти
чан исто вре ме но. Та ко не што по шло је за ру ком и ра ни јим 
књи жев ним ве ли ка ни ма по пут Ах ме да Хам ди ја Тан пи на ра 
(Аhmеt Hаmdi Таnpınаr), пр вог ко ји је у Тур ској пој мио зна
чај Фрој да, Берг со на и сим бо ли ста, и Ја хје Ке ма ла Бе ја тли
ја (Yаhyа Kеmаl Bеyаtlı), јер су, иако „за сле пље ни сја јем 
европ ске књи жев но сти, а нај ви ше фран цу ске књи жев но сти 
и умет но сти (...) јед ним де лом све сти зна ли да ако бу ду пи
са ли као за пад ња ци не ће мо ћи да бу ду ори ги нал ни ко ли ко 
и они. Фран цу ска кул ту ра их је, ме ђу тим, за јед но са иде јом 
о мо дер ној књи жев но сти на нео до љив на чин на у чи ла иде ји 
исти ни то сти, ори ги нал но сти, ве ро до стој но сти“.13

Да на шња Тур ска не рет ко се до жи вља ва као сво је вр стан мост 
из ме ђу Ис то ка и За па да (оми ље на ме диј ска фло ску ла). Али 
ка ко С. Хан тинг тон (Sаmuеl Huntingtоn) при ме ћу је, „мост је 
ве штач ка тво ре ви на ко ја по ве зу је два чвр ста ен ти те та, али 
ни је део ни јед ног. Ка да во ђе Тур ске сво ју зе мљу на зи ва ју 
мо стом, они еуфе ми стич ки по твр ђу ју да је по цепана“.14

Та по це па ност за си гур но ни је до бра за ста бил ност јед ног 
дру штва, али је сва ка ко од ли чан ма те ри јал за књи жев на де
ла. Тур ски но бе ло вац, Ор хан Па мук, у ван ред но по е тич ном 
де лу Истанбул.Успоменеиград осе ћа се бе као За пад ња ка 
ко ји не мо же да се од у пре да на свој град и дру штво гле да 
за пад ним очи ма: „И као љу ди и као дру штво, сви се до не кле 
бри не мо шта о на ма ми сле стран ци, на ши по зна ни ци. Ако 

13 Памук О., Истанбул.Успоменеиград, Београ д  2006,  ст р. 107.  
14 Хатингтон С.,  на в. дело, стр. 166. 
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та бри га до сег не раз ме ре да нам на но си бол, ако нам ква ри 
ве зу са ствар но шћу и по ста не зна чај ни ја од са ме ствар но
сти, ту је не што сум њи во. Мој од нос са оним што за пад не 
очи ви де у мом гра ду – као и за мно ге Ис тан бул це – је сте 
про бле ма ти чан и по пут свих пи са ца у гра ду чи је је јед но 
око упе ре но ка За па ду, и ја сам по не кад збу њен кад је о то
ме реч“.15 Па мук на во ди да „за пад ни по сма тра чи во ле да у 
Ис тан бу лу ви де ’ег зо тич но сти’ и пи шу о по ја ва ма ко је се 
раз ли ку ју од за пад них, а по крет евро пе и за ци је, ко ји на сто ји 
да вла да гра дом, за крат ко вре ме рас ту ра и уни шта ва те осо
бе но сти, ин сти ту ци је и тра ди ци ју, ми сле ћи да су пре пре ка 
да се по ста не европ ски.“16

Са вре ме ни про цес гло ба ли за ци је за те као је Тур ску упра во у 
ста њу по дво је но сти из ме ђу Ис то ка и За па да, рас ту ра и уни
ште ња осо бе но сти, ин сти ту ци ја и тра ди ци је ко је су ви ђе не 
као пре пре ка евро пе и за ци је. Би ти по пут Евро пља на, по на
ша ти се и обла чи ти европ ски би ли су дог ма ке ма ли стич ке 
Тур ске, ко ја је, као и сва ка дог ма, из гу би ла ра ци о нал ни са
др жај. Књи жев ни ци су у нај ве ћем бро ју сле ди ли тај тренд, 
про на ла зе ћи у за пад ним ли те ра ту ра ма уз о ре за соп стве на 
де ла. С дру ге стра не, ме ђу тим, осо бе на по зи ци ја Тур ске и 
ње но осци ло ва ње из ме ђу две ве ли ке ци ви ли за ци је по ста ли 
су ком па ра тив на пред ност тур ских пи са ца ко ји су све за ни
мљи ви ји и при хва тљи ви ји за чи та о це из свих де ло ва све та. 
У том кон тек сту, не тре ба за бо ра ви ти ни глад чи та ла ца у 
све ту за но вим и ма ње по зна тим књи жев но сти ма и те ма ма. 

Сма трам да се мо же мо при кло ни ти ста ву Ма ри ја Вар га
са Љо се (Маriо Vаrgаs Llоsа) ко ји у гло ба ли за ци ји не ви
ди ни шта аpriоri не га тив но и ра за ра ју ће по тзв. кул тур ни 
иден ти тет на ро да. Гло ба ли за ци ја је по сле ди ца мо дер ни за
ци је, еко ном ског, тр жи шног и кул тур ног по ве зи ва ња љу ди 
на пла не ти, и са свим је ло гич но да је омо гу ћи ла чуј ност 
раз ли чи тих ма ње чуј них гла со ва и ми шље ња, као и чи тљи
вост ма ње до ступ них је зи ка и ли те ра ту ра. Пе ру ан ски но
бе ло вац пи ше да „гло ба ли за ци ја ра ди кал но ши ри и ста вља 
на рас по ла га ње свим гра ђа ни ма ове пла не те мо гућ ност да 
сва ко кон сти ту и ше свој лич ни кул тур ни иден ти тет, сво јом 
соп стве ном вољ ном ак ци јом, у скла ду са сво јим пре фе рен
ци ја ма и ин тим ним мо ти ва ци ја ма. Гра ђа ни ви ше ни су под 
оба ве зом, као у про шло сти и као на још мно гим ме сти ма и 
у са да шњо сти, да ре спек ту ју је дан иден ти тет ко ји их за тва
ра у кон цен тра ци о ни ло гор из ко га не ма бе жа ња – иден ти
тет ко ји им се на ме ће је зи ком, на ци јом, цр квом и оби чаји ма 

15 Памук О., нав. дело, стр. 209.
16 Исто, стр. 215.
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ме ста где су се ро дили. У том сми слу, гло ба ли за ци ју мо ра
мо дочека ти до бро до шли цом, јер она при мет но ши ри хо ри
зонте индивиду ал не сло бо де”.17 Има ме ђу тим у Тур ској гла
со ва ко ји гло ба ли за ци ју ви де као вла да ви ну јед не иде о ло
ги је у чи јој су осно ви по тро шња и вла да ви на нов ца. Ка ко је 
чо век роб нов ца и бе со муч не по тро шње, та ко је и књи жев
ност ствар по тро шње и про да је. Шта ви ше, „но ви свет ски 
по ре дак“ сма тра се не при ја те љем ства ра ла штва и сло бо де.18 
Озбиљ на књи жев на кри ти ка по ла ко не ста је, и то ни је са мо 
спе ци фич ност Тур ске, бу ду ћи да су у пр вом пла ну ти ра жи, 
ли сте бест се ле ра, број по но вље них из да ња.

Ка да је реч о тур ској књи жев но сти, гло ба ли за ци ја ипак по
твр ђу је Љо си но ми шље ње, јер су тур ски пи сци по сти гли 
да ле ко ви ше за по след њих два де се так го ди на не го њи хо ви 
прет ход ни ци у чи та вом 20. ве ку. При ме ра ра ди, у Ср би ји 
је број пре ве де них де ла од 2000. до 2012. го ди не ве ћи не го 
за не ко ли ко прет ход них де це ни ја. Го ди шње се у нас об ја ви 
не ко ли ко пре ве де них ро ма на са тур ског је зи ка, што је све до
чан ство отво ре но сти из да вач ких ку ћа и чи та лач ке пу бли ке, 
али и ква ли те та тур ске књи жев но сти.19 

Пост мо дер ни стич ко при по ве да ње има у Тур ској след бе ни
ке ме ђу мно гим ис так ну тим књи жев ним име ни ма. По ред 
Ор ха на Па му ка, ко ји је и до бит ник Но бе ло ве на гра де за 
књи жев ност за 2006. го ди ну, што је из раз при зна ња да је у 
ње го вом де лу тур ска књи жев ност до се гла зре лост и ви си ну 
свет ских књи жев них вр хо ва, мно ги дру ги пи сци пре ста ју да 
но се атри бут „тур ски“ и по ста ју „гло бал ни“, би ва ју ћи пре
по зна тљи ви по пи са њу и те ма ма. 

Тре ба по ме ну ти Елиф Ша фак (Еlif Şаfаk), пост мо дер ни стич
ку ро ман си јер ку ко ја под јед на ко до бро пи ше и на ен гле ском 
и на тур ском је зи ку; Не ди ма Гур се ла (Nеdim Gürsеl), вр
сног ин те лек ту ал ца и те о ре ти ча ра књи жев но сти ко ји сво јом 
био гра фи јом спа ја Фран цу ску и Тур ску; Ај фер Тунч (Аyfеr 
Тunç), од лич ну пред став ни цу жен ског пи са ња у да на шњој 
Тур ској, Ма ри ја Ле ви ја (Маriо Lеvi), Сер да ра Оз ка на (Sеrdаr 
Özkаn), Зул фуа Ли ва не ли ја (Zülfü Livаnеli) и дру ге. Сви 
они ни су са мо тур ски, већ и свет ски пи сци са аутентичним  
гласом и ути ца јем. 

17 Љоса М. В., Култура слободе, Време бр. 522, 04. јануар 2001, 24.01.2013, 
http://www.vreme.com/arhiva_html/522/27.html

18 Yağcı Ö., Küreselleşme Sürecinde Edebiyatımız İçin Notlar, 24.01.2013., 
http://www.ileri2000.org/01/yagci1.htm

19 Маринковић М., Translations from Turkish in Serbia, 19902010, новембер 
2010, 28. 01. 2013, http://www.transeuropeennes.eu/ressources/pdfs/
tim_2010_Turkish_Serbian_Mirjana_marinkovic_70.pdf 
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Тур ски пи сци гло ба ли за ци је или пост мо дер ни сти од ра жа ва
ју ствар ност сво је зе мље и на ци је, њи хо ве про тив реч но сти, 
исти не, за блу де и те жње, али још ви ше соп стве ни ми са о ни 
свет и иде је и уни вер зал не људ ске те ме. Исто вре ме но, они 
до бро по зна ју са вре ме не при ли ке, са вре ме ну књи жев ност, 
свет ко ме при па да ју, зна чај и моћ ме ди ја, за раз ли ку од прет
ход ни ка (укљу чу ју ћи по ме ну тог Са и та Фа и ка Аба си ја ни ка), 
од ко јих мно ги ни су има ли пот пу но обра зо ва ње и ко ји су 
пи са ли ис кљу чи во по ин ту и ци ји и на ло гу та лен та, по пут са
мо у ких му зи ка на та. Ко нач но, они по зна ју чи та о це и њи хо ва 
оче ки ва ња, укус и на ви ке. Кул тур но и исто риј ско бо гат ство 
под не бља са ко га по ти чу до зво ља ва им да по сег ну за ин
ди ви ду ал ном сло бо дом у тра га њу за исти на ма о чо ве ку и 
све ту, да у сво јим де ли ма ра де на спа ја њу све то ва Ис то ка и 
За па да. 

Гло ба ли за ци ја по сво јој при ро ди на ме ће не ке стан дард не те
ме ко је за па жа мо и код но вих тур ских пи са ца. То су све те ме 
ве за не уз не ре ше на и кон тро верз на пи та ња из про шло сти, 
по пут грч котур ских од но са, јер мен ског или курд ског пи та
ња; те ме ма њи на и мар ги нал них дру штве них гру па (Је вре ји 
у Тур ској, хо мо сек су ал ци), ре ли ги о зност и ме сто ре ли ги је у 
жи во ту са вре ме ног чо ве ка, иде о ло шко на сле ђе (ко му ни зам), 
пи та ње тра ди ци је и ње не ве зе са да на шњи цом (осман ско 
на сле ђе и осман ска кул тур на ба шти на), пи та ња иден ти те та, 
лич ног и ко лек тив ног, по ли тич ки про го ни, сек су ал не сло бо
де. Гло бал ни тур ски пи сци ни су ни ду хов но а ни про стор но 
ве за ни ис кљу чи во за Тур ску. Ор хан Па мук жи ви на ре ла ци
ји Њу јоркИс тан бул, Елиф Ша фак на ре ла ци ји Бо стонИс
тан бул, Не дим Гур сел на ре ла ци ји Па ризИс тан бул. Осим 
то га, гло бал ни ауто ри че сто рад њу сво јих де ла ко ја ша љу 
уни вер зал не по ру ке сме шта ју у бли жу или да љу про шлост, 
ства ра ју ћи на тај на чин де кор ко ји у се би но си ма ги ју за го
нет них про ху ја лих вре ме на ко ја по бу ђу ју зна ти же љу. 

Учемујеглобалнапривлачностнекихтурских
писацаданашњице?

По ђи мо од Ор ха на Па му ка, као не сум њи во нај у спе шни
јег и нај чи та ни јег тур ског пи сца, а ти ме и нај гло бал ни јег 
ауто ра тур ског је зи ка. Ње го ва де ла, на ста ла игра ма про
шло сти и са да шњо сти, има ги на ци је и ре ал но сти, лич них 
ис ку ста ва и ко лек тив ног пам ће ња, по ка за тељ су вред но
сти тур ске кул ту ре, ње не ствар но сти, тур ског на ци о нал ног 
би ћа ко је се нај бо ље чу ва он да ка да се отво ри пре ма све
ту. Осим то га, Ор ха ну Па му ку је по шло за ру ком да по ка
же да је тур ска књи жев ност ком па ти бил на са свет ском, да 
ни је ег зо тич на ис точ њач ка књи жев ност ко ја се на За па ду 
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при ма као на ив на и не до ра сла на ра тив на тво ре ви на. Ро ман 
ЗовемсеЦрвено ни је са мо рас ко шан ро ман о раз ли ка ма у 
схвата њу уметности на Ис то ку и на За па ду, то је ро ман о 
му ка ма ства ра ла штва и те го ба ма по све ће но сти умет нич ком 
де лу, уокви рен љу бав ном при чом и за чи њен кри ми за пле
том. Црна књига, Па му ков нај не о бич ни ји ро ман, ти пич но 
пост мо дер ни стич ки по сти лу и на ра тив ном по ступ ку, пра ви 
је руд ник иде ја и сли ка тур ске бли же и да ље про шло сти. 
До ми нант на ми сао „мо рам би ти то што је сам“, ко ја про сто 
из ви ре из сва ке стра ни це ро ма на, исто вре ме но је Па му ко ва 
иде ја о по тре би ус по ста вља ња аутен тич ног тур ског иден ти
те та, при че му се тај иден ти тет не схва та као оков и при си
ла, већ као по тре ба са мо о дре ђе ња у су сре ту са Дру гим. Пи
сац про сто го ри од же ље да бу де „то што је сте“, иако је по 
пра ви лу у то ме оне мо гу ћен дру штве ним нор ма ма, та бу и ма, 
оче ки ва њи ма или на ви ка ма. „Тур ци ви ше не же ле да бу ду 
Тур ци, већ не што дру го. За то су из у ме ли ре во лу ци ју у оде
ва њу, обри ја ли бра де, про ме ни ли свој је зик и пи смо. Је дан 
вла сник про дав ни це ко ји је во лео да го во ри крат ко и је згро
ви то, об ја снио му је да му ште ри је за пра во не ку пу ју оде ћу, 
већ при вид. Оно што у ства ри же ле да ку пе је сте при вид 
да мо гу да бу ду као дру ги ко ји но се ту оде ћу“, пи ше Ор хан 
Па мук у овом ван се риј ском де лу.20 То су ре чи ко је ево ци ра ју 
вре ме Ата тур ко вих ре фор ми, али су исто вре ме но и по ру ка 
да при хва та ње не че га но вог не зна чи од ба ци ва ње се бе и од
ри ца ње од соп стве не су шти не. Исто та ко, за у зи ма ње ме ста у 
гло ба ли зо ва ном све ту не тре ба да бу де на у штрб соп стве ног 
иден ти те та. На про тив! Не сва ки да шњи је и Па му ков љу бав
ни ро ман Музејневиности, на стао са иде јом да бу де пи са ни 
во дич за ствар ни му зеј ко ји је у то ку про шле го ди не отво рен 
у Ис тан бу лу. Тај Па му ков „нај не жни ји ро ман“ пред ста вља 
оду јед ној не ис пу ње ној, оп се сив ној, на мо мен те па то ло шкој 
љу ба ви, у чи јој по за ди ни те че ре ка ис тан бул ског жи во та ви
ше кла се се дам де се тих го ди на про шлог ве ка.

Ка ко пост мо дер ни стич ка књи жев ност, као књи жев ни из раз 
гло ба ли за ци је, по чи ва на игра ма ума, ин тер тек сту ал но сти, 
вре мен ском дис кон ти ну и те ту рад ње, то тур ски пост мо дер
ни сти по ка зу ју из ра зит сми сао за овај књи жев ни по сту пак. 
Они ско ком у про шлост на ла зе оби ље ма те ри ја ла за пи са ње 
сво јих књи га. Ту се по но во вра ћа мо тур ској и ислам ској тра
ди ци ји, по хра ње ној у ста рим књи га ма, пре да њи ма, су фиј
ским тек сто ви ма. У слу ча ју са вре ме не тур ске књи жев но сти, 
от кри ва се зна чај аку му ли ра ног књи жев ног на сле ђа, раз ви
је дне тра ди ци је при по ве да ња још од пре и слам ских вре ме на, 
бо гат свет зна че ња и књи жев них сли ка ства ран ве ко ви ма, 

20 Памук О., Црнакњига, Београд 2008, стр. 74. 
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ко ји пи сци маис тра жи ва чи ма да је пре гршт те ма за књи жев
ну об ра ду. Се ти мо се збор ни ка фан та стич них при ча Хиљаду
иједнаноћ. Ре ми ни сцен ци је на тра ди ци ју ис точ њач ког при
по ве да ња на ла зи мо и код Елиф Ша фак и код Ор ха на Па му
ка и код Ја ша ра Ке ма ла (Yаşаr Kеmаl) и дру гих ис так ну тих 
тур ских спи са те ља.

Нај про да ва ни ја књи га у 2012. го ди ни био је ро ман Седми
дан /YеdinciGünИх са на Ок та ја Ана ра (İhsаn Оktаy Аnаr), 
„до ма ћег пост мо дер ни сте” и јед ног од „фе но ме нал них име
на тур ске књи жев но сти“, пре ма оце ни ли ста Хуријет.Анар 
и овом, као и прет ход ним књи га ма, чи та о це во ди на пу то ва
ње у фан та стич ну про шлост, овај пут у вре ме кра ја Осман
ске им пе ри је и ства ра ња Ре пу бли ке Тур ске, кри ти ку ју ћи 
мно ге ва жне ин сти ту ци је но ве др жа ве. И у дру гим ро ма ни
ма, ко ји су има ли ве ли ки успех, Анар ис тра жу је уни вер зал
на пи та ња од но са до бра и зла, на чи не до сти за ња вр ли не и 
осло ба ђа ња од ово зе маљ ских стра сти и же ља, људ ских осо
би на и ма на – ам би ци је, по хле пе, мр жње и зла, упу шта ју ћи 
се ду бље у бо га ту осман ску про шлост. 

До бре стра не гло ба ли за ци је, ка да је у пи та њу тур ска књи
жев ност, мо гу се све сти на ње ну све ве ћу укљу че ност у 
свет ске књи жев не то ко ве, ус по ста вља ње кон ти ну и те та са 
тра ди ци јом (пр вих де це ни ја 20. ве ка био је на сна зи пот
пу ни рас кид са њом), из ла же ње на свет ску књи жев ну сце
ну, ши ре ње по ља сло бо де ми сли и из ра жа ва ња, што је за 
Тур ску ве о ма ва жно. То ме тре ба до да ти и све из ра же ни ју 
еко ном ску и по ли тич ку моћ Тур ске, ко ја, као др жа ва са све 
ве ћим са мо по у зда њем, ак тив но уче ству је у об ли ко ва њу 
глобал ног све та. 

Има ме ђу тим бо ја зни да гло ба ли за ци ја не до но си до бро тур
ској на род ној кул ту ри и књи жев но сти, ко је су те мељ на ци
о нал не са мо све сти. Ве зе из ме ђу на род не кул ту ре и на ро да 
су под ути ца јем гло ба ли за ци је по че ле да сла бе, а про из во ди 
на род не кул ту ре да се ме ња ју, па чак и да не ста ју. Из во ри 
ко ји ма се ова кул ту ра на па ја ви ше ни су са мо аутен тич ни, 
већ и стра ни. Из тог раз ло га се пред ла же пред у зи ма ње по
себ них ме ра у очу ва њу тра ди ци о нал не ана дол ске кул ту ре, 
чи јим бо гат ством се ма ло ко ји на род мо же по хва ли ти. Те 
ме ре укљу чу ју па жљи во осми шље не школ ске про гра ме, ис
тра жи ва ња, на уч не ску по ве и дру ге ак тив но сти ко је мо гу да 
по мог ну да се ри зни ца на род не тра ди ци је са чу ва за бу ду ће 
ге не ра ци је.21

21 Artun E., Küreselleşmenin Türk Halk Kültürüne Etkisi, 25. 01. 2013., http://
turkoloji.cu.edu.tr/halkbilim/5.php
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На осно ву све га ре че ног, мо же се за кљу чи ти да је гло ба ли
за ци ја до не ла ви ше по зи тив ног не го не га тив ног ка да је реч 
о тур ској књи жев но сти и је зи ку. Тур ски је зик на гло бал ном 
пла ну по ста је све зна чај ни ји је зик, ко ји се уз др жав ну по др
шку учи у чи та вом све ту. Су де ћи по бро ју пре ве де них де ла 
са тур ског је зи ка, тур ска књи жев ност је све ма ње уда ље на 
од књи жев ног уку са и на ви ка чи та ла ца у све ту, и све при јем
чи ви ја на гло бал ном књи жев ном тр жи шту.
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GLOBALIZATION AND TURKISH LITERATURE

Abstract

Globalization has become a synonym for a process of worldwide 
integration that arises from interchange of products, ideas and cultures. 
It affects every single part of the world and every single culture. 
There are two main processes qualified as results of globalization. 
The first one is unification of cultures under the primarily Western 
or American influence and the second one is affirmation of cultural 
differences. Throughout history, Turkish literature has been exposed to 
global cultural processes mainly as a part of the Islamic civilization. 
Globalization in our times has both positive and negative effects on 
Turkish literature. Due to the fact that Turkish is not a language spoken 
worldwide, for a long time Turkish literature has been unavailable to 
most of the world. However, globalization has increased interests for 
different and less known literatures and has supported translations and 
publishing Turkish authors. Globalization involves a certain “culture of 
freedom” that enables everybody to create their own identity and offer 
it to the world. Under this influence and thanks to their postmodern 
style Turkish authors have become more “global” and much more 
understandable for the rest of the world. Orhan Pamuk is the most global 
Turkish writer nowadays. But there are also other successful authors 
who write not only for Turkey but for the world such as Elif Şafak, 
Nedim Gürsel, Zülfü Livaneli, Serdar Özkan. It is obvious that Turkish 
literature has finally found its authentic response to the challenges of 

the globalized world literature.

Keywords:globalization,Turkishliterature,postmodernism
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Ot kri ćem1 no vih me di ja2, po či nje i no va era u umjet no sti. Plu
ra li za ci jom me dij skih mo guć no sti pro ma tra nja, kao i vjer nim 
pri ka zi va njem vir tu al nih re al no sti i si mu la ci ja, no vi su me di ji 
pro mi je ni li na še spo znaj ne me to de, na či ne is tra ži va nja i ob li ke 
ko mu ni ka ci je, ali i na ša estet ska po i ma nja, na či ne opa ža nja i 
osje ća je, te od re di li sva ko dnev ni ži vot. Omi lje ni i svi ma do stup
ni, no vi su na či ni ko mu ni ci ra nja pri do ni je li to mu da se po zna to 
do ži vlja va kao stra no, a stra no kao po zna to, bli sko kao da le ko, 

1 Tekst je na stao u okvi ru ha bi li ta cij skog pro jek ta (Das literarischePendel. 
Drei Schriften der neueren kroatischen Prosa: die autobiographische, die
märchenhafteunddiemedialeSchrift, Pe ter Lang, Frank furt am Main, 2012) 
In sti tu ta za sla vi sti ku Beč kog sve u či li šta. Ide je ili di je lo vi tek sta već su bi li 
ob ja vlje ni i u sli je de ćim pe ri o di ka ma: Fo to gra fi ja kao iz ri čaj re cent ne hr vat
ske knji žev no sti, u: Postmodernizam,iskustvajezikauhrvatskojknjiževnosti
i umjetnosti, Zbor nik ra do va II. zna stve nog sku pa s me đu na rod nim su dje lo
va njem, (izd.) Bo šnjak B., Bo šnjak V., Mi la nja C. i Sto je vić M., Al ta ga ma, 
Za greb; Zwei Me dien – Eine Ausdruc kswe i se. Li te ra tur und Pho to grap hie 
in der post mo der nen kro a tischen Pro sa,in: WienerslawistischerAlmanach, 
München 2011, str. 321349.

2 Po la ze ći od či nje ni ce da era no vih me di ja za po či nje pro na la skom „teh nič
kog re pro du ci ra nja“ (usp. Be nja min W., DasKunstwerkimZeitalterseiner
technischenReproduzierbarkeit, Frank furt am Main 1963, str. 765) u ovom 
ra du pro na la zak fo to gra fi je (1839) i nje zi no ši re nje kao teh ni ke, a po tom kao 
umjet no sti, sma trat će se po čet kom i pre kret ni com pre ma no vom kul tur nom i 
umjet nič kom (me di jal nom) do bu. Ka ko i Fa ul stich me dij fo to gra fi je u svo me 
raz vo ju me di ja ozna ču je kao svo je vr stan „me đu me dij“, ko ji je pr vot no pri
pa dao vi še ti ska nim te po tom elek tro nič kim me di ji ma, a da nas ga su sre će mo 
u di gi tal nom ob li ku (usp. Fa ul stich W., Medienwissenschaft, Stut tgart 2004, 
str. 1215), nje go va će kla si fi ka ci ja u na stav ku či ni ti ši rok okvir za spe ci fi ka
ci ju me dij sko ga pi sma o ko je mu je ov dje ri ječ.
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a da le ko kao bli sko. S no vim me di ji ma te me lji to se pro mi je nio 
i tra di ci o nal ni bi po lar ni od nos stvar no sti i fik ci je. U do bu no vih 
me di ja vi še ni je mo gu će po u zda no raz li ko va ti či nje ni ce i fik ci ju, 
ono što se mo že pre do či ti i ono što se mo že re ći, isti ni to i la žno, 
bi tak i pri vid. Po ja vom no vih me di ja na sta je no vi ob lik kon ku
ren ci je knji žev no sti i dru gim ob li ci ma umjet no sti, či me ne sa mo 
da po sta ju upit ni sta tus i iz vor na funk ci ja po je di nih me di ja, ne
go su i estet ski na či ni iz ra ža va nja sva ko ga od njih od re di vi tek 
nji ho vim „uza jam nim osvje tlji va njem“3. Ka ko u tom kon tek stu 
vi še ni je mo gu će go vo ri ti o ose buj no sti po je di nog me di ja bez 
od no sa s dru gim me di ji ma, ak tu al no sta nje u umjet no sti mo gu
će je do ve sti u ve zu s op ćim pro ce som glo ba li za ci je i ozna či ti 
ga kao svo je vr snu me di jal nu glo ba li za ci ju. Ka ko se na ve de na 
me di jal na ši re nja i pro ži ma nja kon kret no re flek ti ra ju na estet ske 
či nje ni ce u dalj njem će mo po ku ša ti po ka za ti na me đu sob nom 
pro ži ma nju me di ja fo to gra fi je i umjet no sti. 

Nestalnioblik

Ko li ko god je oči to da vi še ne ma ni jed nog pod ruč ja su vre me nog 
ži vo ta ko ji ne bi bio pod utje ca jem me di ja, od no sno da pri stup 
svi je tu go to vo ni je mo guć bez me di jal nog po sred ni štva, či ni se 
da u ak tu al no me te o rij skom dis kur su na pi ta nje što je „me dij“, 
ka ko ga je mo gu će de fi ni ra ti perse, još ni iz da le ka ni je od go
vo re no. Jed nom ozna čen kao for ma, dru gi put kao „mo gu ća for
ma“4, jed nom kao teh nič ki su stav zna ko va ko ji pre no si ne ku po
ru ku, dru gi put kao po ru ka sa ma5, jed nom kao pu ko ma te ri jal no 
teh nič ko sred stvo, dru gi put kao sred stvo ma ni pu la ci je i mo ći6, 
jed nom kao obi čan sva ko dnev ni pred met po put na o ča la, vi li ce 
ili ra di ja,7 dru gi put kao bit svi je ta, isti na, lju bav, raz bor, na rod, 
sum nja, iskre nost – da spo me ne mo sa mo ne ke od de fi ni ci ja. Me
dij se da kle po ka zu je kao ne stal na for ma, kao pred met s mno gim 
fa se ta ma i go to vo neo gra ni če nim mo guć no sti ma pri mje ne.8

3 Usp. Zi ma V. P., Ästhetik, Wis sen schaft und „wec hsel se i ti ge Er hel lung der 
Künste“, Ein le i tung, u: Literaturintermedial.Musik–Malerei–Photograp
hie–Film,pri re dio Zi ma V. P., Darm stadt 1995, str. 1–31.

4 Pa ech J., Intermedialität. Me di a les Dif fe ren zial und tran sfor ma ti ve Fi gu ra
ti o nen,u:Intermedialität, TheorieundPraxiseinesinterdisziplinärenFor
schungsgebietes, pri re dio Hel big J., Ber lin 1998, str. 23.

5 Usp. McLu han M., Themediumisthemassage, New York 1967.
6 Ba u dry J. L., Ide o lo gische Ef fek te er ze ugt vom Ba si sap pa rat, u: Derkinema
tographischeApparat,Geschichte undGegenwart einer interdisziplinären
Debatte, pri re dio Ri e sin ger R. F., Münster 2003, str. 27–41.

7 McLu han M., DiemagischenKanäle, Düssel dorf / Wi en 1968.
8 Usp. Schan ze H., Vor wort, u: Medientheorie,Medienwissenschaft, Met zler 

Le xi kon, pri re dio Schan ze H.,  Stut tgart 2002, str. 58, i Bi ti V., Pojmovnik
suvremeneknjiževneteorije, Za greb 1997, str. 213–217.
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Iako je iz na ve de nog evi dent no da se ter mi no lo ška ne do sljed
nost u upo ra bi poj ma medij u su vre me noj te o ri ji me di ja ne mo že 
la ko ri je ši ti, mi šlje nja smo da ga je mo gu će po bli že od re di ti na
zna či li se raz li ka iz me đu zna ka i me di ja, od no sno od go vo ri li se 
na pi ta nje: je li me dij pu ki znak ili ipak ne što vi še?

Na i me me dij je, po put zna ka, isto dob no pre no si telj in for ma ci ja 
i po gle da na svi jet. Bez po vi je sne in te gra ci je oba su sta va po
sre do va nja, iako sva ki na svoj na čin, va lja tu ma či ti kao sta no
vi tu „re pre zen ta ci ju ne če ga ne čim dru gim“, kao sli ku stvar no
sti ko ja se uvi jek od no si na iz vje sti te lje re al no ga svi je ta. Dok 
su stav zna ko va po či va na ap strakt no me od no su pre ma stvar no
sti i uvi jek osta je za tvo ren u tro ku tu (po vr ši na zna ka – sa dr žaj 
zna ka – re fe rent), me dij ski su stav po ka zu je znat no ši ri od nos 
pre ma stvar no sti. U us po red bi sa zna kom, ko ji uvi jek fun gi ra 
kao no sač sta no vi te re fe ren ci je, me dij je uvi jek ne što „vi še“ od 
pu kog ma te ri jal no ga sred stva i po sred ni ka: znak po sre du je isje
čak stvar no sti, a me dij (pre)ob li ku je stvar nost po se bi; znak pre
no si od re đe nu oba vi jest, a me dij in sce ni ra oba vi je sni do ga đaj; 
znak ša lje po ru ku, a me dij ob li ku je po gled na svi jet. Me dij ski je 
su stav znat no slo že ni je or ga ni zi ra na po sred nič ka in stan ci ja od 
zna kov no ga su sta va. U us po red bi sa zna kom, ko ji je fo ku si ran 
na to da ne što reprezentira, u me di ju se uvi jek ne što inscenira. 
Me dij je in sti tu ci o na li zi ra ni po gon ko ji u se bi sa dr ži ne sa mo ve
ći od slik re fe ren ci je, otva ra ju ći se ta ko svi je tu ši re i du blje, ne go 
zah ti je va i mno go sloj nu i ra fi ni ra nu or ga ni za cij sku in sce na ci
ju. Ko mu ni ka cij ski ra ster me di ja ne po či va sa mo na teh nič ko me 
kod nom su sta vu – to je „mre ža so ci jal nih kon ven ci ja, teh nič kih 
pret po stav ki i dis po zi ci ja uobra zi lje, in ter di sci pli nar no is pi si
vog sje ci šta psi ho a na li ze, este ti ke me di ja, so ci o lo gi je i po vi je sti 
teh ni ke”9. U us po red bi sa zna kov nim su sta vom ko ji funk ci o ni ra 
kao teh nič ki ka nal ili for mal ni su stav, kod me dij sko ga su sta va 
po sri je di je slo že na teh nič ka i so ci jal na or ga ni za ci ja, iz di fe ren
ci ran po sred nič ki ure đaj ko ji se sa sto ji iz ra znih la tent nih i če sto 
„nevidljivih“mehanizamaipodsustava, kao što su zna nost, po
li ti ka, tr ži šte, kul tu ra, na ci ja, dr ža va itd., i ko ji dje lu je na ra znim 
ra zi na ma.

Dvamedija–jedannačinizražavanja:
fotografijaiknjiževnost

Po e to lo ške za ko ni to sti fo to graf ske umjet no sti, ute me lje ne po
naj pri je na raz li ko va nju ljud sko ga oka i oka ka me re, dje lu ju na 
pre sje ci štu dva ju po sred nič kih su sta va, su sta vu zna ko va i su
sta vu me di ja, kao i dva ju po i ma nja fik ci je – tra di cij skog, ko je 

9 Usp. Lom mel M., Dis po si tiv, u: Medientheorie,Medienwissenschaft, Met
zler Le xi kon, pri re dio Schan ze H., Stut tgart 2002, str. 66. 
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fik ci ju shva ća kao pol su pro tan stvar no sti, i me di jal nog, ko je 
fik ci ju po i ma kao nul tu toč ku spram stvar no sti. Na čin na ko ji 
stvar na či nje ni ca po sta je estet skom u fo to graf skom je me di ju, 
kao ni u jed nom dru gom, isto dob no za ma gljen i tran spa ren tan. 
Na i me, ni u ko jem dru gom me di ju od nos stvar no sti i fik ci je ni
je isto dob no pro zi ran i ne pro pu san, ni u ko jem dru gom me di ju 
re fe ren ci ja ni je isto vre me no pre zen ti ra na i is kri vlje na, ni je dan 
dru gi me dij ni je u isti mah i stvar nost i nje zi na si mu la ci ja. U po
ti caj noj knji zi Svijetlakomora Bart hes s tim u ve zi bi lje ži ka ko 
se „od re đe na fo to gra fi ja ni ka da ne mo že raz li ko va ti od svo ga 
pred lo ška (referenta; onog što pri ka zu je)“10. Pre ma na če lu kon
tin gen ci je oko ka me re ovje ra va dio od re đe ne pred met no sti ili 
po jav no sti ko ji alu di ra ju na cje lo vi tost i op će ni tost. Sni mlje na 
sli ka iden tič na je „kor ze tu“ ili „ma ski“, ona je tek inscenirana i 
iza bra na „po za“ ko ja je ka dra pre ko re al no ga pri zva ti ima gi nar
no.11 Fo to graf ski za pis, po put knji žev no ga, po či va na opo zi ci ji 
di je la i cje li ne, do ga đa ja i slu čaj no sti, smrt no ga i be smrt no ga, 
pro duk ci je i re pro duk ci je, pro iz vod nje i umjet no sti, pred met no
ga i ima gi nar no ga i ope ri ra, iako dru gim sred stvi ma, me ta fo rič
kim po stup kom fik tiv no ga. Bu du ći da je fo to gra fi ja, ka ko je već 
is tak nu to, je dan od pr vih no vih me di ja, mo gu će ju je mo tri ti kao 
svo je vr snu pret hod ni cu i pre kret ni cu iz me đu „sta re“ knji ge i no
vih me di ja, iz me đu ere pi sma i ere sli ke.

Mo gu će je iz dvo ji ti tri ka te go ri je ko ji ma se po bli že opi su je na
ve de ni me ta fo rič ki po stu pak, svo je vr sna ža ri šta uza jam nih ve za 
dva ju me di ja (fo to gra fi je i knji žev no sti): si mu la ci ja stvar no sti, 
pse u do vri je me i po je di nost. 

Simulacijastvarnosti

Ka ko je već is tak nu to, u fo to graf skoj se umjet no sti stvar nost 
isto dob no pre zen ti ra i is kri vlju je, estet ske stra te gi je funk ci o
ni ra ju pre ma za ko ni ma ko ji stvar nost u isti mah pre sli ka va ju i 
iz ob li ču ju, od no sno si mu li ra ju  „stvar no snim efek ti ma“. Sto ga 
pred sta vlje no isto dob no dje lu je i stvar no i ne stvar no, isti ni to i 
la žno. Shod no to mu u te o ri ji fo to gra fi je če sto se na gla ša va lo da 
je fo to graf ska re fe ren ci ja na lik na svo je vr snu „ta u to lo gi ju“12. S 
ob zi rom na ta kvu spe ci fič nu re fe ren ci ju fo to graf ske umjet no sti, 
Bart hes fo to gra fi ju ozna ča va kao ne što „ap so lut no posebno, kao 
neo gra ni če nu, sli je pu i ujed no na iv nu kontigenciju, kao ne što 
određeno, kao boginju Tiho, slučaj, susret, stvarno.”13 

10 Bart hes R., DiehelleKammer, Frank furt am Main 1989, str. 13.
11 Usp. Isto, str. 21–23.
12 Usp. Der ri da J., DieTodevonRolandBarthes, Ber lin 1987, str. 35 i Bart hes 

R., DiehelleKammer, Frank furt am Main 1989, str. 13.
13 Usp. Bart hes R., DiehelleKammer, Frank furt am Main 1989, str. 12.
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Pre ma nje mu fo to gra fi ja je umjet nost ko ja ni ka da ni je sa mo pri
ka za ni su bjekt ili objekt, ali ko ja se isto ta ko ni ka da ne može 
razli ko va ti od svo ga pred lo ška (referenta; ono ga što pri ka zu
je).14 Son tag pak fo to gra fi ju us po re đu je sa sli kar stvom i za
klju ču je: „Fo to gra fi ja ni je sa mo sli ka (kao što je to sli kar sko 
plat no), in ter pre ta ci ja stvar no ga, ne go ujed no trag, ne što kao 
uzo rak stvar no ga, po put oti ska sto pa la ili mr tvač ke ma ske“15. I 
Ba u dril lard is ti če auten tič nost kao jed nu od ključ nih ose buj no sti 
fo to me di ja. Za ni mlji vo je da ra bi sli čan vo ka bu lar kao i Son tag, 
ka ko bi obja snio bit fo to gra fi je.

Sva ki je fo to gra fi ra ni objekt sa mo trag ko ji osta je ne stan kom 
sve ga osta lo ga. To je go to vo sa vr šen zlo čin, go to vo pot pu ni ras
pad svi je ta, ko ji sa mo emi ti ra ilu zi ju to ga ili ono ga objek ta, o 
če mu za tim sli ka stva ra ne pojm lji vu za go net ku.16 

Iz re če nog pro iz la zi da ne ma fo to gra fi je ko ju bi smo mo gli 
“odvo ji ti” od nje zi na re fe ren ta, od no sno od objek ta ko ji je na 
njoj pri ka zan. Na i me, kao što je već is tak nu to, re fe ren ci jal nu ra
zi nu fo to graf sko ga me di ja ka rak te ri zi ra vi zu al na re a li za ci ja pri
ka za nog objek ta ne iz bje žnom fo to graf skom im pli ka ci jom re al
no ga. Sva ka je fo to gra fi ja u tom smi slu, ka ko na gla ša va Bart hes, 
„po tvr da sa da šnje ga tre nut ka“, pro du že tak ge ste što pod sje ća na 
ge stu ma lo ga dje te ta ko je pr stom upi re u ne što, ona je me dij 
ko ji kao da uvi jek go vo ri: ovo ov dje, toč no to.17 Sni mlje na sli ka 
mo že bi ti i po sve ira ci o nal na kon struk ci ja, ne što što je ne pri mje
re no stvar no snim pa ra me tri ma, ali u svo joj bi ti uvi jek uklju ču je 
ra ni je pro ma tra ni objekt, to je uvi jek vi dlji va sli ka, ne po bi tan 
do kaz da se ne ki do ga đaj uisti nu ta ko i zbio. Sto ga Son tag na gla
ša va da je re fe rent fo to gra fi je nu žno ra zu mje ti ne kao fa kul ta tiv
no stvar no, tj. se kun dar nu stvar nost, ne go kao „nu žno“ stvar no, 
od no sno kao „pri mar nu“ stvar nost.18 S ob zi rom na to da fo to
gra fi ja kao ta kva funk ci o ni ra kao cer ti fi kat stvar no sti utvr đen 
na za ko ni ma vje ro do stoj no sti i isti ne, te ras po la že re fe ren tom 
druk či jim od svih osta lih re pre zen ta cij skih su sta va, ona ima „ne
du žni ji i ti me vjer ni ji od nos pre ma vi dlji voj re al no sti od dru gih 
mi me tič kih obje ka ta“ i ba ra ta sa spe ci fič no re al nim si mu li ra ju ći 
„stvar nost dru go ga stup nja“19. Sto ga se kao jed na od ključ nih 
oso bi na fo to me di ja na me će uvid da ono što je sni mlje no pro iz la
zi iz re al no ga, ali isto dob no i kli zi iz nje ga, či me se pri fo to gra fi
ra nju, kao što to na zna ču je Ba u dril lard, do ga đa go to vo „sa vr šen 

14 Usp. Isto, str. 13–14.
15 Son tag S., ÜberFotografie,Frank furt am Main 2002, str. 147.
16 Usp. Ba u dril lard J., Fotografien19851998, Aus stel lung, Graz 1999, str. 23.   
17 Usp. Bart hes R., DiehelleKammer, Frank furt am Main 1989, str. 12.
18 Usp. Son tag S., ÜberFotografie,Frank furt am Main 2002, str. 11.
19 Usp. Isto, str. 54.
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zlo čin“20, ko ji re al nost isto dob no “vi di i spa šava”. Za hva lju ju ći 
ta kvoj teh ni ci, ono što je pri ka za no isto dob no je auten tič no i is
kri vlje no, či me se kao do mi nant na pa ra dig ma foto fik ci je na da je 
vir tu al nost.

Već pr va raz mi šlja nja o pje sni štvu u za pad njač koj kul tu ri po
tvr đu ju da je knji žev nost u svo joj bi ti, slič no kao i fo to graf ska 
umjet nost, od u vi jek bi la u ti je snoj ve zi sa stvar no šću, kao i to da 
je te ži la što vjer ni jem  pri ka zu stvar no sti. Da kle po je di ne stil ske 
epo he mo gu će je u nji ho voj di ja kro ni ji raz li ko va ti na te me lju to
ga što je sva ka od njih za o ku plje na raz li či tim aspek ti ma ži vo ta, 
a svo je kon struk te stvar no sti i isti ne iz ra ža va dru gim sred stvi ma. 
U tom je kon tek stu po ja va fo to graf ske teh ni ke vjer ne re pro duk
ci je stvar no sti sna žno utje ca la na knji žev na sred stva, ko ji ma se 
ta ko đer te ži lo što vjer ni jem pri ka zu zbi lje, kao i na nji ho vu pro
mje nu. Za raz li ku od knji žev ne fik ci je pri je ot kri ća no vih me di
ja, ko ja je ope ri ra la raz li kov nim estet skim ka te go ri ja ma zna ka 
i re fe ren ci je, knji žev na fik ci ja u me di jal nom do bu, po put fo to
graf ske fik ci je sa svo jom re pro duk cij skom teh ni kom, spo me nu
tu opre ku asi mi li ra. Ka ko se estet ska sred stva ka rak te ri stič na za 
fo to me dij pri mje nju ju u knji žev no sti, od no sno ka ko se pro ces 
asi mi la ci je ka te go ri ja zna ka i  re fe ren ci je ostva ru je u knji žev no
sti uza jam nim do di rom fo to graf sko ga i knji žev no ga me di ja, po
ka zat će mo na pri mje ru tek sta Ire ne Vr kljan Obiografiјi(1987).   

Književnefotomaske

Tekst Obiografiji ne iz mi je nje no je no vo iz da nje dva ju ra ni je 
ob ja vlje nih pro znih sve za ka Svila,škare (1984) i Marina,ilio
biografiji(1986).Ta ko na sta la tekst na cje li na ni je tek pu ki pre
ti sak ras pro da nih tek sto va, iz bor ili zbir ka auto ri či nih dje la, ne
go in te gral na cje li na ko ja upu ću je na si mul ta nu re cep ci ju dva ju 
po je di nač nih tek sto va i nje zi na cje lo kup nog auto bi o graf sko ga 
opu sa, ko ji ob u hva ća se dam pro znih sve za ka. 

U pr vo me di je lu, auto bi o graf sko me ro ma nu Svila,škare, pro ta
go nist ki nja, isto dob no pri po vje da či ca u pr vo me li cu i auto ri ca, 
opi su je, u skla du s auto bi o graf skim dis kur som, vla sti ti pri vat ni 
i jav ni ži vot. U fik tiv no me svi je tu auto ri ca no si svo je pu no gra
đan sko ime, pri po vje da či ca se zo ve Ire na Vr kljan.

Re fe ri ra ju ći, vjer no opi sa nim lo ka li te ti ma, na mje sta u ko ji ma 
je auto ri ca ži vje la (Be o grad, Za greb) i, pri po vjed nim vre me
nom, na raz do blje od 1930 (go di ne auto ri či na ro đe nja) do 1984 
(tre nut ka do vr šet ka tek sta), u ro ma nu se evo ci ra ju po je di no sti 
iz spi sa te lji či na ži vo ta, ali i raz ne in tim ne po tan ko sti iz ži vo ta 
dru gih pri vat nih i jav nih oso ba, po put nje zi nih ro di te lja i se sta ra, 

20 Usp. Ba u dril lard J., Fotografien19851998, Aus stel lung, Graz 1999, str. 23.
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zna me ni tog sli ka ra Mi ljen ka Stan či ća, nje zi na mu ža (pje sni ka 
Zvo ni mi ra Go lo ba) itd.

U dru go me di je lu tek sta, u bi o graf sko me ro ma nu Marina,ilio 
biografiji, ista na ra tiv na in stan ci ja iz vje šću je istom pri po vjed
nom teh ni kom o ži vo tu po zna te ru ske pje sni ki nje Ma ri ne Cve
ta je ve. Ro man obi lu je op šir nim na vo di ma, ka ko iz pje sni ki njih 
vla sti tih dje la ta ko i iz dru gih bi o gra fi ja o njoj; no isto dob no 
ži vot Ma ri ne Cve ta je ve pri op ću je se pre ko su bjek tiv ne per spek
ti ve u pr vo me li cu. Istim na ra tiv nim re kvi zi ti ma kao i u auto bi
o graf skom ro ma nu Svila,škare, pri po vje da či ca u pr vo me li cu, 
auto ri ca Ire na Vr kljan, iz vje šću je o op ćim bi o graf skim po da ci
ma ru ske pje sni ki nje i o po je di no sti ma i pri vat nim do ga đa ji ma 
iz nje zi na ži vo ta, ko je sa ma ni je mo gla do ži vje ti ni ti na ći u pi sa
nim iz vo ri ma. Su bjek tiv nom per spek ti vom, ne ti pič nom za ža nr 
bi o gra fi je, po sre do va nom gla go li ma opa ža nja, mi šlje nja i osje
ća nja, us po sta vlja se svi jet glav no ga li ka. Na ve de nom teh ni kom 
Ire na Vr kljan pot pu no se po is to vje ću je s ru skom pje sni ki njom, 
či me re la ci ja iz me đu auto ri ce/pri po vje da či ce i pro ta go nist ki nje 
ne funk ci o ni ra pre ma kla sič no me me ta fo rič kom na če lu u ko jem 
je gra ni ca iz me đu stvar no sti i fik ci je ja sno po vu če na, ne go, slič
no fo to me di ju, pre ma prin ci pu si mu la ci je. Na i me, prem da je u 
tek stu ja sno na zna če no da su i pri po vje da či ca i pro ta go nist ki nja 

„stvar ne“ oso be, obje su re a li zi ra ne sred stvi ma ti pič nim za fik ci
ju, či me je ja sna gra ni ca iz me đu ka te go ri ja su bjek ta i objek ta za
ma glje na, od no sno re al nost je isto dob no pre do če na i is kri vlje na.

Na ve de no (in ter)me di jal no pro ži ma nje na po se je vi dlji vo na 
onim mje sti ma na ko ji ma je tekst po pra ćen fo to gra fi ja ma: u 
sre di ni tek sta O biografiji, iz me đu auto bi o gra fi je i bi o gra fi je, 

Slika 1 S mamom, Beograd.
 1939. godina

Slika 2 Marina s kćerkom 
Arijadnom, nedaleko od Praga, 

1924. godina
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odno sno pse u do a u to bi o gra fi je i pse u do bi o gra fi je, na la ze se, 
kao vi zu al na po ve zni ca, fo to gra fi je iz obi telj sko ga al bu ma obi
ju pro ta go ni sti ca s toč no na ve de nim ime ni ma pri ka za nih oso ba, 
kao i s po da ci ma o mje stu i vre me nu na stan ka (vi di sli ku 1 i 2). 
Ta ko oti snu te fo to gra fi je do i ma ju se u Vr klja ni či nu fik tiv no me 
svi je tu kao svo je vr sni ni je mi svje do ci, kao vi zu al ne ilu stra ci je 
ono ga što je ver bal no već iz ra že no. Na i me mo že se re ći da fo
to gra fi je oti snu te u tek stu funk ci o ni ra ju pre ma slič no me na če lu 
kao i u tek stu pri mi je nje na pri po vjed na teh ni ka, ko ja po či va na 
či nje ni ca ma. Slič no pri po vjed noj in stan ci ji, ko ja uki da kla sič nu 
gra ni cu iz me đu ka te go ri ja su bjek ta i objek ta, pri ka za ne sli ke na
pu šta ju svo ju re fe ren ci ju, či me se isto dob no na zna ču je i pro pi
tu je sup til na gra ni ca iz me đu pri vi da i bit ka, stvar no sti i ilu zi je, 
či nje ni ca i fik ci je. 

Ma ri ni nu fo to gra fi ju ka da je još bi la di je te sa da gle dam kao svo
ju. Kli ca za bi lo ka kav opis le ži vi še u toj od lu ci ne go u po zna va
nju či nje ni ca. (...) Na ći se be jed na ko je te ško kao tra že nje dje te ta 
Ma ri ne. Isti na je je di no u sa mom tek stu.21 

U skla du s mo tom ko ji auto ri ca is ti če na po čet nim stra ni ca ma 
ro ma na, pre ma ko je mu je „isti na sa mo u sa mo me tek stu“, oti
snu te obi telj ske fo to gra fi je na pu šta ju po sre do va nu re fe ren ci ju, 
po sta ju ći knji žev nim „ma ska ma“, ko je isto dob no upu ću ju na 
ono što je pri ka za no i ono što je tek za mi sli vo. Ta kvim pje snič ki 
kon stru i ra nim fo toma ska ma auto ri ca pro mi šlja svi jet kao kon
strukt raz li či tih in di vi du al nih kon ce pa ta.  

Pseudovrijeme

Ose buj nost fo to graf skog me di ja pro iz la zi i iz spe ci fič nog estet
skog tret ma na ka te go ri je vre me na. Sa dr žaj ko ji fo to gra fi ja po
sre du je od no si se oči to i na sa da šnjost i na pro šlost, sje ća nje i 
za mi šlja nje, na re al nost i na ire al nost. Na fo to gra fi ji sni mlje na 
pro šla re al nost svo je vr sna je „pse u do pri sut nost i znak od sut no
sti“22. Ono što se vi di na sli ci mo že se ozna či ti i kao fo to mon ta
ža,23 ne u rav no te že nost iz me đu tre nut ka sni ma nja i tre nut ka pro
ma tra nja, od no sno ne po du dar nost iz me đu ono ga što sa da pred 
so bom mo že mo vi dje ti i ono ga što je ne koć bi lo. Ono što se 
na la zi unu tar fo to graf skog okvi ra ni je pri mar no od re đe no fo ku
si ra njem na su bjekt/objekt i nje go vu eks pli ka ci ju, ne go onim što 
je to fo to gra fi ra no jed nom, u kon kret nom tre nut ku, bi lo. Či nom 
fo to gra fi ra nja na po se ban se na čin „bal za mi ra“ ono što je pri ka
za no i u tom se sta nju mo že pre po zna ti „po se ban duh vre me na i 
pro sto ra, je din stve na po ja va iz bi lo ko je uda lje no sti, bez obzi ra 

21 Vr kljan I., Obiografiji, Za greb 1987, str. 185.
22 Usp. Son tag S., ÜberFotografie,Frank furt am Main 2002, str. 22.
23 Usp. Bart hes R., DiehelleKammer, Frank furt am Main 1989, str. 96.
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na nje zi nu bli zi nu“24. Funk ci ja po da ta ka o na dnev ku, kao re do
vi ta po prat na po ja va sva ke fo to gra fi je, sto ga i ni je sa mo u to mu 
da do ku men ti ra tre nu tak na stan ka snim ke, ne go i da sig na li zi ra 
bez vre me nost i po tak ne na raz mi šlja nje o vre me nu. Toč no vri je
me sni ma nja mo že se pri mje ri ce či ta ti i kao ta jan stve na estet ska 
ši fra ko ja je tu da bi nam pri šap nu la: vri je me je smrt. Bu du ći da 
je sva ka fo to gra fi ja fik tiv no is ku stvo smr ti u ma lo me, ne ri jet
ko se u te o ri ji kva li fi ci ra la kao ži va sli ka smr ti, svje do čan stvo 
vre me na, ali i po tvr da o to mu da je sve pro la zno.25 Zgu šnja va
ju ći pro šlost u ta ko kom pakt nom for ma tu, iz no se ći na vi dje
lo vre men ski ras ko rak ko ji pri zi va pro la znost, ovje ko vje če na 
snim ka pro iz vo di ču đe nje, po ti če te melj na pi ta nja o vre me nu, 
ži vo tu, o ko nač no sti i vječ no sti. Zbog na ve de ne vre men ske pse
u do di men zi je fo to me dij se ne ri jet ko ozna ča vao kao „utva ra“,26 
„fantom“,27 „eg zor ci zam“28 ili kao „no stal gi ja“29.

Jed na ko kao u fo to graf skoj umjet no sti, i u knji žev no sti ob li ko
va nje vre me na po či va na od no su pro šlo sti i sa da šnjo sti. Za raz
li ku od “kla sič ne” knji žev no sti, ko ja ba ra ta s vre me nom ta ko da 
iz vje šću ju ći o pro šlo sti iz sta tič ke, sa da šnje per spek ti ve, re fe
ri ra na re al no vri je me, ili ko ja, pri ka zu ju ći dav nu pro šlost kao 
sve vre me nost, raz li či tim fik cij skim stra te gi ja ma re al no vri je me 
ra za ra, u knji žev no sti, pro že toj s utje ca ji ma dru gih me di ja, gra
ni ca iz me đu sada i nekoć u isti mah je na zna če na i za ma glje na 
pa ta ko pri ka za no upu ću je vi še na ono što je skri ve no, ne go na 
ono što je po ka za no. Na ko ji se na čin na ve de ni, za fo to me dij 
ka rak te ri sti čan po stu pak bri sa nja gra ni ce iz me đu sa da šnjo sti i 
pro šlo sti ko ri sti u me di ju knji žev no sti, na sto jat će mo ilu stri ra ti 
krat kom ana li zom pro zno ga dje la Želj ke Čo rak Krhotine (1991).

Praznesnimke

Pro zni tekst Krhotine svo je vr sni je po ku šaj re kon struk ci je po
vi je sti vla sti te obi te lji. Raz lo zi i mo ti vi pi sa nja kao i mo to knji
žev no ga pro jek ta is tak nu ti su u uvo du: „Ali ni ti je dan ži vot ne 
bi smio pro ći bez tra ga, kao što ni je pro šao bez smi sla, i po ra di 
to ga na tra gu ra dim, ovaj trag upi su jem“30.

Spi sa te lji čin na um ostva ren je vi zu al nim i ver bal nim sred stvi
ma. Sva ka je stra ni ca nje zi na tek sta po put obi telj skog al bu ma, 

24 Be nja min W., DasKunstwerkimZeitalterseinertechnischenReproduzier
barkeit, Frank furt am Main 1963, str. 8283.

25 Usp. Bart hes R., DiehelleKammer, Frank furt am Main 1989, str. 21.
26 Usp. Isto, str. 22 i Der ri da J., RechtaufEinsicht, Beč 1997, str. 6.
27 Der ri da J., DieTodevonRolandBarthes, Ber lin 1987, str. 17.
28 Ba u dril lard J., Fotografien19851998, Aus stel lung, Graz 1999, str. 21.
29 Usp. Son tag S., ÜberFotografie,Frank furt am Main 2002, str. 21.
30 Čo rak Ž., Krhotine, Za greb 1991, str. 61.
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po pra će na fo to gra fi jom s op šir nim auto bi o graf skoese ji stič kim 
opi som. S ob zi rom na to da se krat ki tekst ni ulom ci i fo to grafski 
za pi si smje nju ju jed na ko mjer nim rit mom, ro man se mo že 
označi ti kao pr vi fo to ro man hr vat ske knji žev no sti.

Pri po vje da či ca, ujed no glav ni lik i auto ri ca, is tra žu je na te me lju 
raz li či tih sa ču va nih do ku me na ta i sje ća nja vla sti ti ži vot i ži vot 
čla no va svo je obi te lji. Na sto je ći što vje ro do stoj ni je pri zva ti pro
šlost, auto ri ca na vo di toč ne po dat ke o mje stu i vre me nu pri ka za
ne rad nje, pot kri je plju ju ći ih oču va nim ili ka sni je sni mlje nim fo
to gra fi ja ma.31 Ta ko su pri mje ri ce svi lo ka li te ti u knji zi pri ka za ni 
i ver bal no i sli kov no (vi di sli ku 3). Svi li ko vi re fe ri ra ju na re al
ne oso be, bli že ili dalj nje čla no ve obi te lji, pri ja te lje, po zna ni ke 
ili jav ne lič no sti, a pred sta vlje ni su  svo jim pu nim gra đan skim 
ime nom te krat kom ili du ljom bi o gra fi jom. Us to je sva ki akter 

31 Čo rak opi su je funk ci ju fo to gra fi je u tek stu na slje de ći na čin: „Jed na od knji
ga ko ja me naj vi še ga nu la u ži vo tu bi la je Bart he so va Svijetlakomora. Za to 
je bor ba iz me đu pam će nja i za bo ra va (go to vo vi še ne go iz me đu do bra i zla) 
ključ ni pro blem mog po sto ja nja. Bart hes po ku ša va po ve ća ti fo to gra fi ju da bi 
pro na šao ne po zna te po je di no sti na li ku svo je po koj ne maj ke i ta ko je stvar ni
je vra tio u ži vot. Po ve ća na fo to gra fi ja ne po ka zu je, me đu tim, vi še po je di no sti 
ne go se ras tva ra u ra ster toč ki ca. Ona hla pi. Ta gra ni ca mo ći (in di vi du al nog 
htje nja i teh ni ke sto lje ća) ure za la mi se u ži vo me so. Na nin mo dri al bum s 
me tal nim oko vi ma bio je moj her ba rij za bi ća. (...) Mo dri bar šu na sti Na nin 
al bum sa ku pio je sve ljud ske bilj ke ko je ja ta ko vo lim, a umr le su na mje stu 
na ko je mu su se ro di le. Pre sla gi va la sam obi telj bez broj pu ta, ka ko su ra sle 
mo je spo zna je o vre me nu i za htje vi na nj“. (Čo rak Ž., Krhotine, Za greb 1991, 
str. 104)

Slika 3 Prezid, Gorski Kotar. Nadmorska visina 754 m 
(Kozji vrh 928 m). Između Björndala i Vatagina

Slika 4 Totina žličica, Srebro, dužina 11cm. Dio garniture. 
Naprijed ugraviran Totin monogram, AP. Na poleđini austrougarski žig, Dijana 
u peterolistu (%800), koji je vrijedio od 26. svibnja 1866. do 22. travnja 1922. 
Zatim ime proizvođača (A Gigante) i još žig u obliku kupe (ili posude na stalku). 
Kraj XIX stoljeća. Iz Totine kuće. Na početku je mala žlica, iz male povijesti. 
Ništa u toj povijesti nije posebno ni značajno. Samo je obiljezena svojim 
slovima. I rasprostranjena je. Sva ta mala slova koja su se sačuvala štite   svoju 
zemlju. Mrave je, naime, najteže odstrijeliti
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pri ka zan op šir nim opi som, kao i fo to gra fi jom iz obi telj skog al
bu ma. Mno ge su oso be oka rak te ri zi ra ne pri la ga njem pre sli ka 
osob nih do ku me na ta i is pra va (rod ni list, vjen ča ni list, kr sni list, 
smr tov ni ca itd.) ili fo to gra fi ja ma nji ho va po sje da (kuće, gra
dilišta, sta no vi, na mje štaj itd.) (vi di sliku 4 i 5). 

Pri tom se is crp no na bra ja nje do ku me na ta i iz vo ra, te akri bi čan 
opis va žnih i ne va žnih pred me ta – knji ga, di je lo va po su đa, dje
do ve lu le, tet ki na fo to graf skog al bu ma – is pre ple ću s usme nim 
pre da ja ma, vla sti tim i tu đim uspo me na ma, isti ni tim i iz mi šlje
nim pri ča ma, kao i neo ču va nim do ku men ti ma i fo to gra fi ja ma. 

Slika 5

Slika 6 Osmrtnica Ive Milkovića
U ovom praznom okviru imao bi stajati jedan dokument. Dokument kojega 
nema, nikada ga nije bilo i nikada ga neće biti. Optužba, osuda, smrtovnica 
jednoga čovjeka koji nikada nije bio optužen, nikada suđen i nikada proglašen 
mrtvim. A ipak je jednoga dana, nakon rata odveden iz Zagreba, niti vojnik, niti 
član bilo koje stranke ili organizacije. Postoje oči koje su vidjele da je najprije 
na leđima nosio jednoga od svojih krvnika, onda kopao svoj grob i zatim u nj 
legao. Jednoga dana jednom budućem povijesnom pobijedniku nije više htio dati 
kredit. Bio je rođak pjesnika Zvonka Milkovića i političara Jakova Blaževića 
(“Ako nije ništa kriv, neće mu se ništa ni dogoditi”). Budući da sam ja osoba iz 
devetnaestog stoljeća, a taj prvi muž moje tete Julke, koji ju je odveo iz Prezida, 
kupio mi je moju prvu haljinicu u životu  crvenu sa sitnim bijelim točkicama 
 on ulazi u moju temu i pridružuje se svima onima mojima bez spomenika i 
bez traga: svima koji su meni dali kredit (jer očito nikada neću biti povijesni 
pobjednik). Tisuće života ulog su u partijama karata. Ali niti jedan život ne bi 
smio proći bez traga, kao što nije prošao bez smisla, i poradi toga na tragu radim, 
ovaj trag upisujem.
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Na i me na ra tiv no me okvi ru kro ni čar skoznan stve no ga dis kur sa 
ne su prot sta vlja ju se sa mo „is kri vlje na sje ća nja“, frag men tar na 
„struk tu ra kr ho ti na“, per so na li zi ra na na ra tiv na in stan ci ja, osob
na „sla ba“ sje ća nja i ne vje ro do stoj ne pri če i sje ća nja dru gih, ne
go i fo to graf ski za pi si, ko ji su, s ob zi rom na to da ne pre sli ka va
ju ni ka kav sa dr žaj – „pra zni“ (vi di sliku 6). 

Na ve de nom se teh ni kom ta ko sva ki dio tek sta re a li zi ra na gra
ni ci iz me đu do ku men ta i ilu zi je, u po kre tu klat na iz me đu sa da
šnjo sti i pro šlo sti, kro ni ke i li ri ke, u ujed na če no me skla du iz
me đu fo to gra fi je ko ja pri ka zu je ne ku „re al nu“ oso bu ili „re al ni“ 
pred met i fo to gra fi je ko ja ne ma sa dr ža ja. 

Pojedinost

Po je di nost je uz ka te go ri ju vre me na je di na či tlji va in stan ca ono
ga što Bart hes od re đu je kao punk tum, ko ji je ap so lut no ne ko di
ran i ne kon ven ci o na li zi ran.32 Po je di nost kao ele ment ko ji “na ru
ša va pre sta vlje nu po ve za nost, ka ko bi me pro stri je lio i stvo rio 
ne ka kvu no vu po ve za nost”, svo je vr sna je ši bi ca ko ja omo gu ća
va estet sku eks plo zi ju, “ži vu ća sta tič nost” ko jom sli je pa slu čaj
nost uhva će na okom objek ti va po sta je avan tu rom.33 Fo to gra fi ra
ni de talj mo že se sto ga ozna či ti kao ma gi čan isje čak stvar no sti 
re a li zi ran ras ko ra kom iz me đu di je la i cje li ne, ko ji svo jom tran
spa rent nom ne cje lo vi to šću alu di ra na ne ku no vu, vi šu cje lo vi
tost, žu di osva ja nju di men zi ja ne pri stu pač nih is ku stve nim osje
ti ma, is ka zi va nju ne is ka zi vog.34 

De talj je i za Be nja mi na bit fo to graf ske umjet no sti, po seb no po
e to lo ško sred stvo ko jim je mo gu će pro dri je ti do ne svje sno ga. 
Na i me umjet nič ki ob li ko va na po je di nost, pre ma tom auto ru, ne 
upu ću je tek na pu ki isje čak zbi lje, na ne po sred nu sli ku iz vanj ske 
stvar no sti, ne go im pli ci ra no vo vi đe nje stvar no ga. Ta kav na čin 
raz mi šlja nja, za jed no s psi ho a na li zom na ja vio je po če tak no ve 
ere u umjet no sti ma.35 

Der ri da ta ko đer na vo di de talj kao te melj fo to graf skog dis kur sa, 
kao jed no od naj sa že ti jih pra vi la „fo to gra ma ti ke“. Tu ma če ći u 
stu di ji Pravonapogled za go net nu na ra tiv nost fo to gra fi ja Ma
rieFrançoise Plis sart, on od luč no us tvr đu je da je  „fo to gra fi ja  
umjet nost uve ća va nja de ta lja“36. Hva ta njem de ta lja oko ka me re 

32 Poj mov nim pa rom studium / punktum Bart hes tu ma či bit fo to gra fi je: Dok 
je stu di um fo to graf ska re fe ren ci ja, punk tum je nje zin ar ti fi ci jel ni iz raz (usp. 
Bart hes R., DiehelleKammer, Frank furt am Main 1989, str. 3536).

33 Usp. Isto, str. 28, 35 i 59.
34 Usp. Isto, str. 26.
35 Be nja min W., DasKunstwerkimZeitalterseinertechnischenReproduzier
barkeit, Frank furt am Main 1963, str. 72.

36 Der ri da J., RechtaufEinsicht, Beč 1997, str. 21.
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uve ća va ne vi dlji ve i ne u oč lji ve ele men te re du ci ra ju ći ih na frag
men te, ono ih „sla vi, ide a li zi ra, de ma te ri ja li zi ra, pro du blju je, 
na bi ja zna če njem“37.

I Su san Son tag u te o rij skim raz ma tra nji ma o fo to gra fi ji pri da
je pro ce su frag men ta ri zi ra nja i uve ća va nja is tak nu to mje sto, 
naziva ju ći ga „he roj skim gle da njem“38. Teh nič ki objek tiv, usre
do to ču ju ći se na „kr ho ti ne, sta ru di ju i neo bič ne stva ri“, i pri tom 
„ni šta ne is klju ču ju ći“, či ni vi dlji vim niz de ta lja ko je ni ka da ne 
bi smo vi dje li, on či ni da „ži va bi ća po sta ju ne ži vi ma, a ne ži va 
ži vi ma“39. 

Knji žev nost, po put fo to me di ja, na sto ji, re du ci ra njem stvar no sti, 
ob u hva ti ti svi jet kao cje li nu. I ona se, vla sti tim estet skim stra te
gi ja ma, usre do to ču je na isječ ke stvar no sti. Kao i u fo to graf skoj 
umjet no sti, sva ka po je di nost u knji žev noj fik ci ji auto mat ski se 
oslo ba đa svo je prag ma tič ke funk ci je za do bi va ju ći se man tič ki 
sna žan po et ski smi sao. Svi objek ti pri ka za ni u knji žev no me tek
stu na pu šta ju fik ci o nal nim či nom svoj funk ci o nal ni uzroč nopo
slje dič ni la nac i po sta ju svo je vr sni simulacrum, ko ji ure đu je i 
vo di pri po vjed ni su bjekt. Ta kvom tran sfor mi ra nom funk ci jom 
u tek stu, pri ka za ni objek ti iz no se „na vi dje lo ne što što je u na
rav no me objek tu ne vi dlji vo ili što […] osta je ne ra zu mlji vo“40. 
Ana li zi ra ju ći pred me tede ta lje opi sa ne u knji žev no me tek stu, 
Cal vi no ih pro ma tra kao sre di šta estet ske kre a ci je i na zi va ih 
„ča rob nim pred me ti ma“.

Mo že mo re ći da od tre nut ka ka da se ne ki pred met po ja vi u ne
koj pri či, on do bi va po seb nu sna gu; po sta je auto mat ski po lom u 
mag net sko me po lju, čvo rom u mre ži ne vi dlji vih od no sa. Sim bo
li ka, ko jom ne ki pred met zra či, mo že bi ti vi še ili ma nje vi dlji va, 
ali ona u pri či uvi jek po sto ji. Sto ga se mo že re ći da je sva ki pred
met ko ji po sto ji u ne koj pri po vi je sti uvi jek ča ro ban pred met.41 

Iako je sva ki pred met za o gr nut fik ci jom ča ro ban – jer ima ulo
gu po ve zni ce iz me đu stvar no sti i fik ci je – u kon ti nu i te tu knji
žev no ga iz ra ža va nja po sto je pred me ti ko ji se is ti ču kao po seb no 
va žni in stru men ti fik ci je. Knji žev ni je me dij svo jim estet skim 
stra te gi ja ma od u vi jek ope ri rao pred me ti ma oso bi ta se man tič kog 
na bo ja, ko ji se mo gu ozna či ti kao ka me ni te melj ci knji žev nih 
kon struk ci ja, svo je vr sni „čvo ro vi u mre ži ne vi dlji vih od no sa“42, 

37 Usp. Isto. 
38 Son tag S., ÜberFotografie,Frank furt am Main 2002, str. 84.
39 Usp. Isto, str. 96.
40 Bart hes R., Die struk tu ra li stische Tätigkeit, u: Kursbuch5, 1966, str. 191.
41 Cal vi no I., Lezioniamericane.Seiproposteperilprossimomillennio, Mi la no 

1995, str. 41.
42 Usp. Isto, str. 91.
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ta ko zva ne „na ra tiv ne re li kvi je“ ili „to bo žnji de ta ljife ti ši“43. 
Kao fik ci o nal ni re kvi zi ti ta kvi su po je di nač ni pred me ti – kao 
pri mje ri ce pr sten, ku ti ja, zr ca lo, pi smo, ka men, ru bac, štap, križ, 
me da ljon sa sli kom vo lje ne oso be itd. – ne ri jet ko ključ ni no si
te lji ne sa mo na ra tiv ne na pe to sti i di na mi ke, ne go i in stru men ti 
ko ji ka rak te ri zi ra ju oso be i nji ho ve od no se. No se ći pre gršt razli
či tih de no ta ci ja, „sa mo po lje pri če“44, oni po put „go lu ba li sto no
še“45 zra če po seb nom na ra tiv nom ča ro li jom, funk ci o ni ra ju kao 
vi dljivi zna ko vi ne vi dlji vih ve za i do ga đa ja. 

S ob zi rom na to da raz li či ti žan ro vi i epo he, u skla du sa svo jim 
po et skim ustro jem, pri estet skoj kre a ci ji pre fe ri ra ju raz li či te ti
po ve pred me tade ta lja, na ta kvim bi se po je di nač nim pred me ti
ma mo gao pra ti ti i po vi je sni raz vi tak vr sta i epo ha. Pri tom bi se 
po ka za lo da im se u fik ci o nal no me či nu uvi jek pri pi su je raz li čit 
sta tus, pa ti me i raz li či ta funk ci ja. Dok se u baj ci ra be ma gič
ni pred me ti li še ni bi lo ka kve prag ma tič ke funk ci je, kao što su 
ča rob ni šta pić, ča rob ni pr sten, ča rob ni stol, ma gič na svje tilj ka 
itd., re a li stič ni ro man pri mar no ope ri ra pred me ti ma s prak tič
nom funk ci jom, nu žni ma za eg zi sten ci ju po je din ca, po put ku će, 
ze mlji šnog po sje da, na mje šta ja, odje će, hra ne i sl., ko ji ne ri jet ko 
upu ću ju na dru štve ni sta tus i imo vin sko sta nje pri ka za ne oso be. 

Su prot no to mu, u mo der no me se ro ma nu ak te ri i nji ho vo dje
lo va nje ne ri jet ko pre do ču ju sim bo li kom ba nal nih sva ko dnev nih 
pred me ta. Me đu naj po zna ti je ta kve pred me tede ta lje u mo der
noj svjet skoj knji žev no sti spa da ju ko la čić madeleine Mar ce la 
Pro u sta i sme đa ča ra pa Vir gi ni je Wo olf. Ka ko se če sto is ti ca lo u 
kri tič kim pro mi šlja nji ma, fran cu skom je knji žev ni ku spo me nu ta 
sla sti ca po slu ži la kao na ra tiv no sred stvo ko je po kre će re tro spek
tiv no struk tu ri ra ni ci klus Upotrazi za izgubljenim vremenom. 
Nje zin mi ris bu di u pri po vje da ču sje ća nja na dje tinj stvo ko ja 
po ti ču na raz mi šlja nja o „iz gu blje no me vre me nu“. U po gla vlju 
knji ge Mimesis na slo vlje nom „Sme đa ča ra pa“ Auer bach uzi ma 
na ve de ni odjev ni pred met kao po la zi šte za in ter pre ta ci ju po e ti
ke Vir gi ni je Wo olf. Iz nje go ve pom ne ana li ze po sta je vi dljivo 
da sme đa ča ra pa u pro zi Wo ol fo ve funk ci o ni ra kao re kvi zit ko
jim se spret no pre do ču ju mi sli i osje ća je pri po vje da či ce, ali i 
ka rak ter ne oso bi ne svih dru gih li ko va. S tim u ve zi po seb no 
je za ni mlji vo da upra vo ta ko pred sta vlje nom pred met no šću 

43 Der ri da J., RechtaufEinsicht, Beč 1997, str. 6.
44 Usp. Cal vi no I., Lezioniamericane.Seiproposteperilprossimomillennio, 

Mi la no 1995, str. 91.
45 Der ri da J., RechtaufEinsicht, Beč 1997, str. 6.
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auto ri ca ina u gu ri ra pri po vjed ne stra te gi je ka rak te ri stič ne za  
mo der nu pro zu.46 

Kad je ri ječ o in ter me di jal nim pro ži ma nji ma, sa ma fo to gra fi
ja u knji žev nom tek stu če sto ne funk ci o ni ra  sa mo kao vi zu al
na sukre a to ri ca ver bal nog uni ver zu ma, ne go kao i svo je vr stan 
“ča rob ni” pred metde talj, ključ ni re kvi zit knji žev nih stra te gi ja, 
ko je mu je, iako ni je eks pli cit no pre do čen, ne go tek za o dje nut 
u ri je či, do di je lje na no va estet ska funk ci ja. Na ko ji je na čin 
fotogra fi ja kao ta kav pred met pred sta vlje na u post mo der noj pro
zi, po ka zat će mo na pri mje ru ro ma na Du brav ke Ugre šić Muzej
bezuvjetnepredaje (1997). 

Slikovnoprikazananđeo

Tekst Du brav ke Ugre šić Muzej bezuvjetne predaje sa sta vljen 
je iz he te ro ge ne gra đe u ko ju su me đu sob no uple te ni dis pa rat
ni na ra tiv ni seg men ti.47 Zna ko vi to na slo vljen pr vi dio Poetika
obiteljskog albuma48 uje di nju je svo jim neo bič nim estet skim 
kon cep tom ko la žnog al bu ma ra su te dis kur ziv ne seg men te. Slič
no fo to gra fi ja ma, me đu sob no ne po zna te oso be ko je ni su ni u 
ka kvoj uza jam noj ve zi, na raz li či tim mje sti ma i u raz li či to vri
je me pri po vi je da ju, teh ni kom sje ća nja, li sta ju ći svo je obi telj ske 
al bu me, ulom ke iz vla sti tih ži vo ta. Raz li či te pri če, uje di nje ne 
po sre do va njem raz li či tih fo to gra fi ja, oku plja ju za seb ne dis kur
ziv ne frag men te i su ge ri ra ju, po put mo tiv skih oki da ča, po vra tak 
pro šlih vre me na, či ne ći ta ko je din stve ni ko la žni ver bal ni al bum. 
U sva koj mi nipri či ver bal no pred sta vlje na snim ka funk ci o ni ra 
kao po et ski re kvi zit ko jim se ovje ra va ju osob ni pro to ko li sje
ća nja. No na ra zi ni na ra tiv ne cje li ne po e ti ku sje ća nja na di la zi 
„ne vi dlji va“ fo to gra fi ja ko ja – us pr kos to me što je, po put osta lih 
fo to gra fi ja, tek ver bal no ar ti ku li ra na – po sta je osvi je šte nom na
ra tiv nom spo nom, pre sje kom i sin te zom stvar no ga i fik tiv no ga, 
ne funk ci o nal nim estet skim pred me tom ko ji auto ri ca me ta tek
stu al no sla že i raz la že lu cid no, pro mi šlja ju ći od nos stvar no sti 
i fik ci je. Na ve de no me ta tek stu al no, iro nič no pro pi ti va nje fo to
graf ske este ti ke, za fo to me dij ti pič no isto vre me no autentič no 

46 Usp. Auer bach E., Mimesis:dargestellteWirklichkeitindenabendländischen
Literaturen, Tübin gen 1994.

47 Već sa mim na slo vom i pod na slo vi ma broj nih za seb nih na ra tiv nih seg me na ta 
na zna ču je se te mat ska i struk tur na ne u jed na če nost.  Tekst je po di je ljen u šest 
po gla vlja: „Umor na sam“, „Kuć ni mu zej“, „Do bar dan“, „Ar hiv: Šest pri ča 
s dis kret nim mo ti vom an đe la ko ji na pu šta pro sto ri ju“, „Što je umjet nost?“ 
„Grup na fo to gra fi ja“, „Gdje sam?“, ko ji su po di je lje ni u mno go dalj njih pot
po gla vlja („Po e ti ka obi telj skog al bu ma“, „Bi lje žni ca s cvjet nim ko ri ca ma“, 
„Dječ je ja je“ itd). Usp. Ugre šić D., Muzejbezuvjetnepredaje, Am ster dam 
1997.

48 Usp. Isto, str. 27.
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pri ka zi va nje i iz ob li ča va nje re al nog49 još je oči ti je u po sljed
njem odjelj ku ro ma na s in di ka tiv nim na slo vom Zajednička
fotografija. 

U fi nal noj na ra tiv noj im po sta ci ji, za raz li ku od ini ci jal ne, teh
nič ka sli ka neo če ki va no raz gra đu je mno go broj ne jed no li nij ski 
po sta vlje ne fik cij ske ele men te sta vlja ju ći po et ski vje što znak 
pi ta nja na nji ho vu te mat sku i struk tu ral nu cje lo vi tost i zna če
nje. Za vr šna se kven ca pred sta vlja ba nal nu sva ko dnev nu si tu a
ci ju „žen skog tra ča”, ka kve već do bro po zna je mo iz pri ja šnjeg 
autori či na opu sa. Jed nog obič nog po sli je po dne va, pri ne ve za nu 
raz go vo ru i kar ta nju iz raz bi bri ge pet biv ših stu den ti ca u sred
njim go di na ma, u ugod nu so bu pro sječ nog stam be nog za gre bač
kog blo ka, ne na ja vljen, do li je će an đeo na bi je lim kri li ma.

Od mah na kon ne pre ten ci o zna do la ska neo bi čan se gost ne na
me tlji vo i sklad no uvla či u raz dra ga no žen sko dru štvan ce i, ne 
zbu nju ju ći ni ko ga osim či ta te lja, po sta je sre di štem „be zna čaj
na” raz go vo ra. Sup til no pro ra ču na ta ba na li za ci ja ne mo gu će ga 
ne sa mo da iz ne na đu je či ta te lja ne go i bit no pre stro ja va ci je lu 
na ra tiv nu in ten ci ju, la tent no okre ću ći usta lje ne su prot no sti sa
kral nog i ba nal nog, te stvar nog i ne stvar nog. Me đu tim, kul mi
na cij ska toč ka na zna če na ne su gla sja ba na li za ci je ne mo gu ćeg 
ne do ga đa se u tre nut ku ka da je ne zva ni gost ula skom u so bu 
osta vio rav no du šnim „sva ko dnev ne“ za gre bač ke pro ta go ni sti ce 
i za ču đe ne či ta te lje, ne go pa ra dok sal no u tre nut ku ka da je na ja
vio svoj od la zak, a svih je pet da ma u istom hi pu po seg nu lo za 
fo to a pa ra tom, ka ko bi se do ku men ti rao i ovje ko vje čio neo bi čan 
su sret. Opi ru ći se teh ni ka ma naj sa vr še ni je re pro duk ci je stvar
no snog, že lje na fo to gra fi ja ne be skog po sje ti te lja ne uspi je va. 
Na i me ak te ri ca ma ne us pje va raz vi ti fo to gra fi ju stan dar di zi ra
nim me ha ni zmi ma pa nje zin sa dr žaj osta je pot pu no „ne vi dljiv” 
li ko vi ma, ali i pri po vje da či ci i či ta te lju, za bi lje žen tek u sje ća nju 
ak te ra, oži vljen u ima gi na ci ji či ta te lja. Ta ko „ne po sto je ća” ver
ba li zi ra na sli ka, me ta fo ri zi ra na me to ni mi ja ne po sto je ćeg an đe la 
s bi je lim kri li ma, po sta je na ra cij skim is ho di štem ne sa mo fa
bu lar nog ti je ka ne go i knji žev nim re kvi zi tom, fik tiv nim pred
me tom iro nij skog obra ta vje kov ne li te rar ne žud nje pri ka zi va nja 
ne pri ka zi vog. 

Kao po slje di ca na ve de nog pro ce sa in ter me di jal nog pro ži ma
nja knji žev nost se vi še ne po i ma kao za se ban fik ci o nal ni svi jet, 
kon ci pi ran vi še ili ma nje pre ma mo de lu is ku stve ne stvar no sti. 
Na i me, u (in ter)me di jal no ob li ko va no me estet skom pro ce su, 
pri rod ni za ko ni osta ju pri vid no ne tak nu ti, a zbi lja se vi še me ta
fo rič ki ne ap stra hi ra, dis tan ci ra i sa ži ma, kao što je to bio slu čaj 

49 Usp. Bart hes R., DiehelleKammer, Frank furt am Main 1989, str. 13, i Der
ri da J., DieTodevonRolandBarthes, Ber lin 1987, str. 35. 
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u „tra di ci o nal noj“ knji žev no sti, ne go se u vla sti to me me dij skom 
ti je lu iz rav no in te gri ra, re gi stri ra i si mu li ra. U ta ko me di ja li zi ra
no me svi je tu, fik ci o na lan čin vi še ni je u me ta fo rič ko me su gla sju 
sa stvar no šću, od no sno knji žev ne stra te gi je vi še ni su usmje re
ne na to da izobliče od go va ra ju ći ka te go ri jal ni okvir „pr vot ne“ 
stvar no sti. Dru gim ri je či ma, ka te go ri je vre me na i pro sto ra vi
še se me ta fo rič ki i fi gu ra tiv no ne ras te žu, sku plja ju, uspo ra va
ju, ubr za va ju ili pre ska ču, a pro ta go ni sti se vi še ne pro ži ma ju 
ni ti  umno ža va ju. U (in ter)me di jal nim estet skim ar te fak ti ma, 
knji žev ne rad nje ni su re a li zi ra ne kao opreč ni po la ri te ti iz me đu 
stvar no sne i pje snič ke lo gi ke, ne go funk ci o ni ra ju kao ose buj
no nji ha lo, ko je se nji še u ne pred vi đe nom smje ru, po stu li ra ju ći 
ujed no dvo stru ku lo gi ku: lo gi ku stvar no sti i lo gi ku pje sni štva, 
stvarajući ta ko za se ban, „dru got ni“ svi jet. Bu du ći da knji žev ne 
stra te gi je u me dij skoj fik ci ji, su prot no “kla sič noj knji žev no sti”, 
vi še ne funk ci o ni ra ju kao pol pro ti van stvar no sti, ne go kao svo
je vr stan me đu pro stor stvar no sti, ta ko (in ter)me di jal no ob li ko va
ne estet ske pro ce se mo gu će poj mi ti i kao svo je vr snu „fik ci o
nal nu he re zu“50, ko ja stvar no snu i fik ci o nal nu lo gi ku isto dob no 
us po sta vlja i na ru ša va. 
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MEDIA GLOBALIZATION

Abstract

Starting from intertwining relations of the two media – photography 
and literature – this article is an attempt at describing how ubiquitous 
processes of media globalization actually reflect on some esthtetic 
facts. The thesis is supported by analysis of three narratives from recent 
Croatian literature: O biografiji (1987) by Irena Vrkljan, Krhotine 
(1991) by Željka Čorak and Muzej bezuvjetne predaje (1997) by 

Dubravka Ugrešić.
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Сва ког ма ја, у гра до ви ма на тро ме ђи Сло ве ни је, Хр ват ске и 
Ита ли је (Ко пру, Ума гу и Тр сту), већ че тр на е сту го ди ну одр
жа ва се скуп по све ћен нај ва жни јем пи сцу с овог под руч ја, 
на зван „То ми ца и ми – су срет уз гра ницу“. Хро ни чар по сле
рат не Ис тре, Фул вио То ми ца (Тоmizzа, 19351999), ро ђен 
је у жу пи Ма те ра да, на до мак Ума га, у се лу Ју ри ца ни. Се бе 
ни је слу чај но на зи вао чо ве ком гра ни це, бу ду ћи да је ње го во 
род но ме сто уда ље но тек три де се так ки ло ме та ра од Тр ста, 
гра да у ком ће про ве сти нај ве ћи део жи во та, и за ко ји ће би
ти ве за не те ме ве ћег бро ја ње го вих ро ма на.

ВЛАДИСЛАВА ГОРДИЋ ПЕТКОВИЋ
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То ми цин би о граф ски ити не рер пре мре жио је ма ли про стор 
ве ли ких раз ли ка. Ро ђен у Хр ват ској, пи сао је на ита ли јан
ском, а увек на гла ша вао да је по ре клом из Ис тре; на кон шко
ло ва ња у Го ри ци и Ко пру сту ди рао је на Ака де ми ји драм
ских умет но сти у Бе о гра ду, не ко вре ме ра дио као аси стент 
ре жи је у Љу бља ни. То ми ци не књи ге су пре во ђе не на два де
сет је зи ка, до ово га тре нут ка нај ви ше на хр ват ски и сло ве
нач ки: у Ис три су му још 1989. об ја вље на иза бра на де ла у 
пет књи га, а нај но ви ји пре вод на хр ват ски, ро ман Багремо
вашума(2012), по нај ви ше је су мор на по вест о из бе глич ком 
при ла го ђа ва њу. Ју на ци овог де ла, ко је је То ми ца на пи сао са 
три де сет го ди на, до ла зе у се вер ну ита ли јан ску по кра ји ну 
Фур ла ни ју, где тре ба да се на ста не и за сну ју но ви дом на кон 
ви ше го ди шњег бо рав ка у из бе глич ким кам по ви ма у око ли
ни Тр ста. Њи хов ће но ви жи вот от по че ти смр ћу нај ста ри јег 
чла на по ро ди це, без дом ног истар ског Ита ли ја на, у сим бо
лич ном тре нут ку ка да се чи ни да је ње гов за ви чај ни ми кро
ко смос уз ма као пред обе ћа њем бо љег жи во та у фур лан ској 
при мор ској рав ни ци.

То ми ци не при по вед не по ступ ке и те ме ту ма чи ње го вог опу
са по ре де са ме то да ма кон стру и са ња ми кро и сто ри је; иако 
ће у је ди ном ро ма ну до са да пре ве де ном на ен гле ски, Ма
ријином причешћу (1981), рад њу сме сти ти у се дам на е сти 
век и опи са ти слу чај Ма ри је Ја нис, де вој ке ко ја је уобра зи ла 
да је све ти ца и ко ја се у сво јој усрд ној по све ће но сти Бо гу 
хра ни са мо хо сти ја ма, нај ви ше га за ни ма ју Истра и Ита ли ја 
у пе ри о ду то ком и по сле Дру гог свет ског ра та. То ми ци но 
пр во об ја вље но де ло је ро ман Матерада (1960), чи ме по
чи ње че тр де се то го ди шња ства ра лач ка оди се ја то ком ко је је 
на пи сао пет на ест ро ма на и не ко ли ко збир ки при ча, укуп но 
два де сет две књи ге про зе и три дра ме. У бо га том и ра зно вр
сном опу су нај ва жни јим се чи не две ро ма неск не три ло ги је: 
јед на истар ска (ко ју обра зу ју ро ма ни Матерада, Девојкаиз
Петровије и већ по ме ну та Багремовашума), а дру га ауто
би о граф ска, о пи сцу Сте фа ну Мо ро ви ћу, То ми ци ном ал тер 
егу. По све ће на је пи шче вој ду хов ној и иде о ло шкој оди се ји, 
те ма ти зу је тра у ме на пу шта ња Ис тре на кон Лон дон ског ме
мо ран ду ма 1954. (кад је То ми цин за ви чај при пао Ју го сла ви
ји), и пре се ље ње у Трст, где ју нак сре ће љу бав свог жи во та 
Је вреј ку Мир јам.

Бољиживот (1977), То ми цин нај по зна ти ји ро ман ко ји се 
оправ да но сма тра би се ром ре ги о нал не књи жев но сти, сли ка 
истар ску исто риј ску та пи се ри ју кроз по вест жу пе Ма те ра
да и ње ног при по ве да ча, цр кве ња ка Мар ти на. Не до вр ше ни 
цр кве ни то рањ, ко ји и дан да нас сто ји по врх ме сног гро бља 
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на ком је Фул вио То ми ца са хра њен, ба ца сен ку на све исто
риј ске по де ле и сим бо ли зу је све не до ре че не ет нич ке при че. 

Ти ме што се од лу чио за жи вот у Ита ли ји, Фул вио То ми ца 
све сно се опре де лио за рас цеп иден ти те та ко ји је из да шно 
фик ци о на ли зо вао у сво јим де ли ма. Ве чи та То ми ци на те ма 
је дра ма ис ко ре њи ва ња, и дра ма „по ро зних“ гра ни ца, и уто
ли ко је он „пи сац бу дућ но сти“ – све оно што се ра ни јих де
це ни ја под сме шљи во ети ке ти ра ло као ре ги о нал но или чак 
па ро хи јал но, са но вим ег зи стен ци јал ним иза зо ви ма и но вим 
се ри ја ли ма ду хов них рас це па дра ма тич но до би ја на зна ча ју. 
Дра ма по де ле, ег зо ду са, ет нич ких свр ста ва ња, иде о ло шких 
су ко ба, кул тур них раз ли ка и би лин гви зма ко ји ши зо фре но 
спа ја ју и де ле при сут на је не са мо у То ми ци ном де лу, већ и у 
ствар но сти ко ја да нас ту ма чи ње го во де ло. По ље ет нич ких 
на пе то сти, у ко јем овај пи сац за го ва ра иде ал „су жи во та“ 
(cоnvivеnzа), но ве књи жев не и кул тур не те о ри је учи ни ле су 
ег зо тич ним и ег зо ти зо ва ним. Фе но мен мул ти ет нич ког та ко 
је по стао атрак ти ван и ин три ган тан, али му је од у зет тра ги
зам из ког су из ра сле све раз ли ке и на пе то сти ко је је То ми ца 
опи сао у по ве сти ма сво јих ју на ка, ко ји се бо ре да оп ста ну у 
си ро ма шном за ле ђу Ис тре или при ста ју на тра у ма тич но ис
ко ре њи ва ње у име не у хва тљи ве фан та зме о бо љем жи во ту. 
Та ко и би лин гви зам од фак то ра ет нич ке на пе то сти и лич не 
тра у ме без ма ло пре ра ста у  ку ри о зи тет.

Да ли се о То ми ци ној про зи да нас мо жда мо же пи са ти из 
пер спек ти ве осо бе ног пост ко ло ни јал ног дис кур са, и то 
дис кур са ко ји би по ве зао пост ко ло ни јал но и (пост)ко му ни
стич ко, оста је да се ви ди. Но ва па ра диг ма до при не ла би, у 
сва ком слу ча ју, бо љем раз у ме ва њу ре ги о нал них те ма. Пост
ко му ни стич ко на и ме де кон стру и ше на сле ђе ко му ни зма на 
слич не на чи не као што пост ко ло ни јал не те о ри је пре и спи
ту ју фи ло зо фи ју и иде о ло ги ју ка пи та ли зма; слич не су им и 
кул тур не па ра диг ме, и кул тур не кон тро вер зе; по след ње, али 
и нај ва жни је, је сте иден ти фи ка ци ја Дру гог и дру го сти, ко
ја се на сли чан на чин оства ру је у ко ло ни јал ном си сте му и 
пост ко му ни зму – „ма ле“ на ци је, „ма ле“ кул ту ре и „ма ли“ 
је зи ци од ре ђу ју се од стра не еко ном ски и тех но ло шки до ми
нант ног за па да као Дру ги. 

Трст као ме сто уз бу дљи вих и пло до но сних су сре та је зи ка и 
кул ту ра, као ма ли про стор ве ли ких раз ли ка на ко ме се су
сти чу чак и по све раз ли чи ти кли мат ски ути ца ји, та ко ђе је и 
про стор пи са ца ко ји су де ла ли уз гра ни цу, у иза зо ви ма мул
ти лин гва ли зма и ре ги о нал не по себ но сти. То ми ца је, та ко, 
те ма ти за ци јом ет нич ке и је зич ке стра но сти на го ве стио ка
ри је ру сло ве нач ког Тр шћа ни на Мар ка Со си ча, и умет нич
ко оства ре ње ко је се ре а ли зу је у, сре ћом, мно го угод ни јем 
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исто риј ском и кул тур ном кон тек сту – из у зев што то ви ше 
ни је про стор она ко бо га тих је зич ких и со ци јал них пре мре
жа ва ња ка кав је био у ра ни јим вре ме ни ма.

Мар ко Со сич (1958), ре ди тељ и пи сац из Тр ста, сва ка ко 
је нај у глед ни ји пред став ник сло ве нач ке кул тур не сце не у 
Ита ли ји. Ре жи рао је пред ста ве у ви ше сло ве нач ких и ита
ли јан ских по зо ри шта, пи ше ра диодра ме за сло ве нач ки ра
дио у Тр сту, а нај ве ћи део до са да шње по зо ри шне ка ри је ре 
управ ни ка и умет нич ког ди рек то ра про вео је у Сло вен ском 
Стал ном гле да ли шчу у Тр сту. Аутор је про зне збир ке Роса
настаклу(1990), “ауто би о граф ске по зо ри шне хро ни ке” Хи
љадудана,двестаноћи (1996), ро ма на, Балерина,балерина 
(1997) и Тито,амормијо(2005). До бит ник је ни за по зо ри
шних и филм ских на гра да, а за ро ман Балерина,Балерина 
осво јио је спе ци јал но при зна ње “Ум бер то Са ба” и пр ву на
гра ду “Città di Sаlò” 2005. Сло ве нач ка ком по зи тор ка Пе тра 
Стра хов ник је, ин спи ри са на овим Со си че вим ро ма ном, на
пи са ла му зич ко де ло “Па ни сте ри ја”.  

Мул ти лин гва ли зам Со си че ве про зе, ње ни је зич ки ва ри је
те ти ко ји аутен тич но све до че о ви ше је зич но сти сло ве нач
ке за јед ни це у Ита ли ји, јед на ко све до че и о ди ја ле кат ском 
бо гат ству сло ве нач ког  је зи ка ко ји је од свих сло вен ских 
ве ро ват но у нај ве ћој ме ри ди ја ле кат ски раш чла њен, сва ка ко 
због кон так та Сло ве на ца са из вор ним го вор ни ци ма не сло
вен ских је зи ка (не мач ког, ита ли јан ског, фур лан ског). Тра
го ви ових су сед ста ва ути сну ли су се у сло ве нач ки је зик, и 
оста ли пре по зна љи ви у про зо ди ји, лек си ци и син так си, тим 
ин тен зив ни ји што су да ље од до се га је зич ког нор ми ра ња. 

О ви ше је зич но сти сло ве нач ке за јед ни це у Тр сту на при ме ру 
Со си че вог нај по зна ти јег ро ма на Балерина,балеринаоп се
жно је пи са ла Ла у ра Згу бин, ис ти чу ћи ка ко ро ман из и ску је 
ком плек сан пре во ди лач ки при ступ, бу ду ћи да је про жет кул
тур ним, исто риј ским и је зич ким обе леж ји ма сло ве нач ке за
јед ни це ко ја жи ви у тр шћан ском за ле ђу. Бу ји це ис ква ре них 
ита ли јан ских ре чи по ја вљу ју се мо ти ви са но, у тре ну ци ма 
ве ли ких обр та и не кон тро ли са них ре ак ци ја, а све их је ви ше 
ка ко од ми че мо у чи та њу ро ма на. На пре во ди о цу је од го во
ран за да так да вер но до ча ра пре пли та ња је зи ка и је зич ких 
ва ри је те та, као и да се из бо ри са те ле граф ском син так сом 
ко ја не ма у свим је зи ци ма јед на ке екс пре сив не мо гућ но сти: 
Ани Ри сто вић је у пре во ду Со си че вог ро ма на на срп ски то 
по шло за ру ком. 

Пр ви пут об ја вљен 1997. на сло ве нач ком, Балерина,балери
на је ро ман о пет на е сто го ди шњој аути стич ној де вој ци, ко ја 
је на мен тал ном ни воу тро го ди шњег де те та; пра ти мо ње ну 
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бол ну и по е тич ну ре кон струк ци ју све та, са зда ну на про бле
ма тич ној при ро ди ре ал ног и они рич ног, на де та љи ма из по
ро дич ног жи во та и од лом ци ма ме диј ске ствар но сти ко ја се 
до га ђа не где да ле ко, из ван гра ни ца дво ри шта ње не ку ће. Са
знај ни свет при по ве да чи це је огра ни чен, ње на пер цеп ци ја 
је не по у зда на, а ту не по у зда ност оме ђу ју мен тал на бо лест, 
дез о ри јен ти са ност, атем по рал ност. Иако Ба ле ри на на по чет
ку ро ма на пу ни пет на ест го ди на, а на кра ју уми ре у три де се
тој, чи ни се да се ни смо из ма кли из ка те го ри је уни вер зал ног 
пре зен та. Про сла ва ње ног ро ђен да на у апри лу са мо је јед на 
од на сум ице по ста вље них, не си гур них та ча ка у вре ме ну, да 
би смо од ње кре ну ли у ко ла жну при чу о емо тив ним и са
знај ним ути сци ма, о ту жним и ле пим до га ђа ји ма у ши рем 
по ро дич ном кру гу, до ла сци ма и не стан ци ма во ље них осо ба. 

Ла ко би би ло по ву ћи ди рект ну па ра ле лу из ме ђу Ба ле ри не 
и Фок не ро вог ју на ка Бен џи ја из ро ма на Букаибес, три де
сет тро го ди шњег чо ве ка на мен тал ном ни воу де те та (чи ји је 
ро ђен дан исто у апри лу!), ју на ка чи ја је атем по рал на сли
ка све та не ка вр ста ком пен за ци је за од ла зак во ље не се стре. 
Као што се Бен џи јев жи вот вр ти око Ке ди као свог емо тив
ног цен тра, та ко и Ба ле ри нин свет има чвр сто упо ри ште у 
фи гу ри мај ке. Бен џи и Ба ле ри на де ле уни вер зал ни пре зент, 
њи хо во вре ме је за мр зну то у се ћа њу, али док је Ви ли јам 
Фок нер те жио да ис тра жи ску че ност огра ни че ног ума, Со
си че ва ју на ки ња је ре цеп тив ни ја и екс тро верт ни ја, а ње на 
ис ку ства бо га ти ја.

Пси хо фи зич ка осу је ће ност при по ве да чи це не сма њу је ње
ну моћ кон тем пла ци је, ње ну спо соб ност упи ја ња ути са ка и 
фор ми ра ња сли ке све та на осно ву пар ци јал ног све до чан ства 
о ње му. 

Ро ман по чи ње при пре ма ма за ро ђен дан ско сла вље, уми ва
њем, че шља њем и оде ва њем ру жи ча сте сук ње, пар фи ми са
њем: му шки ло си он за бри ја ње ко ји на Ба ле ри ни ној ко жи 
тре ба да ими ти ра жен ски пар фем пр ви је знак раз де ше но сти 
све та, у ко ме је ју на ки њи но ме сто увек про бле ма тич но – ка
ко год се по на ша ла, би ло да леп ти ри ће на сво јој сук њи же ли 
да осло бо ди при ти ска ка пу та, би ло да из не на да за пе ва на 
кон цер ту сво ју оми ље ну пе сму, по ву че оца за уво или раз
би је та њир, ње но се при су ство до жи вља ва као опо ми њу ће 
и ре ме ти лач ко, она је оно Дру го ко је се скри ва и ути ша ва, 
она је ме та фо ра “ма ле” кул ту ре ко јој се бра ни да ја сно ис ка
же сво је по тре бе и чи ја се раз ли чи тост аpriоri про гла ша ва  
де ви јант ном. 

Ни жу се Ба ле ри ни не им пре си је о ус по ста вље ним ри ту а ли
ма сва ко дне ви це: оче ве ма ра ми це ко је мај ка про пи ра у во ди 
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и ње гов упо ран, ре ски ка шаљ; ка па, те шке ци пе ле и “би
че рин” с ра ки јом ко ји при па да ју по шта ру. Ба ле ри нин свет 
је ку хи ња, из ко је се пру жа по глед на дво ри ште, и ке стен 
у дво ри шту; ку хи ња у ко јој се про пи ње на пр сте и раз би ја 
та њи ре. Сви из ла сци из тог све та, све до фи нал ног од ла ска 
у “по друм” (од но сно, бол нич ку со бу), би ће тра у ма тич ни чак 
и кад су при јат ни, сто га што ње но при су ство ре ме ти кон
струк ци ју на вод не нор мал но сти све та ко ји је пак пре пун бе
сми сле них не прав ди, не из ве сно сти, опа сно сти, смр ти. 

Иако се по ми њу пу то ва ње на Ме сец и рат у Ви јет на му као 
ја сне со ци о кул тур не и исто риј ске од ред ни це, Балерина,ба
лерина је све вре ме на и без вре ме на. Овај ро ман са јед на ком 
сна гом ука зу је на за мр зну тост у вре ме ну, у про сто ру и је
зи ку на ко ју су обич но осу ђе не ма ле за јед ни це. Се ман тич
ки и сти ли стич ки све ден, Со си чев ро ман кон стру и сан је од 
те ле граф ски крат ких ре че ни ца у пре зен ту у ко ји ма се ме
ша ју не са мо ита ли јан ски и сло ве нач ки, не го се пре пли ћу 
и ди ја лек ти зми и ар ха и зми са нео ло ги зми ма, епо ни ми ма и 
брен до ви ма, а не ке се фра зе и ре чи ман трич ки по на вља ју. 
Ра диоапа рат је увек са мо “грун диг”, те ле ви зор је “те ле виж
јон”, али и “Те ле фун кен”; ју на ки ња је “кон тен та” да кре не 
у “шпа ци рунг”, веш ма ши на је “ла ва три че”, воз сти же на 
“шта цјон”, глу па же на је “шту пи да”, су пру жни ци су “шпо
же и шпо жи”. Ба ле ри на оп се сив но пе ва ита ли јан ске хи то ве, 
нај ви ше оне До ме ни ка Мо ду ња, ве зу је се за име на филм
ских ди ва по пут Гре те Гар бо и Ђи не Ло ло бри ђи де, ли ста 
ча со пи се, пра ти сле та ње на Ме сец. Ба ле ри ни на пер цеп ци ја 
тех но ло ги је не се лек тив но је по ве за на са свим оста лим де
та љи ма из ре ал но сти ко ји до пи ру до ње: „Не знам шта је 
спут ник. Ми слим да мо ра да ли чи на Ђи ну Ло ло бри ђи ду, јер 
и она ле ти, и ми слим да ће па сти и да ће он да да бу ду ве ли ке 
ру пе у зе мљи, на на шој ку ћи, ку хи њи, и да ће да по ку пи ма
му са зе мље“. Ње на не до у ми ца о зна че њу и ва жно сти ми сте
ри о зног спут ни ка на ста вља се кад, нео бја шњи во пре ско чив
ши вре мен ску дис тан цу, на ја вљу је апо ка лип су ко ја на сту па 
за хва љу ју ћи тој чуд ној по ја ви: “По штар ка же да не ма ни чег 
до брог на све ту од ка да су пре не ко ли ко го ди на Спут ни ком 
сти гли на Ме сец. Ка же да ће зве зде по че ти да се све те и да 
ће нам би ти све го ре и го ре“.  

Цен трал на лич ност Ба ле ри ни ног све та је ње на мај ка, чи ју 
нам жи вот ну при чу при по ве да, фраг мент по фраг мент:

„Уве че док ма ма и ја сто ји мо крај про зо ра, при ча ми ка ко 
је за јед но са Ели за бе том оти шла у Трст. Из Ај дов шчи не. У 
Трст. Ка да су би ле ско ро де вој чи це. Ма ма ка же да су Ели за
бе та и она чи сти ле по ку ћа ма. Да су пра ле, ку ва ле и пе гла ле 
као Јо си пи на. Али не кри шом. Он да је ма ма ишла по мле ко 
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у ту ку ћу, где смо са да, ка же. По мле ко за до ма ћи цу код ко је 
је пе гла ла, и да су јој јед ном ре кли да до ђе још ко ји пут, по 
мле ко, да ће до ћи Франц, да је леп и да ће се вен ча ти. Он да 
је, при ча ма ма, до шао Франц из вој ске и био је леп и вен ча
ли су се. Франц је мој та та ко га ву чем за уво. Ма ма ка же да 
игра кар те у се лу, у ба ру. Да и у Ве не ци ју иде да игра. Са да 
не ви ше, јер је стар, ка же ма ма. Ма ма ка же да је гон до лу 
са лам пи ца ма ко ја сто ји на грун ди гу у ку хи њи до нео та та. 
Франц. Не ка да“.

Иза Ба ле ри ни ног мо но ло га по ма ља се жи вот на исто ри ја ње
не мај ке, Сло вен ке из Ај дов шчи не, ко ју је обе ћа ње бо љег 
жи во та до ве ло у Трст, у на руч је ле пом Фран цу, ког у том 
тре нут ку још ни су ра зо ри ле плућ на бо лест и на гон за коц ка
њем; то је крат ка, дир љи во по јед но ста вље на ис по вест же не 
ко ја сва ко днев но, уз по моћ „ка пљи ца“ ко је узи ма, бри не о 
кће ри са по себ ним по тре ба ма, оде ва је у ру жи ча сту оде ћу, 
во ди на (има ги нар на?) пу то ва ња. Ба ле ри ни на пер цеп ци ја 
кре та ња у опи су пу то ва ња у Трст је до ча ра на упе ча тљи во 
и ве што, под се тив ши нас опет на фок не ров ску екс пе ри мен
тал ну прак су:

„Ру ка ма се др жим за ста кло. Ули ца па да ду бо ко низ бр до. 
Ви дим ку ће ка ко бе же. И љу ди на ули ци бе же. Ви дим их, 
а он да их ви ше не ви дим. За мо јим ле ђи ма су, не знам где. 
Он да ви дим дру ге љу де, дру ге ку ће. По пе ла бих се на пр сте. 
Не мо гу. Пе ва ла бих. Чу јем ма му. Са да она пе ва. Тек ма ло. 
Он да ка же: Не бој се, Ба ле ри но. Не ће мо па сти... У Тр сту су 
све ули це та кве...“ 

Ве ли ка оп се си ја ју на ки ње је мо ре, ко је на зи ва „пла во по
ље“. Нај по у зда ни ји кључ Ба ле ри ни не има ги на ци је мо гла би 
би ти пе сма ко ју стал но пе ва, по зна та под крат ким на зи вом  
„Во ла ре“ (Ле те ти), а ко ја се за пра во зо ве „Пла ве тан у пла
вет ни лу“ (Nеl blu, dipintо di blu). 

Ре чи пе сме До ме ни ка Мо ду ња, као у ка квом ег зи стен ци ја
ли стич ком три ле ру са пе трар ки стич ким еле мен ти ма, ну де 
ту ма че ње Со си че вог ро ма на: ју нак Мо ду њо ве пе сме са ња 
ка ко, по пут људ ских при ли ка са сли ка Мар ка Ша га ла, ле ти 
пла вет ни лом не ба, ру ку и ли ца обо је них у пла во, слу ша ју ћи 
чу де сну му зи ку, док свет ис под ње га по ла ко иш че за ва. Сан 
не ста је ују тру, са бе гом ме се ца и до ла ском зо ре; али наш ју
нак на ста вља да са ња та ко што гле да пла ве очи сво је дра ге. 
Ужи так сре ће у ле те њу и слу ша њу му зи ке сфе ра по на вља се 
та ко што цео свет не ста је у ње ним пла вим очи ма: као што је 
био сре ћан „та мо го ре“, та ко је „ов де до ле“ сре ћан због то га 
што цео свет не ста је у пла вет ни лу ње них очи ју. 
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Ре чи пе сме До ме ни ка Мо ду ња от кри ва ју та ко да је цео Ба
ле ри нин при по вед ни мо но лог  мо жда са мо је дан сан о ле те
њу кроз пла вет ни ло, по ку шај сен зи тив ног ума да све што се 
на хо ди „ов де до ле“ по е ти зу је и уз ви си. С дру ге стра не, овај 
шла гер, ко ји је ду го био не за о би ла зни на став ни са др жај на 
ча со ви ма ита ли јан ског и у уџ бе ни ци ма за уче ње овог је зи
ка, под се ћа на све при сут ност ита ли јан ске кул ту ре и ци ви
ли за ци је у ма лој сло ве нач кој за јед ни ци, али и упо зо ра ва да 
ока ме ње ни кул тур ни сим бо ли Ита ли ју че сто пред ста вља ју 
не ре ал но и ро ман тич но: као обе ћа ње ра ја, а не као дру гу до
мо ви ну на зе мљи, у ко јој се жи ви оскуд но и те шко.

„Не знам ко је др жа ва. Ни кад још ни је би ла код нас у ку хи
њи“, ка же Ба ле ри на у јед ном тре нут ку, као да ле ги ти ми зу је 
сво ју ис ко ре ње ност из ствар но сти и уте ме ље ње свог све та у 
сну и по е ти зо ва њу ег зи стен ци је. Ње но по сто ја ње але го риј
ски оправ да ва жи вот на гра ни ци, у ва ку у му из ме ђу гло ба ли
за ци је и ег зо ти за ци је ре ги о нал ног.
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Abstract

Multilingualism has been an important element in the history of 
Trieste, a prosperous seaport with a lively cultural scene, situated at the 
crossroads of Germanic, Latin and Slavic cultures. The mash of various 
influences on this small area of great cultural differences is pictured 
in the novels by probably the best Istrian author Fulvio Tomizza (an 
Italian who was born near Umago and moved thirty kilometers up 
north to spend the greatest part of his life in Trieste), and his younger 
contemporary Marko Sosič, a writer and theatre director, who is one 
of the most notable representatives of the Slovene community in Italy. 
They both write their novels against the backdrop of ethnic and linguistic 
otherness, extensively exploring both the multilingual situation of their 
environment and the individual histories of characters displaced and 
uprooted for various reasons. Sosič uses different linguistic varieties in 
his novel Ballerina,ballerina, with the intention of depicting a specific 

multilingual situation of the Slovene community in Italy. 
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До да нас су не ки од основних по сту ла та уни вер зи те та иде ал 
не за ви сно сти на уч ног ис тра жи ва ња и ре ла тив на ауто но ми ја 
уни вер зи те та у од но су на др жав ну и цр кве ну упра ву. Ова 
по себ на по зи ци ја уни вер зи те та је, ме ђу тим, уче ство ва ла у 
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по сте пе ном уда ља ва њу ове ин сти ту ци је од остат ка дру штва. 
Та ко ђе, све до ше зде се тих го ди на два де се тог ве ка, уни вер
зи тет и уни вер зи тет ско обра зо ва ње су би ли елит не ин сти
ту ци је, до ступ ни, али и ре ле вант ни, ве о ма ма лом бро ју љу
ди. Ауто но ми ја уни вер зи те та и елит на по зи ци ја ака дем ске 
за јед ни це је по сте пе но до ве ла до ми сти фи ка ци је њи хо ве 
де лат но сти, ко ја је вре ме ном до би ла број не и ве о ма жи во
пи сне ин тер пре та ци је у ко лек тив ној све сти. Тек ће по ме ну
та де мо кра ти за ци ја уни вер зи тет ског обра зо ва ња, ко ја тра је 
до да нас, по сте пе но „отво ри ти“ уни вер зи тет пре ма остат ку 
дру штва и де ми сти фи ко ва ти ње го ву де лат ност. Ме ђу тим, 
од осни ва ња пре ко раз ли чи тих фа за раз во ја,1 раз ви ја ју се и 
раз у ме ва ња и ин тер пре та ци је по зи ци је уни вер зи те та у дру
штву, а њих мо же мо, из ме ђу оста лог, пре по зна ти у књи жев
ним, да кле фик тив ним пред ста ва ма о жи во ту уни вер зи те
та. Циљ овог ра да је сте да утвр ди ка кве су те пред ста ве, да 
по тра жи по ре кло та квог раз у ме ва ња ви со ког школ ства, и, 
ко нач но, да уочи па ра ле ли зам или ана ло ги ју у при ка зи ва њу 
и ин тер пре та ци ји уни вер зи те та и уче них љу ди у не ко ли ко 
иза бра них књи жев них тра ди ци ја, а у окви ру по себ ног жан
ра ко ји се ис кљу чи во од но си на уни вер зи тет ско ис ку ство 
– уни вер зи тет ског ро ма на.

Уни вер зи тет се у За пад ној књи жев ној тра ди ци ји вр ло ду го 
ме та фо рич но пред ста вљао као ку ла, или „ку ла од сло но ва
че“, чи ји су ста нов ни ци из диг ну ти од сва ко дне ви це, не так
ну ти до га ђа ји ма ко ји се од ви ја ју ван уни вер зи тет ских зи ди
на, не до дир љи ви обич ном чо ве ку, али и не за ин те ре со ва ни 
за ње гов жи вот. И да нас је у по пу лар ној кул ту ри сте ре о тип
но бо ра ви ште на уч ни ка нај че шће из ме ште но у за мак из ван 
на се ља, по друм, на пу ште ну ви лу или у не ки дру ги ми стич
ни или окулт ни про стор. До ди ри ко ји се ипак не из бе жно 
мо ра ју оства ри ти из ме ђу на уч ни ка и остат ка за јед ни це су 
вр ло че сто суд бо но сни, или чак фа тал ни по уре ђе не на ви ке 
обич них љу ди.

Мо тив на уч ни ка чи ји екс пе ри мен ти пре те да угро зе жи во те 
не ду жних је ве о ма стар, и са да већ оп ште ме сто у За пад ној 
књи жев но сти. Пре у зи ма ју ћи за зор од ал хе ми ча ра и на уч ни
ка из сред њо ве ков не фик ци је, пи сци го тич ких ро ма на или 
ро ма на стра ве, раз ра ђу ју мо тив опа сног и не кон тро ли са ног 
на уч ног ис тра жи ва ња. Гро теск на кре а ци ја док то ра Фран кен
штај на из исто и ме ног ро ма на Ме ри Ше ли (Франкенштајн
илимодерниПрометејиз 1818. го ди не) или пак злоб ни и 
кр во жед ни ми стер Хајд про бу ђен упра во не контро ли са ним 

1 Ви ди: Ра јић Љ., Уни вер зи тет и ква ли тет, у: Реч:Часопис за књижев
ностикултуру број 49, 1998, стр. 127140.
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окулт ним хе миј ским екс пе ри мен том док то ра Џе ки ла из но
ве ле Ро бер та Лу и са Сти вен со на Доктор Џекил и мистер
Хајдиз 1886. го ди не, са мо су не ки од до бро по зна тих при ме
ра опа сних кон та ка та из ме ђу на уч ни ка и остат ка дру штва.

Осим слу чај них су сре та из ме ђу на уч ни ко вих кре а ци ја и 
обич них љу ди, чест је и мо тив ге ни јал ног, али бо ле сно ам
би ци о зног на уч ни ка ко ји, за рад ве ће мо ћи или до се за ња ап
со лут ног зна ња зло у по тре бља ва на уч ну прак су пре те ћи да 
уни шти чо ве чан ство или не ги ра по сто је ћи мо дел ху ма ни
зма, што га нај че шће во ди у про паст. У За пад ној има ги на
ци ји овај мо тив по ста је на ро чи то оми љен од по чет ка два де
се тог ве ка, пра те ћи раз вој тех но ло ги је и на уч них ме то да, да 
би већ по стао оп ште ме сто у по пу лар ној ма сов ној ме диј ској 
кул ту ри. Мо тив злог на уч ни ка је ско ро не из о ста ван чи ни лац 
уто пиј ских или ан ти у то пиј ских де ла на уч не фан та сти ке, од 
ко јих ће мо ов де по ме ну ти са мо БеснилоБо ри сла ва Пе ки ћа 
из 1983. го ди не. На рав но, иде ја да је жеђ уче них љу ди за све 
ве ћим зна њем исто вре ме но и њи хов хи брис, ве о ма је ста ра 
и упор но оп ста је у фик ци ји још од ми та о Про ме те ју, би
блиј ске при че о Ада му и Еви, ле ген ди о док то ру Фа у сту и 
мно гих дру гих. Охо ло по се за ње за зна њем се су ро во ка жња
ва, пр вен стве но за то што се оглу шу је о пра ви ла утвр ђе них 
бо жан ским или људ ским за ко ном.

По пут нео б у зда них на уч них екс пе ри ме на та, и на у ка ли ше на 
мо рал них на че ла је је дан од оми ље них тро па у књи жев но
сти.2 Ар тур Ко нан Дојл је кроз лик про фе со ра Џеј мса Мо ри
јар ти ја дао не за бо ра ван пор трет коб ног спо ја вр хун ског на
уч нич ког ге ни ја и на след них скло но сти ка злу: „Ка ри је ра му 
је из ван ред на. До брог је по ре кла и од лич ног обра зо ва ња, с 
фе но ме нал ним да ром за ма те ма ти ку. Са два де сет јед ном го
ди ном је на пи сао рас пра ву о би но ми нал ној те о ре ми, ко ја је 
тад би ла мо дер на у Евро пи. На осно ву ње је до био ка те дру 
за ма те ма ти ку јед ног ма њег уни вер зи те та, и имао је пред со
бом сјај ну ка ри је ру. Али тај чо век има на след не скло ности 
ка злу. У ње го вим ве на ма те че зло чи нач ка крв, и уме сто да 
је про ме не, ње го ве из ван ред не мен тал не мо ћи је ја ча ју и чи

2 Ис тра жу ју ћи ви ше сто ти на књи жев них тек сто ва ко ји би мо гли при па
да ти та ко зва ном „де тек тив ском уни вер зи тет ском ро ма ну“ из Ве ли ке 
Бри та ни је и Се вер не Аме ри ке, Кра мер и Кра мер су из дво ји ли све га 
че тр де сет и је дан ро ман где су на уч ни ци по зи тив ни ли ко ви, на стра ни 
ета бли ра ног за ко на. Да ле ко је ти пич ни ја опо зи ци ја из ме ђу за ко на и на
уч ни ка. Ви ди: Kra mer J. E. Jr. and Kra mer J. E., CollegeMysteryNovels:An
AnnotatedBibliographyincludingaGuidetoProfessorialSeriesCharacter
Sleuths, New York 1983, pр. 397.
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не је бес крај но опа сни јом. У уни вер зи тет ском на се љу су о 
ње му кру жи ле мрач не при че“.3

Иако у овом ра ду ни је мо гу ће де таљ ни је про у чи ти на ра
тив ну струк ту ру при че „По след њи про блем”, за ни мљи во је 
уочи ти да у ро ма ни ма о Шер ло ку Хол мсу мо же мо пре по зна
ти ве о ма чест мо тив ан та го ни зма из ме ђу не за ви сног ин те
лек ту ал ца и на уч ни ка ве за ног за ин сти ту ци ју уни вер зи те та. 
По зи тив не ка рак те ри сти ке се у овом, као и дру гим књи жев
ним де ли ма, че сто ве зу ју за сло бод ног ин те лек ту ал ца, а не 
за ин сти ту ци о на ли зо ва ног на уч ни ка, иако по на ша ње не за
ви сног ин те лек ту ал ца вр ло че сто мо же би ти на са мом обо ду 
мо рал но при хва тљи вог. Ова опо зи ци ја је сјај но из ве де на у 
Иб зе но вој дра ми ХедаГаблер(1890) где је упра во Ели јерт 
Лев борг, пи ја ни ца и бо ем, но си лац ре во лу ци о нар ног ин те
лек ту ал ног са зна ња, док је Јир ген Те сман, бу ду ћи уни вер зи
тет ски про фе сор, ко мич но об у зет три ви јал ним и пе дант ним 
ар хив ским ра дом.

Ни су да кле све фик тив не пред ста ве на уч ни ка и уни вер зи
тет ских про фе со ра јед на ко пре те ће по пут про фе со ра Мо
ри јар ти ја или док то ра Џе ки ла. Уче ни љу ди се, мо жда још 
че шће, при ка зу ју као не по пра вљи во ко мич не фи гу ре, не
спо соб не за са мо ста лан жи вот, ка ри ка ту рал но уми шље не и 
над ме не, ли ше не ауто ри те та и зна ча ја из ван свог „ен дем
ског ста ни шта”, сво је „ку ле од сло но ва че“.4 Чак и пре уста
но вље ња пр вих ака де ми ја или уни вер зи те та, уче ни љу ди 
су би ли пред мет под сме ха и по ру ге, о че му су ди и по зна та 
анег до та о фи ло зо фу Та ле су из Ми ле та ко ју на во де Пла тон 
и Ди о ген Ла ер ти је.5 Украт ко, Та лес је јед ном при ли ком то
ли ко за ду бље но ис пи ти вао зве зде да је, не ви де ћи ку да хо да, 
упао у бу нар. Ње го вим по зи ви ма у по моћ ода зва ла се јед на 
же на,6 и на ру га ла му се: „Па ти, Та ле су, ни си у ста њу да 

3 Дојл А. К., По след њи про блем, МемоариШерлокаХолмса, Но ви Сад 
2008, стр. 262263.

4 Ри чард Ше пард (Sheppard) у сво јој сту ди ји фик тив них пред ста ва уни
вер зи тет ских про фе со ра из два ја че ти ри основ не ка те го ри је: „ко мич
не бу да ле”, „про кле те бу да ле“, „пре ва ран ти и ко рум пи ра ни по дла ци“, 
и ко нач но, „про кле ти или ђа вол ски (ква зи)ча роб ња ци“  comic fools, 
damnablefools, fraudsanddepravedrogues, damnableordiabolic(quasi)
magicians. Shep pard R., From Nar ra go nia to Elysi um: So me Pre li mi nary Re
flec ti ons on the Fic ti o nal Ima ge of the Aca de mic, in: UniversityFiction, eds. 
Be van D., Am ster dam 1990, стр. 4

5 Пла тон, Те  тет, у: Кратил, Тетет,Софист, Државник, Бе о град 2000, 
стр. 99283; Ла ер ти је Д., Животиимишљењаистакнутихфилозофа, 
књи га II, Бе о град 1985, стр. 714.

6 Пре ма Пла то но вој вер зи ји анег до те, у пи та њу је „љуп ка и до се тљи ва 
трач ка де вој ка“, док је пре ма Ла ер ти ју, у пи та њу обич на ста ри ца. Упо
ре ди: Пла тон, нав. де ло, стр. 140; и Ла ер ти је Д., нав. де ло, стр. 10.
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ви диш оно што ти је под но га ма, па ка ко ми слиш да ћеш 
зна ти све о не бу“.7 Овај ду хо ви ти епи лог фи ло зо фо ве не зго
де мо же мо ре ћи да на не ки на чин са жи ма по пу лар ни став 
о фи ло зо фи ма, уче ња ци ма и про фе со ри ма. Ту се, до не кле, 
мо же по тра жи ти об ја шње ње због че га су уче ни љу ди че сто 
ка ри ка ту рал но пред ста вље ни као ра се ја не, по ма ло ко мич не 
лу де ли ше не кон так та са „ствар ним све том“.

Се нил ни или по хот ни оста ре ли про фе со ри су чест пред мет 
са ти ра, па ро ди ја, ко ме ди ја и иро нич них при ча. Они су не
за о би ла зни ли ко ви кла си ци стич ких ко ме ди ја где се „здрав 
ра зум“ прет по ста вља де ка дент ном и на да све не по треб ном 
ин сти ту ци о на ли зо ва ном уче њу ла тин ских де кли на ци ја. Та
кав је на слов ни лик ко ме ди је ЕразмусМонтанусилиРаз
мусБерг нор ве шког драм ског пи сца из XVI II ве ка, Лу дви га 
Хол бер га, али и про та го ни ста ро ма на Хајн ри ха Ма на Про
фесорУнратилиКрајједногтиранина(1905). Осим то га, 
уни вер зи тет ски про фе со ри се че сто при ка зу ју и као на стра
ни, не ак тив ни или пак пре те ра но сек су ал но ак тив ни му
шкар ци (се ти мо се са мо На бо ко вље вог бив шег про фе со ра 
књи жев но сти Хам бер та из ро ма на Лолита из 1955. го ди не). 
Ако је реч о же на ма уни вер зи тет ским про фе со ри ма, оне или 
де ле сек су ал не апе ти те сво јих му шких ко ле га, или је њи
хо ва сек су ал ност скоп ча на са не ми ло срд ном ам би ци јом и  
опор ту ни змом.8

Уоп ште узев, чи ни се да у За пад ној има ги на ци ји и књи жев
но сти већ ве ко ви ма пре о вла ђу је ако не ди рект но не га тив на, 
он да у сва ком слу ча ју не по зи тив на пред ста ва уни вер зи тет
ских про фе со ра. „Кле ве та ње уче них љу ди уоп ште има ду гу 
исто ри ју ду жну по што ва ња“, при ме ћу је Ри чард Ше пард, „а 
ме ђу њи ма су уни вер зи тет ски про фе со ри, као ва жан сег
мент ове гру пе, на по себ но ја ком и трај ном уда ру“.9 Сва
ка ко је је дан од раз ло га на стан ка и упор ног пре жи вља ва ња 
ова квих сте ре о тип них пред ста ва о уче ним љу ди ма упра во 
тра ди ци о нал на изо ло ва ност и ре ла тив на не до ступ ност уни
вер зи те та у од но су на оста так дру штва о ко јој је би ло ре чи 
на по чет ку ра да. Ов де је ва жно ис та ћи да ни је са мо реч о 
фи зич кој изо ло ва но сти уни вер зи те та и ње го ве де лат но сти, 
већ да се до жи вље на изо ла ци ја од но си та ко ђе и на ствар не 

7 Ла ер ти је Д., нав. де ло, стр. 10.
8 Sho wal ter E., FacultyTowers;TheAcademicNovelanditsDiscontents, Ox

ford 2005, стр. 9.
9 „The de fa ma tion of the le arnèd in ge ne ral has a long and ve ne ra ble hi story, 

and as a ma jor seg ment of that ca ste, uni ver sity te ac hers ha ve co me un der 
par ti cu larly se ve re and per si stent fi re“. Shep pard R., From Nar ra go nia to 
Elysi um: So me Pre li mi nary Re flec ti ons on the Fic ti o nal Ima ge of the Aca de
mic, in: UniversityFiction, eds. Be van D., Am ster dam 1990, стр. 11.
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кул тур не раз ли ке и ба ри је ре из ме ђу дру штве них сло је ва ко
је су се од ра жа ва ле на мо гућ ност при сту па од ре ђе ним обра
зов ним и кул тур ним ин сти ту ци ја ма, као што је уни вер зи тет. 
Уни вер зи тет и уни вер зи тет ско обра зо ва ње су ду го би ли ре
зер ви са ни за од ре ђе ну, при ви ле го ва ну, ма њи ну у дру штву 
ко ја, ка ко виц ка сто при ме ћу је Ше пард, за раз ли ку од адво
ка та и дру гих др жав них чи нов ни ка, ни је мо гла ефек тив но да 
уз вра ти и опо врг не сво је ни ма ло ла ска ве пор тре те.10

Би ло ка ко би ло, уни вер зи тет по чи ње зна чај ни је да се отва ра 
пре ма јав но сти за јед но са раз во јем оних дру штве них гру па 
ко је су има ле при сту па уни вер зи тет ском обра зо ва њу, да кле 
са ја ча њем кул тур не хе ге мо ни је гра ђан ске кла се. А па ра лел
но са де мо кра ти за ци јом уни вер зи те та на ста је све ве ћи број 
књи жев них де ла ко ја те ма ти зу ју уни вер зи тет ско ис ку ство. 
Је дан од нај зна чај ни јих књи жев них до при но са „ра све тља
ва њу“ или опи си ва њу уни вер зи тет ске де лат но сти има ли 
су (и још увек има ју) ро ма ни ко ји те ма ти зу ју уни вер зи тет, 
та ко зва ни универзитетски романи чи ји се на ста нак ве зу
је упра во за де вет на е сти век. Иако се о тра ди ци ји пи са ња 
уни вер зи тет ских ро ма на да нас го то во ис кљу чи во го во ри у 
кон тек сту ан гло фо не књи жев но сти, тач ни је аме рич ке и бри
тан ске, ро ман ко ји те ма ти зу је уни вер зи тет и уни вер зи тет ско 
ис ку ство, на рав но, ни је ис кљу чи во бри тан ски и се вер но а
ме рич ки, већ гло бал ни кул тур ни фе но мен. 

Сен ти мен тал ни ро ман Studеntеn11 аутор ке Маг да ле не То ре
сен (Маgdаlеnе Тhоrеsеn) из 1863. го ди не мо же мо сма тра ти 
пр вим ро ма ном у нор ве шкој књи жев ној тра ди ци ји где је мо
тив уни вер зи тет ског обра зо ва ња је дан од но се ћих еле ме на
та. Рад ња ро ма на пра ти не срећ ну суд би ну мла ди ћа са се ла 
ко ји се у не при ја тељ ским град ским окол но сти ма бо ри да 
по ста не сту дент ме ди ци не, ка ко би ин сти ту ци о на ли зо ва ним 
зна њем утвр дио и ле ги ти ми сао уро ђе ни ис це ли тељ ски дар. 
Иако овај ро ман стро го узев ни је уни вер зи тет ски ро ман, бу
ду ћи да глав ни ју нак ни ка да не упи су је сту ди је, у ње му мо
же мо пре по зна ти број не еле мен те ко ји ће ка сни је по ста ти 
на ро чи то ва жни и упо тре бља ва ни у јед ном де лу „пра вих“ 
нор ве шких уни вер зи тет ских ро ма на. То су, из ме ђу оста лих, 
мо тив уни вер зи тет ског обра зо ва ња као нај ви ша аспи ра ци
ја, циљ и мо гућ ност нат про сеч них си ро ма шних мла ди ћа, 
ко ја је злат на од ступ ни ца ка осва ја њу ви шег дру штве ног 

10 „The de fa ma tion of the le arnèd in ge ne ral has a long and ve ne ra ble hi story, 
and as a ma jor seg ment of that ca ste, uni ver sity te ac hers ha ve co me un der 
par ti cu larly se ve re and per si stent fi re – partly, I su spect, be ca u se un li ke doc
tors, lawyers or even ci vil ser vants, they are in no po si tion to sho ot back with 
any ef fec ti ve ness“, Shep pard R., нав. де ло, стр. 11.

11 Student. 
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по ложа ја. Дру ги ве о ма ва жан еле мент овог, а и мно гих ка
сни јих ро ма на, је сте кон траст из ме ђу иде а ли зо ва не сли ке 
не за ви сног сту дент ског жи во та и дру штве ног ста ту са са јед
не стра не, и „ре ал не“, при зем ни је ствар но сти сту дент ског 
жи во та. Глад, од ба че ност, ис цр пљу ју ће и са мот нич ко уче ње 
ко ји се већ у овом ро ман тич ном де лу ве зу ју за ин сти ту ци ју 
сту ден та из про вин ци је, до дат но ће се раз ви ја ти и про ду
бљи ва ти у ро ма ни ма де вет на е стог ве ка, да би по ста ли не 
са мо оп шта ме ста у уни вер зи тет ском ро ма ну овог раз до
бља, већ и не ки од нај у пе ча тљи ви јих опи са пси хо ло шких 
ефе ка та гла ди, пат ње, че жње, не ма шти не и од ба че но сти у 
нор ве шкој књи жев но сти.

Реч је о опи си ма у ро ма ну Bоndеstudеntаr, ко ји би се на срп
ски мо гао пре ве сти као Студентисасела, Ар неа Гар бор га 
из 1883. го ди не, ко ји са ви ше си гур но сти мо же мо на зва ти 
пр вим уни вер зи тет ским ро ма ном у нор ве шкој књи жев но
сти. По ре ђе ња ра ди, Мор ти мер Прок тор (Моrtimеr Prоctоr) 
и Џон Ла јонс (Јоhn Lyоns) на во де да се по че ци уни вер зи тет
ског ро ма на у Ве ли кој Бри та ни ји и Аме ри ци ве зу ју за пр ву 
по ло ви ну 19. ве ка, а да зна чај ни је ме сто до би ја ју тек сре ди
ном тог ве ка.12 

Пр ви уни вер зи тет ски ро ман у Ве ли кој Бри та ни ји је, пре
ма Прок то ру, ви ше том ни ро ман Џо на Гиб со на Ло кар та 
(Јоhn Gibsоn Lоckhаrt) RеginаldDаltоn: А Stоry оf Еnglish
UnivеrsityLifе из 1823. го ди не, а Ла јонс на во ди де би тант
ски, ано ним но об ја вље ни сен ти мен тал ни ро ман На та ни је ла 
Хо тор на (Nаthаniеl Hаwthоrnе), Fаnshаwе, из 1828. го ди не.13 

Уни вер зи тет ски ро ман, као жа нр,14 у ан гло фо ној ли те ра ту
ри по знат као univеrsityfictiоn, cаmpusnоvеlили univеrsity
nоvеl,15 у нај ши рем сми слу под ра зу ме ва све оне ро ма не чи ји 
су цен трал ни ли ко ви, ме сто рад ње или за плет уско ве за ни за 
уни вер зи тет ску сре ди ну или за не ку дру гу ви со ко школ ску 
ин сти ту ци ју, по пут ко ле џа, а њи хо ве те ме се нај у же од но се 

12 Пра ва екс пан зи ја овог жан ра у се вер но а ме рич кој и бри тан ској књи жев
но сти се нај че шће ве зу је за 1950е го ди не. „The aca de mic no vel pro per 
do esn’t start un til the 1950s, but the re are ni ne te enthcen tury pre cur sors”, 
Sho wal ter E., нав. де ло, стр. 6. 

13 Ви ди: Proc tor M., TheEnglishUniversityNovel, Ber ke ley 1957, VII; i Lyons 
J. O., TheCollegeNovelinAmerica, Car bon da le 1962, стр. 5.

14 По не кад се го во ри о по джан ру. Ви ди: Be van D., In tro duc tion, in: Univer
sityFiction, eds. Be van D., Am ster dam 1990, стр. 3.

15 Реч је о го то во не знат ном тер ми но ло шком не сла га њу. У бри тан ској ли
те ра ту ри се пред ност да је тер ми ну universityfiction, док се у се вер но а ме
рич кој тра ди ци ји че шће ко ри сте: campusnovel, universitynovelili college
novel. Ви ди: Mews S., The Pro fes sor’s No vel: Da vid Lod ge’s Small World, 
MLN, vol. 104, nr. 3, Ger man Is sue (1989), стр. 713726.
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на про бле ме ве за не за уни вер зи тет и уни вер зи тет ску за јед
ни цу. За ни мљи во је при ме ти ти да сва три по ме ну та ро ма
на из нор ве шке, бри тан ске и аме рич ке књи жев но сти, ко ји 
озна ча ва ју по че так жан ра, ко ри сте пер спек ти ву сту де на та. 
У њи ма су про фе со ри и уни вер зи тет ска упра ва углав ном 
у другом пла ну, све де ни на про сте, схе ма ти зо ва не ли ко
ве, но си о це од ре ђе них иде о ло ги ја, ко ји по ма жу, осу је ћу ју 
или бе ле же на ме ре про та го ни сте. Ро ма ни се не ин те ре су
ју за струк ту ру и устрој ство уни вер зи тет ског обра зо ва ња, 
дру гим ре чи ма, ди рект но ис тра жи ва ње и кри ти ка уни вер
зи тет ског си сте ма из о ста је, а фо кус је упра во на ис ку стви
ма сту де на та у су сре ту са уни вер зи тет ом, про фе со ри ма, но
вом сре ди ном и но во сте че ним иден ти те том и дру штве ном 
позици јом и уло гом.

Ин те ре со ва ње ро ма но пи са ца сре ди ном де вет на е стог ве ка за 
лик сту ден та де лом се мо же об ја сни ти већ по ме ну тим ши
ре њем уни вер зи тет ског обра зо ва ња, бу ду ћи да ово ис ку ство 
по ста је бли ско све ве ћем бро ју љу ди, ко ји ма ова те ма са мим 
тим по ста је пре по зна тљи ва и за ни мљи ва.16 Дру ги раз лог је 
ви ше књи жев ноисто риј ске при ро де, а ти че се све ве ћег ин
те ре со ва ња књи жев ни ка за пе ри од адо ле сцен ци је, за на ро
чи то до ба у људ ском жи во ту, а на ро чи то жи во ту мла ди ћа, 
ко је пред ста вља пре лаз из де тињ ства у од ра сло до ба. По чев 
од Вол те ро вог Кандида (1759), пре ко Ге те о вог ро ма на Јади
младогВертера (1774), ста са ва ње и ин те гра ци ја мла дог чо
ве ка у дру штве не струк ту ре по ста ју јед на од оми ље них те ма 
ка ко ро ман ти чар ске, та ко и пред ре а ли стич ке и ре а ли стич ке 
књи жев но сти де вет на е стог ве ка, тре ти ра не нај че шће у фор
ми билдунгсромана, или „ро ма на о од ра ста њу“. 

По зи ци ја тек упи са ног сту ден та ну ди са вр ше ну гра ђу за 
илу стра ци ју овог про це са, ка ко је још 1898. го ди не при ме
тио ен гле ски пи сац Џорџ Сејнтсбе ри (Gеоrgе Sаintsbury): 

“The re can be, or sho uld be, few pas sa ges in li fe with gre a ter 
ca pa bi li ti es than that when a man is for the first ti me al most 
his own ma ster, for the first ti me wholly ar bi ter of what so e ver 
sports and what so e ver stu di es he shall pur sue, and when he is 
su bjec ted to lo cal, hi sto ri cal and ot her in flu en ces, sen sual and 
su pra sen sual, such as might not only ’draw three so uls out of a 
we a ver,’ but in fu se so met hing li ke a soul even in to the stu pi dest 
and most gra ce less of boys”.17

16 Прок тор на во ди да уни вер зи тет ски ро ман за сво ју по пу лар ност ду гу је 
упра во по пу ла ри за ци ји уни вер зи тет ског обра зо ва ња по сте пе но по ста је 
бли ска све ве ћем бро ју љу ди. Proc tor M., нав. де ло

17 Sa int sbury G., No vels of Uni ver sity Li fe, Macmillan’sMagazine, LXXVII, 
343, qtd. in Lyons, 1898, str. 1314.
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Иде ја да про све ће ност и обра зо ва ње ко ји се сти чу на уни
вер зи те ту во де и до мо рал ног ста са ва ња мла дих љу ди су, 
из ме ђу оста лих, усло ви ли то да ће пр ви уни вер зи тет ски 
ро ма ни, ко ји се фо ку си ра ју на сту ден те, пре у зе ти не ке бит
не од ли ке билдунгсромана, или да ће их тра ди ци о нал на 
књижевна кри ти ка угра ди ти у тра ди ци ју ро ма на о од ра ста
њу, као што је слу чај са ро ма ном Bоndеstudеntаr.18 

Тек је 1990. го ди не швед ски исто ри чар књи жев но сти Клас 
Алунд (Clаеs Аhlund) у сво јој док тор ској ди сер та ци ји пред
ло жио да би овај ро ман, као и број ни дру ги нор ве шки, дан
ски и швед ски ро ма ни из де вет на е стог ве ка, мо гли при па
да ти жан ру уни вер зи тет ског ро ма на, а не не ким дру гим 
жанро ви ма или по джан ро ви ма.19

Ме ђу тим, то ком де вет на е стог и по чет ком два де се тог ве ка, 
ин те ре со ва ње за сту ден та и ње гов до жи вљај ака дем ског 
све та по ла ко је ња ва, да би се, гру бо ре че но, од пе де се тих 
го ди на два де се тог ве ка у бри тан ској и аме рич кој књи жев
но сти фо кус уни вер зи тет ских ро ма на пре ба цио на дру ге 
чла но ве уни вер зи тет ске за јед ни це: про фе со ре и уни вер зи
тет ску упра ву, као и на ин тер не про бле ме и ма хи на ци је уну
тар ин сти ту ци ја ви со ког обра зо ва ња. У Аме ри ци се 1960
тих об ја вљу је дво стру ко ви ше ро ма на о про фе со ри ма20 не го 
о сту ден ти ма, а Иан Кар тер (Cаrtеr) та ко ђе бе ле жи сли чан 
пре о крет у бри тан ским уни вер зи тет ским ро ма ни ма.21 Осим 
то га што у ан гло а ме рич кој књи жев ној тра ди ци ји, овај пе ри
од пред ста вља про цват жан ра, та да на ста ју и не ки од кла
си ка уни вер зи тет ског ро ма на. У Се вер ној Аме ри ци то су, 
из ме ђу оста лих, Grоvеs оf Аcаdеmе Ме ри Ме кар ти (Маry 
МаcCаrthy) из 1952. го ди не и ПнинВла ди ми ра На бо ко ва 
из 1957. го ди не. У Ве ли кој Бри та ни ји 1957. го ди не из ла зи 
ро ман СрећниЏимКин гзли ја Еј ми са (Kingslеy Аmis:Lucky
Јim) ко ји се че сто сма тра пре крет ни цом у на чи ну пи са ња 

18 Ов де је ва жно ис та ћи да уни вер зи тет ски ро ман уоп ште под ра зу ме ва, по
пут пу то пи сног ро ма на, жан ров ски син кре ти зам, па мо же има ти еле мен
те билдунгсромана, са ти рич ног ро ма на, сен ти мен та ли стич ког ро ма на, 
ро ма на са кљу чем; за тим не ке еле мен те из не фик ци о нал них жан ро ва, 
по пут ауто би о гра фи је, до ку мен тар них ро ма на и ме мо а ра. 

19 Ahlund C., DenSkandinaviskaUniversitetsromanen18771890, Stoc kholm 
1990.

20 Џе фри Ви ли јамс ро ма не о про фе со ри ма на зи ва:academicnovels, и на 
тај на чин их из два ја од ро ма на ко ји се кон цен три шу на сту ден те: campus
novels.Wil li ams J. J., The ri se of the Aca de mic No vel, AmericanLiterary
History br. 3, 2012, стр. 562.

21 Car ter I., AncientCulturesofConceit:BritishUniversityFictioninthePost
WarYears, Lon don 1990; Kra mer J. E., TheAmericanCollegeNovel:An
AnnotatedBibliography, 2nd Edi tion, Lan ham 2004.  
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уни вер зи тет ских ро ма на,22 по кре ћу ћи низ ка ри ка ту рал них, 
ко мич них и са ти рич них пред ста ва уни вер зи тет ских про
фесо ра ка кви су Мо рис Зеп и Фи лип Сво лоу из ар хе тип ских 
уни вер зи тет ских ро ма на Деј ви да Ло џа (Заменаместа:при
чаодвакампусаиз 1975. и Малијесвет из 1984. го ди не), 
или Ха у ард Кирк из ро ма на ТhеHistоryМаn (1975) Мал кол
ма Бред бе ри ја (Маlcоlm Brаdbury).23 

Осим то га, ка ко при ме ћу је Ше пард, бри тан ски уни вер зи тет
ски ро ма ни од 1960их го ди на ожи вља ва ју ста ре сте ре о тип
не пред ста ве уче них љу ди као ко мич них лу да, ли це ме ра или 
су јет них, амо рал них опор ту ни ста, ко је ће се одр жа ти до да
нас.24 Јед на од основ них ка рак те ри сти ка ро ма на о уни вер зи
те ту у пе ри о ду од око 1950. го ди не је сте кри тич ност и ана
ли тич ко про ма тра ње по сту ла та и функ ци о ни са ња уни вер зи
те та. У бри тан ској књи жев но сти, че шће не го у аме рич кој, 
ин тро спек тив ни ка рак тер ро ма на је скоп чан са ху мо ром, а 
на гла ша ва ње људ ских сла бо сти чи ни ове ро ма не бли ским 
ко ме ди ји ка рак те ра.

У нор ве шкој књи жев но сти пак не мо же мо уочи ти па ра ле лан 
про цес. Про цват уни вер зи тет ског ро ма на ко ји се у ан гло а
ме рич кој исто ри ји књи жев но сти ве зу је за сре ди ну два де се
тог ве ка, у Нор ве шкој мо же мо ре ги стро ва ти тек по чет ком 
де ве де се тих го ди на про шлог ве ка, иако се уни вер зи тет ски 
ро ман пи ше то ком чи та вог два де се тог ве ка, до ду ше не у 
то ли ком бро ју. Ме ђу нај по зна ти јим ро ма ни ма су: Syndеrеi
sоmmеrsоl (Грешници под летњим сунцем) Си гур да Ху е ла 
(Si gurd Hоеl) из 1927. го ди не, о гру пи сту де на та и сту дент
ки ња ко ји пре и спи ту ју сво је род не, ин те лек ту ал не и кул
тур не по зи ци је, као и пси хо ло ги ју, емо ци је и сек су ал ност; 
АрилдАснес,1970 Да га Сул ста да (Dаg Sоlstаd) из 1971. го
ди не о не мо гу ћој по зи ци ји сло бод ног ин те лек ту ал ца у го
ди на ма на кон сту дент ског и рад нич ких про те ста око 1968. 
го ди не, и ко нач но Svеvеоvеr vаtnа (Дизатисенад водом) 
ху мо ри стич ки ро ман са еле мен ти ма над ре а ли зма Раг на ра 

22 Ви ди: Shep pard R., From Nar ra go nia to Elysi um: So me Pre li mi nary Re flec
ti ons on the Fic ti o nal Ima ge of the Aca de mic, in: UniversityFiction, eds. 
Be van D., Am ster dam 1990.

23  „The lat ter half of the 1960s was to see the be gin ning of a gro wing cho rus 
of cri ti cism that be ca me in cre a singly bit ter [...] The in dic tment of the en ti re 
uni ver sity ex pe ri en ce of this pe riod is pa in fully ex ha u sti ve, but cho o ses to 
con demn with par ti cu lar vi ru len ce the on ce re ve red uni ver sity te ac her – and 
it is an in dic tment which con ti nu es to this day. His – only in fre qu ently hers 
– is a world of tri via and per ve sion, of va nity and de ce it, of pla gi a rism and 
gra tu i ti o u sness, of pa tro na ge and pre ten ti o u sness, of per so nal advan ta ge rat
her than the pur su it of le ar ning.“ Be van D., нав. де ло, стр. 34.

24  Из ме ђу оста лих ви ди Shep pard R., нав. де ло, стр. 29, 42; Be van D., нав. 
де ло.
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Хо влан да (1982) о сту ден ту из про вин ци је ко ји до ла зи на 
сту ди је у Бер ген око 1970. го ди не. Већ на пр ви по глед, ја
сно је да су ова де ла још увек пре те жно за ин те ре со ва на за 
ко ме ди је и дра ме мла дих љу ди ко ји ис тра жу ју се бе и сво
је по зи ци је у дру штву и на сту ди ја ма. Иако Арилд Аснес, 
про та го ни ста исто и ме ног Сул ста до вог де ла, у тре нут ку ко ји 
об у хва та рад ња ро ма на ни је ви ше сту дент, за ње гов пор трет 
је кључ на чи ње ни ца да је то ком тур бу лент не 1968. го ди не 
ак тив но уче ство вао у сту дент ским про те сти ма, те да ње гов 
лик илу стру је ре ак ци је мла дих ин те лек ту а ла ца на по сле ди
це по ли тич ког ан га жма на.

Осим овог, за чу ђу ју ће се ма ли број ро ма на об ја вље них 
око 1970. го ди не у Нор ве шкој, али и у Ве ли кој Бри та ни ји 
и Аме ри ци кон цен три ше на гло бал не по ли тич ке не ми ре на 
уни вер зи те ту. Вр ло че сто ће ли ко ви би ти усло вље ни про ме
ње ном по ли тич ком кли мом на уни вер зи те ти ма, као Бред бе
ри јев по мод ни ле ви чар Ха у ард Кирк, али ипак, ка ко на ла
зи Ви ли јамс, „thе mајоr trеnd оf thе 1970s аnd 1980s wаs thе 
аffаir nоvеl [...] thе 1970s аnd 1980s nоvеls invеrt thе stаndаrd 
mаrriаgе plоt аnd turn оn а prоfеssоr’s аdultеry, typicаlly with а 
studеnt“.25 Иако се Ви ли јамс од но си пр вен стве но на аме рич
ки уни вер зи тет ски ро ман, исти за кљу чак ва жи и за ро ма не 
пи са не у Ве ли кој Бри та ни ји: Ло џов ро ман Замена места
пред ста вља јед ног бри тан ског и јед ног аме рич ког про фе со
ра књи жев но сти на ше сто ме сеч ној сту диј ској раз ме ни при
ли ком ко је је дан за и ста пре у зи ма по зи ци ју дру го га ка ко на 
про фе си о нал ном, та ко и на при ват ном пла ну. 

Пре ва ра ме ђу ко ле га ма и сек су а ли зо ва ни од но си са сту ден
ти ма до да нас оп ста ју као вр ло че сти мо ти ви уни вер зи тет
ских ро ма на, иако са по не кад пре о кре ну тим уло га ма, па ће
мо 2006. го ди не у ро ма ну нор ве шке аутор ке Хе ле не Ури Dе
bеstеblаntоss, или: Најбољимеђунама, чи та ти о су ко бу две 
моћ не про фе сор ке лин гви сти ке од ко јих се јед на опу шта у 
на руч ју сво јих сту де на та, док дру га ма ни пу ли ше и сек су ал
но ис ко ри шћа ва сво је на ив не му шке ко ле ге. „Тhе аcаdеmic 
nоvеl оf аdultеry might rеflеct АnglоАmеricаn аttitudе tоwаrd 
intеllеctuаls, fin ding thеm tо bе mоrаlly suspеct“, сма тра Ви
ли јамс,26 што Ше пард да ље ту ма чи као од раз при ми тив ног 
стра ха ко ји дру штво тра ди ци о нал но га ји пре ма на уч ни ци
ма чи је су ак тив но сти, укљу чу ју ћи и сек су ал не, на мар ги
ни дру штва, те из ми чу мо рал ној кон тро ли и за ко ну.27 Кре а
тив на по тен ци ја на уч ни ка је у ро ма ни ма че сто у ди рект ној 

25 Wil li ams J. J., нав. де ло, стр. 564565.
26 Исто, стр. 565.
27 Shep pard R., нав. де ло, стр. 22, 2829.
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спре зи са сек су ал но шћу, као у слу ча ју оста ре лог Ар ту ра 
Кинг фи ше ра у Ло џо вом ро ма ну Малијесвет, што за јед но 
са аван гард ним ми шље њем и не кон вен ци о нал но шћу чи ни, 
на из глед за луд не, про фе со ре и уни вер зи тет у нај ма њу ру ку 
сум њи вим обич ном чо ве ку.

Вр ло је ва жно ис та ћи, су ми ра ју ћи овај пре глед, да су мно
ги пи сци уни вер зи тет ских ро ма на на кон 1970. го ди не исто
вре ме но уни вер зи те ски про фе со ри, нај че шће про фе со ри 
књи жев но сти, што њи хо вим фик тив ним пред ста ва ма уни
вер зи тет ског жи во та да је до дат ни кре ди би ли тет, али и утвр
ђу је ста ре сте ре о ти пе. Ме ђу тим, би ло би по гре шно ре ћи да 
је основ ни мо тив пи са ца од ма зда или ди рект но исме ва ње 
ака дем ске сре ди не. Мо же се, ако је уоп ште мо гу ће или свр
сис ход но го во ри ти о по тен ци јал ним мо ти ви ма ко ји во де 
на стан ку де ла, ука за ти на по тре бу да се кри ти ком, са ти ром 
или бур ле ском ис тра же струк ту ре и по зи ци је ака дем ских 
ин сти ту ци ја у од но су на њи хо во ме сто и уло гу у дру штву.

За и ста, уни вер зи тет ски ро ма ни се мо жда нај бо ље мо гу раз
у ме ти као од го во ри или ре ак ци је на си ту а ци ју и по ја ве у 
чи та вом дру штву и кул ту ри уоп ште, а не са мо у уре ђе њу 
уни вер зи те та, ни ти одво је но од оп штих књи жев них тен ден
ци ја, као што је че сто слу чај.28 По сма тра мо ли, ка ко пред ла
же Мал колм Бред бе ри (Маlcоlm Brаdbury),29 уни вер зи тет ске 
ро ма не у Ве ли кој Бри та ни ји и Аме ри ци 60их и 70их го
ди на у окви ру иде ја „но вог ли бе ра ли зма“ и ин те лек ту ал не 
са мо кри ти ке ко је су обе ле жи ле овај пе ри од у кул ту ри две 
зе мље, ја сно нам је ода кле та ко сна жно ис пи ти ва ње по зи
ци је ин те лек ту ал ца и ин те лек ту ал них ин сти ту ци ја ка кав је 
уни вер зи тет упра во у том пе ри о ду.

Оту да у нор ве шкој књи жев но сти тек 1990их го ди на до ла
зи до про бо ја уни вер зи тет ског ро ма на, ко ји је од го ва рао и 
по но вље ном ин те ре со ва њу за овај жа нр у ан гло а ме рич кој 
књи жев но сти по след ње де це ни је два де се тог ве ка. Ово је 
пе ри од ра ци о на ли за ци је и пре у ре ђе ња нор ве шког мо де ла 
др жа ве со ци јал ног ста ра ња, ка да се уни вер зи те ти, по пут 
дру гих др жав них ин сти ту ци ја, по ла ко одва ја ју од др жав них 
суб вен ци ја, а рад уни вер зи те та све ви ше по чи ње да за ви си 
од при ват ног ка пи та ла. Мер кан ти ли за ци ја обра зо ва ња и ис
тра жи ва ња, као са мо је дан од про из во да та ко зва ног „но вог 
јав ног упра вља ња“ (nеw pu blic mаnаgеmеnt) ко је се од ра зи
ло на све сег мен те нор ве шког, али и бри тан ског и аме рич ког 

28 Упо ре ди: Shep pard R., нав. де ло, стр. 21, 42; i Wil li ams J. J., нав. де ло, 
стр. 569.

29 Brad bury M. i Cam pus Fic ti ons, in: UniversityFiction, eds. Be van D., Am
ster dam 1990, стр. 52.
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дру штва, на нео би чан на чин је при бли жи ло уни вер зи тет и 
уни вер зи тет ску за јед ни цу остат ку дру штва. По пу лар ност 
уни вер зи тет ског ро ма на то ком де ве де се тих го ди на и пр
ве де це ни је два де сет пр вог ве ка се, на не ки на чин, за сни ва 
на то ме што они, кон цен три шу ћи се на је дан је дин стве ни 
сег мент дру штве не ствар но сти, ко ји, по сво јој де фи ни ци ји, 
пред ста вља цен тар ху ма ни зма, од ра жа ва ју оп ште про бле
ме и пре о ку па ци је чи та вог сред њег сло ја у дру штву. Ка ко 
Ви ли јамс при ме ћу је за аме рич ки уни вер зи тет ски ро ман 
по след њих го ди на два де се тог ве ка, уни вер зи тет ви ше ни је 
„азил“, већ цен трал но ме сто су ко ба кул ту ре, а уни вер зи тет
ски ро ман по ста је на лик „ро ма ну с кљу чем“ о са вре ме ним 
по ли тич ким до га ђа ји ма.30

У са вре ме ним нор ве шким, али и у бри тан ским и аме рич ким 
ро ма ни ма сре ћу се за то но ве ин тер пре та ци је уни вер зи тет
ских про фе со ра. Про фе сор ка књи жев но сти, Сул вејг, у ро ма
ну Ukе43 (Четрдесеттрећанедеља) Ха не Ешта вик (Hаnnе 
Ørstаvik) из 2002. го ди не, ви ше ни је мар ги нал на фи гу ра или 
ко мич ни, пе дант ни еру ди та, већ је са свим обич на за по сле на 
же на чи ји је дан ис пу њен сва ко днев ним бри га ма, ра до сти
ма и пре о ку па ци ја ма. На кон ча са са сту ден ти ма, од ла зи на 
ка фу са при ја те љи ца ма, раз го ва ра о по слу, ко ле га ма, руч
ку, бри не се о члан ку ко ји мо ра сти ћи у ро ку, за љу бљу је се, 
спре ма ве че ру и раз ми шља где ће пу то ва ти за вре ме од мо ра. 
Та ко ђе чест про та го ни ста уни вер зи тет ских ро ма на од де ве
де се тих до да нас је сре до веч ни про фе сор ко ји се су о ча ва са 
про фе си о нал ним раз о ча ре њи ма, кри зом иден ти те та, нео д
луч но шћу и гу бит ком ауто ри те та, ка кав је про фе сор Ан дер
сен у ро ма ну НоћпрофесораАндерсенаДа га Сул ста да из 
1994. го ди не. Ко нач но, у по след њих не ко ли ко го ди на не ки 
од но вих про та го ни ста уни вер зи тет ских ро ма на су лек то ри, 
аси стен ти у на ста ви, са рад ни ци и за ме не, ко ји има ју нео п
ход но ака дем ско обра зо ва ње, али не и стал ну по зи ци ју на 
уни вер зи те ту, ка кав је Пол из ро ма на KingsоfInfinitеSpаcе 
(2004) Џеј мса Хај нса (Јаmеs Hynеs), ко ји, на кон што му је 
ис те као ста тус лек то ра, ра ди у фа кул тет ској ад ми ни стра
ци ји и пи та се: „Hоw hаd hе wоund up hеrе? [...] Hе hаd а 
Ph.D. frоm а wеllrеgаrdеd univеrsity; hе hаd wоn аwаrds, fоr 
chrissаkе [...] Hе’dаlmоstbееnаFulbright!“.31

Лик про фе со ра у по след њих два де сет го ди на да кле гу би не
ка да шњу ауру ми стич но сти, по све ће но сти или екс цен трич
но сти, и ње го ве дра ме по ста ју дра ме свих за по сле них људи. 

30 „Rat her than the asylum, the uni ver sity was as su med to be a main bat tle fi eld 
of Ame ri can cul tu re, and the aca de mic no vel be ca me a kind of ro man à clef 
of cu rent cul tu ral po li tics“. Wil li ams J. J., нав. де ло, стр. 570.

31 Hynes J., KingsofInfiniteSpace, New York 2004, стр. 24.
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Мла ди чла но ви уни вер зи тет ске за јед ни це се пак упор но 
бо ре за ут ври ђи ва ње сво је по зи ци је на уни вер зи те ту, као и 
у уни вер зи тет ским билдунгсроманима де вет на е стог ве ка, 
али се у да на шњим ро ма ни ма њи хо ва бор ба ве ћи ном пред
ста вља као уза луд на бу ду ћи да о њи хо вом успе ху од лу чу ју 
струк ту ре из ван уни вер зи те та. Екс пан зи ја ро ма на о уни вер
зи те ту у нор ве шкој, аме рич кој и бри тан ској књи жев но сти 
на кон 2000. го ди не се, са јед не стра не, мо же об ја сни ти све 
ве ћом при сут но шћу уни вер зи те та у дру штву: сту ди ра ње 
ви ше ни је при ви ле ги ја ма ло број них, већ уоби ча је но ис ку
ство,32 а уни вер зи тет ска кул ту ра ма сов на кул ту ра. Са дру ге 
стра не, а у ве зи са по пу ла ри за ци јом уни вер зи тет ског обра
зо ва ња, на ро чи ту за ин те ре со ва ност пи са ца, а на ро чи то де
би та на та, за те ме ко је се ти чу уни вер зи те та се мо гу об ја
сни ти и чи ње ни цом да су мно ги од њих сту ди ра ли, то ком 
сту ди ја по ха ђа ли курс кре а тив ног пи са ња, или су на не ки 
на чин ве за ни за уни вер зи тет.33 Ака дем ска сре ди на је сто га 
и пи сци ма и чи та о ци ма да нас ре ла тив но бли ска, по став ши 
део обич не сва ко дне ви це, а фи гу ре сту де на та и про фе со ра 
да ле ко кон вен ци о нал ни је не го сре ди ном два де се тог или де
вет на е стог ве ка, ка да се у Ве ли кој Бри та ни ји, Аме ри ци и 
Нор ве шкој об ја вљу ју пр ви уни вер зи тет ски ро ма ни.
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UNIVERSITY IN LITERATURE: UNIVERSITY NOVEL IN  
ANGLOAMERICAN AND NORWEGIAN LITERATURE 

 

Abstract

In Western literature University has long been imagined as a 
metaphorical “ivory tower“ whose inhabitants had very little to do with 
the “common man”. However, the insular character of the academe 
did all but inhibit the development of a very vivid imagery concerning 
scientists, university professors and students. The stereotypical 
portraits of scholars as buffoons or occult magicians formed in early 
narratives like Plato’s dialogues and medieval legends, have survived 
to this day in global popular culture. In the nineteenth century, the 
literatures of Norway, Great Britain and North America saw the birth 
of a new genre: theuniversity novelwhich was primarily concerned 
with depicting certain segments of the academe. The new rather 
romanticized or optimistic representations which have emerged in these 
novels can be interpreted in relation to the gradual popularization of 
university education in the respective countries. In the AngloAmerican 
context, a real breakthrough occurred in the 1950s and 1960s, with the 
publication of several classics of the genre. In Norway, the university 
novel did not expand until the 1990s, coinciding with a renewed 
interest in the genre in the Englishspeaking world. The world of 
academia evoked in these often satirical works is quite different from 
the world of the nineteenthcentury novels, as they explore ideological 
debates of the time, question the postulates of the academia, and 
for the first time present the university man as the “common man”. 
 

Keywords:universitynovel,Norwegianliterature,Britishliterature,
Americanliterature,„Bildungsroman“,stereotypes
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The last two decades have been marked by a resurgence of 
interest in the nineteenth century, its literature and literary 
figures, its tropes and recurrent themes, its cultural values and 
practices and the questions of its enduring influence on the 
present. Even though literary returns to the Victorian era are far 
from new, since the beginning of the 1990s the sheer volume of 
literary and film revisions and rewritings has inspired critical 
discussions on the nature and source of this fascination. Sarah 
Waters’ trilogy on lesbian love in the Victorian age which has 
met with roaring public interest and critical acclaim, novels by 
Michel Faber and A. S. Byatt, the various literary afterlives of 
JaneEyre and even the controversial Dickens World theme park 
in Chatham, UK all pose notable examples. The phenomenon 
has inspired the rise of neoVictorian studies as an academic 
field in its own right, and in 2008 a journal of the same name 
was launched in order to provide a forum for the debate on the 
ways the nineteenth century is reworked and refracted through 
various contemporary lenses. In addition, Rodopi started a series 
of volumes theorising different aspects of the neoVictorian in 
2010, with three volumes out so far and another one due. 

The fascination of the contemporary mind with the nineteenth 
century goes beyond the scope of literary or theoretical 
exploration. In fact, it is in popular culture as much as in critical 
debates that the Victorian has been reimagined and recast, 
if not more. Some of the key literary works of the nineteenth 
century, not necessarily from the British literary context, have 
been adapted for the cinema or featured in TV productions. Film 
producers have also focussed on representing major Victorian 
figures, fictional or biographical, or simply employing Victorian 
settings or tropes. Since the turn of the millennium, audiences 
worldwide have enjoyed Dorian Gray, the screen version of 
Wilde’s novel(dir. Oliver Parker, 2009), two Sherlock Holmes 
movies (dir. Guy Ritchie, 2009 and 2011), From Hell (dir. 
Albert and Allen Hughes, 2001), inspired by Alan Moore and 
Eddie Campbell’s 1999 graphic novel dealing with Jack the 
Ripper, SweeneyTodd:DemonBarberofFleetStreet (dir. Tim 
Burton, 2007), based on a murderer figure from Victorian penny 
narratives and adapted from a Broadway musical, ThePrestige 
(dir. Christopher Nolan, 2006) and The Illusionist (dir. Neil 
Burger, 2006), both relying on the tropes of illusion and stage 
magic, and the list just goes on. The Queen herself was made the 
protagonist of one such production in YoungVictoria(dir. Jean
Marc Vallée, 2009). Most of these productions have been hugely 
successful on a global scale. 

The popularity of the neoVictorian can be seen as part of 
a wider proliferation of historical fiction set in other periods, 
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where notable examples include Hilary Mantel’s Thomas 
Cromwell novels and their double Booker scoop, or the long 
line of films centring on the life of Queen Elizabeth I, to name 
but a few from the British context. Nevertheless, we rarely speak 
of the neoTudor genre, while the neoVictorian has been widely 
terminologically and critically theorized. It is also important to 
stress the relatively recent nature of this boom. Even though the 
direct precursors of the trend date back to the sixties with Jean 
Rhys’ WideSargassoSea(1966) and John Fowles’ TheFrench
Lieutenant’sWoman (1969), and, more broadly speaking, the 
earliest engagements with the Victorian legacy can be found 
within modernist reactions to such legacy, only recently did the 
neoVictorian rise to prominence in such a manner as to merit 
entire conferences and university courses devoted to it, as well 
as the publications previously mentioned.

This lengthy outline of different manifestations of the neo
Victorian and the interest they have provoked is meant to call 
attention to its special status and its peculiar nature. One of the 
key questions raised by critics theorizing the neoVictorian is 
why this period in particular holds such an attraction for the 
contemporary. Why is there a need to return to the Victorian in 
the first place and what is the precise nature of this return? After 
modernist reactions against Victorian belief in linear progress, 
positivism and rationalism, after the substitution of Victorian 
optimism for modernist despair, and with postmodernist 
emphasis on narrative dissolution, the loss of the real and the 
relative nature of all experience and truth, it might strike one 
as odd that authors and readers alike should turn to the “loose 
baggy monsters”, in Henry James’ phrase, and their seemingly 
retrograde narrative styles and treatment of reality. NeoVictorian 
novels frequently reproduce the Victorian model in terms of 
length, structure and narrative conventions, spanning over 
hundreds of pages divided into books and chapters, and the time 
investment necessary might seem a potential deterrent to today’s 
audiences. In addition, such fascination with the (allegedly) 
prim Victorians and their problematic notions about sexuality 
and gender or views of race and empire might seem unlikely and 
at odds with today’s (allegedly) liberal position on these issues. 
On the other hand, it might also seem that the appeal of the neo
Victorian lies precisely in the fact that it provides a return to 
clearcut categories questioned in postmodern narratives and a 
break from postmodernist relativism in favour of earlier, more 
traditional narrative modes, presumably to be used as a kind of 
anchor in an increasingly destabilized turnofthemillennium 
world. If this were the case, the neoVictorian would provide 
little more than an outlet for nostalgia and would also potentially 
indicate tacit agreement with the potentially problematic aspects 
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of the Victorian world view – its attitudes to gender, sexuality, 
class, race and empire – for the sake of period fetishism. Indeed, 
reproducing the period only at the level of easily marketable 
kitsch aesthetic has come under attack more than once.1 

Most critics agree, however, that the neoVictorian genre 
amounts to more than an appreciation of the Victorian aesthetic 
or disinterested historical exploration. They also emphasise the 
difficulty in determining the boundaries of the genre or offering 
a viable definition for it. As MarieLouise Kohlke states in the 
inaugural issue of NeoVictorianStudies,2 the term is understood 
in the broadest possible sense to extend beyond the immediate 
temporal or national scope of Victoria’s reign (18371901) and 
include the whole of nineteenth century as well as other national 
contexts. Critics like Ann Heilmann and Mark Llewellyn (2010) 
emphasise, however, that not all texts set in the Victorian period 
are necessarily neoVictorian, excluding those that do not 
critically engage with the idea of “the Victorian” and which 
simply recycle stereotypical assumptions about the period.3 As 
opposed to such narratives, neoVictorian fiction is markedly 
selfconscious and engages in the processes of adaptation and 
appropriation with the view to exploiting their subversive 
potential. Such fiction repeatedly challenges received (and 
potentially erroneous) notions about the Victorian age and values, 
disrupting the primacy of existing narratives and the objectivity 
of their representations. This is particularly significant since 
“Victorian” has entered the everyday English lexicon, becoming 
somewhat of a buzzword meant to suggest, mostly derisively, 
certain attitudes typically associated with the period, such as 
prudishness, high morality or excessive conventionality.4 The 
question is how to determine which attitudes can be typically 
associated with the period and therefore included in this sense of 
the word, and the neoVictorian project is insistent on asking it.

The subversive potential of the neoVictorian as well as its 
relationship to postmodernism have proven to be a bone of 

1 Critic Mark Llewellyn cites Kate Flint, “Why Victorian?: Response” as an 
apt example.

2 Kohlke M. L., Introduction: Speculations in and on the NeoVictorian 
Encounter, NeoVictorian Studies, 1:1, 2008, pp. 118, p. 2. 30 January 
2013. Ejournal, available at: www.neovictorianstudies.com/past_issues/
Autumn2008/NVS%2011%20MKohlke.pdf.

3 Heilmann A. and Llewellyn M., NeoVictorianism: The Victorians in the
TwentyFirstCentury,19992009, Basingstoke 2010, p. 4.

4 The Shorter Oxford English Dictionary gives the following definition of the 
Victorian in this sense: “[r]esembling or typified by the attitudes attributed 
to the Victorian era; esp. prudish, morally strict; oldfashioned, outdated.”. 
ShorterOxfordEnglishDictionary, Sixth edition, Volume 2, Oxford 2007, p. 
3528.
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contention among the critics, who have both criticised the genre 
as derivative, predictable and indulgent in cheap nostalgic allure, 
and praised its revisionary practices that open up new spaces for 
the marginalised, question the authority of the Victorian original 
and deconstruct its values. The genre has been interpreted both as 
an example of postmodern subversion of master narratives and 
a neoconservative return to those narratives. The relationship 
with the Victorian literary and cultural heritage has also been 
the subject of heated debate. The neoVictorian is said both to 
pay homage to its grand Victorian ancestry and rebel against it. 
Christian Gutleben has been particularly critical of the genre, 
dismissing it as “redundant” and arguing that the radical potential 
of representing nonnormative protagonists has been blunted 
through overuse and is therefore no longer radical.5 While it is 
true that neoVictorian writing runs the risk of descending into 
clichéd representations (both visually and ideologically) and 
that certain tropes have been repeatedly recast and reimagined 
since the genre’s inception (such as the fallen woman), it has also 
been observed that it provides representational spaces hitherto 
unavailable. Samantha Carroll praises the neoVictorian for its 
focus on the previously invisible members of the Victorian (and 
our own?) society and sees it as invaluable in securing positive 
representative models for the marginalised and therefore a 
potential source of social change. Kohlke also contends that 
the genre “may yet prove instrumental in interrogating, perhaps 
even changing, current attitudes and influencing historical 
consciousness in the future”.6

Indeed, the best of neoVictorian fiction seeks to actively engage 
with the contentious issues of the period rather than simply 
reproduce them. Quite tellingly, Jean Rhys’ novel, which is 
seen as one of the urtexts of the neoVictorian genre, is also 
a seminal text of postcolonial fiction. Much like postcolonial 
writing, neoVictorian fiction is often concerned with writing 
back to the nineteenth century and bringing the previously 
socially marginalised, the invisible and the oppressed to the fore. 
Victorian ideas on gender, family and sexuality have proven a 
fertile ground for literary revision, and the neoVictorian mode 
has been particularly of interest to women writers who wish to 
reclaim the female experience or write women back into history. 
Alternative histories that aim to include queer voices also make 

5 Gutleben, qtd. in Carroll S., Putting the ‘Neo’ Back into NeoVictorian: 
The NeoVictorian Novel as Postmodern Revisionist Fiction, NeoVictorian
Studies, 3:2, 2010, pp. 172205, 192. 30 January 2013. Ejournal, available at  
www.neovictorianstudies.com/past_issues/32%202010/NVS%20328%20
SCarroll.pdf.

6 Kohlke M. L., op. cit., pp. 10.
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up a significant portion of the genre and Sarah Waters’ writing 
is a case in point, not only by including the lesbian experience, 
but making it central to the story. However, attempts to redress 
historical wrongs, give voice to the voiceless or recreate the lives 
of othered Victorians cannot fully account for the widespread 
interest in the genre, or in this particular period for that matter. 
What is more, not all neoVictorian texts seem interested in 
illuminating the inequalities or social injustices of the nineteenth 
century. The drive of the neoVictorian does not simply lie in the 
desire to “correct” the nineteenth century, and while many of the 
texts written in the genre are indeed revisionary in this sense, not 
all of them are. 

The status of fictional returns to the nineteenth century is further 
complicated by the fact that they often unearth disturbing 
similarities with the present moment. There is in these narratives 
an ambivalent sense of continuity as well as discontinuity with 
the Victorian period, and it is precisely this tension that is 
explored in much of the creative and critical work in the field. 
The idea that there is an ancestral link between the Victorian and 
the contemporary age is at the forefront of such explorations 
and might explain why the Victorian Bildungsroman proves so 
attractive for much of neoVictorian exploration. For similar 
reasons, neoVictorian fiction often explores the themes of 
ancestry and heritage, family histories and generational shifts, 
traumas from the past that continue to plague the present, 
indicating that this link exists on the personal as well as the social 
level. The neoVictorian is seen as an act of cultural memory, 
all the while highlighting the unreliable nature of memory and 
its susceptibility to misinterpretation and distortion. Haunting 
and spectrality also appear as recurrent tropes, where personal 
and cultural ghosts of the past come to haunt the contemporary. 
In the words of Simon Joyce, “[i]t is tempting to infer from 
[various comparisons of the Victorian age with the present] 
a kind of Victorian vampire that has suddenly reawakened to 
haunt Britain after a century’s rest – except that such positings 
of an essential and unbroken connection with the past appeared 
throughout the twentieth century as well.”7

Indeed, since Victoria’s death in 1901, or since December 1910, 
when “human character changed”, in the words of Virginia 
Woolf, and Britain shifted to modernism, Victorian cultural 
practices and social policies have been repeatedly under 
examination and have regularly appeared in public discourse, not 
only in literature or art, but also in politics and the social arena. 
In 1980s, differing attitudes toward “Victorian values” served to 

7 Joyce S., TheVictoriansintheRearviewMirror, Athens 2007, p. 3.
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define the opposing politics of Margaret Thatcher and Labour 
Party leader Neil Kinnock. Extolled by Thatcher as a model of 
progress and prosperity, they were disparaged by Kinnock as 
synonymous with poverty, misery and social inequality.8 These 
opposing representations indicate that the interpretation of the 
Victorian will inevitably depend on the agenda of the interpreter. 
As a result, many critics have observed that the nature of the 
neoVictorian reveals as much about the time it is created in as 
the period it seeks to reimagine, and that its primary role lies in 
exploring how various received notions about “the Victorian” 
illuminate presentday issues. 

It has been further argued that the turn of the millennium 
brought about a slew of transitional anxieties which have much 
in common with issues plaguing the Victorians, especially in the 
findesiècle period. It is also true that these issues are of global 
nature and transcend British national borders. Reinscription of 
centre and margin contrasted with neocolonialism witnessed at 
the turn of the twentieth century, much of it entailing British/
Western military involvement, major shifts in gender roles 
and the dissolution of stable gender and sexual identities, 
countered by ever louder antireproductive rights proponents, 
a troubled relationship towards the Orient refracted as War on 
Terror, ongoing debates over intelligent design and Darwinian 
evolution, increasing wealth disparity, a technological and 
digital revolution mirroring the industrial revolution of the 
Victorian age and the accompanying concerns: all of these point 
to a troubled historical and sociopolitical moment that reiterates 
much of Victorian unresolved anxieties. This implies that an 
understanding of Victorian concerns and the ways they were 
attempted to deal with might be a means of coping with similar 
concerns in the present. As Alexia Bowler and Jessica Cox have 
suggested, one of the attractions of the neoVictorian is that is 
provides an arena where these insecurities can be explored and 
potentially resolved from a safe distance.9 The tendency of the 
genre to focus on trauma and to represent the nineteenth century 
as essentially traumatic can therefore be said to stem from the 
perception of the present as such, and to be engendered by the 
transitional nature of the period we live in. 

8 More recently, the “Big Society” voluntary services scheme proposed by PM 
David Cameron’s administration has been variously attacked and defended as 
reminiscent both of Victorian policies and of Thatcher.

9 Bowler A. and Cox J., Introduction to Adapting the Nineteenth Century: 
Revisiting, Revising and Rewriting the Past, NeoVictorian Studies, 2:2, 
2009/2010, pp. 117, p. 10. 30 January 2013. Ejournal, available at: www.
neovictorianstudies.com/past_issues/Winter20092010/NVS%20221%20
ABowler%20&%20JCox.pdf.
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These critical discussions frequently employ the metaphor of the 
looking glass or speak of neoVictorian novels as “reflections” 
or “refractions” of the Victorian, where the neoVictorian is 
conceived as a kind of textual mirror, which continually plays 
on the ideas of similarity and difference between the past and the 
present, and in which “our own experiences, thoughnecessarily
distorted, are nevertheless reflected” (my emphasis).10 Joyce 
also discusses the mirror metaphor and even uses it in the title 
of his study, TheVictoriansintheRearviewMirror, explaining 
that “we never really encounter “the Victorians” themselves but 
a mediated image like the one we get when we glance into our 
rearview mirrors while driving. The image usefully condenses 
the paradoxical sense of looking forward to see what is behind 
us, which is the opposite of what we do when we read history 
in order to figure out the future. It also suggests something of 
the inevitable distortion that accompanies any mirror image, 
whether we see it as resulting from the effect of political ideology, 
deliberate misreading, exaggeration, or the understandable 
simplification of a complex past.”11

The mirror is also a telling metaphor from a Lacanian perspective, 
indicating that the neoVictorian phenomenon is perceived as a 
watershed moment for the present time and for the formation 
of its identity and its cultural values. What is more, the neo
Victorian mirror might reflect not only presentday anxieties, 
but project presentday fantasies and unlicensed desires as 
well. Kohlke has noted that the genre “demonstrates a prurient 
penchant for revelling in indecency and salaciousness, as well 
as exposing past iniquities.”12 She calls this elsewhere “literary 
striptease”13, “sexsation”14 and “wet dream of the Victorian 
age”15, to represent how these narratives frequently deliberately 
tease the reader and promise a peеk at the secret history of 
Victorian sexuality. These are not meant simply to offer a 
corrected version of the Victorians, but to provide an uncensored 
and presumably more “authentic” rendition of the age, one that 
reveals its dark underside. The Victorian is seen as possessed of 
a dark, sensational secret, hence the neoVictorian fascination 

10 Ibid., p. 3.
11 Joyce S., op. cit, p. 4. 
12 Kohlke M. L., op. cit., p. 5.
13 Kohlke M. L., The NeoVictorian Sexsation: Literary Excursions into the 

Nineteenth Century Erotic, in: ProbingtheProblematics:SexandSexuality, 
eds. Kohlke M. L. and Orza L., Oxford 2008, pp. 345356,  345. 30 January 
2013. Available at: http://www.interdisciplinary.net/publishingfiles/idp/
eBooks/ptp%202.2.pdf.

14 Ibid., passim.
15 Ibid., p. 352.
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with representing the criminal, sexual and otherwise sensational 
in the Victorian and its frequent flirting with gothic, detective 
or sensation narrative modes. However, the raunchy nature of 
much of neoVictorian rewritings and their interest in the themes 
of pornography, prostitution, sexual trafficking or incest is not 
simply a rediscovery of illicit Victorian sexual practices; the 
oversexualisation of the neoVictorian can be seen as ironic 
commentary on the increasing sexualisation of contemporary 
Western culture. Kohlke argues that “our fascination with the 
Victorian erotic seems to derive largely from depictions of 
such practices as child prostitution and sexual slavery, or of 
the paradox of unchecked libertinism and wilfully maintained 
sexual ignorance. We extract politically incorrect pleasure from 
what now appears comic, perverse, or ethically unimaginable 
as a focus of desire. We enjoy neoVictorian fiction in part to 
feel debased or outraged, to revel in degradation, reading for 
defilement. By projecting illicit and unmentionable desires 
onto the past, we conveniently reassert our own supposedly 
enlightened stance towards sexuality and social progress.”16

In other words, neoVictorian insistence on sex plays up to and 
thus exposes the reader’s voyeuristic expectations. For instance, 
in the opening pages of Faber’s The Crimson Petal and the
White (2002) the reader is invited into the world of Victorian 
prostitution and introduced to the character of Sugar, known for 
her readiness to fulfil any desire, however perverse or degrading, 
and thereby becomes aligned with Sugar’s customers. Kohlke 
also notes that the Victorian era is constructed as the site of 
projected sexual fantasies of excess, much like the Orient was 
constructed as the Victorian’s mysterious, seductive Other.17

The mirror metaphor also alludes to the selfawareness and 
selfreferentiality often exhibited in neoVictorian texts, to 
their rich intertextuality, palimpsestuous nature and diverse 
adaptive practices, and their frequent selfironic stance. Neo
Victorian adaptations frequently openly advertise themselves as 
such, comment on the original text and the differences in the 
two versions, or address the reader and warn against their own 
unreliable nature (“Watch your step”, the catchphrase of The
CrimsonPetal is meant primarily as a word of caution to the 
reader). Despite adopting many of the Victorian narrative styles, 
neoVictorian narratives greatly rely on the play of meaning 
between the original text and its contemporary retelling, much 
of it stemming from subtle or striking alterations in the adopted 
plots, characters or narrative conventions. Intertextuality here 

16 Ibid., p. 346.
17 Ibid., p. 352.
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is understood in its broadest terms, and intertextual allusions 
extend beyond the literary and include cultural practices, like the 
lateVictorian interest in mesmerism and stage magic, significant 
locations, such as Millbank prison in Waters’ Affinity, or the 
historic street of Cheyne Walk, sometime home to an array of 
prominent Victorian figures, reallife Victorian figures recast as 
fictional characters, such as the protagonist of Michèle Roberts’ 
In theRedKitchen, based on the historical figure of Victorian 
medium Florence Cook, or Nikola Tesla in Nolan’s ThePrestige, 
or aesthetic movements of the period, such as the inclusion of 
preRaphaelite motifs. Not only do these references anchor the 
text in familiar period detail, but they also raise questions about 
the selection of detail to be included and its interpretation, about 
the need for such anchorage and whether it adds to the text’s 
authenticity or points to its constructed nature. 

A potentially more truthful, complete version of the Victorian, 
the neoVictorian has also been dismissed as a Baudrillardian 
fake which attracts its readers with a promise of the “real” 
Victorian experience, but delivers only a construct based on the 
repetition and accumulation of essentially empty signifiers of the 
Victorian raised to the status of the real. The endless adaptations 
and reconfigurations are seemingly meant to add another, 
previously absent layer to the representation of the Victorian, 
which would finally help us arrive at the ultimate truth about 
the Victorians and a complete understanding of them (and, by 
extension, us). Instead, the arrival at this truth is continually 
deferred and remains forever elusive, hidden in the dense 
network of adaptations. The multiplicity of perspectives and 
versions of the past, where any is as reliable as the other, probes 
the epistemological boundaries of the Victorian glimpsed in the 
texts of the nineteenth century as well as those created at the 
turn of the twentieth century. The “real” Victorian experience, 
promised by some of the neoVictorian narratives (or their 
marketing departments) remains as potentially diverse as the 
texts produced about it, and ultimately beyond reach. 

The search for truth and the fascination with the sensational 
are also reflected in the fact that detective fiction has been 
particularly appealing to writers working in the neoVictorian 
mode and can be said to mirror our wider cultural fascination 
with the figure of the detective and its many reconfigurations 
in popular culture (seen in the abundance of popular detective 
shows, forensic, scientific or otherwise). Famous detectives and 
famous murderers alike have been repeatedly creatively engaged 
with. Particularly interesting are those narratives in which some 
of the period’s great authors reemerge as sleuths delving into 
the Victorian criminal underworld. Gyles Brandreth’s series 
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featuring Oscar Wilde as a detective solving murder mysteries, 
and Dan Simmons’ Drood which recasts Dickens and Wilkie 
Collins as Holmes and his sidekick seem to suggest that the 
search for truth signified by the detective quest is inextricably 
bound with literature and the process of writing. Furthermore, 
these novels are detective storiescumbiographies, as they 
occasionally step away from the criminal case at hand and slip 
into biographical narratives, providing anecdotal detail from the 
author’s life or casual commentary on various social issues of 
the time (such as the reference to the Rational Dress Society 
campaigning against bodydeforming Victorian fashion in Oscar
WildeandAGameCalledMurder), or exploring serious issues 
such as Dickens’ lifelong affair with Ellen Ternan. The authors 
of these narratives play detectives as much as their literary 
protagonists, trying to pry into the secret life of wellknown 
figures and unearth contrasting or otherwise shocking aspects 
of their personas. The fantastical adventure of Dickens in the 
London underworld is given credence by the sharp contrast 
between his public persona and the reality of his marriage and 
his affair. Reversely, it suggests that the public persona is as 
artificial as Dickens the detective. 

Another result of such narrative play is interesting blending 
of different fictional characters and identities. For instance, 
Dickens in Drood and Wilde in the Brandreth novels both 
necessarily invoke Sherlock Holmes as the archetypal Victorian 
literary detective, and Wilde’s companion in his detective games 
is no other than Arthur Conan Doyle, thus becoming Wilde’s 
own Dr Watson. In turn, Guy Ritchie’s Holmes, played by 
Robert Downey Jr., provides an alternative to Jeremy Brett’s 
portrayal from Granada’s bestloved TV series, and blends the 
figure of the detective with that of the action hero. Other, more 
extreme examples of such fictional blending include TheLeague
ofExtraordinaryGentleman, Alan Moore and Kevin O’Neill’s 
graphic novel from 1999 (further adapted for the screen by dir. 
Stephen Norrington, 2003), which appropriates a number of 
figures from Victorian literature, including Mina Harker, Dorian 
Gray, Dr Jekyll and Mr Hide, and recasts them as superheroes, 
or AbrahamLincoln:VampireHunter (dir. Timur Bekmambetov, 
2012, also based on a novel) which postulates a secret identity 
not only for Lincoln as vampire killer, but also for vampires as 
Confederate soldiers. Such appropriations and imaginative leaps 
create hybrid works that destabilise the original they reproduce 
and can be seen as a manifestation of specifically postmodern 
pastiche practices. 

Whether as revisionary texts that recover Victorian lost voices, 
or playful applications of postmodern literary sampling, neo
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Victorian narratives make powerful statements about the current 
cultural moment. They reveal an uneasy relationship to the past, 
which is seen as the site of trauma and violent discrimination, 
sexual repression or hypocritical morality, as well as the 
potential source of modernday cultural practices and identity. 
These narratives attempt to resolve such tensions and equally 
rely on selecting and foregrounding elements from the Victorian 
tradition as on postmodern textual play and polyphony. It is yet 
to be seen where the Game Called NeoVictorian will head in the 
following years or how it will be judged by future generations, 
but currently it shows no signs of abating and provides a valuable 
space of creative and critical exploration.
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ПРЕДМЕТИ У ОГЛЕДАЛУ СУ БЛИЖЕ НЕГО 
ШТО ИЗГЛЕДА: ФИКЦИОНАЛНИ ПОВРАТАК У 

ДЕВЕТНАЕСТИ ВЕК

Сажетак

Циљ овог рада јесте да се позабави популарношћу 
неовикторијанског жанра у савременој књижевности и 
масовној култури, те да истражи природу таквог фикционалног 
преиспитивања деветнаестог века. Рад се бави глобалним 
размерама овог књижевног и културног феномена, будући да он 
превазилази британске националне оквире и фигурира у ширем 
културном контексту постмодернизма. Неовикторијански текстови 
теже да преиспитају владајуће представе о викторијанској епохи 
и култури, те да истраже у којој се мери савремене друштвене и 
културне појаве могу тумачити као прихватање или одбацивање 
викторијанских вредности. Начини на које ови текстови 
приступају деветнаестом веку разноврсни су колико и реакције на 
њих и крећу се од ревизионарских нарација, које теже да прикажу 
гласове маргиналних група одсутне у канонским викторијанским 
текстовима, до поигравања конвенцијама и поновног осмишљања 
познатих заплета или ликова, уз наглашавање сопствене 
непоуздане или конструисане природе. Они нуде нове родне, 
расне или класне перспективе, те на нов начин приказују женске 
ликове, хомосексуалне везе или свет криминала. Рад указује на 
честу употребу метафоре огледала у критичким и креативним 
текстовима који се баве неовикторијанским жанром, не би ли се 
показало да тај жанр није проста репродукција ранијих традиција 
и конвенција, већ и одраз савремених друштвених и културних 
тензија и дилема, те да су те тензије и дилеме изненађујуће сродне 
онима које су присутне у викторијанском историјском и културном 
контексту. Коначно, рад се бави интертекстуалном природом 
неовикторијанских књижевних и филмских творевина, процесима 
адаптације викторијанске грађе и поигравања постојећим 

текстовима или ликовима, те исходима тих процеса.

Кључнеречи:неовикторијанско,викторијанско,постмодернизам,
огледало,адаптација,интертекстуалност
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Abstract:Thispaperdiscussestheissueofidentityformationfocusing
on the transformative potential of hybridity, in two contemporary
Serbian novels: Gordana Ćirjanić’s The Penultimate Journey1
(Pretposlednje putovanje, 2001) and Tamara Jecić’s Stinky Onion2
(StinkyOnion,2009).Thenovelsrelatethestoriesofdisplacementof
twoSerbianmigrantsat theendofthe20thcentury.Intheirdifficult
endeavor to localize themselves inan increasinglyglobalizedworld,
theprotagonistsnegotiatetheiridentitiesthroughcomputermediated
communication and consumerist societies. Their identity formation
isanalyzedthroughahybridityparadigm,which,asproposedbythe
postcolonialtheoreticianHomiBhabha,hasthepotentialtochallenge
thedominantmechanismsoftheconstructionofmeaningallowingfor
theemergenceofnewmeaningsandidentities.

Key words: identity formation, hybridity, computermediated
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Introduction

The world has always been on the move; since the times of 
pilgrims, people have migrated, been exiled and traversed vast 
distances in search of spirituality, faroff wonders, and economic 

1 Cited hereafter as TPJ
2 Cited hereafter as SO

IVANA MARIĆ
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gain. No matter how (un)successful, the primary goal of these 
stories of displacement was to chart the unknown territories and 
ensure the stability of meaning regardless of the cost. Modern 
displacement stories, however, serve an altogether different 
purpose; their aim is to point to discontinuations, splits and 
contradictions lying at the heart of every place and identity as 
social constructs. With the rapid flow of information, capital and 
people brought about by the globalization and decolonization, 
the concept of identity has been rethought to reflect the complex 
realities of displacement, while challenging the ideas of 
community, nationstate, diasporas, home, culture, belonging. 

Gordana Ćirjanić and Tamara Jecić’s novels follow the stories 
of displacement of two Serbian migrants at the end of the 20th 
century. In their difficult endeavor to localize themselves in an 
increasingly globalized world, the protagonists negotiate their 
identities through and with computermediated communication 
and consumerist societies. Both lay claims to a hybrid identity 
which has a special potential to dismantle the power differential 
and they both consider identity from a third place where it 
actually emerges from and where it is continually remade.

ChallengingIdentity

In view of the displacement brought about by globalizing and 
decolonizing processes, many scholars (Gupta and Ferguson, 
Bhabha) within cultural and postcolonial studies turned to the 
concept of hybridity not only to describe but also to critically 
analyze identity formation.3 Such a concept is used purposefully 
to challenge the essentialist idea of a natural connection between 
identity, culture and place. Computermediated communication, 
online identities and virtual communities are areas of human 
interest that play an important part in dealing with displacement. 
Appadurai’s contention that “there are numerous new forms 
of community and communication that currently affect the 
capability of neighborhoods to be contextproducing rather 
that largely contextdriven”4 illustrates the role of modern 
communication technologies in the shift away from essentialism 
in the processes of identification. He also warns against the 
danger of “opposing highly specialized neighborhoods to these 
virtual neighborhoods” as the virtual ones can “mobilize ideas, 

3 Perhaps as many scholars oppose such a conceptualization of identity. See 
TomlisonJ. Globalization and Cultural Identity, TheGlobalTransformations
Reader, ud. David Held – Anthony McGrew, CambridgeOxfordMalden 
2004.

4 Appadurai A., Modernity at large: cultural dimensions of globalization,
MinneapolisLondon 2006, pp. 195.



132

IVANA MARIĆ

moneys, and social linkages that often directly flow back into 
lived neighborhoods.”5

“Unlike the largely negative pressures that the nationstate 
places on the creation of context by local subjects, the electronic 
mediation of community in diasporas creates a more complicated, 
disjunct, hybrid sense of local subjectivity.”6

With the spread of capitalism embodied in consumer culture, 
even the Self began to be viewed as a potential commodity. 
Joseph E. Davis defines it as “a strategy of cultivating a name 
and image of ourselves that we can manipulate for economic 
gain.”7 Explaining how the idea of progress has turned away 
from discovering lands towards discovering personality, Stephen 
Jones quotes Reisman who claims that “the product now in 
demand is neither a staple nor a machine; it is a personality.”8 
This process takes place in spatial and virtual realities alike, 
opening up different possibilities for identification.

In the contemporary cultural theory, “hybridity” has come to 
be a highly contentious term. Originally used in biology for the 
mixing of different species of plants, hybridity, used primarily 
to foreground racial mixing as a negative practice, became a key 
concern of the 19th and 20th century thought. Hybridity was seen 
as a sign of transgression of established divisions and therefore 
a threat to the established system of values which is partly a 
reason why the term has been accepted in cultural theory. As 
Papastergiagis proposes: “Should we use only words of pure 
and inoffensive history, or should we challenge essentialist 
models of identity by taking on, and then subverting, their own 
vocabulary?”9 

Hybridity is thus conceptualized as emerging in a Third space 
where elements never represent a sum of parts but transform 
each other, giving rise to something different yet retaining 
something of their original shape. Hybridity insists on the 
presence of the excluded Other in the processes of identification 
and representation. In his essay “Culture’s InBetween”, Bhabha 
writes:

5 Ibid.
6 Ibid., pp. 197.
7 Davis J., The Commodification of Self, The Hedgehog Review: Critical
ReflectionsonContemporaryCulture,vol. 5, no. 2, 2003, pp 41.

8 Jones S., The Internet and its Social Landscape, VirtualCulture:Identityand
CommunicationinCybersociety, eds. Steven Jones, LondonThousand Oaks
New Delhi 1998, pp 22.

9 Papastergiagis N., The Turbulence of Migration:Globalization,
DeterritorializationandHybridity.CambridgeOxfordMalden 2000, pp 169.
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“Strategies of hybridization reveal an estranging movement in 
the ‘authoritative’, even authoritarian inscription of the cultural 
sign. At the point at which the precept attempts to objectify itself 
as a generalized knowledge or a normalizing, hegemonic practice, 
the hybrid strategy of discourse opens up a space of negotiation 
where power is unequal but its articulation may be equivocal. 
Such negotiation is neither assimilation nor collaboration. It 
makes possible the emergence of an ‘interstital’ agency that 
refuses the binary representation of social antagonism.10”

Wider application of such conceptualization of hybridity is 
possible in cultural (and literary) studies with the purpose to 
address “the heterogeneous array of signs in modern life and the 
various ways of living with difference.” 11 It is in this context that 
I use the concept of hybridity in the analysis of the novels TPJ 
and SO. Following Bhabha’s contention that “The individuation 
of the agent occurs in a moment of displacement” and that 
identity is in the “twixt of displacement and reinvention,”12 I 
will turn to identity formation in TPJ and SO. 

SO:Identityandcomputermeditated
communication

The anonymous main protagonist of Jecić’s cyber epistolary 
novel is a thirtysomething USA immigrant from Serbia. He is 
introduced by the narrator as an Indian whose story is conveyed 
to the narrator in his dreams and electronic mail. This generic 
term, Indian, brings about references to the lost land, particularly 
the city of Chicago, which Native Americans called Stinky 
Onion, and a history of displacements which define his life as 
well. 

“It can be noticed that I call myself the same [an American 
Indian], because, I indeed am the underpaid working class, 
whose degree and knowledge is not needed here. I, too am the 
one who is expected to be happy when given anyjob and who 
will grin and bear it, work, pay taxes at the end of the year, and 
when the time comes, vote for one of two provided presidential 
candidates.”13

His first encounter with the new world is a prolonged stay at 
an airport while working as a wheelchair assistant. Working 

10 Bhabha H., Culture’s InBetween, QuestionsofCulturalIdentity, eds. Stuart 
Hall – Paul Du Gay, London Thousand OaksNew Delhi  2003, pp 58.

11 Papastergiagis N., op.cit., pp. 192.
12 Bhabha H., TheLocationofCulture. London and New York  1994, pp. 185.
13 SO, pp. 48.
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at an airport allows him to observe closely the contemporary 
obsession with moving:

“Most passengers were irritable, angry, quarrelsome, as if I 
had done them something wrong, and forced them into the 
wheelchair. After all, if a man is already halfdead from old age, 
illness or if he can only move his eye muscle, isn’t it insane that 
such a person, deficient, should go about the world alone?

Nobody is waiting for him, nobody is seeing him off, but he is 
still going somewhere.”14

In addition, the airport introduces the feeling of the nonplace 
of “supermodernity“ (J.G. Ballard) which is to follow him 
throughout his stay in the USA. Stinky Onion turns out to be 
a nonplace both to him, to the exYugoslav diaspora with their 
practice of “going garbaging”15, to the working class African 
Americans, to the black au pair from Eritrea (whose home 
country also becomes a nonplace). The feeling of the nonplace 
is also linked to cyberspace as another site of reinvention. 

In producing his localization, the Indian redefines his collective 
and personal identity by negotiating his sense of belonging to 
many different communities, spatial and virtual. One of them 
is the immigrant community of Stinky Onion, which he calls “a 
small American Indian community”. The protagonist makes a 
distinction between “domestic” and “other American Indians” – 
the former being composed of prototypes of “the negative hero 
and the esthetics of the ugly”16 and the latter of potential and 
actual friends. Since many different diasporas figure prominently 
in the Indian’s life, the phrase ‘he scattering of seeds’ which is 
the literal meaning of the Greek term diaspora is useful here to 
describe this new hybrid perspective on an old issue of migration 
and community. The seeds of the modern scattering grow with 
a different understanding of roots than the premodern ones, 
which were defined in relation to an ancestral homeland. Ien 
Ang, following Paul Gilroy explains: “diaspora signifies the 
constant renewal of identity through creative hybridity and 
transformation under the very conditions of dispersal and 
difference, rather than the need to return to one’s ‘roots’”.17 One 
such example is seen in the domestic Indian community (the 
exYugoslav community) in what they call ‘going garbaging’, 
which basically means to scour wealthier neighborhoods 

14 SO, pp. 20.
15 Garbidžarenje
16 SO,pp. 44.
17 Bennett T. Grossberg L. and Morris M. (eds), New Keywords: A revised
VocabularyofCultureandSociety,  MaldenOxfordVictoria 2005, pp 84.
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looking for discarded but useable household items, clothes and 
furniture which they later sell. This is interesting because even 
wealthy domestic American Indians go garbaging. Following 
the hybridity paradigm, this emerges as a practice of creative 
reinscription of displacement, a transformation occurring in the 
third space of the contact zone.

The protagonist’s identity construction is also challenged by 
computermediated communication, which is a “technology of 
the Self”, as Foucault terms the forms of the representation of the 
individual18. To the protagonist, the potential of this technology 
seems limitless at first but very quickly turns into an addiction: 

“I tried to kick the habit, I really did, but the ropes tying me to 
the leather chair (I bought the most expensive one) and forcing 
me to spend hour after hour staring into the 17inch screen were 
very strong. 

Miraculously strong. Stronger than meeting real, live people that 
I really craved. But, as there were none to my taste of a picker, I 
continued to surf all over cyberspace.” 19

What prompts the protagonist to seek companionship through 
CMC is hunger: intellectual, emotional, sexual.  In search of 
“a real, spoken word permeated by a feeling,”20 he enters the 
presentabsentpresent state of cyberspace He confirms the 
contention of Stephen Jones, a theoretician of cyberspace, 
who claims that the role of communication in modern society 
seems to have been somewhat idealized. As the verbs to surf/
chat imply, an important dimension of CMC is leisure, which 
excludes the power of communication to affect moral life, for 
which the character is searching. The appeal of cyberspace is in 
part related to its anonymity allowing the participants to reinvent 
themselves through language and narrative. The language of 
cyberspace is ultimately hybrid since it is never a sum of its parts 
(not speech, not writing) but a new “third medium.”21

The world of the protagonist and his virtual friends is also 
marketmediated and what they are experiencing is “consumer
style loneliness”22. They have what he calls a “consumerstyle 
freedom,” a type of freedom that allows them to get rid of the 
unwanted, to make and unmake their choices, and to disconnect 
painlessly. After fifteen years in the States, he decides to return to 

18 Foucault M. Martin L. Gutman H. and Hutton P., Technologies of the Self: a 
seminar with Michel Foucault, Amherst 1988.

19 SO, pp. 68.
20 SO, pp. 67.
21 Crystal D., LanguageandtheInternet, Cambridge 2001, pp 52.  
22 Bauman Z., ConsumingLife,CambridgeMalden, 2007, pp 107.
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Serbia. Instead of constantly getting rid of the unwanted, what he 
is after is “getting hold of the desired.”23 The diversity of choice 
in such circumstances is just an illusion, just like the selection 
of coffee in Starbucks which he frequents and the goods in an 
oriental shop where he goes, to observe something different; 
difference has become just another word for commodity. 

TPJ:Selfasacommodity

With the trend of celebrating all sorts of mixtures and crossovers 
brought about by processes of globalization, the concept of 
hybridity, has been, following Hutnyk “in danger of becoming 
just another marketable commodity,” Morley contends.24 This 
is particularly evident in TPJ. In order to illustrate this concept, 
in TPJ two different versions of hybrid identity are juxtaposed: 
the one which is subversive and the other which represents 
commercial exhibitionism and commodification of the Self.  

Aleksa is a Yugoslav immigrant in Spain who figures as what 
Zygmunt Bauman has called “a modern pilgrim,” and whose 
purpose in moving is building identity: “Pilgrimage is no longer 
a choice[...] Pilgrimage is what one does out of necessity, to 
avoid being lost in a desert”.25 This desert is no longer a place 
where one goes to become anonymous, like early Christian 
pilgrims did, but a place in need of contours, borders, meaning 
and identity. Life as  a pilgrimage is a solid, continuous story, 
“saving for the future [...] but saving for the future made sense 
as a strategy only in so far as one could be sure that the future 
would reward the savings with interest”26 With the emergence of 
consumer culture, this strategy of identitybuilding loses ground. 
Aleksa is a pilgrim in a world “inhospitable to pilgrims,” 27as 
the purpose in moving shifts away from identitybuilding to the 
question of how to “prevent it from sticking.”28

His displacement is augmented by the terminal illness he suffers 
from; the imminent death overshadows both his previous journeys 
and the penultimate one dealt with in the novel. Suffering from 
a debilitating illness and barely able to move, Aleksa and his 
Spanish wife, Dolores, are drawn by an advertising snare for 

23 Ibid.
24 Morley D., Hometerritories:Media,MobilityandIdentity, London and New 

York 2003, pp 233.
25 Bauman Z., From Pilgrim to Tourist – or a short History of Identity, Questions
ofCulturalIdentity,eds. Stuart Hall – Paul Du Gay, LondonThousand Oaks
New Delhi  2003, pp  21.

26 Ibid., pp. 23.
27 Ibid.
28 Ibid., pp. 24.
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a gift car. They embark upon what he fashions as a journey of 
adventure to claim the car. In a letter to his daughter, Aleksa 
explains:

“You will surely think that my ‘refuge’ was miserable, the wish 
for a new car which I don’t need any more, the wish to own 
a pile of iron when it would be natural that every thought of 
possession has left me. But it’s not so simple, the soul sometimes 
simulates desire and by clinging fiercely to a petty thing, or even 
a sandbar, it’s actually clinging to life.” 29

The simulated desire Aleksa discusses is the simulated desire 
of a consumer society that obliterates present and past, offering 
promises of new beginnings. In Consuming Life, Bauman 
explains: 

“It boils down to just one although truly miraculous change in 
the human condition: the newly invented (although advertised 
as newly discovered) facility of being born again. Thank to 
this invention, it is not only cats that have nine lives. Into one 
abominably short visit on earth, a visit not long ago bewailed 
for its loathsome brevity and not radically lengthened since, 
humansturnedconsumers are now offered the chance to cram 
many lives: an endless series of new beginnings.”30

The real beginning is set in WW2 Yugoslavia when Aleksa was 
only three and already on the run from the German invasion, his 
earliest memory. The next war will find him away from his home 
country but empathizing strongly with  the plight of his people 
there and shouldering his share of the burden, symbolically 
represented by his illness. 

Before they settle in Puerto de Santa Maria in the Bay of Cadiz, 
Aleksa and his wife travel around Spain in search of home, 
an elusive piece of heaven on earth. Ideally, this place should 
have a life of its own that is not transformed by the demands 
of tourism, “rooted and rootless at the same time.”31 Following 
Aleksa’s belief in “continuity in the agewhen every connection 
with predecessors has been severed”, they end up in Andalusia 
which is perceived by Aleksa as “a part of the Balkans fitted into 
the skin of a bull.”32

Thinking about the world he has left behind, Aleksa forges 
a peculiar metaphor for life in a consumerist culture – an act 
of observing it from inside a shop, through the shopwindow. 

29 TPJ, pp.137.
30 Bauman Z., op. cit., pp. 100101.
31 TPJ, pp. 71.
32 TPJ, pp. 32.
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He perceives himself as an observer trapped in a series of 
false beginnings. Even so, Aleksa continues his pilgrimage: 
“Travelling is one of the rare pleasures I have not had enough 
of.”33 His “treasure hunt” for Opel Vectra, guided by the wish 
for a momentary relief from the looming presence of death, 
backfires reminding him that there are no more beginnings, only 
an imminent end. 

Puerto de Santa Maria is an isolated community shaped 
by Spain’s colonial past and African winds, not very much 
concerned about the speeding world and seemingly indifferent to 
Aleksa and Dolores. The old plants Dolores waters in their patio 
represent the memory of a place which still enjoys the benefits 
of continuation, or so it seems so her. Dolores feels like she has 
no influence over the plants: “They were deeply rooted, much 
deeper than her memory and her limited human powers.”34 They 
find the “common people” they look for, but their experience 
of displacement transforms their sojourn into living among, not 
with people; their discontinued sense of place is not compatible 
with the still strong sense of place of this community (which, 
too, is about to experience a similar sort of displacement, 
namely the expansion of consumerism). Their displacement is 
symbolically represented by the name of the street they live on, 
the Sky (Cielo) street, next to the River of Oblivion (Guadaleta).

Aleksa’s strategies of localization include imaginary dialogues 
with the past of the city, embodied in the figure of admiral 
Bernardino, a historic personage.  Describing the 18th century 
colonial topography of Puerto de Santa Maria and his imaginary 
adventures with Bernardino, Aleksa attempts to creatively 
rewrite the history of the city to include him. By investigating 
“the adventure of living” of the Cadis bay during the colonial 
era, he links travelling with art but also with money which made 
possible such a canon of art in the first place. 

Perhaps more importantly, Aleksa talks in this way with Dolores 
and his daughter in Belgrade – in a letter to his daughter he 
describes these “silent conversations”:

“I take pleasure in these silent conversations, extensive and 
sincere,as conversations in person can never be.We talk with 
the ones we love, of course, and this love is alive and real, but it 
did not start because of the word, it is not confirmed by the word, 
nor is the word its provenance.” 35

33 Ibid., pp. 137.
34 Ibid., pp. 40.
35 Ibid., pp. 118.
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Dolores and Aleksa embody the lifegiving power of love that 
binds the two opposites, a man and a woman, into a perfect unity. 
Aleksa says: “Up until recently, we really talked a lot and now 
we’re just remembering. As if we have become one being, and 
one talks differently with oneself.” 36 Their love seems to “exist 
outside cultural frames”37 resembling natural elements and the 
land, such as the two ports in the Bay of Cadiz. 

The concern for borders in the definition of identity, personal 
and collective, is equally present in Spain and Yugoslavia, 
because, as Bhabha explains, “Meaning is constructed across 
the bar of difference and separation between the signifier and 
the signified.”38 In Spain, the border is discussed in the context 
of religion, Christianity and Islam, and Aleksa notices that: 
“After a thousand years, the winners still remember the borders; 
the towns are still called the borderland.”39 This frontera is a 
discursive place where cultural and religious identity is made 
through the articulation of difference. 

The modern concern for the tolerance of differences is, 
according to Aleksa, “civic indifference,” turned into virtue, 
which relegates difference to mere diversity. Bhabha argues that:

“The difference of cultures cannot be something that can be 
accommodated within a universal framework. Different cultures, 
the difference between cultural practices, the difference in the 
construction of cultures within different groups, very often set 
up among and between themselves an incommensurability.40 

Such universalizing is seen in Dolores’s endeavor to tolerate 
the difference she perceives in the citizens of Santa Maria, and 
which ultimately fails because Maria, the housekeeper, shocks 
Dolores when she paints over a “dirty” sculpture of Alek’s 
head. Likewise, in the market square in Cadis, Aleksa observes 
the nuns passing by “marikita”, the closeness of “humility 
and debauchery” and concludes that the world has become 
indifferent.

The traditional figure of marikita, a gender hybrid who lives in
between genders, and is accepted as such, testifies to the existence 
of the third space where new meanings are created. There is 
no supremacy of either gender in marikita – both coexists on 

36 TJP, pp. 20.
37 Gordić Petković V., Ars Moriendi: Ćirjanić G., Pretposlednje putovanje, 
LetopisMaticesrpske, 177, 467, 5 (maj 2001), str. 750.

38 Rutherford  J., The Third Space: Interview with Homi Bhabha, Identity,
Community,Culture,Difference,eds. JonathanR., London 1990, pp 210.

39 TJP,pp.80.
40 Rutherford J., op. cit., pp. 209.
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the same level “discretely stressing the inner incongruence.” 
41 The acceptance of traditionalmarikita is the result of long 
negotiations with the dominant culture. Their hybridity is 
integrated into the community and, as such, becomes part of the 
dominant culture against which a new generation of marikita 
define themselves. They do not want to be accepted, and they act 
like the old marikita would only at a carnival, trying to overturn 
the existing system of meaning. Such resistance to the established 
system of signification does not lead to any qualitative change in 
understanding difference, only to a temporary relief from social 
constraints. 

The dichotomy of old and new hybridity is found in Aleksa and 
Srđan as they choose different strategies in order to deal with 
displacement. Srđan, an immigrant from Croatia, lives on The 
Sunny Shore which situates him within a wealthy context. His 
job is the selling of the dream of comfortable displacement in 
the form of a new concept of holidaymaking called “multi
ownership”. His job becomes him, as his wish is to propagate 
his own state of displacement as something desirable: “Frankly 
speaking, I feel like a citizen of the world. I started to travel very 
early and I feel at home in many places.”42

However, Srđan resorts to what Joseph E. Davis calls “personal 
branding.” 43 He used to sell his body to wealthy old ladies in 
the Mediterranean for a living but now he is not young anymore 
and is “forced to disguise himself as a tradesman. For this he 
uses the only weapon at his disposal – his male charm, but 
it, too – he doesn’t dare admit – had lost its edge.”44 Srđan 
adopts a Spanish name, Serjio, and uses every opportunity to 
mention his home country and town in order to win sympathies 
and relate to his potential “victims”. The image he propagates 
is connected to the image of his home country, which is a 
“young and healthy Croatia, bulging with unambiguous desire, 
persistent, combative.”45 He represents an image of marketable 
authenticity used to promote the exciting lifestyle of moving. In 
Bauman’s terms, Srđan’s identity is transformed under the pulls 
of consumer society into a combination of a stroller, a vagabond, 
a tourist and a player, where “baits feel like desires, pressures 
like intentions, and seduction like decisionmaking.”46  

41 TJP, pp. 165.
42 TJP, pp. 99.
43 Davis J., op. cit. pp. 41.
44 TJP, pp. 115.
45 TJP, pp. 111.
46 Bauman Z., op. cit., 2003, pp. 27.
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The influence of consumerism is farreaching,  transforming 
even the symbolism of a culture  the billboard in the shape of 
a bull which used to advertise wine but later came to symbolize 
the Spanish countryside had to be taken down under the rules of 
the emerging consumer culture. Dolores observes: “How quickly 
we have loosened up and become infantile – fifteen years is a 
short time – when we dreamed of being part of Europe we didn’t 
expect such fruit: people turned into sheep with hairdos.”47 But 
what is the alternative? In a letter to his daughter back in Serbia, 
Aleksa reasons:

“You might say to me: ‘It’s too late to take that educational 
tone on me, you, runaway father! Instead of saving me from 
the dark and miasmatic, you would have me saved from the 
inconceivable, bright and washedup just because it’s shallow.’ 
And I would say to you: ‘It’s all the same, sunshine, a part of the 
same project, in which neither father nor heavenly father has any 
role.’ ‘Save yourself if you can’, I’d say to you, as a castaway to 
a less exhausted castaway.’”48

Aleksa’s dream of continuity is given full shape in his last 
architectural project, which was meant to continue the artistic 
tradition of Spain as seen by one of its many immigrants over 
time. The scale of transformation of things and people in a 
consumerist society is revealed through the betrayal of his friend 
and colleague, Laura, who appropriates his project and adapts 
it to suit the needs of Interhome’s customers. Laura’s ultimate 
measure of things is hatred, which has found new momentum 
in the possibility to abuse and then crush a dying man. Life, 
death, hope and art all lose their configuration in face of such 
an adversary. All, but the thought that “our inner life is the only 
measure of our freedom.”49

Conclusion

Investigating the contemporary condition of moving, Gordana 
Ćirjanić and Tamara Jecić portray different identities, some of 
which have a transformative potential, some not. Both Aleksa 
and the Indian are enticed by consumerist promises of instant 
intimacy and eternal beginnings but feel that such categorisation 
conflates all difference into an illusion of choice. Considering 
difference as diversity undermines the project of identity 
formation because it is the displacing character of hybridity that 
allows for the emergence of new meanings and identities. This is 
the reason why the ‘double perspective’ of the main protagonists 

47 TJP, pp 113.
48 TJP, pp 125.
49 TJP, pp 118.
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is not a privilege in itself – its benefits are hardwon through 
the negotiation of difference. The construction of a community 
in such conditions is made more complex by technologies of 
communication which often keep us “in touch but unable to 
touch.”50 Therefore, for a community that would go beyond 
mere recognition, Stepfen Jones argues that “we require far 
more than its construction, physical or virtual – we also require 
human occupancy, commitment, interaction, and living among 
and with the others.” 51
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ГЛОБАЛИЗАЦИЈА, ИДЕНТИТЕТ, РОБА 

СЛУЧАЈ STINKYONION (ТАМАРА ЈЕЦИЋ) И  
THEPENULTIMATEJOURNEY (ГОРДАНА ЋИРЈАНИЋ)

Сажетак

Рад се бави питањем формирања идентитета, са фокусом на 
трансформишући потенцијал хибридности, у два савремена 
српска романа, Претпоследње путовање (2001) Гордане Ћирјанић 
и StinkyOnion (2009) Тамаре Јецић. Романи представљају приче о 
измештању два српска мигранта с краја XX века. Настојећи да се 
локализују у све глобализованијем свету, протагонисти граде своје 
идентитете кроз компјутерски посредован дискурс и потрошачко 
друштво. Формирање њихових идентитета се анализира кроз 
парадигму хибридности, која, по постколонијалном теоретичару 
Хомију Баби, има потенцијал да доведе у питање доминантне 
механизме стварања значења, омогућавајући појављивање нових 

значења и идентитета. 

Кључнеречи:формирањеидентитета,хибридност,компјутерски
посредованидискурс,сопствокаороба,измештање
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ЈЕЗИК И ИДЕОЛОГИЈА
Сажетак:Радсебавивезомкојасеуспостављаизмеђујезикаииде
ологије.Идеологијаформира(продукује)означитељскеструктуре
којимаодређуједоменесубјектовогдјеловања.Субјекатпреузима
означитељидеологије,интерпелирајућисеудатиидеолошкипо
редак.Идеологијатакођеформираструктуреразумијевањасубје
катакојејепретходномозначитељскомпраксоминтерпелирала.
Идеологијатакоустановљујеобрасцепрекокојихконципираиоб
јашњаваразумијевањереалности.Реалностсеобјашњавасходно
препознатљивим схемама дефинисаним културном традицијом.
Даље, препознаћемо да сваки од идеолошких центарамоћи (од
носнодруштвенегрупекојатежиодређенимциљевима)формира
специфичандискурскојимпотврђујуприпадностдатојинтере
сној сфери.Интересна група говори на одређен начин.На крају
радаприказаћемопроблемсимболичкедоминације, каокултурне
(означитељске)хегемонијекојуједнагрупавршинадругој.

Кључне ријечи: језик, идеологија, критичка анализа дискурса,
симболичкадоминација

Увод1

Рад се ба ви ана ли зом од но са ко ји се ус по ста вља ју на ре ла
ци ји је зик – иде о ло ги ја. На и ме, по ла зе ћи од Ал ти се ро вог 
(Lo u is Alt hus ser) тер ми на ин тер пе ла ци је, гдје се су бје кат 
фор ми ра на осно ву озна чи те ља ко јим га иде о ло ги ја „пр о
ши ва“, по ка за ће мо на чин на ко ји је зик игра уло гу у фор ми
ра њу: а) ког ни тив них схе ма (или ка ко ће мо их ми на зва ти 
струк ту ра ра зу ми је ва ња), б) дис кур зив них обра за ца, ка рак
те ри стич них за дру штве не гру пе  но си о це мо ћи и в) сим бо
лич ког ка пи та ла (од но сно, за сни ва њу кул тур не хе ге мо ни је).

1 Рад на стао у окви ру пр о јек та: Ди на мич ки си сте ми у при ро ди и дру штву: 
Фи ло зоф ски и ем пи риј ски аспек ти бр. 17041.

НОВАК МАЛЕШЕВИЋ
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Иде о ло ги ја се одр жа ва пр о ду ку ју ћи озна чи те ље. Ти озна чи
те љи де тер ми ни шу до ме не дје ло ва ња ко је су бјект мо же да 
оба вља у да том иде о ло шком сти ца ју. На при мјер, озна чи тељ 
иде о ло ги је „пр о фе сор“ би ва до ди је љен ин ди ви дуи пре ко 
иде о ло шких др жав них апа ра та – у овом слу ча ју Уни вер зи
те та. На тај на чин, (до дје лом озна чи те ља) др жа ва ус по ста
вља кон тро лу над су бјек ти ма (ре ци мо, озна чи тељ „пр о фе
сор“ иде на „кон фе рен ци је“, „др жи пре да ва ња“ и сл.) Ти ме 
се спре ча ва по тен ци јал на опа сност по уста ље ни иде о ло шки 
по ре дак. Под прет по став ком да сви иде о ло шки озна чи те љи 
оба вља ју функ ци је пред ви ђе не иде о ло шком уло гом („пе ка
ри“, „пр о фе со ри“, „тр гов ци“ и сл.) мо гу ће је вр ши ти над зор 
над свим су бјек ти ма да те иде о ло ги је. Ми ће мо, из ла ка нов
ске (Jac qu es La can) пер спек ти ве, по ка за ти ка ко из гле да фор
ми ра ње су бјек та у да том си сте му.  На и ме, по ка за ће мо на чин 
на ко ји се озна чи тељ иде о ло ги је „додјељује“ ин ди ви дуи – 
тј. на чин на ко ји се ин ди ви дуа ин тер пе ли ра у су бјек та.

Ме ђу тим, не пр о ду ку је иде о ло ги ја ис кљу чи во озна чи те ље 
ко ји ма се кон тро ли ше су бјект. Иде о ло ги ја вр ши и пр о дук
ци ју ври јед но сних озна чи те ља ко ји ма се струк ту ри ра сви
јест (да кле, од ре ђу ју се ког ни тив не струк ту ре) су бје ка та. 
Иде о ло ги ја, та ко, уста но вљу је обра сце пре ко ко јих кон ци
пи ра и об ја шња ва ра зу ми је ва ње ре ал но сти. Ви дје ће мо ка
ко се ре ал ност об ја шња ва сход но пре по зна тљи вим схе ма ма 
де фи ни са ним кул тур ном тра ди ци јом. Са тим у ве зи, би ће 
за ни мљи ва Ла ко фо ва (Ge or ge P. La koff) ана ли за ра та у Ку
вај ту, ко ја има на ра тив ну струк ту ру бај ке (са озна чи те љи
ма по пут „спа си лац“, „зли ко вац“ и сл.) Иде о ло ги ја нам не 
на ме ће  озна чи тељ ске струк ту ре, ко је ми тре ба да при хва
ти мо или од ба ци мо; иде о ло ги ја фор ми ра пред струк ту ре ра
зу мије ва ња, ко јим по ну ђе не озна чи те ље ра зу ми је ва мо чак и 
при је не го што смо сти гли да о њи ма раз ми сли мо. У то ме је 
сна га иде о ло ги је: она не на ме ће ври јед но сти ко је пр о ду ку је, 
не го оформ ља ва струк ту ре ра зу ми је ва ња ко ји ма ми те ври
јед но сти apriori усва ја мо.2 

Да ље, пре по зна ће мо да сва ки од иде о ло шких цен та ра мо ћи 
(од но сно дру штве не гру пе ко ја те жи од ре ђе ним ци ље ви ма) 
фор ми ра спе ци фи чан дис курс ко јим по твр ђу ју при пад ност 
да тој ин те ре сној сфе ри. Ин те ре сна гру па говорина од ре ђен 

2 Ов дје тре ба би ти па жљив. Не по сто ји оп шта иде о ло шка струк ту ра ко
ја упра вља свим су бјек ти ма и ври јед но сти ма да тог си сте ма. Циљ иде о
ло ги је је очу ва ње по сто је ћег кла сног  по рет ка. Ме ђу тим, по сто ји ви ше 
иде о ло ги ја (од но сно ви ше цен та ра мо ћи у да том иде о ло шком сти ца ју), 
ко ја сва ка за се бе пр о ду ку је си стем ске озна чи те ље ко ји ма ус по ста вља 
од ре ђе не ври јед но сти. Отуд је мо гу ће да се у јед ном си сте му ја ви мно
штво раз ли чи тих, па чак су пр от ста вље них, си сте ма ври јед но сти. 
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на чин. Тим го во ром, она се раз ли ку је од дру гих гру па (ста
ту сно се по зи ци о ни ра) и тим го во ром она оства ру је сво ју 
моћ. Ме ђу тим, ви дје ће мо да је гру па у ста њу да промије
нисвој го вор, да га ускла ди са (но вим) ци ље ви ма и ак ту ел
ним дру штве ним сти ца ји ма. Са тим у ве зи ви дје ће мо ка ко 
се ми је ња по ли тич ки дис курс „од фор мал ног и ри гид ног 
сти ла ин тер вјуа ка ин тер ак тив ном и уоби ча је ном на чи ну 
ко му ни ка ци је“3. На кра ју ра да при ка за ће мо пр о блем сим бо
лич ке до ми на ци је, као кул тур не (озна чи тељ ске) хе ге мо ни је 
ко ју јед на гру па вр ши на дру гој. Та хе ге мо ни ја усло вље на 
је „сим бо лич ким ка пи та лом“ и од ви ја се кр оз ин сти ту ци је 
си сте ма. „Ин сти ту ци је си сте ма“ су глав на мје ста за пр о дук
ци ју озна чи те ља. Има ју ћи у ви ду ре че но, рад ће би ти по дје
љен у че ти ри те мат ске цје ли не:

1. Иде о ло ги ја и ин тер пе ла ци ја

2. Ког ни тив не схе ме

3. Дис кур зив на ана ли за

4. Сим бо лич ки ка пи тал и хе ге мо ни ја.

Све че ти ри цје ли не има ће за циљ да по ка жу од нос ко ји се 
ус по ста вља из ме ђу је зи ка и иде о ло ги је.

Идеологијаиинтерпелација

Чин при ба вља ња озна чи те ља ин ди ви дуа (да кле, ње го ва 
ини ци ја ци ја у су бјек та) на зван је ин тер пе ла ци јом.4 Ал ти сер 
ка же: „Ка те го ри ја су бјек та је кон сти ту тив на за сва ку иде о
ло ги ју, али исто вре ме но до да је мо да је категоријасубјекта
конститутивназасвакуидеологијусамоуколикосвакаиде
ологија имафункцију (која се одређује) “конституисања’’
конкретних индивидуа као субјекта”.5 Иде о ло ги ја пр о ду
ку је озна чи те ље ко ји ма под јарм љу је ин ди ви дуе ства ра ју ћи 
од њих су бјек те  зна ке. Ин ди ви дуа по сто ји са мо као те о
риј ски кон структ. У прак си не мо же мо на ћи ин ди ви дуу ко ја 

3 Blom mert J. and Bul cean C., Cri ti cal Di sco urs Analysis, AnnualReviewof
Antropology, San Di e go  2000, pp. 453.

4 Ми ин тер пе ла ци ју схва та мо као вр сту се ми о ло шке прак се. Она ко ри
сти си сте ме озна ча ва ња да би до ди је ли ла уло ге су бјек ти ма на ко је вр ши 
при ти сак. Ми ће мо сто га тер мин озна чи тељ ко ри сти ти у зна че њу уло ге 
ко ју је иде о ло ги ја у ста њу да по ну ди сво јим ин ди ви ду а ма. Тек ка да ин
ди ви дуа ода бе ре свој озна чи тељ, она по ста је су бје кат (знак) иде о ло ги је. 
Тек та кав, фор ми ран су бје кат по ста је но си лац иде о ло ги је, по ста је ње на 
ка ри ка ко ја јој омо гу ћу је функ ци о ни са ње (чак и та да ка да је знак ко ји 
тај су бјект пред ста вља не по во љан по иде о ло ги ју, ре ци мо „по бу ње ник“, 
„анар хи ста “ и сл).

5 Ал ти сер Л., Идеологијаидржавниидеолошкиапарати,Ло зни ца 2002, 
стр. 65. 
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не вр ши од ре ђе ну уло гу у иде о ло шком ме ха ни зму. Ри јеч ју, 
не мо же мо на ћи ин ди ви дуу ко ја већ ни је по ста ла су бјект. 
Чим је оби ље жен, чим му је до дат озна чи тељ ин ди ви дуа је 
пре ста ла да по сто ји. Озна че на, ин ди ви дуа по ста је знак си
сте ма (су бјект) ко ји је самимчиномозначавања по стао роб 
иде о ло ги је. Отуд на зив „ин ди ви дуа” тре ба схва ти ти услов
но, као мо гућ ност по сто ја ња без озна чи те ља, без уло ге, без 
свр хе итд.

Пр о цес иде о ло ги за ци је је сте пр о цес озна ча ва ња, до дје љи
ва ња уло га ко је омо гу ћу ју оп ста нак иде о ло ги ји. Отуд, сам 
пр о цес вас пи та ња и обра зо ва ња пред ста вља ну жну пр о дук
ци ју су бје ка та, ко ји би се на тр жи шту ра да (прин ци пом ко
јим их је иде о ло ги ја оби ље жи ла: “пр о фе со ри”, “чи ста чи” и 
др.) рас по дје ли ли на ма ле зуп ча ни ке – чу ва ре по рет ка и вла
да ју ће кла се. Ал ти сер да ље ка же: „Ре про дук ци ја рад не сна
ге зах те ва не са мо ре про дук ци ју ње них ве шти на, већ исто
вре ме но и ре про дук ци ју ње не пот чи ње но сти пра ви ли ма 
уста но вље ног по рет ка, то јест, ре про дук ци ју пот чи ња ва ња 
вла да ју ћој иде о ло ги ји за рад ни ке и ре про дук ци ју спо соб но
сти да се тач но ма ни пу ли ше вла да ју ћом иде о ло ги јом за чи
ни о це екс пло а та ци је и угње та ва ња ка ко би они омо гу ћи ли 
до ми на ци ју вла да ју ће кла се ‘пу тем ре чи’”6. Вла да ју ћа кла
са, да кле, не из ла зи из до ме на иде о ло ги је, али она мо же да 
се ко ри сти иде о ло шким др жав ним апа ра ти ма, учвр шћу ју ћи 
та ко по ре дак озна чи те ља. На тај на чин, вла да ју ћа кла са др
жи у сво јим ру ка ма глав не ин тер пе ли ра ју ће ме ха ни зме ко ји
ма од ре ђу је (пр о фи ли ше) су бјек те за усто ли че ње соп стве не 
ин тер пе ла ци је.

Су бјек ти ма су, да кле, до ди је ље не уло ге. Те уло ге од ре ђу ју и 
до де та ља орга ни зу ју њи хов жи вот. Са мо та кав жи вот (жи
вот су бјек та са уло гом или ин тер пе ли ра ног су бјек та) од го
ва ра иде о ло ги ји. Ин тер пе ли ра ју ћи га у свој си стем, су бје кат 
по ста је без о па сан по иде о ло ги ју. Он по ста је слу га уло ге ко ју 
игра.7 Он по ста је знак си сте ма ко јег пред ста вља. Пр о це сом 
означавања, за Ју ли ју Кри сте ву (Юлия Кръ сте ва) „дру штво 

6 Исто, стр. 15.
7 Чак и уко ли ко би та уло га би ла на чел но пр о тив иде о ло ги је. Ре ци мо уло

га не ког „по бу ње ни ка“, чи ји је основ ни за да так „бор ба пр о тив си сте ма“. 
Та кав су бје кат је су бје кат исте те иде о ло ги је пр о тив ко је се бо ри. Ри
јеч ју иде о ло ги ја за ње га има рје ше ње упра во сто га што је ње го ва уло га 
препозната, ин тер пе ли ра на кр оз озна чи тељ по бу ње ни ка. Он ће или да 
сно си по сље ди це ко је је иде о ло ги ја пр о пи са ла за но ше ње баш та квог 
озна чи те ља (за тво ри, мен тал не ин сти ту ци је и сл.) или да пр о мје ни ин
тер пе ла циј ски озна чи тељ (да узме уоби чај ни ји иде о ло шки озна чи тељ: 
„пе да гог“, „те о ре ти чар књи жев но сти“ и сл.)
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хва та, усме ра ва и над гле да би о ло шке при ти ске”8. Самим 
тим, та опа сност по ста је дио дру штве ног (иде о лошког) ме
ха ни зма, да кле, по ста је без о па сна. 

Озна ча ва ње пред ста вља упо зна ва ње, де ши фро ва ње опа сно
сти ко је на ме ће реално. Ре ал но је за Ла ка на мје сто дје ла ња 
са мог озна чи те ља. Озна чи те љи се не ве зу ју са мо за су бјек те, 
не го за чи та ву ствар ност. Уко ли ко прет по ста ви мо раз ли чи те 
озна чи те ље за иста озна че на (да кле, за не ки опи пљив ре а ли
тет), ми је ња ће се сам ста тус тих озна чи те ља. Ла кан на во ди 
при мјер са то а ле том. На и ме, мо гућ ност да дви је иден тич не 
пр о сто ри је до би ју раз ли чи те уло ге, сход но озна чи те љи ма 
ко ји ма су де тер ми ни са не („му шки“ или „жен ски“) до каз је 
вер ти кал ног за ди ра ња озна чи те ља у озна че но. Знак по ста је 
но си лац иде о ло ги је, а са мим тим озна че но тог зна ка би ва 
схва ће но кр оз ту иде о ло шку ма три цу на мет ну ту и из гра
ђе ну на ба зи дру штве них (кул тур них) обра за ца. Та ко знак 
“жен ски то а лет” на свом иде о ло шком фо ну, за пра во, по ка
зу је да то није „му шки то а лет“. Упра во сто га, сва ко  зна че ње 
мо же мо сма тра ти за иде о ло шко јер прет по ста вља фор ми
ра ње зна ка (то јест из бор од ре ђе ног озна че ног за од ре ђе ни 
озна чи тељ), ко ји се у струк ту ри зна че ња кон сти ту и ше упра
во ти ме што нијеоно што дру ги зна ко ви те струк ту ре је су, 
по твр ђу ју ћи  ти ме до ме не соп стве ног зна че ња, од но сно соп
стве не ин тер пе ла ци је.

Су бјект се за Ла ка на по твр ђу је кр оз иден ти фи ка ци ју ко ју 
му пре ко озна чи те ља на ме ће Дру ги. „У те о ло ги ји по себ но 
апо фа тич кој (`негативној`), дру го је упу ћи ва ло на тран сце
денс, на Ство ри те ља ко ји се не мо же све сти ни на шта што 
је ство ре но (...) (пре ма Ла ка но вој фор му ли: `Не по сто ји дру
го другог`). Ва ља увек има ти на уму ово тран сце ден тал но 
по ре кло дру гог, не мо гућ ност ње го ве пот пу не ем пи ри за ци је, 
иако му исто ри ја од ре ђу је ли ца, об ли ке, фор му ле или фи
гу ре.“9 Дру го пред ста вља по чет но ства ра лач ко ис хо ди ште, 
услов све оп штег по сто ја ња чи је се ства ра ње мо же из јед на
чи ти са озна ча ва њем. Оста ју ћи у до ме ну (пост)струк ту ра
ли стич ке тер ми но ло ги је, мо гли би смо ре ћи да је знак ко ји 
ства ра Дру ги, знак ко ји не ма свој траг. Го вор ко ји упра во 
због свог ис хо ди шног ста ту са не мо же би ти де кон стру и сан 
по тен ци јал ним зна че њи ма ко ја би се осли ка ва ла у тра го ви
ма тих зна ко ва. Дру ги је онај ко ји је та јан и ко ји зна тај не. 
Онај ко ји се угле да на се бе и ко ји упо ри ште не тра жи из ван 
оно га што је сте по се би (отуд `Не по сто ји дру го другог`).  

8 Кри сте ва Ј., Се ми о ти ка – кри тич ка на у ка и/или кри ти ка на у ке,  у:Меха
низмикњижевнекомуникације,стр. 291.

9 Ми лић Н., АБЦДеконструкције,Бе о град 1997, стр. 89.
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Дру ги пред ста вља ре фе рент ни озна чи тељ. Он је обра зац на 
ко јем су ис цр та не ко ор ди на те иде о ло ги је. Са ма иде о ло ги
ја, са сво јим озна чи те љи ма, уви јек се осла ња на Дру гог као 
мо дел пре ко чи јег зна че ња озна чи те љи да те иде о ло ги је фор
ми ра ју су бјек тено си о це те иде о ло ги је. Су бјект је окру жен 
озна чи те љи ма. Шта ви ше, он је уви јек у ди ја хро ниј ском од
но су на спрам њих.10 Њи хо во зна че ње кли зи на спрам су бјек
та и билo би неухватљивo да не ма Дру гог ко ји их при ши ва 
(од ре ђу је) као таква зна че ња. Упра во је мје сто Дру гог, мје
сто фор ми ра ња тач ке пр о ши ва ња (le po int de ca pi tion) ко ја, 
за пра во, омо гу ћу је чин ин тер пе ла ци је на дру гој стра ни тог 
„пр о шив ка“, у озна чи тељ ском си сте му иде о ло ги је са ме. Да 
би смо бли же об ја сни ли тач ку пр о ши ва ња, по слу жи ће мо се 
Ла ка но вим гра фи коном 1:

Гра фи кон 1: Кон сти ту и са ње су бјек та11 

Ли ни ја „Озна чи тељ“ – „Глас“ пред ста вља озна чи тељ ки ла
нац: скуп озна чи те ља. Тај озна чи тељ ски ла нац пре сје чен је 
у два на вра та: тач ком А или ве ли ким Дру гим ко ји де тер ми
ни ше (функ ци о нал но од ре ђу је) озна чи тељ s (А) ко ји се на ла
зи у дру гој тач ки озна чи тељ ског лан ца. Ла кан њи хов од нос 
од ре ђу је на сље де ћи на чин: „Јед на (тач ка – Н. М.) озна че на 
са А, ме сто је озна чи тељ ског тре зо ра, што не ће ре ћи ко да, 
јер ту се не кон зер ви ра јед но знач но по ду да ра ње зна ка са не
чим, не го се са мо озна чи тељ обра зу је из од ре дљи вог син
хро нич ног ску па еле ме на та, у ко јем сва ки еле мент одр жа ва 
са мо прин цип ње го ве опре ке сва ком дру гом. Дру га тач ка, 
озна че на са s (A), оно је што мо же мо на зва ти пунк ту а ци ја, у 
ко јој се зна че ње обра зу је као за вр ше ни пр о дукт“12. Тач ка А 
на кнад но од ре ђу је до ме не зна че ња у тач ки s (A). „На овом 
мје сту на ла зи мо озна че но, зна че ње ко је је функ ци ја великог 

10 Озна чи те љи са да по ста ју зна ци иде о ло ги је. Они по сто је за себ но (при је 
не го што се ве жу за ин ди ви дуу) ег зи сти ра ју ћи у сим бо лич ким фор ма ма 
чи ја зна че ња тек на кнад но (пре ко иден ти фи ка ци је) фор ми ра ју су бјек те 
(„сло бо да“, „рат“ и сл.).  

11 Ви дје ти у Жи жек С., Сублимниобјектидеологије, За греб 2002, стр. 144.
12 Ла кан Ж., Списи, Бе о град 1983, стр. 283.

ГласОзначитељ
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Дру гог – ко је је пр о из ве де но као ре тро ак тив ни учи нак “про
ши ва ња’’, уна зад, од точ ке у ко јој је од нос ме ђу леб де ћим 
озна чи те љи ма фик си ран ре фе рен цијом на син кро ни ски 
сим бо лич ки код.“13 Та ре тро ак тив ност очи та ва се у фик си
ра њу зна че ња ко је иде о ло шки озна чи тељ је ди но мо же да по
стиг не ти ме што ће сво ју тач ку ре фе рен ци је пр о на ћи у Ве
ли ком Дру гом (А). На тај на чин, Дру ги се ја вља као син хро
ниј ска тач ка ко ја ути че (фик си ра) зна че ња озна чи те ља чи је 
је кре та ње из оп ште но из сво је ди ја хро ниј ске пр о точ но сти. 
Су бјект14 (пре цр та но S у до њем де сном углу гра фи ка) тек 
тре ба да пр о ђе кр оз пр о шив не тач ке ко је ће га у за вр шном 
чи ну кон сти ту и са ти као су бјек та ко ји се иден ти фи ко вао са 
озна чи те љем иде о ло ги је i(a). Су бјек тов пут је да кле пут од 
ак си о ло шког си сте ма ко ји му не свје сно на ме ће Дру ги до 
пре у зи ма ња уло ге (ин тер пе ла ци је), ко јим му иде о ло ги ја из
ла зи у су срет ис пу ња ва ју ћи му же љу: иден ти фи ку ју ћи га са 
озна чи те љем ко ји сво је упо ри ште тра жи у Дру гом.

Когнитивнесхеме

На чин на ко ји иди ви дуа до жи вља ва сви јет усло вљен је ње
ним са знај ним спо соб но сти ма. Ме ђу тим, са мо са зна ње (по
ред ин ди ви ду ал них ди стинк тив них оби љеж ја, као што је 
ин те ли ген ци ја) мо же би ти де фи ни са но до ме ном кул ту ре 
у ко јој је та ин ди ви дуа са зри је ва ла. Усло вље ност ин ди ви
дуе кул ту ром под ра зу ми је ва да (упра во због уни вер зал них 
кул тур них ка рак те ри сти ка ин хе рент них од ре ђе ној на ци ји, 
ет ни ци те ту или би ло ко јој со ци јал ној гру пи) су бјек ти мо гу 
на иден ти чан на чин да схва те од ре ђе не дру штве не по ја ве. 
Ме ђу тим, раз ли ка у кул ту ри усло ви ће и раз ли ку у кон сти ту
и са њу ког ни тив них схе ма, ко је ће опет усло ви ти раз ли ку у 
на чи ну за кљу чи ва ња о од ре ђе ној по ја ви. То не зна чи да  ког
ни тив не схе ме, ко је су  усло вље не кул ту ром, мо ра ју да ре
фе ри шу ка ме та фи зич ким ка те го ри ја ма “исти не” и “пра вед
но сти”. Кул ту ра је скуп ври јед но сти (или, ако хо ће мо, скуп 
пред ра су да) ко је јед на за јед ни ца по сје ду је и чи ји се ак си о
ло шки по ре дак кон сти ту и ше иде о ло шком ак тив но шћу (кр оз 
рад ин сти ту ци ја си сте ма и сл). Отуд по сље ди це кул тур ног 
дје ло ва ња (или ког ни тив них схе ма усло вље них кул ту ром) 
мо гу че сто би ти не пра вед не и не и сти ни те (Не зго да је у том 
што ми ту “не пра вед ност” и “не и сти ни тост” спо зна је мо из 
дру ге иде о ло шке пер спек ти ве, ко ја та ко ђе мо же би ти схва
ће на као не пра вед на.) Па ул Ди ма ђо (Paul Di Mag gio), ди ску

13 Жи жек С., нав. де ло, стр. 146.
14 Ри јеч је за пра во о по лу су бјек ту, су бјек ту ко ји још уви јек ни је спо јен са 

озна чи те љем. Пра зном су бјек ту, у ал ти се ров ској тер ми но ло ги ји: ин ди
ви дуи.
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ту ју ћи о “ауто мат ској ког ни ци ји” ка же: “Ова ру ти на (ми сли 
се на ру ти ну ауто мат ског за кљу чи ва њa  Но вак Ма ле ше вић) 
сва ко днев не ког ни ци је осла ња се уве ли ко и некри тич ки на 
схе ме ко је су кул тур но усло вље не – струк ту ре зна ња ко је об
ја шња ва ју објек те и до га ђа је и по ауто ма ти зму обез бје ђу ју
ћи прет по став ке о њи хо вим ка рак те ри сти ка ма и од но си ма, 
усло вља ва ју под тим усло ви ма не пот пу не ин фор ма ци је”15. 
Ове “не пот пу не ин фор ма ци је” ти чу се кул ту ром усло вље
них ког ни тив них мо де ла (ко је мо же мо на зва ти и пред ра су
да ма) ко ји ма пр о су ђу је мо до га ђа је у ре ал ном.

Пи тер Сто квел ка же (Pe ter Stoc kwel) ка же: “Кон вен ци о нал
на ко му ни ка ци ја под ра зу ми је ва сви ма до ступ не (sha red) 
(мо жда универзалне) ИКМс (иде а ли зо ва не ког ни тив не мо
де ле) и сли кесхе ме (ima gesche mas), кр оз ко је ми струк ту
ри ра мо на ше ра зу ми је ва ње сви је та и кр оз ко је ми струк ту
ри ра мо но ве кон цеп те”16. На чин струк ту ри ра ња са знај них 
мо де ла мо же мо на зва ти ког ни ци јом. Ме ђу тим, “иде а ли зо
ва ни ког ни тив ни мо де ли” и “сли кесхе ме” да ју уни вер зал ни 
ха би тус ко ји пред ста вља осно ву за сва ко да ље кон ци пи ра ње 
и струк ту ри ра ње. То зна чи да су за кључ ци (им пли цит но и 
са мо ми шље ње) ве за ни за иде а ли зо ва не пред ста ве ко је чи не 
ре фе рент ни оквир сва ког ког ни тив ног пр о це са. Отуд при
ма ње но вог са др жа ја у сви је сти се пре по зна је (струк ту ри ра) 
пре ко од ре ђе них схе ма ко је раз вр ста ва ју и скла ди ште пер
ци пи ра ни ма те ри јал, од но сно ко је нам омо гу ћа ва ју ме мо
ри са ње и упо тре бу за пам ће них по да та ка. Отуд ког ни тив на 
лин гви сти ка (КЛ) пр о у ча ва “уни вер зал не или то та ли тар не 
лин гви стич ке и кон цеп ту ал не струк ту ре”17. На тај на чин, 
по ку ша ва се об ја сни ти уни вер зал на је зич ка гра ма ти ка и за
ко ни пре ко ко јих се се ми о тич ки ак ти (пи са ње и чи та ње су 
дио њих) мо гу спо зна ти.

Кул ту ра, да кле, пред ста вља ври јед но сни ха би тус ко ји се 
аку му ли ра ге не ра ци ја ма и пре но си на по том ке. На тај на
чин, кул тур на до стиг ну ћа омо гу ћа ва ју ево лу ци ју ког ни тив
них схе ма и пер цеп ци је ре ал ног. “Кул ту ра омо гу ћа ва љу
ди ма да над ма ше фи зич ке и ког ни тив не спо соб но сти кр оз 
раз вој и упо тре бу од го ва ра ју ћих вје шти на и пред ме та. Та
ко, љу ди мо гу да ле те, да се пе њу на др ве ће, ро не, и из во де 
на пред не ма те ма тич ке пр о ра чу не, упр кос то ме што не ма ју 
кри ла, кан џе, при род не со на ре или на пред не пр о рачун ске 

15 Di Mag gio P., Cal tu re and Cog ni tion,  AnnualReviewofSociology,vol. 23, 
1997, pp. 269. 

16 Stoc kwell P., To wards a Cri ti cal Cog ni ti ve Lin gu i stics, in: DiscoursesofWar
andConflict , eds. Com brink, A. and Bi er mann I., Potchef stro om Uni ver sity 
Press, 2000, pp.  1.

17 Исто, стр. 2.
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осо би не.”18 Упра во сто га наш до жи вљај  ствар но сти мо же 
би ти раз ли чит у за ви сно сти од кул тур ног ста ди ју ма ко јим 
смо ин док три ни ра ни. Ме ђу тим, то не зна чи да се ког ни
тивне схе ме уна пре ђу ју ис кљу чи во кр оз на сли је ђе ни кул
тур ни ха би тус. Мо гу ће је прет по ста ви ти и обр ну то. “Клод 
Ле ви Строс (Cla u de Le viStra uss) екс пли цит но је по ку шао да 
об ја сни кул ту ру у тер ми ни ма струк ту ре људ ског ума. Раз
вио је иде ју да јед но став на ког ни тив на дис по зи ци ја као што 
је на кло ње ност хи је рар хиј ској кла си фи ка ци ји или ка би нар
ним опо зи ци ја ма игра ва жну уло гу у об ли ко ва њу ком плек
сног со ци јал ног си сте ма као што је ср од ство и ком плек сне 
кул тур не ма ни фе ста ци је као што је мит.”19

Ког ни тив на лин гви сти ка по ку ша ва да пр о на ђе ког ни тив не 
схе ме у је зи ку. Те ког ни тив не схе ме у овом слу ча ју под ра зу
ми је ва ле би ме та фо рич ки пре нос ко ји се над да тим тек стом 
вр ши да би се ин фор ма ци је струк ту ри ра ле под иде а ли зо ва
не (уни вер зал не) ког ни тив не мо де ле. Сам текст мо же у се би 
да кри је схе ма ти зо ва не при ка зе, са ко ји ма смо упо зна ти кр оз 
кул тур ну тра ди ци ју, ко ји су при кри ве ни ак ту ел но шћу ре ал
ног о ко јем се пи ше. Сто квел да ље ка же: “КЛ се ба ви углав
ном кон цеп ту ал ним ма пи ра њем ко ји ис ти чу ме та фо рич ност 
ис ка за. Фер клау пре по зна је при сут ност ме та фо ре, прем да је 
за ин те ре со ван за пр о у ча ва ње иде о ло шких функ ци ја, ње гов 
си стем ски лин гви стич ки оквир чи ни га осје тљи вим за пре
по зна ва ње иде о ло шких ни јан си у  раз ли чи тим сти ло ви ма:

Ме та фо ра је зна че ње ко је пред ста вља је дан аспект ис ку ства 
пре ко дру гих тер ми на, и она ни је огра ни че на на тип дис
кур са за ко је се сте ре о тип но ве зу је – по е зи ју и ли те ра ту ру. 
Сва ки аспект ис ку ства мо же би ти пред ста вљен кр оз мно го 
ме та фо ра, и упра во  је ана ли за  од но са из ме ђу ал тер на тив
них ме та фо ра пр вен стве ни ин те рес овог тек ста, јер раз ли чи
те ме та фо ре има ју раз ли чи те иде о ло шке при сту пе”20.

За ин те ре со ва ност Фер кла уа за ме та фо ру је ис кљу чи во иде
о ло шке при ро де. То зна чи да он по ку ша ва да од го нет не ла
тент на зна че ња тек ста ко ја су иде о ло шки ин док три ни ра на 
(ра си змом, евро пе и змом и сл). За ког ни тив ну лин гви сти ку 
ме та фо рич ност тек ста (уко ли ко при хва ти мо прет по став ку 
да је сва ки текст на чел но ме та фо ри чан) огле да се у пре по
зна ва њу схе ма ко је су ин хе рент не на шим ког ни тив ним мо де
ли ма (нај че шће на сли је ђе ном кул ту ром и со ци ја ли зацијом). 

18 Sper ber D. and Hirschfeld L., Cul tu re, Cog ni tion, and Evo lu tion, in: Encic
lopediaof theCognitiveSciences, eds. Wil son, R. and Keil F., Cam brid ge 
Mas sac hu setts, Lon don En gland 1999, pp. 8.

19 Исто, стр. 8.
20 Stoc kwell P., нав. де ло, стр. 5.
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Упра во пре ко ког ни тив них схе ма текст ко ји чи та мо мо же 
да се пре не се на обра зац ко ји нам је већ по знат (апри о ран) 
пре ко на сли је ђе них кул тур них мо де ла. Та ко на при мјер пр о
пов ска струк ту ра бај ке (са чи јим смо на ра тив ним мо де ли ма 
упо зна ти ин ту и тив но) мо же да се при мје ни на ана ли зу аме
рич коиран скоку вај тског ра та. “Ла коф (La koff) на гла ша ва 
да је рат на при ча пре зен то ва на ме та фо рич но као бај ка. Као 
иде а лан ког ни тив ни мо дел, бај ка пред ста вља до бру ба зу за 
ме та фо рич ку на до град њу. Ла коф цр та на ра то ло шки оквир 
пре у зет од Пр о па, и ко ри сти их да би ди ску то вао о не ко ли
ко сце на ри ја ко ји су из гра ђе ни од стра не ме ди ја. Ово укљу
чу је ‘Сце на рио спа са ва ња’, у ко јем је Ку вајт жр тва злог 
Ира ка, Сје ди ње не др жа ве пред ста вља ју хе ро ја, док зло чин 
под ра зу ми је ва кид на по ва ње и на па ство ва ње; и ‘Сце на рио 
са мо од бра не’, у ко јем Ирак и Сје ди ње не Др жа ве оста ју и 
да ље у сво јим уло га ма зли ков ца и хе ро ја, али сви јет је жр
тва смр то но сне при јет ње (при јет ње по еко ном ско здра вље), 
ко ја мо ра би ти ри је ше на уче шћем Али јан се.”21 На тај на чин, 
од јед не ег зи стен ци јал не кри зе (што би рат тре бао да бу де) 
кр оз дис курс се фор ми ра по вр шна сли ка, од ре ђе на до ме ни
ма бај ко ви тих на ра то ло шких прак си, о хе ро ји ма и зли ков
ци ма чи ји ис ход тре ба да се ри је ши ис пра вља њем не прав
ди и ка жња ва њем кри ва ца. Упра во је тај па тер ни стичко 
иде о ло шки по глед ве ли ких си ла усло вио уло гу “хе ро ја”. 
Отуд је сва ма три ца све де на на сље де ће: не прав да се де си ла,  
ју нак је угро жен, хе рој се по ја вљу је и спа са ва ју на ка, прав да 
је за до во ље на. То би да кле, био ког ни тив ни оквир у ко јем 
За пад на иде о ло ги ја пер ци пи ра ра то ве. Ме ђу тим, бај ко ви та 
струк ту ра не кон сти ту и ше са са мо кр оз на ра то ло шки оквир 
кр оз ко јих се са гле да ва суд би на дру гих. Она је им пли ци ра
на и кр оз еле мен те ко је су ин хе рент не бај ци, као што су: 
магија, жи во ти ње ко је при ча ју и сл.22 

Дискурзивнаанализа

Под “дис кур сом” под ра зу ми је ва мо на чин го во ра од ре ђе не 
дру штве не гру пе, ко ја ти ме (го во ром) има за циљ потвр
ђи ва ње соп стве ног ста ту са мо ћи у окви ру иде о ло шки 
загарантова них ин сти ту ци о нал них до ме на. Иде о ло ги ја 
ства ра ин сти ту ци је да би кр оз њих мо гла да го во ри.23 

21 Исто, стр. 10.
22 О то ме ка ко се кон сти ту и шу ови на ра то ло шки екс це си ти пич ни за бај ку 

у ре ал ним, рат ним окви ри ма, ви дје ти у TowardsaCriticalCognitiveLin
guistics, стр. 14. и да ље.

23 У крај њој ли ни ји, уви јек је иде о ло ги ја та ко ја го во ри. На чел но, чак и 
го вор пр о тив иде о ло ги је је иде о ло шки го вор јер се оства ру је пре ко иде
о ло шких др жав них апа ра та (шко ла, уста но ва кул ту ре, бол ни ца и сл. ) и 
озна чи те ља ко ји се  од стра не тих ин сту ту ци ја до дје љу ју ин ди ви ду а ма 
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На тај на чин, оби љеж је дис кур са усло вље но је сте пе ном 
ути ца ја ко ји је јед на дру штве на гру па у ста њу да из вр ши на 
дру гу гру пу. Отуд је ва жно да се дис курс те гру пе при ла го
ди ре це пи јен ти ма ко ји тај го вор тре ба да сли је де. Блoмерт 
и Бол син (Jan Blom mert and Chris Bul cean) ка жу: “У по ли
тич ком по љу на при мјер, Фер клау (Fa ir clo ugh) и Мо ра нен 
(Ma u ra nen) упо ре ђу ју по ли тич ке ин тер вјуе у вре мен ском 
раз ма ку од 35 го ди на и уви ђа ју ја сан за о крет од фор мал ног 
и ри гид ног сти ла ин тер вјуа ка ин тер ак тив ном и  уоби ча је
ни јем на чи ну ко му ни ка ци је”24. Ова пр о мје на сти ла у на чи
ну обра ћа ња на род ним ма са ма, у по ли тич ком дис кур су има 
за циљ ве ћу до па дљи вост и лак ши пут ка ши ре њу и учвр
шћи ва њу вла да ју ће иде о ло ги је. Ди скурс по ста је флек си би
лан у сла њу од ре ђе не по ру ке. Уко ли ко осје ти да је од ре ђе на 
фор ма го во ра не а де кват на (та не а де кват ност мо же да бу де 
по сље ди ца кул тур ног раз во ја, по ја ве но вих ме ди ја ко је тра
же пре ци зни ји и ре лак си ра ни ји на чин ко му ни ка тив ног оп
ште ња и сл.) дис курс се ми је ња и при ла го ђа ва за хтје ви ма 
ме ди ја кр оз ко је го во ри, као и за хтје ви ма ко је му хо ри зонт 
оче ки ва ња со ци јал не гру пе на ко ју је го вор усмје рен на ме ће. 

Сва ком ис ка зу ин хе рент на је од ре ђе на иде о ло шка по за ди на. 
Од те по за ди не се не мо же по бје ћи (чак ни он да ка да је то 
же ља са мог ис ка за). Упра во сто га, уко ли ко прет по ста ви мо 
да по сто ји мно штво ин те ре сних сфе ра ко је зах ти је ва ју сво је 
дис кур зив но уоб ли че ње, кри тич ка ана ли за дис кур са не под
ра зу ми је ва са мо ана ли зу до ми нант ног дис кур са опред ме ће
ног кр оз ин сти ту ци је мо ћи да тог си сте ма (са ве ли ким те ма
ма по пут: де мо кра ти је, со ци ја ли зма, еко но ми је и сл), не го и 
мно го дру гих, не знат ни јих дис кур зив них прак си ко је по ста
ју еви дент не у ло кал ним сфе ра ма жи во та. Отуд “Због ви со
ког лин гви стич кодис кур зив ног ка рак те ра мно гих пр о мје на 
у ка сном мо дер ни зму и по ве ћа њу об ли ка и  рас про стра ње
но сти је зич ких фор ми, кри тич ка ана ли за дис кур са по ста је 
све ва жни ја у раз ли чи тим по љи ма као што су марке тинг, 
со ци јал на по моћ и по ли тич ки дис курс”25. Кри тич ка ана ли за 
дис кур са би да кле под ра зу ми је ва ла:

(пр о фе со ри, ин же ње ри и сл). Под ин сти ту ци ја ма под ра зу ми је ва мо озна
чи те ље ко ји ма иде о ло ги ја до дје љу је уло ге (функ ци је) у да тој дру штве
ној за јед ни ци. Отуд, сва ки означен аспект иде о ло ги је пред ста вља ин
сти ту ци ју за се бе и има мо гућ ност говора, од но сно арти ку ла ци је мо ћи у 
ци љу учвр шћи ва ња и ши ре ња сво јих по зи ци ја.  

24 Blom mert J. and Bul cean C., Cri ti cal Di sco urs Analysis, in: AnnualReview
ofAntropology, San Di e go 2000, pp. 453.

25 Исто, стр. 452. Упо ре ди ти са: “Иде ја о но вом ка пи та ли зму (New ca pi ta
lism) чи ја је осно ва зна ње или чи ји је со циоеко ном ски по ре дак усло
вљен зна њем, им пли ци ра та ко ђе усло вље ност дис кур сом, су ге ри шу ћи 
да је зик мо же има ти зна чај ну уло гу у са вре ме ним со циоеко ном ским 
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1.  Пре по зна ва ње идеолошке по ру ке (“правог 
значења”), ко је се из да тог дис кур са мо же 
имплицирати.

2. Пр о на ла же ње ве зе из ме ђу дис кур
са и друштвене гру пе ко јој је тај дис курс 
инхерентан.

Тео Ван Дијк  (Theo van Dijk) ана ли зи ра ју ћи је дан чла нак из 
бри тан ског ма га зи на Sun пр о ку ша ва да пре по зна иде о ло шку 
ин тен ци ју са мог члан ка (или, да оста не мо вјер ни тер ми но
ло ги ји ко ју ко ри сти мо: дис кур са). Текст гла си: “Бри та ни ја 
је пре пла вље на та ла сом иле гал них ими гра на та то ли ко очај
них због по сла да не би ра ју шта ће да ра де за ма лу сво ту 
нов ца (pit tan ce), ро бу ју ћи иза ба ро ва, чи сте ћи хо тел ске со бе 
и ра де ћи у ку хи ња ма”26. Ван Дијк за па жа да ис каз “ра де за 
ма лу сво ту нов ца”, им пли цит но под ра зу ми је ва да је на је зда 
ими гра на та опа сна за бри тан ско дру штво због ни ске ци је не 
ра да ко ју она ус по ста вља на тр жи шту. То пред ста вља при
јет њу од ре ђе ном кла сном сло ју у Бри та ни ји, ко ји ће због 
кон ку рент но сти  мо ра ти да обо ри сво ју ци је ну ра да, што ће 
усло ви ти пад стан дар да у ни жој сред њој кла си. Дру го за
па жа ње, ка ко при мје ћу је Ви дов сон, мо же се од но си ти на 
ис каз “ро бу ју ћи иза ба ро ва” (sla ving be hind bars). “Тер мин 
робујући(ко ји је ср о дан са ис ка зи ма роб и ропство)има ин
тер тек сту ал ни ехо дис кре ди ту ју ћег дис кур са не скри ве ног 
ра си зма ко ји су но ви не вје ро ват но хтје ле да из бјег ну.”27 На 
тај на чин, ана ли зом ис ка за ми смо утвр ди ли сље де ће: да је 
дис курс им прег ни ран ла тент ном иде о ло шком по ру ком ко ју 
тре ба от кри ти (у овом слу ча ју по ру ка би би ла да је ни жа 
сред ња кла са у Бри та ни ји угро же на), да се дис курс обра ћа 
од ре ђе ној дру штве ној гру па ци ји (бри тан ском дру штву уоп
ште, или спе ци фич ни је, сред њем ста ле жу бри тан ског дру
штва), да сам дис курс сво ју по ру ку не ка да мо же да по ша
ље у не скри ве ној фор ми (као што је то слу чај са при мје ром 
ропства), док је по ру ка не ка да при кри ве на фор мал нијим 
језич ким апа ра том (као у слу ча ју “ма лих сво та нов ца” у 
при мје ру из над).

Ме ђу тим, као што је сва ки дис курс иде о ло шки, та ко је и 
сва ки но ви дис курс ко ји раз об ли ча ва иде о ло ги ју (из гра ђе ну 

пр о мје на ма, не го што је имао у пр о шло сти”. Fa ir clo ugh N., Cri ti cal di
sco ur se analysis in re se ar ching lan gu a ge in the new ca pi ta lism: over de ter mi
na tion, transd di sci pli nary and tex tu al analysis, Systemiclinguisticsandcriti
caldiscourseanalysis. eds.  C. Har ri son and L. Young, Con ti nu um, Lon don 
2004, стр. 2. 

26 Ци ти ра но пре ма Wid dow son H., The The ory and Prac ti ce of Cri ti cal Di sco
ur se Analysis, in: AppliedLinguistics, Ox ford 1998, pp. 143.

27 Исто, стр. 144.
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кр оз не ки прет ход ни дис курс) та ко ђе иде о ло шки. То зна чи 
да и но ви дис курс пред ста вља јед ну иде о ло шку ма три цу ко
ја сво ју моћ ши ри и уте ме љу је кр оз ин сти ту ци о нал не сфе ре. 
Ви дов сон ка же: “Ипак, не мо гу ће је ем пи риј ски уста но ви ти 
пи шче ву ин тен ци ју у да том тек сту. Ин тен ци ја је им пли ци
ра на за кључ ци ма са ме ана ли зе, ко ја упу ћу је на ана ли ти ча
ре ве апри ор не прет по став ке о пи шче вој иде о ло шкој по зи
ци ји. Ту не по сто је ве зе са чи та о цем ко јем текст упу ћу је 
сво је по ру ке. Ра зу ми је ва ње се пре но си пре ко за ступ ни ка, 
што зна чи да ана ли ти чар ко ри сти лин гви стич ке ис ка зе се
лек тив но да по твр ди соп стве не пред ра су де”28. Овим Ви дов
сон под ри ва сам чин ишчитавања иде о ло шких по ру ка из 
да тог дис кур са, као не што што ни је ем пи риј ски уте ме ље но 
(да то као објек тив на ври јед ност), већ је пр о из вод ин тер пре
та то ро вог свје сног де кон стру и са ња тек ста да би се по твр ди
ла ва лид ност пред ра су да ко је пра те ин тер пре та то ро ву ана
ли зу. Отуд су Ван Диј ко ви за кључ ци, као и за кључ ци са мог 
Ви дов со на, о по ме ну том члан ку усло вље ни пред ра су да ма 
ко је су де кон струк ци јом тек ста (или упо тре бом но вог иде
о ло шки обо је ног дис кур са) по ку ша ле да се по твр де као ва
же ће. Дру гим ри је чи ма, за кључ ци о угро же но сти Бри та на ца 
и ра си стич ки ис па ди афир ми са ни кр оз ри јеч ропство пред
ста вља ју са мо пред ра су де ауто ра (ин тер пре та то ра) ко ји су 
по ку ша ли да на ђу афир ма ци ју за соп стве не апри о ри сте че
не ста во ве, што им пли ци ра да се ти за кључ ци ни су ни ка да 
на ла зи ли у тек сту ко ји су ин тер пре ти ра ли (или да оста не мо 
вјер ни Ви дов со но вој тер ми но ло ги ји, та кви за кључ ци не мо
гу ем пи риј ски да се по твр де као кон сти ту тив ни за текст ко ји 
се ин тер прети рао).

Ре кли смо да од ре ђе на дру штве на гру па ко ри сти дис курс 
за рад афир ми са ња мо ћи. Ме ђу тим, сам дис курс за исте ци
ље ве мо гу да ко ри сте и су бјек ти (да кле, ин ди ви дуе већ ин
тер пе ли ра не у си стем са озна чи те љем ко ју им је иде о ло ги ја 
до ди је ли ла). На тај на чин, оби љеж ја дис кур са по ста ју не
зва нич на (за то што не мо ра ју уви јек да бу ду по твр ђе на кр
оз ин сти ту ци ју) сред ства дис кри ми на ци је или од ра за мо ћи 
над дру гим су бјек ти ма. Те ре за То нус (Te re se Tho nus) ка же: 
“Од лич но по зна ва ње је зи ка (Lan gu a ge pr o fi ci ency) ути че на 
ста тус у дру штву, чак и ка да осо ба, ко јој је зик на ко јем се 
спо ра зу ми је ва ни је на тив ни, има ви шу ин сти ту ци о налну 
пози ци ју, не го осо ба ко јој је је зик оп ште ња на тив ни. Тај
лер и Деј вис (Tyler and Da vi es) ис тра жи ва ли су раз мје ну из
ме ђу ко реј ског ин тер на ци о нал ног пре да ва ча (In ter na ti o nal 
te ac hing as si stant) и аме рич ког сту ден та (...) Би ло је ја сно, 
да је ин тер на ци о нал ни пре да вач ко ме ен гле ски је зик ни је 

28 Исто, стр.143.
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био на  тив ни де гра ди рао свој ста тус у очи ма сту ден та, што је 
усло ви ло по ја ву пр о во ка ци ја”29. На и ме, у овом слу ча ју по
зна ва ње је зи ка по ја вљу је се као означитељмо ћи. Ту ви ше 
ни је у пи та њу скри ве на иде о ло шка по ру ка ко ја мо ра би ти 
пре по зна та, ов дје је у пи та њу по сје до ва ње озна чи те ља мо
ћи  (дис кур са) ко јим је субјекат у могућности да артикулише 
сопствену идеолошку позицију, а самим тим и да се 
дефинише (означи) као припадник одређеног друштвеног 
слоја. Не по зна ва ње дис кур са, чи ја је упо тре ба уоби ча је на 
за ин сти ту ци је мо ћи, усло вља ва ис кљу че ње из ме ха ни зма 
дје ло ва ња са ме те ин сти ту ци је.

Дис курс је иде о ло шко ору ђе ко је слу жи за по сти за ње ци ље
ва за цр та них од стра не од ре ђе не ин те ре сне гру пе. Дис курс 
се при ла го ђа ва хо ри зон ту оче ки ва ња (по ли тич ки или мар ке
тин шки дис курс) и ме ди ју кр оз ко ји се арти ку ли ше.

Симболичкикапиталихегемонија

Под “сим бо лич ким ка пи та лом” под ра зу ми је ва мо скуп раз
ли чи тих се ми о тич ких прак си од ре ђе не дру штве не гру пе. 
Под тер ми ном “се ми о тич ка прак са” под ра зу ми је ва мо ка те
го рич ки од ре ђе не ску по ве зна ко ва (они да кле мо гу би ти је
зич ки, сли ков ни, опред ме ће ни и сл), ко ји сво јим зна че њем 
им пли ци ра ју од ре ђе ни ак си о ло шки по ре дак. На ме та ње од
ре ђе них си сте ма ври јед но сти мо же се сто га од ре ди ти као 
вид сим бо лич ке до ми на ци је. Мо ни ка Хе лер (Mo ni ca Hel
ler) ка же: “Сли је де ћи Бур ди јеа 1977, 1982, узи мам син таг му 
“сим бо лич ка до ми на ци ја”, ко јом озна ча вам спо соб ност јед
не со ци јал не гру пе да ус по ста ви кон тро лу над дру гом гру
пом та ко што ће соп стве ни по глед на ре ал ност и соп стве не 
кул тур не прак се пр о гла си ти нај ври јед ни ји ма и, што је још 
ва жни је, пр о гла си ће их нор мом”30. Да кле, сим бо лич ка до
ми на ци ја би пред ста вља ла кул тур ну хе ге мо ни ју (оли че ну 
кр оз се ми о тич ку прак су: је зик, оби ча је и др), јед не со ци јал
не гру пе (кла се, на ци је, др жа ве и др.) над дру гом. Ме ђу тим, 
са ма до ми на ци ја мо ра да се афир ми ше у ин сти ту ци ја ма, ко
је на тај на чин по ста ју иде о ло шки но си о ци да тог сим бо лич
ког ка пи та ла. Сли је де ћи да ље Мо ни ку Хе лер, ин сти ту ци је 
мо же мо де фи ни са ти као: “Кон вен ци о на ли зо ва не со ци јал не 
струк ту ре, ко је обез бје ђу ју ре сур се, од ре ђу ју по на ша ње и 

29 Tho nus T., Do mi nan ce in Aca de mic Wri tings Tu to ri als: Gen der, Lan gu a ge 
Pr o fi ci ency, and the Of fe ring of Sug ge sti ons, in: DiscourseandSociety,vol. 
10, is sue 2, Lon don 1999, pp. 230.

30 Hel ler M., Lan gu a ge Cho i ce, So cial In sti tu ti ons, and Sim bo lic Do mi na tion,  
LanguageinSociaty, vol. 24, is sue. 3, 1995, pp. 373.
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ус по ста вља ју зна че ње на на чин ко ји је де фи ни са ла со ци јал
на гру па у на мје ри да уна при је ди соп стве не ин те ре се”31.

Сим бо лич ка до ми на ци ја (кул тур на хе ге мо ни ја)32 пред ста
вља да кле, иде о ло шку пре власт јед не дру штве не гру пе,  ко
ја свој ути цај вр ши пре ко ин сти ту ци ја си сте ма. На тај на
чин, ин сти ту ци је пред ста вља ју цен тре мо ћи, иде о ло шко 
сте ци ште нор ме и За ко на. Отуд, сва ка сфе ра ути ца ја, сва ка 
пр о дук ци ја озна чи те ља мо ра сво ју по ру ку да по твр ди кр оз 
ин сти ту ци о нал ну прак су. У су прот ном, та ква по ру ка оста је 
жи го са на као не ле ги тим на. Ра зу ми је се, по ко ра ва ње За ко
ну пред ста вља оба ве зу сва ког чла на од ре ђе не за јед ни це. На 
осно ву тог за ко на гра ди се нор ма, ко ја им пли ци ра хи је рар
хи ју и од ре ђу је дру штве ну функ ци ју. За ни мљи во је на по ме
ну ти да нор ма не мо ра уви јек би ти апо сте ри ор на ка те го ри ја, 
гдје би се од ре ђен за кон под јед на ко при мје њи вао на сва ко га 
на кон ро ђе ња. Нор ма  раз ли чи то  дје лу је на по пу ла ци ју ко ја 
ро ђе њем но си дин стинк тив на оби љеж ја по ла и со ци јал ног 
ста ту са. Та ко су, ре ци мо, од ре ђе ни ре ли гиј ски за ко ни (ко
ји се ин сти ту ци о нал но по твр ђу ју и шти те ка зном уко ли ко 
се нор ма пре кр ши), мно го стро жи пре ма же ни, не го пре ма 
му шкар цу (мо же мо да кле ре ћи да су ови за ко ни апри о ри 
дис кри ми на тор ни, не ко је осу ђен на ло ши ји по ло жај и при
је ро ђе ња). Џеј лен Ху се ин (Jeylan Hus sein) ка же: “У Оро мо 
под руч ји ма гдје је га да си стем слаб, ку ран ски и би блиј ски 
кон цеп ти скром но сти се та ко ђе ко ри сте да би се пр о вје ра
ва ло и кон тро ли са ло по на ша ње же не”33. На тај на чин, же на 
је оне мо гу ће на да оба вља дру штве не функ ци је, не ма пра во 
на соп стве ни из бор одје ће и сл. За ко ни по ста ју ва лид ни тек 
ка да се по твр де кр оз ин сти ту ци о нал ни си стем и ка да се за 
њи хо во кр ше ње пр о пи ше од го ва ра ју ћа ка зна. (За ни мљи во 
је на по ме ну ти да је у Оро мо дру штву муж од го во ран за по
на ша ње сво је же не, и он сно си ка зну за ње ну евен ту ал ну 
не по слу шност.34 Мо рал ност ин сти ту ци о на ли зо ва них за ко на 
за иде о ло ги ју ни је мно го бит на.

31 Исто, стр. 373.
32 По што смо сим бо лич ку до ми на ци ју од ре ди ли као скуп се ми о тич ких 

прак си, а се ми о тич ку прак су од ре ди ли пре ко ак си о ло шког по рет ка ко ји 
ус по ста вља ју зна ко ви, ја сно је он да да, уко ли ко прет по ста ви мо да ови 
зна ко ви вр ше утицај, мо же мо тер мин сим бо лич ка до ми на ци ја уве ли ко 
из јед на чи ти са тер ми ном кул тур на хе ге мо ни ја. Ра зу ми је се, отуд кул ту
ру мо же мо да де фи ни ше мо као скуп зна ко ва, ко ји сво ја зна че ња (им
пли цит но, соп стве не ври јед но сне нор ме), на ме ћу и фор ми ра ју у да тим 
ин сти ту ци ја ма си сте ма. 

33 Hus sein, J., A Cul tu ral Re pre sen ta tion of Wo man in the Oro mo So ci ety, Afri
canStudyMonofraphs, vol. 25, is sue 3, Kyoto, 2004, pp. 107.

34 О ово ме ви дје ти у ACulturalRepresentationofWomanintheOromoSoci
ety, стр. 108.
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Ме ђу тим, бор ба за ин сти ту ци је, од но сно за иде о ло шко ле
ги ти ми са ње, мо же на па ра док са лан на чин да огра ни чи 
ути цај од ре ђе не со ци јал не гру пе. Хе лер по ка зу је ка ко је у 
Ка на ди бор ба фран ко фо не ма њи не за соп стве не обра зов не 
ин сти ту ци је дје ло ва ла кон тра про дук тив но јер је ис кљу чи ла 
сво ју за јед ни цу из ши рег иде о ло шког сти ца ја у ко јем пре
о вла да ва ан гло фо на по пу ла ци ја, што ће ре ћи ин сти ту ци је 
ко је шти те си стем ври јед но сти за сно ван кр оз од ре ђен је зик 
(као јед ну од се ми о тич ких прак си). Хе лер ка же: “Ин сти ту
ци о нал ни мо но лин гви зам фран ко фо не Ка на де је па ра док са
лан због то га што је то акт от по ра, али ујед но и пр о из вод 
хи је рар хиј ског од но са мо ћи; што зна чи кре и ра ња цен та ра 
мо ћи ко је има ју за циљ да обез бје де фран ко фо ним го вор ни
ци ма при ступ гло бал ној еко но ми ји, али на на чин да фран
ко фо ни ја ри зи ку је ис кљу чи ва ње се бе  из сви је та ен гле ског 
го вор ног под руч ја ко ји је кон стант но у екс пан зи ји”35. На тај 
на чин, за до би ја њем сво јих ин сти ту ци ја фран ко фо ни го вор
ни ци су ушли у еко ном ски си стем обез бје ђен иде о ло шким 
при зна ва њем, али њи хо ва  ис кљу чи вост пре ма све му не
фран ко фо ном, до во ди их у опа сност због изо ла ци је и со ци
јал не оту ђе но сти из ши рег дру штве ног кон тек ста. Ипак, та 
ис кљу чи вост је оправ да на. Има ју ћи у ви ду да се фран ко фо
ни ја у Ка на ди за сно ва ла, од но сно иден ти тет ски фор ми ра
ла, у су ко бу са до ми нант ном ан гло фо ном иде о ло ги јом (отуд 
“акт от по ра”), сва ко отва ра ње пре ма ан гло фо ни ји (чак и у 
би лин гвал ном ма ни ру), при је ти ло би гу ше њу фран ко фо не 
ма њи не. Дру гим ри је чи ма, кул тур на хе ге мо ни ја ан гло фо не 
ве ћи не би то ком од ре ђе ног вре мен ског пе ри о да у пот пу но
сти аси ми ло ва ла фран цу ски је зик. Чи ње ни ца да се у овом 
слу ча ју фран цу ски је зик де фи ни ше у иде о ло шким окви ри
ма као разлика у од но су на ен гле ски је зик, као отпор пре ма 
ен гле ском је зи ку, усло вља ва ову вр сту од бој но сти фор ми ра
них пр о фран ко фо них ин сти ту ци ја пре ма дру гим је зич ким 
пра кса ма. 

Ипак, ап со лут на ис кљу чи вост из ши рег иде о ло шког сти ца
ја је не мо гу ћа. Отуд је и на пор фран ко фо них ин сти ту ци ја 
ка усто ли че њу мо но лин гви зма у свом обра зов ном си сте
му са мо илу зи ја. “Је зик на игра ли шти ма и школ ским ход
ни ци ма па чак и кон вер за ци о ни је зик школ ских дру го ва, у 
Шам пла ну као уоста лом и у мно гим дру гим фран цу ским 
шко ла ма у То рон ту (као и у ве ћем ди је лу Он та ри ја) је ен
гле ски.”36 Ши ри иде о ло шки сти цај, у ко јем је сво ју ин сти
ту ци о нал ну ауто но ми ју до био фран цу ски је зик, вр ши ути
цај на популаци ју ко ја по ха ђа фран цу ске шко ле. Тај ути цај 

35 Hel ler M., нав. де ло, стр. 379.
36 Исто, стр. 385.
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је не из бје жан услед ве ли ке при сут но сти ан гло фо не је зич ке 
кул ту ре кр оз ма сов не ме ди је. Тај ути цај обез бје ђен је, ра зу
ми је се, ве ли ком еко ном ском ин фра струк ту ром ан гло фо не 
кул тур не иде о ло ги је.

Ме ђу тим, по сто је слу ча је ви ка да мар ги на ли зо ван је зик 
пред ста вља ста ту сни сим бол вла да ју ће кла се. Ке трин Ву
лард (Kat hryn Wo o lard) по ми ње слу чај ка рак те ри сти чан за 
Бар се ло ну, гдје је ка сти љан ски је зик иде о ло шки оза ко њен 
је зик, док је ка та лан ски онај ко ји је мар ги на ли зо ван. Ипак, 
упра во тај мар ги на ли зо ва ни је зик, ко ји не ма сво ју по твр
ду у др жав ним ин сти ту ци о нал ним апа ра ти ма но си у се би 
ста ту сну од ли ку ко ја раз ли ку је ви шу од ни же кла се. Ке трин 
Ву лард ка же: “У Бар се ло ни, упр кос ин сти ту ци о нал ној до
ми нант но сти ка сти љан ског је зи ка, упо тре ба ка та лан ског је
зи ка ево ци ра мно го ви ше по зи тив них оцје на, на ли ни ји ко ја 
озна ча ва ста тус, код ка та лан ских и ка сти љан ских слу ша
ла ца. Го вор ни ци зву че мно го ин те ли гент ни је, кул тур ни је, 
моћ ни је, са мо у вје ре ни је и вред ни је ка да го во ре мар ги на ли
зо ва ним ка та лан ским је зи ком, не го ка да при ча ју ка сти љан
ским”37. Ка та лан ски је зик пред ста вља не ку вр сту при ви ле
го ва ног зна ња, ко је вам омо гу ћу је ве ћи дру штве ни ста тус. 
Па ра докс је у то ме што ин сти ту ци је си сте ма не сто је иза 
овог је зи ка, што им пли ци ра да је из дво јен из фи нан сиј ских 
пр о то ка иде о ло шког кр во то ка, што са дру ге стра не, ње гов 
оп ста нак мо же до ве сти у пи та ње. Отуд глав но пи та ње ни је 
за што се овај је зик сма тра вред ни јим од ка сти љан ског, не
го ко ји су на чи ни ње го вог оп стан ка или дру гим ри је чи ма 
ко фи нан си ра уче ње ка та лон ског је зи ка. Ву лард да ље ка же: 
“Ка та лон ски на ста вља да до ми ни ра ин тер ном еко ном ском 
струк ту ром Ка та ло ни је (ко ја зна чај но до при но си Шпа ни ји). 
Иако је ка сти љан ски је зик успје шно за сту пљен кр оз др жав
не ин сти ту ци је што ње го во зна ње чи ни услов ним за при
ступ др жав ним функ ци ја ма, ка та лон ски на ста вља да до ми
ни ра га здин стви ма и ме наџ мен ту у при ват ном сек то ру, ко ји 
пред ста вља ју ма лу и сред њу ин ду стри ју. На овој еко ном ској 
ба зи, као што сам већ ра ни је аргу мен то ва ла, ка та лон ски је
зик гра ди свој ауто ри тет у на ро ду. Ово зна чи да ауто ри тет 
не мо ра уви јек да бу де по твр ђен кр оз школ ски си стем и кр оз 
дру ге фор мал не ин сти ту ци је, не го кр оз при мар не ме ђу људ
ске од но се и кр оз њи хо ву сва ко днев ну, не фор мал ну ин тер
ак ци ју: на рад ном мје сту, гдје су Ка та лон ци  че сто осни ва чи 
ко ји за у зи ма ју ви со ке по зи ци је, док ка сти љан ски го вор ници 
пред ста вља ју обич не рад ни ке; на мје сту бо ра ви шта, гдје 

37 Wo o lard K., Lan gu a ge Va ri a tion and Cul tu ral He ge mony: To ward an In te gra
tion of So ci o lin gu i stic and So cial The ory, AmericanEthnologist, vol.12, no. 
4, 1985, pp. 741.
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Ка та лон ци жи ве на ври јед ним ло ка ци ја ма, док ка сти љан ски 
ими гран ти жи ве на пе ри фе ри ји”.38

Иде о ло ги ја оп ста је та ко што гра ди озна чи те ље ко ји ма до
дје љу је уло ге. Сва ки од озна чи те ља сво ју дру штве ну по твр
ду на ла зи у је зи ку ко ји му је означио  до ме не дру штве ног 
дје ло ва ња. Иде о ло ги ја не мо же да функ ци о ни ше без је зи ка 
и обр ну то. Је зик је нео п хо дан иде о ло ги ји да би јој да вао за
ко не и озна ча вао до ме не ра да су бје ка та, као и да би пр о из во
дио санк ци је за кр ше ње нор ми ко је је пр о пи сао. Иде о ло ги ја 
је са дру ге стра не нео п ход на је зи ку да би омо гу ћи ла ње гов 
оп ста нак у ин сти ту ци ја ма си сте ма.
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LANGUAGE AND IDEOLOGY

Abstract

This paper deals with the connections established between language 
and ideology. Ideology forms (produces) signifying structures by which 
it defines domains of a subject’s actions. The subject takes on the role 
of an ideology signifier, interpellating itself into the given ideological 
order. Also, ideology forms structures of a subject’s understanding by 
having previously interpellated them with the signifying praxis. In 
this manner, ideology establishes forms through which it conceives 
and explains the understanding of reality. Reality is then explained by 
adequate recognizable schemes which are defined by cultural tradition. 
Furthermore we will notice that every ideological center of power 
(e.g. regarding social groups which strive to achieve certain goals) 
forms a specific discourse to assert belonging to a certain sphere of 
interest. Each interest group speaks in a certain way. The paper ends 
with an analisys of the problem of symbolic domination as a cultural 

(signifying) hegemony which one group exerts over another.

Keywords:language,ideology,criticaldiscourseanalysis,symbolic
domination
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УМРЕЖЕНА АВАНГАРДА: 
СРПСКИ, ФРАНЦУСКИ И  

ШПАНСКИ НАДРЕАЛИСТИ
Сажетак: Ал ма нах Не мо гу ће – L’im pos si ble, об ја вљен дво је зич но 
на срп ском и фран цу ском је зи ку у Бе о гра ду 1930. го ди не, био је 
кључ ни мул ти ме ди јал ни и ко лек тив ни рад срп ског над ре а ли зма, 
ко ји је по ме рио гра ни це ле пе умет но сти и ли те ра ту ре. Тај мо дел 
дво је зич ког и мул ти кул ту рал но кон ци пи ра ног ал ма на ха на ста
вљен је и у ча со пи су “Над ре а ли зам да нас и ов де” (19311932), па 
се мо же по сма тра ти као крун ски до каз успе шне са рад ње и чвр
сте умре же но сти раз ли чи тих, а иде о ло шки бли ских, аван гард них 
гру па. Срп ски, фран цу ски и шпан ски над ре а ли сти су, об ли ку ју ћи 
ал ма нах и ча со пис, би ли нај у спе шни ји у раз ме ни ин фор ма ци ја и у 
ме ђу соб ној ко му ни ка ци ји ко ја се од ви ја ла на раз ли чи те на чи не, у 
ра зним сфе ра ма и на ра зно род ним ме диј ским је зи ци ма.

Кључнеречи: над ре а ли зам, срп ски над ре а ли зам, умет нич ка аван
гар да, Мар ко Ри стић, Ан дре Бре тон, Сал ва дор Да ли

Српсканадреалистичка групаделовала је синхронизовано
са француском надреалистичком централом читаву једну
деценију од 1922. до 1932. године, чинећипоред чешкеи
белгијскегрупеважнуиницијалнутачкунаглобалнојмапи
надреализма.1Одмах на почетку треба нагласити да је до

1 РадјенастаоуоквирупројектаСрпска уметност 20. века: национално 
и Европа,МинистарствапросветеинаукеРепубликеСрбијебр.177013.
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личногсусретаизмеђудвојицевођанадреалистичкихгру
па,Марка Ристића иАндре Бретона, дошло већ 1926. го
динеуПаризу,дакленасамомпочеткуинтернационалних
надреалистичких амбиција.2 Директном упознавању дво
јицепросторноудаљенихуметникаинадреалистичкихли
дерапретходилајепрепискаиразменапубликација.

У годинама после Првог светског рата, штампа је била
масовни медиј посредовања, а пошта глобална мрежа ко
муникације, којом су свакодневно стизалаписмаипакети
сакњигаманалинијиБеоградПариз,иобрнуто.Тапракса
интерперсоналногинформисањаможеседонеклепоредити
са актуелнимискуствоминтренет комуникације, јер су се
контактиостварениувиртуелномсвету,даклепосредством
технологијеимедија,мањевишебезпроблеманаставилиу
реалности.Каоштопослеинтернетпрепискечестодолази
донепосредногупознавања,такојеипослевишегодишњег
дописивања између двојице надреалиста уследило не са
моличноупознавањеРистићаиБретона,већиповезивање
авангарднихуметничкихгрупакојесунезависноделовалеу
удаљенимделовимасвета.

До упознавања са Бретоном дошло је зато што је млади
брачнипарРистићодабраоПаризкаоместосвогсвадбеног
путовања,алиикаоместоистраживањаактуелнихнадреа
листичкихактивности1926.године.Ристићјетадаурадио
изузетноузбудљивусеријуколажаLa vie mo bi le,акаоспе
цијалниso u ve nirпарједонеоизПаризасликуМаксаЕрнста
Со ва (Птицаукавезу),која седанасчувауМузејусавре
менеуметностиуБеограду,ЛегатШевеиМаркаРистића.3

МаркоРистићкаже,усвојимуспоменама,дајеимеАндре
Бретонпрвипутпрочитаосашеснаестгодина“уженевском
часописуL’Éven tal,гдејеБретонобјавио,убројуод15.ок
тобра1918.годинесвојесејGuillaumeApolliner(ГијомАпо
линер), а у броју од 15. фебруара 1919, своју мање–више
малармеовскупесму“Décembre’’4.Тоиме,којеће зањега
имати,посопственомпризнању,„годинамаигодинама,маг
нетскипривлачнумоћ“,билојепознатоидругимсрпским
песницима:РасткуПетровићу,браћиДединац,ДушануМа
тићу, Душану Тимотијевићу,Мони де Булију, Александру

2 BydžovskáL.,AgainsttheCurrent.TheStoryoftheSurrealistGroupof
Czechoslovakia,http://www.surrealismcentre.ac.uk/papersofsurrealism/
journal3/acrobat_files/lenka.pdf;http://www.surrealismplays.com/Belgian
surrealists.html

3 ТодићМ.,Немогуће, уметност надреализма,Београд2002,стр.16,237.
4 РистићМ.,ПослесмртиМиланаДединцаиАндреБретона,Сведок или 

саучесник,Београд1979,стр.245.



167

МИЛАНКА ТОДИЋ

Вучуитд.НекиодњихсубилиуреднициПутева,пасуод
1922.годиненастраницаматогчасописаобјављиваликако
преводеБретоновихпесама такои књижевна дела других
сарадникапарискеLittéra tu re.ПриватнабиблиотекаМарка
РистићаданассечувауСрпскојАкадемијинаукаиумет
ностиуБеоградукаолегатоднеколикохиљаданаслова,и
недвосмислено потврђује да је њен власник био редован
претплатникнесамоLittéra tu reодпрвогброја (1919),већ
имногихдругихфранцускихревија:Les fe u il les li bres,Les 
mar ges,Clartéитд.5

Генерацијамладихсрпскихпесника,којајеступиланасце
нуупрвојдеценијипослеПрвогсветскограта,далајепечат
идеологијисрпскогнадреализма,ањиховоинтересовањеза
песничкеекспериментебило је,пресвега, заинтересовано
за авангарднаистраживањауфранцускојкњижевности.У
томсмислу јеи„новасерија“београдскихПу те вапотра
жиласвојузорупарискојкњижевнојревијиLittéra tu re.6Та
нова концепција београдског песничког листа омогућила
је ДушануМатићу да објави текстове посвећене Фројдо
вој психоанализи и значају сна уПу те ви ма 1923. године,
штотребапосебнонагласитијеронихронолошкипретходе
првомБретоновомнадреалистичкомманифесту.Годинаоб
јављивањапрвогманифестанадреализма,1924,поклопила
се саизласкомпоследњихбројеваПу те ва, који су својим
садржајемпотврдилидајенадреалистичкаидеологијазадо
билапредностууређивачкојконцепцијилистаипотиснула
свеосталемодернистичкеиавангарднепесничкепозиције.7
Када јемного касније размишљаоо тимранимрадовима,
ДушанМатићјеуписмуАленуЖуфроа(AlainJouffroy)на
гласиоданежелидапишеисторију,алидатребаузетиу
обзирдасусвисрпскинадреалисти„нештовећзналипре
Париза“,мадасу„уПаризумногоинаучили“.8

Заправо часописПу те ви треба узети као репер или вели
кипочетакдугогодишњекреативнесарадњеиумрежавања
српских ифранцуских надреалиста.Марко Ристић је, као

5 РистићМ.,ПослесмртиМиланаДединцаиАндреБретона, стр.244,
(RisticM.,Lanuitdutournesol,AndréBreton1896–1966etlemouvement
surréaliste,La nouvelle Revue Française,no.172,Paris1967,700)

6 Бахун Радуновић С.,When theMargin Cries: Surrealism inYugoslavia,
RiLUnEbr.3,2005,стр.3752.http://www.rilune.org/mono3/6_Radunovic.
pdf

7 ТешићГ.,Српска књижевна авангарда 19021934, Београд 2009, стр.
403410.

8 МатићД.,АндреБретонискоса,Београд1978, стр. 29;МатићД.,Un
chefd’orchestre,AndréBreton1896–1966etlemouvementsurréaliste,La 
nouvelle Revue Française,бр.172,Париз1967,стр.676–685.
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чланредакцијеПу те ва,тадауспоставиоиличнупреписку
саАндреБретоном:послаомујесвојпреводпоменутихесе
ја објављених уПу те ви ма, наштаму је Бретон узвратио
текобјављеномкњигомCla ir de Ter re (1923).9Препискаиз
међудвојицеауторитативнихнадреалистичкихлидерајеу
прекидима трајала више деценија, све до хладнога рата и
РистићевогдоласканачелопарискеамбасадеФНРЈугосла
вије,ауњојјеосимпријатељскихтоновабилодостатрау
матичнихоптужбииозбиљнихнеспоразума.

Почетком 20их година 20. века, на темељу повезивања и
разменеинформацијаизмеђуМаркаРистићаиАндреБре
тона,успостављенајеаутономнамрежа,тачнијеједанотво
рен комуникативни канал за размену идеја и уметничких
остварењаизмеђуудаљенихиндивидуа,различитихкулту
раијезика,алиипросторнодалекихземаља.АкосуРистић
иБретонбилипредајници,ондасу,полазећиодтогјезгра,
свиосталичлановикакосрпскетакоифранцускенадреали
стичкегрупенадоградилииразграналимрежумеђусобних
појединачних односа, каоВучо и Тирион (Thirion), Бор и
Далиитд.Надреалистичкамрежауметникаможесе,уиз
весномсмислу,посматратиикаојезгроилинајавабудућих
глобалних уметничких умрежавања и тематских блогова.
НадреалистичкаглобалнамрежапростираласеодЈапанадо
МексикаиАмерике,аималајецентралууПаризуначелуса
Бретоном.Доумрежавањаједошлослободноисамоиници
јативно.Надреалистиинадреалистичкегрупесуделовали
унутармрежекаофункционалнаиорганизованаструктура,
независна одпостојећихдруштвенихинституција културе
на различитим меридијанима. Сложена мултикултурална
организацијанадреалистичке глобалнемрежеокупљала је
креативне појединце и самодириговане пројекте, какви су
билинадреалистичкаизложбауБеограду(1932),Интерна
ционална надреалистичка изложба у Лондону (1936) или
славнањујоршкаизложбанадреализма(1942),дапоменемо
самонеке.10Независнаиницијативаиаутономнаорганиза
цијаиздвојенесуузапажањимаМануелаКастелса, једног
од најзначајнијих теоретичара умреженог друштва (net
worksociety),каонекеодкључниходликаактуелнихпракси
интернетумрежавања.11

9 БахунРадуновићС.,WhentheMarginCries:SurrealisminYugoslavia,стр.
41.

10VickJ.,ANewLook:MarcelDuchamp,histwine,andthe1942FirstPapers
of Surrealism Exhibition, http://www.toutfait.com/online_journal_details.
php?postid=47245

11Castells M. and Cardoso G., The Network Society: From Knowledge to 
Policy,Washington2005,pp.12.
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Акознамоизактуелногискустваколикојеумрежавањева
жнозадистрибуцијуинформација,ондаселакоможераз
уметизаштонијебиловеликогизненађењауБеоградука
дајеобјављенпрвиманифестнадреализмауПаризу1924.
године.НесамоБретоновиесејиипоезијавећипоменути
часописиLittéra tu reиClarté(19211926)билисунасписку
обавезнелектирезамладугенерацијуавангарднихсрпских
песника,амеђуњимасубилиионикојисусвојешколовање
угодинамаратапровелиуфранцускимшколама.Свионису
већ тада имали информације о експерименталној поезији,
врло добро су познавали и са одушевљењем читалиАпо
линера,Елијара(Eluard),Ревердија(Reverdy),Цару(Tzara),
Кревела (Cravel), Рембоа (Rimbaud),Константа (Constant),
Гурмона (Gourmont) и многе друге француске ауторе.12 У
прилоговојтезиидеи„Пример“аутоматскогтекстаМар
каРистића,којијеобјављенубеоградскимСведочанствима
1924.године,каоранинадреалистичкиекспериментусрп
скојкњижевностикојисесавршенопреклопиосагодином
изласканадреалистичкогманифестауПаризу.13

„БилојетодобаВајмарскерепублике...Ононеколикоаме
ричкихдолараштонамихјеотацредовнослаоизБеограда
у препорученимписмима, претварали су се у стотине хи
љада,умилионенемачкихмарака.Мени јебилопетнаест
година.Интересовалесумејединокњигеимузеји...Теисте
1919.годинеуБерлину,улазиосамусвекњижареинеогра
ниченокуповаосвештомисечинилозначајно.Пукимслу
чајемсамнаишаоиначасописLittéra tu re,наразнедадаи
стичкелеткеинаједнуЕлијаровузбирку,илустровануМакс
Ернстовиммонтажама,садатакославним,подназивомLes 
Mal he urs des im mor tels.Увекистинерадипомињемдамеје
контактстомЕлијаровомкњигомтоликоодушевиодами
сеуглависвекомешало:осећаосамсекаодамијеповерен
кључједногновог,неисцрпног,тајанственогсвемира“,каже
МонидеБулиупостхумнообјављенојкњизиЗлат не бу бе.14

Мони де Були је, инспирисан наведеним авангарднимпу
бликацијама,убрзокренуоувластитаистраживањанових
визуелно/текстуалнихформи.ОнјеуалманахуЦр но на бе ло
уБеограду1923.године,осимсвојих,објавиоирадовеДу
шанаМатића,БошкаТокина,РадаДраинцаимногихдру
гихпредставникасрпскеавангарде.„Једногадана,боемски
стоу‘Москви’претвориосеунадреалистичкистоукафани

12РистићМ.,12 Ц,Сарајево1989,стр.221–296.
13РистићМ.,Примермедијумскогписања,Сведочанствабр.3,Београд

1924.
14ДеБулиМ.,Златне бубе, Београд1968,стр.120121.
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‘Cyrano’уПаризу“,кажеМонидеБулиповодомсвогдола
скауПариз1925.године.15Булијепредставиофранцуским
надреалистимабеоградске авангардне часописе, свакакои
свој алманахЦр но на бе ло, где јебиоцитиран једанрани
Бретоновнадреалистичкипоклич:„Оставитесве.Оставите
дадаизам.Оставитесвојужену.Оставитесвојуљубавницу.
Оставите своје надеи своје бојазни.Посејте своју децу у
шумскојзабити.Оставитеврапцауруцизбогголубанакро
ву.Оставите,акоустреба,удобанживот,оноштовамсепру
жакаонекобудућеблагостање.Кренитенацесте“.

ПриликомпрвогпарискогсусретаБулиБретон,посебноје
издвојенБулијев„романуцртежима“поднасловом„Вам
пир“, објављен у београдском часопису Сведочанства бр.
6, 1925. године. Тако се „Вампир“ појавио два пута у ис
тој години, алинадваразличитаместа:најпреубеоград
скимСве до чан стви ма,азатимупарискојНад ре а ли стич кој 
ре во лу ци ји (La Révolution surréaliste), тада најзначајнијем
гласилуфранцускихнадреалиста.16Накрајуте1925.годи
неМонидеБулииДушанМатић су,проширујућимрежу
надреалистичкихактивиста,билиимеђупотписницимаде
кларацијеLa révo lu tion d’abord et to u jo urs(Револуцијасада
иувек).17Натемељуидеологијенадреализмаињенихакти
вистичкихпраксипостављенајеплатформамултимедијал
нихимултикултуралнихумрежавања,гдесууметницикао
ЛуисБуњуел,СалвадорДали,ТароОкамото,ФридаКало,
ОктавиоПаз,ДијегоРивера,МанРеј,МарселДишан,Рене
Магрит,Тојен(MarieČermínováToyen),ДушанМатић,Мар
коРистићимногидругичиниличврстекарикеглобалнопо
стављенемрежеавангарднихистомишљеника.

Без ме ре

Када се, после многих одлагања, коначно појавила поема
Јав на пти цаМиланаДединца1926.годинеизазвалајеве
лики потрес у српској авангардној заједници. Припадала
је ретким врстама и била јештампана у тиражу од свега
двестапримерака,доксуПутевииСведочанстваималии
дохиљадукопија.18Пошто јеразменапубликацијаизмеђу
францускеисрпскегрупенадреалистатадавећбилаврло

15Исто,стр.127133.
16DeBoullyM.,Textes surréalistes,La révolution surréaliste бр. 5,Парис

1925, стр.5.ПоповраткууБеоградБули јеподнасловомВечност, а
под уредништвом песника Ристе Ратковића, почео да објављује први
надреалистичкилист,заправолетак,којијеизлазиоодјануарадојуна
1926.годинеуБеограду.

17Larévolutiond’abordettoujours,Clartéбр.77,Париз1925,стр.5–6.
18ТодићМ.,нав.дело,стр.21.
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интензивна, Дединац је одмах почетком 1927. године по
слаонеколикопримеракаЈав не пти це„заЕлијара,Бретона
иАрагона“,алиизаМаркаРистића,којијетадајошувек
биоуПаризу.19

Свештосетихгодинадешавалоунадреалистичкојзаједни
цибрзосеразмењивалопоштанскимлинијамаодмаргине
кацентруиназад.„Једневечерипред‘Рускимцарем’,по
четкомлета 1928. (рекао сам, немајућиникаквихиндици
ја)даћеНађабитиилустрованафотографијама,дабихсе
сутрадан ујутру, када сам је изненада добио, уверио да је
заистаилустрованафотографијама“, записао јеМаркоРи
стић.20Без ме ре,својпрвироманилинекуврступоетског
манифеста,МаркоРистић јеобјавио, такође1928. године.
Алинијесамоистагодинаобјављивањакопчакојаповезује
НађуиБез ме ре,нисутонидваинвентивнанадреалистич
катекста,нитисутосамодвојицалидеранадреалистичких
група,битнојесвето,алиупрвиплантребаистаћидверав
ноправнетеоријскеиавангарднепозиције.Идеологијанад
реализма,усвимсвојимваријантамакојимасујебојилело
калнекултурнесрединеодЈапанадоМексика,потврђуједа
слободнипротокидеја,информацијакаоинепосреднако
муникацијапроизводекреативнукласуинеконвенционал
неживотнестилове,штопотврђујеипримерплодотворне
размененалинијиБретон/РистићиПариз/Београдупрвим
годинаманадреализма.

АлманахНе мо гу ће – L’Im pos si ble, објављендвојезичнона
српскомифранцускомјезикууБеограду1930.године,био
јекључнимултимедијалнииколективнирадсрпскогнадре
ализма,којијепомериограницелепеуметностиилитера
туре.Тајдвојезичкиимултикултуралноконципираналма
нахможебитиикрунскидоказуспешнесарадњеичврсте
умреженостидверазличитеаидеолошкиблискеавангардне
групе. Српски и француски надреалисти су поводом овог
алманахабилинајуспешнијиуразмениинформацијаиуме
ђусобнојкомуникацијикојасеодвијаланаразличитеначи
не,уразнимсферамаинаразнородниммедијскимјезици
ма.Користилисутекст,слику,графичкидизајн,писма,раз
гледнице,међусобнепосетеинепосреднеразговоретоком
1929.и1930.године,асвесациљемда,обликујућиалманах
Немо гу ће – L’Im pos si ble,оствареиприснеинтерперсонал
неконтакте.21Тајуспешноиретковођенуметничкидијалог

19Писмо Милана Дединца Марку Ристићу из Београда у Париз 15.
фебруара 1927. године, Заоставштина Марка Ристића, Архив САНУ,
Београд,14882,кут.II.

20ТодићМ.,нав.дело,стр.55.
21ТодићМ.,нав.дело,стр.2731.
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измеђуСрбаиФранцузаимао јекаорезултат једанизузе
танинтердисциплинарниимултијезичкиалманахНемо гуће 
– L’Impossiblе.АлманахНе мо гу ће – L’Impossiblе нијесамо
ремекделосрпскогнадреализма,његовоместо јеусамом
врхуинтернационалненадреалистичкеавангарднепродук
цијемадапотичесаевропскемаргине.

Моделмултикултуралностиимултимедијалностиважиоје
каокредоууметничкомделовањусвихчлановасрпскенад
реалистичкегрупеипрепојавеалманаха,анастраницама
алманахасусе,захваљујућитомплуралистичкомприступу,
нашлирамеузраместиховиДушанаМатићаиАндреБре
тона,РенеШара(Char)иОскараДавича,АлександраВуча
иПолаЕлијара,каоиАрагоновииРистићевипрограмски
текстови,алиифотографије,фотоколажииca da vre ex qu
isВанаБора,НиколеВучаиАндреТириона.Даби један
независанпројекаткакавјеобјављивањеалманаха,којисе
појављујемимозваничнихинституцијакултуре,биоуспе
шантребало једо„касноуноћ“писатиписма,преводити
текстовеиобликоватизахтевнуанкету„Чељустдијалекти
ке“.Упоменутојузбудљивојанкетиучестовалису,пресвих,
тринаест потписника манифеста српског надреализма, за
тиммногифранцускипесници,аондасудошлипригодни
песничкицитати,цртежи,фотографије,фотомонтаже,чак
иједансценариозафилм,којисуобликовалисложенуви
зуелнотекстуалну и надреалистичку конструкцију, назва
нуНе мо гу ћеL’Impossiblе, којасепојавилаупетак,13.јуна
1930.године.22

ЧасописНад ре а ли зам да нас и ов де,који јеизлазиоуБео
градуод1931.до1932.године,биојеследећивеликинад
реалистичкипројекатнакомесусамоиницијативносарађи
вали српски,шпанскиифранцускинадреалисти.Мада су
објављенасамотриброја,часописјепружиопросторзараз
личите надреалистичке радове, нудећимогућност критич
ког дијалога и сучељавањамултикултуралних ставова.Не
треба заборавитида јечасописНадреализамданасиовде
(НДИО)наставиосаобјављивањемрадоваБретона,Креве
ла,Елијара,Переа,Ернстаидругих,алијеоствариоивр
лоособенусарадњусашпанскимуметницима:Салвадором
ДалијемиХуаномМироом.Тујепресвегаважноуказатина
непосреднеконтактеиузбудљивупрепискувођенуизмеђу
ВанаЖивадиновићаБораиСалвадораДалија.Онајечак,у
једнoмтренутку,дрскопрекршилаконвенцијеприватности

22РистићМ.,Оконадреализма,Т.I,Београд2003,стр.7081;Уимпресуму
алмахастојидајештампањезавршено31.маја1930.годинеуГрафичком
УметничкомЗаводу“Планета”уБеограду.
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иизашлаујавност,такоштојеБоровописмоДалијуобја
вљенонастраницамачасописаLe su rréali sme au ser vi ce de 
la révo lu tion1933.године.23

УтомсмислуиАн ке ту о же љи,требанарочитоакцентова
тиизтрећегипоследњегбројачасописаНад ре а ли зам да нас 
и ов де.Анкетаједозволиладасеотвореноијавносаопште
субверзивнинадреалистичкипоглединесамооуметности
већиочовековимемотивнимпотребамауновој техноло
шкојери.24Наравно,одговорСалвадораДалијаупоменутој
Ан ке ти о же љи изазвао јенајвећишокиизненађење, ау
њемусе,поредосталог,каже:„Ниједнажељанијегрешна,
јединајепогрешкауњиховомпотискивању.Свесумојеже
ље,даупотребимтекућутерминологију,прљаве,гадне,од
вратне,итд...Вољипридајемвеликуважност,терајућињен
механизам чак до ‘паранојачког делиријума’ стављеног у
службуостваривањажеља.Немамтакозваних‘узвишених’
жеља.Онекојесматрамнајплеменитијимјесуонекојесма
трамнајчовечанскијим,тојестнајперверзнијим“25.

Ен тро пи ја мре же

МаркоРистићјегодинамауредноводиодневникиуњему
је савесно регистровао своје и туђемногобројне контакте
унутарширокеивишеструкенадреалистичкекомуникатив
немреже.У дневнику се, поред обиља драгоцених чиње
ница, налази и сасвиммодерно поређење информација са
храном:„...ЧекамLa Révo lu tion su rréali steбр.12,јерћебити
опетхрана,путоказиимати120страна!“26Ристићје,такође
педантно,записиваоудневниксвојеитуђепоштанскеак
тивности.„Бретонпослао1.априла1932.његовиЕлијаров
одговорнаанкетуожељи“,„Бретонмишаљетрактат(пе
тицију)L’Af fa i re Ara gon“,„ПослаоКочинеколикопримера
каНДИО2,дапошаљепоАрагоновимадресама“,„Добио
писмоодБретона“итд.,стоји,поредосталог,уРистићевом
дневникуодфебруарадоаприла1932.године.27

УтокуобликовањаалманахаНе мо гу ће – L’Impossiblеича
сописаНад ре а ли зам да нас и ов деодвијаласесталнаразме
наинформацијаиживапреписканесамоизмеђусрпских,
францускихишпанскихнадреалиста, већиизмеђу самих

23VaneBor,CorrespondanceàSalvadorDali,Београд,31décembre1932,Le 
surréalisme au service de la révolution,бр.6,Париз1933,46;АлексићB.,
Dali: Inédits de Belgrade (1932),Париз1987.

24Надреализам данас и овдебр.3,Београд1932,стр.2637.
25Исто,стр.31.
26РистићМ.,Око надреализма,Т.I,Београд2003,стр.69.
27РистићМ.,Око надреализма,Т.II,стр.115,121.
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припадникабеоградскенадреалистичкегрупе.Такоуписму
АлександраВуча, једном одмногобројних писама која су
свакодневностизаланаадресуМаркаРистића,стојипочет
комфебруара1932.године:„АфераАрагонбићепотписана
данас...ШаљемвампрвилистсапотписимазаАрагона...“28
ОндамууаприлуистегодинеЕлијаршаљепримераксвог
леткапамфлетапротивАрагона.29

Плоднуипријатељскуразменусагрупомфранцускихаван
гарднихуметникасрпскинадреалистисуупадљивонагла
сили и на корицама часописа Над ре а ли зам да нас и ов де 
следећим речима: „Прилозифранцуских надреалиста који
сеовдеобјављујубилонафранцуском језикубилоупре
водудосаданисунигдеобјављениипослатисуурукопису
специјалнозаовајбројчасописаНад ре а ли зам да нас и ов
де.Истотакосуиилустрације (Дали,Ернст,Тангy,Ђако
мети)израђенепооригиналнимфотографијамапослатимза
овајброј,анепорепродукцијама.Онесе,такође,овдеоб
јављујупрвипутизузевGuillameTella(Дали),којијеових
дана(децембра1931)објављенучетвртомбројучасописа
Le surréali sme au ser vi ce de la révo lu tion“30.

Читавсистемпоштенадреалистису„ставилиуслужбуин
тернационализацијепокрета“31.Осимписамаиразгледни
ца,скоросвакодневносумеђусобноразмењивалителегра
ме,пошиљкеипакетекојисустизалинакућнеадресе:оне
расејанеширомЕвропе,алиионепоразличитимквартови
маистогграда.Таинтернамрежа,успостављенаналинији
францускошпанскосрпскесарадње,функционалнопресе
љавасрпскенадреалистесагеографскеикултурнемаргине
уједнумногоширукомуникативнумрежукојимтекукреа
тивнеинформације,асвеонезаједно,билодадолазеизцен
траилисамаргине,равноправноучествујуупрофилисању
глобалнихконтуранадреалистичкеавангарднеидеологије.

Кадајегрупасрпскихнадреалистапресталасаколективним
радом 1932. године, због хапшења и затварања некихње
нихчланова,РенеКревелјеобјавиотекстпунемпатијеза
њиховастрадања.32Утовремеједошло,какојепознато,до
озбиљнихидеолошкихсукобаунутарфранцускецентрале,

28РистићМ.,Око надреализма,Т.II,Београд2007,стр.104.
29Исто,стр.122.
30Надреализам данас и овдебр.2,Београд1932.
31Heuer E. B., Going Postal: Surrealism and the Discurses of Mail Art,

http://etd.lib.fsu.edu/theses/available/etd11102008141907/unrestricted/
HeuerEDisseration.pdf

32CrevelR.,Des surréalistesYougoslaves sont aubagne,Le surréalisme au 
service de la révolutionбр.6,Париз1933,стр.36–39.
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али и до размимоилажења између француских и српских
авангарднихпозиција.Дубокеразликеуидеолошкимначе
лимаималесуогроманутицајинабудућностсрпскогнад
реалистичкогпокрета.Бретонје„избрисао“својеконтакте
саРистићеминикаданијепомињаониРистићанибеоград
скунадреалистичкугрупуукаснијимјавнимпредавањима
инаступима.33Деласрпскогнадреализманисуизлаганана
интернационалнимизложбаманитисубеоградскинадреа
листи били укључени у интернационалне надреалистичке
пројектетоком30ихгодина.Наравно,познатоједасумре
жеселективнеионесеартикулишуускладусаспецифич
нимпрограмом.Случајсрпскенадреалистичкегрупедобро
илуструје законитости глобалног умрежавања, јер „мрежа
може симултано комуницирати и некомуницирати“, одно
снонекиучесницимогубитиискључени, јер сеиунутар
умреженезаједницеувекможенаправитиселекција.34

Међутим контаки између српских и француских надреа
листа нису угашени са распадом надреалистичке групе у
Београду и прекидом на линији Ристић/Бретон. Приватна
писма, коверте сапоштанскиммаркамаипечатима,фраг
ментикичразгледница,исечциизновинаушлисуумулти
медијалнуструктуруРистићевихколажа,каквисуQu el est 
ce mort?,Без на зи ва(19341936)иАсам блаж(1939).35Овим
делимаМаркоРистићјемапираоглобалнепросторенадре
алистичкереволуцијеијавнооткриоинтимнапријатељства
најављујућиискуствамејлартаислободуапропријацијепо
знатуупраксамапостмодерне.

У последњој, предратној фази умрежавања авангардних
уметника посебно је занимљив контакт остварен између
МаркаРистићаиЖоржаИњеа(GeorgeHugnet)којијепод
разумеваоиразменупоклона1935.године.36Премановијим
истраживањимазнаседајеИње1937.годинеосмислиоје
данамбициозанинтернационалнипројекатукоји јенаме
равао да укључи велики број надреалиста из целог света,
па, разуме се, и српске надреалисте.Наиме, он је тражио
од уметника дамупошаљупо једно до тада необјављено
уметничкоделокојесе„поигравасаидејомпоштанскекар
те“37.ДоДругогсветскогратаИњејеуспеодаобјависамо
једнусеријусадвадесетједномразгледницомукојојсуби
лирадовиМанРеја,МеретОпенхајма,ИвТангија,Марсела

33БахунРадуновићС.,нав.дело,стр.48;М.Тодић,нав.дело,стр.244.
34CastellsM.иCardosoG.,нав.дело,стр.11.
35ТодићМ.,нав.дело,1011.
36ТодићМ.,нав.дело,стр.13.
37HeuerE.B.,нав.дело
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Дишанаитд.Како свој амбициозно замишљени глобално
постављенпројекатнијеуспеодаоствариуцелости,Ињеје
одлучиодасамприоненапосаоиданаправисерију„ори
гиналних“ надреалистичких разгледница. Део тог великог
индивидуалногнадреалистичкогпројекта,саоригиналним
Ињеовимразгледницама,недавнојепрвипутпредстављен
у галерији Иби у Њујорку под називом „Љубавни живот
Спумифера“38.

Надреалистички авангардни покрет је, као дадаизам пре
њега, поставио процесе идеолошке и културне глобализа
цијеу средиштесвојихиндивидуалнихиколективнихис
траживања,инатомпутујенеуморнобрисаогранице,ка
коонегеополитичкетакоиуметничке,културне,језичкеи
психолошке.Сарадњаиразменаидејаизмеђуфранцуских,
шпанскихисрпскихприпадниканадреалистичкогпокрета
билајеутемељенаналичнимпознанствимаиперсонализо
ванимконтактимапочевод20ихгодинапрошлогвека.У
периодуод1923.до1928. годинеуспостављена јеразгра
натамрежамеђусобних контаката, а најобимнија комуни
кацијаодвијаласеод1929.до1932.године.Требанакрају
јошдодатидајеРасткоПетровић,ауторкојијеостаоизван
српскогнадреализма,заправобиоиницијатористожерра
нихпроцесаавангардногумрежавањајерјеонбиотајкоји
јеактивностисрспкихпесникаиуметникаугодинамапосле
Првогсветскогратапоставионаширокуплатформуразме
некреативнихидеја,радећикаоједанодуредникачасописа
Све до чан ства(19241925).„ДокнепреболимоЕвропуине
научимоевропскиговорити,никаконећемоуспетидапро
нађемоштајеунамаодвредности,акамолидатоизразимо
такодабудеодвредностизаосталисвет“39,пророчанствоје
РасткаПетровићакојенијеизбледелониуеридигиталних
технологија.
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ANETWORKEDAVANTGARDE:
SERBIAN,FRENCHANDSPANISHSURREALISTS

Abstract

Thesurrealistavantgardemovementhassettheideologicalandcultural
globalization processes into the very heart of their individual and
collectiveresearch,relentleslyerasinggeopoliticalaswellasartistic,
cultural, linguistic and psychological borders alike. The cooperation
andexchangeofideasamongFrench,SpanishandSerbiansurrealists
was rooted in their personal aquaintances  andpersonalised contacts
startingfromthe1920s.From1923to1928,arichnetworkofcontacts
was built, while the widest and most prolific communication took
placefrom1929to1932,duringtheyearsofpublishingthealmanach
Nemoguće–L’impossible (1930)andthemagazineNadrealizam danas 
i ovde (19311932) (Surrealism here and today). Surrealist have
fully used the mailing in order to internationalize their movement.
In addition to letters and postcards, almost daily they exchanged
telegramsandpackagesthatarrivedattheirresidentaddresses–those
dispersedthroughoutEurope,butalsotheonesfoundwithinquarters
ofthesamecities.ThisintranetestablishedalongthelinesofFrench/
Spanish/Serbiancooperation,functionallyremovedSerbiansurrealists
fromthegeographicalandculturalmarginesintoamuchwidernetof
communicationthatallowedafreeflowofcreativeinformation,which
altogether,whethercomingfromthecentreormargines,offeredequal
participationinprofilingglobalecontoursofthesurrealistavantgarde

ideology.

Keywords: surrealism, Serbian surrealism, avantgarde art, Marko 
Ristić, André Breton, Salvador Dali
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ЗАВИЧАЈ И ТУЂИНА: 
ТРЕШЊА И ПОЕЗИЈА  

МИЛОША ЦРЊАНСКОГ
Сажетак: Ми лош Цр њан ски је упо знао по е зи ју Ис то ка у Па ри зу 
кра јем 1920. го ди не, где је са ку пљао гра ђу за ки не ску и ја пан ску 
ан то ло ги ју пе са ма. То је тре ну так ка да се и у ње го вом ства ра
ла штву по ја вљу је цвет тре ша ња, а не плод. То ком са ку пља ња и 
об ли ко ва ња две ју пре ве де них збир ки по е зи је “Ан то ло ги ја ки не ске 
ли ри ке” (1923) и “Пе сме ста рог Ја па на” (1928), на ста ле су пе сме 
Ми ло ша Цр њан ског у ко ји ма се сли ка рас цве та не тре шње по ја
вљу је као ва жан сим бо ли чан то пос.

Кључнеречи: Ми лош Цр њан ски, по е ма Стра жи ло во, аван гард на 
по е зи ја, ин тер тек сту ал ност  

Поједнаљубав,јутро,утуђини,
душунамувија,светешње,
бескрајниммиромплавихмора,
изкојихцрвенезрнакорала,
као,иззавичаја,трешње.1

Трешњаупесми„Суматра“(1920),узсликузавичаја,руме
номбојомповезана је сабесконачнимводенимисанебе
скимпростором.Она је важан елемент суматраизма.2Као

1 ЦрњанскиМ.,Лирика,у:Де ла Ми ло ша Цр њан ског,Том1,Задужбина
МилошаЦрњанског,Београд1993.

2 ТекстјенастаоуоквирупројектаКњижевностиивизуелннеуметности:
рускосрпскидијалогМинистарстванаукеРепбликеСрбијебр.178003.
ТојепрерађенаидопуњенаверзијанаучноградаТре шњев цвет и по
е зи ја Ми ло ша Цр њан ског, објављеног у зборнику радова Језик, књи
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плодовицрвенебоје,упоређењусакоралом,чинеконтраст
саплавомбојомморскеповршине.Овде,трешњанасупућу
јеназавичај,доживљениздалека.

Трешња,увидуруменихплодова,појављујесеиуњеговом
програмскомтексту,„Објашњење‘Суматре’“(1920),узсле
дећузавичајнуслику:

„Помислих:каколићемедочекатимојзавичај.Трешњесу
садасвакакорумене,аселасусадвесела.Гле,какосуибоје,
чактамодозвезда,исте,иутрешања,иукорала!Какојесве
увези,насвету“3.

ОткакосеЦрњанскиупознаосапоезијомИстокауПаризу
крајем1920. године, где је сакупиограђу закинескуи ја
панскуантологијупесама,уњеговомстваралаштвусевише
пута јављацвет трешања, а неплод.Токомнастајањадве
збиркепреводнепоезијеАн то ло ги ја ки не ске ли ри ке(1923)
иПе сме ста рог Ја па на(1928),насталесуињеговепесмеу
којима сеналази слика расцветане трешње.Међу тимпе
смамајеипоема„Стражилово“.КаоштозапажаА.Петров,
учесталостмотивацветова,нарочитотрешње,представља
траг„источног“утицаја,уПаризуипослеПариза.4

Трешњевцветпојављује сеу следећимњеговимпесмама:
„ПосланицаизПариза“(1920);„Поворка“(1921);„Сербиа“
(1925);„Стражилово“(19211929).

У„ПосланициизПариза“(1920)постојислика,којаприка
зујебестелеснуљубав.Активирањемчуладодира,трешњев
цветстварасуптилну,алисензуалнуслику:
Телаћевамсеизгубити
икрвбитисветањаитања;
занемелићетељубити
врховецветнихтрешања.5

У песми „Поворка“ (1921) помиње се трешња у четвртој
строфи,уобликудрветаупокрету:

жевност,култура:НовициПетковићуучаст(2011).Радјепрочитанна
научномскупуСу сре та ња кул ту ра: Ја пан и Ср би ја – 130. го ди шњи ца 
срп скоја пан ске са рад ње,одржаном17.и18.децембра2012.годинеу
НароднојбиблиотециСрбијеуБеограду.

3 ЦрњанскиМ.,ЕсејиичланциI,у:Де ла Ми ло ша Цр њан ског,Том10,За
дужбинаМилошаЦрњанског,Београд1999.

4 ПетровА.,ЦрњанскиипоезијаИстока,у:М. Цр њан ски. Ан то ло ги ја ки
не ске ли ри ке и Пе сме ста рог Ја па на,НароднабиблиотекаСрбије,Бео
град1990,стр.121.

5 ЦрњанскиМ.,Лирика,у:Де ла Ми ло ша Цр њан ског,Том1,Задужбина
МилошаЦрњанског,Београд1993.
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Мислимијаснеишчезнуше,
унепрекидномсмешењутамном.
Аполакосескупише,сасвихстрана,
поворкепроцвалихтрешања,
дапођу,пођу,самном.6

Расцветанатрешњапостајеосновнимотивуњеговојпоеми
„Стражилово“(19211929),којајенастајалазавремепрево
ђењаиобјављивањапоезијесаИстока.Песмапочињесле
дећомстрофом,којасепонављакаоиседма.Упоемитре
шњевцвет(расцветанетрешње)имавишезначења.Сједне
стране он се односи на сенку, болест и страх, а са друге,
наживот,стишавањеисмиреност.Трешњасепрвојављауз
сликузавичаја,којисеслути.Завичајсепомињеузслику
сахрањивањасмеха,подјаблановима:
Лутам,још,витак,сасребрнимлуком,
расцветанетрешње,иззаседа,мамим,
али,изагора,завичајвећслутим,
гдећусмех,подјаблановимасамим,
дасахраним.7

Утридесетосмојстрофитрешња,каодрво,заједносави
шњом, обавијеномаглом, нуди нам сликуживота, који се
полакостишава,уумирању.Тонасподсећанабудистички
идеалчовековогживота,тј.нирвану:
А,надтрешњамаимладимвишњама,
тамнуидугумаглу,штосе,свуда,шири,
уживотпреднама,
гдесестраст,полако,уумирањусмири,
ичулаупокоје.8

Упоеми„Сербиа“(1925)трешњасепојављује једанпут,у
трећојстрофи:
Нисамзнаодами,трешњом,ибистримпотоком,
истрасномвиткошћудевојке,њиномпритоком,
Онатовећ,издалека,коленапребија!9

У песми налазимо изразе расцветан и цветан каошто су
„Расцветанепадине“, „РасцветаниСрем“.Каоприређивач
збиркеПесместарогЈапана,Црњанскијезнаодатрешњев
цветсимболизујепролазностиујапанскојкултури.Онда,по

6 Исто.
7 Исто.
8 Исто.
9 Исто.
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својприлици,нијеслучајноштосеречпролазноступесми
„Сербиа“јављаовако:
Кад,усутон,преливајуоблаци,каослап,
пролазност,укојојсмосви,упровиднојсузи.10

У песмамаМ. Црњанског, које смо помињали, трешња, а
нарочитотрешњевцвет,имапосебнусимболику.Онагра
диваздушасту,прозрачну,етеричну,аличестопокретнупе
сничкуслику.Утојслицисепретапајусветлоститама,ра
доституга,телесноибестелесно,животисмрт.Трешњево
дрво, обавијеномаглом, ствара необичну слику у којој се
свестишава,унаручјуприроде.Онаје,можда,сржметафи
зичког,трансцендентногсветаМ.Црњанског.

ПренегоштоотворимоПе сме ста рог Ја па надабисмора
светлиликакојеЦрњанскисхватиотрешњевцветујапан
ском песништву, било би потребно да говоримо о значају
овогацветаујапанскојтрадицији.

Трешњевцвет(сакура)имапосебанзначајујапанскојкул
тури.Заразликуодкинескеилиевропскетрешњекојарађа
плодове,аутохтонајапанскатрешњасамоцвета,безјести
вихплодова.Ухаикупоезијимотивтрешњевогцвета,као
ки го, реч која одређује годишње доба стиха, означитељ је
пролећа.Понекиизразградинеобичну,префињенупеснич
куслику:цветниоблакзначи„шумаилибреграсцветаних
трешања“:кадасегледаиздалека,трешњевоцвећеушуми
илинабрегуизгледакаоружичастиоблак.Свакако,овапе
сничка сликаподсећанаснавећпоменуто „Стражилово“.
Разноврсност мотива трешњевог цвета потврђује не само
тананиосећајзаприроду,већједоказдајемотивтрешње
вогцветаилицветадубокоурезануживот,мисао,колектив
нопамћењеЈапанаца.

Крозисторију,речцветилитрешњевцветупућивалајеЈа
панценанештоштосеодносинасмисаоживотаилисушти
нулепог,којебрзопролази.Удревнојкњижевности,нала
зимомотивцвета (трешњевогцвета) унајстаријој збирци
песамаМан’јо шу (VIII).Уњој једна елегијапева о смрти
прелепедевојкеСакурако(девојкацвећатрешње),закојом
тугујудвојицамомака.

Касније,уХеианпериоду(VIIIXII),завремедворскекњи
жевности,иплеменитиљудисувиделиуцветовиматрешње
симболживота,авиделисуилепотуураскошномцветању.
Благо ружичаста боја постала је омиљена међу дворским
дамама. Младе даме су носиле плашт тзв. са ку ра га са не 

10Исто.
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(трешњевислојеви,илиплашттрешања):лицејебилобело,
аналичјерумено,каолатицетрешaња.Утодобатрешњев
цветсеодносионапрефињено,благо,светлокаолепо,апе
сничкасликабилајевезаназастварнупојавност.

Усредњовековнојкњижевности(XIIXVI),завременепре
киднихратовамеђуклановимавојсковођа,завременемира
инесталности,песницисупеваливишеоопадањутрешњи
нихцветова.Значењетрешњевогцветапомеренојеодпо
јавностиканепојавности,одживотакасмрти,одрадости
ка тузи.Монах ЈошидаКенко (1283?1352?) у своме делу
Цу резу ре гу са(1331)кажеовако:„Зардауживамоцвећеса
мокадајеуцвату,амесецсамокадајепун?Чакјеилепшеи
бољекадачезнешзамесецомпокиши,иданезнашкудаиде
пролеће,доксезатварашусоби“11.Његовставозначавасу
штинскупроменуупоимањулепог.Уместовидљиволепог,
уводисеневидљивоилинепостојећекаолепо.Тојеблиско
поимањулепогкодЦрњанског,којичестоградипаралелни
свет,светсновиђења.Мотивцветапочеоједанаговештава
сету,тугу,непостојање,нестајањеилиишчезавањесвегапо
стојећег.Утодобанастајеиизрека„Цвећејетрешња,ачо
векратник“.Обилноцветањетрешње,којеизузетнократко
траје,честосепоредилосаживотомсамураја,спремногна
својдостојанственикрај:самовољнусмрт.Опадањелатица
постајеидеалзавршеткаживотаратника.

Трешњевцветкрозисторијубиојевезанзакрхкост,прола
зност,илинесталност.Посебноусредњовековнојкњижев
ности,представљаојеневидљиво,несталнокаолепо,што
насасоциранапоетикуМилошаЦрњанског.

УзбирциПесместарогЈапана,којујеЦрњанскиприредио,
налазимодостапесамасамотивомтрешњевогцвета.Књига
садржиукупно98песама,аодтога,24песмесусамотивом
цвећа,ивезанесузапролеће.Међутимпесмаманалазесе:
16песамасамотивомтрешњевогцвета;5песамасамоти
вомшљивиногцвета;по једнапесмасакамелијом/анемо
ном/дивљомружом.

Бројпесамасамотивомтрешњевогцвета,можесерећи,до
истајевеликиуовојзбирци.Преводијапанскихпесамаса
европских језика, којима се служиосрпскипесник, свака
косумупружилиидругепесмесадругиммотивима.Ова
чињеница наговештава да је трешњев цвет посебно зани
маосрпскогпесника.ЊеговеПе сме ста рог Ја па насадрже
стиховенесамосасликомцветањатрешања,већисасли
комопадањацветова.Тимесрпскимчитаоциманудинову

11YoshidaK.,Tsu reyure gu sa,Kodansha,Tokyo1972.
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песничкусликусвета,којијеусталномнастајању,алииу
нестајању. Црњански је као мото свом предговоруПе сме 
ста рог Јапананаписаоовестихове:„Отрешњевцвете,како
сисличанживоту“12.Кадапажљивочитамоњеговепрепеве
песамасамотивомцветаикоментаре,бићенамјаснодаје
Црњанскивеомасвесноукључиваотрешњевцвет,каосим
боликупролазногсвета.

ИзЗбиркеМан’јо шу(VIII),налазисевакапесма(5/7/5/7/7)
оцветушљиве,којујенаписаоОкура(ЈаманоуеноОкура).
Цветовишљиве,којисусеутовремепосебноценилизбог
изванредногмириса,представљалисупрефињенукинеску
културу.Узовупесмустојикоментарукојемсејављареч
пролазност:„Такојеблагаионаснохватицасацветомшљи
ве,којисебацаоувино,дабимирисало,каоштосецвеће
трешања,симболпролазности,металоучај“.13

ИзХеианпериода,издобадворскекњижевности,Црњански
јеодабраовакапесмесамотивомцветаиззбиркеКо кин шу
(905),једнеоднајважнијихзбиркипоезијаујапанскојкњи
жевнојисторији.Следећајепесмавеомапознатепесникиње
ОноноКомаћи.Цвеће (трешње, по песничкој конвенцији)
јављасеуметафоризаженскулепоту,којајепролазна:
Цвећемисвену
удугојноћнојкиши.
Прошласамсветом,
загледанаусебе,
узалуд.14

Црњанскијеуврстиоипесмуотрешњевомцвећукојујена
писаоКиноТомонори(?905?).Уњојјесликаонемирном
опадањуцветоватрешње,доксеупозадинивидимирнопр
олетњенебо.
Зариданас,
кадјепролетњенебо
такомирно,
немирноцвећетрешања
опада?15

12ПетровА.,ЦрњанскиипоезијаИстока,у:М. Цр њан ски. Ан то ло ги ја ки
не ске ли ри ке и Пе сме ста рог Ја па на,НароднабиблиотекаСрбије,Бео
град1990,стр.121;ЦрњанскиМ.,Лирика,у:Де ла Ми ло ша Цр њан ског,
Том1,ЗадужбинаМилошаЦрњанског,Београд1993.

13ЦрњанскиМ.,Лирика,у:Де ла Ми ло ша Цр њан ског,Том1,Задужбина
МилошаЦрњанског,Београд1993.,стр.442.

14ЦрњанскиМ.,Лирика,у:Де ла Ми ло ша Цр њан ског,Том1,Задужбина
МилошаЦрњанског,Београд1993.

15ЦрњанскиМ.,Лирика,у:Де ла Ми ло ша Цр њан ског,Том1,Задужбина
МилошаЦрњанског,Београд1993,стр.478;Ko kin wa kas hu,Iwanamisho
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ПрикрајуодељкаХеианпериода,налазимопреводследеће
песме„Ирохаута“,укојујеутканабудистичкаидејаоне
сталности:
Мадакрасношарени
цвећесвене.
Штобиимоглобити
вечнонасвету?
Далекабрдапролазности,
пређемлиданас,
барнећугледатипразнеснове,
ниопијатисесветом.16

УзовупесмуЦрњанскидајеобјашњење:„Тепесмесуса
свим будистичке, песимистичке, са радошћу пролазно
сти“.17ОверечитакођепоказујудасеЦрњанскизанимаоза
будистичкуидејуопролазномсвету.

ЗбиркаукључујеипесмуМ.Башоа,самотивомоблакацве
ћа.Лакаиваздушаста,овасветлоснасликавраћанаспоново
усуматраизам.Башопеваоцветањутрешањауобластима
УеноиАсакуса(упрепевупогрешностојикаоЈено).Упе
смисемешајучулослухаичуловида:
Читавоблакцвећа,
Звони.Дал’уЈену,
илиАсакуси?

Поредидејеопролазности,српскогпесникајепривуклоја
панскопоимањеприроде,чврставезаизмеђучовекаипри
роде.У коментаримаЦрњански даје објашњење о односу
Јапанацапремаприроди:„Скоросвакиодтихстиховапе
ва, хвали,милује, грли, природу.Дрво, цвет, неки пејсаж,
годишње доба, или какву тицу, или какво брдо, пут, воду.
Табезгранична,будистичкаљубавимешањесвогабићаса
природом,нијеновоујапанскојлирици“.18

Удаљемтекстуналазимоиследећењеговеречи:„Песник
хаикаија воли сваки покрет биља и животиња, и у својој
безграничној, будистичкојљубави и самилости, сматра се
близакинсекту,дрвећу,свемуштоцветаипрецвета,свему
штобиваипрође“19.Моглибисморећидаовимредовима

ten,Tokyo1973.
16ЦрњанскиМ.,Лирика,у:Де ла Ми ло ша Цр њан ског,Том1,Задужбина

МилошаЦрњанског,Београд1993,стр.488.
17Исто,стр.477.
18Исто,стр.482.
19Исто,стр.485.
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Црњанскипредстављабудистичкипогледнасвет,схватање
опролазности,синхронизованојсаприроднимбићима:

Каошто се види изПе са ма ста рог Ја па на, Црњански је
схватиозначењетрешњевогцветаујапанскојкњижевности,
ињеговумисаоност.Идејадатрешњевоцвећесимболизу
јепролазност,илипроменљивостсвегапостојећегосећасе
највишеусредњовековнојкњижевности,којасезаснивана
зенбудистичкојмисли.Средњивеку Јапану,добанемира
иратова,подсећанаснавременастајањапоезије,алиина
времеживотаМ.Црњанског.Уњеговојпесми,у„Ламенту
надБеоградом“, запазилисмофранцускиизраз to ut passe,
или „Прошлост“, „прошло“20. Пролазност јесте једна од
битнихтемакојимасеЦрњанскибавиоусвојојпоезији,али
иуживоту.Томтемомонсебавиоикрозпревођењепоезије
Истока.

Упесмамакојесунасталепослепесниковогсусретањаса
јапанскомпоезијом,приметилисмотрешњевцветудина
мизованој слици природе: „поворке процвалих трешања,/
дапођу,пођу,самном.“(„Поворка“);„јер,самном,цветно
дрво,већуморнокорача“(„Стражилово“).Поступакдина
мизације природе, у коме се врши инверзија агенса и па
цијенса, користили су авангардни песници широм света.
КодЦрњанског,међутим,видимоизаовогпоступкањегово
схватање о природи, сродно јапанском.Црњански, који је
приметио„будистичкуљубавимешањесвогабићасапри
родом“,ујапанскојкултури,створиојенеобичнусликутре
шњевог дрвета у покрету: трешња која иде са песничким
субјектом,тј.дрвокојекорачасачовеком.

ТрешњајестиглаупесништвоМилошаЦрњанскогсаИс
тока,изкрајеваукојимапесникникаданијеборавио.Она
јеистовременовезаназастварнусликуњеговогзавичајног
Срема,алијеонодатлеодавноотишао.Везанајеизареалну
сликутуђине,каоштојеонауТоскани,гдејепесникстра
нац.Трешњевцвет,можесерећи,спајатрипростора:дале
ки,недостижнизавичај,којијепесничкисубјекатнапустио;
туђинаукојојјеонприсутанкаостранац;далекипредео,у
комепесничкисубјекатникаданијебио.

У поезијиМилошаЦрњанског трешњев цвет, који је сти
гаосаИстока,ненудисамоновусуптилнупесничкуслику,
већнамдајеновпогледна свет,ново схватањепролазног
променљивогсветаукомесеналазимо.Какоћемосхвати
ти и прихватити пролазност, несталност овога света? Ка
каводностребадаградичовекпремаприроди?Одговорна

20Исто,стр.108.
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овапитањаЦрњанскије,измеђуосталог,тражиоупоезији
Јапана,услицирасцветанетрешње.
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HOMELANDANDFOREIGNLAND:
CHERRYTREEANDPOETRYOFMILOŠCRNJANSKI

Abstract

MilošCrnjanskibecamefamiliarwiththepoetryoftheEastinParis,
towards the end of the 1920s, when he gathered material for his
anthologyofChineseandJapanesepoems.Thiswasthemomentwhen
cherryblossom,notcherryfruit,enteredhiswritings.Whilepreparing
andeditingtwocollectionsoftranslatedpoetryAntologija kineske lirike 
(1923) andPesme starog Japana (1928),healsowrotepoemsfeaturing
the image of cherry blossom as an important symbolic topos. In his
poemsSumatra(1920),Poslanica iz Pariza(1920),Povorka(1921),
Serbia (1925)andStražilovo(19211929)cherrytreesappeartocarrya
particularsymbolicmessage,especiallytheblossom.Itcreatesalight,
translucent,etherealandoftenevenmobilepoeticimage.Thisimage
blendsthelightandthedark,joyandsorrow,physicalandmetaphysical,
life and death.The cherry tree consumed by fog creates an unusual
pictureinwhicheverythingsimmersdowninthearmsofthenature.It
maywellbetheveryheartofthemetaphysical,transcendentalworld
ofMilošCrnjanski.ThecherryenteredhispoeticsfromtheEast,from
thelandshehadnevervisited.Atthesametime,itcreatedarealbond
withhisnativeSremwhichhehadleftyearsbefore.Itwasconnected
toarealimageofaforeignland,likeTuscany,wherethepoetwasbuta
stranger.Wecansaythatcherryblossomconnectsthreespatialentities:
thefarawayhomelandleftbehindbythepoet;theforeignlandwhere
helivesasastranger;andadistantlandscapehehadnevervisited.

Кеy words: Miloš Crnjanski, poem Stražilovo, avantgarde poetry,  
intertextuality
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МАЦУО БАШО: УСКА СТАЗА 
КА ДАЛЕКОМ СЕВЕРУ

Сажетак:Срп ско из да ње Уске ста зе ка Да ле ком се ве ру Ма цуо Ба
ша има јед ну спе ци фич ност, а то су илу стра ци је ко је је на сли као 
Јо са Бу сон, по ред Ба шоа нај ве ћи ха и ку пе сник у исто ри ји те вр сте 
по е зи је. Био је, сво је вре ме но, по зна ти ји као сли кар. Као ве ли ки по
што ва лац Ба шо о вог де ла, он је на пра вио де се так илу стро ва них 
вер зи ја “Уске ста зе”, од ко јих су да нас са чу ва ни је дан па ра ван и 
два свит ка. У на шој књи зи су свих че тр на ест сли ка и је дан цр теж 
(Ка ме ни стуб Цу бо) из свит ка, на ста лог 1779. Та ко кон ци пи ра ног 
из да ња Ба шо вог пу то пи са не ма ни у Ја па ну. За “Уску ста зу” ка 
Да ле ком се ве ру ка жу да је да нас нај чи та ни је де ло ја пан ске кла
сич не књи жев но сти. Она је култ на књи га за мно ге Ја пан це.

Кључнеречи: Ма цуо Ба шо, Јо са Бу сон, ха и ку по е зи ја, илустрације, 
ин тер кул ту рал ност

Про лог

Месецииданисувечнипутнициштосенезаустављају,а
путницисуигодинештодолазеиодлазе.Оништопроводе
животналађама,илистаревукућикоњеподрумовима,на
путусусвакогдана,путимјестаниште.Међувеликанима
издавнинебешеимногоонихкојисуумиралинапутевима.
Имене,кознакадтобеше,захватижељазалутањем,про
буђенаветромкојитераоблачакдалети,палутахобалама
мора,итексејесенасвратихуколибунарецииочистихје
одпаучине,аликадсеприближикрајгодинеистижепро
леће,прожемежељадаовогапута,поднебомобавијеним
сумаглицом, прођем кроз гранични прелазШиракава, па,
каодамијеБоглутањаопсеодух,нисамвишебиоприсе
би,акаодамејемамиоибогКрајпуташ,нисаммогаода
радимништа–осимдакрпимрупенасвојимногавицама,
заменимврпцунашешируизапалиммок сунаголеницама,

ХИРОШИ ЈАМАСАКИ ВУКЕЛИЋ
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докмијесрцевећбилоиспуњенопризороммесечиненад
Мацушимом;накрају,продадохсвојуколибуипреселихсе
уСанпуовувилу.

Иколибами
садапроменигазду.
Домзахиналутке.

Настубколибеокачихпрвихосамстиховаодвенца,совим
каопочетним.(МацуоБашо:Уска ста за ка Да ле ком се ве ру)

Увод

ПреводпутописаМацуоБашоа:Уска ста за ка Да ле ком се
ве ру,представља,датакокажем,крунумогдосадашњегра
данапревођењујапанскихха и кумајстора.Досадасамоб
јавиоследећекњиге:

МацуоБашо:Све ну ло по ље

ЈосаБусон:Про лећ но мо ре

Врап че ва при ча – Иза бра не ха и ку пе сме из Едо пе ри о да

Че ти ри го ди шња до ба – Са вре ме на ја пан ска ха и ку по е зи ја,
књига1

Ма гле но зво но – Са вре ме на ја пан ска ха и ку по е зи ја,књига2

Могудакажемдаовихпеткњигачиниједнуцелину:анто
логијујапанскихха и куа.

Међу песницима обухваћеним тим књигама,Мацуо Башо
је,свакако,највећеимеимигаданасзнамоготовоискљу
чивокаоха и купесника.Алињеговопуссенесводина982
ха и куа,утврђенихкаонепобитноњегових,и530њемупри
писаних,али“сумњивих”.НетребазаборавитидајеБашо,
пресвега,биоводећиха и каимајсторсвогавремена.Ха и каи
значисастављањевенцакомичнихстихова.Тојеколектив
на песничка игра, у којој песници нижу наизменично ду
жистиход5/7/5слоговаикраћиуоблику7/7слогова,тако
сведо36,50,100,пачаки1000стиховаувенцу.Ха и ку је
савременоимезапочетнистихвенца,хо ку.Прематоме,у
његовоукупностваралаштвоубрајасеивишетаквихвена
цаучијемјесастављањуонимаокључнуулогу.Онсесам
хвалиоданекоможесмислитибољихо куодњега,алијеон
безпремцауосмишљавањунаставакаувенцу.Поредтога,
Башојествориоспецифичанкњижевниоблик,ха и бун,есе
јистичкитекстсаха и купесмом.Његовиха и бу ни суправи
бисери те врсте литературе.Ту је ипетњеговихнезаоби
лазнихпутописаукојима јемајстор,увидунизаха и бу на,
изнеосвојеутискеспутовања.Двасукратка,аодосталих
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три,дужихизначајнијих,путописУска ста за ка Да ле ком 
се ве ру јенајпознатији, јединикојијемајсторидовршиои
комејеличнодаонаслов.

ОвоспрскоиздањеУске ста зеима једнуспецифичност,а
тосуилустрацијекојејенасликаоЈосаБусон,поредБашоа
највећи ха и ку песник у историји те врсте поезије. Био је,
својевремено, познатији као сликар.Као велики поштова
лац Башоовог дела, он је направио десетак илустрованих
верзијаУске ста зе,одкојихсуданассачуваниједанпара
ванидвасвитка.Унашојкњизисусвихчетрнаестсликаи
једанцртеж(КаменистубЦубо)изсвитка,насталог1779.
ТакоконципираногиздањанеманиуЈапану.

Ба шо, пу ту ју ћи пе сник

ЗаБашоасекажедаје“путујућипесник”или“путникду
ше”.Запоследњихдесетгодинауживоту,онјепровеогото
вопедесетмесецинаразнимпутовањима.Умројеинапуту.

Сампесникјезасвојапутешествијарадокористиореч“лу
тање”.Акосенатогледакаонасталнотрагањезапеснич
комистиноминовиммогућностимапоетскогизраза,онда
јестаримајсторуправу.Томорадабуде“лутање”поне
познатим теренима, којем сенеможеодредити крај.Али,
акосесвакоодтихњегових“лутања”пажљивијеосмотри,
приметиседајеоноувекбилодоброиспланирано,даима
почетакикрај,каоисвојециљеве,дајетокомњегамајстор
увекимаопратњу,идајеизасваког–осимпоследњег,разу
месе–осталозначајнокњижевноделоуобликупутописас
ха и кустиховимауновомдуху.

Изаиста,путовањемујеувекзначилопрекретницауњего
вомстваралаштву.Изсвакогпутовањасевраћаозрелијикао
песникичовек.

ВерујеседајеБашо,упрестонициЕдо,стекаонасловха
и каи мајстора до 1678. Потписивао се као Тосеи (Зелена
бресква)ибиоједаноднајуспешнијих.Његовепесмеизтог
периуодапоказујусвеодликетадапопуларнихха и каишко
ла:духовитаиграречиисмелапародијакласикекаоизвора
комике.Међутим,узиму1680.године,изненадасеповлачи,
изцентраградасеселиуколибунарециСумидаупредгра
ђу,одрекавшиселагодногживотауспешногха и каимајсто
ра.Намерамујебиладасеослободисвихбаналнихобавеза
идасепотпунопосветипоезији.Почеоједакористикњи
жевноимеБашо,поукрасномдрветузасађеномубаштиње
говеколибе.Ба шо(Мusа Bаšооналатинском)јеврстабана
не.Песникусенеобичнодопалојернедајеплодовеинема
никаквепрактичнекористи,башкаоињеговапоезија.Иако
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тонијебилопутовање,већсамоселидба,морамдаприме
тимдајемајстортадапревалиотаковеликураздаљинууду
ховномсмислу,дајојнијеравнониједнопутовањекојимсе
онкретаокасније.Прешавшитихдесетаккилометра,онје
потпунопреокренуотадапреовлађујућиха и каисветиотво
рионови.Тојебилањегова“авангардна”фаза.

ПослевеликогпожараупрестонициЕдо,крајем1682,кад
јеињеговаколибадотемељеизгорелауватри,аонсамје
двасеспасаобекствомуреку,Башоајеобузеламисаодаје
животконакнапутуидаморановупоетикупотражитина
томпуту.Могудакажемдајеонпосветиоостатаксвогжи
вота једномјединомциљу–даостваријединствопоезије,
путовањаиживота.

Башојекренуонасвојепрвовеликопутовање1684,осмог
месеца по лунарном календару. Пут је трајао девет месе
ци.Песник је, токомњега, посетио свој завичај први пут
откакоје1672.отишаоизњега.Онјераскрстиосасвојом
тежњомкабекствуизстварностирадиуметности,исвеви
ше се окретао поезији, испуњеној узвишеним песничким
духом,алибезкидањавезесаживотом.Нијеслучајношто
је,одмахпоповраткууЕдо,упролеће1686,исписаосво
јунајпознатијупесму: “Старирибњак./Какоускочижаба,/
топљусакводе”.

Следећевеликопутовањеотпочео јеБашодесетогмесеца
1687.Изатог,шестомесечногпута,остаојенедовршенру
кописпутописа,Бе ле шке из пут ног ран ца.Уњемупесник
исказујесвојучувенумисао:“Ува капесмамамонахаСаи
гјоа,урен гавенцимамајстораСогија,усликарствуСешуа
и у чајној церемонијимајстора Рикјуа, у свему томе про
влачисесамо‘једно’.Авеликиуметнициживеускладуса
променамауприроди,дружећисесачетиригодишњадоба
каоспријатељима.Ониналазецветусвемуштогледају,а
месецусвемуштозамишљају”.Онсеокрећетрадицијија
панскекњижевности,нерадипародије,већрадињенеха
икаизације. Запис садржи више песама које се убрајају у
његова врхунска остварења. Оне показују потпуно сазре
вање“башоовскогстила”,поезијескладнеформеидубоке
мисаоности.

Токомтрећегвеликогпутовања,кадјенастајалаиУска ста
за ка Де ле ком се ве ру, Башодолазидочврстогуверењада
јесветусталнимпроменамаидапесникможедадођедо
непроменљиве књижевне вредности, до оног ‘једног’ које
сепровлачикрозсвавеликауметничкадела,самосталним
трагањем зановиму складу са тимпроменама.Наставља
истраживање нових изражајних могућности и после тог
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пута,сведосмрти,којагајезадесиланачетвртом,кобном
путовању,1694.године.Налазиојемотивеусвакодневици,
опеваоихонакокакоихјевидео,једноставнимјезикомбез
узвишеног тона и других “идеалистичких” оптерећења.И
послесмрти,какокажењеговапоследњапесма,његовисно
вићеоблетатисвенулопоље,употразизапесничкомлепо
том.

Пут уске ста зе

Године1689,Башополазинатрећевеликопутовање,овога
путакрозсевернекрајевеЈапана.Запетмесеци,старимај
сторје,сасвојимученикомСором,превалиоготоводвеипо
хиљаде километара.КњигаУска ста за ка Да ле ком се ве ру
јестезаписстогпутовања.Али,немадокументарникарак
тер,већјетосрачунатореконструисанследдогађаја.Једно
ставно речено,фикција.Ми то данас добро знамо, пошто
јеДнев ник са пу то ва њапратиоцаСореоткривен1933.По
стојизначајнаразликаизмеђутадвазаписа.Недвосмислено
јеутврђенодајемајсторизоставиоједне,измениодругеи
измислиотрећедогађаје.Учиниојетодабиупотпуности
изразиосвојпогледнапоезију,путовањеиживоткаоједин
ственуцелину.

Већупочетномодељку,којисамназваоПролог(уоригина
лунемаподеленаодељке),Башоизлажесвојуфилозофију
животакаопутовањабеззаустављања.Тојеизразиоистил
ски.УБашоововреме,јапанскијезикнијепознаваоправо
писнезнаке.Уоригиналномтекстунеманитачке,низапе
те,низнаканавода.Крајреченицесепрепознајејединопо
завршномобликупредиката.После три, релативно кратке
почетне реченице, које се завршавају завршнимоблицима
помоћног глаголана ри и глагола су иари, следи дуга ре
ченица, тј. напоредне реченице, без завршних облика, све
докрајапесме.Каоправопутовањебеззаустављања.Дуга
реченицаувекзадајемукепреводиоцима,пајеуенглеском
преводуреченицапресецанасадесеттачака,аунемачком,
саседам,такодатипреводи,кадихчитате,остављајуути
сакдајеречопутовањусачестимзаустављањима.Морам
дасехвалимдасамтоуспеодаизбегнем:самонаједном
месту,прикрају,употребиосамтачкусазапетом.

Каоштосевидиизовогпримера,језикјетечанипоетски,ре
ченицесуелиптичнеисугестивне,богатоукрашенестарим
песмама, или вешто прикривеним цитатима из класичних
дела.УкњизиУска ста за ка Да ле ком се ве ру,Башојепро
зномделудаодалековећутежинунегоштојетобиослучај
сњеговимранијимпутописима.Вишетекстова,нарочитоу
првојполовиникњиге,закључносаодељком“Хираизуми”,
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незавршавасепесмама,акадпесамаима,онесу,увећој
мери,органскиповезанесапрознимделовима.Тојепесни
кубилопотребнодабиистакаосвојуодлучностданапуту
истраје,зебњукојујеносиоусеби,имукеитешкоћенакоје
јенаилазио.Удругојполовини,међутим,патетикасесма
њује,присутнајеиопуштеност,исходнотоме,текстуални
деловисукраћииудеопесамасеповећава.Докјеупрвом
делуседамнаестхо куасамогаутора,другидеосадржичак
тридесеттриБашоовепесме.

Че ти ри ха и куа из ”Уске ста зе”

Некеодтихпедесетпесамасу,безсумње,најбољипримери
ха и куауопште.Итоформалноитематски.Иакојеједанод
циљеваБашоовогпутовањапосевернимкрајевимабиода
посетиместаопеванаустаримва капесмамаиданалицу
местаослушне“душудревнихпесника”,утимпесмамасе
неосећаодјеккњижевнетрадиције,већјетустворенсасвим
новисветдокогајемогућнодоћисамопутемха и купоезије.
Правипочетак
лепог:сетвенапесма
Далекогсевера.(ки го“сетвенапесма”,лето)

Талетњатрава:
траговипустихснова
силнихратника.(“летњатрава”,лето)

Какватишина!
Устенесеупија
зукацврчака.(“цврчак”,лето)

Бурноглимора!
ПремаострвуСадо
Млечнипутлежи.(“Млечнипут”,јесен)

Прва песма можда не спада у врхунска остварења као
остале три које сам овде навео, али је значајна због свог
програмскогкарактера.Онасеодносинадревнигранични
прелазШиракава,којије,какоБашокаже,“нарочитопри
влачиопеснике”.Украткомтекстууодељку“Граничнипре
лазШиракава”,Башоодајепризнањедревнимпесницима,
интертекстуалноцитирајућичакпетњиховихва капесама,
алинеисвојестихове.Онихоткриватекуследећемодељку
“ПостајаСукагава”.Напитањедомаћина“Какавтијебио
прелазакграниценаШиракави?”,онодговара:“Мукедугог
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путовања изморишеми и тело и дух, а опет, био сам оп
седнутдивнимпределимаи до суза задубљенумислина
прошлост,панисамбиоустањудалакосмишљампесме,
али ево, ипак једне: ‘Прави почетак / лепог: сетвена пе
сма /Далеког севера’”.Каже да су присутни песници од
махнаставилидаисписујудруги,патрећистих,даби,на
крају,саставиличактривенца.Откудтоликоодушевљења
кодприсутних?ЗатоштојеБашо,овомпесмом,даопотпу
ноновисмисаотрадиционалноммотиву“граничнипрелаз
Ширакава”,налазећилепотуупесмисељака,окупљенихна
сетви.Таконешто,наравно,нисумоглиплемићиимонаси
којисутудапролазилиготовопетвековапреБашоа.Чежња
запрестоницомкојусуоставилидалекоизасебе,билаимје
јединатемазапоезију.

Уодељку“Хираизуми”песникпише:“Овде,узамкуТака
даћи,утврдилисусесвиратнициоданивојводиЈошицунеу,
али јењихова слава, у једном трену, претворена у дивљу
траву.‘Земљамијепропала,осталесупланинеиреке./У
градујепролеће,зеленесетраваидрвеће.’–сетихсести
ховакинескогпесника;одложихшеширисподсебеиседех
дугоусузама,заборављајућидавремепролази. ‘Талетња
трава: /траговипустихснова /силнихратника’”.Башоту
износисвојезапажањедајеславаљудскакрхкакаосан,док
сеприродаувекмоћнообнавља.УкњизиСта ре ја пан ске 
пе сме,МилошЦрњанскијетупесмупрепеваокао:“Гле,би
љепролећа!/Трагснова/безбројнихратника”.Откуд“би
љепролећа”уместо“летњетраве”?МождагајеповукаоДу
ФуовистихкојиБашоцитира.Алиовде,свакако,морада
буде“летњатрава”,снажнаибујна,каосимболратникау
оклопу.

Ауодељку“ПланинскихрамРјушакуђи”мајсторописује
храмнабрдуследећимречима:“Каменнаслаганнакамен,и
такодоврха;околосустариборовиитује,аземљаикаме
њештостојеодпамтивека,прикривениглаткоммаховином.
Вратапавиљонанаврховимастеназатворенасуинечујесе
нинајмањишум.Успињућисестазомузлитицуипузећи
прекокамења,стижемдоглавногхрамадамусепоклоним.
Изванреданпризор,утонуоудубокутишину,ајаосећамка
комиседушапрочишћава.‘Какватишина!/Устенесеупи
ја/зукацврчака’”.Песмаизражавапотпунухармонијуспо
љашњегиунутрашњегсветапесника.Данасмизнамодаје
онанајвишезадаламукевеликоммајстору.Прошла једуг
пут,одпрвеверзије,којујепратилацСоразаписаоналицу
места,“Храмупланини:/Стенесенатапају/зукомцврча
ка”,преко“Каквапустота!/Устенесепродире/зукацвр
чака”,доконачне,којасенашлаукњизи,“Какватишина!
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/Устенесеупија/зукацврчака”.Чакјебилаваријанта:“Ова
пустота/пробијасеустене./Зукацврчака”.

Уз четврту песму: “Бурног лимора! /Према острвуСадо
/Млечнипут лежи”, нема упутописуникакавогпратећег
текста.Уодељку“ПутпрекоземљеЕћиго”,Башосамобе
лежидасуга,токомдеветданахода,врућинаикишатолико
измрцварили,амучилагајеистараболест,тенијеништа
записивао.Алисликајејаснаибезтекста.Путникстојина
ртуигледаострвочијисеобрисиједваназирунапучини.
Долеподногамајеузбурканосеверноморе,којемуговори
да јеострвонедостижанциљ.Гореизнадглаве јеМлечни
путчијисекрајневиди,каоипуткојимјепошао.Усамље
ноствечитогпутникаисказанајеснажнимјезиком.

Уска ста за да нас

ЗаУску ста зу ка Да ле ком се ве рукажудаједанаснајчита
није дело јапанске класичне књижевности. Она је култна
књигазамногеЈапанце.Утосамсеувериокадсам,умају
прошлегодине,посетиосевернекрајевеЈапана,описанеу
овојкњизи:градСендаи,остаткеантичкогутврђењаТага,
лучке градовеШиогама и Ишиномаки, па на крају залив
Мацушимаиистоимениградићнаобали.Насвимместима
којасуБашоињеговвернипратилацСораобишли,истак
нутајетабласанатписом“УскастазакаДалекомсеверу”уз
објашњењеилицитатизовекњиге.Реклисумидасутота
коуредилиповодомтристагодинарођењавеликогпесника.
Поредтога,наишаосамнамногокаменихспоменикаизста
ријегвремена,саурезанимпесмамаБашоаидругих.Свуда
јебилотуристасафотоапаратимаиџепнимиздањемУске 
ста зе.Онису,очигледно,кренулинаходочашће,заБашо
овимтраговима.Можетезамислитиколикоих јебилопре
оногкатастрофалногземљотресаицунамијакојисузадеси
литекрајеве11.марта2011.Бројтуристаутимместимаје
вишенегопреполовљен.

ШтаимауовојБашоовојкњизи,написанојјошуседамна
естом веку, што толико привлачи савременог човека који
живиу Јапанудвадесетпрвогвека? Јели то слободандух
вечитог путника, ослобођен свакодневних стега које нас
спутавају?Или ауторов искрен, готово наиван однос пре
маисторији,којинамјепонекадпотребанусветунеизве
сности у коме живимо? Или, можда, његово безгранично
човекољубље,којезрачиготовоизсвакестраницеовекњи
ге?Светопомало,вероватно.
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Верујем да ће и овдашњи читалац уњој наћимного тога
драгоценогштобимуучиниложивотлепшимилибарпод
ношљивијим.
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MATSUOBASHO:THENARROWROAD
TOTHEDEEPNORTH



Abstract

TheSerbianeditionofThe Narrow Road to Deep North (Uske staze 
ka Dalekom severu) by Matsuo Basho has a specific feature  the
illustrationsbyYosaBuson,thegreatesthaikupoetinthehistoryofthis
poetrynexttoMatsuoBasho.Heusedtobeapopularpainter.Asagreat
admirerofBasho’swork,hehasmadeadozenversionsofillustrations
for hisNarrowRoad, out ofwhich one screenwall and two scralls
remained. This book shows all fourteen pictures  and one drawing
(StonePillarCubo)fromthescralldatingbackto1779.Suchaconcept
ofBashotravelsisnoveleventoJapan.TheNarrowRoadtotheDeep
NorthissaidtobethemostreadpieceofclassicalJapaneseliterature.
FormanyJapaneseitisacultbook.WhatisitaboutthisBashowork
writteninthe17thcenturythatattractssotheJapanesepeopleliving
inthe21stcentury?Isitthefreespiritofaneternaltravellerliberated
fromeverydayconstraints?Orisittheauthor’ssincere,almostnaive,
relationtohistorywhichissometimeswelcomeintheuncertainworld
welivein?Or,maybe,hisinfinitephilantropythatradiatesfromevery

pageofthebook?Inallprobabilityitisabitofeverything.

Keywords: Matsuo Basho, Yosa Buson, haiku poetry, illustrations, 
interculturality
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VISUAL FRAMING OF RED 
MARTYRS: SOVIET AND  
YUGOSLAV PARTISAN 

PROPAGANDA COMPARED
Abstract: This paper compares the Soviet propaganda of the Second 
World War with that of Yugoslavia, focusing on the visual image 
of partisan martyrs. As for the wartime communist propaganda in 
Yugoslavia, since Yugoslav Partisans were an illequipped resistance 
movement, it had only restricted resources and networks for agitation. 
Yet it does not mean that the wartime mobilization of Yugoslav Partisan 
movement was an ephemeral one, because the method of agitation did 
not radically change in socialist Yugoslavia. While nations involved 
in the Second World War tended to organize massive propaganda 
(especially through visual representations such as films, newsreels, 
posters, paintings and pictorial magazines), Yugoslav Partisans could 
not afford to conduct such largescale propaganda. In addition to the 
Theater of People’s Liberation, a performer’s group which played a 
significant role in the newly liberated territory, memorization through a 
photographic image exerted significant agitating effect in the Yugoslav 
Partisan propaganda.

Key words: Second World War, Soviet propaganda, Yugoslav 
propaganda, visual culture, partisan martyrs

Introduction

OvertwentyyearsaftertheendoftheColdWar,moreandmore
researchfocusingontheCommunisterafromtheviewpointof

MASUMI KAMEDA



200

MASUMI KAMEDA

culturalhistorykeepsappearing.Butstill,manyapproachesto
theCommunist culture of theEasternEuropean countries put
an emphasize onhowSovietUnion exercised its influence in
shaping a united Communist culture of postWWII Europe
regarding official culture of Eastern European countries as
a miniature of its “original,” i.e. the Soviet culture. This
remindsusthattheStalinistculturewasregardedasthemodel
foisteduponSovietcitizensbytheregime.Theviewhasbeen
challengedfromseveralperspectives.Forexample,inhiswork
The Total Art of Stalinism,1 Boris Groys traces the origin of
socialist realismback to theRussian avantgarde, and Jochen
Hellbeck’sautobiographicalresearchofordinarypeoplecharts
howindividualsstruggledtomeetthesocialrequirementsduring
theperiodofStalinism.2Inthissense,Ithinkthatthestudyof
CommunisminEuropeneedstofreeitselffromthenotionthat
the Soviet regime onesidedly created the whole Communist
cultureinEurope.Thiswillenableustoexaminethedifferences
amongvariousCommunistculturesandtopointouttheregional
peculiarities which come from their own cultural and social
background.

This paper compares the Soviet propaganda of the Second
WorldWarwiththatofYugoslavia,focusingonthevisualimage
ofpartisanmartyrs.Asforthewartimecommunistpropaganda
inYugoslavia, sinceYugoslav Partisans were an illequipped
resistance movement, it had only restricted resources and
networks for agitation.Yet it does notmean that thewartime
mobilizationofYugoslavPartisanmovementwasanephemeral
one,because themethodofagitationdidnot radicallychange
in socialistYugoslavia.While nations involved in theSecond
WorldWartendedtoorganizemassivepropaganda(especially
throughvisualrepresentationssuchasfilms,newsreels,posters,
paintingsandpictorialmagazines),YugoslavPartisanscouldnot
affordtoconductsuchlargescalepropaganda.Inadditiontothe
TheaterofPeople’sLiberation,aperformer’sgroupwhichplayed
asignificantroleinthenewlyliberatedterritory,memorization
throughaphotographicimageexertedsignificantagitatingeffect
intheYugoslavPartisanpropaganda.Inthefollowingsections,
Icomparehowtheimagesofpartisanmartyrswerepopularized
inSovietUnionandinYugoslavia.

1 ГройсБ.,Утопия и обмен,Мoсква1993.
2 HellbeckJ.,Laboratories of the Soviet Self: Diaries from the Stalin Era (Ann

ArborMich,UMIDissertationServices,1998)
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Retrospective Visualization of Heroes –  
Soviet Union

As Andrei Sinyavsky noted that “The cult of the heroic is
generallyendemictoSovietCivilization,”3theStalinisterahas
createdvariousheroessuchaspoliticalleaders,Partyofficials,
scientists,cosmonauts,pilots,shockworkersandotherordinary
individualswhomadearemarkablecontributiontothestate.This
led to the introductionof the title“Heroof theSovietUnion”
in1934,asaformofhighestrecognitionintheSovietUnion.
The title tookan important role inmotivatingpeople into the
war,andduringtheSecondWorldWar,aconsiderablenumber
of soldiers received this award.Among them, thefirst female
recipientoftheHeroofSovietUnionrewardwasapartisangirl
ZoyaKosmodemyanskaya(19231941).4

Kosmodemyanskayawasahighschoolgirlwhovolunteeredfor
apartisanunitin1941.InNovember,accordingtosomesecond
handwitnesses,shereceivedanorder tofireon thevillageof
Petrischevo, which was then under German occupation. In
themiddle of her duty Kosmodemyanskaya was captured by
Germansandthenhangedinpublic.Justbeforetheexecution,
Kosmodemyanskayamadeanimpressivespeechtothevillagers
andshoutedtotheGermans:“You’llhangmenow,butIamnot
alone.Therearetwohundredmillionofus.Youcan’thangus
all”.ThisepisodewassoonreportedinaPravda articlebyPyotr
Lidov(27January1942),whichmadeKosmodemyanskayaone
of themost famous partisan youths. In the same year, Stalin
awarded herwith the order of theHero of the SovietUnion.
Since then,manyplaces andorganizations hadbeen renamed
afterher;manypoems,children’stales,andsongstellherstory;
hervisualimagewasrepresentedthroughvariousmediaimages,
suchasstatues,portraitphotographs,paintings,andafilm.The
mostfamouspaintingisKukryniksy’sTania – The Feat of Zoya 
Kosmodemyanskaya (19421947), which describes the very
momentwhenKosmodemyanskayabravelymadeaspeechon
thegallows(Fig.1).ThefilmZoya(dir.LevArnshtam,1944)
also depicts in detail how Kosmodemyanskaya was caught,
tortured,andexecuted.

3 SinyavskyA.,Soviet civilization: A Cultural History,JoanneTurnbultransl.,
NewYork1990,pp.118.

4 On Kosmodemyanskaya and Matrosov, see:  Stites R., Russian Popular 
Culture: Entertainment and Society Since 1900,NewYork1992,pp.98101;
FritzscheP., and Hellbeck J.,TheNewMan inStalinistRussiaandNazi
Germany, in: Beyond Totalitarianism: Stalinism and Nazism Compared,
MichaelGeyerandSheilaFitzpatrick,eds.Cambridge2009,pp.302341.
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AnotherrepresentativefigureoftheSovietPartisanmartyrdom
isAlexanderMatrosov(19241943).Bornanorphanandhaving
spenthisearlyyouthincorrectionalcamps,Matrosovgradually
awoke as a Communist. Legend has it that in the battle near
Pskov in 1943, the infantry soldier Matrosov threw himself
overaGermanpillboxandblocked themachinegunwithhis
own body. For the honor of his selfsacrifice, Matrosov was
posthumouslyawardedaHerooftheSovietUnionin1943.As
was the case of Kosmodemyanskaya, many songs, paintings,
statues, and a postwar filmPrivate Aleksandr Matrosov (dir.
LeonidLukov,1947)werededicatedtoMatrosov(Fig.2).

Althoughtheirphotoportraitsexist,therewerenophotographs
which show their moment of death; visual images of
Kosmodemyanskaya and Matrosov were, in a manner,
constructed collectively, based on the existing recorded
material.Theirheroicdeedsbecameknownnotthattechnically
recordedevidencesuchasphotographsanddocumentaryshots
butfromwordofmouthandKosmodemyanskayaandMatrosov
becamefamousthroughvisualimagescreatedbyvariousartists.
Thiswayofvisualizingheroescanbe foundwidely inSoviet
propagandaunderStalin’sregime.Forinstance,thereisthecase
ofapioneerboyPavlikMorozovwhowaskilledbyhisrelatives
forturninghisfatherinasanantiCommunist,andposthumously
praised for this bravery of putting ideological values before
familyties.WhilenophotographofMorozovremains,thereare
many paintings that depict the scenewhereMorozov accuses
hisfather.TheunreleasedfilmBezhin Meadow(1937)bySergei
EisensteinwasalsobasedontheMorozovstory.Althoughthe
loss of mechanically recorded evidence raises doubts about
historical factuality, about whether this is fictional or real,
the retrospective visualization of the story which renarrates
theverymomentofdeath, fromtheaspectofagitatingeffect,
compensatesforthelackoftheoriginalevidence.

Fig.1Kukryniksy,Tania –The Feat of Zoya 
Kosmodemyanskaya(19421947)
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Photographic Image as a Certificate – Yugoslavia

The Soviet concept of creating heroes was imported into the
Eastern European countries and played a significant role in
formingthenewsocialistregimesintheEasternbloc.5Asearly
as1941,theYugoslavPartisansestablishedthetitle“TheOrder
of the People’s Hero”. Some of the most famous recipients
wereaMontenegrin,LjuboČupić(1913–1942),andaCroatian,
StjepanFilipović(19161942).6Themainfeatureoftheirvisual
image is that they were recorded in a photograph taken just
secondsbeforetheirexecutiontobecomeiconsoftheYugoslav
Partisanstruggle.

ČupićwasalawstudentwhojoinedtheCommunistresistance
movement,andwascapturedbyChetnikcollaboratorsinNikšić
andsubsequentlyshotinpublicin1942.Inaphotographtakenby
ananonymousphotographer,Čupić,withhishandsinhandcuffs,
is flashing a smile though facing his own execution byfiring
squad.ShowingthegapbetweenČupić’stendersmileandthe
awaitingtragedy,thisphotographbecamethesymbolofstrong
will andfirm conviction (Fig. 3).This imagewas intensively
usedinpartisanpropagandaandpostwarmemorizationofthe
SecondWorldWarandin1947ČupićwasawardedthePeople’s
HeroofYugoslavia.

Filipović, another icon of Yugoslav Partisan martyrdom,
was commander of a local partisan unit inValjevo.7 He was
captured by Germans andAxis allies in 1942. Legend has it
thatsecondsbeforebeinghanged,Filipovićthrusthishandsout
andshouted“Deathtofascism,freedomtothepeople!”which
becametheofficialpartisanslogan.Thismomentwasrecorded

5 Andrzej Wajda’s 1976 film Man of Marble fictionally depicted this
phenomenoninPolandduringtheperiodofStalinism.

6 AlsoknownasStevanFilipović.
7 OnFilipović,see:BelićKoročkinDavidovićM.andDavidovićR., Stevan 

Filipović  Istina o istorijskoj fotografiji,Beograd2012.

Fig.2PostagestampdedicatedtoMatrosov,
soldin1944.
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inaphotographtakenbytheamateurphotographerSlobodanka
Vasić, inwhichFilipovićwasmaking a speechwithhisneck
already tied to the gallows (Fig. 4). In 1944, this photograph
wasfoundandappearedforthefirsttimeonthefrontpageofthe
Politika(4November1944).Thisprovocativeshot,alongwith
that ofČupić, soon became an icon ofCommunist resistance
inYugoslavia.While his image shortly appears in the Soviet
Mosfilm’s propaganda film In Mountains of Yugoslavia (dir.
AbramRoom,1945),ashotofFilipovićisakindofadaptation
ofthisphotograph,presentedinexactlythesamemannerasit
wasinthephotoshot.Severalstatueswerealsoputupwithhis
handsthrustingupward.AswasthecaseofČupić,Filipović’s
photographhasalsobeenwidelycirculatedinnewspapersand
textbooks.

Comparedwithpartisanheroes in theSovietUnion,Yugoslav
Partisan heroes are unique in away that they became known
through the single image of the moment of their death. In
Camera Lucida(1980),RolandBarthesdefinedtheessenceof
photographyasthe“thathasbeen(çaaété),”whichfunctions
as a certificate of the subject person’s presence. Citing the
photographofLewisPayneawaitinghisdeathpenaltyfor the
Lincolnassassinationconspiracy,whichwastakenin1865by
AlexanderGardner,Barthesfindstheultimateformofthe“that
hasbeen”inthetemporalparadoxthat“thereisalwaysadefeat
ofTimeinthem:thatisdeadandthatisgoingtodie.”8Inthe
same way, photographs of Čupić and Filipović also create a
piercingimpressionbyshowingthistemporalparadox:theyare

8 “Il y a toujours en elle un écrasement duTemps, cela estmort et cela va
mourir,” Barthes R., La chambre claire: note sur la photographie, Paris
1980,p.150.

Fig.3LjuboČupić
takenin1942.

Fig.4StjepanFilipović
takenin1942.
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goingtodieatthetimeofthephotograph,butviewersknowthat
theyarealreadydead.

Showingtherealfragmentofthehistoricalmomentisnotacase
limited to the iconography of Partisan martyrs. For instance,
therearewellknownphotographswhich symbolizepartisan’s
fightinBosnia,Kozara Girl andRefugees,takenin1943byŽorž
Skrigin(19101997).WhileKozara Girldocumentsacheerful
partisangirlinKozarabeamingwithasmile,Refugeescapture
thetragicmomentwhenamotherwithtwolittlechildrenfled
for their life atKnežopolje9.These images became renowned
not because thosewomen conducted remarkable deeds in the
war,butbecauseof thestriking impression thosephotographs
evoke. Similar examples can also be found in shock worker
campaigns,inwhichthevisualimagesofshockworkers,such
asAlijaSirotanović,werehighlylimitedtooneortwo.Those
limitedshotsmoreorlessseemtohaveexhibitedagitatingeffect
sincetheywerethemonumentalfragmentsofhistoricevents.

Conclusion

While Soviet andYugoslav partisan propaganda used similar
motives,acloser lookat thedifference invisualizationwould
suggest the two major directions in displaying the agitating
images. Generally, to make a story of unknown person into
an ideal codeof conductneedsaneffort to show the storyas
strikingaspossible.Reconstructingthewholesceneofcrucial
momentinpaintings,remoldingtheirfacesinheroicportraiture,
andrenarratingthewholeepisodeinfilmareallonemeans.This
demonstrates the event and central figures comprehensively
andbringsthemmentallyclosertotheviewers.Obviously,the
iconographyofSovietmartyrsbelongstothiscategory.

Another means can be found to provide a fixed image in
certificationofwhathadactuallyhappened.InhisTechnics and 
Time 2(1996),BernardStieglerproposed“deedswhichhavenot
simply“cometopass”preciselybecausethesetracesstillprovide
these eventswith a kind of presence, the ghostly presence of
past times towhich thematerialwitness is amedium.”10The

9 On work of Skrigin, see:Миланка Тодић,Фотографија и пропаганда 
1945.1958,БањаЛука:ЈУКњижевназадруга/Панчево:Helicon,2005,
стр.6667.

10“Disparus qui ne sont pas simplement «passés», puisque précisément ces
traces leur accordent encore une sorte de présence, la présence revenante
d’époquesrévoluesdontletémoinmatérielestunmedium.”BernardStiegler,
La technique et le temps 2: La désorientation Galilée, Paris 1996, p.13.
Quoted fromEnglish translation:Bernard Stiegler StephenBarker transl.,
Technics and Time, 2: DisorientationStanford,UniversityPress,California
2009p.5.
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photographsofYugoslavmartyrsseemtobeagoodexampleof
this typeof imagedisplay.During theSecondWorldWar, the
YugoslavPartisanorganizationdidnothavesufficientmaterials,
facilitiesornetworksneeded toconduct the largescalemedia
spectacle. Instead, what Yugoslav Partisans attempted to do
wastodocumentthehistoricalmomentthroughthemediumof
photography and to reuse such photoimages in agitation and
memorization.Especially photographs ofČupić andFilipović
supposedlyyieldedastrongenougheffectbecausetheirimages
were tracesof thepast inwhich “thatwhich is dead and that
whichisgoingtodie”coexist.
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МасумиКамеда
Јапанскодруштвозапромоцијунауке,Јапан

ВИЗУЕЛНИПРИКАЗИЦРВЕНИХМУЧЕНИКА:
ПОРЕЂЕЊЕСОВЈЕТСКЕИЈУГОСЛОВЕНСКЕ

ПРОПАГАНДЕ

Сажетак

ОвајрадпоредисовјетскуијугословенскупропагандуизДругог
светског рата,  с фокусом на визуелне приказе партизанских
мученика. Што се тиче ратне комунистичке пропаганде у
Југославији, будући да је покрет југословенских партизана био
слабоопремљенпокретотпора,онајеималаограниченересурсе
имрежу за агитацију.Међутим, тоне зналида је југословенски
партизанскипокретусмислуратнемобилизацијебиоефемеран,
будући да се метод агитације није радикално променио ни у
социјалистичкојЈугославији.Доксудржевекојесубилеукључене
у Други светски рат махом организовале масивну пропаганду
(нарочито путем визуелних помагала какви су били филмови,
билтени, постери, сликеи илустровани часописи) југословенски
партизански покрет није могао да приушти себи такву озбиљну
пропаганду. Поред народноослободилачког позоришта, групе
извођача који су одиграли значајну улогу на новоослобођеној
територији,памћењепутемфотографскихсликаималојезначајан

агитациониефекатупропагандијугословенскихпартизана.

Kључне речи: Други светски рат, совјетска пропаганда, 
југословенска пропаганда, визуелна култура, партизански  

мученици
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превод

ЖЕНЕ И АНИМЕ: ПОПУЛАРНА 
КУЛТУРА И ЊЕН ОДРАЗ  
ЈАПАНСКОГ ДРУШТВА

ШТА ПРИКАЗИ ЖЕНА У ЈАПАНСКИМ 
АНИМИРАНИМ ФИЛМОВИМА КАО 

ФОРМИ ПОПУЛАРНЕ КУЛТУРЕ 
ОТКРИВАЈУ О УЛОЗИ ЖЕНА У  

ДАНАШЊЕМ ЈАПАНСКОМ 
ДРУШТВУ

УлогаженауЈапануактуелнајетемамеђукоментаторима
стањаукомседанасналазиЈапан.Иакојезначајноразмо
тритиианализеизведенеизстатистикаианкета,такођеје
важносагледатикакопопуларнакултурадефинишемодер
ну јапанскужену.Сходно томе, јапански анимиранифил
мови,каоформапопуларнекултуре,могусекорисититиу
анализи улоге жена. Посматрајући начин на који су жене
портретисанеувеликомбројујапанскиханимаупротеклих
десетакгодина,почињемодаидентификујемоулогуженау
модерномјапанскомдруштву.

Да би се разумела веза између јапанских анима, као ви
да популарне културе, ињихове везе са друштвом, важно
јепоразмислитиозначењуовихтерминаиотомекакавје
њихов међусобни утицај. Мартинез дефинише популарну

ШОН БОДЕН
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културукао„културумаса“1;у јапанскомконтексту,ово је
мождаитачнаинтерпретацијазначењапопуларнекултуре
зањиховодруштво.ХидетошиКатопостављаовопитање
урасправиотомеколикоје„популарнакултура“проблема
тичантерминприњеговомпреводуујапанскомконтексту.
ПремаКатоу,овајјапанскиакадемикпревеобитермин„по
пуларнакултура“каоtаishu bunkа;припоновномпреводуна
енглески,онбизначио„маскултура“.2Катотакођесугери
шенекедругетермине,којекористејапанскиучењацикада
говореотомештабитребалосматрати„популарномкулту
ром“min shu bunkаиminzоku bunkа,којиупреводуознача
вају„јавнукултуру“,тј.„народнукултуру“3.Ускладустим,
Мартинезовадефиницијапредстављаједнубезбеднусред
њупутањукадасуупитанутерминикојенудиКато.Такође,
Мартинездефинишеантропологијупопуларнекултурекао
„студијуинтеракцијеизмеђуочи глед но раздвојених свето
ваматеријалногисимболичког“4.РоџерБаклиимасличну
аргументацијукадатврдидабипопуларнакултуратребало
данам„саопштинештоопонашањуусавременомЈапану“5.
Натрагутаквогразмишљања,сврхаоверасправе јестеда
утврди спону између јапанских анима (форме популарне
културе)иулогежена(билодасетаулогапомераилиоста
јеконзервативнеприроде)умодерномјапанскомдруштву.

Дискутабилно је колико су слике које нам представљају
масмедији, између којих и јапански анимирани филмови
(укључујући туињихове блиске рођаке,мангаили јапан
ске стрипове, који често представљају основ за јапанску
продукцију анимираног филма6), помогли да се обликује
идентитетмодерне јапанскежене.Прво,поштопопуларна
култураслужидапресликаваиинспиришепроменеујапан
скомдруштву,овитрендовисемогуидентификоватипосма
трањемпроменаитемауанимиранимфилмовима7.Друго,
разумевањединамике јапанскогдруштваи културе такође

1 MartinezD.P.,TheWorldsofJapanesePopularCulture:Gender,Shifting
BoundariesandGlobalCultures,UK,CambridgeUP1998,pp.3

2 HidetoshiK.,SomeThoughtsonJapanesePopularCulture,in:Hand bo ok of 
Ja pa ne se po pu lar Cul tu re Ric hard,eds.PowersG.iHidetoshiK.,Greenwo
odPress,SAD1989,стр.17.

3 Исто,стр.17.
4 Исто,стр.3.
5 BuckleyR.,Ja pan To day,GreatBritain,CambridgeUP1990,pp.99.
6 HaribsonG.andRessnerJ.,AmasingAnime:PrincessMononokeandother

wildlyimaginativefilmsprovethatJapaneseanimationismorethanjustPo
kemon,Ti me,1999,pp.94.

7 NapierJ.S.,Vampires,PsychicGirls,FlyingWomenandSailorScouts:Fo
urfacesoftheyoungfemaleinJapanesepopularculture,in:MartinezD.P,
op.cit.,pp.91.
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јеодпомоћи.Иаконеморајупостојатиочигледниобрасци
понашањакоји сечесто сматрају „јапанским“, каоштосу
субмaсивност,лојалностиучтивост8,постојенекисуптилни
скривенизнацикојитемеикарактереодређујујапанскима.
Треће,коликогоддајемангауЈапануколикоженскитолико
имушкидомен9,толикојејапанскианимиранифилмподе
шеннарочитопремаукусимажена.Овојезначајнобудући
да,заразликуодиндустријеанимираногфилмауСАД,где
седечијипрограмвећиномобраћадечацима, јапанскаин
дустријаанимираногфилмабависепотребамаобаполау
досташирокојстароснојгрупи.Сходнотоме,можесестећи
увидуулогуженеудруштвујерсузаступљениставовиоба
пола.Оватриаргумента,укомбинацијисагоренаведеним
ставомдасеанализомпопуларнекултуреможестећиувиду
јапанскодруштво,представљајулегитиманосновзапроми
шљањекакосеулогаженаујапанскомдруштвуможеана
лизиратипоњиховојулозиујапанскоманимираномфилму.

Оно што јапански анимирани филм чини занимљивим за
разматрањеупогледуулогаполова јестеначиннакојисе
онугађаразличитимукусимаиразликујесеодмејнстрим
западних анимација. Западни коментатори су дали бројне
описнедефиницијеанима.Лист„Економист“дефинисаоих
јекао„продорне,провокативне,документаристичке“10,док
јеComputer Graphics Worldнајважнијеодликејапанскеани
мацијеприписао„драматичномосветљењу,сложенојразра
дисценаиширокомспектрубоја” (sic)11.Овезвучнеречи
филмскеиндустријеописујуанименаначинкојипотпуно
другачије одређује експресивност анимације у целини. У
стварности, то јестеиније тако.Устварностису Јапанци
пригрлилианимацијукаоизразкојипревазилазистандард
који јеДизни зацртао на западу.Ово укључује анимације
за децу, тинејџере и одрасле, од најједноставнијих прича
доромантичнихилипорнографскихсадржајаифилмоваса
супериорнонаписанимзаплетима.Такођејеважноиматиу
виду дамноге продуциране аниме воде порекло одманга
стрипова12;утомсмислубисеичиталачкапубликамогла
дефинисатипосличнимпринципима.УважениписацФре
дерикШотподелиојемангекојесунамдоступнеудвераз
личитероднодефинисанегрупе.

8 BuckleyR.,оp.cit.,pp.98.
9 NapierJ.S.,Vampires,PsychicGirls,etc.,in:MartinezD.P.,op.cit.,pp.92.
10Anonimus,Japanesseanimation–Toystoriesforgrownups,The Eco no mist,

US2000,стр.96.
11SavageL.,TheAnimeInvasion,Com pu ter Grap hics World,1998,pp.73.
12CanemakerJ.,UnDisney,Print,2000,pp.94.
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Популарни стрип часописи за дечаке (shоnеn) одржавају
пажљиво равнотежу саспенса и хумора (sic): драматичне
причеоспортовима,авантурама,духовима,причеизнауч
нефантастикеилиживотаушколи...Стриповизадевојчице
(shојо)такођесетрудедаостваретуравнотежу,алисераз
ликујупопричамаоидеализованој(sic)љубави13.

Аниме,којесудакледискутабилнодефинисанепопринци
имаманги,усмеренесукаширокојциљнојпопулацијиЈа
пана.Садржајварираодсупериорнихпричадокичерајских
сапуницаилипорнографије;оненапослеткуипакимајује
динственуулогуујапанскојпопкултурииопстајукаолегат
некадашњихидеала14.

Собзиромнатакоширокизборкојинуде,значајнојенеса
моанализиратиодређенибројизворакакобисестекаоувид
утокакооваквапродукцијауцелиниодсликаваположајже
наујапанскомдруштву,већиприступитиимотвореногума.
Западњачкереакцијенаанимесуразноврсне,ичестосена
њихуизвештајимареагујеснеодобравањем.Једанбритан
скиписац јенаписаокако јебио„потпуношокиран“15 са
држајем једног манга часописа до ког је случајно дошао.
Филмски критичари истовремено прихватају и критикују
јапанскеанимиранефилмове.МаморуОшијевабиоскопска
адаптацијаШироуМасамунеовог „ДухаизШкољке“, које
многи сматрају кинематографским достигнућем које су
штинскипреиспитујештајетољудскоунама,доживелаје
похвалекао„јапанскианимиранифилмспектакуларневи
зуелности,којимеђутим,каоимногитеврсте,нудипрете
ранозамршензаплетичуднуметафизикуумањујућитиме
интересовањепублике“16.

Какобисмоизбеглисличнеаматерскегенерализације,очи
гледно је важно размотрити цео спектаржанрова како би
семоглодатиједнообразованомишљењенатемуовогесе
ја–јапанскеженеудруштву.Радипосматрањаулогежена
онакокакосупортретисанеуанимиранимфилмовиманаме
њенимженскојгледалачкојпублици,користићемокаопри
мер анимуKоdоmо nо Оmоkа (1996).Да бисмо сагледали
какосуженепредстављенеуанимиранимфилмовиманаме
њениммушкојпопулацији,основзаанализубићеЗма је ва 

13SchodtF.L.,Man ga! Man ga! The World f Ja pa ne se Co mics,KodanshaInter
nationa/USA,SAD1983,рр.15.

14Исто,стр.16.
15MilwardP.,Od di ti es in Mo dern Ja pan – Ob ser va ti ons of an Out si der,Hoku

seidoPress,Tokio1980,рр.32.
16Walker J.,Hal li well’s Film &Vi deo Gu i de,HarperCollins Publishers,GB

1997,рр.304.
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ку гла (199?).Најзад,анализираћемои једанфилмнедавно
снимљен у дискутабилно најуспешнијем и најеминентни
јемстудијузаанимациједанас,СтудијуГибли–Моnоnоkе 
Himе (1997). ЗначајСтудија Гибли јесте да се крозњегов
рад сагледа како суженеприказанеу једном студију чији
анимиранифилмови долазе донајширепублике,филмова
којипоправилупрекорачујуроднеистароснегранице.Иако
ова анализа као таква сигурно неће дати никакве коначне
одговоре,анарочитозбогтогаштоњенадужинаограничава
далекошируанализу,онаћеипакбитизанимљивоистражи
вањеупогледутогакакавимиџженственостисепројектује
најапанскодруштвоупоследнихдесетакгодина.

Kоdоmо nо Оmоkа је билапопуларна серија емитованана
јапанској телевизији средином деведесетих, заснована на
мангастрипукојијеизлазиоусеријалупреноштојепро
изведенасеријазателевизију.Упоређењусамногимsho jo 
анимама,овасеријаседискутабилносматраврлорадикал
ном,иаконијенитиизблизајединатаква.Радњасебазира
нашашавојкомедијипрожетојтипичним sho joелементима
– љубавним интересовањима, лепим дизајном и женском
главномлику.СеријајеодевојчиципоименуСанакојажи
висаексцентричномалибрижноммајком(добитницаАоки
награде),ињенимличнимменаџеромпоименуРеи.

Оношто јенарочитозанимљивокодовесерије јестешто,
нарочитонапочеткусерије,ликовичестопркосеконвенци
јама.Заразликуодосталихженскихликовакојисупредмет
анализе,Санајегласна,отворенаинеузмиченипредким.
Онајејакиженскивођакојасесвесрднодајенапослу(она
јепозната звездадечијегТВпрограма), алиипородиции
пријатељима.Иакоуњојпостојеприкривенетрадиционал
ноженскеодлике,неуклапасеустереотипнуулогупотпуно
потчињеногженскоглика.Јошувекједете,аливећнапорно
радиинаглашавазначајсвогпосла.Њенамајкајејошједан
примерјакогженскогликауанимама.Онајеинтелигентна,
држисвеподконтролом,амушкарцисујојмахомуподре
ђенимулогама.

ОвајпрограмипакодражаваисликуконзервативногЈапа
на,каорецимоондакадаСанинаучитељицаплачућиотрчи
кодколегепопомоћкадгодуодељењудођедогужвеили
кадабившадевојкапрогањаРеиакогјошувекобожава.Му
шкиликовису,свеусвему,врлотрадиционалнозамишље
ни,иакоимајуисвојумекшустрану,какојеточестослулај
уsho jo анимама.Упркостоме,описдваглавнаженскалика,
Санеињенемајке,дајунекиувидусликумодернејапан
скежене,којаимаспособностдабудејакааипакнежнаи
саосећајна.
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Зма је ва ку гланудизанимљивувидуприказженауанимама
намењениммушкојпублици.Разлогзаштојеовозанимљи
васеријазаистраживањележиуњенојпопуларности(која
сенедавнопрелилаиназапад,подигавшипостпокемонски
таласобожавања)иначинунакојитретираулогеполова.

Женскеулогеуовојсеријинисумногобројне,аионекоје
постојесужалосноназадне.Идоксенаглашавалокако је
тешкопроменитифундаменталнауверењаупогледуулога
половаудруштву,укључујућитуијапанско17,Зма је ва ку гла 
јеулогуженапредставилакаосуштинскипотчињену/секун
дарну.Овајпрограмусмеренкамушкарцимаиусветуове
анимекључевиуспехалежеуснази,дисциплиниинапор
номраду.Овонечудибудућидасерадиоаниминатемубо
рилачкихвештина.Једнаодженакојасередовнопојављује
јестепријатељицаглавноглика,Булма,којајеједнапаметна
научница.Булмајенадаренииноваторичестоњенипрона
ласципомажугрупињенихпријатељауразнимневољама.
Њенликјеприказанкаоликсамоуверене,паметнеженеко
ја,иаконеуживаистистатус,ипакбивазначајанчлантима.
Међутим, када се нађе у опасности, аутоматски преузима
улогустереотипне„дамеуневољи“,којајетакотипичназа
анимеимангенамењенемушкојпублици.Спашавајујеова
коилионако,алијеоначестонадоњојлествициприоритета
групе–честосеупоследњичассетедабијетребалоспа
ситиуместодазањубудуискренозабринути.Овдевидимо
оноштоЕриИзаваназиважанром„неравноправниходно
са“,укомсуженеудругомпланууодносунамушкарце,у
светуукомдоминирапатријархат18.

СтудиоГиблијеосновало1985.годинедвојељудикојисе
сматрајунајвећимактерима јапанскеиндустрије анимира
ногфилма–ХајаоМијазакииИсаоТакахата.Њиховифил
мовисупознатииуЈапануимеђународнојпублици.Важно
јеизучаватирадСтудијаГиблијерњиховепродукције(би
оскопскогтипа)допирудовеликогделајапанскогдруштва.
Зато слике и приче које овај студио ствара прати велики
бројЈапанаца,безобзиранањиховполилистароснугру
пу. Заправо,фокус ове анализе,Моnоnоkе Himе, остварио
јебрутоприхододоко150милиона америчкихдоларана
билетарницама,штојецифракојујепремашиојошједино
Титаник19.Занимљивоједајејединифилмкојијезаправо

17EriInzawa,JapaneseMangaandAnimation:GenderRelationsinMan
gaandAnime,31.10.2001,http://www.uncc.edu/~medmoto/3209/anime/
gender.html(abridged).

18Исто.
19Непознатиаутор ,AmazingAnime: PrincessMononokeand otherwildly

imaginativefilmsprovethatJapaneseanimationismorethanjustPokemon,
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зарадио више од 219милиона долара, колико је на јапан
скимбилетарницамазарадиоТи та ник,биофилмизпродук
цијеСтудијаГиблиSеn tо Chihirо tо Kаmikаkushi 20– који
јепуштенубиоскопскудистрибуцијуујулу2001.

Моnоnоkе Himе,филмјекојисесматра„најмрачнијом“про
дукцијомуМијазакијевојкаријери(анарочитоупоређењу
спретходнимпродукцијамаСтудијаГибли,каоштосуби
лиМа јо nо Таkkyubin илиТоnаri nо Тоtоrо).Причасеврти
окотриглавналика–Сан,принцезевукова,ледиЕбошии
принцаАшитаке,„стуба“ококогсупостављенеоведвеју
накиње. Једнаод јачихстранаовогфилма јеначиннако
јисусучељениликовиСаниледиЕбоши.Обесуизразито
јаке,моћнежене, сигурнеу себеи свој свет.ЛедиЕбоши
бимоглабитиинтерпретацијановејапанскежене.Онаводи
профитнужелезару,којазапошљаваљудекојисесматрају
најнижимслојевимадруштва(проститукеилепрозни),при
чему се води саосећањемижели да врати достојанствои
смисаоњиховимживотима.ТимедолазиусукобсаСан,ко
јаживиушумиБожанствајелена,којусуствориливелика
вучија божанства која тамо пребивају, пошто сужелезари
потребниприродниресурсиизшумскогземљиштвакакоби
одржалапроизводњу.Санјејошједанјакженскиликкоји
живимногоприроднијимживотом;заразликуодпредузет
ничкогдухаледиЕбоши,Санпоказујепосвећеносточувању
шумеисвихстворењакојауњојживе.ДаклеМијазаки(који
јесценаристаирежисерфилмаМоnоnоkе Himе21)приказује
способностженадабудујаке,компетентнеиуспешне.Сан
представљаспособностженадабудујакеудоменутрадици
оналог,аледиЕбошијепримеруспешностиипредузимљи
востиженаумодернодоба.

Изовиханализа, важно јеизвестикакваразмишљањапо
стојеоулозиженаусавременомЈапану.Мартинезпризнаје
дајетешкооткритикаквајеправаулогаЈапанкиујапанском
друштвукадасуутојземљи„мушкарцијошувекдоминант
ни...(и)азаЈапанкесесматрадасунежне,потчињенеиле
пе“22.Историјскипосматрано,тојепотпунотачно.Јапанке
субирачкоправодобилетек1945.године23,априметноједа

Time,1999,стр.94.
20GrovesD. andSchwarzacherL., Japan’s ‘Spirited’ levitates $200million,

Reuters/Variety,19.10.2001,http://www.nausicaa.net/
21ФилмографијаHayaoaMijazakijaиIsaoTakahate,5.10.2001,http://www.

nausicaa.net/
22МартинезД.П.,нав.дело,стр.2.
23RobertsonJ.,Takarazuka: Sexual Politics and Popular Culture in Modern 

Japan,UniversityofCaliforniaPress,SAD1998,рр.12.
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Јапанкемогуиматипосао,алиимјечакиданасмноготеже
даимајукаријере24.

Међутимпостоје знацидасе јавномњењемења. Јасносе
видидасе,имеђумушкарцимаимеђуженама,улогајапан
скежене не своди више на традиционалну улогу домаћи
цеимајке25.Анкетакојујеспровелаканцеларијајапанског
премијера1987.годинеи1995.годинепоказалајепомаку
јавноммишљењуоженама,итокодобапола.Доксе1987.
годинепреко50%анкетиранихмушкарацаслагалосатра
диционалномулогомженауЈапану,1995.годинејетајпро
ценат пао на 33%26. Занимљиво је приметити како стање
јапанског анимираног филма у протеклих десетак година
откриваизвеснупаралелуизмеђусадржаја јапанскихани
маирезултатаовиханкета.Доксавременеsho joиsho nen
анимејошувекпотписујусвакадругеаспектетрадиционал
нихженских улога, постоји и заједнички тренд у оба ова
жанрапокомсеженеприказујукаоснажнеиравноправне
индивидуе.Улогаженауsho joанимама,каоштојеKоdоmо 
nо Оmоkа, девојкама нуде образацженске улоге која није
улогатрадиционалнопотчињене,тихежене,увидуСанине
ексцентричне,полетнеприродекоја сенаграђујеуспехом.
ФилмовиистудијаГиблипоправилусуженеприказивали
каоравноправне,самоуверенеиспособнедапреузмукор
миложивотаусвојеруке.Анименамењенедечацимачесто
задржавајусликуженеуулози„посматрача“,билодајето
препознатљиваулогадамеуневољиилиулоганавијачице.
Међутим,занимљивојеприметитикакопочињедасемења
таулогаженаујапанскиманимаманамењенимдечацима,и
дапортретишеженеивановогтрадиционалногстереотипа.
Недавнепродукције,каоштојеRаnmа (изсрединедеведе
сетих)иLоvе Hinа(2000)поигравајусеулогамаполоваину
денизликовакојислужетомедаженепоставеравноправно
самушкарцимаунекимслучајевима,иакојејошувекпри
сутноподстицањетрадиционалнихроднихулога.

Јапанске аниме су етаблирана форма популарне културе.
Онесуширокоприсутне,гледајуихобаполаусвимстаро
снимгрупамаинуденизпредставаоженама.Идоккапаци
тетпојединачногесеја(анарочитоједноговедужине)оста
вљамалопросторазаобухватнијуанализубројнихизвора,
оношто сенаметнуло као евидентноприликомпосматра
њатрендоваујапанскиманимамаисавременомјапанском

24BuckleyR.,op.cit.,pp.93.
25Henshall G. K., Dimensions of Japanese Society: Gender, Margins and 

Mainstream Great Britain,MacmillanPressLtd,1999,рр.26.
26Исто,стр.26.
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друштву,јестеједаночигледанпомакусхватању.Међутим,
важнојерећидаћесетрадиционалнаулогаженасигурно
увекманифестоватиупопуларнојкултури.Традиционална
улогажена је једнаодопција,башкаошто јеодлучивање
за каријеру или предузетништво, друга опција.Охрабрује
штовидимода се овај другиобразацдиректноилиинди
ректно представља у анимираним филмовима. Будућност
друштвауЈапанујесветладоклегодсеалтернативнеуло
геженаприказују у садржајима за обапола у средствима
„масовнекултуре“.

Превеласенглеског
ТатјанаМедић
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пр вих су сре та срп ске пу бли ке са ја пан ским ани ми ра ним се ри ја ма. 
Об ја шње ни су тер ми ни „ани ме“ и „ман га“, њи хов ти пи чан раз вој 
у Ја па ну, а сле ди и пре глед фе но ме на ко ји су за слу жни за њи хо ву 
по пу лар ност у остат ку све та. На во де се сај то ви www.bganime.
com и www.animeover do se.com ко ји су до брим де лом за слу жни за 
про мо ци ју ја пан ске по пу лар не кул ту ре у Ср би ји, из то га сле ди кра
так пре глед ра да дру штва Са ку ра ба на. За тим, пред ста вље не су 
не ке од ка рак те ри сти ка и те мат ских по де ла у ани ме и ман га ин
ду стри ји, по том су пред ста вље не ка рак те ри сти ке ман га сти ла, 
као и при каз ка ко су оне при хва ће не у Ср би ји. 

Кључне речи: ани ме, ман га, стрип, по пу лар на кул ту ра, Ја пан, 
Ср би ја, Са ку ра ба на, бгани ме, Ја па ни зам

СтрипјеунекадашњојЈугославијибиоприсутанјошизпе
риодапреДругогсветскограта,и„живео“јекоднасскоро
до увођења санкција и цепања државе током деведесетих
годинадвадесетогвека.Моглобисерећидајепериодиз
међу70ихи90ихгодинапредстављаозлатнодобастри
пазаовајрегион,баремкадасутиражистриповаидругих
штампанихмедијаупитању.Уприлогтомесечестонаводи
чињеницадајеСтрипотекаималатиражод80.000издања,
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штоједанаснезамисливозанекистрипилимагазиннапод
ручјуСрбије, алиицелебившеЈугославије.Стрипсучи
талиистариимладиипредстављаоједеосвакодневицеу
Југославији.Међутим,тосеувеликојмерипроменилона
концепањадржаве,ратнихдејставаисанкцијауСрбији.

Ја пан ска ани ма ци ја и стрип у Ср би ји

Српскапубликајепочеладасеупознајесајапанскомани
мацијомкаквуданаспознајемокрајемосамдесетихгодина,
кадасунапрвомитрећемтелевизијскомканалубилеприка
зиванеанимиранесеријекаоштосу„Грандзорт“,„Роботек“,
„Плава принцеза“, „Сребрни јахачи и звездани шерифи“
(слика1).Тадасуанимиранифилмовиназивани„цртаћи“
ипретпостављалоседасуонинамењениискључиводеци.
Међутим,уЈапанујеприсутнодругачијесхватањеаними
ранихфилмоваистрипова.Јапанскицртаћисувеомарано
почелиданастрипгледајукаонамедијкојиимазадатакда
пренесеодређенупричупублицикојанијенужномлађаод
15година.Утовремесупубликучинилауглавномдеца,ита
публиканијеправилавеликуразликуизмеђуцртаћанаста
лихуАзијиионихиздругихделовасвета,алионајепосто
јала.Разликесусеогледалеустилуцртежа,бројуепизода,
апресвегапопричамакојесубилеозбиљнијеинамењене
малостаријојпублицинегоштосемислилоуСрбији.

Увођењемсанкција,условноречено,долазидо„смртистри
па“,драстичносесмањујебројчиталацастрипа,људиви
шенемају временанитиновца за стрип.Држава запада у
изолацију,већинастриповаимагазинасенеиздајеиутом
периодусегубечиталачкенавикеимеђучитаоцима„лаких“
штива.

Наконпрвогсусретасрпскепубликесајапанскоманимаци
јомдошло једопаузекоја јетрајаласкороцелудеценију.
Оникојисукаомалигледалииволелицртаћесећалисусе
дасусенекиодњихразликовалиоддругихпоозбиљнијој
тематици.Укинутесусанкцијеиомогућенјелакшипроток
информацијаиробекрозземљу,штојељубитељимацрта
ногфилмадалошансудапотражекопијесвојихомиљених
анимираних серија из младости. Та потрага је мали број

Слика1
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људидовеладобројнихинформацијавезанихзамедијеиз
Јапана, а они су покушали са пријатељима да поделе оно
штосуоткрили.

Основни термини

Ани ме1 је назив који се користи за све анимиранефилмо
векоји сунасталина тлу Јапана.Специфичнисупосвом
стилу и по разноликости тема које обрађују.Анимација у
јапанскиманимиранимсеријама јеуглавном јефтинија јер
јеупитањутелевизијскапродукцијасамалимбуџетом.Из
узетаксудугометражнифилмовикојимасепосвећујевећа
пажњаичијајеизрададалекоскупља.

Ман га2 јеназивзастриповекојисуствараниуЈапануиу
многомесеразликујуодстрипакојијесрпскапубликаима
лаприликудаупознаупретходномпериоду.Каоианиме,
мангастриповисеистичупоспецифичномстилу,алиипо
томештосеобјављујукаовеомадугачкесерије.УЈапанусе
стрипсматра јефтиномзабавомистога јеогромнавећина
мангирађенауцрнобелојтехници,саизузеткомнасловни
цаиевентуалнопрвихпарстранакојеимајузациљдадоча
рајустилцртежа.

Уколико неки манга стрип доживи велику популарност,
приличнојеизвеснодаћедобитиисвојеанимеиздање.У
Србијујевећинаанимесеријадолазилапрекодистрибутера
изШпаније,ФранцускеилиАмерике.Највишефилмоваи
серијакојејенашапубликаималаприликудавидибилоје
изпродукцијскекућеMan ga En ter ta in ment3(слика2),којаје
ималаспецифичанлоготип,иотудаједошаотермин„ман
га цртаћи“ који је веома дуго биоприсутанмеђу српском
публиком.

1 Аниме–називзајапанскеанимиранефилмовекојијенастаооденглеске
речиani ma tion.

2 Манга–називзајапанскестрипове.РечјесковаоХокусакиКацушика
(17601849.)Убуквалномпреводузначи„ћудљивеслике“.

3 Man ga En ter ta in ment – лиценцорскакућаизСАДзаВеликуБританију,
Канаду,Француску,АустралијуиНовиЗеланд.

Слика2
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До ла зак (по вра так) ани меа у Ср би ју

Захваљујућизаљубљеницимаујапанскуанимацијупојави
лисусепрвипиратскиканалиуследчегасеповећалапопу
ларностанимепродукцијеуСрбији.Првекопијеанимира
нихсеријаифилмоваизЈапанабилесупреношенеодособе
доособенавидеокасетамаидругимносачимамедија.Те
серијеифилмовисупредстављалиштивокојенијебилоза
свакога.Анимејепочеодапредстављасимболзаелитнупу
бликуалтернативнекултуреуБеоградукрајемдеведесетих
годинаипочеткомдвехиљадитих.Једанодглавнихразлога
заштоједошлодотогајеуверењевеликевећинеграђанау
тодасуцртанифилмовиистриповисамозадецу.Сматрано
јечуднимидетињастимданекостаријиод10годинакон
зумирабилокојеодтадва.Збогстрахаодпрекораоколине
дошлоједотогадасеанименедајесвакомеидасенеприча
многооњему.

Кадајестрипупитању,домангијебиломноготежедоћи
какозбогценетакоизбогчињеницедауСрбијинепостоји
ниједандистрибутер.Али,садругестранељубитељистри
пауСрбијисуималиприликудасесусретнусаанимираним
филмовимаизЈапанаимишљењаоњимасубилаподељена.

Захваљујућиразвојутелекомуникационеинфраструктуреи
интернетауСрбији,олакшавасеприступинформацијамаи
различитиммултимедијалнимсадржајима.Тучињеницусу
појединциискористилиипотражилиинформацијеосерија
маифилмовимакојесуволели.Тадапочињедасеоткрива
која јетачнаразликаизмеђуцртаћаианима,каоиштасу
заправомангеипочемусуспецифичне.

Једанфеноменнаинтернетујепосебнозаслужанзарастпо
пуларностијапанскиханимиранихсерија,атојеfan su bing
(слика 3).Fansub (илиFansub групе) је кованица настала
коришћењеменглескихречи fanљубитељи sub ti tleфилм
скититлови,ипредстављагрупељудиокупљенесациљем
да изљубави према јапанским анимираним серијама пре
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водеистеиделеихбесплатносаонимакојинезнајујапан
ски језик, ажеледаихгледају.Fansub групесуувеликој
меридопринелеразвојупопуларностианимeа јер јевеома
малиброј серијаиз Јапанабиообјављиванна западу.По
ред fansubingа постоји и scan la tion и онпредстављапре
водстриповасајапанскогнаенглескиибесплатнодељење
истихзаинтересованимапутеминтернета.Овајфеноменје
наинтернетуузеомаха,пасунатореаговалебројнејапан
скеиздавачкекуће,алииамеричкидистрибутери.Проблем
је биоуилегалној дистрибуцији видеоматеријала, али су
Fansub групеималепуноправодадистрибуирајусвојепре
воде.Нађено је решење које је било прихватљиво за про
дукцијскекућеи заFansub групе.Направљена јесарадња
измеђудистрибутераипојединихFansub групанаподручју
Америке.Преводиоцисудобилиприликудапреводеидаза
тобудуплаћени,јерјепосталомогућедасвикојиволеани
меузмалунадокнадулегалногледајупреведенесеријена
интернету.Међутимтонијебилоконачнорешењезаоста
таксвета,стогаFansub групеидаљепостоје.

Анимеимангакултурасувеомадугобиледоступнемало
бројнимакојисупоседовалирачунареиразумелиенглески
језик.Оникојисусесусрелисановиманимесеријамасу
нереткожелелидасвојеусхићењеподелесасвојимпријате
љима,штосуирадили.Бројљудикојисусеупознавалиса
светоманимасеповећавао,алијетоидаљетеклоалтерна
тивнимпутевима,далекоодочијујавности.

НеколицинафановаизСрбијежелелаједаоткријеимали
још заљубљеника у аниме иманге са којима бимогли да
разменемишљења и препоруке.Први корак ка томе било
је отварање интернет форума и позивање свих познаника
дамусепридруже,асвесаидејомдасеотварајурасправе,
препоручујусерије,филмовииманге.Растинтернеткомуне
љубитељаанимeаимангиомогућиојемногимадасеосе
ћајуприхваћеноудруштвукојеутомтренуткунијепокази
валоразумевањезаовусупкултуру.

Интернет сајтови посвећени анима и манга серијама,
отварали су се и гасили на српском говорном подруч
ју, а до данас опстала су два која активно функционишу:
www.bganime.com–порталсавестима,форумиFansub гру
па;www.animeoverdose.com – сајт и форум који сакупља
преводеанимесеријаиманги.

Члановисајтаwww.bganime.comсупочелидасеокупљају
саидејомдасеоснујеорганизацијакојабисебавилапро
моцијом јапанскепопкултуреуСрбији.Поредтога, један
одциљевабилабиборбапротивуверењадасустриповии
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цртанифилмовиискључивонамењенидеци.Такојенаста
ланевладинаорганизација„Сакурабана“којазваничнобива
основанатек2007.године,вишеодгодинуданаоднастанка
идејеиподношењадокументације.

Сакурабана Београд од свог настанка ради на промоцији
јапанске популарне културе, а у прилог томе стоји и фе
стивалЈапанизам,којисеодржававећпетгодиназаредом
(слика4).Аоуспехурададруштваговоричињеницадајена
фестивалуодржаном2012.годинебилопреко6000посети
лацазачетиридана(слика5).

Прихватање јапанског стрипа и  
анимираног филма у Србији

У Јапану су анимирани филм и стрип прихваћени као и
свакидругимедиј,што значиданепостојиограничењеу
погледу старостиилиполањихових конзумената.Када су
аниме и манга у питању поред уобичајене жанровске по
деле на акцију, комедију, драму, итд. постоје и топограф
скаитематскаподела.Захваљујућиоваквојподелидолази
до тога да свако може пронаћи стрип у складу са својим
интересовањима.

Топографскаподелажанровасеодносинастароснудоби
полпублике.Постојипетосновнихподела:

Ko do mo–(јап.деца)жанрнамењеннајмлађима,
најчешћејеедукативногтипа

Sho jo – (јап. девојчица) жанр намењен млађој
женскојпублици(1018година)

Слика4
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Sho u nen–(јап.дечак)жанрнамењендечацима
(1018година)

Se i nen–(јап.мушкарац)мушкапублика(1830
година),озбиљнијетеме,криминалистика

Jo sei–(јап.жена)женскапубликастаријаод
18година

Тематска подела постоји да би људима олакшала одабир
остварењакојасуускладусањиховимукусом.Онаимаза
циљдадетаљнијеопишерадњуједноганима/мангаоства
рења.Веомајеопширнаисталнотежиширењузарадде
таљнијегозначавањанекогнаслова.

Примеритематскеподеле:

Sen tai–Групасуперхеројакојиспасавајусвет
(Моћниренџери)

Mec ha–Једанодцентралнихелеменатасуве
ликироботикојимауправљајуљуди

Ma ho sho jo–Гавниликједевојкасамагичним
моћима

Један аниме/манга насловмешавиномжанрова, топограф
скихитематскихподелапокушавадасепробиједоодре
ђенепублике.УЈапанусередовноспроводеистраживања
оинтересовањиматамошњепубликесациљемдасенапра
виштивозасвакога.УСрбији,кадајестрипианимирани
филмупитању,непостојисвестооваквимподелама.

Специфичности манга стила

Умангастриповимасекористеразличитистилови,алисе
могуизвућиодређенекарактеристикекојесуприсутнекод
великогбројаиздања.

Чи та ње са де сна на ле во–Мангесе,каоштојеуприродија
панскогјезика,читајусадеснаналево.Појединамангаизда
њакојасеобјављујууЕвропииАмерицисупрерађенаипри
лагођеналокалномстановништвуимогусечитатисалевана
десно.Међутим,свејевишеауторакојизахтевајудасепри
ликомпреводанемењајустранеидабудувернеоригиналу.
Овојепрва,амождаинајвећазамеркаљубитељастрипау
Србији.Љубитељитрадиционалногстрипанајчешћеприли
комсусретасаовимпроблемомодустајуоддаљегчитања.

Ве ли ке очи–Карактеристичнојезамангедаликовиуњима
имајувеомавеликеочи,штонијеслучајсакласичнимстри
пом.Штојенекиликмлађи,тосумувећеочиупоређењуса
главом.Једанодпрвихљудикојијепочеодастилизујесвоје
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ликовеустриповиманаовајначинјеОсамуТезука4.Њега
зовуБог(отац)мангејерјепоставиобројнестандардекада
сумангеианимеупитању.Непостојијединственодговор
напитањезаштојеОсамуТезукапочеодацртавеликеочи.
НекиодмогућиходговорасудајетопреузеоодликоваВол
таДизнија,другитврдедатоимавезесамоднимскицама
којесубилепопуларнепослеДругогсветскограта,доктре
ћипакнаводедајетопреузетоодликоваизХанаБарбера
цртанихфилмова.Овојеједнаодпрвихстварикојељудиу
Србијипримећујукадасесусретнусамангама.Првереак
цијесуобичнонегативне,јеризгледајунеприродноикрај
њенеобичнозанекогако јенавикаонастандардницртеж
присутан у стриповимаиз другихделова света.Међутим,
млађа публика, старости до 17 година, много лакше при
хватаовајстилскиелементинепоказујеникаквуодбојност
премањему.

Ве ли ки број из да ња–УЈапанусемангеобјављујуумага
зинима који излазе недељно или месечно. Један магазин
обичноусебисадржидесетинеепизодаразличитихманги
које се настављају из броја у број.Уколико је некиманга
насловдовољнопопулараниинтересантанпублицинаста
вићедаизлази,апосленекогвремена(уколикоједовољно
популаран)можедобитисвојезасебноиздање,тј.поглавље.
Посебнапоглавља која се објављују се називају tan ko bon,
упросекуимајуоко200странаипредстављајуколекцио
нарскаиздања.5НамангесеуЈапанугледакаонајефтину
забавузацелунацију,стогасемагазиништампајуна јеф
тиномрециклажномпапиру,лакосудоступни,аценаједва
дапокриватрошковештампе.Ауторманге(ман га ка)имаза
циљдаштодужебудеприсутаннатржишту,стогаморада
пронађеначиндаодржипажњучиталаца,штодоводидове
ликогбројаепизодакојесемеђусобнонадовезују.

Кадајесрпскапубликаупитању,чињеницадапостојиве
ликибројепизоданепредстављапроблем,уколикосечи
таоцинавикнунастил.Приметно једастаријагенерација
неволисеријекојеимајупревишеепизодајерјезатонео
пходноиздвојитимноговремена,докјеомладинауСрбији
расположенадапратимаратонскенаслове.

Цр нобе ли стрип–Дабимангакапостигаоданацртадваде
сетакстрананедељнокојитребадабудуобјављениумагази
ну,неопходноједасескратипроцесстварањастриптабли,

4 SchodtF.L.,Man ga! Manga! The World of Ja pa ne se Co mics, SAD1997,
рр.63.

5 SchodtF.L.,Man ga! Manga! The World of Ja pa ne se Co mics, SAD1997,
рр.12.
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аједанодпрвихпредусловајебиодасенебојесвестране.
Најчешћесеумагазинимаобјављујупрвихпарстранакоје
суубојиикојеимајузациљдадочарајуизгледсветаукоме
сеодвијарадња.ЦрнобелестранеуСрбијинисупредста
вљалевеликипроблемкодпублике,алисунапрвипоглед
одавалеутисакдасупитањујефтинаиздањаакобисепоре
диласафранцускимстрипалбумима.

Ка дро ви–Пиониримангастиласубилиувеликојмериин
спирисаниигранимфилмовимаитосупреносилинастрип.
Препознатљивјеначинпостављањакадроваумангамако
јиостављаутисакналикфилмскимсценама.Поредспеци
фичнихкадрова, умангама је веомареткоприсутан текст
наратораимногосечешћепрепуштадацртежговорисам
засебе.

Од ман ге до ани мeа–Мангекоједоживевеликупопулар
ностуЈапанучестодобијајуисвојеанимеиздање.Аниме
издањанекадаимајузациљдапривукуновупубликукојаће
почетидачитамангу,илипростопостизањејошвећепопу
ларности.Реткисуслучајевигде јередоследобјављивања
ишао другачије, али се и то догађало. Захваљујући аниме
серијамаифилмовимаповећанајепопуларностјапанскепо
пуларне културе уСрбији.Публика уСрбији се најчешће
сусреће са аниме серијама или филмовима, па тек потом
самангама.

Анимеимангесуусветуодсамогпочеткаималепроблема
саобјављивањемијавнимприказивањем,пресвегазбогза
конаоцензури,тј.збогнепостојањатаквогправногоквира.
УАмерицијезакономдефинисанначинозначавањаматери
јалакојијенамењенстаријојпублици,стогајенекимјапан
скимостварењимаомогућендолазакнаамеричкотржиште.
Међутим,појединекомпанијесуодлучиледаанимиранесе
ријеифилмовецензуришуиприлагођавајумлађојпублици
какобибиломогућетелевизијскоемитовање,штоједовело
донегодовањапублике.

Слика6
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УСрбијијенасназизакон6покомјенеопходноозначитиза
коју староснудоб је намењенприказиваниматеријал, али
највећи проблеми долазе приликом одабира анимираних
серијаињиховогоцењивања, јерсуидаљеприсутнауве
рењадасуцртанифилмовиискључивозадецу.Мишљења
поовомпитањусуидаљевеомаподељена,алијесвевише
људикојиразумејудасуанимацијаистриппресвегамедиј
идасуразличитаостварењанамењенаразличитојпублици.
Популација старостидо25годинатренутноиманајраши
ренију свест о томе.До тогпомака је дошло захваљујући
интернетуисвеприсутностијапанскепопуларнекултуреу
медијима.

ЛИТЕРАТУРА:

SchodtF.L.,Man ga, Man ga! The World of Ja pa ne se Co mics,SAD
1997.

MasanaoA.iJuliusWiedemann,Man ga de sign,Italy2004.

BojanVukadinović
MegatrendUniversity,FacultyofCultureandMedia,Belgrade

SERBIANPUBLIC,JAPANESEANIME,
FILMSANDCOMICS

Abstract

InSerbia,appearanceofthefirstanimeconcurredwiththeirappearance
in the rest of Europe. However, reception of the Japanese popular
culturewasdramaticallyslowerduetothelongtimeSerbiahadspent
inisolationandundersanctions.Unfortunateregressiveconsequences
ofthisisolationhaveevenaffectedreadinghabits.Withtheclosureof
thisdarkperiod,Serbianpublicwasleftaloneandforcedtofightforits
preferences.Today,thesituationismuchbettersincenewgenerations
havetheopportunitytolearnabouttheJapanesepopularculturethanks
togrowinginternetandtheworkofSakurabanaAssociationandother
individuals. Young people show great interest in Japanese comics
sincethenatureofthismediaistoconveymassagesinaveryeasyand
efficientmanner.Factisthatthereisalreadyaconsiderablenumberof
peopleinSerbiawhosharetheirlovefortheJapanesepopularculture,

whichpromisesevenwideracceptanceandagrowingaudience.

Keywords: anime, manga, comics, popular culture, Japan, Serbia, 
Sakurabana, bganime, Japanism

6 Обавезујућеупутствоопонашањуемитера(Кодекспонашањаемитера),
уСл. гла сник РС,бр.63/2007
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ГЛОБАЛНА МОДА – МОДА 
БЕЗ ГРАНИЦА: ДИВЉАЧКА 

ЛЕПОТА АЛЕКСАНДРА 
МЕКВИНА

Сажетак: Да на шње де мо крат ско дру штво се од ли ку је нео ли бе
ра ли змом, гло ба ли за ци јом и мул ти кул ту рал но шћу. Да ли је ово 
дру штво за и ста сло бод но и отво ре но ка квим се при ка зу је, или 
још увек по сто ји за пад њач ки цен три зам, а сто га и Дру ги, са мо 
у при кри ве ном об ли ку? У ова квом ‘ли бе рал ном’ дру штву и ње го вој 
гло ба ли за ци ји, гло ба ли зо ва на је и мо да. Али да ли ову моду, попут 
модних ли ни ја Алек сан дра Мек кви на, мо же мо на зва ти ‘гло бал
ном’, и ако мо же мо на ко ји на чин се она ис ка зу је? Да ли је она 
‘мо да без гра ни ца’  амал гам рав но прав но из ме ша не свет ске мо де 
или је пак не што дру го? Ко од лу чу је ко ја мо да ће би ти про гла ше
на гло бал ном  ући у ар хив? Исто риј ски гле да но, умет ност, а та
ко и при ме ње на умет ност, укљу чу ју ћи и мо ду, увек је го во ри ла из 
дис кур са сво је кул ту ре, дру штва, од но сно дис кур са по ли ти ке, те 
је све сно или не све сно увек има ла ак тив ну уло гу у кон струк ци ји и 
очу ва њу дру штве них по ре да ка и њихо вих вред но сти. Гло бал на мо
да, та ко, та ко ђе има уло гу у очу ва њу свог по рет ка  нео ли берал ног 
по рет ка.

Кључнеречи: гло ба ли за ци ја, гло бал на мо да, Дру ги, ег зо тич ност, 
нео ли бе ра ли зам, ар хив

МИЛЕНА ПОПОВ
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Увод

Демократско друштво, садашњи свеприсутни друштвени
поредак,нијепотпунослободнодруштво(каоштожелида
сепредстави),већусебисадржидуалност‘слобода/несло
бода’.1Мајлс(МаlcоlmМilеs)стогапита:“Далијеуметник
слободанутаквомпоретку.Илидалијеуметничкапракса
деоовихпреговора?”2Уметностјенаразненачиневезаназа
системиукљученауњега,понекадсвесно,апонекадине
свесно.Токомисторије,уметностјеилиподржаваласистем,
као на пример, уметност соцреализма која је свесно про
пагирала социјалистички систем, или амерички апстракт
ни експресионизамкоји јенесвеснопропагирао амерички
напредакикапитализам (односно систем га је користиоу
пропагандне сврхе), или је уметност,напримеру случају
авангарднихпокрета,покушаваладапроменисистемидру
штво.Међутимпонекадсеовадваприступастапајууједан
(односно,системасимилујепобеђујеуметност),например
услучајурускогконструктивизмаилииталијанскогфутури
зма,којисубилиавангарднипокретикојисусезалагализа
напредакианархију,дабикаснијеуједноммоментуподр
жалисвојусупротносттоталитарнисистем.Уметносттако
увекнанекиначинимаактивнуулогууконструкцијииочу
вањудруштвенихпоредака.

Системодуметностиправиинституцију,којомонуправља
дајући јој вредност. Естетика је тако део политичке прак
се,као“формаетике”иликао“естетикапостојања”.3Преко
уметничкихинституцијапопутмузеја,галерија,библиоте
ка,кинотека,системархивираоноштоодредикаовисоку
уметност–небилије“сачувао”одзабораваиизложиојеза
погледмногимгенерацијама,доксдругестранеовајархив
реагујекаоагентсмртиуметности,јерјојодузиманесамо
тржишнувредностконзервирајућије,већјојскидаиоштри
цуавангардекритике.Револуцијатако“једесвојудецу”,
доксесистемсамообнавља.

ПремаЏејмсону (Frеdric Јаmеsоn)“култура јествармеди
ја”,4јеруданашњевремевисокетехнологије,медијидоми
нирајусвакодневицом,тесистемпрекомедијасервирасве
штожели,паикултуру.Свештојеприказаноумедијима,

1 LaclauE.,Eman ci pa tion(s),Verso,London1996,str.19.
2 MilesM.,Cri ti cal Prac ti ce: Art, In ter ven tion and Po wer,Routledge,New

York2004.
3 FoucaultM.,Di sci pli ne and Pu nish: The Birth of the Pri son,Penguin,Har

mondsworth1991,рр.67.
4 Jameson F.,The Ge o po li ti cal Aest he tics. Ci ne ma and Spa ce in the World 

System,IndianaUniversityPress,Bloomington1987,рр.199.
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постајереалностивредност.Медијису“прозорусвет”пре
кокогаљудиданассазнајуодругимнародимаињиховим
културама. Али медији “емоционализују простор, место,
кретањаиидентитете,чимеутичунагледаочевуперцепци
ју…Визуелнимедијипрезентујуиреконструишуспецифи
чанначинвиђењакојисасобомносиисторијскипртљаг”.5
Натајначинмедијиглобализујусветширећиинамећући
доминантанпогледнасвет(западнакултурнаубеђењаиста
вовекаодоминантанпогледнасвет–јединииправи).

Ако јекултура ствармедија,медијииграјуогромнуулогу
усавременојуметности,атимеипримењенојуметностии
модикаоједнојодњенихграна.Постављасепитање:каква
јеулогамодеуоваквојглобализацији?Далимодаможеби
тиглобалнаидемократскамешањеммоднихстиловаразли
читихкултура,апревасходноутицајем“егзотичне”модена
западнувисокумоду?

Умет ност у по ли тич ком дис кур су

Уметностиполитикасуодувекбилеускоповезане,итона
различитеначине.Немогућејеодвојитиуметностодсоци
јалногмиљеаукоменастаје,каоштониживотникаданије
сам“голи”живот,већјеформаживотаначинживотајеу
ствариживот.6Индивидуакојастварауметничкаделаједео
некогдруштваинекекултуре,аусвакомдруштвупостојеи
односимеђуиндивидуама(каоимеђудруштвимаикултура
ма)–по ли ти ка.Уметниккаоиндивидуаудруштвуимасвој
статусу томдруштву, тењеговауметностнастаје уокви
рутогстатуса,тогдис кур са.Стогајенемогућетумачитии
разуметиуметностбезразумевањадруштвенепозадине,као
икултуреукојојтауметностнастаје,односнонемогућеје
одвојитиуметничкидискурсодполитичкогдискурса.

Уметност често описује, критикује или велича социјалне
тренуткеукојимасерађа,чакиако јеона l’аrt pоur l’аrt.
Свакауметностјестогаувећојилимањојмериангажова
на.Доксједнестранеавангардатежидамењадруштво,да
изгради једнопосвеноводруштвокојећеонауредитипо
свомнахођењуgеsаmtkunstwеrk,7сдругестранеуметност

5 Исто,стр.199.
6 AgambenG.,Me ans Wit ho ut End: No tes on Po li tics,UniversityofMinneso

taPress,Minneapolis2000.
7 Ge samt kun stwerkјенемачкитермин,интернационалноприхваћенесте

тички термин који означава тотално уметничко дело и синтезу свих
уметности.ТерминпрвипутупотребљаванемачкиписацифилозофК.
Ф.Е.Трандорф.Терминсечестокористиу/оВагнеровимделима,есте
тичкимидејама,алииоХофмановој,авангарднојархитектуриисвеобу
хватномдизајну.
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тоталитарногдруштватежидаочувадруштвоукомнаста
је,величајућига–про па ги ра ју ћига.Уметностјетако,хте
ла–нехтела,деодруштваидео си сте ма –политике тог
друштва, чаки ако гажестоко критикује.Кроз уметничке
институцијеитржиште,уметностјеконтролисанаодстране
политичког система.Уметничке институције, а понајвише
музеј(исличниархиви)одређујукојауметностћебитисма
транависокомуметношћуиостатисачуванакон зер ви са на
умузејимазапрезентацијусадашњиминарeднимгенера
цијама.Архивкаоформаиинституција,којуподржавадр
жава,одређујекојауметничкаделасувредначувања.Ове
одлукеивредностисемењајуиреинтерпретирајууразли
читим епохама. Дерида (Jacques Derrida) архив  види као
субјективно  „наслеђе“ система.8 По пореклу речи (грчки
„аrkh“)онојеприрода,онтологија,историја,алииместоса
когсевладаидоносезакони.Фуко(МichеlFоucаult)зараз
ликуодњега,архиввидиудискурзивномсмислукаонеин
дивидуалнуактивност(анонимну),алислажесесаДеридом
дајеархивнеописивусвомтоталитету:

„Очигледно једа се архив једногдруштва, културе,циви
лизације или пак епохе не може исцрпно описати (...) не
можемо описати ни наш сопствени архив, пошто говори
моунутарњеговихправила,ипоштооноштоможеморећи
– и он сам као предмет нашег дискурса – он одњега до
бија своје начине појављивања, своје облике егзистенције
и коегзистенције, свој систем гомилања, историчности и
нестајања“.9

Архив јекаоинституција снажанмеханизаммоћи,који је
отпоранинанападеавангарде,10 јерсдругестране,архив
конзервирајућиуметност–уклањауметностсатржишта,а
тиме јој бришене само тржишну вредност већи слободу
и експресију поруку.Например,мода јечестобунтовна
(критикујући систем и његове норме), чак и висока мода
(илибарнаизглед)загенерацијеукојиманастаје,попутКо
коШанел(CоcоChаnеl)којајебилабунтовнапочеткомсво
јекаријере,јерјепрвипут(назападу)креиралапанталоне
зажене,каоиИвСенЛоран(YvеsSаintLаurеnt)сасвојом
prêtàpоrtеr модом.Касније,овиистимодниавангардисти
постају класици, чим им тржиштесистем слама оштрицу
авангарде.На сличанначин авангардностмодебунтовних

8 Derrida J., Ar chi ve Fe ver, University of Chicago Press, Chicago 1966,
рр.89,90.

9 ФукоМ.,Ар хе о ло ги ја зна ња,МладенКозомора,Плато,Београд1998,
стр.141.

10Биргер П., Те о ри ја аван гар де, Народна Књига/АЛФА, Београд 1998,
стр.89.
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супкултурапопутхипиипанкмоде,сламасеуправоонда
кадасеовамодале ги ти ми зу је–аси ми лу јесвојимуласкому
архив–(високумоду),кадаинспиришеисвакодневнумоду.
Систем,какоЖижеккаже,самсебеобнављарециклира,11а
нарочитојеутомевештданашњили бе рал ни ка пи та ли зам,
односнонеолиберализам.

Гло бал на мод на ли ни ја

Напрвипогледмоданеизгледакаонештоштоимавезеса
политиком,већизгледасамокаопотрошачкипроизвод,до
колица,докустварииграмноговећуулогунаразличитим
политичким пољима. Као што свака уметност настаје из
дискурсадруштваисистема,такоипримењенауметност,а
тимеимоданастајууоквируистогдискурса.Штаљудино
се јенајвидљивијиинајосетљивијидруштвенипоказатељ
пола,статуса,класе,нације,образовања,исл,каоисавре
менеглобализације.Модакаоивисокауметност,чакивише
одње,иматакођеприкривенуулогукојујојсистемнамеће.
Онајенајчешћезабаваспектаклкојадржимасуупокорно
сти,ачиниибитносредствоглобализације,тенаизгледне
познајегранице–уједињујесвет.

Утакозваном‘либералномкапитализму’сепропагирајуве
лике слободе које се називају једномречју – демократија.
Ова“слобода”јепакдоброприкривенатоталитарнаглоба
лизација,укојојЗападтежиисвевишеостварујетоталну
асимилацијусвихкултура.Далијестогаглобалнауметност
устваризападнауметносткојасенамећецеломсветукао
права,истинита,савремена–супериорна?

Западнауметностикултурасупоказаледаволедасе“ин
спиришу”другимкултурама,притомихасимилујућиусвој
за пад ни оквир (каонапример тзв.wоrld mu sic).У ‘запад
ним’очима(јудеохришћанским),култураДру гогје‘егзотич
на’–дивљачка,сирова,мистична,атимеизаводљива.Без
постојањатогДру гог,западничовекнебизнаокојеонсам.
Мизнамокосмоуодносунаоногдругогкојинисмо.Стога
јерасизамдискурсирепрезентацијакојагураоногДругог
утрећисветнамаргину.ЕнглезикаоштоХол(StuаrtHаll)
наводи,нисурасистизатоштомрзецрнце,већзатоштобез
црнацанемогудавиде,пронађусвојидентитет “морају
знатикони су,дабизналикојесу”.12

11ŽižekS.,Map ping Ide o logy,Verso,London1995.
12HallS.,Et hni city: Iden tity and Dif fe ren ce–editedversionofaspeech

deliveredattheHampshireCollege,Amherst,Massachusetts,intheSping
of1989,www.csus.edu.indiv/I/leekelerh/Hall,%20Ethnicity_Identity_and_
Difference.pdf.



232

МИЛЕНА ПОПОВ

Ро ман тич ни ег зо ти ци зам и при ми ти ви зам  
Алек сан дра Мек Кви на

БиткусасвојимсопственимидентитетомводиојеиАлек
сандар МекКвин (Аlеxеndеr МcQuееn), британски модни
креатор,којијесједнестраневеличаосвојшкотскииден
титетусвојојкритициенглескеполитикепремаШкотској,
докјесдругестраневеличаоуправоовубританску(енгле
ску)империјалистичкудоминацијунаддругимкултурама,
такође ‘инспиришући’ се овим ег зо тич ним – ди вљач ким 
 при ми тив ним културама градећи ‘гло бал ну’ мод ну ли ни
ју. Ово се нарочито могло видети на изложби “Дивљачка
лепота”,постхумнојретроспективимодеАлександраМек
Квина уМетрополитенмузеју уЊујорку (4.маја – 7. ав
густа2011).Самназивовеизложбекојујеорганизоваоку
стосЕндрјуБолтон(АndrеwBоltоn)иназивиМекКвинових
колекцијаотомесведоче:То је са мо игра,Џун гла је та мо 
на по љу итд.Болтонумонографијиоовојизложбиназива
МекКвиновумодуРо ман тич ни ег зо ти ци зам и Ро ман тич ни 
при ми тивизам поредећи га савикторијанскимромантича
рима (дендијима) попут Бајрона, који су се инспирисали
“егзотиком”.

“МекКвиновромантичкисензибилитетјепрошириоњегов
хоризонтмаштенесамовременскивећигеографски.Тако
је то било и за уметнике и писце романтизма, егзотика је
билацентралназањиховрад.Каоњеговисторицизам,Мек
Квинјеширокообухватао–Индија,Кина,Африка,иТурска
суизазивалењеговумасту.Јапанјебиопосебнозначајанза
њега,тематскиистилски.Кимоно,посебно,јебиоодевни
предметкоји јеонреконфигурисаобескрајно.”13МекКвин
сетокомсвојекаријеревратионатему„примитивизма,који
сеослањаонаидеалоплеменитомдивљакукојиживиухар
монији саприродом“.14МекКвин започиње своју каријеру
колекцијомНи хи ли зам(пролеће/лето1994)гдесеинспири
шеонимштокустосБолтонназива‘ро ман тич ни при ми ти
ви зам’.„Тојебилареакцијанадизајнерекојиромантизирају
етничкооблачење, каоМасаиинспирисанехаљиненапра
вљенеодматеријалакојеМасаинемогудаприуште.“15Ова
колекцијајеукључивалаипознатухаљинуодсинтетичког
материјаласаскакавцима,чимејеМекКвин,поБолтону,из
нео свој став опроблему гладиу свету.Многимоделииз
овеколекцијесуобложениблатом,тесеова„уображеност

13BoltonA.,Alexander McQueenSavage Beauty,MetropolitanMuseum of
Art,NewYork2011,str.10.

14Исто,стр.24.
15Исто,стр.24.
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дизајнера“16 понавља у Ешу колекцији (јесен/зима 2000
2001)инспирисанојпознатимбожанствомурелигијиЈору
ба, где сеМекКвин, посебно капутом од црне синтетичке
длаке и хаљином од црног коњског репа повезане жутим
стакленим перлама, „приближио фетишизацији материја
ла“.17ОвуфетишизацијунастављауколекцијиЏун гла је та
мо на по љу(јесен/зима19971998)инспирисанојТомпсоно
вомгазелом.Колекцијајесвојеврсна“медитацијаодинами
цимоћи–специфично,односуизмеђупредатораиплена“,а
јабихдодала–понајвишеоваколекцијапоказујединамику
моћиизмеђудоминантногзападаи„Другог“.Болтоннарав
нозападњачкимочимавиди:

„Заиста,МекКвиноверефлексијеопримитивизмусучесто
представљенеупарадоксалнимкомбинацијама,контрасти
рајући „модерно“и „примитивно“, „цивилизовано“и „не
цивилизовано“.Прича оИре ре (пролеће/лето 2003) укљу
чујебродоломнаморуинасељенајепиратима,конквиста
доримаи амазонскимИндијанцима.Типично,МекКвинов
наратив прославља и овде природно стање и завршава
моралну равнотежу у корист „природног човека“ и „го
сподина природе“, неспутаног вештачким конструкцијама
цивилизације“.18

АлиниМекКвинниБолтонневидедајемода(чакможда
ивишенегодругеврстеуметности)луксуз,нештоштоније
нужно,нештоштојепротивноприроди,екологији,јеркори
стисталноновематеријале–ресурсезанештоштонијенео
пходно.МекКвинсенаводнозалажеза„природногчовека“,
али не спада у оне, још увекмалобројне модне креаторе,
којикористесаморециклиранматеријалзасвојекреације,
преферирајућиприроднематеријале,јерсуониусагласно
стисаекологијом(биоразградивисуисвојомпроизводњом
не загађују средину).Иакокритикуједругедизајнерекоји
се инспиришу Масаи одећом, користећи материјале које
Масаинемогудаприуште,онисамкористиелитистичке
материјалеиобиљересурсадабиствориоопетнештошто
нијенеопходнокаоштојетоМасаиодећа.Онпопуттипич
ногвикторијанскогдендија(каојунакХујсмансовогромана
Про тив при ро деилимаркизеКасати)уживаусвомлуксузу,
алигаистовременоимрзи,теусвојојфетишистичкојизопа
ченостисебидајезаправодакористиелементе(идеје)дру
гихкултура(којеиаковолисматрапримитивним)иствара
своју–новулуксузну„природу“.

16БолтонА.,нав.дело,стр.25
17Исто,стр.27
18Исто.
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МекКвин наивно не види своју улогу у глобализацији,
‘реоријентализацији’Оријентаи‘реафриканизацији’Афри
ке,теосвојимколекцијамакаже:

“Ижелимдабудемискреносветуукомживимо,ипоне
кадмојаполитичкаубеђењадолазекрозмојрад.Модамо
жебитирасистичка,гледањемнаодећудругихкултуракао
накостиме…То јемалограђанскиистари јешешир.Хај
дедапорушимонекегранице…Мојрадћебитиоузима
њуелеменататрадиционалногвеза,филигранаизанатства
изземаљаширомсвета.Јаћуистраживатињиховезанате,
шареиматерјалеитумачитиихнасвојначин…Трудимсе
дапомеримсилуету.Дапроменитесилуетузначипромени
тимишљењеотомекакогледамо.Штајарадим,јагледам
афричкаплеменаиначиннакојисеоблаче.Ритуалењихо
вогоблачења...Имамногоплеменскогуколекцијама“.19

Онјеегзотицизамчестопокушаваодаизразиуконтрастној
супротностисазападнимвредностима.Таконапримерна
модној ревијиТо је са мо игра (пролеће/лето2001)инспи
рисансценомиграњашахаизфилмаХа ри По тер и ча роб
ња ков ка мен(2001),МекКвинпредстављасвојемоделекао
азијске(јапанске)моднекреацијекојеиграјушахсаамерич
киммоднимкреацијама.Постављасепитањекојезаправо
победиоуовојшаховскојигри?Занимљивоједакласичну
моднуписту,којајеизмишљенаујапанскомКабукипозори
шту,замењујезападњачкомигром–шахом(иакоиоваигра
имаисточњачкопорекло,МекКвинсеовдеинспиришењом
учистозападњачкомруху–шаховскомигромузападњач
комфилмскомспектаклу).20Онтакоиовдеизводи“оријен
тални”моднистилизњеговогоригиналногконтекстаипо
стављагакаопионаузападњачкојигри.

За кљу чак

Капитализам, а поготово данашњи либерални капита
лизам, односно неолиберализам и његов спектакл, како
би га Дебор (Guy Dеbоrd) назвао, или „капиталистички
парламентаризам“ по Бадијуу (Аlаin Bаdiоu), на исти на
чинкаоииндустријскареволуција“уништавајусоцијалне
и друштвене структуре, као и законске категорије старих
режима;терминикаоштосусуверенитет,право,нација,на
род,демократијаиопштавољасадасеодносенанештошто
немавишевезесаонимштосутиконцептиозначавали…

19McQueen A. and Bolton A., Alexander McQueenSavage Beauty,
MetropolitanMuseumofArt,NewYork2011,pp.13.

20ColumbusC.,Harry Potter and the Sorcerer’s Stone,color,152min,Warner
BrosPictures,UK/USA2001.
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савремена политика је експеримент који дезартикулише и
празниинституцијеиуверења,идеологијеирелигије,иден
титетеидруштвауцеломсвету,такодаихондарехабилиту
јеиуспостављауиспражњенојформи”.21Односно,виђено
изугла ‘глобалнемоде’:иаковеликоинтересовање запад
њачких дизајнера високе моде за традиционално одевање
другихнарода,превасходноизАзије(почевшиодвремена
колонијализма), на први поглед изгледа као демократска
формамеђукултурнеразменеидеја,моднаелита(атојеза
падњачкамоднаелита–елитацентараглобалнемоћи)пак
модудругихнародаозначавакаонештоегзотичноифеми
низирано(атимтерминимаимањевредно).Тојеипакмода
“Другог”,моданамаргини.Иакоизгледадаазијскатради
ционалнаодећаоријентишеглобалнумоду,тајистипроцес
глобализације–западнедемократије,оријентализујеазијску
модуиАзијце,22апоистомпринципукодираиглобализу
јеидруге‘неЗападне’народе.Глобалнамоднаинтеракци
јаса‘маргиналним’културамаомогућава“привилегованим
корисницимакојизнајумалооазијскимљудимаиместима
даизбегнуозбиљноангажовањеувезисакултурномсушти
ном тих стилова”.23 Такође, оно ствара нове разликемеђу
културамаиутиченаодевањетих‘других’култура.

АлександарМекКвинсвојимнаивнимромантизмомиегзо
тицизмом несвесно доприноси глобализацији.Мода, иако
је наизглед само уметничка креација или неопходна заба
ва,уствариигравеомавеликуулогууразнимдруштвено
политичкимодносима,аданаснарочитоуглобализацији.
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GLOBALFASHION–FASHIONWITHOUTBORDERS:
SAVAGE BEAUTY OFALEXANDERMCQUEEN



Abstract

Today’s democratic society is characterized by neoliberalism,
globalizationandmulticulturalism.Isthissocietyreallyfreeandopen
as itpresents itself,orcanwestillfindtherewesterncentrism–and
hencetheOther–butinаveiledform?Inthis‘liberal’societyandits
globalization,fashionisalsoglobalized.Butcanwecallthisfashion,
suchasfashionlinesofAlexanderMcQueen,‘global’,andifwecan,
how is it expressed? Is this fashion ‘a fashionwithout borders’  an
amalgamofequallymixedworldfashions,orisitsomethingelse?Who
decideswhatfashionisgoingtobedeclaredglobalandentertheglobal
archive?Historically,artsandappliedartsincludingfashion,havealways
spokenfromthecontextoftheirculture,society,politicaldiscourseetc
andhaveconsciouslyorunconsciouslyalwaysplayedanactiverolein
constructingandmaintainingsocialorderandvalues.So,globalfashion
alsohasaroleinmaintainingthesystemitworksin–theneoliberalorder.


Key words: globalization, global fashion, Other, exoticism,  
neoliberalism, archive
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ПРОЖИМАЊЕ МОДЕ И 
УМЕТНОСТИ НА ПРЕЛАЗУ 

ВЕКОВА
Сажетак: Рад ана ли зи ра од нос мо де и умет но сти у ери гло ба ли
за ци је и њи хо во про жи ма ње у обла сти мод ног ди зај на. Со ци о кул
тур ни про цес ин те гра ци је раз ли чи тих кул тур них вред но сти кра
јем два де се тог ве ка до во ди до пре пли та ња раз ли чи тих умет нич
ких ди сци пли на и ути че на на ста нак но вог ин тер ди сци пли нар ног 
ме ди ја ко ји ба лан си ра из ме ђу мо де и умет но сти. Ове про ме не ини
ци ра ју мод не ди зај не ре на по нов но про це њи ва ње уло ге оде ће, ко је 
тре ба да до при не се про на ла же њу ал тер на тив них вр ста прак се и 
ути чу на по ја ву но вог ти па умет ни ка, кон цеп ту ал ног мод ног ди
зај не ра, ко ји у сво јим ис тра жи ва њи ма ула зи у ши ро ко по ље мод
них пе ре цеп ци ја. Од нос из ме ђу мод ног ди зај на и умет но сти по чи
ње да се ја вља као област у мод ним те о рет ским рас пра ва ма, у 
ко ји ма мод ни те о ре ти ча ри ис тра жу ју пре сек и ве зу из ме ђу ових 
ди сци пли на, пре и спи ту ју ћи ста ре по де ле. Пре у зи ма ју ћи тех ни ке 
из ра зно вр сних умет нич ких обла сти, кон цеп ту ал ни мод ни ди зај
не ри сво јим де ли ма отва ра ју но ве прер спек ти ве и ука зу ју ју ћи на 
но ве ме то де и из ра зе, пре ва зи ла зе тра ди ци о нал не ка те го ри за ци је 
умет нич ких ди сци пли на.

Кључнеречи: мо да, умет ност, спек такл, гло ба ли за ци ја, хи брид
ност, ин тер ди сци пли нар ност

Сапродоромпопуларнекултуреусвесегментељудскогжи
воташездесетихгодинадвадесетогвекаиубрзанимразво
јемновихмедијаитехнологија,друштвененауке,ликовна
уметност,каоисроднедисциплинеизобластипримењених
и извођачких уметности улазе у раздобље у којем се гра
ницематичнихподручјадисциплинапрекорачују,араније
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парадигмезнањанапуштају.Могућностиуметностисепро
ширују,штодоводидопрожимањаикомбиновањакодова
и медија, различитих култура и модерног дизајна. Осло
бађање од старих форми увођења нових пракси стварања
фрагментарниххибридаукојимакултуреиуметничкеди
сциплине комуницирају у глобалу иформирају спој хете
рогеногихомогеног.Данас је глобализација, схваћенакао
социокултурни процес интеграције различитих културних
вредности,посталаосновноструктуралнообележјерекон
фигурације културних образаца. Савремени уметници су
употразизадругачијомстваралачкомпраксомисвевише
сеокрећумултидисциплинарнимсадржајима.Прожимање
уметничких дисциплина отвара разноврсне интерактивне
опције које подстичу експерименте у свимдоменима кул
турнепроизводње,чемудоприносииразвојновихтехноло
гијакојепласирајуновеидејекрозкомуникацијупокретних
слика.Правећипаралеле,инспиришућисеипреузимајући
техникеизразноврснихуметничкихдисциплина,савреме
ниуметнициимоднидизајнерипреиспитујуновекомуни
кацијскеконтекстеи,бришућипостојећеграницеуметнич
кихподела,постављајуновапитањаоуметничкомделу,као
иофункцијииупотребиодеће.

Токомисторије,модаиуметностималесусимбиозниоднос,
при чему се свака дисциплина инспирисала једна другом.
Спојсавременемодеиуметностипредстављаприроднина
ставаквећпостојећесимбиозе,чемуједопринелоинедав
нообновљеноинтересовањезауметностперформансакоје
јеутицалоинаактуелнемоднедизајнере.Уметниципопут
СалвадораДалија(SаlvаdоrDаlí),МарселаДишана(Маrcеl
Duchаmp)иЈозефаБојса(ЈоsеphBеuys)излажуодевнепред
метекаоуметничкеобјектеи,постављајућиихунеобичне
контексте,фокусирајусенасимболичкиквалитетодећеили
отелотворењељудскогбићауњој.Појаванадреализмаобе
лежилајетренутакуисторијикадасумодаиуметностдо
стиглинајвећублискостуузајамномпрожимању1и,према
речимаРичардаМартина(RichаrdМаrtin),кустосаМетро
политенмузејауЊујорку,“занадреалисте,модајепостала
најсажетијавезаизмеђуобичногинеобичног,измеђууна
кажења и улепшавања, тела и концепта, уметности и ре
алности”2.Надреализам,виђенкаопрекидсабеспрекорно
рационалном логиком, током тридесетих година двадесе
тог века рефлектује се умодномдизајнуЕлзеСкјапарели
(Еlsа Schiаpаrеlli), чији неконвенционалан и концептуалан

1 WilsonE.,MagicFashion, in:Fas hion The ory,vol8, issue4,Oxfordand
NewYork2004,pр.375366.

2 MartinR.,Fas hion and Sur re a lism,London1988,pр.1516.
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приступмодипозиционирамодууобластуметности,ико
респондирамодерномсхватањусопстваиидентитетакоји
је у тесној вези са савременом визуелном концептуализа
цијомистилизацијомличногимиџа.МодномдизајнуЕлзе
Скјапарели семожеприћии каоматеријалној ствари која
обликујетелоикаоскупуидејакојеобликујусопство.Њен
рад се може тумачити као начин исписивања тела симбо
личкимјезикомкултуре,гдесеодећавишенепостављана
природниобликтелавећсетелоприлагођаваодећи.3Појам
прилагођавањателаодећијеприкладнаилустрацијасавре
меног осећаја идентитета, где је концептуализација одеће
посталацентрална за разумевањеначинана који се обли
кујуидентитети,аодећаителосетумаченаапстрактноми
метафоричкомнивоу.

Савремениидентитетјеублискојвезисаперцепцијомдру
гих. За надреалисту, конфузија између субјекта и објек
та,себеидругог,представљауметничкустратегијуукојој
идентитети постају врстамаскараде.СоциологЕфратЦе
лон (ЕfrаtТsеëlоn) поредимоду са чиноммаскирања који
видикаоврстувизуелногперформансакрозкоји сеиден
титетиконструишуидеконструишу,каопроцесукојемсе
стереотипи,страховиисновисмењујуисједињују.4Идеја
о идентитету као маскаради, спектаклу или перформансу
можесепратитиуназаддорускогфилозофаМихаилаБах
тина(МikhаilBаkhtin)којиповезујесредњевековникарне
валсапривременимхаосом,сапросторомискустваукојем
законииправилапривременонепостоје,односноукојем
седруштвенеулоге,нормеиограничењасвакодневногжи
вотаоспоравају.Савременимоднидискурситакођепотвр
ђујутеоријеоидентитетукаодруштвенојконструкцији, а
појамунутрашњегиспољашњегидентитетанаглашендво
струкимлицеммаскеприсвојенјеиумоди,какотеоретски
такоипрактично.Појамспектаклајезаинтригираонаучну
јавностјош1967.годинекадајеобјављенакњига„Друштво
спектакла“,аутораГиДебора.Идејао“Друштвуспектакла”
данас је широко прихваћена, постајући један од главних
принципанакојимасебазирасвакодневниживот,економија
идруштвеноуређење.5Тојеубрзопостаоиновистандардза

3 EvansC.,MasksMirrorsandMannequins:ElsaSchiaparelliandtheDecen
tredSubject,in:Fas hion The ory, Vol3,issue1,OxfordandNewYork1999,
рр.332.

4 TseëlonE.,ReflectionsonMaskandCarneval,in:Ma squ e ra de and Iden ti ti
es: Es says on Gen der, Se xu a lity and Mar gi na lity,eds.EfratTseëlon,London
2001,рр.1837,103.

5 KellnerD.,MediaCultureandtheTriumphoftheSpectacle,in:The Spec tac
le of the Real: from Hollywo od to re a lity, TV and Beyond, Bristol2005,рр.
2336.
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авангарднемоднедизајнереоријентисанекаекспериментал
номмодномдизајнуиповећанојупотребиелеменатаспек
таклауревијама,каоштосуЏонГалијано(ЈоhnGаlliаnо),
Виктор и Ролф (Viktоr & Rоlf), Хусеин Чалајан (Hussеin
Chаlаyаn)иАлександарМеквин(АlеxаndеrМcQuееn).Мод
нитеоретичарипопутКаролинЕванс(CаrоlinеЕvаns)иДа
ганаЏинџерГрега (DuggаnGingеrGrеgg)описујуњихове
моднеревијекаоврхунскеспектаклесасјајемигламуром
светамоде,укојимасемодничиниоци“спектакуларизују”6,
што јеблископојмукоји једефинисалаЏудитБатлеркао
“перформативност”постмодерногидентитета.7

Мод ни пер фор манс из ме ђу  
спек та кла и умет но сти

Култура,пресвега,поседујеперформативниирепрезента
тивникарактерштопредстављаједнуодпримарнихосно
вастудијаспектакла.Осамдесетихгодинадвадесетогвека,
културасеповезујесапојмовимакаоштосуперформанс,
ритуалитеатар.8Умеђусобномпрожимањукултура,дисци
плина и жанрова, висока технологија спектакла подстиче
сталнеекспериментеусвимдоменимакултурнепроизвод
ње, а савремено проучавање техника перформанса улази
иудоменсимболике,којауказујенаначинеразмишљања
путемспектаклакаоимагинарногискуства.9Каснихседам
десетихгодинадвадесетогвекаразвијасерекламнаинду
стрија са промоцијом конзумеризма, а осамдесетих, шоу
бизнис,менаџерскомаркетиншкеидејеимитоимиџукао
важномфактору медијске репрезентације. Као одговор на
индустријуукојојдоминирасликакоја јеодосамдесетих
доданаспомерилафокусмоде,проширујесеипростормод
ногпотенцијала.Убрзаноширењетехнолошкихикомуни
кацијскихиновацијаутичуназамахглобализације,допри
носекултурнојхибридизацијииповећавајумогућностиза
интерактивно,глобализованоизражавање,укојеммодапо
стајеиелементикатализаторкултурнеглобализације.Иако

6 EvansC.,TheEnchantedSpectacle,in:Fas hion The ory,Vol5,Issue3,Ox
ford andNewYork2001;DugganG.G.,TheGreatestShowonEarth:A
LookatContemporaryFashionShowsandTheirRelationshiptoPerforman
ceArt,in:Fas hion The ory,Vol5,Issue3,OxfordandNewYork2001,рр.
243270.

7 ButlerJ.,GenderTrouble,FeministTheory,andPsychoanalyticDiscourse,
in:Fe mi nism/Post mo der nism, Thin king Gen der,eds.LindaJ.andNicholson
L.,London1990.

8 ЛукићКрстановићМ.,Ан тро по ло шки кон цепт спек та кла у мре жи ри
ту а ла, свет ко ви на и до га ђа ја,ГласникЕтнографскогинститутаСАНУ
55.1,2007,стр.142143.

9 Исто,стр.143.
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перформативнииинтердисциплинарниприступмодномди
зајнудатираизосамдесетихгодинадвадесетогвека,модни
перформансилимодниспектаклјеупоследњедведеценије
постаопримарниобликмоднепрезентацијеиумногимслу
чајевиманастаојекаосредствопромоцијемоднихдизајне
раињиховограда.Моднаревијајеодигралакључнуулогу
уразвојусавременемоднеиндустрије.Почеткомдвадесетог
векамоднеревијесупочеледасеорганизујуукућамависо
кемодеивећтадапостају“театрализацијемодногмарке
тинга”.10ПремаДагановимречима,“дизајнерикојиспадају
у категорију спектакла су блиско повезани са извођачким
уметностиматеатраиопере,каоиигранихфилмоваиму
зичкихспотова”11.Скупепродукцијемоднихревија,нако
јимасупредстављениодевнипредметилишениупотребне
функције,постајуспектакуларнидогађајиблискиизвођач
кимуметностимачијетехникеикористеплес,глуму,сце
нографију и високу технологију спектакла. Кроз процесе
театрализације,модниспектаклипостајууметничкафрома,
концептуално оријентисана и естетски високо софистици
рана.12 Тактика визуелног шока примењена у савременим
моднимспектаклиманијеноваидатирајошодревијаЖан
Патуа(ЈеаnPаtоu)сапочеткадвадесетогвекадабитоком
шездесетихМериКвант (МаryQuаnt) схватила да, уколи
конебидраматизоваласвојумоднупрезентацију,њенијед
ноставнимодели не би дошли до изражаја.Овај став би
ваширокоприхваћенодстранемногобројнихдизајнераиз
периодашездесетих,кључногзаразвојданашњихмодних
спектакaла.13

Авангарднамода деведесетих година двадесетог века има
великусличностсауметничкимперформансимаизшезде
сетих, што се огледа у присвајању техника концептуалне
уметности перформанса, односно слободном коришћењу
различитих дисциплина имедија због чега је понекад те
шконаправитиразликуизмеђумодеиуметности.14Данас
су везе између модног и уметничког перформанса мно
гобројне. Уметничи перформанс је либералан и отворен
медиј у којем се бришу све постојеће класичне поделе

10KaplanJ.H.andStowellS.,The a tre and Fas hion: Oscar Wil de to the Suf fra
get tes,Cambridge1994,pр.117.

11DugganG.,op.cit.pр.245.
12SaillardO.,Hi sto i re idéalede lamo de con tem po ra i ne,Paris2009,str.72;

Duggan,nav.delo,pp.250;EvansC.,Fas hion at the Ed ge: Spec tac le, Mo
der nity and De at hli ness,NewHavenandLondon2003,pр.70.

13EvansC.,opcit.
14DugganG.,op.cit.
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на реално и фиктивно, функционално и концептуално15,
што је карактеристика и модног перформанса у којем се
имагинарни свет материјално визуализује, али границе
између стварног и концептуалног остају нејасне. Модни
перформанссадржиосновнеелементеуметничкогперфор
манса,каоштосувремеипростор,телоизвођачаиоднос
измеђуизвођачаипублике.Обамедијаподразумевајупри
суствопубликеуреалномвременуињиховуреакцију,при
временострадњеињендрамскипотенцијал,дизајн сцене
иодеће,перформативниначинношењаодећеителокојесе
користи као медијум путем којег се комуницира и ствара
значење.Многобројни авангардни уметници током дваде
сетогвекакористилисутехникеперформансакаосредство
сламањаутврђенихформииограничењаикаоначинпри
влачења пажње на концептуалне аспекте свог уметничког
стваралаштва.16 Крајем двадесетог века у транскултурном
процесуразменедолазидопотпуногпрожимањауметнич
кихдисциплина,кадаконцепуалнауметностутичепрвона
концептуализацију театра затимна театрализацијумодног
перформанса и потом на појаву модног спектакла17, што
јенајуочљивијеуизвођачкимуметностимаимоднимпре
зентацијама.Међупоменутиммоднимствараоцимакојисе
крећу у области мултидисциплинарног перформанса као
штосуВикториРолф,Меквин,ЧајаланиГалијано,посебно
сеистичеМеквиновспектакуларнииконцептуалниприступ
моднимпрезентацијама,који јестоганајпогоднијизаана
лизурепрезентативногиперформативногкарактерамодног
спектаклакојијеблископовезансаликовнимуметностима.

МоднеревијеАлександраМеквинасврставајусемеђунај
спектакуларније,амоднитеоретичарипопутДаганаиЕван
сакатегоришуМеквинакаоврхунскогдизајнераспектакла,
описујућињеговеревијекаодрамебеззаплета,карактери
стичнеусвојојтематскојексплицитности,екстравагантном
осећајузапочетакикрајспектаклаипојединственомизбо
руманекена.18Уовомконтекстумоднаревијаседефинише
каовизуелноупечатљивспектаклсаразрађенимдрамским
елементимакојитражевезусапубликом.Меквин јесвоју
колекцију бр.13 (Nо.13), представљену на модној ревији
1999.године,поставионадрвенојпозорнициуместонакла
сичнојмоднојписти(слика1).Спектаклјенакрајукулми

15Council C. iMock R.,Per for man ce, Em bo di ment and Cul tu ral Me mory,
Cambridge2009,рр.8.

16Јовићевић А. и Вујановић А.,Увод у сту ди је пер фор ман са, Београд
2007,стр.72.

17Исто,стр.24.
18DugganG.,оp.cit.
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нираоконцептуалнимперформансому којем јеманекенка
ШаломХарлоу(ShаlоmHаrlоw),одевенаучистобелухаљи
ну,сталанаротирајућуплочуидоксеокретала,дваинду
стријскароботасупрскалабојомуспрејуњенубелухаљину
итимедизајниралимотивепохаљини.Овакавприступмод
нојпрезентацији,каоидизајнирањусамехаљиненасцени,
садржиу себи технике уметностиперформанса изшезде
сетихгодина,каоисамаинспирацијакојајепотеклаодра
да концептуалне уметнице из истог периода, РебекеХорн
(RеbеccаHоrn).Обухватајућиосновнепостулатеуметности
перформанса,каоштосуобједињавањевремена,простора,
самогделаитела,затимразвијањеодносаизмеђууметника
ипублике,Меквин,каоиуметнициперформанса,изазива
провокацију, преиспитујући нове комуникацијске контек
сте,ирушиграницетрадиционалнихуметности,поставља
јућипитањеотомештајезаправомода.Спектаклсе,каои
перформанс,служиразличитимсредствимада једанриту
алничинобликујеујединственодело.Меквиновеколекци
јеодеће,тематскиуобличенеидрамскимзаплетом,долазе
допотпуногизражајавизуелномпрезентацијом,којаусеби
садржиреференцијалнемоделематрицеспектаклапроцес
театрализацијеиритуализацијесаелементимасветковинаи
програмиранимдогађајемперформативногкарактера.19

У модним спектаклима као што су “Лутка” (Lа Pоupéе,
1997) или “Рингишпил” (Whаt а mеrrygоrоund, 2000),
Меквин концептуализује историјске тренутке и претвара
познатеобјектеусимболичнеприказе,драматизујућиеле
ментефаталности и разарања.Манекени које ангажује су
далекодостандарднихиконалепоте,онисепојављујукао

19ЛукићКрстановићМ.,нав.дело,стр.144.

Слика1AlexanderMcQueen,“No.13”,1999.
(http://www.alexandermcqueen.co.uk/)
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чудовишта или меланхолични кловнови, а Меквин за ча
сописВог(Vоugе)говори:“Желимдасељудиплашежена
којеоблачим”20.Контрадикторностприказаразарањаибли
ставог света моде налази паралелу у одликама уметности
надреализма,конфузијиизмеђуживогинеживогидрама
тичнојсинтезиприродногивештачког.Меквинјепосвом
сензибилитетублизакуметностинадреализмаикаоштосе
Скјапарелинаодећаприлагођавалателу,такосеиМеквино
ваодећаприлагођаваконтекстууоквирукојегјетелонара
тордраме.Надреалистичкициљ,рушењебаријераизмеђу
субјективног и објективног, ликовно је представљен у де
лимаМенаРеја (МаnRаy),ХансаБелмера (HаnsBеllmеr)
имногидругихиодговаратермину“конвулзивналепота”,
којијеупoтребиопесникиписацнадреалистичкогманифе
стаАндреБретон(АndréBrеtоn),дабиописаомистериозну,
гротескнуимонструознулепотуилустрованунабизарним
луткамаХансаБелмераиМенаРеја.Меквиноваагресивна
естетикајебилаподвеликимутицајемнадреализма,штоје
ууочљивоумногобројнимпримеримањеговограда,изме
ђуосталихи умодном спектаклу “Лутка”, колекцији која
јебазирананалитографијамалутаканадреалистичкогумет
никаХансаБелмераиз1930.године,гдеБелмерреконстру
ишефрагментиранеипоцепанеудовелутакапутеммонта
же, процес који описује каоизградњу распада.На сличан
начин Меквин разматра пониженост женског тела и ана
гажује афроамеричкуманекенкуДебруШоу (DеbrаShаw)
чије покрете контрoлише фиксираним металним рамом
причвршћенимзазглобовеуследчегасеонатешкокреће.21
Карактеристика беживотности лутака је често коришћена
одстраненадреалистичкихуметника,какобиилустровала
дегенерацијумодерногидентитетаидруштва,даартикули
шетакозвану ‘конвулзивнулепоту’.Овакавнадреалистич
киприступмодитокомдеведесетихгодинадвадесетогвека,
којикористиунакаженосттелаифетишукомбинацијиса
необичнопостављенимобјектимапредвиђа “траумупост
модернеуметности22,”штосеобјашњаваудаљавањемнад
реализмаизполиранеунутрашњостимузејаидоброгуку
саињеговимосвајањемменталногпростора каоживотне
праксеилипроцесаразмишљања.

20EvansC.,op.cit.,pр.149.
21Исто,стр.144145.
22HalF.,The Re turn of the Real:TheAvantGardeattheEndoftheCentury,

Cambridge,MassandLondon1996.
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УМеквиновојревији“Рингишпил”изведеној2000.године
на рингишпилу испред Викторијанских продавница игра
чака,одјекнуојеготскидух,доксуманекени,обученикао
меланхоличникловнови,вуклизасобомзлатнескелетепо
поду(слика2).Меквинсепоиграосааспектимафриволно
стиисмртинаманекенимачијасулепотаисјајпомраче
нисенкомзлатногскелета,каоупозорење,каонаговештај
смрти док уживају у фриволности карусела.23 Меквиново
позориштемоде24 јекарневалнапозорницикојиприказује
савременесновеистрахове.Каозабавникаруселонјепро
славаповршноји стилизованој детињатости, која се задо
вољава површном естетиком и церемонијалноммимикри
јомсвакодневногживотадокротационипокретикарусела
претврајустварнисветумагловитупозадину.Каоимода,
каруселјесимболзадовољства,разонодеипролазности.С
друге стране, карусел се повезује и са напуштеним ваша
ромдужприморјастарихбританскихиндустријскихградо
ваисимболизујемеланхолични,сабласнитрагмодерности.
Илустрацијамодекаоциркусајеконципиранаудраматич
ној сценографији где је рингишпил савршен реквизит ко
ји указује на фриволност и бескрајно циркулисање моде.
Меквиново супротстављањерингишпила, лепотеипропа
дањауказује на савременупраксу хибридности визуелног
текстакојикрозбескрајнопротицањеразличитихфрагме
натаикултурнихреференципроширујепољевизуелности.
Насличанначин,Вилсонописујенадреалистичкоискуство
“каораскоракизмеђуорганскогинеорганског[...]крозкоји

23EvansC.,оp.cit,pр.102.
24Исто,стр.35.

Слика2AlexanderMcQueen,“Whatamerrygoround”,2000.
(http://www.alexandermcqueen.co.uk/)
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можемонаслутитидругачијуверзијусвета”.25ДоксеСкја
парелинаодећаителотопеуконцептуалностизамагљеном
границомкојастојиизмеђуњих,Меквиновемелодрамесе
могупосматративишекаоуметничкеинтерпретацијеоне
природности,мистериозниминеобјашњивимискуствимау
животу.Идејарингишпилакаосценографијезамодниспек
такл постаје културна реферeнца коју касније преузимају
многобројнидизајнери,каоштосуЛујВитон2012 (Lоuis
Vuittоn)иКарлЛагерфилд2008(KаrlLаgеrfеld).

Раскоракизмеђуорганскогинеорганског,Меквинпроширу
јенараскоракизмеђувизуелног,односнопредметногсвета,
ињегове перцепције, чиме се још више приближава кон
цептуалној уметности. Меквинов модни перформанс Вос 
(Vоss), каснијеназванЛуд ни ца (Аsylum),из2001. године,
одиграосеусценографијикојасесастојалаодвеликекутије
огледалапостављененасрединипозорнице.Публикајеби
лаприморанадаседииспредкутијеидапосматрасвојвла
ститиодразуогледалупријакомосветљењу,штојепоста
јалосвенепријатнијебудућидајеревијанамернокаснила.
Интензитет атмосфере се појачао пребацивањем осветље
њанаунутрашњосткутијеукојојсусекреталепсихотич
неманекенке које су губиле разум, гледајући свој власти
тиодразуогледалубезмогућностидавидепублику(слика
3).Нелагодностиузнемиреностпубликесеповећала због
недоумицеосвојојвидљивостиодстранеманекена,одно
сноосвојојукљученостиувоајеристичкиспектакл.Шоује
кулминираоотварањемјошједнеунутрашњекутијеукојој
сепојавиланагафигуракњижевницеМишелОли(Мichеllе

25Wilson,op.cit.pр.384.

Слика3AlexanderMcQueen,“Voss”,2001.
(http://www.alexandermcqueen.co.uk/)
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Оllеy)којајеносиламаскуицевзадисање(слика4).Ње
напоза јепреузета сафотографијеПетераВиткина (Pеtеr
Witkin)Са на то ри јум(Sаnitаrium),аидејасценографијекао
кутијеогледалаодконцептуалногуметникаизшездесетих
Лучијана Фабра (Luciаnо Fаbrо)Коц ка огле да ла (Cubо di
spеcchi).Кутијуогледалаобауметникакористедабиистра
жилитемепопутидентитета,реалности,илузијеиодноса
себеидругих(слика5).Меквиновспектаклтакођеподсећа
наинсталацију“Тоалети”(Тuаlеt)рускогнеоконцептуалног
уметникаИљеКабакова(ИльяКабаков),чијисерадчесто
упоређујесатеатром.Кабаковаинсталација,каоиМекви
новасценографија,представљапроширењевизуелнепред
метнепредставереалностиудрамскизаробљеномилизау
стављеномвременуипоништаваприватностпублике,која
улазиуинсталацијукаоутренутни,алтернативнисвет,где
јепринуђенадамобилизујесопственеспособностиреагова
њадабиучестовалаупроцесу.26Модернимасмедији,који
чакиреалностпретварајууспектакл,генеришуносталгич
нужељузареалношћуиаутентичнимдоживљајем,такода
овакавприступпублициодговарасавременојтежњичовека
ка директном контакту и искуству.27 Као постмодернаме
шавинастилова,колекцијајепунаимпликацијаивизуелно
парафразира познате референце из филмских и ликовних
уметности,чимедотичекултурнумеморијуиликолектив
нузамишљенупрошлостгледаоца,важнуукреирањуауре
аутентичности.28ОвиммоднимспектакломМеквинјеспо
јионеспојиво,хорор,лепотуигротеску,евоцирајућикул
турне референце из различитих уметности и дошао је до
граничног подручја традиционалне категоризације дисци
плина.КаоштоКабаковкрозсвојерадовеприближавали
ковнеуметноститеатру,такоиМеквинсвојимспектаклима
бришеграницеизмеђууметничкихдисциплина, стапајући
ихсвеујединственустваралачкумисао.

26ЈовићевићиВујановић,нав.дело,стр.3132.
27SmelikA.,ThePerformanceofAuthenticity,in:Jo ur nal for Fas hion Wri ting 

and Cri ti cism,vol1,nr1,2011,рр.78.
28Исто,стр.78.

Слика4AlexanderMcQueen,“Voss”,2001.
(http://www.alexandermcqueen.co.uk/)
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Кон цеп ту ал ни при ступ мод ном ди зај ну

Крећући се у новим интердисциплинарним подручјима,
концептуалнимодни дизајнери померају границе свог ди
зајна,успостављајуновеметодерадаипочињудасебаве
глобалним питањима, исказујући свој став кроз рад, пу
темкојегсадамогудаконцептуализујуидејеувременуиу
простору.Моднидизајнерисенефокусирајувишесамона
одевнипредметвећулазеуширокопољемоднихперецеп
ција,гдесуносећеконструкцијеконцептуални,експеримен
талнии интердисциплинарниприступимоди,што доводи
допојавеновиходевнихтерминакаоштосуносиваодећа
иликонцептуалнаодећа.Иакојепојамносивеодећенастао
крајемшездесетих година двадесетог века као одговор на
културнеидруштвенепроменеизаједносауметношћупер
форманса алудирао на одбацивање традиционалне високе
модеукористдемократске,данассетерминвишекористи
да нагласи супротност концептуално осмишљеној одећи.
Концептуализацијаидејаумодномдизајнупотичеизумет
ности перформанса, нарочито из поткатегорије боди арта,
обликомделовањаирадасаљудскимтелом,укојемсетело
употребљаваикаообјектикаомедијумуметничкоградаи
којисекористикаоотворенаструктуракојасеможеслобод
но обликовати. Радови концептуалних уметника попутИв
Клајна(YvеsKlеin),ДенисаОпенхајма(DеnnisОpеnhајm),
Лило Кин (Lilо Kinnе), Јоко Оно (Yоkо Оnо) и Марине
Абрамовић снажно су утицали на модне дизајнере, наро
читоупериодуосамдесетихкадавизуелнакултурапоста
је доминантна.Почетком осамдесетих,ИсејМијаке (Issеy
Мiyаkе)јепоставиотемељеавангардногмодногдизајна,а
његовапраксајепојачанадоласкомдваконцептуалнајапан
скамодна дизајнера РеиКавакубо (RаiKаwаkubо) и Јоџи
Јамамота(YоhјiYаmаmоtо).ОнисууЕвропудонелинови
типкреативностикадаконцептуаланприступмодипостаје
високоуметничкицењениприхваћенуширимкруговима

Слика5LucianoFabro,“Cubodispecchi”,19671975.
(http://www.museomadre.it/)
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поклоникауметностиимоде.29Концептуалнимоднидизај
нериданасрадеуразличитиммедијимапутемкојихмогуда
експериментишусасвојимнајрадикалнијиммоднимзами
слимаукојимаефикаснопримењујуконцептуалниприступ,
истичућикомуникативнуспособностодеће.Међусавреме
нимконцептуалниммоднимдизајнеримапосебносеистичу
МартинМарџиела (МаrtinМаrgiеlа),ХусеинЧалајан,Исеј
Мијаке,РеиКавакубо,АлександарМеквин,ВикториРолф
и други, који се у свом раду баве значењем дела ифоку
сирајусенателокојимкомуницирајуидејеинеизговорене
наративе.

Модно присвајање техника концептуалне уметностиможе
севидетииупроцесудизајнирањаодећенасамојсцени,као
штојенапримерколекцијаИсејМијакеапредстављенана
НедељимодеуПаризу2011.године.Инспирисаноригами
јем, јапанскидизајнеруживодемонстрира свој стваралач
кипроцес за овуколекцијуи трансформишепапирпутем
оригамитехникеухаљинекојезатимпостављанаманеке
не (слика 6).ОвимчиномМијаке улази у комуникацијске
контекстеконцептуалнеуметности,преиспитујућипредмет
модеидизајнаиангажујућипубликудасеукључи,утиче
нањиховурецепцијуипонашање.Процесдизајнирањаили
обликовања одеће на телу пред публиком потиче из боди
артаипризиваусећањеперформансЈокоОно“Исећико
мад”(CutPiеcе)из1964.годинеукојемуметницапасивно
седи самана сценидокпубликаисецаделовењене одеће
(слика7).Истражујућиодносизмеђусебеипубликеиса
домазохистичкиодносженежртвеисупериорногмушкар
ца,уметницаиницирапубликудасеифизичкииментално
укључиупредставу,асвојомнагошћу,каодоказомповере
ња,изазивањиховумирољубивостисавест.

29Steele V., Encyclo pe dia of Clot hing and Fas hion, VOLUME 2: Fads to
Nylon,ThomsonGale,Detroit2005,рр.417418.

Слика6IsseyMiyake,“Origami”,2011.
(http://www.vogue.it/)



250

ДУШАНКА ПИХЛЕР

Реи Кавакубо, од почетка свог рада у дизајну примењује
концептуалниприступ, налазећи лепоту у неправилности
ма, асиметрији и недовршености и рушећи сва традицио
нална правила одевања, додаје увећања на неочекиваним
местиманателу.Њеникостимидеформишукласичнумод
нуестетику,модификујућиобликљудскогтела.Такавпри
ступмодномдизајну јенарочитопримењиву савременом
плесуукојемсељудскотелокористикаомедијумуместо
изговореногтекста,чимесеулогаодећеињенокомуника
тивноделовањепроширујеиутичеинасамукореографију.
Једнаодњенихсмелијихколекцијаиз1997.године“Одело
срећетело,телосрећеодело”(DrеssМееtsBоdy,BоdyМееts
Drеss),укојојсудодациуобликуватиранихиспупчењана
телу изобличили женску силуету и трансформисали је у
аморфниоблик,инициралајесарадњусакореографомМерс
Канингам(МеrcеCunninghаm)штоједовелодореализације
костимазабалет“Сценарио”(Scеnаriо)плеснетрупеМерс
Канингам(слика8).Сличанприступобликовањуодећеима
иМартинМарџиелакојипримењујетехникуасамблажа,ко
јапотичеодуметникапопутПикасаинадреалистаи,спа
јајућинаизгледнеспојиведеловеодећеиматеријале,ствара
бескрајневаријацијеодевнихформи.

Слика7YokoOno,“CutPiece”1964.
(http://onoverse.com/)

Слика8RaiKawakubo,“DressMeetsBody,BodyMeetsDress”,
1997.i“Scenario”,1997.(http://www.commedesgarcons.com/)
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Концептуализацијаидеја јепосебнонаглашенаурадуХу
сеинаЧалајанакојипримењујеконцептуаланприступоде
ћинаједанфилозофскииапстрактанначин,штојевидљи
вовећуњеговомдипломскомрадуподназивом“Закопана
колекција”(ТhеBuriеdCоllеctiоn).Каоштонасловговори,
тканинакојајекаснијепослужилазаизрадуколекцијејепр
вобитнобилазакопанауземљигдејеостављенадасерас
падне.Припрезентацијиколекције,публикаједобилатекст
којијеописиваопроцесуништењатканине.Наовајначин,
Чалајанјеповезаоматеријалнуприродутканинесаконач
ниминеизбежнимраспадањемљудског тела, ањеговрад
одликује перцепција пролазности и ефемерности каракте
ристичназадухсавременогдрушва.ДругимречимаЧалајан
изражаваамбивалентносткултурнеаутентичности,ањего
ваделачестоимајуаурунедовршеностиилипролазности.
Иусвомдизајнуиуначинунакојипрезентујеколекцијуна
ревији,Чалајанјепознатпојединственомархитектуралном
ивајарскомстилу,односноприступуодећикаоархитектон
ском објекту.У једној одњегових екстравагантних ревија
за колекцију “Поговор” (Аftеrwоrds) из 2000. године, која
се односинареалностизбеглица који свештоимајуносе
сасобом,Чалајанпостављасценографијукојупотомтран
сформишеуодећу,транспонујућистолицеухаљине,асто
усукњу(слика9).Чалајантимепроширујесферуодећеко
јаобухваташириспектаробјеката,интерпретирајућиодећу
каокултурнипроцесиликултурнуметаморфозуиизазива
публикударазмишљанановинеуобичајенначиномодном
дизајну.Чајаланпредстављасветкојипостајесамосимбо
лична површина покривена тканином која потом покрива
тело.Идејапреокретањанамештајаилиархитектуреуодев
не предмете потиче од експерименталне британске дизајн
групеАр хи грам(Аrchigrаm)којисуделовалитокомшезде
сетихгодинадвадесетогвека,икојииданасимајумного
бројнеследбеникекаоштосуЛусиОрта(LucyОrtа)иВито
Акончи(VitоАccоnci).Чалајановемоднеревијепоседујука
рактеристикеуметностиперформансаиритуала,асампро
цесдизајнирањадоминирауодносунасампроизвод30,чиме
Чалајанулазиусфереконцептуалногначинаразмишљања
иобликовањаматерије.Каополазну тачку за своју колек
цију“Панорамско”(Pаnоrаmic)из1988.године,Чајаланкао
мотоузимазавршнуреченицуизВитгенштајновог“Логич
кофилозофскогтрактата”:“очемунеможемоговорити,о
тометребаћутати”31,чимејежелеодаизразидискурзивно
ограничењејезикаибесмисаопостојањаумодерномсвету,

30DugganG.,op.cit.,pр.250.
31EvansC.,op.cit.,pр.74.
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афилозофскатемајевизуелноприказанароботскимпокре
тимаманекенаињиховимодразимауогледалимакојипо
кривајуоколнипросториукојемсеграницеизмеђутелаи
околинестапајуупанорамскојпокретнојслици.Истумисао
јевизуелнопредставионасамосталнојизложби“Привреме
немедитације” (ТеmpоrаlМеditаtiоns, 2004) у холандском
Гронингермузеју,гдесуграницеизмеђуекспонатаисцено
графијезамагљенеогледалимарефлексија,чемудоприноси
ирепетицијадезенанаодећиисценографији.

Пре и спи ти ва ње но вих  
ко му ни ка циј ских кон тек ста

Савремена мода, као и сродне дисциплине у оквиру ли
ковних, примењених и извођачких уметности, све више
се окрећу мултидисциплинарним садржајима. Савремени
уметницисвојимделимаотварајуновепрерспективе,ука
зујунановеметодеиизразе,превазилазећитрадиционалне
категоризацијеуметничкихдисциплина.Уобластимодног
дизајна,овепроменеуприступуиницирајунапоновнопро
цењивањеулогеодећекојетребададопринесепроналаже
њуалтернативнихпраксии стратегија,базиранихконцеп
туално и контекстуално. Однос између моде и уметности
почињедасејављакаообластумоднимтеоретскимраспра
вама,укојимамоднитеоретичариистражујупресекивезу
измеђуовихдисциплина,преиспитујућистареподелеина
презентациономнивоуисаемпиријскогстановишта.Про
менесувидљивеиуобразовномсистемуистудентиданас
дипломирајунапредметима,каоштосунапример“модаи
перформанс”или“модаисавременауметност”,путемкојих
стичумногоширеидејеотомештасупараметрињихових
дисциплинаикојидоприносејаснијемразумевањуњихове
улогеупроизводњи значења.ЛусиОрта,учасописуЛон
донскеакадемијеуметностиАwаrе, говориопроменамау
начинуразмишљањанове генерацијеистичућипотрагу за

Слика9HusseinChalayan,“Afterwords”,2000.
(http://chalayan.com/)



253

ДУШАНКА ПИХЛЕР

другачијомстваралачкомпраксомумодномдизајнуисвест
омодикаомоћноммедијуму,којимсепорукаврлобрзомо
же пренети масама. Традиционално конципиране границе
уметничкихдисциплинавећсупомерене,ановагенерација
младихументикапопутГаретПју(GаrеthPugh),ИрисВан
Херпен(IrisVаnHеrpеn),ЕлизабетДелфс(ЕlizаbеthDеlfs),
ЛусиОртаиДајРес(DаiRееs)изражавасеконцептуалним
приступомусимболичкиминтерпретацијама,чимесеуда
љавајуодиндустријскогкапитализмаиодлазеу трансмо
дерниглобализам.
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INTERFUSIONOFFASHIONANDART
ATTHETURNOFTHECENTURIES

Abstract

With the pop culture which penetrated all aspects of human life in
the sixties and the rapiddevelopmentofnewmediaand technology,
socialsciences,fineartsandrelateddisciplinesinthefieldofapplied
and performing arts have entered a period of exceeding boundaries
and abandoning earlier paradigms of knowledge.Arts opportunities
are expanded, leading to interaction and combination of codes and
media,differentculturesandmoderndesign.Liberationofoldforms
and introduction of new practices in creating fragmented hybrids in
which culture and art disciplines communicate globally produce a
fusion of the heterogeneous and the homogeneous. Globalization,
conceived as a process of social and cultural integrationof different
cultural values, has nowadays become the basic structural feature
of the reconfiguration of cultural patterns. Contemporary artists are
searchingforadifferentcreativepracticeand theyaremore inclined
tomultidisciplinarycontents.Interfusionofartisticdisciplinesopens
interactiveoptionsthatencourageexperimentinginallareasofcultural
production,stimulatedbydevelopmentofnewtechnologiesfeaturing
newideasthroughthecommunicationofmotionpictures.Inthefield
offashiondesignthesechangesinapproachinspirefashiondesigners
toreevaluatetheroleofclothing,whichshouldcontributetofinding
alternativepractices.Therelationshipbetweenfashionandartbegins
toemergeasafieldoftheoreticaldebateinwhichthefashionscholars
exploretheintersectionandtherelationshipbetweenthesedisciplines
while questioning the former division. By drawing parallels and
takinginspirationandtechniquesfromavarietyofartisticdisciplines,
fashiondesignersexaminenewcommunicationcontextsandtranscend
traditionalcategorizationofartdisciplines,raisingnewquestionsabout
theworkofartandaboutthefunctionanduseofclothing.Theonce
clearlysetboundariesofartisticdisciplineshavealreadybeenblurred
andanewgenerationofartistsisexpressingitselfthroughconceptual
approach and by symbolic interpretations while moving away from

industrialcapitalismandenteringtransmodernglobalism.

Key words: fashion, art, spectacle, globalization, hybridity,  
interdisciplinarity
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КУЛТУРАЛНИ НОМАДИЗАМ 
КАО ОДБРАНА 

ХЕТЕРОГЕНОСТИ
Сажетак: Фо ку си ра ју ћи се на пост ко ло ни јал ни дис курс де кон
струк ци је би нар них опо зи ци ја на мет ну тих За пад ном кул ту ром, 
текст ис тра жу је ка ко су ти ме до ми нант не струк ту ре за пра во 
оста ле не до дир љи ве, и го то во да се ре и фи ку је дру гост ‘пот чи
ње них’. С дру ге стра не, по ка зу је се ка ко кул ту рал ни но ма ди зам, 
ко ји се не ба ви по ре клом већ де сти на ци јом и по ста ја њем, кре и
ра по тен ци јал ност за јед ну но ву, хе те ро ге ну кул ту ру. Но мад ским 
стра те ги ја ма, по зна ти и ста бил ни кул ту рал ни ко до ви су из ме
ње ни и умет ну ти у но ве кон тек сте  асам бла же, про из во де ћи 
ал тер на тив ни про стор и вре ме, као и ви ше стру кост уну тар за
тво ре них кру го ва зна че ња. Текст ана ли зи ра и ка ко се пост ко ло ни
јал на де кон струк ци ја мо же при ме ни ти на ви зу ел ну умет ност и 
про дук ци ју по след њих не ко ли ко де це ни ја. Па ра лел но но вим по де ла
ма света, дестабилисању центра, глобализацији и, на кра ју, фраг
мен ти ра њу иден ти те та, де си ле су се и про ме не у по гле ду но вих 
мо де ла ор га ни за ци је и про дук ци је умет нич ког де ла. Спе ци фич ним 
на чи ном функ ци о ни са ња, но мад ски умет ни ци да ју па ра диг му ал
тер на тив не кул ту ре, ко ја ува жа ва раз ли чи то сти, без хе ге мо ни ја, 
надре ђених и пот чи ње них.

Кључне речи: пост ко ло ни јал на де кон струк ци ја, но ма ди зам, 
хете ро ге ност, ра ди кант ске умет нич ке прак се

Пост ко ло ни јал ни ан та го ни зми

Једнаодважнијихтемакојимасебавепостколонијалнесту
дијејестеантагонизамкојипостојиизмеђукултураколони
затораиурођеника,односноантагонизамкојидели‘светове’
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нацивилизованеидивље,развијенеизаостале,културнеи
примитивне, богате и сиромашне, итд.1 Заснивајући своја
истраживања на анализама књижевности, постколонијал
нитеоретичаритврдеда јесваканарација,односноприча
о јединствуилиидентитету,умреженауимперијализам,и
служи доминацији, искључивању или инструментализа
цији других.Колонијалне империје су увек дефинисале и
конституисалесвојудоминацијупројектовањемнегативних
стереотипанапотчињене,на‘Другог’којијејасноодређен
каодругачији,егзотичан,несавршен,примитиван.Суочени
санадмоћнимколонизатором,‘домороци’нисуималидру
гог избора него да се асимилују, прихватајући наметнуте
норме и вредности. Како један од најзначајних постколо
нијалних теоретичара културеХомиБаба (Bhаbhа)истиче
–колонијалнисубјектјебиосуоченсаситуацијомили/или:
или је могао остати фиксиран у свести колонизатора као
чистнегативитет,илијемораопостатиноваврста,односно
хибридни субјект којиприхватанову традицијуи вредно
сти.Међутим,усусретусдругим, јавиосеиантагонизам
којисерефлектоваоусвести,какодоминантогколонијалног
субјектатакоипотчињеног,домородачкогсубјекта,којије
пореметиостабиланосећајјединстваиинтегритета.

Удеконструкцијиколонијалниходноса,Бабаразвијаикон
цепт ‘колоквијалног космополитанизма’ којим претпоста
вљадасусвакултуралнаобликовањаиидентитетизаправо
увекупроцесупроменаипреобликовања.Утаквомсветуне
постоје‘извори’којимабисевраћало,јермањинскекултуре
реагујунатренутнудруштвенополитичкуситуацију.Коло
низованисубјектисеподвргавајупроцесимадуплирањаили
мимикриједоминантнихсистемавредности,докистовреме
ноносенеизбрисивтрагсвојетрадицијеилипорекла,због
чегаостају–моглибисморећи‘рђавоскројени’,односно
никадсасвимприлагођенииасимиловани.2Такосветовико
лонизатораиколонизованоггенеришу‘трећипростор’,где
секонституишенефиксиранидентитет/субјект,којиувекби
ва“скороисти,алинесасвим”3.ОслањајућисенаФројдов

1 Есеј је настао у оквиру курса Постколонијалне студије, код проф др
НевенеДаковић, наУниверзитету уметности у Београду,Докторским
интердисциплинарнимстудијама,ГрупизаТеоријууметностиимедија.

2 БабарецимодајепримеризФенонове(FrantzFenon)књигеЦрна кожа 
бела маска,гдесеобјашњавакакоцрнацостајецрнацјерсењеговараса
увек препознаје као негативна разлика у колонијалном дискурсу. У:
BhabhaH.K.,Theotherquestion.HomiBhabhareconsidersthestereotype
and colonial discourse, 15. August 2012, http://courses.washington.edu/
com597j/pdfs/bhabha_the%20other%20question.pdf

3 Отерминутрећег простораодносноthird space,каоисинтагмиalmost 
the same,but not quiteБабаговориукњизиLocation of Culture,London
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(Frеud)концептdаs Unhеimlichе,каонелагодногосећајаиз
мештањаиотуђењаодпознатог,развијаидејуunhоmеly(не
удомљеног) субјекта.Онсматрада јеколонијалнисубјект
заправоужљебљенизмеђудвасветаидвекултуре,причему
сенигденеосећакаокодкуће.

Unhоmеlinеssодносноамбивалентаносећај(не)припадања,
истрајава у савременом деколонизованом свету. Процеси
економске глобализације, убрзан развој комуникацијских
технологија, као и све масовније принудне или слободне
миграције,наводенасдапреиспитамотрадиционалнекон
цепцијеместакаоозначитељаодређеногидентитета.Дана
шњукултуруне карактерише више ‘укорењеност’ у одре
ђенојнацијиилидржави,већпре‘ризоматичност’односно
детериторијализација,флуидностинефиксираност.Овакве
променесеуједноодражавајунаконституисањеномадског
и хибридног идентитета, који се често повезује са деста
билисаним осећањем сопства.Време глобализације, пове
ћанемобилностии‘сталнепривремености’(места,посло
ва, сусрета, интеракција, итд.) чини да се осећамо стално
‘између’4култура,измештениизједне,алинеприпадајући
сасвим(ни)једнојдругој.Оваквостањеготовосеможена
зватии‘психолошкимизбеглиштвом’.Наимепознатоједа
сваканацијаградисвојидентитетнаконструкцијамасазда
нимодсимболаиритуала,везанимзатериторијалнеиад
министративнекатегорије.Усавременомсвету,гдедомини
расталноизмештањеипремештање(несамоместаживље
ња,већиспецифичностикултура,традиција,ритуала,итд),
дестабилишесепрвобитниосећајјединстваихомогености
идентитета.

Но ма ди зам као кри тич ка свест  
су протстављања до ми нант ним дик сур си ма

Заистраживањенестабилнеиамбивалентнесубјективиза
цијеважанјеДелезовиГатаријев(Dеlеuzе,Guаttаri)појам
номада.5Концептномадскемислииномадскогсубјектапри
вилегујеидејемобилности,кретањаипостајања,пренего
концепцијепостојања,језгровитостиилистабилности.Како
овиауториобјашњавају,номадјеаутсајдер,онјеувекизван
друштва,илинамаргинама,отпадник,луталица.Његака
рактеришенепослушност,непокорност,онјебезфундамен
талних особина, већ искључиво ‘ситуационих’. Номадски

andNewYork2007.
4 Реферирасенатерминinbetween space теоретичараХомиБабе.
5 DeleuzeG.andGuattariF.,1227:TreatiseonNomadology,in:A thousand 

Pleateaus – Capitalism and Schizophrenia,Minneapolis1987,pp.351424.
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живот подразумева стално кретање кроз просторе који се
разликујуодригиднихистатичнихдржавнихграница.Де
лезиГатариобјашњавају:

“Номадиматериторију;онпратиуобичајенепутеве;идеод
једнетачкедодруге...свакатачкајепривременаипостоји
самокаопрелазностање.Путјеувекизмеђудветачке,али
оноизмеђупреузимаконзистентностиуживаиаутономију
исопствениправац.Животномадајеintеrmеzzо”6.

Номадјевођенжељомилинијамабега,неинтересујегапо
реклонитициљ.Његовциљегзистирањајемождаусамом
стањуизмеђу,упроцесу,експериментисањуиконтигенци
ји.Концепт оваквогномадскогживота (ине самобуквал
ног,територијалногномадизма)можесесхватитикаоотпор
бинарнимопозицијамапротивкојихсеипостколонијални
критичариборе.Наименомадипредстављајутуразлику,ви
шак, ‘исклизнуће’,којимаседоводеупитањедоминантне
доктринеистереотипи.Номадскимживотом,свакимновим
запоседањемпростора(идеја,вредности,итд.)ипоновним
напуштањем,стварасетензијаизмеђупотребезаочувањем
јединства,законзервацијомипрезервацијом,исдругестра
не, хетерогености, нечега потпуно новог, заправо прекида
сајединством.Тимесе,например,доводеупитањезападне
вредности,каојединеисправне.Артикулишеседискурско
ји светпосматраизванустаљених, затворенихконцепција
локалитета,нације,изолованихкултураитрадиционалних
дефиницијаидентитета.Ониживепоидејипо ста ја њакоје
јеважнијеодпостојања.КакоДелезобјашњава,упостајању
једандеоасамблажасеумећеутериторијудругогдела,ме
њајућињеговувредностистварајућиновуцелину.Тојепро
цесдетериторијализацијеукојојнестајуособинесаставних
деловаибивајузамењененовимособинамаасамблажа.7

С друге стране, одређени постколонијални теоретичари
критикујуДелезовномадизам,сматрајућидаимапарадок
салнеимпликације.УтекстуМо же ли са бал терн да го во
ри?(Cаn subаltеrn Spеаk?)теоретичаркаГајатриЧакраворти
Спивак (Spivаk) упозорава да концепти номада и постаја
њамањином (bеcоmingminоritаriаn), негирају постколо
нијалнуиполитичкуреалност.8Она сматрада јепроблем

6 Исто,стр.380.
7 DeleuzeG. andGuattariF., 1730:BecomingIntense,BecomingAnimal...

in: A tho u sand Ple a te a us – Ca pi ta lism and Schi zop hre nia, Minneapolis
1987,pр.232310.

8 Видети:SpivakG.C.,Can theSubalternSpeak? in:Mar xism and the In
ter pre ta tion of Cul tu re,eds.NelsonC.andGrossbergL.,Urbana1988,pp.
271313.Терминсабалтерн(subaltern)преузимаодГрамшија(Gramsci),
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у томештоДелез, критиком репрезентације и стављањем
акцентанафункционисањежељеилинијебега,игнорише
“епистемолошконасиље”иимперијалнеконцепциједругог.
Глас колонизованог, односно постколонијалног субјекта,
остајеодсутануномадскојуниверзалној,алиидаљеевро
центричнојтеорији.Даље,премаСпиваковој,номадизмом
нестајулокалнииурођеничкисистемизнањаивредности.
Такопостајањемањиномможедазначиипостајањеневи
дљивимидеперсонализованим.

Међутим, номадизам као критичка свест супротстављања
доминантним диксурсима, пре се може схватити као по
тенцијалност за брисање, или бар замагљивање бинарних
опозиција између хегемоних и потчињених култура. Но
мадскисубјект,какоганапримертеоретичаткаРозиБрај
доти (Brаidоtti) проблематизује, подразумева и начине да
се пронађу новимодуси размишљања који би се опирали
фалоцентричнојслицисубјекта,каосубверзијеконвенцио
налнихпогледаипредставаљудскесубјективности.Неради
сесамообуквалномпорицању,нитимиграцијама,већкако
наводи:“Номадизамкојијеовдеупитању,односисенавр
стукритичкесвестикојасеодупиресмештањуусоцијално
кодиранемоделемишљењаипонашања”9.

Брајдотитакођесматра,мождасличноСпиваковој,дасуса
временетежњебрисањаразликаопасне.Иакојецентрални
фокусБрајдотијевефеминизам,оночемунасњенетеорије
уче јестедасеномадизамможесхватитикаопракса,исто
коликоикреативност,којациљаусмеруодбранеразличито
стикаопозитивнесиле.Њенномадскипројекатдозвољава
унутрашњеконтрадикторностиизахтевапреговарањеизме
ђунесвеснихструктуражељеисвеснихполитичкихизбора.
Централнопитањејемеђусобнаповезаностидентитета,су
бјективностиимоћи.

Њенконцептномадајеодсуштинскеважностизасавреме
нитренутак јертежидапокажедасубјектнемамонолит
нусуштину,дефинисануједномизаувек,већјепре“место
многоструких, комплексних и латентно контрадикторних
низова искустава, дефинисаних преклапањем променљи
вих,каоштосукласа,раса,староснодоба,стилживота,сек
суалнесклоностиидруге”10.Такосавременапраксатребада
обратипажњунаидентитеткаонанизидентификација,и

аодносисенаособекојесудрушвено,политичкиилигеографскиизван
хегемоних,односноколонијалнихструктурамоћи.

9 Braidotti R., Nomadic Subjects: Embodiment and Sexual Difference in 
ContemporaryFeministTheory,NewYork1994,рр.5.

10Исто,стр.4.
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наполитичкусубјективносткаотрагањеза‘покретномра
зноликошћу’.

Спремност да сеживи неутемељено и нестабилно је хра
барчинјерподразумевасвестдасеидепротивустаљених
и ‘нормалних’начинафункционисања.Такође значинеза
довољство тренутним стањем, свесно губљење контроле
и,коначно,улазакунепознато.Уместодасепрепустеуни
формним и уједињујућим приницпима организације, но
мадски‘систем’секонституишекаоасамблажхетерогених
принципа.

Насличанначин,ХомиБабакултурувидикаоинхерентно
динамичнуиперформативну, увекунастајању.Он такође
наглашавадасетанастајањаодвијајунајчешћеналиминал
нимместима,процепимаиграницамаизмеђуетноцентрич
них (колонијалних) моћи и мањинских. Зањега су важне
интервенције и измештања која се појављују у културал
ниммеђупросторима.Занимљивојеианализиратикакосе
постколонијалнадеконструкцијаможеприменитинавизу
елнууметностипродукцијупоследњихнеколикодеценија.
Паралелно новим поделама света, дестабилисању центра,
глобализацијии, на крају,фрагментирањуидентитета, де
силесусеипроменеупогледуновихмоделаорганизацијеи
продукцијеуметничкогдела.

Но мад ске стра те ги је у  
ви зу ел ним умет но сти ма

Француски кустос и критичар Никола Бурио (Bоurriаud),
сматрада је управопочетак21. века ‘плодан’ тренутак за
стварањеновекултуре,тачније“првеправеwоrld widекул
туре”11.Оваквакултуранаравноукључујецеосвет,алинеу
смислукакосупочетком20.веканеевропскекултуреинспи
рисалеавангарднепокрете,каоштојенпр. јапанскаумет
ностутицаланаимпресионизам,илиафричкатрадицијана
кубизам.Такођенениупостмодернистичкојидејимулти
културализма,каомашинекојајебрисаласпецифичностии
аутентичностиелемената.Такозвано“поштовањедругог”и
постомодерни“љубазниинтерес”занеевропске,тачнијене
западнекултуре,самопонављажељудаседругипрепозна
каодругиидругачији.Однезападнихуметникасеунапред
очекуједасебавелокалнимтемамаикултуралнимразли
кама,(универзалнетемесуидаљерезервисанезазападне
уметнике), тесепервертиратољубазноприхватањеиин
клузивностузападнесистемеуметности,гдесењиховрад
невреднујеистимкритеријумима.

11BourriaudN.,The Radicant,NewYork2009,рр.17.
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Буриоскрећепажњуинаобрнутеефектепостоколонијал
них теорија које стално деконструишу западни универза
лизам, али им увек остаје недодирљив. Постколонијални
дискурсјетакођезамениоапстрактниитеоријскиунивер
зализамдругомформомтотализације:бескрајнимурбаним
окружењемкао ареном за вечиту борбуизмеђуимиграна
таи‘домаћих’.ОнсеосврћенаЕсеј о ег зо ти ци (Еssаy оn 
Еxоti cism)ВиктораСегалена(Sеgаlеn),писанпочетком20.
века, који представља одбрану хетерогености и препозна
јевредностплуралностисветакојујеугрозиоЗапад.Сега
ленова теза је заправо заснована на идеји да нема другог,
већсамодругихместа,одкојихниједноније‘изворно’,ни
тиможе бити стандард за упоредбу. ЗатоБуриопредлаже
културукојабиподразумеваластварањепросторасталног
преговарања изван постмодерногмултикултурализма, која
језаснованананеутемељености,инебринеопореклувећ
дестинацији–кудаидемо.

Новакултурабитребалонедасеприлагођаваипокорава
свепристурној стандардизацији,негодабуде заснованана
сингуларностимаиразликама,ипокушадаразвијепосебну
логикукоја бипревазишлакапиталистичку глобализацију.
Излазизпостмодернепразнинеибаналностимогаобиби
тиупоновномпромишљањумодернистичких,авангардних
принципа:уфокусунасадашњитренутак,експериментиса
њеифлуидност.12Савременеауторекојистварајутлозаова
квукултуру,Буриовезујезафигурура ди кан та.Радикантје
терминкојиозначаваорганизамкојипуштасвојекоренеи
додајеноветокомразвоја.13Таквикоренисуусталномпо
крету,смештајусеизмеђухетерогенихконтекста.Радикант
скиидентитетсевезујезаДелезовогиГатаријевогномада,
зафигурулуталице,састављенуодпозајмицаицитата.То
би могла бити нова ‘концептуална персона’ која подразу
меваредефиницијусубјекта,каоиновеначинепродукције
уметничкогдела.

Усавременојуметностикојубисмомоглиодредитикаора
дикантску, променио се однос уметника према стварању,
оригиналности, статусу уметничког дела, изложбе, као и
изворимаициљевима‘стварања’.Материјалкојиуметници
користе вишеније примарни/изворни.Уметници се служе
постојећим културалним кодовима, артефактима, објекти
макојивећциркулишуунутартржишта,затимихприсва
јају,реинтерпретирају,репродукују,репрограмирају,изнова
излажунановначин.Онивишенесликају,невајају,него

12Исто,стр.16.
13Исто,стр.22.
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програмирају,миксујуиманипулишудоступнимформама
иподацима,рушећивеликеидејемодернизмаооригинал
ности и креацији. Такође се слободно служе историјским
стиловимаиформама,реедитовањемисторијскихилииде
олошких наратива, креирајући нова сценарија. Различити
‘познати’ наративи се деконтекстуализују, мешају и усло
жњавају.

Непостојеуметничкицентри‘моћи’већраспршеност(ми
кро)уметничкихпракси,бијенала,музеја,резиденцијаитд.
по целом свету. Уметници постају номади, и у физичком
смислу, и у погледу ‘номадскогшетања’ из једног медија
истилаудруги,изједнетехникеудругу.Долазидотран
сформације статусауметничкогдела:деловишенијепре
зентацијауметниковевизијевећфункционишекаоактивни
агент,сценариокојисеразвија,оквирчијаматеријалности
аутономијаварирају.Усавременојуметностисебришутра
диционалне дистинкције између продукције и потрошње,
креацијеикопије,редимејдаиоригиналногдела.Уметнич
коделонијесимбол,већмодел,лабораторија,јавнипростор
слободе,интеракције,партиципације,дељења,искуства.Та
конастајуделакојапреиспитујунашеустаљеносхватање
‘великогуметничкогпројекта’.Тонисунаметљиваремек
деланамењенаконтемплацији,неслужекритициодређених
темаипроблема,негопроширујунашуперцепцију,маштуи
потенцијалностотомештаможемобитиипостајати.

Радикантскиуметницинапуштајуидејеутопијскогпрогре
сакарактеристичнезамодернизам.Нисувођенитежњамада
мењајудруштвенуреалност,илидасвојиимделимапроиз
воденовеформе.Неправеманифестекојибиизрицалишта
семораучинити.Имају скромнијициљдапрекидају, или
ометајуиспрограмираностањепостојања.Свакипуткадаје
авангардаприсвајалаелементедругихкултура,илипозајм
љивалаизниске,масовнекултуре,онајезаправодеклариса
ласвојуелитистичкуизолацијуинаглашавалазастарелост
илидругостпреузетихелемената.Истокаоштојеисвака
модернистичкажељадапремости јазизмеђууметностии
живота самопонављала стабилностподеле, ипоказала се
каонаивнаиутопијска.Данассераскидасаидејамаофигу
риуметникакаоеманципованогкреаторадоброгукуса,или
привилегованоггенија.

Уметницисеслободнослужепостојећимсадржајимагото
вобезреференцијалногкритеријума.Нијеимтоликоважан
извор,коликоструктуреозначавања.Радесамултипликаци
јомвезаипрекида,отуђењакојидругачијепостављајувезе
измеђусветаукојемживеиначинанакојисеадаптирајуу
томсвету.Деласурепозициониранаупалимпсестодлука,
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и константно преиспитивање естетских критеријума, који
нисузаснованинастриктноспецијализованимкомпетенци
јама,негофункционишупремапроменљивимкултуралним
условима.Њиховупраксукарактеришехраброекперимен
тисање и слобода импровизације у стварању уметничког
дела.Уместодазаступајуфиксне,чврстеплатформесапре
детерминисаниминаводностабилнимјезицима,онирадије
‘клизају’понесигурномтлу,стварајућиувекновесветовеи
фрагментарнејезике.Већаважностсепридаје‘савитљиво
сти’контура,наспрамчврстихидентитета,отварајућисета
коза“мноштвакојапрелазеодделадодела,заинтензитете
којипролазекрозњих”14.

Оваквестратегијеможемосхватитикаоотвореностзабес
крајнопреговарање,тенепристајањеиотпорконформизму.
Поентаниједаседâодговор,дефиниција,критика,већдасе
радинфилтрираутоковестварикреирајућидругачијуполи
тикупотенцијалности.Радикантскеуметничкепраксесуту
даодређенемоделефункционисањачинепресвегавидљи
вијим, затимихчинехуманијим,показујунамначинкако
даихучинимосвојим.Уметнициреактивирајуформенаста
њујућиих,чинећиихдоступним,присвајањемипиратери
јомприватногвласништва,брендоваипроизвода.Друште
нимоделисуизвучениизпасивностииинертностидајући
имновеулогеиновеупотребе,илинапротив,откривајући
њиховапсурд.

Такође, експериментисање подразумева ‘бег’ изван тради
ције,постојећихформулаикатегорија, теседоводиупи
тање поузданост ствари. Стално експериментисати значи
функционисативанодређењанечегкаоисправногилинеис
правног,успешногилинеуспешног,чимесесугеришедасве
имакапацитетдаистовременобудеиправоинеисправно.
Кадајетестирањеииспробавањесâмопосебициљ,неса
вршеностпостајевалиднаопција.Тојеистовременоипо
литичкопитање–јердајеиновумогућностживота,новог
света;институционалнеиидеолошкеструктуресесагледа
вајукаопроменљивеиинтерпретативне.Изарнијеуправо
утомеглавнафункцијауметностиињенамоћ–то“ствара
лачкомуцање”дасепослужимоДелезовимиГатаријевим
речником,којесесупротстављасвакомконформизмукреи
рајућиреволуционарне‘линијебегаилифлукса’,којимасе
постајањаразвијају.

14ДелезЖ.,Преговори 19721990,Лозница2010,стр.20.
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За кљу чак

Концептномадизмасеупостколонијалнимтеоријамакри
тиковаозбогуниверзализмаидеперсонализације.Данассе
такођеидејафлексибилногидентитетасматрапроблематич
номјерсевезујезакапиталистичкимоделекплоатацијена
шихмогућности, који води до сталнепроменепрофесија/
послова, бескрајног прилагођавања, те губљења свести о
сопственој потенцији.15 Међутим савремени тренутак не
морамоодредитикаокризу,већкаодатостањеуоквируко
јегтребаделовати.Уместодакритикујемооноштојенеиз
бежно,основнојепитањеможемолинановначинразми
шљатиоглобализацији,другачијепосматратинашуповеза
ност,илисмозаробљениунеолибералноммоделу.Којесу
вредностисубјекатакојинисујединствени,целовити,него
подељени,комплексни,номадски?Номадскисубјектпоста
је све видљивији, и разликује се од изопаченог капитали
стичког модела флексибилног субјекта. Номадизам је пре
обликсвестиполитичкоготпорахегемонимиискључивим
погледиманасубјективност.Доккапитализамексплоатише
субјектевођенеидејомдабудуоријентисаникапостизању
циља,номадизамнемациљ.Напротив,номадјеперформа
тивнаметафорасубјекта,обликвишеструкесвестиоразли
читостичија јесуштинаупостајању.Онтежидапрекине
везе са утврђенимдискурсима, и пружа квалитативни бег
иотпормикрофашизмима.Својимначиномфункциониса
ња,номадскисубјектдајепарадигмуалтернативнекултуре
која уважава различитости, без хегемонија, надређених и
потчињених.
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CULTURALNOMADISMASADEFENSEOF
HETEROGENEITY

Abstract

One of the important issues addressed in postcolonial studies is
the antagonism that exists between the cultures of colonizers and
indigenouspeoples,i.e.theantagonismthatdividesthe“worlds”into
thecivilizedandthesavage,developedandbackwards,sophisticated
andprimitive,richandpoor,andsoon.Focusingonthepostcolonial
deconstructionofthesebinaryoppositionsimposedbyWesternculture,
thetextexploreshowsuchdiscourseshaveleftthedominantstructures
untouchable,andhavealmostreifiedtheothernessof“subordinates”.
On theother hand, the text showshowcultural nomadism,which is
notconcerned with theoriginbut thedestinationand thebecoming,
potentially creates a new heterogeneous culture. Through nomadic
strategies, stable and conventional cultural codes are modified and
insertedintonewcontextsassemblages,producinganalternativespace
andtime,aswellasamultiplicityofmeaningswithintheclosedcircles.
Furthermore,theessayexploreshowthepostcolonialdeconstruction
canbeappliedtothevisualartsofthelastfewdecades.Inparallelto
thenewworlddivision,destabilisationofthecenter,globalizationand,
finally,fragmentationofidentity,changeshaveoccurredinthevisual
artsaswell,intermsofsomenewartworkorganizationandproduction
models.With the specificwayof functioning,nomadicartistsgivea
new paradigm for alternative culture that respects cultural diversity

withouthegemonies,superiorsandsubordinates.

Key words: postcolonial deconstruction, nomadism, heterogeneity, 
radicant art
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САЈБЕР ПЕРФОРМАНС КАО 
НОВОМЕДИЈСКА УМЕТНОСТ:  

ПРАКСА И ОНТОЛОГИЈА
Сажетак: Овај текст пр о бле ма ти зу је од нос из ме ђу све та ре ал
но сти и при ви да у сфе ри гло бал не до ми на ци је сај бер кул ту ре, кр оз 
тран сфор ма ци ју јед не од прак си из во ђач ких умет но сти у но во
ме диј ску умет нич ку прак су. Кла си чан те а тар пре шао је дуг пут 
од раз би ја ња тра ди ци о нал них фор ми, пре ко све че шћег уво ђе ња 
но вих тех но ло ги ја у жи ву из вед бу, до то тал не тран сфор ма ци је 
у пр о сто ру ин тер не та. То је отво ри ло пр о бле ма ти ку по сто ја ња 
са мог те а тар ског чи на као из во ђе ња ко је се од и гра ва са да и ов де 
и ко је ра ди ис кљу чи во са људ ским те лом, тј. жи вим ли ком (што 
га као прак су одва ја од свих дру гих умет но сти). На кон што је из
вр ше на кључ на интервенција са есен ци јал ним од ре ђе њем те а тра, 
пре ме шта њем по зо ри шта као ко му ни ка циј ске фор ме у сај бер пр о
стор, те о ри ја се на шла на ве о ма кли за вом по љу ин тер пре та ци је и 
кри тич ког при сту па ња ње го вој но вој он то ло ги ји. Овим тек стом 
са мо отва рам не ка пи та ња, не из но се ћи екс пли цит но уве ре ња, ни
ти ика кав за о кру жен став о овој те ми, с об зи ром да пр о бле ма ти
ка умет но сти да на шњи це, у чи јој се спе ци фич ној сфе ри отва ра 
по ље за по ле ми ку у обла сти он то ло ги је но вих ме ди ја и са ма по
ста вља и раз ви ја као ин фор ма тич ка мре жа, без мо гућ но сти за 
по у зда но уте ме ље ње и пот пу но осве тље ње де ло ва ња исте.

Кључне речи: из во ђач ка умет ност, но во ме диј ска умет ност, 
сајбер пер фор манс, вир ту ел на ре ал ност, при вид, он то ло ги ја

Увод

Принципглобалног,мултикултуралног,транснационалноги
мултимедијалногсвета,пресликаннасветуметности,ство
рио је атмосферу за уцртавање готово непрегледног броја
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новихуметничкопродукцијскихпракси.УметностXXвека,
паралелносапреласкомдруштваизмодерногупостмодер
но,претрпелајезначајнетрансформације:одавангардног
утопијскогпројектааутономијеуметности,прекодеаурити
зованепостмодернеуметности,пасведоумет но сти у до ба 
кул ту ре.Уметностданашњице,иаконедиктрасистемвред
ности, власник је знакова и односа у језику.Њени произ
води нису екслузивна, или пак завршена уметничка дела,
већкултурниартефакти,делакојасеналазеусталномпр
оцесу,флуктуирању,нестабилностизначења.Уметносткао
друштвенокултуралнапраксанапочеткутрећегмиленију
мапратииоправдавадисперзивна,ризомскакретањагло
балногсвета,какобиоправдаласопственопостојање.Тако
и теоретизација уметности у доба културе посматрањене
праксе као проблемске, као рад унутар културе, са култу
ромнаподручјууметности.Уфокусунаучнотеоријскоги
уметничкогистраживањанисувишепроблемиаутономног
светауметности,већпроблемилоцирањауметностиунутар
културе,каоирефлектовањесимптомаипојаватекултуреу
најразличитијимуметничкимпраксама.

Уеринаглогтехнолошкогимедијскогразвиткаисветиз
вођачкихуметностипретрпеојевеликепромене.Свевећим
укључивањемтехнолошкихдостигнућаучинизведбе,или
пакњеговимпотпунимодигравањемувиртуелномпросто
руивремену,истакаосепроблемочувањањеговихконсти
тутивнихпарадигми.Извођењакаочинакојипостојиса да и 
ов де,којисереализујекроздиректноискуствопосматрача,
живогсубјекта.

Сај бер пер фор манс

Сапојавомновихмедијаинтензивирано јеукрштањесли
карства, музике, скулптуре, фотографије, видеа, дизајна,
архитектуре и тела. Интернет театар1 и дигитални пер
форманс(сајберперформанс2)каоуметничкеикултуралне

1 Овајобликтеатранастајеудругојполовини90’ихуСАДиЗападној
Европи и контекстуално припада познопостмодерној уметности у 
доба културе. Развио се паралелно са геополитичком глобализацијом
интернета. Реализује се у оквиру савремених институција театра
као пракса која уместо парадигматске (живе изведбе) користи
дигиталну технологију, простор интернета и компјутерски екран као
конститутивнеелементеигре.Уметничкиматеријалсусаметеатарске
праксе, а не мимезис вантеатарског света. Зато се овакав театар
дефинишесекаометатеатарикаоопштаплатформаодаклесеизводи
мноштвопојединачнихтеатарскихформи.Према:АлександраЈ.иАна
В.,Студије извођачких уметности,Фабрикакњига,Београд2007.

2 Сајбер перформанс/енг. cyberformance. Појам је дефинисала сајбер
уметница и теоретичарка Хелен Верлеј Џејмисон (Helen Varley
Jamieson). То је дигитални, online перформанс који уместо сцене
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праксе,симптоматичнезасавременодруштво,наинтерна
ционалној сцени постоје тек двадесетак година. Ово није
хомогенавећерозивнаобласт.Обухватамикроконцепцијеи
праксенајразличитијихуметникаитеоретичарауметности,
експерименте, друштвено критичке пројекте3, дисципли
нарне ифеноменалистичке проблематизације, испитивања
рецепције савремене уметности, перформанс интервјуе.
Контекстуализацијасајберперформансаможесеизвестииз
неколикоактуелнихуметничкихпарадигми:

Сајбер перформанс као пракса уметности у доба културе
(нпр.Уметник/сајберуметниквишенијезаштићенграница
мааутономногпросторауметностивећјекултуралнирад
никкојиистражује,оператеркојикомбинујеипреобликује
текстовеизархивеглобалнекултуреууметничкодело.Са
мимтимсајберперформанскаоуметничкодело/производ
постајекултурниартефактуметностиудобакултуре,ане
ексклузивникомад).

Сајбер перформанс као истраживачка уметност (уметност
којаукључујеусвојупраксуиелементедругостепенихдис
курсауметности.Неполазиодустаљенихпарадигмитеа
тарскеуметностивећњеговепроблемеузимакаосамумет
ничкиматеријал,идентификујућисепритомисамакаопро
блем,процедураиодређујућисекаопарадигма).

Сајбер перформанс као пост, мета и хибридна уметност
(каоваријантапосттеатра.Нпр.ин тер нет те а тар театар
наконсмртитеатра,гдекласичнидрамскитекстовипоста
ју екрански, живи хипертекстови. Дигитални перформанс
користиисторију, знање,концептеипроцедуретеатракао
својуметничкиматеријал.Каоидигиталнимедији,путем
којих сеостварује, дигиталниперформанснудинеограни
чену међуконверзију података. По Марку Б. Н. Хансену
(МаrkB.N.Hаnsеn) постмедијско стање одговара постте
атарском.4Интернет театар каометатеaтар користи карак
теристикеновихмедијаме та ме ди јауМановичевомсми
слу5,другостепенјеуодносунатрадиционалнитеатар,али

користивиртуелнипросторинтернета.Сценајекомпјутерскиекранса
дизајниранимсценскимиперформативнимелементима(сценографијом,
музиком, текстом, говором и аватарима). Cyberformance користи
искључиво простор интернета за своје извођење, док се интернет
театаринституционалновезује зареаланпростородигравања (унутар
институцијауметности).

3 У ову групу спадају и нет арт акције, друштвено ангажоване нет
перформансе,разнеактивистичкеакције,итд.

4 HansenB.N.M.,Bodies in Code,Routledge,London2006.
5 ManovichL.,The language of New Media, MITPress,2001.
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представљаиопштуплатформуизкојесеизводимноштво
новихтеатарскихоблика).

При вид и ис ку ство

Постмодернистичкинаговештајсмр ти кул ту реисветакао
домена симулације, антиципира и апокалиптичну визуру
извођачкихуметности,посебнотеатра,каопраксекојаде
лујеиинтервенишеуреалности.Сајберперформанскаоно
вомедијскауметничкапраксабалансираудијалогуизмеђу
појмапривидаиискуства,измеђуонтолошкогионтичког6.
Виртуелнипростор(cybеr spаcе),каоскуптехнолошкихмо
гућностииполигонзасавременофункционисањемедијске
културе,конститутиванјечинилацзаданашњепоимањере
алности.Светукомеседеловањемасовнихкомуникација,
пре свегаинтернета, успостављакаопарадигма, условља
ваогромнупроменуусхватањуипромишљањуреалности
и перецепције уметности. Антрополог и филозоф Гинтер
Андрес(GunthеrАndrеs),устудијиСвет као фан том и ма
три ца7,истражујућидобамасмедијаињиховогделовања
на психу индивидуе, дефинисао је однос између фантом
скогиматричногсветакрозмасовнутрансформацијудру
штваиперцепције.ПоАндресу,матричнаструктурамедија
производи фантомске представе реалности, које се потом
испоручујуупојавнисвет.Природамедија,условљенаис
кључиво технологијом није мимезис реалности већ само
продукујереалностфантомскогсвета.Матрицомтехнички
посредованареалност,стапањемујед но сли ке генерисанеу
електронскиммедијима,нијепотиснулаиукинулапостоје
ћу, већ самофункционише каомултипликованфантомски
продуктзалазећиуприватнусферу.Овоможемоупореди
ти са Бодријаровим (ЈеаnBаudrillаrd) појмом екрана, који
функционишекаосимулацијскаметафора.Постлакановски
схваћен екран/фантазам интерпретиран као симулацијски
објекткојисеуписујенаместупојавностиранијесхваће
ногхуманистичкогодносаизмеђусубјектаиобјекта.Екран
према томенефункционишекаомимезис света, већ само
место гдесеон, трансформисан,појављује.Утомсмислу
применљивјеиБодријаровпојамек ста за ко му ни ка ци је,где
субјектпостављенублизиниинстантсликаикомуникације
постаје „чист екран апсорпције и реапсорпције површине

6 Измеђутехнолошкогсветаињеговихпродуктакојиделујунапсихуу
појавномсвету.

7 AndresG.,The World as a Phantom and as Matrix, 1956,http://
themassornament.com/2011/07/theworldasphantomandasmatrix1956/
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утицајнихмрежа“8,ентитетзатворенусветухиперреално
стиизавистанодтехнолошкогискуства.

Реалностпритиснутаипотиснутахиперреалношћууказује
наперманентнудијелектикубићаипривида.Другостепена,
новомедијскареалносткојаијестеинијебиће,којапостоји
усветукојиреферирасамонасебе,којајеестетичнаалии
привидна, упућуједа сеонтолошкикритеријумистинито
стиможетражитисамоусазнајномсветупрвостепенере
алности.Дакле,постојањевиртуелнереалностиутврђујесе
самонашомприсутношћууматричномсветуиперцепци
јомистог,каоштоипозоришничиннепостојиванпублике
ињеногискустваизведбе.Заразликуодтеатра,укласич
номсмислу,сајбертеатарсенебавиподражавањемликова
ипојава.Оноштоодфантазмагоричногилудистичкогсвета
остајејеестетски,алинесасвимионтолошкипривид.По
редтога,нањегасенеможеусмеритикритикаглобалног
светамасмедијскезабаве,јероваврстаинтернетзабаве,тј.
глобалногпозориштанеманипулишејединопривидомре
алности,већискуства.Сајберперформанснетежидабуде
реалистичан, јер се иманентно својој форми поиграва ис
кључиво симулацијама ликова и догађаја у реалности. За
разликуодсветаТВпривидапосматрач/субјектсененалази
уконфронтацијиипотразизаонтолошкомистиномизмеђу
овогсветаисветапривида,већесенцијалнимчулнимиску
ствомсамеигрелудуса.Виртуелнареалностпрематомене
претидауништионупрвостепену,већдаотвориновусце
ну,полигонзаигру,гдећесечовековумпривременоосло
бодити телесних ограничења.Шпански социологМануел
Кастелс (Маnuеl Cаstеlls), истражујући ефекте интернет
културе,закључуједајестварностодувекбилавиртуелна,
самоштосмојеопажаликроззнаковеисимболе.Данашњи
свет масмедија производи свет ствар не вир ту ел но сти, а
несамовиртуелнереалности,којупроизводисимулациони
софтверопонашајућиприроду.То јесветукомепојавене
постоје самона екрану и прекоњега комуницирају, већ и
самепостајуискуство.

Сце на/Пр о стор

Традиционалносхваћенупозоришнусцену,могућејепосма
тратикаоекран(улакановомсмислу),сасвимсвојимозна
читељима ифантазмима.Уоквирено различитимформама
и границама извођења, позориште се кретало преко што
веродостојнијег подражавања реалности, до различитих

8 БодријарЖ.,Екстаза комуникације, Дело бр. 4/5,Нолит,Београд1974,
стр.6576.
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приступакојибидосеглиистинитостса да и ов детренутка9.
Сајберперформанс,којивећфункционишекрозпосредова
ност,одложеностинепремостивудистанцуусловљенувир
туелнимпростором,временомипубликом10,небависедо
сезањемистинитостиизкојепроистичеестетскоискуство,
већсамочиниоцимаигрекојигапокрећу.

Сај бер пр о стор/сај бер те ло

Трагање за продужецима тела које се поста вља у свет
отварамногеонтолошкепроблемепочевшиодонтологије
екрана11, па до екранског тела/фигуре.Сценска (екранска)
фи гу ра тех но те а тра12 је телоповезаносатехнолошким,
електронскимпротезамакојемењајумодусекомуникације
ичулнедоживљајепосматрача.Односекранаителаутехно
театрувеомајесложен,јерпресвеганепостојијаснаразли
каизмеђутелаифигуре.13Вештачкиконструисанотело/из
вођачутехнотеатру,престаједапостојикаоозначитељ,већ
функционишесамокаомноштвоозначитељскихантиципа
ција.„Телопостајематрицапроизводњеипотрошњефигу
ра.“14Сајбертелонијениприсутнониодсутнотело,имаги
нарниентитеткогапроизводисајберсистемнаместуочеки
ванепредставереалности.Сајберонтологијајепрематоме
онтологија одсутног тела, екранске хиперреалности где је
означитељски,тј.материјалнипоредакзамењентехничким
мимезисом мимезиса. Међутим, највећи онтолошки про
блемнамеће сепридавањустатусаизвођачакиборзимаи
аватарима.Аватарикаовештачки,екранскиликови15,мета
форичнасуби ћанеограниченихмогућностисценскихтра
вестија.Свакиодликова технотеатра је тренутнопромен
љив16идељив.Поредтога,електронскаобрадафигуреомо
гућавадатакавликпостојиуразличитимвременскимтран
спозицијама,штобиукласичномилимодерномтеатрубило

9 Разбијањечетвртогзида,дистанцеизмеђуизвођачаиликакојитумачи,
експериментисапубликоминепосреднимтелеснимискуствомитд.

10Сценом која је компјутерски екран и публике која је присутна само
уласкомуглобалнумрежу.

11Екранакаофантазманакомесеприродасамопојављујеикојипрема
томенеможебитимимезис.

12Фигура техно театра је пројектован систем састављен од различитих
регулационоповезивихелемената.Чинегатело,интерфејси,сензори,
рачунарскисистем,мрежа,интерактивнипрограмскиулазииизлази.

13Непостојиразликааналогнаонојизмеђуозначитељаиозначеног.
14ШуваковићМ.,Параграми тела/фигуре,Ценпи,Београд2001,стр97.
15Заступницидрамскогликаусајберпростору.
16Променљив у било који идентитет из историје: театра, филма,

књижевности,сликарстваитд.
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немогуће17,јерсуглумачкетрансформацијеусловљенеди
мензијомпростораивременаукомепостојителоглумцана
сцени.Дигиталнопроизведениликови,аватари,каоидруге
сајберпојаве,креиранисукаопотенцијалнобесмртни,мул
типлииндивидуалитети,којисетранспонујуитрансфигу
рирајуизједнеудругумедијскуегзистенцију.Испитујући
негативнувизијутелабудућностикаољуд ског те ла пр о ву
че ног кр оз ди ги тал ну ре шет ку,којећепостојањеуреалном
свету заменити репрезентацијом у компјутерској графици
ипостати тело киборга,ЛевМанович (LеvМаnоvich) ис
тиче:„Синтетичкикомпјутерскигенерисанасликанијеин
фериорнарепрезентацијанашереалности,већреалистична
репрезентацијаједнедругачијереалности.Истомлогиком,
неможемосхвататипрочишћене,огољене,превишефлек
сибилнеиуистовремепревишећудљивехуманоиднефи
гуреу3Dкомпјутерскојанимацији,нереалне,несавршене
инеодређене–нашимтелом.Онесусавршенореалистична
репрезентацијакиборгтелакојетекдолази,светасведеног
на геометрију, где ефикасна репрезентација преко геоме
тријскогмоделапостајеосновареалности.Синтетичкасли
каједноставнопредстављабудућност“18.

Иден ти тет у сај бер пр о сто ру

Актуелни кибернетскиинжењеринг отвара безбројмогућ
ностизасофтверскекреацијевиртуелнихидентитетауну
тарвиртуелнереалности.Дијалошкакултуракојанасусве
већојмерипос(р)еду је19, носилацјесвихпотенцијалности
интеракцијаизмеђусубјектаисвета,причемусубјектпо
стаје медијум активне размене. Савремени идентитет као
нефиксиран, отвара проблематику перманентног егзисти
рањас’ ону стра ну иден ти те та20.С обзиромна то да се
поиграва са анонимношћу,идентитету сајберпростору је
нефиксиран, ситуативан и процесуралан. Унутар виртуел
ног, субјект бива мултиплициран, он ствара и поништава
виртуелне идентитете, прелази из једног виртуелног тела
у друго, по потребимења пол и слично. Бити присутан/а
у оквиру сајберпростора, заправо подразумева телепри
суство, односно одложено присуство на даљину. Ипак,

17Без обзира на могућност сценског кодирања наративног протока
временасажимањаипроширивања.

18ManovichL.,The language of New Media, MITPress,2001,рр.183.
19КованицакојомДивнаВуксановићописујеутицајмедијскопосредовање

у дијалогу међу субјектима данашњице, види у Вуксановић Д.,
Филозофија медија: онтологија, естетика, критика, Чигоја штампа,
Београд2007,стр.127.

20BrubakerR.andCooperF.,Beyond Identity,UniversityofCalifornia,Los
Angeles2000.
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простор интернета који користе сајбер уметници и конзу
мери/публика,нијенезавистанодреалногсвета,већјесамо
обликдруштвенокултуралнепраксекојаподлежењеговом
устројству.Синтезареалногивиртуелногпростора/времена
иекранскоглика(извођача),иакоукључујеизвођачкееле
ментеитрансформацијекојекреирасамкомпјутерскипр
ограмнезависноодутицаја субјекта,ипакпочиванаини
цијативном делањуљудскогфактора, који је и дизајнирао
програм. Сајбер простор који у феноменолошком смислу
сучељавабићеинебиће,подразумевадауметничкепраксе
које се одвијају унутарњега немогу егзистирати само за
себе,нититретиратикаостварпосеби, јерсесајберпро
сторуправоодржава јединокрознаративекојемиоњему
стварамо.Софтвер,каоинструменталнаформа,самојепри
видонтолошкогипрематомејепитањесајберидентитета
и егзистинције комплексноистоколикоипитање граница
сајберпростора.

Индустрија глобалне забаве и простор интернета пружају
могућносткохеренцијестварности21.Технотеатаруказуједа
суграницеСимболичког,РеалногиИмагинарноготворене
инестабилне.Сајберпросторјепростородсутногозначите
љаукомесеовиелементиегзистенцијесубјектатрансфор
мишууфантазматскемимезисе,технопројекцијесценске
слике.Омогућенајеињиховатрансфигурација22.Времеда
нашњице,каодобаимагинације,времејеукомејесванека
дашњареалностготовоишчезлаучулнимпојавама,претво
ренаупривидкаоегзистенцију,собзиромнаинтензивност
постојањаиприменетехничкипојмовноиспосредованере
алности,којаодлазидосамеграницемогућегискуствате
жећидагапремаши.Спајањетехнологијесаживомизвед
бом,билоуреалномиливиртуелномконтексту,указујена
сталнупосредованост,одложеностконститутивногфактора
живогизвођењаса да и ов де. Технологизацијомтеатра,од
узимањемексклузивностинепоновљивостидела,доводисе
упитањењеговадефиниција,каоинашасопствена.Узмимо
запримерликтехнотеатракоји,каоспојматеријеиелек
тронских компоненти, делује на реципијента као и живи
лик, са додатнимпроширењима имогућностима интерак
ције.Негирањемстатусаизвођачааватаримаоспориобисе

21Принцип кохеренције стварности који је у својим Медитацијама о 
првој филозофији објасниоДекарт, као разликовањементалног стања
будности(реалности)исветаснова,имагинације.

22СимболичкокојепрелазиуИмагинарно,ИмагинарноуРеално,Реално
уСимболичко
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Декартов(RеnеDеscаrtеs)ин теракци они дуализам23,апро
изводњомнесамосвеснихсликаустатуссувереногљудског
актерасајберперформансбиседовеоуразматрањеванкон
текстаљудскеделатности,мишљења,апрематомеипосто
јања!

Убудућности,технотеатарпредочаваувођењеанестетске
димензије.24Глумац, сцена, догађај  ипосматрачбићепо
везаниинформацијскоммрежомурегулационисистемкоји
омогућаваинтерацијскеучинкеипроширенеопсегечулних
доживљаја.Тозначидаћеизвођачиипубликабитиуин
терактивномодносумеђусобнихрегулационихутицаја.Те
леснадистанцаћесерелативизовати,просторивремемоћи
ћедаегзистирајуистовремено,синхроно:каореални,фи
зичкипростор/времеикаоплурални,сажетиилипродуже
ниуелектронској,виртуелнојдимензији,каоиидентитети!
Удоба када традиционални театар губимоћприказивања
фантазма,технотеатарћедоћидоелектробиолошкеоснове
фантазма25.Изфантазматског,театарћепрећиуимпулсно
пољеразменеипотрошњедоживљаја.Оваквузамисаотех
нотеатранетребасхватитикаоапокалипсупозоришта,већ
као могућност високе естетизације позоришне уметности
данашњице.

Кри ти ка он то ло ги је ме ди ја и  
вир ту ел не ре ал но сти

Измеђуглобалистичкеапологијевиртуелнереалностиира
дикалнекритикепокушајамедијскеонтологизације ствар
ности, корисника који идеализују мрежну комуникацију
и оних који електронску културу доживљавају као терор,
већина теоретичара предлаже компромисно решење. Ин
терпретирајући новомедијску уметност као новог медија
тораизмеђусајберсветаиљудскогдуха,теоретичарМајкл
Хајм (Мichаеl Hеim) дефинише виртуелну реалност26 као
нову форму, сензибилитет и начин живота са новом тех
нологијом.Техникудоводиуизразитукорелацијусапост

23Декартоватезаотомекаконештоштојематеријалноможемислитиикао
нештоштонијеупросторуделоватинанештоштојеупростору?Метод
хиперболичке сумње који почива на чињеници да све информације
које можемо добити преко чула и јесу непоуздане. Према: Декарт Р.,
Медитације о првој фолозофији,Плато,Београд1998.

24Анестетски аспекти техно театра су аспекти који нису засновани и
директном (природном)чулномдоживљајуисазнању,ШуваковићМ.,
Параграми тела/фигуре,Ценпи,Београд2001,стр.97.

25Менталних слика као производа имагинације субјекта и неуронских
импулсакојигаконституишуупсихи.

26Уместопојмавиртуелнареалност,ХајмусвојојстудијиVirtual Realism  
употребљаватерминвиртуелни реализам.
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модернистичкимсубјектом, јерсевиртуелностнамећеем
пиријиусвимњенимоблицима.Производиинформатичког
система и уметности стоје у нераскидивој вези са савре
меном културом, као парадигма и конститутивни елемент
њеногразвоја.ХајмзатопредлажекреативнуупотребуВР
система,повезујућитосаидејомтелеприсуства–специфич
номинтеракцијомизмеђунашеперцепцијеиреалногокру
жења.27Интеракцију између примарне реалности и сајбер
модалитетањеногперципирања(каоштојетослучајусај
берперформансу)посматракаоспрегуизмеђучулностии
емпиријскесферереалностипричемутребаизградитикре
ативаноднос,нипроизвољаннинезавистаноднашегиску
ства. За разлику одХајма, теоретичарПолВирилио (Pаul
Viriliо) служећи се идејом телеприсуства, феномене света
виртуелне реалности посматра експлицитно као злокобне
двојнике света стварности. Док један обитава у природи,
другиобитаваупривидима,одаљавајућичовекаодприрод
нихискуставахладноћомидеструктивношћутехнолошког
окружења.Зањегапојамтелеприсуствапредстављапретњу,
одредницукултуреунестајању!Јер,поштотехнологијакон
трапродуктивно замениприроду, софтверћепостатинови
Бог.ЗатоВирилиотретирасвеВРфеноменекаодезинтегри
шућефакторекултурнихпроизвода,јеруеримондијализа
цијеразменењиховоосновноисходиштепочиваискључиво
упроцесимаекономскеглобализације.Поњеговомвиђењу,
постиндустријскаекономијапутемглобалнесајберкултуре
водиинформатичкиратприсиљавајућинасназнаковнураз
мену,гдеметафизичкареалностопстајесамокаоонтолошка
претпоставкавиртуелнереалности.

За кљу чак

„Усавременојкултури,свеопштојпроизводњислика,при
ча,информација,робе,долазидоимплозијекојаодвајасвет
реалности од света представа. Једина стварна реалност је
реалностзнакова.“28Постмодернодрушво,сасвојоммеди
јализованомкултуромихиперреалношћукаопарадигмом,
организовано је искључиво око потрошње знакова и то је
ононаштасајбертеатаррачунаисачимкомуницира.Ње
говефигуресуистинитисимулакруми, где јењиховооса
мостаљивање у односу на стварност испуњено, субјект је
сасвимсведенназнак,променљивусвојојвишезначностии
могућностимапреобликовања.Елементисајберперформан
сасууправомбодријаровскомдухуречипроизводииоста

27HeimM.,Virtual Realism, OxfordUniversityPress,NewYork1998,рр.12.
28БодријарЖ., Симулакруми и симулација, Зборник: Студије културе,

приредилаЂорђевићЈ.,Службенигласник,Београд2008,стр.470.
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цине чег ствар ног без по ре кла и ствар но сти.„Стварносе
производиполазећиодминијатуризованихћелија,матрица
имеморија,моделауправљањаи,полазећиодтога,можеи
дасерепродукујебезбројпута“29,каопроизводразличитих
комбинаторијскихмодела,означитељскихмрежа.Проблем
скопреиспитивањеонтологијеновихмедија,каоестетског
привидакојипретида заменикакобиће такоимишљење
предочаванеминовностсукобљавањанафилозофскомите
оријском плану. Новомедијска онтологија мора се стално
доводитиупитањеимора јојсеизновакритичкипристу
пати. Не везујући се за територијалност и темпоралност,
уметностновеереипакјеупотразизановимтелом–ку
ћом умет но сти,какојеусвомтеоријскомсписуУмет ност 
на кон две хи ља ди те назива Акиле Бонито Олива (Аchillе
BоnitоОlivа)30.Уметносткаодасеиманентновраћанаидеју
ото тал ној умет но сти,одематеријализованомјезику,не
постојаном, неопипљивоми пре свега интердисциплинар
ном.Формирањетогновогте ла умет но стимождасенајја
снијеоцртаваинајављујеунетартпраксамаитехнотеатру.
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CYBERPERFORMANCEASANEWMEDIAART:
PRAXISANDONTHOLOGY

Abstract

This text analyses the relation between theworld of reality and the
world of illusion in the frame of global dominance of cyber culture
throughtransformationofoneof theformsofperformingartspraxis
intoanewmediaartpraxis.Classicaltheatrehasgonealongwayfrom
breaking traditional forms through introductionsofnewtechnologies
into liveperformances toa total transformationon the Internet.This
openedup theproblemof the theatricalperformancehappeninghere
andnowandtheperformaceusingonly thehumanbodyi.e. the live
image(separating thispraxis fromallotherart forms).After thekey
interventionhasbeenmadewithessencialdeterminationofthetheatre
bytransferingthetheatreasameansofcommunicationintoacyber
space, this theoryhasfounditself inaslipperyfieldof interpretation
andcriticalapproachtoitsnewonthology.Thistextjustopenssome
ofthequestionswithoutofferingexplicitconvictions,anditdoesnot
givearoundedopiniononthetopicsincethemodernartproblematics,
whosespecificsphereenablesintroductionofpolemicsaboutthenew
media,developslikeanITnetworkwithoutapossibilityforareliable

foundationorcastingfulllightontoitsfunctioning.

Key words: performing arts, new media arts, cyberperformance, 
 virtual reality, illusion, onthology
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ГЛОБАЛИСТИЧКИ АСПЕКТИ 
ЕКСПАНЗИЈЕ НОВИХ 

МЕДИЈА: ОД НЕМОГ КА 
ГОВОРНОМ (ПОКРЕТНОМ) 

СЛИКАРСТВУ
Сажетак:У да на шње вре ме се гло ба ли за ци ја не мо же по сма тра
ти као из дво је ни фе но мен ко ји при том ути че на на ста нак по сле
ди ца у мно гим сег мен ти ма со ци јал ног раз во ја. То је оп шта по
ја ва ко ја има и сво је по зи тив не ефек те, али су они не ви дљи ви и 
нај че шће бе зна чај ни за обич ног чо ве ка. Као нај бит ни је сред ство 
за сво је ши ре ње она ко ри сти ме ди је. Екран је у да на шње до ба по
стао сред ство све при сут ни јих ме ди ја, али и про зор кроз ко ји по
сма тра мо и ту ма чи мо умет ност да на шњи це. С об зи ром на то 
да је при сту па чан го то во свим љу ди ма, у овом или оном об ли ку, 
он је нај ма сов ни је сред ство умет нич ке ана ли зе и раз ме не. Ме ђу
тим из тог раз ло га се ја вља и опа сност, јер ње го ва до ступ ност 
ве ли ком бро ју по је ди на ца до во ди у пи та ње аутен тич ност, али и 
вред но ва ње не ког умет нич ког де ла. Кла сич ну сли ку све ви ше за
ме њу је филм, ко ји по мо ћу свог на чи на гле да ња на свет и по ве зи
ва њем раз ли чи тих ис ку ста ва сво јим гле да о ци ма пру жа нај ве ћи 
број кул ту рал них ин фор ма ци ја на јед ном ме сту. На та кав раз вој 
до га ђа ја у ве ли кој ме ри ути че све сна жни ја ве за из ме ђу фил ма и 
дру гих ме ди ја. Гло ба ли за ци ја, али исто та ко и но ве ме диј ске тех
но ло ги је, ути чу на филм ску на ра ци ју пу тем ко је се до ла зи до пи
та ња фор ми ра ња и раз во ја лич ног иден ти те та мо дер ног чо ве ка. 

ГОРАН ГАВРИЋ
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Компјутер, за раз лику од те ле ви зи је, још увек успе ва да у од ре ђе
ној ме ри оста не одан стро го умет нич ком ви ду из ра жа ва ња. У то
ме успе ва за хваљу ју ћи ви деора до ви ма, ко ји су је дан од нај но ви јих 
ви до ва ли ков ног из ра жа ва ња. Ипак, по ста вља се пи та ње да ли 
ви деора до ви мо гу ис пу ни ти прин ци пе и иде је у оној ме ри у ко јој 
то чи ни филм.

Кључнеречи: гло ба ли за ци ја, ме ди ји, филм, сли ка, мо де ран чо век, 
лич ни иден ти тет

Увод

Масмедијисвојомфлуктуацијомзнаковадоводедонеутра
лисањастварности,каоштојеисвакапорукапренетамас
медијима део симболичке презентације стварности, где је
“стварно”потчињенопредставистварностикојудајумеди
ји.Чињеницајеидавременомсвевишедолазидораскола
измеђуљуди.Тојеједнимделомусловљеноиразвојемтех
нологијенакојусеизгледачовекнијејошнавикао.Медији,
односнотелевизија,моглисунанекиначиндапопунепра
знинукоја јетиместворена.Телевизоркаопреносникин
формацијаизмеђуљудикојиихпреносеигледалацакоји
немогудакомуницирајусатимистимљудиманиуреалном
ниувиртуелномсвету,већсупрепуштенисамисебинебу
нисе,неулазиурасправеисвађе,даклеупотпуностијепод
контроломмоћника.Онможедасепоквари,алипоштоније
људскобићенећебитиукоренкаоштобитобиослучајса
човекомкадабинаправионекугрешку.Такојетелевизорса
вршенасправамоћника,моћнијачакиодчовека.Човекје,
чинисе,изгубиоповерењедругогчовека,овајтрећег,итд.

Замислимосамодан,тренутак,кадабисмоизгубилителе
визију.Мибисмоизгубилисвојеомиљенеемисије,ријалити
програме,филмове,иуњимасвојеликовекрозкојесмосе
пројектовалиисањимасесаживели.Дакле,мисможивели
њиховеживоте, а не своје.Некиљуди гледајући, рецимо,
одређенифилм,изамишљајућиипројектујућисебенасамо
месторазвојадогађаја,убеђујуиговоресеби:„Заштосина
тај начинпоступио, ја бихову ситуацију решионамного
бољиначин“.Онитакоживеу једномимагинарномсвету,
светуфикције, барему томтренутку.Алионошто је још
занимљивије јесу глумцикојиимају својеживоте, који су
славнииживе„нависокојнози“.Овосазнањегледаоцана
тренутакизвлачиизњеговефикцијеивраћагауреалност,
алисамопривидну.ХуанГ.Роедерер(Juan)пишеследеће:
“Ми морамо бити свесни чињенице да економско тржи
штеиглобализацијадоприноседаседаљеповећавапуко
тинаизмеђубогатихисиромашних,ислабеодговорности
владе.Уовомповезивању,миморамобитисвеснипретње
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постављенепомоћупознатих‘политичкихфантазија’уод
носунанауку”1.Чињеницајеистотакодабинаукатреба
лодабудеморална,аданеговориоморалу.Акојенауци
потребан експлицитни морални апел да би била практич
на,то јењенапредметнамањкавост.Утомслучају,науци
недостајекомуникативнаснагаправенауке.Политизовани
научникнаспецифичанначинизграђујелогикусвогпрак
тичногделања(свогопортуногподешавањапремареалним
ситуацијама,наad hocварираномдефицитутеорије),јерби
конзистентна теорија ограничила његову слободу делања,
дефицитукојионпремапотребизакључујесаморалнимпо
стулатима.Натајначиннаукабивазлоупотребљена.Наука
јеморалнатимештојеистинита.

Далибиистотакоимедији,односнофилмови,требалода
пропагирајуморалневредности?Дали јенаукатакојаих
можеусмеритиуправомсмеру?Тешко,јернаукаилиуоп
штенијезаступљенаумедијима,илијеиматоликомалода
јењенутицајвеомаслаб.Друго,акојеизаступљена,тоје
уобликупопуларненаукекојајепријемчивијаширемтеле
визијском аудиторијуму.Даклепроблем јеи тоштоправа
науказанимасамоужикругтогаудиторијума,којитаквеса
држајеможеидаразуме.Самимтимјеивећамогућностда
дођедокриземоралаумедијима,јеродсуствомстрогона
учних,алиикултурнихсадржаја,медијипостајуподложни
многимсадржајимакојисусумњивеморалневредности.

Гло ба ли за ци ја сли кар ства по мо ћу фил ма

Једандеофилма“Снови” (1990)АкиреКуросаве (Kurosa
wa),подназивомСан о Вин сен ту Ван Го гу,представљане
куврстусна,бајке,којаукључујеновуверзијудискурса20.
века,каопарадигму19.векаиВанГоговогдела(слика1).
Овдејепосредипутовањепутеминтимногнаративногкри
вудања,помоћубогатеисточнеимагинације,услужбиумет
ничкогепазаснованогнаклишеималегендеоВинсентуван
Гогу(VincentGogh).Производснајепричаконзистентнаса
искуствомснакојенепознајеништаодперцептивнеграни
цечовековевизијеифизичкеслике.Ауторсневачи,такође,
посматрачкојијепостављеннаслици,јестеонајкојивиди
икојиможебитивиђенуистовреме.Куросавапреокреће
цртежеиплатнасликараупозадинскутекстуругдемлади
АкираКуросавалично,кадајебиостудент,шета.Акирино
путовање у унутрашњост слике намерава да прими лепо
туталентамајстораучијујесликузагледан,дапримидар

1 RoedererJuanG.,CommunicatingwiththePublic,PoliticiansandtheMe
dia,Oc ca si o nal Pa perбр.1,1998,стр.19.
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могућности да конструише јединствене, важне слике, као
штојеонакојујествориоВанГог.2

ЧињеницаједајеВанГог,стваралацделаокојемсераспра
вља,истотакодароваосликуособинамакоједотаданису
виђене.Међутим,онуистовреме,крозсвојуслику,дарујеи
другељудекојитусликуперципирајуиуњусеуосећавају.
Уовомслучају,моћВанГоговесликеданадживисвогства
раоцаомогућујеимагинативнопутовање.Путовањемладог
Акиреуунутрашњостсликепочињеуводнимпрелазом,де
ломснакојипозивапосматрачадаклизиизреалностипри
родепремафантазијипикторалногграђења.Тојекраткасе
квенцасасамотрикадра,гдесебојасликеицелиредсивих
којесељуљају,удружујупрематами.Утојтријадислика,
Акирајезаинтригиранцеремонијомпроласка,збуњујућим
пролазом који га смешта на врата започињања путовања.
Овдемладистудентсликарстваурањаууниверзумпикто
ралногпредстављања.

АкираКуросава,каомладистудентсликарства,шетамузе
јомпосматрајућиВанГоговадела.Уједномтренуткуонсе
заустављакодсликеМост Лан глоа у Ар лу са пра ља ма,која
јеједнаизсеријеприказамостауАрлу(слика2).Загледав
шисеуњу,онполакобиваувученуВанГоговенестварне
пејзаже.Његовопутовањеиовајдеофилмасезавршавају
кодВанГоговесликеВра не.Дабисмомоглидаразматрамо
појамбезвремености која је присутна у овомимагинатив
ном путовању, неопходно је да анализирамо и појам про
лазности. Будући да путовање започиње у оквиру музеја,
пролазноствезаназауметничкаделакојапочивајуумузе
јимазахтевадругачијуврстукарактеризације.Далимузеј,

2 ВидиCorominasA.,OnHumanInsidetheRepresentationSpaceofthePaint
Brush,For mats, Re vi sta de Comunicació Audi o vi sual,2005.

Слика1МладиАкираумузејуиспредиуВанГоговојслици,
кадровиизфилмаАкиреКуросаве“Снови”,1990.
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бришућикатегоријупролазности,ускраћујеуметничкомде
луправодабљеснеуједномтренутку,исвојувредностна
тајначинучининеопипљивом?БорисГројс(Groys)говори
отомеда је“простормузејаувекограничен,атоводидо
селекцијесликакојесеизлажу.Али,затвореносткојумузеј
спроводинебитребалотумачитикаосупротност ’отворе
ности’.Музејпомоћусвојезатвореностистварасвојуспо
љашњостиотварасебекатомспоља.Затвореностовденије
супротностотвореностивећњенуслов”3.

Рекао бих, насупрот Гројсу, да се овде затворени простор
изједначавасапролазношћу,стимштојепрвапросторна,а
другавременскакатегорија.Стварајућисвојуспољашњост
помоћусвојезатворености,музејпружашансусвојимдели
мадазаживеизвантогограниченогпростора.Једнимделом
тојеомогућеноиприсуствомпосматрачакоји,заједносаи
помоћу теоретичара и критичара уметности, проносе сла
вутихделаизванмузејскогпростора.Границе, којекаои
умузеју,имајусвојпочетакикрајиупролазности,омогу
ћујубаремзатренутакдатаделаизађуизванограниченог
изађуупросторбезвремености.Музејскаизложбаможеда
се учини местом отворености, разоткривања, нескривено
сти,управозатоштоонаунутарсвогограниченогпростора
поставља,концептуализује,чувасликеиобјектекојицирку
лишуиуспољашњемпростору,инатајначинсеотварака
својојспољашњости.Свеопштанепостојаностипролазност
живота присиљавају нас да откријемо или створимо неку
врстувечнеистине.Покушавајућидајепронађемо,мисмо
уметничкаделасместилиузатворенипростор,каконамне
биизмаклаизрукуутомнеизвесномпоходу.Смештајућиих
умузејскипростор,мислилисмодаћемообезбедитидасва
онабудускупљенанаједномместу,какосенебиизгубила

3 ГројсБ.,Стварностархива,Тре ћи про грамбр.131132,IIIIV,Београд
2006,стр.322.

Слика2Кадаризфилма“Снови”којиприказујепејзажсличан
ономнаВанГоговојслициВране, ауњемуимладогАкиру,1990.
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изнашегвидокруга.Сматралисмодаћемо,ограничавају
ћипросторукоме сеонаналазе, обезбедитињиховупро
лазност,атимеињиховубезвременостизвантогпростора.
Алимисмомождаучинилиуправосупротно–обезбедили
смоњиховунепролазностумузеју,алипролазноствантог
затвореногпростора.

Далиминасличанначиносећамоносталгијузафилмовима
којисуснимљениупрошлимвременима,теихстогасме
штамо у гробницу звана кинотека?Да ли су та иста дела
могладапреживеизванограниченогпросторакинотеке,па
јенашаинтервенцијаутомслучајумождасахранилаиста?
Мисмомоглидатоделонафилмскојтрациинепогледамо,
инатајначиннезауставимотренутакукомебионостајало
измеђупрошлости,садашњостиибудућности.Али,утом
случају,мибисмогаускратилизатренутакславекојибисе
огледаоуизнуђеномбљеску.Мисмостогатоистоделоиз
вуклиизанонимностиипоставилигаусредиштекултурних
збивањакојасмосаминаметнули.Сдругестране,некиби
сепобунилипротивизједначавањакинотекесагробницом.
Алиакокинотеканијето,ондајеонакоморасакисеоником
којавештачкиодржавауживотупацијентекојисеуњојна
лазе.Постављасесамопитањекојијемораланчин:пусти
типацијентадаумре,илигаодржавативештачкиуживоту
доклегодјетомогуће.

Де струк ту ра ци ја мо ста Лан глоа –  
де гло ба ли за ци ја уме сто гло ба ли за ци је

СликаМостЛан глоа у Ар лу са пра ља маиз1888.годинеје
сте једнаиз серијеприказамостауАрлу, које јеВинсент
сликаоизмеђусрединемартаисрединемајаистегодине.На
овојслицисуприказанеженекојеперувешпокрајмоста,и
онесуобученеуразнобојнехаљине.Упредњемплану,ис
предовихжена,преовладавајузелененијансе,прожимајући
се највише кроз траву и читаву обалу.Ове слике сумеђу
најпрослављенијиминајпрепознатљивијимсликамаизпе
риодањеговогборавканаЈугу–петнаестмесецикојејеВан
ГогпровеоуАрлупредстављајукључнимоменатуњеговој
каријери, у којем је објединио резултате месеци експери
ментисањаистварањанекиходсвојихнајчувенијихремек
дела.Сасвојомснажномпалетомиупадљивимобрасцем,
сликемостаЛанглоапредстављајуњегов зрео стил.Мост
Ланглоа,којијеподигнутоко1820.исрушен1935.године,
биојеједанодједанаестдрвенихпокретнихмостовазапре
лазпрекоканала,којијеповезиваоАрлсаприобалнимгра
домПортдеБукнајугу.ЗваничниназивмостајебиоPont 
de Régi nel le,алијеобичнобиопознаткаоPont de Lan glo is.
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Упосветиактуелнојслици,ВанГогсепогрешнопозваона
његакаоPont de l’An gla is (слика3).

Очигледна фасцинираност мостом Ланглоа, која га је об
узимала, може делом бити објашњена његовим снажним
холандскимкарактером, аипројектовали су га холандски
инжењери.УместомрачнихтоноватипичнихзаСевер,Ван
Гогјенасликаомостиоколнипејзажнаначинкојијеопи
саокао„данашњапалета“светлонаранџасте,жуте,зелене
иплаве.Данасјеовајмостванграда,наокодесетминута
вожње.Стојимирнонаускомканалуодолевајућимодерно
сти,изузевпоплочаногпута.Умереноподручјеивицепута
одшљунка служи запаркинг.Овајмост јемали, застарео
инеоперативан.Онстојиуперманентноповишеномполо
жају,изасеналазиоронулакућа,аублизинидрвеће.Може
сеходатидужканалакасеверуијугу, јерпостојиутабана
стаза.ВанГогјеостајаонековремекадајепосећиваоово
место.

Такође,овдејеутовремевероватнобилодостамањељу
динегоштојетослучајданас.Уданашњевремеовдепри
стижубројни туристи,нарочито Јапанци, којинепрестано
шкљоцајусвојимфотоапаратима,иондакрећуупотрагуза
следећомВанГоговомдестинацијом(слика4).Местозра
чидуховношћукоја јепренесенаинаВинсентовоплатно,
алиинапосетиоцекојидођуовде.Чињеницајеипакдасе
отприлике14идентичнихмалихмостованекадапротезало
дужканала.Унекомтренуткуу20.веку,онисууклоњени,
јер јенаступиланова технологија.Нажалост, једанодмо
стовакојијеуклоњенбиојеонајкојијеВанГогнасликао.
У име историјског очувања, међутим, посебан мост стоји
лево.Пошто је овајмостидентичанВанГоговом,њега је
туристичкаиндустријапрокламовалакаосвојмост,штоу
некомсмислуијесте.ОвајмостјеуВанГогововременане
киначинбиоисимболиндустријскогдоба.Каналкојимост

Слика3Мост Ланглоа у Арлу,цртеж1888.



287

ГОРАН ГАВРИЋ

премошћујесуштинскисенијепромениомного,докјемост
уклоњензбогубрзаногтехничкотехнолошкогразвоја.

Те ле ви зи ја као сред ство за во ђе ње  
гло бал ног ме диј ског ра та

Далијемодеранчовекдовољнонапредоваодабииодго
ворионазахтевемодерногдобаиистовременосесупрот
ставио свеприсутној глобализацији? Да ли медији воде
његовоминтелектуалномнапретку,илигавраћајуустање
примитивног човека? Чињеница је да су они посталима
совносредствоманипулацијеидамањибројмоћникаутиче
навеликибројизманипулисанихљуди.ТакоЕјнРанд(Ayn)
пише: “Слобода је одсуство иницијације физичке силе од
стране осталих, нарочито владе, против појединца. Права
појединца, нарочито власничкаправа, средство супомоћу
којихсупојединцизаштићениунутардруштвеногсистема.
Када се влада уздржава однарушавањаправа појединаца,
као помоћу устава, и бива наклоњена узурпирању одозго
правасвојихграђана,тадавладаотпочињедаштитисистем
одслободнетрговине,la is sezfa i re4капитализма.”5

Некићеипакрећидаакојечовекдовољносвестан,нањего
вомишљењенеможеутицатисамовештоскројенапорука
која јевизуелнопрезентована.Међутим,коликогодсеод
упиралињиховомутицајумедијићевршитиутицајнанас,
јерпоседујувеомамоћносредстворепрезентовања,атоје
телевизија.Сдругестране,моћфилмасеогледаиу томе
штонаекранукоји јенепокретнаповршинаможедапри
кажекретање.Каоједнаорганизованацелина,филмврши

4 Францускаречзалибералнистилвођењакојисеодликујепуномукљу
ченошћусвихзапослених.

5 RandA.,Ca pi ta lism: The Unk nown Ideal,посебно“WhatisCapitalism?”, 
NewAmericanLibrary,NewYork1966,pр.25.

Слика4ФотографијаМоста Ланглоа,1902.
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рефлексију свога садржаја на гледаоца, код кога може да
измени првобитно формиран визуелни утисак. Исто тако,
долазиидопсихолошкеинтеракцијенарелацијигледалац
–филм,којапроузрокујеинтензивирањедоживљајакодгле
даоца.Кадајеречотекстуалномсегментууфилму,тојест
преводукада јеречостранимфилмовима,коегзистенција
његовихделова са визуелним садржајеммогућа је самоу
целовитом перципирању. Објективизација смисла визуел
ногсадржајајереална,докпоимањесловаусклопутексту
алногсадржајаморабитисубјективноакотражимосмисао
текстуалногувизуелном.

Чо век као обич на фи гу ра у гло бал ном по рет ку на 
при ме ру фил ма „Не ма зе мље за стар це“

Проблемкојисејављаууметности,алијеистотакопове
зансапроблемомуфилозофији,каоионимунауци,јесте
епистемолошки, то јест проблем сазнања, а делом је то и
комуникација.Тојепроблемоткривањаисаопштавањано
вогсазнањаосвету.ЈедантакавпримерјеонајвезанзаХе
раклитаизЕфеса (585525п.н.е.), једногоднајпознатијих
пресократовскихфилозофа.Он је биопознат као „мрачан
човек“и„загонетало“,затоштооноштојеговориоољуд
скомживотуиначиннакојијетоговориојестебилотако
песимистично,загонетноинедокучиво.Онјесвојеученике
учиодасесвемења,осимзаконаопромени:„Немогућеје
двапутазакорачитиуистуреку“6.Тојеизразлогаштосе
рекамењасвакогтрена,каоичовеккојијегази.

Тако уфилму браћеКоен (Coen brothers) „Нема земље за
старце“(NoCountryforOldMen2007),ЛуелинМос(Џош
Бролин),бежећиодАнтонаЧигура(ХавијерБардем),стиже
уМексико.Уједномтренутку,оннаилазинабазенкојисе
налазиудвориштукућеиспредкојестојинепознатажена.
Њихдвојепочињудакомуницирају,ипритомихделитај
истибазен.Наконштомуонапредложидасвратинапиво,
следиследећасценаукојојшерифЕдТомБел(ТомиЛиЏо
унс)напрагуњенекућезатичеубијеногМоса,когајеубила
мафија.Садаћемосевратитинапочетакфилма,какобисмо
направилипоређењесаовомсценом,каоисаХераклитовом
реченицом.Наиме,уједнојсцени,докМосбежиодмафије
(одкојејеукраоновац,тојестнашаоганаместуобрачуна
мафија), оннемадругогизборанегода закорачиурекуи
заплива.Касније, он наилази на базен – који је вештачка,
тојестљудскатворевина–укојемплутаубијенанепозната

6 ВидиВинделбандВ.,Повијест филозофије,књигапрва,Напријед,За
греб1990.
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жена,алиукојемњеганема,јеронлежинапрагукуће.На
горепоменутимпримеримасеможевидетикакоовајфилм
обухвататеместарекаоБиблија (МојсијераздвајаЦрвено
море;АдамиЕва),алиикрвавосавремене,накојесвако
дневнонаилазимоуновинскимнасловима.

Филм„Немаземљезастарце“јевестерн,алиуистовреме
инијекласичанвестерн.Урађенјепоистоименомроману
КормакаМакартија(CormacMcCarthy)из2003.године,али
уроманупостојинизсценакојесенисудогодилеуфилму.
РадњафилмасеодвијанаЗападу,ињеговиглавнипрота
гонистисуоникојеможемоназватиЗападњацима.Сдруге
стране,заплетсевртиокодиловањадрогекојејелошепро
шло.ЛуелинМос је човек способан да се ефикасно носи
сатешкиминеугоднимситуацијама,алињеговемоћилеже
вишеилимањескривене.Онимаурођенуинтелигенцијуи
одлучност.Имадобарпосаокао заваривач, закојинисуу
толикојмерипотребниинтелигенцијаиодлучност.Такође,
има младужену и удобну кућуприколицу, али нема очи
гледногначинапобољшањаовеситуацијеизвантаквогни
воаудобности.Намногоначинаонизгледакаодајесрећан
иуспешан,алијетешкаствариматимоћииспособностиза
којенепостојимогућностдасеискористе.Могућностдасе
нештоурадибољепостајереалназаМосакаданаилазина
актовкупунуновца.Изгледа каода једва оклевапренего
штоодлучидаодепоњу.

АнтонЧигурјекаоходајућакланица.Људисузањегасамо
стока,штоњеговизбороружјачининарочитоодговарају
ћим.Онје,уствари,модернаверзијатрадиционалнефигуре
Смр тисањеномкосом(ИнгридБергман,Сед ми пе чат;Ву
диАлен,Sco op).Једаноднајдубљихмоменатауфилму,или
моменаткојипостављанекаоднајдубљихфилозофскихи,
нарочито,етичкихпитања,моменатјекадаЧигурпитаКар
сонаВелса(ВудиХарелсон):„Акотејеправилокојепратиш
довелодоовога,одкаквекористијебилоправило?“7 Овоје
великочовековопитање,ивеликофилозофскопитање.Ово
јепитањекојејецентралноуАристотеловој„Никомаховој
етици“,гдегаонградиутерминимапроблемакакоживети
животбезкајања.

Постојилиправилокојеможемодапратимои,уњеговом
праћењу,будемодоведенидоместагдеможемодапотврди
монашцеоживот?Далисунекаправилабољанегодруга,
иакојесу,којаправила,или,којеглавноправилојенајбоље?
Потреба која се осећа је да сепронађеправило страха од

7 Види:ConardM.T.,The Phi lo sophy of the Coen Brot hers,UniversityPress
ofKentucky,2009.
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смрти,затошто,пратећига,мићемоосећатидасможивели
нашеживотенаначиндаништаважнонијеизостављено.
Велссепредсамусмрткајаозбогправилакојегаједовело
натоместо.Мосјесаповећаномсвешћууправоотомегде
га јењеговоправилодовело, јасноимаоповећануанксио
зностувезиправилакојејепратио.Насамомкрајусвогжи
вота,КарлаЏинМос(КелиМакдоналд)јебилаприморана
дапроцениправилокојејеонапратила,акојејуједовело
дотогадаседиусобипрекопутаЧигура.Постојимоменат
гдесенкапрелазипрекоњеноглицадокторазматра.Чаки
кодшерифаБела,којииманекавеомаспецифичнаетичка
правилакојапратиикојасурадилазањега,изгледакаода
супоништенанакрајуфилма.Чигурдолазикаонекаврста
преосталихстарихгрчкихбогова,ињеговафункцијаједа
поништиилиучиниирелевантнимсвакоправило.

ФилмсезавршавасценомкадаБелпричасвојојжениЛоре
тиБел(ТесХарпер)одваснакојајеимаоноћпре.Уобасна
јесањаосвогоца.ПрвијеонекомновцукојијеБелизгубио.
Удругомњеговотацноћујашепоредњега,носећиватруу
рогу.Белзавршавасвојописснаговорећи:„Иусну,јасам
знаодајеонишаонапредидајенамераваоданаправиватру
негдетамоусвомтоммракуисвојтојхладноћи,изнаосам
дакадгодјаодемтамодаћеонбититамо.Тамогорена
пред“8.Прометејјеукраоватруодбоговадабиједаољуди
ма,сациљемдаихсачуваодизумирања.Направитиватрује
уметност.Ватрапобеђујетаму,тамустраха,незнања,охоло
сти,похлепе.Беловсаноњеговомоцујесанонастављању
ватресећања,ватрепричакојенекоимаоономештојенеко
видеоуовомсвету.Тојеватрамудростикојуовепричемогу
дадонесупричањемоњима.Овоје,такође,важнаулогаза
игру,битиносилацовеватре.Тојевеомабитнозачовеков
опстанакипостојање.

Смрт и ра њи вост у вре ме ну гло ба ли зма

Оно што бих још истакао у вези анализе овог филма је
проблем личног идентитета, који заокупља нашу пажњу
за временашихживота.Али, зарније смрт та која разре
шаваовај проблем, одмотавајући клупкоистине.Чињени
цадабиинтегрисатисеубескрајносттребалодабудеста
њекојеуништавабилошташтојекарактеристичнозанас,
доводинасуситуацијудасвестонашемидентитетуподре
димоприроднимзаконитостима.Каоштоиосталиликовиу
филму„Немаземљезастарце“размишљајунанекиначин

8 Исто.
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оpostmortemпреживљавању,9такосеистоишерифБелу
последњојсценифилмапитадалићесесрестисасвојим
умрлимоцем.Уистовреме,онсенајвероватнијепитаида
лијеличниидентитеттамонегде,самобледакопијаонога
штогајечинилочовекомиличношћу.СтогаакојеБелова
свестоњеговојпролазностипроизашлаизсвестиосебикао
личности,ондаонсправомпостављапитањештаћеседе
ситисањеговимличнимидентитетомубескрајности.

Оваквуврстутумачењаизражаваичовековгенералнистави
питање,атоједалићеоннаставитидапостојиунекојили
другачијојформипослетелеснесмрти.Такоакомиверујемо
(каоштомногиверују),дајенашличниидентитетприсно
исуштинскивезанзанашефизичкоотеловљење,ондами
можемодасезапитамодалибибилошташтојезаслужило
дабуденазвано„особаx“,моглодапреживисвојутелесну
смрт.10Управојетелеснасмрт,односнотело,крајњеодре
диштеуовомтумачењу.Претходнаанализафилмајепослу
жилададођемодоовогзакључкаидапроцеспреусмеримо
удругисмер,којићеједансегментпорукефилмаизложити
ликовномјезику.Стогаћемоизчитавогфилмаизвућиједан
кадар,итосапочеткафилма,гдеупустињипоредкамио
неталежедвалеша.Тосу,уствари,дваубијенамафијаша,
уобрачунуукојемникоодчлановадвесупротстављенема
фијашкегрупенијепреживео(слика5).

Акоовадвалешапосматрамокаоједноставнеипритомсве
денеформе,тозначидабудућиидасуонимртви,митреба
даискључимоизњиховогтумачењаидентитет, јеронини
немогубитисвеснисвогпостојања,штобиимплициралои
свестоличномидентитету.Уједномдругомкадрупаклежи

9 УпоредиBraudeS.E.,Personal IdentityandPostmortemSurvival,So cial 
Phi lo sophy and Po licy 22br.2,UniversityofMaryland,2005,Рр.226249.

10ЛаркинВ.С.,Личности,животињеитела,Тре ћи про грамбр.123124,
Београд2004,стр.243247.

Слика5КадаризфилмабраћеКоен,
немаземљезастарце,2007.
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већи број људских лешева, али и леш пса. По соматском
приступу,мибисмотељуде(којисусадалешеви)моглида
сведемосамонаживотињу.Међутим,иакобиутомслучају
они(људскабића)постојаликаоживотиње,односнољудске
животиње,онинебипоседовалисвестоличномидентите
ту,пастоганебинипостојаликаомислећабића.Такоби
онибилиљудскеживотињекојенемисле,штозначидакао
непотпуна,небимоглидаседефинишукаољудскабића.На
овомпримеру,људскотело(иживогимртвогчовека)може
мопосматратикаоједнуогољенуформу,којајепрактично
довољнасамасеби,штоопетзначидаможемодајечитамо
каоцелинузасебе.

Какобисмонаправилипоређењеовогкадраизфилмасали
ковнимделом, то јестдабисмога тако заустављеног (као
дводимензионалнунепокретнуформукојавећиподсећана
слику)превелиуликовнуформу,упоредићемогасаграфи
комФрансиска Гоје (FranciscoGoya)Ве ли ка де ла! Са мр
тви ма!(слика6). Уовојграфицијепотпунонемогућеиден
тификовати исечене, растављене лешеве и делове лешева
којиукрашавајуполуострвскораспећенадрвећу,каобило
когаилибилоштауопште,иликаобилоштадругонегошто
је ужасно реалнопредстављањепојединачног, и понавља
њеврстељудскогживотаогољеногодсвењеговедуховнеи
трансцендентнемогућности.Иначе,оваграфикајеизсерије
од80ГојинихграфикаподназивомКа та стро фе ра та,от
прилике18101815.године.Уграфикамаизовесеријепред
стављенисудогађајиизсукобаснагаШпаније, заједноса
ПортугаломиУједињенимкраљевством,противНаполеона
Бонапарте,између1808.и1814.године.

УанализифилмоваКвентинаТарантина(Quentin)могућеје
употребитиидејуфизикализма.Наиме,онусвојимфилмо
вимакористителокаодоказблискеповезаностидуховних

Слика6ФрансискоГоја, Велика дела! Са мртвима 
изсеријеграфикаКатастрофе рата,18101815.



293

ГОРАН ГАВРИЋ

именталнихстања.Стављајућинагласакнанасиље,тојест
такозвани терор над људским телом (сакаћење, откидање
делователауобрачунимасахладнимиливатрениморуж
јем), Тарантино истиче све слабостиљудског тела.На тај
начин,оннасистовременоипреусмераванатумачењечо
векакојеискључује ове слабости, то јестнаводинасдау
човекупроналазимо,пресвега,различитеаспектењеговог
духовног развоја и могућностњегове егзистенције на ви
шемнивоунегоштомутоомогућујесувишерањивотело.У
сличномправцусекрећуирежисериРобертРодригез(Ro
driguez)иЕлиРот(Roth)којимајеузоринекаврстаментора
Тарантино,будућиидајепотписаонекењиховефилмове.

Де гло ба ли за ци ја у ви део ра до ви ма Би ла Ви о ле

ВидеоуметникБилВиола(Bill)сесматразаводећуфигу
руугенерацијиуметникачијисеуметничкиизразослања
наелектронскуизвучнутехнологију,итехнологијусликеу
новиммедијима.Његовирадовисефокусирајунаидејеиз
ваносновнихљудскихискустава,каоштосурођење,смрт
и аспекти свести.Билодапутујеуудаљенепустиње, гле
дасликестарихмајстора,илисеусредсређујенапородицу,
Виолауливаусвојууметностповећанудуховнусвесност.
Његовиликовисуукорењениусавременомживоту,јошин
спирисанистаримрелигијскимфилозофијамаивизуелном
иконографијом.Каоједаноднајпознатијихвидеоуметника
данашњице,његовавизијајееволуиралазаједносаразвојем
видеа.ПорекломизЊујорка,Виолајеврломногопутовао.
ОнјепроучаваоЗенмедитацијуинапредоваосавидеотех
нологијомзавремепериодаод18месециуЈапану,пренего
штојеотишаоуКалифорнијунапочетку1980их.Виолино
искуствосаИсточномфилозофијомјеоживотворилоњего
во уметничко истраживање у однос између појединачног
унутрашњегживотаиискуствањеговогтела.

Усвомрадусаексперименталнимзвукомивидеом,онстога
циљадаствориуметносткојадејствујекаопотпуно„иску
ство“.Виола верује да уметностимапросветљујућуиис
купљујућу функцију. Слике имају трансформативне моћи
унутарпојединачногсебе,иуметностможедаартикулише
некуврстуисцељењаилираста,илиизвршењапроцеса.То
јеподручјесазнања,епистемологијеунајдубљемсмислу,а
несамоестетичкапракса.Поњему,рођењеисмрт,обеле
живачикојиобележавајунашживотнивек,јесумистеријеу
правомсмислуречи,којенебитребалодабудурешене,него
искушенеипроживљене.Овојеизворњиховогсазнања.Он
верујеидаунашојЗападној,научнооријентисанојкултури,
проблемикаоштосуживотисмртнеизискујунашупажњу
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наконштосуфизичкиобјашњени,ида јесуштинсковра
титиимсекао„буђењу“самоћнимидуховнимефектима.

Кадаговоримоочовекукаосвесномбићу,требаистаћипој
мовекојисувезанизаодређенатумачењакојадолазесаИс
тока, акоја јеКарлГ. Јунг (Carl)настојаодапротумачии
извршиизвеснемодификацијеусмислуразграничења,али
ипрожимањадијаметралносупротнихсхватања.Ra tioјеу
западној култури уздигнутна вишинивонего у источној,
штозапоследицуимапојавурегресивногпроцесаусфери
несвесног.ПоЈунгу,несвеснојекодисточногчовекаостало
нетакнуто,уследрелативноуспоренијегразвојаинтелекта:
„Истокподучава једномдругом,ширем, дубљеми вишем
разумевању,односноразумевањукрозживот.Утаквојкон
стелацијиодноса,источничовекбирапутпомоћукојегће
откритисебе,онзаразликуодзападногчовекакојисепре
пуштаБогусамнастојидаоткријеиизградисвојпростор
гдећеанимусобитавати“11.

Виолагледанауметносткаонанештовишеодвизуелних
предмета:„Уметностможедаимаисцелитељскуфункцију.
Оноштојенаекрануможепостатидеоживотногпроцеса,
ономожеда се улије у ваше тело, и виможете узети ове
ствариикориститиих“12.Увезисаовимћемоизнетитума
чењеПаулаКлеа(Klee).Наиме,онјеуметникапредставио
каостаблодрвета,којипопуттогистогстаблацрписокове,
односноинспирацију,изкорена(извора).Дакле,можеморе
ћикакосеовисокови,попутВиолиногсадржајасаекрана,
уливајуууметника,апосредноиупосматрачауметничког
дела.Виолинауметностјеистотакосредствокојеслужиза
неговањезнањаотомекакобитиусвету,заидењекрозжи
вот.Онајекорисназаразвијањедубљегразумевања,наве
ома телесни, субјективни, личниначин, нашег сопственог
искуства.Осредствукојеслужизаправљењевидеорадова,
Виолапишеследеће:„Једнаодстварикојимамејекамера
научила,билаједавидимсвет,истисветкојимојеоковиди,
уњеговомметафоричком, симболичкомстању.Овајуслов
је,заправо,увекприсутан,скривенусветуоконас“13.

ВиолинвидеорадНант ски Трип тих(1992)јеизворнозами
шљенкаонаруџбиназаCen tre Na ti o nal des Arts Pla sti qu esу
Француској,дабудеприказануцрквицииз17.векаМузеја
ликовнихуметностиуНанту,1992.године(слика7).Виола

11ВидиВилхелмР.иЈунгК.Г.,Тај на Злат ног цве та, Кинескакњигажи
вотаупреводуитумачењуРихардаВ.исакоментаромЈунгК.Г.,Гради
на,Ниш1990.

12ViolaB.,Go ing Forth by Day,GuggenheimMuseum,2002,рр.114.
13Исто,стр.90.
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јеузеоформутриптиха,која јетрадиционалнокоришћена
уЗападнојуметностизарелигијскеслике,какобипредста
вио,прекомедијумавидеа,својусопственусавременуфор
му духовне иконографије. Три панелаВиолиног триптиха
показујувидеоснимакрођења(салевестране),смрт(саде
снестране)иметафоричкопутовањеизмеђуовадвасним
ка, помоћу тела које плута у води (у центру).Коришћени
снимакнијеизворносниманзаовајпојединачнипројекат.
РођењејебилоинспирисанорођењемВиолиногпрвогсина
1988.године(иаконијеприказанорођењењеговогсина)и
снимљенојенаклинициуКалифорнији.Онјекористиоовај
снимак у неколико радова.Плутајуће тело на централном
панелујеснимљеноубазенузаранијирадПу то ва ње(1987
1988).Виолајеснимиосвојумајкукаколежиумирућиуко
ми1991.године,каосредствокојимсеуметничкисуочава
сањеномсмрћу.Тридогађајасупраћенаснимљенимзвуком
плакања, кретањаводеидисањау30минутапонављања.
Уовомкомпактномпросторурођењаисмртипотамњујесе
нејасно прекинуто које представља, у централномпанелу,
размишљање,активничовековживот.Овдетонијеживотни
путкојијеважан,негоњеговпочетакикрај.

ПитањекојепроизлазиизовеВиолинеидејејеследеће:Да
лисе,каоштотабудућностпојединцаносинештокаошто
је иста повезаност сањеговим садашњимбићем, исто та
коињеговосадашњебићеодносипремањеговомфизички
и психолошки удаљеномбићумалог детета?Чињеница је
дајевеоматешкосхватитипроблемличногидентитетакод
одојчадиикододраслеособе.Нарочитојетешкоразумети
како у смртним случајевима одојчади, тумачење од тачке
личногидентитетаможедазапочнесаистогнивоакаокод
одраслеособе(подусловомдасеверујеуpostmor temпре
живљавање).Будућидакододојчади,заразликуододраслог
човека,свестнијеразвијенадоприхватљивогнивоа,мимо
жемодаизразимоисумњуутокакоћеуњиховомслучају
тећиpostmor temпреживљавањесааспекталичногиденти
тета.Даклепостављасепитањедалибиуњиховомслучају

Слика7БилВиола,Нантски триптих,1992.
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уопштемоглодасеговориоличномидентитету,пасамим
тимиодаљемразматрањуизтогугла.

За кљу чак

Данаснамкомпјутериувеликојмерипомажудаизвршимо
свакодневнезадатке,ичиниседафункционисањевишене
бимоглодасезамислибезњих.Ониузајамноделујусана
ма,алиисамосталнообављајусвојпосао.Чињеницајеипак
дајеисакомпјутерскимекраном(истокаоисасликарским
платном),представљањередукованона2Дплан,безобзира
колико је тачно 3Дпредстављање или технологија екрана
софистицирана.Међутим, кодмногих уметника се дводи
мензионалнопројектујеутродимензионално,којеопетпре
растаудводимензионално.Дакле,читавпроцесимакружни
ток,апроцеснастајањаиграђењасликенаговештавакрета
њекојесепреусмеравауразличитеправцесходнопромени
значењасамогпокрета.Понекадсимболинисучакнибит
ни,јерњиховозначењеможебитиудругомпланууодно
су на специфично стање целине. Такво стање, самим тим
штоможеданаговестинештонепознато,можеиматидубље
значење од симбола којима се тумаче елементи на слици.
Ипак, стварисемењају ановеобластинастајуиз синтезе
другихобласти.Например,научницисесвевишеослањају
навизуелнукомуникацију,односнонекористесамописане
изворе,ауметницичестостварајупомоћукомпјутера.По
стојизаједничкоместозапреносинформација,идејаизна
ња.Визуелнипроблемису,накрајукрајева,сличниумно
гимдисциплинама;такокомпјутерскаграфикапредставља
новуобластвизуелнеуметностикојакористидостигнућаи
уметностиинауке.

Дигиталнимедијодражаватокакомиразумемосвет,разби
јајућиганамаледеловекојимогубитизабележени.Аудио
видеоформат,текстислике,подједнакосусведенинадели
ће;каоуметничкимедиј,компјутерсенајвишекористиза
обрађивањедругихмедија.Интерактивнабудућностјесве
изгледнија,аинтернетједоживеоузлетнудећинамзасебан
виртуелнисвет.Неограниченпротокипотпунофотореали
стичнаграфикаускоробимоглиучинитимогућимдавир
туелнисветпостанестваран.Ипаксуљудијошувекпомало
скептичниутомпогледу,инастоједазасвакислучајчврсто
остануустварномсвету.Међутим,компјутерисесвевише
користезапроширењереалнихокружењаидабисеунапре
дилеинтеракцијеизмеђуљуди.Улогутехнологијеможемо
сагледатииумузејима,гдесекористикомпјутерскаиди
гиталнаопрема.Таконапример,мивећсаданадисплејуу
музејимаможемодагледамомоделеградоваизпрошлости.



297

ГОРАН ГАВРИЋ

Међутим, за сада овајмодел не дозвољава интеракцију, и
неснабдевалинковемултимедијалноминформацијом.Нова
3ДВРверзија,којаћеускоробитидоступнаon li ne,омогућа
ваћељудимаизцелогсветадасесретнуунутарнекогграда
изпрошлостииистражујуганаколаборативанначин,ида
се уњега утапају.Пројектовањеинтерактивнихмузејских
изложбиможедауметностставиуслужбунауке,даство
риуметносткојаинформише.14Кадајеречофилмовима,ту
намсепружанајвећамогућностдавидимодогађајеукоји
маучествујуљуди,процесеиискуства,штонебисмобили
уприлицидавидимонадругиначин.Филмовисеобраћају
очимапренегоушима,такодасуоникомпаративноефика
снији.15Каовизуелновеомамоћносредство,онисупроиз
водиалаткаглобализма,алиуистовремемогубитиињегов
судијаинајвећинепријатељ.
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GLOBALISTASPECTSOFNEWMEDIAEXPАNSION:
FROMSILENTTOSPOKEN(MOBILE)PAINTING

Abstract

Today, globalization cannot be observed as a separate phenomenon
which, by the way, causes various consequences in many segments
of social development. It is a general phenomenon that also has its
positiveeffects,althoughtheyremaininvisibleandofteninsignificant
tothecommonman.Theprimaryvehicleofitsspreadarethemedia.
Nowadays, the screen has become an instrument of the ubiquitous
media,butalsoawindowweusetoobserveandinterpretcontemporary
art.Sincethisinstrumentisavailabletoalmostanybodyinthisorthat
form, it is themostmassive toolof art analysis andexchange.This,
however,carriesacertaindangersinceitsaccessibilitytopopulationat
largequestionstheauthenticityaswellasevaluationofanypieceofart.
Atraditionalpaintingisbeingprogressivelyreplacedbyfilm.Thewayit
observestheworldandconnectsvariousexperiencesoffersthemodern
viewerswidestcultural informationinoneplace.Suchdevelopments
aregreatlyaffectedbythelinkbetweenthefilmandothermediathatis
growingeverstronger.Globalization,butalsonewmediatechnologies,
influencethefilmnarrativewhichtheninfluencestheissueofforming
and development of modernman’s personal identity. The computer,
unlike television, still manages to be faithful to the strictly aristic
formsofexpression.Thisisachievedthankstovideoworksasoneof
thelatestformsofartisticexpression.Still,questionisraisedifthese
video works can reflect artistic principles and ideas as successfully

asthefilm.

Key words: globalisation, media, film, painting, modern man, self 
identity
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КУЛТУРНА ПОЛИТИКА 
ЈЕДНАКОСТИ ПОЛОВА
УЛОГА ЖЕНА У ГЛОБАЛНОМ 

БИЗНИСУ
Сажетак: Вре ме у ко ме жи ви мо, ма ко ли ко де ло ва ло са вре ме но и 
ли бе рал но, ипак на ме ће пи та ње: да ли у 21. ве ку за и ста по сто ји 
кул тур на по ли ти ка јед на ко сти по ло ва или пол на дис кри ми на ци ја 
и да ље пре о вла да ва, ка ко у по је ди ним кул ту ра ма та ко и у по сло
ва њу? Же не у по слов ном све ту спо ри је на пре ду ју, ма ње су пла ће не 
од ко ле га му шка ра ца, по треб но им је ви ше вре ме на и на по ра да 
би до се гле же ље не по зи ци је. У би зни су, по себ но гло бал ном, же
не на ви со кој по зи ци ји су рет кост. Пред ра су да је да же не ни су 
„ско ва не“ за ли дер ство, да су пре ви ше емо тив не, да им не до ста
је сна га... Да ли је за и ста та ко? За што ви ше же на не до сти же 
вр хун ске ме на џер ске по зи ци је? Циљ овог ра да је да од го во ри на 
прет ход на пи та ња, да ука же на по ло жај же на у гло бал ном би зни
су, на при ли ке, иза зо ве и пре пре ке са ко ји ма се же не су о ча ва ју у по
слу, на њи хо ву спо соб ност да ба лан си ра ју из ме ђу по сла и по ро ди це 
и, ко нач но, да дâ смер ни це ка ко кул тур ном по ли ти ком укла ња ти 
ба ри је ре на пу ту на прет ка же на.

Кључнеречи: кул тур на по ли ти ка, же не, би знис, ме наџмент

Увод1

Чињеницаједаженечиневишеодполовинесветскепопу
лације,многеодњихсуизузетнообразоване,интелигент
не,способне,сналажљиве,јаке,паопетупословномсвету

1 Овај рад је деоширих ауторових истраживања у оквиру реализације
истраживачких циљева пројеката ев. број: 179032 и III47004 које
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постижуслабијапризнања,тежеиспоријенапредују,мање
суплаћенеодколегамушкарацазаобављањеистихпослова
ипотребноимјемноговишевремена,напораиодрицањада
бидосеглежељенепозиције.Њимајесвакакотеже.Саједне
странеодњихсеочекуједабудуузорнемајке,супруге,да
вештобалансирајуизмеђупослаипородице,асадруге,оне
желесамоостварењекрозкаријеруипосаокојиволеижеле
дараде.Требалиимтодатизаправоилине?Поразноали
истинито,унекимкултурамаовопитањејеидаљереалност.

Же не у гло бал ном би зни су

Уидеалномсвету,полнебисмеодабудеосновапремако
јој ће се мерити способност особе да добро уради посао.
Ипак,иуXXIвеку,женесесуочавајусапревишеизазовау
интернационалномбизнисуиупословнимаренама.Многе
културедискриминишупозицијуженеупословномокруже
њу.Збогтаквихоколности,чакиакосууспешнеуодређеној
професији,женечестобивајуограниченезастарелиморга
низационимкултурамаинормама,каоиставовимаиполи
тикомуоквирупоткултуреглобалногменаџмента.Упркос
чињеницидасеизаконодавствобавипроблематикомједна
костиполоваиформалнопружаједнакемогућностизасве,
женскименаџери суидаљереткост.Наравно, увекможе
мо говоритиоизузецимакаошто јеКарлиФлорин (Carly
Fiorina)којасепрославиланаместуизвршногдиректорау
ХјулитПакарду (HewlettPackard),илиоЕнМулчеј (Anne
Mulcahy) у Зирокс (Xerox) корпорацији, али акоузмемоу
обзирудеоженаусветскојпопулацији,овипримерисуза
немарљивомали.

Велика светска ревизорска и консултантска кућа Делојт
Туш (DeloitteTouche), упркоснапорима које је улагала да
задржиталентованеженестручњаке,приметилаједажене
чешћеодлазе.Многисусматралидаженеточинедабисе
посветилепородици,алисуистраживањаспроведенадеве
десетих година показала да су заправожене одлазиле на
конштобиспозналедаихнеочекујеобећавајућакаријера
уДелојтполитицифирме,укојојнаруководећимпозици
јамадоминирајумушкарци.Делојтов јазизмеђуполова је
садаскоронестао,абројженскихпартнераидиректораје
највећиуВе ли ких че ти ри.2Овекултуролошкепромененису
биле једноставне,алисупомогледаДелојтрастебржеод
својихконкурената.

финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја
РепубликеСрбијеупериоду20112014.године.

2 Велика четворка су четири највеће ревизорске компаније које
захваљујућиобимупословањачинесвојеврстанолигопол.
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Какосусенационалнекорпорацијеполаганотрансформи
салеуглобалнекорпорације,компанијесумораледасепри
лагодесвевећимразликаманарадномместукадајеречо
националностима, етницитету, језицима и повећању броја
женастручњака.

Дабистручњацирадилисаштобољимпотенцијалом,по
требнисуимподршка,обукаитренинг.Услучајуженаиза
зовисујошвећи.Женесеморајучестобавитинесвесним,
негативнимкорпорацијскимкултуролошкимпраксамаине
видљивимпорукама које доносе успех само онимпоједи
нимчлановима(најчешћемушкарциибелци),којиседобро
уклапајуудоминантнуорганизационукултуру.

Мејерсон(MeyersonD.E.)иФлечер(FletcherJ.К.)наводеда
суженејошувекодговорнеза„мекше“аспектепосла,док
корпорацијска култура и даље високо вреднује чврстину,
агресивностиодлучностсвестереотипеповезанесаму
шкарцима.3Овденијеречотомедасумушкарцикривиза
свеово,нитидаонипрофитирају,јеркорпорацијскомкулту
ромпретежноуправљајумушкарци.Многеорганизацијесе
боредаповећајуразноврсностраднеснагеиједнакостмеђу
половима,такодасесвимљудимаомогућиуспех.

Кључзаконкретнепроменеуорганизацијамајеулидерству,
којемораиматиинтересовањезарегрутацијуизадржавање
разноврсне радне снаге, док промовише и квалификоване
жене.Нажалост,статистикапоказуједакомпанијенеиспу
њавајуциљкадјеречоједнакостиполованарадномместу.
МејерсониФлечерпишудајереткоствидетиженунанај
вишимпозицијама.Увремењиховихистраживањаженесу
чинилесамооко10%вишихменаџерауоквируФорчун500
компанија(Fortune500Companies),амањеод4%кадајереч
онајвишимпозицијама,попутпозицијепредседника,заме
ника председника или директора производње, те мање од
3%главнихкорпорацијскихрадника.4Поразнесуистати
стикезажененационалнихмањина.Иакообојенеженечине
23%раднеснагеуСАДу,заузимајусамо14%положајакада
јеречопословимаменаџера.Афроамеричкеженечинесамо
6%женскихположајанапословимаменаџера.5

С друге стране, 2003. године, мушкараца је и даље било
двоструковишенапозицијамавишегруководећегособља
увеликимамеричкимфирмама,уодносуна1995.годину

3 Meyerson D.E. and Fletcher Ј.К.,A Modest Manifesto for Shattering the 
Glass Ceiling,HarvardBusinessReviewonManagingDiversity,Harvard
BusinessSchoolPress,2001,pр.6793.

4 Исто,стр.68.
5 Исто,стр.93.
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само15.7%.Уевропскимкомпанијама,овецифресувише.
УпрвихФТСЕ100корпорација,6женезаузимајусвега11%
позицијаизвршнихдиректора,8%уФТСЕ250фирмиима
њеод4%умањимкомпанијама.

Такође, истраживање које је спровело Каталист (Catalyst)
потврђуједајенедостатакискустваулинијскомменаџмен
туглавнапрепреказанапредовањеженанаизвршнепози
цијеидауоквируФорчун500компанија,80%вишихлиниј
скихменаџерасумушкарци.7

Ипак,истраживањеЛиндеБебкок(LindaBabcock)саКарне
гиМелон(CarnegieMellon)универзитетапоказалоједасе
самеженечестопостављајуунезавиданположајкадајереч
одолажењудонајвишихменаџерскихпозиција.Истражи
вањеобјављеноукњизиЖе не не пи та јујеуказалонараз
ликуизмеђуполовакадајеречопреговорима.8Чакикада
добијуврхунскепозиције,женеимајуразличитставпрема
преговорима, нпр. у вези са понудом за износплате, 57%
мушкарацајеуспелодаобезбедивишукомпензацију,уод
носунасамо7%жена.

Резултатједасуженезаобављањеистогпосламањеплаће
неодмушкараца.Збогтога,ЛиндаБебкокзакључује:

да се жене осећају непријатно у случају 
„цењкања“,

миследасупреговоринеприкладни,

миследанисуупозицијидатражевишеновца,

или

се боје да то може нарушити њихов однос са 
послодавцем.

Посматраноизорганизацијскеперспективе,компанијекоје
користеиимајусверазноврснијураднуснагуимаћеипред
ностикадајеречоконкуренцији.Иакојебројинтернаци
оналних, пословних жена порастао током година, ако по
сматрамосвакуземљупонаособтајрастсеневиди.Такође,
кадајеречозадацимакојиукључујупрекоокеанскапутова
ња,жененапозицијамаменаџерасуочавајусесадодатним
препрекамазанапредовање,ачестојеслучајдасунајвеће
препреке њиховом успеху и прихватању управо у оквиру
корпорације,аневанње.

6 БерзанскииндексЛондонскеберзе.
7 Catalysт, Census of Women Corporate Officers and Top Earners of the 

Fortune 500,2002.
8 BabcockL.andLascheverS.,Women Don’t Ask,BantamBooks,2007.
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Тре нут ни по ло жај же на ме на џе ра на  
гло бал ном ни воу

Иако жене данас чине више од 50% светске популације,
ипак,ниуједнојземљинечинениблизуполовинекорпо
ративнихменаџера.9УЕвропиженечине43%раднеснаге,
алисуидаљеулошемположајукада јеречотопменаџ
менту.10

Безобзираштосунаглобалномнивоуженезначајнопове
ћалесвојеприсуствоусвимгранамаиндустрије,напредак
текпредстоји.

Поједине земљеизузетноводебригуо једнакостиполова,
пасудопринелеповећаномприсуствуженанависокимпо
зицијама.НапримеруСАДусууправозахваљујућикул
турној политици једнакости полова, послодавции те како
почелиженамаомогућаватинапредовања.

Токомосамдесетихгодинапрошлогвека,францускоправо
суђедонелојезаконкојијеначиниосиндикатепортпароли
маженскогнапретка.ЖенеуЕвропитакођесупрофитирале
захваљујућимерамасоцијалнеполитикеизаконимакојису
ускладусапородицом.УИсточнојЕвропипостављенесу
квоте када је речобројуженаулокалномменаџменту.У
Немачкојженесусвеприсутнијеуполитици.Ипак,упркос
скорашњемнапреткуувећинидржава,напредовањеженау
глобалномбизнисуконстантноје,алиспоро.

СтатистикаКаталиста,њујоршкенепрофитнегрупекојара
диуциљунапредовањажена,говориобројуженанапози
цијидиректорауоквируФорчун500компанија.11

Упериодуод1993.до1996.године,бројкомпанијасабар
једномженомууправномодборусеповећаоса345на417.
Међутим,нареднихпетгодинадошлоједоуспоравањаовог
раста,паје2000.годинеевидентираноусамо434компани
је.Сматраседауколикостопапроменаостанеконстантнау
оквируФорчун500листе,до2027.годинеженећезаузима
ти25%положајаууправнимодборима.Верујућипретход
ном,женеполаконапредују–једнапоједнакомпанијаипо
једнапозицијаунутарње...

9 AdlerN.andIzraeliD.,WhereintheWorldAretheWomenExecutives?,Тhe 
Business Quarterly,London1994.

10http://www.AdvancingWomen2003.org,20.52012.
11Catalyst,op.cit.
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Гло бал не пре пре ке ко је успо ра ва ју на пре до ва ње 
же на у би зни су

Истакнутесунекеоднајчешћихситуацијасакојимасежене
убизнисуконстантносуочавају,какобисештопрецизније
указалонапрепрекекојеженеморајудапревазиђунапуту
каменаџерскомврху.

 Же не се нај че шће име ну ју на ма ње  
иза зов не по зи ци је 

Собзиромдапозицијетопменаџментазахтевајуширокои
разноврсноискуство,укомбинацијисамногимдругимспо
собностимаивештинама,каоиодговорносткада јеречо
профиту и губицима, много потенцијалних извршних ди
ректорасерегрутујеизодређенихобластикојесувидљиве
иодговорне,попутмаркетинга,финансијаипроизводње.12
Овепозицијесечестоназивају„линијским“ипрактичносу
припремазанапредаккатопменаџменту.Женесунајчешће
уонимобластимапословањакојејеусмеренонаљудскере
сурсе,комуникацију,ПРфункцијеилиодносесапотроша
чима.Прелазаксатаквихпозицијана„линијске“позиције
је редак у већини великих компанија, па сеженама исто
времено ускраћује имогућност напредовања имогућност
стицањаразноврсногискуства.13

Менаџмент,посебноуобластимаИТјаифинансијаидаље
севидикаомушкисектор.Овајстереотипможесеповезати
са глобалнимочекивањимаоулозиженекаомајкеипри
марногстаратељапородице.Уобичајенистереотипједаако
сеженафокусиранаподизањедеце,онаћепоследичномо
ратидаузмеболовање,аутимоколностиманикојенеможе
замислитикаоефикасногизвршногдиректора...

По сто је зна чај не раз ли ке у за ра да ма из ме ђу  
же на и му шка ра ца на истим по зи ци ја ма 

Упркосвеликомнапреткуиразнимзаконимакојисукреира
никакобисеспречиладискриминацијакадајеречозарада
ма,женеидаљезарађујумањеодсвојихмушкихколега,за
истипосао.УСАДунајвишеплаћенеженедиректоризара
ђују68центинасвакидоларкојизарадинајвишеплаћени
извршнидиректормушкарац.Укупнасредњавредностпла
тамушкарацаустудијиКаталистабилаје765,000$,докјеу

12GlantonE.,PayGapEndures atHighestLevels,APNews,10.новембар
1998,http://www.wоmenconnect.com

13GlassCeilingCommission–TheGlassCeilingFactFindingReport:Good 
Business: Making Full Use of the Nation’s Human Capital,1995,pр.15.
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случајуженабила518,696$.Великибројфактораутицаоје
наовуразлику,одстарости,прекопретходногискуства,па
сведопреговарачкихспособностивезанихзаплату.14Ипак,
основнадискриминацијајесвеприсутнијаијошувекнепо
стојирешење.

Ис кљу чи ве кор по ра тив не кул ту ре

Факторкојиидаљеутиченанапредовањеженаупослу,а
присутанјеширомсвета,чињеницаједасувећинупостоје
ћихраднихокружењакреиралимушкарци.

УЈапану,например,женесесуочавајусаизазовимаукоји
маменаџментулогезахтевајуирадизабаву,асамазабава
подразумеваконзумирањеалкохолаипосећивањеклубовау
каснесате.Женскеколегеданасимајупозивдасеприкључе
оваквим друштвеним активностима, иако је логично да је
женамасапородицомизузетнотешкареализацијаоваквих
дружењанасвакодневномнивоу.

Унеким јужноамеричким земљамапостоје јаке, неписане
нормеионеуказујунатоштајеадекватнодаженарадибез
обзиранањенупозицијуукаријери.Стога,жененавишим
положајимамогубитиискљученеизактивностипослепо
слаилисемогусамеизузетиизстрахадаћепорушитинеке
устаљенедруштвеневредности.

Жене које функционишу умушки оријентисаној корпора
тивнојкултури,подконстантнимсупритискомдасеприла
годеилидатрансформишусвојстилрада.

Огра ни чен при ступ ин фор ма ци ја ма, кон так ти
ма и огра ни че на мо гућ ност по ве зи ва ња на  

нај ви шем ни воу

Иако је термин Мре жа ста рих мо ма ка15 креиран давно,
овакваинституцијаједанаситекакоприсутнаинајчешће
обухватагрупудиректорабелаца,мушкараца,којиимају
неформални,алиексклузивниклуб,заснованнанивоутоп
менаџмента.Женеиобојениљудигенералнонисуукључе
ни.Комуникацијакојасеодвијауоквируовихексклузив
нихнеформалнихмрежаиндиректно јошвишеучвршћује

14GlantonЕ.,op.cit.
15Термин ‘Old Boys’ Network води порекло још из периода елитних

приватнихшколакојесумоглидапохађајусамомушкарци.Британски
студентисусетрадиционалнозвалиДечацима–Boys,пајетерминOld
Boyуствариознаказадипломираногстудента.Самасинтагмауказује
на везе које постоје између њих, па индиректно означава очување
друштвенихелита.
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постојећестереотипевезанезапол,какопрекошала,такои
прекопричаиоговарања.Билонаголфтерену,улову,током
каснихноћнихизлазакаилиумушкомтоалету,женесуис
кљученеизовихинтеракцијанавишимнивоима,ауправо
овенеформалнемрежемогудапобољшајушансенапредо
вањаиуспеха.

Директориименаџеривишихнивоаволеда запослеоног
когапознају, тештовишеконтактирајусанекимпоједин
цем,већесумушанседанапредује.Нажалост,зажене,већи
деоовог„повезивања“дешавасеуокружењимакојанису
погодназажене,каоштосустриптизклубови,илинаме
стима где се по навицижене једноставно не позивају.На
пример,уИзраелу,жененедобијајувисокечиновеувојсци,
ауправосетакваврстаискустватражизадобијањевисоких
корпоративнихпозиција.16

Последицатогаједаженечестонисуинформисанеомогућ
ностимазанапредовање,нисуприметнекаоњиховемушке
колегеинедајуимседодатнешанседадокажусвојкре
дибилитет занапредовањеиунапређење.Приступинфор
мацијама, који је кључанфактор занапредовање, често је
ограниченнаодабранегрупеилипојединцеуоквирумена
џерскихранговаилирадногместа.Овоможедасепогорша
кадакомпанијанемаформаланпрограмразвојадиректора
илипрогрампраћења,којиексплицитнопосматраунапре
ђењаиповећањазарадазапослених.

Же на ма се рет ко пру жа мо гућ ност да пре у зму 
по зи ци је у ино стран ству

РезултатиАдлерове студије чији је циљбиода одредида
липојединцикојисустеклиМБАдипломунаједнојодсе
дамшколаменаџментауСАДу,КанадииЕвропижеледа
обављају интернационалне задатке током својих каријера,
показали су да је 84% заинтересованих, а разлике између
мушкихиженскиходговорасубилезанемарљиве.17Спро
веденојеидругоистраживањекојејеобухватало686канад
скихиамеричкихфирмикакобисеодредиобројженакоје
сешаљунарадвансвојеземље.Од13.338људи,само3%
јебиложена,доксуонечиниле37%домаћихменаџерских
позиција.18

16AdlerN.andIzraeliD.,op.cit.
17Исто.
18KarstenM.F.,Management and Gender: Issues and Attitudes,CT:Praeger

Publishers,Westport1994.
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Јошједнапрепреказаженекојежеледаоствареинтерна
ционалнукаријеруједауодређенимземљамапостојебари
јеренапутуњиховогуспеха.Женеменаџеринаглобалном
нивоучестоговореоизненађујућимпогледимаиреакција
макојимасуизложенеприликомпрвогупознавањасаколе
гамауАзији, ЈужнојАмерициилинаСредњемИстоку.У
ЛатинскојАмерици,женеговореотомедаутокувеомава
жнихсастанакаилисоцијалнихдогађајамислезањихдасу
секретарицеилиженемушкихколега.Позитивначињеница
сеогледаутомедавећинаженакојерадеуиностранству
наглашавадапрвареакцијаизненађењабрзобивазамењена
професионализмомипоштовањем.Многеженекојесубиле
назахтевнимпозицијамауземљамакојесесматрајунепри
ступачнимзажене,заправосувеомауспешнообавилесвоје
задатке.Неколикочинилацаидетомеуприлог.Пресвега,
одженакоједолазеизиностранствасенеочекуједасепо
нашајупоидентичнимсоцијалнимправилимакојаважеза
људеприпадникеконкретнекултуре.Садругестране,жене
супосебноискуснекада јеречовештинамаприлагођава
њаразличитимкултурама,јеркористемоделпонашањакоји
наглашаваосетљивост,комуникацијуидруштвенеодносе.
Тојевеомаважноуглобалномменаџменту.Кадакомпани
ја јаснодефинишежену, интернационалногменаџера, као
појединцакојиимамоћиподржијекаопредставникаком
паније,порукакојасешаљејејаснаигласидаседискрими
нацијанећетолерисати.

Ма њи број же на не го му шка ра ца уче ству је у 
про гра ми ма раз во ја ди рек то ра као и у  

про гра мима обу ке ко је фи нан си ра ју по сло дав ци 

Каоштојепотврђенокрозвеликибројстудија,кадајереч
ообразовању,обукамаилипосебнимпрограмимазаразвој
кадровависокихпрофила,жененедобијајутоликоприлика
каоњиховемушкеколеге.Овеоколностимогупроизилази
тиизстереотипадаћеженевременомнапуститисвојпосао
како би одгајале децу, па зашто онда улагати новац у по
бољшањењиховихспособностикадамушкарацможебити
боља„инвестиција“…

Без одговарајуће корпорацијске интервенције која би по
већала учешће жена у оваквим програмима и прилика
ма, резултат ће бити тај да ћежене стагнирати на својим
позицијама.
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Кул ту ро ло шки сте ре о ти пи о же на ма на  
гло бал ном ни воу

Женеимушкарцисуједнакиусвојимменаџерскимспособ
ностимаиукупнимспособностимадауспеју.Ипак,напре
довањеженадотоппозицијачестојеспреченоодређеним
предрасудамаистереотипима.

ОдАзиједоАмерике,прекоЕвропе,некиоднајозбиљни
јихиузнемирујућих,глобалнихстереотипасудасуженеу
основипревише„мекане“дабисесуочилесасуровиммена
џерскимизазовима,теданемогубитидовољноагресивне,
паћекаотаквегубитипословеилитакмичарскидухнеоп
ходанзапобеду.

Листапредрасудаједугачка.Такосесматраидаженепра
вепревеликекомпромисекадасуумушкомокружењу,ана
месту руководиоца постају превише мушкобањасте, чиме
удаљавајузапосленеодсебеиузнемирујуклијенте.Стерео
типјеидаимнедостајуквантитативнеспособностипанису
адекватнезатехничкепозиције,каоиданеразумејуцифре
којесетичудобитиигубитка.Даље,дажененисупосвеће
непослукаоњиховемушкеколегеистоганису„материја
ли“задиректорскепозиције.Јошједнаодпредрасудаједа
једномкадаженапостанемајка,њениживотниприоритети
семењајуизтемељаивишесенањунеможерачунатикао
раније.

Жене често бирају да престану да раде и да постанумај
кепунорадновреме.Погрешносхватањејеидажененису
заинтересоване за интернационалну каријеру и зато се не
могуузетиуобзирзаинтернационалнепозиције,каоида
немогудасеизборесакултуролошкимразликамакојесу
присутневанњиховихземаља.Изовогапроизилазидакада
компанијапошаљеженууиностранство,њенасликаимаће
мањикредибилитетудруштвимаукојимадоминирајуму
шкарци.Другимушкарцинећеозбиљносхватитиженског
менаџера.

Какојенасназизаконпротивсексуалногугрожавања,било
шташтосеупутиженинећемоћидапрођебез„надувава
ња“ванреалнихоквира,асвиодносибићепредметиспи
тивања.Женастварапроблеметимештоочекујељубавна
радномместу,тоћепореметитирадноместоиконачнодо
вестидовећихпроблема.Непостојидовољанбројквали
фикованихженакојебисепромовисале.Безобзираколико
напораулажекомпанија, једноставно,непостојидовољно
женасаконкретнимквалификацијамакојесетраже.Једина
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доказанаистинаједасусвинаведенистереотипивишенего
контрапродуктивниурадномокружењу.

Слепистереотиписпречавајуженеимушкарцедаефикасно
радезаједно.Уједно,спречавајуженедарадесамаксиму
момсвојихмогућности, јерсустереотипиактивникада је
речопостављанужене„нањеноместо“.Даље,ониспреча
вајунапредовањеженаупословимаширомсвета,умањују
ћињиховеспособности.Накрају,каоинапочетку,овала
жнаверовањадоводедопонашањакојенеминовнокреира
слабијепословнерезултате.

Ба лан си ра ње из ме ђу по ро ди це и по сла

Упрошлостисеодженаочекивалоданаправејаснеизборе
кадајеречотомедалижелекаријеруилипородицу,аданас
професионалнакаријераиматеринствонеискључујуједно
друго.Балансирањеизмеђупородицеипословногживота
јенајвећабригавећинезапосленихженаштозначидазапо
сленемајкеипак„жонглирају“измеђудвапосла.

Кнајт (Knight) јеинтервјуисаоодређенибројженакоје су
билеилисредњииливишименаџериикојесускоропостале
мајке.Свеинтервјуисанеженеизјавилесудаимјематерин
стводалоновепогледенапосаоидајегенералнотовеома
позитивно.Такођесунавеледаимјематеринстводалоново
самопоуздање, јерим јепружилоприликудасвојелично
стиприкажуинарадномместу.19Кадајеречоусклађивању
дневнихобавезапородицеипосласуштинајеупланирању,
ауправојепроцеспланирањаједнаоднајважнијихфункци
јаменаџмента.

Свакакојенапорноуспостављатиравнотежуизмеђуприват
нихипрофесионалнихобавеза.УСАДу,например,влада
мишљењедапосаоморабитиважнијиодпородичногживо
та,адајеобавезаженедасебринеодеци.Некеженекоје
достигнукритичнетачкеусвојимкаријерамаиприватном
животу,морајудаизаберуједноилидруго.

Европскаунија јеомогућиладасеузмепериододмораод
послакакобисеподигладецабездасекаријерадоводиу
опасност.Многи амерички послови фокусирају се на по
требузапосленихдаимајуприступачнуивисококвалитет
нунегудецеистаријих.Законопородициимедицинском
одсуствуиз1993.годинебиојеодговорназабринутосткоју
супоказалиимушкарцииженеотомекакоћесестаратио
својимпородицамаукритичнимфазамаживота,безризика

19Tanton M., Women in Management: A Developing Presence, Rutledge,
Лондон1994,pр.82.
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одгубиткапосла.Чакиузовајзакон,САДлошијестојина
томпољуоддругихразвијенихземаљакаоштосуФранцу
ска,Шведска,КанадаилиФинска,гдејебригаопородици
институционализована.Многежене,иакоимајумогућност
даузмуодсуствобезгубиткапосла,немогутодаурадеиз
финансијскихразлога.

А шта о све му ка жу ме на џер ке

Имајућиувидусвепретходнонаведено,важнојенагласити
даитекакопостојепримери(изузеци)успешнихженакоје
постављају нове радне норме.Шта је онда тајнањиховог
успеха?Далипосаообављајунадругачијиначин?

Године 1996.Форчун је објавиочланакподназивом „Же
не,сексимоћ“20.Насупротономештобинасловмогаода
инсинуира, чланак се фокусирао на седам најуспешнијих
пословнихжена.Овеменаџеркепредстављајуновуженску
елиту,којамењаначиннапредовањакаврху.Питанезаса
вет како до врха, даље у радунаводе се неке одњихових
препорука.

Ве руј те у се бе–упрошлости,многоженајеосећалопотре
будаприкријесвојуженственост,какобипрвобилевиђене
каоуспешнируководиоци,атекпотомкаоприпадницелеп
шегпола.Уданашњемпословномсветужененесматрају
својполпрепрекоми,упркосчињеницида јерадноместо
махомподутицајеммушкараца,непокушавајудапостану
мужевнијекакобиубрзалеунапређење.

Ра ди те ства ри дру га чи је – завидан број жена је постао
успешан захваљујући чињеници да су уносиле одређене
аспектесвојеличностиупосао,илибиледовољноодважне
дастварирадедругачије.Натајначин,многеодњихсуиз
мениленачиннакојисеуопштерадипосаоуњиховимсек
торима.ЛиндаМарћели (LindaMarcelli), изМерилЛинча
(MerrillLynch),почелаједапродаједеоницетакоштоједр
жаласастанкеуместодаобављапукетелефонскеразговоре.
АнитаРодик(AnitaRoddick)јелансирајућиБодиШоп(The
BodyShop)којијеподигаосвестоживотнојсредининано
виниво,посталамеђународнопозната.

При ме њуј те соп стве ни стил упра вља ња  жене се често
описују као особе које имају отворенији приступ менаџ
менту,ослањајућисенадоговоре,сарадњуикомуникаци
ју, апревазишлесутрадиционалниначинуправљањакоји
подразумева строгу централизацију, контролуи наређења.

20Fortune, Women, Sex and Power, 5. 8. 1996, http://money.cnn.com/
magazines/fortune/fortune_archive/1996/08/05/215465/index.htm
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Многепословнеженесузабринутедаувекприсутнадебата
отомедалипостојемушкииженскистиловиуправљања,
уствариподривастарестереотипеоженамакаоомеканим
менаџерима.

Ка ко укло ни ти ба ри је ре 
 ко је ко че на пре дак же на

Постоје различити програми који помажу укључивање и
напредовањеженаубизнису. Једанодпрограма јесистем
праћења.Аксенчур (Accenture) је на пример 2003. године
биодобитникКаталистовенаградезаиновативнепрограме
којипомажунапредовањуженанарадномместу.Аксенчур
јеразвиоглобалнуиницијативу„Доброместозарадзаже
не“иуоквируњекористивеликибројиновативнихпома
галакаоштосугеографскекартесарезултатима,глобална
истраживања,тепроценеперформанси,којимасегарантује
далидерствокомпанијеостајеодговорнозарезултатеини
цијативе.Овајпрограмјеизузетанјеромогућаваженамада
узмуурукесвојекаријереипокренуседовишихлидерских
улога.21

Јошједанодпрограмакојијепопуларанукомпанијамакао
штосуИБМ,Кодаки3Мјестемрежазаподршку.Структу
ра подршке подразумеваженскемреже које помажу да се
унапредекаријережена.Битнојенагласитидатрећинасвих
Форчун100компанијаразвијајууправооваквемреже.

Свакако,нетребазаборавитинипрограмементорства.Ис
траживањасупоказаладауправоменторствоимакритични
значајзадаљиразвојследбеника.Менторствоседефинише
каооднособукеисарадњеизмеђуискуснијегбизнисменаи
мањеискуснеособекојажелиданаучиштовишеоодређе
номпослуидобиједрагоценувидунекеодфинесабизни
са.22Многистручњацитврдедаједоброимативишеодјед
ногменторауоквируорганизације,тедатименторибудуна
различитимнивоима.

Ипак,откривеноједамушкарцииженементорствогледају
наразличитеначине.Честојезаженутежеданађеодгова
рајућегментора,негоштојетослучајкодмушкараца.Упо
следњихпаргодинапојавилисусемногиинтернетсајтови
којиженаманудемогућностидасеумрежеунетрадиционал
номокружењу.Америчкауправазамалапредузећаоформи
лајепосебанпрограмотворензасвежене,којијеусмерен

21http://www.catalyst.org/publication/46/accenturegreatplacetoworkfor
women,13.4.2012.

22http://www.AdvancingWomen2003.org,op.cit.
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на помагање и давање савета женским предузетницима и
онимакојисуупроцесудапостанусамосталнипредузет
ници.Накрају,„Посаокојитектребадасеуради“јетакође
значајанпрограм...

За кљу чак

Компанијеморају да преузму одговорност за потпуно ин
тегрисањежена у радну средину и на свим лествицама у
хијерархији.Дуготрајанциљјестеравноправностполована
послу,аонасепостижеједнакимшансамапризапослењу,
једнакимплатама,једнакиммогућностиманапредовања...

Помоћ у реализацији оваквих захтева огледа се кроз су
гестиједа: (1)штовишеженаимушкарацарадиодкуће;
(2) више жена оснива своје компаније; (3) треба развија
ти социјалнуполитику значаја породице која подразумева
плаћениодморзасвакогродитеља,сагарантованимпослом
наконповраткаи(4)требаомогућитиразличитевидовеза
послења:скраћенорадновреме,раднауговор,привремене
илихонорарнепослове.

Развојтехнологијаукомбинацијисапријатељскинастроје
нимкорпорацијамаомогућилиби,какоженаматакоиму
шкарцима,дарадеодкућеисамимтимпроведуквалитет
нијевремесасвојомдецомилистаријимукућанима.Имејл,
факс,видеоителекомуникацијаомогућавајуда запослени
будупродуктивниикодкуће.Каорезултат,имајкаиотац
имаћевишевременадасепосветеодгојудецекаоидапо
делепородичнеобавезе.Истраживањаговоредајевећина
жена, садашњих предузетница, покренула сопствени би
знисукризнимпериодима,јерсубилепринуђенедаодго
ворностзасопственуегзистенцијупреузмунасебе.Циљје
дасеженеокренупредузетништвуикаднемајуегзистен
цијалнихпроблема.Оваквиначиниобављањапословадају
могућностродитељимадакомбинујупословниипородични
живот.Многојеинтелигентнихиобразованихженакојесу
изабраледаостанукодкуће,јерсумораледабирајуизмеђу
породицеипосла.

Наженамајепресвегадаверујуусебе,даимтаверабуде
водиља,да„узмуурукесвојекаријере“идасеизборе за
својепозиције.Женесудовољнојакедатоучине.Наком
панијамаисамомдруштвуједаселишепогрешнихстерео
типа,дазаборавенабилокакаввидполнедискриминације
и дајуженама једнакушансу за напредак, усавршавањеи
унапређење каријере. Примери успешних жена менаџе
радоказујудаженетомогу,уколикожелеиуколикоимсе
пружишанса.
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THECULTURALPOLICYOFGENDEREQUALITY

THEROLEOFWOMENINGLOBALBUSINESS

Abstract

Our time,nomatterhowmodernand liberal it seems,still raises the
question:Doesculturalpolicyofgenderequality in the21st century
really exists or gender discrimination still prevails, both in some
culturesandinbusiness?Womenadvanceslowlyinthebusinessworld,
theyarepaidlessthantheirmalecounterpartsandtheyneedmoretime
andefforttoreachthedesiredpositions.Inbusiness,especiallyaglobal
one,womeninhighpositionsareveryrare.Theprejudiceisthatwomen
arenot“cast”forleadership,thattheyaretooemotional,andthatthey
lackthepower...Isthisreallythecase?Whydon’tmorewomenreach
topmanagement positions?The aim of this paper is to answer such
questions,toindicatethepositionofwomeninglobalbusinesses,the
opportunities, challenges andobstacles thatwomen face inbusiness,
theirabilitytobalanceworkandfamilyandfinally,togivedirections
how to use cultural policy in removing barriers for advancement of

women.

Keywords: cultural policy, women, business, management
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РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА
Бурнеидубокедруштвенепроменеуданашњемсветуод
ражавајусеинакарактерсавременогкапитализма,којипод
корпоративним утицајем и глобалним тржиштем делује и
напреображајосталихдруштвенихагенаса.Индустријско
новинарство нема милости, сензационализам и таблоиди
зацијаизбијајуупрвиплан,доксеистинаиетичносткао
негдашњеврлинепрофесијепотискујуспиновањемимани
пулативношћу.Отудамедијипостепеноисамипостајудео
корпоративних елита, пристајући на служење арканским
центрима.Уместозаштитникајавнихинтересаониполако
постајусредствопритискамаса,чијиимјепристанакнео
пходандабисеконзервираламоћуправљачкихелита.Се
ријатекстовакојиговореоглобализацијиимедијимаимаза
циљдапрепознапроменекојенамседешавајуумасмедиј
скомокружењу,посебноизугладемократизациједруштваи
креирањакултурнихматрицакојеизњихнастају.

Текст„Медији–артиљеријаглобализације,иликакоживети
у‘тоталитарнојкултури’која‘делујекаопроизводњапокор
ности’“СлободанаРељићајестудијскиконцептуализована
критика новог светског поретка у комуникационој сфери.
Уочавајућинемоћкасног капитализмада артикулише еко
номскетокове,ауторфокусусмеравакамедијимаињихо
војприкривенојулозиубеђивачаипропагандиста.Отудаи
ставдасу„глобалнимедијидеофалангекоја јеустројена
дабичувалаиповећавалатранснационалноцарствобога
тих“,укојемнеколикостотинапојединацарасполажеимо
виномвећомнего скорополовина светског становништва.
Низанализиранихслучајевауфункцијијејачањаинтензи
тетахипотеза,којеводеспецифичномтоталитаризмусвести
и управљањанавикама, обрасцимапонашањаиидентите
тима.Новипоредакјесуровпремаобичномчовеку,посеб
ноакосенијеуклопиоудухпромена,докмедијскеслике
спектакуларношћуибљештавиломзаслепљујуразум,тако
дамасепостајуробовиновогинформативногпоретка.

Дилемадалије„Дигиталниполис–оазадемократијеили
сајберутопија“,израженаурадуРадивојаПетровићаиЗо
ранаЈевтовића,каодајелогичкинаставакпретходногтек
ста. Криза новинарства истиче битку за рејтинзима и ти
ражимаупрвиплан,новинарисекалкулишукаотрошаку
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функционисањумедијскогменаџмента,доксеучешћегра
ђанинакаосубјектаполитичкогживотаминимализује.Ди
ректан,огољен,арогантанпритисакдржаве,власникамеди
јаилиоглашивачарезултирастављањемпотрошачауцен
тар интересовања, тако да забава, индивидуализам и нар
цизам господаре масмедијским токовима, таблоидизујући
јавнипростор.Ауториуочавајукакосеулогапубликеудобу
дигиталнихмедијакоперниканскимења, јер,наконперио
да традиционалнепасивностииконзумеризма, онадобија
шансулаганогпреузимањаактивнеистваралачкепозиције.
Решењевидеупојавимултимедијалнихсервисасавеликим
бројемкомуникационихапликација,чимесеомогућавакул
турнаиполитичкаразличитост,рађањеглобалногдигитал
ногполиса,умреженогиотвореногзасвакогпојединца.То
јеипоследњашансазаопстанакдемократије,причемуће
сеновинарствоисамомењати,враћајућисеизворнојмиси
јислужењаобичномчовеку.

ЗоранАрацкиистражујепроменеуекономској,политичкој,
културној и медијској сфери настале појавом глобализа
ције, посебно се задржавајући на проучавању ефеката ко
ји су створенинизовима технолошкихпреображаја.Текст
„Мас–медијикаоглобализацијскигубитници“констатује
какоглобалнипрофитсвевишеугрожаваначелановинар
скепрофесије,посебноуобластитрадиционалнештампе,
предвиђајућикакоћеикоделектронскихмедијавременом
доћидоосипањаисегментацијепублике.Новетехнологије
развијајуиновуинфраструктуруупроизводњи,обликовању
идистрибуцијиинформација,алисеуњиховојосновиувек
налазеинтересикапитала.Мултинационалниконгломерати,
узнеколикомоћнихдржава,информативновладајусветом,
констатујеаутор.Занимљивдеотекстајеионајкојиодсли
кава медијски пејзаж на Балкану, где се уочава слабљење
позиције националних емитера и тихо заузимање комуни
кационогпростораодстраневеликихмедијскихкомпанија.

Драган Никодијевић у раду “Медијска конгломеризација
као део глобалних промена у корпоративном управљању
иорганизовању“истражујепозицијуиулогемедијаугло
балнимпроцесима.Констатујућикакомедијскапродукција
свечешћепостаје„предметнепосреднеекономскеекспло
атације“, аутортрага заодговоримао „променамаиупра
вљачкоорганизационим корпоративнимпрестројавањима“
које неизоставно воде масмедијским конгломеризацијама.
Институцијеновогтипаимајупривременикарактер,уочава
аутор,такодасе„управљање,уместонанепосредниувиди
„распонконтроле“,очемујеговориоТејлор,ослањанане
куврсту„паноптичкогнадзирања“.Занимљивајеитврдња
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како„измеђуонихкојисунепосредниизвршиоцииупра
вљачкихструктурапостојитрансакција,анеоднос“,чиме
сеиндиректноасоциранатржишнукатегоријуинформације
каопревасходнувредност.Новодобапроизводњуипромет
информацијавидикаодруштвенипотенцијал,штомасме
дијскимконгломератимадајеулогуснабдевачавестима.

ВеселинКљајићиСараДоневски,критичкипреиспитујући
улогудокументарнихформиусавременомновинарству,по
казујукакосекриза,превасходноглобалнихштампанихме
дија,можеизбећи,алинеговањемврхунскеинтерпретаци
је,узпомоћдубинскихистраживањаикроздокументарно
посредовање.Урадуподнасловом„Наративносткаогло
бални трендновинарскихдокументарнихформи“ ониме
тодолошком анализомнаратива документарних репортажа
популарног часописаNationalGeographic уочавају компо
зицију,темеханизмепостојањаинтенционалности,изчега
происходиобјашњењеначинањиховогделовањанасвести
осећањареципијента.Новадокументаристикауглобалном
окружењу препознаје се као тренд storytellinga (причања
прича),астудијаслучајауказујенанемерљивутицајкојисе
натајначиностварујенавишемилионскупублику.

Интернет у симбиози са дигиталним платформама нуди
мноштвоновихформи комуникацијског деловања, о чему
вишеможетепрочитатиурадуЈеленеРадовићЈовановић
„Новимедији:идентитетиглобалникултурниентитет“.Ка
косеконстатује „моћимогућносткомуникацијскихплат
форминовихмедијапревазишла јесведосадашњеоблике
брзогудруживањаипозивањанастварнуакцију“,штоства
раиновеодносенарелацијиприватнојавно:„електронски
трагјенеизбрисив,немогућејеобрисатиподаткеолично
стима,штозначидајенемогућеприкритипрошлостиса
чуватиличнуприватностидискрецију“.Природакултурне
глобализације јесложена,вишезначнаинеуједначена, али
„доксумеђународнекомуникацијеранијезависилепрвен
ственоодтранспортнетехнологије,данассеонеослањају
на нове медијске комуникацијске платформе“. Културни
контактипостајуглобални,националнеграницесеуруша
вају,доккултурниидентитетитрпеударе,исамисемењају
ћиподналетимаглобалнихкомуникационихсадржаја.

ВећинааутораприлогакојиуКултуриговореоовимпро
менамасузначајандеосвојихкаријерапровелиуводећим
српскимредакцијама,такодањиховаразмишљањанемају
самотеоријскиоквир.Акосунаснекадаучиликаконови
нарствопредстављапогледкрозпрозорнасамживот,данас
бимоглидаконстатујемокакојеокнојакозамућено,свече
шћекаопоследицакреиранихинтереса.
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МЕДИЈИ – АРТИЉЕРИЈА 
ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ

КАКО ЖИВЕТИ У ТОТАЛИТАРНОЈ 
КУЛТУРИ КОЈА ДЕЛУЈЕ КАО 

ПРОИЗВОДЊА ПОКОРНОСТИ
Сажетак:Глобализацијасветскеекономијеиуспостављањегло
балног друштвадонело је у историји незапамћен јаз између бо
гатихисиромашних.Овадиспропорцијачиникасникапитализам
изузетно нестабилним и постаје разлогоммогућих великих дру
штвенихпромена.Глобалнизападнимедијисуупрвојлинијиод
бранетакоуспостављеногновогсветскогпоретка.Медијскаин
дустрија једеоробуснепропаганднемашинерије којапроизводи
оправдањезастање,алиучествујууприпремамаратоваивођењу
војнихоперацијапротивоних,билогдеусвету,којиугрожавају
stаtusquо.

Кључнеречи:касникапитализам,спектакл,експерти,терори
сти,rеаltimеnеws,тоталитаризам

I

„ВекјезапочеоЗолиним‘Оптужујем’које јеуимеправде
и слободе, на ступцималиста ‘Орор’ (L’Аurоrе) прозвало
јавност.ЗавршаваселажниммасовнимгробницамауТеми
шваруивидеоиграмауЗаливу“1.Измеђутадваглобална
крајпуташапрошласудвасветскарата,двепослератнеоб
новеидвапланетарнекампањеда„ратавишеникаднебуде“

1 БалФ.,Моћмедија,Београд1997,стр.65.
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и небројено заклињања да ћемо, коначно, да „изградимо
хумансвет“.

УстварностисмосведаљебилиодЗоле,акриковикаоонај
Камијев1945:„Гладзановцемиравнодушностпремапле
менитимстваримаучинилисудајеФранцуска(читај–свет,
С.Р.)ималаштампукојој је,узреткеизузетке, јединициљ
биодаојачамоћнеколицинеи јединанамерадаобесцени
одважностосталих”2свесусеслабијечули.Таквипокушаји
супохрањениупрашњавимкњигамапополумрачнимби
блиотекама,ањиховнапоруданашњемзападњачкомдру
штву изгледа као бајка из дечјих сликовница, за коју сви
„знају“дајеплоднадреалнемаште.

Ачувенасцена„масовнихгробница“биојезаједничкирад
великихорганизација,чијаделанисузабајке.3Конкретно,
тусусекаодиректниизвршиоцинашлиЦИАиСиенен:
ЦИАрежисерисуубрзавалигласинеомасовнимгробница
мауТемишваруукојимајебило„око4.500тела,масакри
раниходстранетајнеполицијезасамотридана“;такосе
појавила „слика непознатог човека који плаче над телима
својемајкеисвогдетета“упрвомплану,аизањегауредно
поређана„колона“лешева4.Послећесеиспоставитидачо
веккојиплачеимртваженанисуродитељимртвогдетета,
дасликанилешевинису„жртведиктаторскогрежима“,да
јемајкаумрлаодцирозе јетре,адетеоднеизлечиведечје
болести.Светонијебилопрепрекадасесмишљенапревара
хитно ставиу телевизијскеBrеаkingNеwsСиенен и јави
светукаонесумњиваистина.

Запотребевеликогглобалногспектаклатогдецембра1989.
удигиталнимуралразапетизнадпланете„убачена“јеи–
ВеликапотеразадиктаторомЧаушескуомизломвештицом
Еленом.Кадипакстижемодозавршнесцене„суђења“,ви
димодарежисери„нисуодовогасвета“,јерспектаклоста
вљајубезвеликихзавршнихсцена.Текдвојепрепаднутих
старијихљудиитужиоциизсенкекоји,какојезаписаона
интернетуанонимнициник,„изговарајуовешталефразеса
чињенеодречизакојејеPаulVаlеryговориодаимајувећу
ценунегосмисао:геноцид,демократија,слобода“.Наравно,
оникојиислеђујусускривени,„ноћнезнаданштаноси“,
али каошто то у оваквом глобализованом и ослобођеном

2 КамиА.,Моралиполитика,Београд2004,стр.45.
3 БалФ.,Моћмедија,Клио,Београд1997;EwenS.,Pr!Asocialhistoryof
Spin,NewYork1967.ГалбрајтЈ.К.,Новаиндустријскадржава,Загреб
1970.

4 TimisoareMassacre, Iconic Photos, 30. avgust 2010,www.iconicphothos.
worldpress.com/2010/08/30/timisoaremassacre/
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моралнихобзирасвету,поправилу,бива,понесенискуше
њем славе, један од иследника доцније ће продати видео
касету‘суђења’,накојојсепојављујуилицаонихкојису
игралисудијеЕlеniиNikоlаеu“5.Идоксевеликамедијска
потера, коју је страсно и са примереном мржњом пратио
читав„цивилизованисвет“,окончавалаприказивањемизре
шетанихтелаиотрежњујућихфлекакрвипомусавомсне
гу,јошсусамолокалнидоносиоцидемократијеи„братство
интернационалнихусрећитеља“поинерцијинастављалида
намртве„звери“додају„компромитујућиматеријал“којије
постајаосвебаналнији.

Испоставићесе,дајетобилоијединоштосуонинамера
вали дадајународу„саПолупериферија“ (какобиу гло
бализованомсветуситуираоевропскиИстокИмануелВо
лерстин).Свештосуотворенихсрцадочекиванипобедни
цибилиспремнидадарују,билисудемократскисимболии
имагинацијаслободе.Глобалнимедијисуутомпроцесудео
фалангекојајеустројенадабичувалаиповећавалатрансна
ционалноцарство,укоме„најбогатијих358људинасвету
поседује једнакобогатствокаои45%светскепопулације,
или2,3милијардељуди.Јошшокантнијаодовејечињени
цадапрватрисветскамилијардерапобогатствупоседују
богатство једнако здруженомбогатству свихнајнеразвије
нијихземаљасвета,укојимаживи600милионаљуди.Ова
статистикаозначаваогроманодливбогатстваиресурсаиз
сиромашних земаља у богате, и од сиромашних богатим
појединцима“6.Одливбогатстваиресурса,штојеосновни
циљчитавогпроцеса,учинићедадемократијаекспортована
наевропскиИстокдугонећебитимањемусаваимањесу
морнаодсценекрвавогснежногдвориштаудракулијанској
недођији.

II

Та1989.показаћесвубеду„идустријесвести“иједносмер
ностпроизводнихпогонахипертрофиранемедијскепродук
ције.Док јеЗападхистеричнославиопобедунадкомуни
змом,пажљивијимпосматрачима7постајало је јаснодасе
Марксова дијагноза из 1848. још једном историјски вало
ризовала.„Гдјегоддаједошланавласт,буржоазија...није
оставила између човјека и човјека никаву другу везу осим

5 Вишеу:СтошићА.,NicolaeiElenaCeausescu:20годинаодреволуције,
2009,стр.45.

6 ХикелЏ.,Златнагреда,у:Краткаисторијанеолиберализма(икакоби
сеистамоглаисправити),НовиСад2012.

7 МеђукојимасусвакакоХобсбаум,2002;Валерштајн,2005;Греј,2011.и
други.
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голог интереса, осим безосјећајног ‘плаћања у готову’...
Онајеличнодостојанстворастворилаупрометнојвријед
ностиинамјестобезбројнихповељамапризнатихиизвоје
ванихслободаставилаједнубесавјеснуслободутрговине...
Буржоазијајесасвихдотадашњихдостојанственихпрофе
сија,накојесегледалосастрахопоштовањем,скинуласве
тачкуауреолу.Онајељекара,правника,свећеника,пјесника
иучењакапретворилаусвојеплаћененајамнераднике.“8

Доксете1989.карневалскиславио„коначнитријумфлибе
рализмакаоидеологије“повељеослободи,славнедеклара
цијеислободарскичиновислужилисудаприкривајутри
јумф„гологинтереса“, али су– то вишеинијеистројска
иронијаиодсамог„победника“прикриледаје„топотпуно
погрешноопажањестварности.Сасвимсупротноодтога,ти
истидогађајичаквишеобележавајуколапслиберализмаи
нашдефинитивниулазакусветпослелиберализма“9.Меди
јисуутојисторијскојситуацијидалинемерљивдопринос
„потпунопогрешногопажањастварности“,акадбистари
Маркспоновонаводиосписак„достојанственихпрофесија“
којесуосталебезореолаипретворилесеу„плаћененајам
нераднике“,ондавишенебимогаодаизбегне–новинаре.

УантикомунистичкојхистеријиЦентра1989.набилдовани
„слободнимедији“сукумовалиивеликимисторијскимгре
шкамакојећезападнуцивилизацијукоштатидалекосежних
стратешких промашаја. Тако је потпуно потцењен значај
разрешењакинескогунутрашњегсукобакојисеујавности
видео као протест студената на Тјенанмену. Самоуверена
пропагандајетајдогађајпаковалакаомасакр.Безбројпута
јеемитованаслика:студентубелојкошуљиисазавежљајем
уруцистојинасабласнопустомтргуиспредпеттенкова...И
нијесеостављаломестасумњидасусегусеницеследећег
момента подмазивале крвљуневиних који су умирали „за
демократију“.

Две деценије касније, „Викиликс“ ће објавити тајне изве
штајеамеричкеамбасадеуПекингуизјуна1989.„Дипло
матске депеше... показују да током протеста на Тргу Тје
нанмен... кинески војници нису пуцали на демонстранте,
штоделимичнопотврђујеверзијудогађајакинескихвласти,
пише британски лист Дејли Телеграф“ (РТС, 2011). Кон
кретно:„НасамомТјенанменубиојечилеанскидипломата
који јеамеричкимколегамапомагаокаоочевидацпослед
њихчасовапродемократскогпокрета.‘Онјепосматраокако

8 МарксК.иЕнгелсФ.,Комунистичкиманифест,Београд1945.,
стр.3132.

9 ВалерштајИ.,Послелиберализма,Београд2005,стр.9.
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војскаулазинатргинијевидеоникаквомасовнопуцање...
Онјерекаодајевећинавојникакојисуушлинатргзапра
вонаоружанасамоопремомзаразбијањедемонстрација–
пендрецимаидрвенимпалицама;њихсуподржавалинао
ружанивојници,наводисеудепешиизјула1989.године.“

ДејлиТелеграфјеобјавио„дајепоследњидописникБиБи
СијаизПекингаЏејмсМајлс (ЈаmеsМilеs)2009.признао
даје‘пренеопогрешанутисак’ида‘нијебиломасакрана
Тјенанмену’.‘ДемонстрантимакојисујошбилинаТргукад
јевојскастигладопуштеноједаодупослепреговора.Није
биломасакранаТјенанмену,алијебиломаскарауПекин
гу’,рекаојеМајлс“.Иповодомгодишњице„масакра“2009,
објављиванојеТhеrеWаsNо‘ТiаnаnmеnSquаrеМаssаcrе’,
штојенаслов„покајничке“исповестиСиБиЕсовог(CBS
Nеws)  извештача „с лица места“ Ричарда Рота (Richаrd
Rоth).  Западнасамообманакоштаћеихпревиђањапотен
цијалаКине.

Међутим,Полупериферијаћетекосетититерормедијско
пропаганднеиндустрије.Произвођачи„истине“(БиБиСи,
Дојче веле и друге пропаганднимедији западних држава)
основаћеаdhоcшколеновинарства,обуке,модернизације
програма,хармонизацијудемократскетранзицијеилокал
них медија; државне и приватне фондације ће учитељски
утицатинаревизијепрограмаобразовањановинараимедиј
скихделатника,аупроцесуприватизацијезападникапитал
подржаванвладинимпрограмимапокуповаћепрофитабил
наипотенцијалнамедијскапредузећаасвештосенебуде
уклапало умодел покоравања „ослобођеногИстока“ биће
гурнутоустрану.10Локалномстановништвућесетообја
шњавати„неуспеломприватизацијом“.

Светионици„слободногинформисања“ћеорганизоватихи
љадепрозаичнихкурсеваза„новинареудемократскимпро
менама“;културнообавештајнеекипе„школановинарства“
БиБиСија „реформисаће“ десетине националних јавних
сервиса;такоћепропаганднообавештајнакомпоненатакоја
јеуновинарствубилаприкривенисегмент,превладатисамо
новинарство11.КаоштојеЗападнаколонијализованимпро
сторима бившег комунистичког блока „реформисао“ тајне
службе,демонтирао„црвене“војске,профилисаополиције
иуниверзитете,такосуимедијскисистеми–посталињи
ховителедиригованипропаганднипогони.

10Видиу:РељићС.,Одумирањеслободнихмедија,Београд2011,
стр.121135.

11МаршалТ.,Играсенки,Београд2002.
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III

Учувеном„рушењуБерлинскогзида“,главниамалгамније
биолажкаоТемишвариТијенанмен,алипретварањеједне
украјњојлинијиоперетеу„спектаклослобођењабезгра
ница“(окончано13.јуна1990.)симболизоваћесвулапидар
ностисторијекојајесејанаиз„демократскогсвета“.Итим
пројектованим одушевљењем Запад ће прекривати знаке
сопственедубокекризе.

Техникерадаглобализованемедијскеиндустријећесеуна
пређиватиитехнолошкииметодолошки.ЗаратуИраку,на
пример,Пентагонјерегрутоваочету„војнихексперата“,за
јавност„независних“,акојисууоперацијидеоспецијалних
пропаганднихјединица.Акадјепообављеномпослудошло
наредритуалнојавнопрање„образ“важнихипотребних
и за будуће операције „независних медија“ – експерти су
проказаникаоједнократноупотребљениплаћеници.

“Њујорктајмс“(20.април2008.)нијежалиопросторадаоб
јавиправуистинуподнасловом:„Машинавести–Позади
навојниханалитичара:скривенарукаПентагона“(Меssаgе
Маchinе – Bеhind Мilitаry Аnаlysts, thе Pеnаtgоn’s Hiddеn
Hаnd,byDаvidBаrstоw).Одједномиз„океанаистине“ко
ји је окруживао рат уИракунаповршинуизбијају „орке
страција“,„трансформацијааналитичараутројанскогкоња
умедијима“,атосесазнајекадједоправедног„Тајмса“из
ненада„исцурело8.000странаимејлпорука,транскрипта
изаписа.“12Типичноамерички.Увек„процури“кадјепо
саообављен.Иондасеоноштовишенемаупотребнувред
ностампутира„надемократскиначин“ипостајеколомаст
заподмазивањемеханизмакојиостаједарадидаље.

„Напочетку2002,употајијеспремандетаљанпланзамо
гућуинвазијунаИрак...ВећинаАмериканаца,показивала
суистраживања,нијебилазаувлачењеземљеуратбезја
сневезесанападом11.септембра.ПентагониБелакућасу
веровалидабивојнианалитичаримоглиодигратикључну
улогу“,објашњава„Њујорктајмс“.„Тимзапреокрет“јеби
ла,уплаћеничкувојску,регрутованачетаод„75пензиони
санихофицира...НајвећиконтигентјеповезансаФоксњу
зом,пасаЕнбисииСиенен,аондаисаосталиммрежама
којеимају24часовнипрограм.Аналитичарисутакођепри
кључениСибисииЕјбиси...некисугостовалиурадио
програмима,алисуиписалиоpеdкоментареуновинама,
давалиизјавезамагазине,вебсајтовеиновине“.Најмање

12BarstowD.,MessageMachine–BehindMilitaryAnalysts, thePenatgon’s
HiddenHand,NewYorkTimes,2008.
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деветњихјеписалоиза„Њујорктајмс“,скрушенојепри
знаодневниккојисесматранајугледнијимуданашњемсве
ту.„Ујесениузиму,какосеближилаинвазија,Пентагонје
аналитичареусмерионанаглашавањеопасностикојапрети
изИрака. Главна чињеница биће претворена у општепри
сутнумантру:Иракпоседујехемијскоибиолошкооружје,
развијаојенуклеарнооружје,асветоједногданаможедоћи
урукеАлКаиде;инвазијабиморалабитибрзијефтин‘рат
заослобођење’.“Иусептембру,поплану,свејебилоспрем
но.Аналитичари су већ имали „поверљиве“ (како се зову
проверене)информације,а„сагосподиномРамсфелдом(др
жавнисекретарзаодбрануСАД)већсусесрели18пута,
алитојебиотекпочетак“13.

У том мутљагу од нафтног бизниса, војноиндустријског
комплекса, државнихпослова, војнихоперација, политич
ких интереса, ствара се паралелни систем информисања
такоштоПентагонплаћастотинехиљададолараприватној
фирмиОmnitеc Sоlutiоns,да „храни“ аналитичареимеди
је  од чувеногшоуа „ТhеО’RаillyFаctоrдо интервјуа за
DејliintеrlејkуМонтанисатиражомод20хиљадапримера
ка“.Принципомосмозесеиздоминатнихамеричкихмедија
истелажиширенасвечетиристранесвета.Накнадномана
лизомОmnitеcSоlutiоnsизвештаја,сазнајеседааналитича
ридобијајујаснеинедвосмисленепорукеидаонепостају
вести. Једног дана „господин Рамсфелд је написаомемо
рандумусмеравајућигрупноинтересовањенаглавнетачке.
Двесубилеподвучене:

‘Усмерите сена глобалниратпротив терора– 
несамоИрак.Ширират–дугират.’

‘ПовежитеИракиИран.Иранјепреокупација.
АкопаднемоуИракуилиАвганистанутоможе

помоћиИрану’.“14

Такотораде„независнимедији“.Такосеправедубокоумне
анализеиферинезависнепроцене.Промишљено,плански,
патриотски.Никогаувеликимкампањаманезанимачиње
ницадатоамеричкадржаварадијошодотимањаКубеод
Шпанаца,крајемXIXвека.Кадсемирвишенијемогаото
лерисати,15.фебруара1898. америчкивојниброд„Мејн“
који је био укотвљен у хаванској луци – експлодирао је!
То ће се после испоставити као „амерички специјалитет“
 од „Мејна“ до Рачка, лажне приче оСадамовом оружју,

13BarstowD.,MessageMachine–BehindMilitaryAnalysts, thePenatgon’s
HiddenHand,NewYorkTimes,April20,2008.

14Исто.
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разарањаЛибије,алисвакипутојачаненовомтехнолошком
подршкомисвенеумеренијимцинизмом.Те1889.тоније
моглобезописа„ноћибезмесечине“укојојодјекнестра
шнаексплозија.Дојутрајебродпотонуо...Изводејевирио
само део олупине.Шпанци су одмах саопштили да они с
тимнемајуникавевезеипонудили–независнусудскуис
трагу.Иконезна„случајМејн“,данасзнадасуамеричке
властиодмаходбиленезависнуистрагу,аамеричкеновине
истогтренабеззадршкезапочелекампањуо„деловањутај
нихнепријатељскипакленихмашина“.Њимајесветолико
очигледнодасесвидокази,питања,чињеницеодбацујукао
смрдљивсир.ИускоросетајчиннадчитавомАмериком–у
новинама,наулицама,ухоловимаКонгресапретвараурат
нипоклич:„НезаборавитеМејн!“Ирешењесесублимира
уништадужислоган:„Шпанцеупакао!“

Послеспаљивањаирачкеземље2003.иотпремањаСадама
Хусеинаупакао,портпарол„Фоксњуза“јерекао,новинару
„Њујорк тајмса“да сераскринкајулажљивианалитичари,
дањегови „шефови компаније ‘одбијају да будудео’ овог
текста“. Јасно.И чему?Али „либералнији“Сиененнеће
пропуститиприликуданапоменекакоони„готовотриго
диненисубилисвеснидајеједанодњиховихглавнихана
литичара, генералМаркс,биодубокоуплетенупословес
Владом,укључујућиипословевезанезаИрак“.

Кад је Сиенен унајмио пензионисаног генерала Џеј
мса Маркса 2004. он је имао руководећу улогу уMcNeil
Technologiesувођењувојнихиобавештајнихпослова.Иако
биСиенен,безсвакесумњесазнаозаовакавуговорнеке
руске, грчке или кинеске телевизије и извргао га општем
јавномруглу,овомујенанекичуданначин„промакло“.Ка
ко?„‘НисмомистерМарксуондапоставилипитањакојаје
требалодапоставимо’,објасниојеСиененуписменомса
општењу.“15АгенералМаркссеискреноизненадио,јерни
штаувезињеганијебиланикаватајна.Напротив.Онјеза
својуфирму„интензивнорадионареализацијиуговораод
4,6милијардидоларазаангажовањенахиљадепреводилаца
заСједињенеДржавеуИраку“.Аликадједошаотренутак
растанка2007.Сиененнијечасионичаса.„Увиделисмо
коликосуњеговипословиширокииодлучилиодтогвре
менадатребадапрекинемонашеодносесњим,саопштио
јеСиенен”(Барстоу,2008).Ништалично.Посаојепосао.

15Исто.
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IV

Касникапитализамкојиусебиносидокрајњихграница
заоштренуМарксовујош1848.уоченузаконитостдакапи
тал свакиуспон завршавадубљимипогибељнијимпадом
друштвојенарушеногимунитетакојисевишенеможеви
тализовати технолошким прогресом. Напротив, подижући
технологију, оно се систематски самоугрожава. Парадок
сално,ширифронтсамоуништења.“Послеземље,мора,ва
здухаисвемира,информацијапостајепетадимензијарата”,
констатује Зоран Јевтовић у разматрању о “масмедијском
преображају теоризма у глобалном поретку”. Међутим,
каоштодруштвокојејеунапређивалосредстваиоружјада
би колонизовали народе, територије и богатства, ризикује
да постанежртва својих преображених колонија  које су
усвојилеистатехнолошказнања,абилошкисудоминантне
такоиинформативнасредства(масовнимедијикаооружје
латентногтоталногспецијалнограта)постајусредствате
рора над “белим човеком”, а колонијама намењени “слат
киотров”иматрансграничниток. “Амнезијаи анестезија
јавности,којасевештиммедијскимтриковимаиподвалама
усађујеусвестаудиторијума,наконкраћегвременавраћају
секреаторимасабумерангдејством.”16

Цивилизацијасликеисимбола,штојепостаомодерниЗа
пад,нападнута јебашуАхиловупету,штосутерористи
каојединимогућодговорусистемубезреалнеопозиције,
научили управо из западњачке рационалне суровости. Те
ористима недостаје западњачко лицемерје, али питање је
коликобионобилофункционалноупостојећемсистемуи
успостављеним токовима.А “крв и смрт најбоље подижу
тираже и рејтинге, због чега тероризам постаје масмедиј
скиспектаклкојивассвојомсуровошћупривлачизаекране,
радиопријемнике,страницештампеилиинтернет...Рејтинг
гледаноститерористичкогдогађајарастесколичиномужаса
којегпроизводи,паинформационимтоковимаструјеројеви
порукакојеуказујунапропаганднудимензију...”17.Средства
Западасуидаљетехнолошкисупериорнија,алињиховиса
држајисувештачки,млитави,декадентни.Такосеу“старе
(пропаганднемедијске)мешине”,поисторијскилегитими
зираном моделу  уливају “нова вина”. Ишта може бити
противударизустајалогконформизмамоћнојпоруци:“На
шиљудисужељнидаумруистотоликоколикосуАмери
канцижељнидаживе’,наводифранцускипостмодерниста

16ЈевтовићЗ.,Масмедијскипреображајтероризмаирелигијеуглобалном
поретку,Београд2007,стр.97124.

17Исто,стр.104.
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Бодријармотоисламскихмилитариста,наглашавајућидасе
садасвеиграокосмртистварне,симболичкеилиобредно
жртвене.Симболичкамоћаpriоriдобијамедијскикарактер
јер,представљенаговоромисликом,намећеартифицијалну
стварносткојапривилегованимелитамадоносиполитичку
иекономскукорист”18.

Арогантнасупериорностсеуправилупретвараумане.Све
последицејенемогућепредвидетииканалисати.Техноло
гије, на пример, већ омогућавају да на телевизији имамо
„вестиуреалномвремену“ (rеаltimеnеws)  каддогађаји
стижу„укомфордневнесобеистовременодокседешава
ју“.БомбардовањеБеограда,операцијаокупацијеБагдада,
уличнинемириуТунисуиКаиру...Али,упренатрпанојјав
ности,таквиспектаклиносесвевишедруштвенихпробле
ма.Милиониљудипадајуустањеcоmpаssiоnfаtiguе–„за
мородсаосећања“кодгледалаца,штосвечешћезначиира
сипањекапитала,јерпотрошачнемаснагеивољедавише
разазнаје„злоизлочинца“ипатњу„жртве“.Другипроблем
којићезаrеаltimеnеwsуочитиистраживачису„нежељене
импликацијезауправљањекризама“,те„политичаривише
немогудареагујунаконфликтеикризе...пожељнимогра
ничењимакојанамећуконтрола,поверљивостихладнокрв
ност.Ониморајудасеносесаситуацијомукојојмасов
напубликаприступаинформацијамаистомбрзиномкаои
политичари ...Rеаltimевестимогуданатурајуполитичку
реакцијукојавишеодговарајавноммнењунегопотребама
ситуације“19.

V

Западујеувекнедостајалоснагезасамоконтролу.Бертранд
Расел је 1923. наЛондонскојшколи за економију и поли
тичкенаукеговориоо„нужностиполитичкогскептицизма“,
итокаоусловадасесавременичовеккакотакоизбориза
некаквумерицуслободногодлучивања.Неговорисеосло
боди, него о настојању и многозначним путевима који се
отварају.

„Индустријализамјестворионовупотребузасветскомса
радњом,алииновемогућностидаједнидругеповређујемо
ибудемонепријатељи“,кажеРасел.Битидобарјепожељно,
алипартијскиуспехиполитичкиуспонседосежујединона
осећањунепријатељстваи„човеккојисеослањанапотре
бузасарадњомјенемоћан.Докобразовањеусмеравагене
рацијекановимканалимаиштампаподупиремржњу,само

18Исто,стр.97124.
19БригсА.иКолбиП.,Уводустудијемедија,Београд2005,стр.286.
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политикананошењaштетеимашансудабудепривлачна
у пракси наших садашњих политичких метода“. Расел је
сматрао–времекојејеследилодаломујезаправо,анаше
времемуједефинитивнодалозаправо–дасеосновнедру
штвенеулогеобразовањаимедија„ниукојојмеризадуги
период“ нећемоћимењати и да је зато „највише чему се
можемонадати,какосетоменичини,дасенужнопостане
политичкискептик,чврстоапстинираодвереуразличите
атрактивнепартијскепрограмекојисесвременанавреме
стављајупреднас“20.

Скептицизам насупрот неспутаном прогресивизму делује
као сушта истина, алињегова привлачна моћ у масовном
друштву, сувише јемала.Уследиће стање када разне дру
штвенегрупеизлажуопојнепрограме,привлачепрестраше
неинезадовољне,алитонећениунапређиватисистем,нити
ширитипољеслобода.Напротив.„Многисасвимразборити
људи,одХ.Џ.Велсапанадаље,веровалисудајепоследњи
рат(РаселмислинаПрвисветскират,прим.С.Р.)биорат
закрајрата.Њиховеилузијесусераспршиле.Многи,исто
такоразборитиљуди,верујудаћемарксистичкикласнират
битиратзакрајрата.Акосетоикадбудедесилоињихове
илузијећесераспршити–акоикоодњихпреживи.Добро
усмеренаособакојаверујеубилокојијакполитичкипокрет
самопомажеопстанактогорганизованогсукобакојиразара
нашуцивилизацију.“21

Аштајенашацивилизацијадругонегонепрестанонамета
њебољеорганизованихпокретаонимакојисугубиликорак
ионимакојисучекалишансу.

ЏорџОрвелјејошусеријитекстоваототалитаризму,про
пагандиикњижевностинаБиБиСијуумајуи јуну1941.
сагледаодубинуглобалнекапиталистичкекризеконстатују
ћидаје„оводобатоталитарнедржавекојанедопуштаивје
ројатнонеможедопуститипојединцубилокаквуслободу“.
ПобедничкипоходСАДпослеДругогсветскогратаобеле
женјепоништавањемсмислазареалносагледавање„стања
ствари“,пасенаОрвеловеисличнеопоменегледалокаона
„интелектуалнеегзибиције“.Пропаганднакампањапобед
никакојасеширикаоплимаод1945,акојојјеозбиљност
давао „хладнират“, учинићеда тридеценије каснијеЏон
КенетГалбрајт„открије“прикривеногЛевијатaнау„новој
индустријскојдржави“.

20RusselB.,ScepticalEsseys,London1977,pp.108.
21RusselB.,ScepticalEsseys,Unwinpaperbacks,London1977,pp.109.



331

СЛОБОДАН РЕЉИЋ

Индустријализацијасвихделатности–одекономиједокул
туре – и технолошки прогрес који намеће друштву нова
правилапонашањастворићеособенуврстутоталитаризма:
„Постојинеколикобитнихразликаизмеђутоталитаризмаи
свихортодокснихсистемапрошлости,билоуЕвропи,би
лонаИстоку.Најважнијеједасеортодокснисистемипро
шлости нисумијењали или барем нисумијењали брзо.У
средњовјековнојЕвропицркваједиктиралаштоморатевје
ровати,аливам јебаремдопушталадазадржитеиставје
ровањаодрођењадосмрти.Нијевамговориладау једну
стварвјерујетеупонедељак,аудругуууторак...Посебност
јетоталитарнедржаведаконтролирамисли,алидаихне
утврђује. Она успоставља неоспорне догме и мијења их
изданаудан.Њојтребајудогме, јер јој јепотребнаапсо
лутнапослушностподаника, алинеможеизбјећињихове
промјенекојесуузрокованепотребамаполитикесиле.Про
глашавасенепогрешивом,аистодобнонападасамконцепт
објективнеистине“22.

ПолавекапослеРаселовихупозорења,НоамЧомскијемо
гаодаконстатуједаje„слободномишљење“посталодру
штвенамаргиналност.Ширењеинформацијејетехнолошки
достиглонезамисливеразмере,аобезбеђенаје,технолошки,
тоталнаконтрола токоваинформације.Ивишесенеради
оспољанаметанојманипулацији,ово јевећ„веомадобро
вођенатоталитарнакултура“која„делује(као)производња
покорности“23.

Објашњавајућикакосумедијии„официјелнапропаганда“
поступилиуслучајусвргавањаСадамаХусеина,иначеду
гогодишњегсавезникаАмерикеуугрожавањувеликогне
пријатељаИрана,Чомскићедоказатидадоношењетаквих
одлука нема никакве везе с мишљењем грађана. Тако је
1990,анкетаВашингтонпостаиЕјБиСителевизијепо
казиваладаграђани„отприлике2:1“миследаби,акоИрак
пристаједасеповучеизКувајта,требалоодустатиоднаси
ља.Али,„људикојисутоподржавалимислилисудасуони
једининасвету...Сасвимсигурноникоуштампинијерекао
дабитобиладобраидеја.НаређењаизВашингтонагласи
ласудабисмотребалидабудемопротивтог‘повезивања’,
тј.дипломатијеистогасусвикаокрдотрчкаралипокоманди
исвисубилипротивдипломатије...“Дајеадминистрација
изВашингтоназаистабила„заинтересованазамир“,логич
нобибилодабисе„дветрећине(америчкепопулацијекоја

22ОрвелЏ.,Заштопишемидругиесеји,Загреб1977,стр.139.
23ЧомскиН.,Контроламедија–спектакуларнадостигнућапропаганде,

НовиСад,Београд2009,стр.53.
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јесматраладатребаизбећиубијањебезпотребе)вероват
нопопелона98%популације“.Али,„овдеимамоогроман
успехпропаганде“.Систематскидезинформисанипоједин
ципосталисугаранцијада је„могућенаставитисратном
политикомбезпротивљења“24.

АкојеСадамХусеинимогаодасепропагандомпредстави
као„монструмкојихоћедапокорисвет“,МануелНоријега
–скојимје„урађенапотпуноистаствар“–текје„ситанод
метник.Лош,алинијеодметниксветскекласекојисенама
допадају.Он је претворен у створење веће одживота“.И
–САДсунаступиле„убијајућинеколикостотинаилимо
жда хиљадаљуди враћајући властмалој белој олиграхији
од неких 8% становништва и постављајаћи војне службе
нике САД на власт на сваком нивоу политичког система
[Панаме]“25.Зашто?Затоштојетоконстанта„тоталитарне
културе“ дефинитивно утемељене почетком XX века, јер
„светонијепунодругачијеодКриловекомисијекадјепре
окренулапацифистичкупопулацијуупобеснелехистерике,
који сужелелидауниште свешто јенемачкода се спасу
одШваба,којикидајуудовебелгијскимбебама.Техникесу
мождасофистицираније,узтелевизијуимногоновцакоји
сеулажеуто,алитоје,ипак,приличнотрадиционално“26.

Системсеразвиодокрајњихграницаињеговадруштвена
утемељеностсвејемањеорганска,онасепростонавлачи,
као„шпанскакошуља“.Вешто,сасвемањенасиљаикрви,
алибезидејеограницамамоћи.„Мислимданисуупита
њу...једноставнодезинформације...Питањејемногошире.
Питање једалижелимодаживимоуслободномдруштву
илиподнечимштодостижеформусамонаметнутогтота
литаризма.“27

VI

Аналогије ЛиусаМамфорда са “здрављем друштва” Рим
скогцарстваувремеопадањасвакакосуодкористи.“Они
којисуподиглимоћРимабилисуприсиљенидапрошире
границе Царства: њихов страх од инвазије као и њихове
свевећеобавезедаштитесвојепутовеснабдевањаиизво
рахранеисировинадовелесудоснаоуниверзалномпо
литичком пројекту.”28 Идеја о универзалном политичком
пројектујеидејаизакојесекријепаничнапотребаочувања

24Исто,стр.4951.
25Исто,стр.54.
26Исто,стр.55.
27Исто.
28МaмфордЛ.,Градухисторији,Загреб1988,стр.230.
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stаtus quоа.Друштво без рата  друштво грађанских сло
бода,правдеиодсустваугњетавањаитерора“нијеникада
остварено”(Мамфорд),алисејестемоћноримскодруштво
расточило,ауодсуствувеликеидеје“тисућеРимљана(је)
стваралоплановеиуроте...подносиледобровољноизгнан
ствоисвоједанеиспуњаваледосаднимјавнимпословима...
Тиримскифункционериобављалисусвоједужностиупр
костешкоћамаидосади,сећајућисеучасусмртихладних
али утјешнихмислишто се приписују час Зенону изКи
тиона,часТеренцијуилиВергилију...Човјексаминишта
људсконијемистрано”29.Таквојдржавинијеосталоништа
негодаподари“грађанскиобликсвомпаразитизму“заувек
познатомPаnеmаtcircеnsеs.

У“светуобмане”читавживотјепретворенуспектакл,који,
гледанизциркускихшатрииарена,“каоиуданашњојАме
рицинијепознаваоквантитативнихграница”.И:“башкао
штоданас‘правиживот’замилијунељудипостојисамона
телевизијскомекрану,доксусвенепосреднеманифестације
животадругоразредне,помоћнеиготовобесмислене,тако
је и за Римљане цијели тај континуитет представа постао
нештообавезно:Представасемораодржати!(...)Потре
базаоваквоммасовномразонодомпостајалајеутоликојача
уколикојеосталиживотбиоиспразнији.Чакјеиинтелек
туалниживотРима,никадтоликојаккаоугрчкимградови
ма,одаваосличнупразнинуииспразност.ПремдаРимније
дошаодотледауведеквизове, које телевизијски гледаоци
толиковоле,људисусезанимализасличнаиспразнапита
ња:КоликојељудивеслалонаЕнејинојгалији?ШтајеСци
пионпојеозадоручакпријенегојепоразиоКартажане?”30
Мамфорд јеовописаопочетком1960ихкад јетелевизија
биладалекоод“Великогбрата”ипоплавераспусних“ри
јалитија”,алијезнаодаје“старахеленскакултура‘здравог
духауздравомтијелууглавномбездухакојајеслужиласа
монадраживањувластитогтијела’иживјелапаразитскина
властитојмоћи”.

Време„ријалитија“и„добаспектакла“остављајупоследи
ценадруштвокојеисветокосебепочињедамерикритери
јумимаPаnеmаtcircеnsеs.Даизаћиизтоганесамоданије
лако,негојеинемогуће,сликовитопоказујуневољекојејеу
тренуткуотрежњењаипокушајаконверзијеимаоКрисХе
џиспредсвојим„верницима“.

Хеџис је, као привилеговани дописник, две деценије про
изводио “идеолошки исправне” вести за читаоце “Њујорк

29Исто,стр.230.
30Исто,стр.233234.
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тајмса”изЦентралнеАмерике,саБлискогИстока,изАфри
ке, са Балкана.Награђен је иПулицеровом наградомшто
јетообављаозапример.Имаојеимеиугледкадјеодлу
чиодасвојечитаоцеобавестидастварност,ипак,изгледа
другачије.Наравно,тонијемогућечинитинапрвојлинији
фронтау“Њујорктајмсу”,пасеХеџисодлучиодаискори
стидругемедијеукојеје,поосновустареславе,имаопри
ступ.Писаојекњигеиговорионатрибинама.

Такосе2003.обреонаРокфордколеџууИлиноису.“Стајао
сампредокохиљадугостијуиговориоорату...”Повод је
билањеговакњигаWаr is аFоrcеТhаtGivеsUsМеаning,
“оштракритикаимперијеирата...Биојеветровитдан”.А
Хеџисобученупригоднуцрнуодежду,говориоједаје“уби
јање,илибарнајгореодтога,окончаноуИраку.Али,треба
битиспреманнатодаћекрвињиховаинашанаставити
дасепролива...Усвемуовоммисмопосталипарије,тирани
премаслабијимаоднас...ипосталисмовеомаизоловани”.
ГовориојеосукобуАмерикесмуслиманима,којичинепе
тинусветскепопулацијеинапомињаоједавећинањихнису
Арапи. “Бес, у светуукоме готовопедесетодстопланете
преживаљавасамањеоддвадоларадневно,усмеренјена
нас...Тероризамћепостатиначинживота.

У том тренутку гомила, незадовољна и љута, почиње да
протестује.Зачуосеповик:Не!”31

Хеџис им је онда вешто подметнуо “архинепријатеље”
ВладимираПутинаиАријелаШарона, да биимобјаснио
да “они”, Американци, не треба да буду као ова двојица.
“Модерназападнацивилизацијаможеуништитисебе,упо
зораватеологРајнхолдНејбор,затоштопогрешноупотре
бљаватехнологијукаокључнодобро’“,цитираоимјемудру
опоменупренегошто сеосврнуонаизраелскуокупацију
територијауПалестиниибруталнеикорумпиранережиме
америчкесавезникенаБлискомистоку...

“Садсевећчуохорзвиждукаиповика.”

Он јенаставиодаговориоризикукадсилаизгубивезус
реалношћу...

“Гдеситибио11.септембра,викаојемушкарацизгомиле.

Страхпроизводиокрутност,говориосам.Окрутностјебо
леснаигуранасупарализу.

Букаипретњабилесусвејаче.

Кожелидаслушаовоблебетало?,викаојенеко.

31HedgesC.,DeathoftheLiberalClass,Toronto2010,рр.127128.
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УцентруДантеовогпакла,настављаосам...”32

Говорнијепотрајао јошдуго.Гомила јепостајала свене
стрпљивија.Једнаженајевикала:GооdblеssАmеricа!Хе
џисујеискљученмикрофон,сабинегајеодвелообезбеђе
ње...

ЛокалненовинеRockfordRegistarStarсусутраданобјави
ле “Говорник растурио свечаност дипломаца”. У “Њујорк
тајмсу” су били бесни. “Позван сам уТајмсову зграду од
помоћникауредникаБилаСмитаидатамијеписменаопо
меназбог‘јавногнаступакојиможеподритиповерењеуне
пристрасностновина’.ПроцедурапоправилимаНовинског
удружењаЊујоркаподразумевадаакоопетбудемговорио
оратумогубитиотпуштен.”33Суоченсареалношћу,Крис
Хеџис,којисебеисличнедоживљавакаопоследњеостатке
некадвеликелибералнекласеуАмерици закључуједа су
семедијиутопилиуистоветномедиокритетство,корпора
тивизамикаријеризам,каоисвиосталитрадиционалнино
сиоциамеричкелиебралнеидеје–универзитет,синдикати,
уметност, Демократска партија и религијске институције.
„Медији,каоиуниверзитет,држесепогрешнеидејеоне
пристрасностииобјективностикојом,уствари,маскирају
својувезусмоћи.Ониутврђујуапсурднуидејудасузнање
иразумевањеексклузивнодостижникрозвизионарствоида
свитребадабудемопукипосматрачиживота.”34

Јавностјеокована„медиокритетством,корпоративизмоми
каријеризмом”,алиКрисХеџис,каоивећинаонихскојим
онделиидејуо„смртилибералнекласе”неманикавујасну
идејуомогућемрешењу.„Каосамосвојнаиморалнабића,
миможемопостојатикрозмале,понекадприкривенечино
вепркоса.Пркос,нашаспособностдакажемоне,јеоношто
масовна култура имасовна пропаганда настоје да искоре
не.Оноликодугоколикожелимодасеопиремотимсилама,
имаћемошансу, аконе занасондаунајмањуруку заоне
којидолазепосленас.Оноликодугоколикосебудемоопи
рали,постојаћемо.Али,садајетојединамогућапобеда.”35
Ова„умереност”,којаподсећанадезоријентисаногЧовека
изподземљаДостојевског,мождаједовољназа„мртвогли
берала”,алијемалозадруштвоуовакодубокојкризи.

32Исто,стр.129.
33Исто,стр.130.
34Исто,стр.131.
35Исто,стр.217.
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VII

Имавременакадселокалконформизаммасамаукажекао
ослобођење, посебно ако сељудскобићепоставидабира
измеђуживота у беспризорном сиромаштву (двемилијар
де становникаЗемљеживиод1доларадневно)иизазова
потрошачкогдруштва.Појединцуумасипредтомреално
шћунесврховитојеподметати„бригузачовечанство“,„да
сусвиљудибраћа“идајестабилностсистема(ивеликих)
толиконепроцењивадасеувекваљасетити„ефекталепти
ра”ЕдвардаЛоренсакоји јепроучавајућикорелацијухао
саиредадошаодозакључка„какомалеваријацијемогуда
утичунаогромнеикомплекснесистеме”,пајетосликовито
описиваокакотрептајкрилалептирауАмазону,акопогоди
тренутак,можепроизвеститорнадоуТексасу.

Ачињеницемогуличитинамрачностнебапредолују.“Да
нас најбогатијих 1% светске популације контролише 40%
светскогбогатства,најбогатијих10%управља85светског
богатства,докдоњих50%располажесасвега1%свеукуп
ногсветскогбогатства.Акојенеолибералнаполитикадове
ладопогоршања(иумногимслучајевимастагнацијеиопа
дања)стопеекономскограста,ондаубрзанонагомилавање
богатствауџеповимабогатихпојединацаидржаванијене
штоштосемоглодогодитијединопримањемономалови
шкакојиприспеваодумањенограстапривреде.Извесније
једајетоликаколичинабогатствастеченауправоузимањем
одсиромашних.”36

Овечињеницедобијајуна јасноћикад се томедодада се
„готовосвасредствастеченауследопоравкаодкризеуСје
дињенимДржавамауплаћујунарачуне1%најбогатијих”.А
заилустрацијуризикаод„лептировогефекта”упланетра
нимреалцијамаможепослужитичињеница„какосумулти
националнекорпорацијебуквалноотеле11,712доларасамо
одАфрикеод1970.године.Путемповољнихтрансферних
ценаидругихобликанеплаћањапорескихобавеза”37.Каква
сестабилностможеочекиватиусветукојитесамоубилачке
диспропорције,свеубрзаније,чинисвеграндиознијим.

Основнопитањеданасје:доклејестигаокасникапитализам?
ЈерОрвеловамисаодаукапитализмуреално“немапросто
ра за било којиљудскиоднос; оннемаправа семоногда

36ХикелЏ.,Краткаисторијанеолиберализма(икакобисеистамоглаис
правити),Златнагредабр.133/134,НовиСад2012.

37Исто.
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увекморадасеправипрофит”38никаднијебилареалнија.
УмањепознатомесејуобјављеномуњузлетеруLеftNеws,
британског Lеft Bооk Clubа,39 Орвел је писао: ”Пре само
једногвекашестогодишњадецасурадиладосмртиурудни
цимаиуиндустријипамука...Тонијебилоништасуровије
одшпанскеинквизиције,алијебилонехуманије,јеронајко
терадецудадосмртирадемислиоњимакаооалаткама,
док јешпанскиинквизитормислиооњимакаоодушама.
Ускладускапиталистичкометикомапсолутнонеманичег
погрешногуизбацивањучовекадалипшепосле40година
службе,напротив,томожезвучатибизнисменскикаонеоп
ходносмањењетрошковаштоједеообавезепремасвојим
акционарима.Истина једа секапитализамприпитомљује,
мењаиразвијаизвесневрлине...алијамислимдабиморало
дасеузимадајеонђаволскеприродеидаћеувекрезултат
тогабитиизопачавањељудскогживотауизвеснимправци
ма”40.

***

ДодаћемоовомеинајсажетијуМамфордовуповестопадања
ВеликогРима.Наиме,Патополис(градболести)„претворио
сеуПсихопатополис,сНерономиКалигуломкаоапсолут
нимвластодршцима.ТајсеПатополиснијевишемогаоспа
сити,чакикадсепретвориоуТиранополис:никаквачврста
рукаиникаква тиранија нису вишемогле очуватињегову
сигурностиконтинуитет.Саманавикакаопокретачкасила
иинерцијамасаповећалајебрзинутогкретањапремадоље.
Sаuvеquipеut!Преостаојејошсамоједанстадијуразвоју
града,аонјеубрзонаступио:Некрополис,градмртвих”41.

Ово није закључак. Више предлог за размишљање. Нема
сумње да јеМамфорда, док је ово писао, више занимала
судбинаАмерикенегоистинаостаромРиму.

38OrwellG.,WillFreedomDieWithCapitalism?,LeftNews,London1941.
pp.16825.

39Основан 1936. као једна од “главних левичарских институција” за
“обновуиедуковањебританскелевице”.Вишена:(wikipedia.org):Will
FredomDieWithCapitalism?(Хоћелислободаумретискапитализмом?

40Исто.
41МамфордЛ.,Градухисторији,Загреб1988,стр.236.
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MEDIA–ARTILLERYOFGLOBALIZATION

HOWTOLIVEINATOTALITARIANCULTURE
THATACTSASANOBEDIENCEMANUFACTURE

Abstract

Globalizationoftheworldeconomyandimposingoftheglobalsociety
havecreatedagapbetweentherichandthepoorthatisunprecedented
in history. This disproportionmakes “late capitalism” very unstable
and becomes a cause of possible major social changes. Western
Globalmediaarestandinginthefirstlineofdefenseofthesocreated
newworldorder.Themedia industry is part of a robust propaganda
machinerythatcreatesexcusesforthecurrentstateofaffairs,buttakes
part in preparingwars and leadingmilitary operations against those

whoendangerthestatusquo.

Key words: late capitalism, spectacle, experts, terrorists, realtime
news,totalitarianism
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ДИГИТАЛНИ ПОЛИС –  
ОАЗА ДЕМОКРАТИЈЕ ИЛИ 

САЈБЕР УТОПИЈА
Сажетак: Револуционарне промене у комуникационом простору
доводе масовне медије на раскршће демократије и пропагандне
тираније,причемукапиталистичкикорпоративизамсмањујеброј
успешних произвођача вести, дискретно стварајући невидљиве
информативнемонополе.Наглобалномнивоумасесеидеолошки
зачаравајуфинимспиновањемфилтриранихиперфекционистич
кикреиранихпорукасаунапредпројектованимефектима,штоиз
доминантногдискурсаимлициранестајањеобјективности,рав
ноправностиидруштвенесолидарности.Битказарејтинзимаи
тиражимаизбијаупрвиплан,новинарисекалкулишукаотрошак
уфункционисањумедијскогменаџмента,доксеучешћеграђанина
као субјекта политичкогживотаминимализује. Директан, ого
љен, арогантан притисак државе, власникамедија или оглаши
вачарезултирастављањемпотрошачауцентаринтересовања,
такодазабава,индивидуализаминарцизамгосподаремасмедиј
скимтоковима,таблоидизујућијавнусцену.Приватнипрофити
општи интерес никада нису били уљубави, па само критичким
преиспитивањем могућих праваца развоја можемо указати на
смерширењановинарства.Ауториуочавајукакосеулогапублике
удобудигиталнихмедијакоперниканскимења,јернаконпериода
традиционалнепасивностииконзумеризмаонадобијашансула
ганогпреузимањаактивнеистваралачкепозиције.Настаједоба
мултимедијалнихсервисасавеликимбројемкомуникационихапли
кација, чиме се омогућава културна и политичка различитост,
рађањеглобалногдигиталногполиса,умреженогиотвореногза
свакогпојединца.Тојеивеликашансазаопстанакдемократије,
причемусеновинарствоисамомења,враћајућисеизворнојмиси
јислужењаобичномчовеку.
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Кључне речи: медији, комуникација, конвергенција, свест,
публика,демократија

Светукојемживимонемогућејеразуметиаконепроучава
моинформацијекојимгакреирамо.1Иакосенекадајавни
животодиграваонатрговимаиагорама,2такоштосууглед
ниграђанидемократскеАтинеирепубликанскогРимазаво
дљивимговоримачинилисвекакобиподршкомсуграђана
билиизабранинаважнедржавнеположаје,данасисточине
Обама,ПутинилиМеркелова,самоштоњиховаобраћања
истогтренуткапратимилионскиаудиторијумширомплане
те.3Упрвомслучајупропагандниутицајјебионескривен,
ограниченраспростирањемполиса,границамагласаговор
никаилируморакојисекаоодјекшириозаједницом,докје
данас вештокамуфлиранипросторнонеограниченпошто
глобалнимедијиукидајугеографијупризнајућисамомапе
корпоративнихинтереса.Пропаганднанамераодувекјеби
ладеокомуникационихтокова,лукавоскривенаинтенција
дасеразнимреторичкимилимедијскимпоступцимаутиче
наставовеипонашањадругихпојединацаилидруштвених
група.Међутим,технолошкимразвојемновихмедија,алии
стратешкометодолошкимистраживањиманавика,потреба
изахтевапубликеушлосеуфазуапсолутнепредвидивости
њеногпонашања.То значидамедији креирају друштвену
свест,постајућиисамидеосистемакојивлада.Такодола
зимодосвојеврсногпарадокса:медијибитребалидаслуже
демократијиињенојпромоцији,докустварностипостају
чувариелита,корпоративногкапиталаиарканскихцентара
којиуправљајудруштвом.Растућапровалијаизмеђубога
тихисиромашнихњихсвемањедотиче,јерјеполугенад
зора јавногпросторапрепустила својим господарима који
инепомишљајудакритичкипреиспитујупостојећеодно
се.Грађанисусвезбуњенији,страхипаникасеширекао
вируси, док у комуникационим струјањима преовлађују

1 Радједеоистраживачкогпројектабр.179.008Министарствапросвете,
наукеитехнолошкогразвојаРепубликеСрбије.

2 Моделантичкезаједницепочивао јенаполисима,укојимасе јавност
интерпретирала као цартсво слободе и постојаности грађанина!Про
пагандне поруке су обухватале изузетно широк корпус пласиран “од
владара,државногапаратасвештенства,племства,каоиодњихзавр
бованихилиангажованихуметника,историчара,филозофа,итд”.(Сла
вујевићЗ.,Старовековнапропаганда,Радничкаштампа,Институтдру
штвенихнаука,Београд1997.,стр.27).

3 14.фебруара2008.уКремљујеодржанатрадиционалнагодишњакон
ференцијазановинарекојајетрајалачетирисатаичетрдесетминута.
ДиректанпреносвршилисудржавниканалиРусијаиМајак,каоиТВ
станицаВести24којасеемитујепрекоинтернета.Међу1.364акреди
тованановинара318билојеизиностранства,изчак105држава!
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сензационализам,забаваиспектакуларност.Фрагментаци
ја јавне сфере све јеизраженија,цинизаминеповерењеу
медијскесадржајесвесууочљивији,чињеницеимишљења
утканеуекранскесликесвесучешће,пајеидруштвенере
алностисвемање.

Савременодруштвомедијскесадржајепримаселектованом
пажњом,такодасерациочестозаведензабавомповлачина
маргине.Окомења ум, површина слике – дубину, брзину
саопштавања – аутентичност и тачност информације, док
друштвоопчињеноилузијомбљештавихспектаклареални
живот мења екранским представама. Медијска индустри
ја испуњавајући своје захтеве и глад за публицитетом све
више производи сладуњаве слике са конструисаним кул
турнимнавикамаивредностима,правдајућиихпотребама
тржишта. Почетком овог века, амерички социолог Џејмс
Дејвидсон Хантер (Јаmеs Dаvisоn Huntеr), са Вирџинија
Универзитета,увеојеунаучнивокабуларпојам“културни
рат”,објашњавајућикакосеонодносина“бројнебиткеоко
пореткавредностиупојединачномиколективномдухуите
лу”4.Подплаштомиспуњавањажељапубликекријесесу
роваборбазаидеолошкомдоминацијом,узреалнуопасност
датаблоидизацијомјавнесфереугушимокритичкусвести
међусобнуразличитост.Истеилисличнемузичкематрице,
блокбастери, књижевни хитови, ријалитишоуи, информа
тивнепорукеилиекранскиспектаклинудеистеилибарем
сличнемоделевредности,пациљпланетарнихмодератора
више није у грубом наметању ставова, већ меком пласи
рању сличних садржаја произведених под контролисаним
условима у брижљиво чуваним креативним радионицама.
Уновоствореноммедијскомархипелагумасмедијидобија
јуулогудруштвенихкатализатора;фаворизовањемједних,
аигнорисањемдругихонивршеневидљивуселекцијупо
датака,стварајућикомуникационивртлог.Светбудућности
почива на неравноправности информација, новом похлеп
номпоходунаметањакултурнеглобализације,којакаобу
мерангпроизводиморалнупанику5.Другимречима,ствар
ностћеседелитинаонукојапостојиумедијимаионукоја
нијебитна,јерсутакомедијскигосподариодлучили.Или,

4 ЗаразликуодХангтингтоновихоружанихратовамеђуприпадницима
различитихсистемавредности,америчкитеоретичарикултурниратви
декао“меки”сукобунутаристогцивилизацијскогкруга,причемуме
дијинамећудоминантнеобрасцеипожељнамишљења.

5 Поли Тојнби доминацију американизма види кроз настанак културне
паникекаоблискерођакеморалнепанике(моралногсуноврата),инте
лектуалнепанике(заглупљивања)ипатриотскепанике(губљењанаци
оналногидентитета).У:Наивици,живетисаглобалнимкапитализмом,
приредилиХатонВ.иГиденсЕ.,Плато,Београд2003,стр.251.
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јошгоре,стварностћепојмовнодефинисатионикојиобли
кујуинформације,анеоникојиживеуњој!

МождастогаЈиргенХабермас(ЈürgеnHаbеrmаs)поредпо
литичкеидруштвенемоћи,потенциразначајмедијскемоћи
каоспецифичноновогкапиталау јавнојарени,стратешки
битногзафункционисањедемократскезаједнице.Унорма
тивнутеоријуонуводипојамделиберације,6објашњавајући
даинтеракцијуизмеђудржавеињенихдруштвенихокру
жењаомогућавајукомуникациониканаликојифилтрирају
политичкезахтевеиидеје.Халабукунегдашњихизборних
кампања вођених по трговима и стадионима, сменила је
чудеснаопсенаелектронскихсликакојеомогућавајудемо
кратскулегитимацијунекогдруштва.Отудапредседнички
кандидати као телешоп производи, изборне кампање као
углађенихоливудскифилмови,аполитичкикапиталкаоре
зултатприменеметодакорпоративногкомуницирања.Нови
медијиукинулисутрадиционалнеграниценационалнихре
зервата,пружајућикомуникационуплатформузаглобалну
дебатуидијалог.Њиховамоћкријесеуселекционисањуи
обрађивањумедијскихсадржаја,изборувременаипростора
којимћебитиприсутниујавнојсфери,начинупрезентаци
је,изборуличности,стилупредстављањаикомуницирања,
дискурсу и култури јавног наступа, ефективности која ће
остати у памћењу аудиторијума. Једно од бројних истра
живања у сврху испитивања јавног мнења показало је да
се“политичкиприоритетиамеричкејавностиобликујупод
утицајемТВвестикојенекепроблемебуднопрате,докдру
гезанемарују”,каоиначињеницудасаудаљеношћугле
даоцаодсветајавнихпослова,“растеутицајтелевизијена
одређивањеполитичкогпрограма”7.

Мишљењедасвичлановиполисатребадаучествујууства
рањудоминантнеполитикеодавносеизгубило,башкаои
деспотскосхватањедаодлучивањеоважнимствариматре
бапрепуститивладаруикругуокоњега.Медији,посебно
првобитнаштампа,убедилисусвојекорисникеуважност
њиховеполитичкеулоге,док јеновинарстворевноснопо
државалосклоносткаиндивидуализму,сматрајућикако је

6 Делиберативнадемократијајемоделукојемсеполитичкеодлукедоно
сепроцесомпреговарања,договарањаиубеђивања.Онојерезултатко
муникационогделовањаизмеђуформалноорганизованихинеформал
нихделиберацијалицемулице,уаренамаинаврхуинаднуполитичког
система.

7 ЈандаК.,ВериЈ.иГолдманЈ.,Изазовидемократије,Загреб1999,
стр.116.
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добропојединцадоброизадржаву.8Људисубилигоспо
дарисвојеполитике,иобрнуто,политиканијемогладаза
диреуњиховприватниживот.Медији субурнимузлетом
промениликарактерстварности:границесусепредмикро
фонимарепортераиликамерамасниматељабуквалноуру
шавале,постепенозатирућисвепредсобом.Приватниин
тересисусеповлачилипредлокалним;локалнипредреги
оналним;регионалнипреднационалним;националнипред
међународним, а међународни пред глобалним. Политика
јекоришћењеммедијакаокогнитивнихмапапреобликова
лапланетарнипоредак,селећимоћуправљањаусвемање
руку,адајетомалибројусамљенихпојединацастигаода
примети.Масесудопустиледабудузаведене,даимдруги
намећуштаимсесвиђаикојеобрасцетребадафорсира
ју.Потрошачкидухјеиспливаоизбоце,недозвољавајући
равнодушност и апатију због све тежих условаживљења.
Нови медији су сурогат истрошених уличних добошара;
комуникационе алатке су заменилепријатељеипородицу,
докполитичарисвемањеобилазесвојебираче,алисањима
куцкајуТвитеромиличетујунанекојодсоцијалнихмрежа...

Објективноствестииправо„дазнамосве”

Мишљењесветскејавностиокарактеруиспецифичности
маважнијихдогађајастварајуглобалнимедији,СиЕнЕн,
БиБиСи,Скајњусисличнемеђународнемреже,најчешће
наосновусведочењасвојихрепортера.Међутим,коликосу
она заснована на чињеницама, а колико на политичким и
војниминтересимаилуструјеиследећипример:ДениАб
дулДајама,британскиновинарсиријскогпорекла,постаоје
препознатљиволице захваљујућивидео јављањимасажа
риштауСирији.Забранакретањастранимдописницимаод
страневластиБашараалАсадасамојеподиглањеговуре
путацију,јерсезахваљујућисвомпореклукретаозонамако
јесузазападнемедијебиленедоступне.Аондасеутренут
куновинарскенеопрезности,схватилода“сиријскиДени”
(какосугазвалисветскимедији)плаћасвојеасистентедау
тренуткудиректногукључењаупрограмесветскихстани
цапуцајуизаутоматскогоружја,какобидочаралижестину
сукоба.9 Јавност је билажртва пропагандног рата, који се
уместооружјемводиокамерамаимикрофонима.

8 ДејвидРисман(DavidReisman)говорећиоинтересимаобичногчовека
тврдидајеонуполитичкусферуушао“незатоштосеосећаообавезним
даунапредивисокооперативнигрупниживот,већзатоштојеимаонеки
својспецифичанинтерес;одговорностпремасебиилипремадругима
илииједноидруго”.

9 “Незнамкакосудошлидотога(снимка).Тојесвеприватно,тојесве
избрисано”,неуверљивосебраниогостујућиуемисијиЕнаАндерсона



345

ЗОРАН ЈЕВТОВИЋ и РАДИВОЈЕ ПЕТРОВИЋ

Према подацима Европске комисије приступ телевизи
јиданасима98%домаћинстава, која вишеод208минута
дневнопроводепоредмалихекрана10,алиакотомедодате
двадесетакминутаодвојенихзаслушањерадија,15минута
зачитањеновинаили165резервисанихзаинтернетидру
штвенемреже,схватићетедајечовекXXIвекаусвевећој
мериуплетенумрежукомуницирања.Завођењесимболима
постајециљуправљачкихелита,докуправљање јавношћу
имедијимаразвијанове теорије, техникеимоделе.Исти
насемонтирапредТВкамерама,микрофонимаилиуди
гитализованимстудијима,докпублика,уверенадаснимци
којегледанелажу,спороиразочараносхватакакосвече
шћепостајежртвамасмедијскихконструкција.11Укидајући
географскудистанцу(свесетодешавапреднашимочима)
и психичку изолованост (можда ћемо ми бити следећи),
медијипостепеноосвајајунашеслободе,алиимишљења,
ставове,навике,моделепонашања.“Поредакистинепочива
нанаметањусимболичкихпредстава,новојврстидуховног
насиља као друштвеног изазова, при чемумагнетно поље
догађајаујавномпросторучинејавнеинформације,начини
њиховепрезентацијеиманипулације.”12Живимоусветуин
тересаидржаваукојимапојединацилисегментиранегрупе
готовопотпуногубеутицај.СистемскереволуцијеуТуни
су,Алжиру,Мароку, Бахреину, народни устанци уЕгипту
и Либији, показали су карактеристичан образац мрежног
деловања: смењивање једнопартијских система или ауто
ритарних вођаињиховихпородица, политичкобуђењеуз
помоћФејсбука, Твитера или сателитских ТВ програма и
инсталирање вишестраначке демократије и корпоративног
капитализма.Илузија је помислити да су “арапска проле
ћа”или“јасминреволуције”проистеклеизснагеинтернета

Купера,наравнонаСиЕнЕну,којисетакодистанцираоодсвог“углед
ног”дописника.

10EC(2012).FourthreportfromtheCommissiontotheCouncil,theEuropean
Parliament,theEuropeanEconomicandSocialCommitteeandtheCommit
teeoftheRegionsontheapplicationofDirective89/552/EEC“Television
eithoutFrontiers”,Com(2012)778final,Brussels,1.1.2012.

11Најтиражнији аустријски булеварски дневник, бечки Kronen cajtung,
утекстуоофанзивитрупаБашараалАсада,изразрушеногсиријског
градаАлепа,крајемјула2012.објављујефотографијуженесапутном
торбомуруци,упратњимушкарцасабебомунаручју.Графичариовог
листасупроменилипозадинутакоштосуубацилисликеразрушених
зградаиз170километараудаљеногградаХомса,акадасууследилекри
тикепозвалисусена“улепшавање”снимка,каоштојеурадиоРојтерс
2007.године,кадајеусветпослаофотографијубомбардованогБејрута,
накојојсуоблацидимаизнадрушевинабилирезултатмонтажеуфото
шопу.

12ЈевтовићЗ.,Масмедијскипреображајтероризмаирелигијеуглобалном
поретку,Политикологијарелигијебр.1.,Београд2007,стр.99100.
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илидруштвеног активизманамрежама.13Снажнамеђуна
роднаподршкаСАДињојнаклоњенихдржаваомогућила
је симпатије глобалнихмедија, који су својимнаративима
обезбедилипристанакутицајнејавностизадаљеакције.То
показујекаконормаобјективностиусавременојмедијској
филозофији трпи значајнепромене у складу самедијском
интерпретацијом.

Теорија вредности вести анализира садржаје медија на
основу којих закључује о критеријумима новинарске, од
носно уредничке селекције. При томе се посебна пажња
усмерава на одређена обележја догађаја на основу којих
сеновинариодлучујуоизборуикоји,натајначин,утичу
натодалићесеизвештаватионекомдогађају.Америка
нацВолтерЛипман(WаltеrLippmаn)јејош1922.годинеу
књизиојавноммњењуупотребиотермин“вредноствести”
(nеwsvаluе)инавеосвојствадогађајакојиутичунатувред
ност. Европска пракса је јошшездесетих година прошлог
веказапазилатричиниоцакојаутичунановинарскоизве
штавање:поједностављивање(радијесебирајуједноставни
догађаји, односно комплексни се поједностављују), иден
тификација (близина догађаја, статус учесника, персона
лизација вести) и сензационализам (несреће, конфликти и
трачеви).Наосновуовихрезултата,ГолтангиРуж(Gаltоng
&Rugе)направилисулистуод12карактеристикадогађаја,
односнокритеријумаизбора.14Сукобизмеђупрофесионал
неулогеновинарадаинформишеграђанеујавноминтересу
итржишногсхватањадајеновинартудабиповећаозараду
послодавцуводикомодификацијивести,директноутичући
на уредничку независност.Медији се међусобно допуњу
ју,прожимају,потхрањују,ауинтеракцијисаполитичким
естаблишментомпопримају застрашујућумоћ.Политички
догађајсеможепренетиверно,онаквимкакавсезаистаи
десио,алиистотаконовинаригамогупреувеличати,мини
мизиратиилиискривити.

Преносинформацијасеодвијапоунапредодређенојсхеми,
смишљеноисистематично.Најважнијејепроследитивест
итакостворитиподлогуполитичкојелитизадоношењева
жних одлука.Противаргументација се унапред одбија као

13“Ниједнаполитичкаакција,односноопсежнијадруштвенапромена,из
веденаубилокомделусвета,неможеостатиизолованауодносунагло
балниконтекстповеснихкретања”,ВуксановићД.,Филозофијамедија,
вс.мислитимедије,Културабр.133,Београд2011..

14Чиниоцивестипремаовимауторимасу:фреквенција,чинилацпрагапа
жње,јасност,важност,сагласност,изненађење,континуитет,променљи
вост,односпремаелитнимнацијама,односнопремаелитнимособама,
персонализацијаинегативизам.
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навијачка,острашћенаилисеизњевадесамоделовикоји
одговарају,цитатикојекоментаримаианализамаокрећемо
унашукорист,чимесеуништавањепротивниканаставља.
Комбиновањесликазависиодмодалитетадиректнепропа
ганднепоруке,офанзивне,дефанзивне,конструктивне,по
зитивне,мобилизаторскеитд.,алиитехничкихмогућности
дифузнихканалакојимарасполажемо,временаиновцако
јегимамо.Важнојепрецизнообележитиносиоцезначења
(лошемомке), јердогађајтадасимболичкипредстављамо,
пројектујућискалустимулиранихпонашања.Објективност
нијебитна,каонивредноснадимензијапоруке.Мождаће
се у каснијим допунама информација додати битно нови
елементи,алићетадабитикаснозаутицањенаполитичку
подршкуилиакцију.

Када се у уторак 11. септембра 2012. године, на улицама
Барселоне окупило око милион и по Каталонаца тражећи
независност овог шпанског региона, ударне вести готово
свих светскихмедија почињале су сликама овог догађаја,
док јена јавномсервисушпанскетелевизијеизвештајоб
јављентекудвадесетојминутиглавнеинформативнееми
сије. Државни уредници сматрали су важнијим прилог о
сусрету и “добрим вибрацијама” измеђушпанског ифин
скогпремијераМаријанаРахојаиЈиркијаКатаинена,паго
дишњицуобележавања11. септембра2001.и терористич
когнападанаСАД,каоиприлогоуступцимакојејеБрисел
учиниоПортугалијикакобииспунилазацртанепројекције
буџетскогдефицита.Шпанскадржавнателевизија(RТVЕ)
минимизиралајезначајкаталонскогмарша,пајепрењега
емитовалаипричуонеизвеснојсудбинидецеРутиХосеа
Бретона,којасунесталапрегодинудана,узјошнеке,ма
њебитневести.Правонаистинитуинформацијуочигледно
једраматичноугрожено,штојепотврдилореаговањеброј
них грађана незадовољних прикривањем стварности, због
чега јепортпаролнационалнетелевизијебиопринуђенда
сејавноизвини.Социјалнипротестприкриваојеимогући
политичкиконфликтјерјесуштинскофункционисањедру
штвабилоподозбиљномпретњом,угроженомбезбедношћу
исигурношћуграђана.

Усуровимусловиматржишногприступаиновинарствосе
неосетномења,свевишеличећинапропаганднелеткеили
огласнетаблеполитичкихментора,доброскривенихтајку
наилимаркетиншкихмонополиста.Променљиваприрода
истине садржана у различитиминтерпретацијама реципи
јената,међуидеолошкоикултурноразличитимчитаоцима,
води напуштању начела новинарске професионалности и
преласкуусферуинфозабаве,укојојвестинемајукарактер
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јавногдобра,већобичнеробекојупоседујунајбогатијии
најмоћнији појединци! Медијски извештаји све чешће су
резултатполитичкихпогодби;ушпанскомпримеру,влада
јућаконзервативнаНароднапартијаМаријанаРахоја,зала
жесезацентрализовану,анерегионализованудржаву,због
чега се често сукобљавала са каталонским и баскијским
странкама.Буџетшпанскогјавногсервисасмањенјеза204
милиона евра,док јеупарламентуукинут законоизбору
челног човека јавног сервиса по којем је била неопходна
двотрећинскаподршкапарламента.Уовомтренуткузато
једовољнасагласностпарламентарневећине,такодавласт
постављаоногакогажели,што јеу јунуиучињено.Тако
семенаџменткризногкомуницирањаусмераваказаштити
елита,анеграђанакојипротестују.

Владекористеекономскукризукакобиутицајнемедијеста
вилеподсвојушапу,директноутичућинаформирањејав
ногмнења.Увремениматрадиционалнештампе,радијаи
телевизије,“придобијањесагласности”15билојеједностав
нијеилакше,јерјенадзирањемтекстоваилиелектронских
садржајадржавалакообезбеђивалањиховуконтролу.Право
даграђани“знајусве”вишеједекларативнонегостварно,
али,дамаскенебипалепревишебрзо,креирасенаративо
демократскимкапацитетимајавнихсервисанакојениконе
можедаутиче.Упракси,политичарикомбинујућизаконска
овлашћењаикадровскукомбинаторикууправљајукомуни
кационимпростором.УМађарској,премијерВикторОрбан
изменамазаконазнатнојесузиопросторзанезависностдр
жавнихмедија;уХрватскојјепромењензаконоХРТ,тако
дапрвогчовекабирапарламент,уСрбијисенајављујупро
менесетамедијскихзакона,докјеуСловачкојпроменомве
ћиненавластидиректоркајавногсервисасмењена,иакоје
одборзакултуруимедијепретходноједногласноприхватио
њенизвештајораду.БившипредседникФранцускеНикола
Саркозисмањиоједржавнојтелевизијиприходеодмарке
тингазамењујућиихпорезомнателекомуникационуопре
му,алисезбогпротестаЕвропскекомисијекојасеуспро
тивилатомпоступкувладаФрансоаОланданашлаувели
компроблему.БританскиБиБиСи,збогкритичкогписања
оунутрашњимекономскимприликама,трпиоштреоптужбе

15Ноам Чомски (Noam Chomsky) откривајући пропагандни модел под
надзоромдржавне бирократије, региструје петфилтера који цензури
шу садржај информација: “1) величина, власништвоипрофитна ори
јентацијамасмедија;2)маркетиншкопословањеиутицајоглашивача;
3)изворивести;4) ‘противваздушнаартиљерија’инападинамедије;
5)антикомунизамкаонадзорнимеханизам”(ЧомскиН.,Политикабез
моћи,ДАФ,Загреб2004.стр.153207).
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актуелнихминистара,16узобавезудатокомнареднихпетго
динасмањибуџет за20%такоштоћеотпуштатиновина
ре.Португласкијавнисервисодполитичкогестаблишмента
свакодневнодобијапретњедаћебитиприватизован.17Под
плаштомодбранеодкомерцијализацијемедијисегурајуу
окриље политичара, што значи да од служења грађанима
нема ништа. Економска доктрина тржишног либерализма
прикривасуровудоминацијууправљачкихелита,такодасе
режимновинарске објективностиприлагођаваинтересима
богатихидруштвеномоћних.Таковести,извештаји,интер
вјуи, репортаже и друге журналистичке форме све чешће
садрже манипулације “оних друштвених снага које имају
највећикултурнииполитичкикапитал”18.

Политикајетекједнаодделатностикојесвакодневнокреи
рамокористећиснагумедија.Међутим,њенеакцијемењају
читаве заједнице,докначиниделовањаипонашањаодре
ђујудемократскипотенцијал.Управљатинекимдруштвом
значи управљати комуникацијама, друштвеним кризама и
проблемима;појмовимаизначењима.Јавнепоруке,њихова
производњаираспростирањепостајуприоритетнеуслуге,
аштојепубликабројнијатојепосаокреатораодговорнији.
Међутим,дабисеполитичкициљевиостварилиупракси,
неопходно је у просторима јавности конструисати повољ
несликеополитичкимпрограмима,одлукамаиличностима
којеби требаледаихреализују.Демократијаподразумева
индивидуалност и дијалог, сукобљеност идеја и мишље
ња, општење властииопозиције,штоможеимати значај
нуулогууостваривањуодређенихполитичкихциљева.Тек
укрштање индивидуалних мишљења и колективне свести
резултира јединственим ставовима, убеђењима и понаша
њима. Отуда и данас политичари у медијским наступима

16На пример, Јан Данкан Смит, британски министар за рад и пензи
је, оштро се жалио како БиБиСи извештава о актуелној економској
ситуацији,оптужујућиуредницуекономскерубрикеСтефаниФландерс
да“пишкипоцелојбританскојиндустрији”!

17Њиховплан једапродајукомплетанДругипрограмЈавнетелевизије,
докбисеувласништвоПрвогпрограмаукључилеприватнекомпаније,
чемусежестокосупротстављаЕвропскарадиодифузнаунија.

18“Рутинеобјективностиизависностинформативнихмедијаодполитич
кеибизнис елитеу смислуизвораинформација вестипријемчиве су
за десничарскеполитичкеидеје”, запажајуРобертХакети ЈуеџиЏао
(RobertA.HackettiYuezhiZhao),закључујућидаобјективизамправиза
окреттакоштофорсирајући“говорепредставникаполитичкеипослов
не елите, саопштења заштампу доминирајућихполитичкихи бизнис
институција,интервјуасаекспертимасауниверзитетаидесничарских
тинттанк установа, као и помоћу колумни и бесконачних коментара
конзервативнихкоментатора”намећесвојетемеумедијимаипоставља
оквирјавнекомуникације.
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покушавају личне, партијске или религијске ставове про
гласитијавним.19Свемањибројзапосленихуредакцијама
исвекраћироковипроизводњеинформацијазначеотвара
ње празног простора у који спремно и навалентно улећу
обучени ПР стручњаци, спин мајстори и лобисти, пласи
рајућисадржајекојимаистичусвеагресивнијиполитички
клијентелизам.Отудасесановиммедијимаупољејавних
информацијауводипојам“менаџментаполитичкекомуни
кације”20којијесаставнидеополитичкихсистема,безкојег
немаформулисања,агрегацијенитиспровођењаколектив
ниходлука.Растућесиромаштво,незапосленост,криминал,
корупција,конфликтност...некисуодпроблемаданашњег
света,алидалићеонитакобитиисхваћенизависиодна
чинакојимаћеихмедијиприказати.Притоме,политикара
сипасвојумоћкакобијезичкеиливизуелнесимболеупако
валаупригоднуинформативнуамбалажукојомћепривући
пажњуиподршкујавности.Личности,акцијеиидејечине
друштвенупраксу,укојојпроблемзаједнеистовременомо
же значитикорист задруге.Дакле, значењанеморајуби
тиистазасвеучесникеипосматраче,иакофункционишуу
истомпросторуивремену,алимождаудругимполитичким,
психолошким,економским,религијскимидруштвенимкон
текстима.

Жељазавладањемнаддругиманаметнулајеибиткузаге
нерализацијом стварности, креирањеми управљањемпој
мовима,менталнимпредставамаконструисанимпремаод
ређенимциљевимаи сврхама.Делатност самапо себине
представљачињење,аликадаједругиопажају,коментари
шуилиинтерпретирајудобијапунисмисао.Медијскиоквир
конструишеседаприкријерастућијазизмеђубогатихиси
ромашних,енормнунеравноправноступрерасподелидру
штвенихбогатстава,неосетнопретварајућидемократијуу
глобалнихипермаркет,ачовекаузбуњеногизаведеногпо
трошачакојибираизмеђусвепразнијихполица.

Закључнаразматрања

Свештосепоследњихгодинадогађасамедијима,апосеб
ноновинама,увераванасда медији, паниновинарство,

19ВалтерИхеђерика(WalterC.Ihejrika)објашњавајућиспоровеполитич
кихиверскихвођауериновихмедијавидинастајањеновогхегемони
зма,укојемпрви“користећидржавниапаратжеледасејавностипред
ставеуштолепшемсветлу,докверскимвођамапреостајесамоморална
снага”(Политикологијарелигије,2011,стр.1731).

20Под овим појмом у даљем раду подразумеваћемо “планирање, спро
вођењеиконтролукомплекснихпроцесаинтерсубјективногпреноше
њасадржајаиконструисањареалностиодстранеполитичкихактера”
(ZerfaßA.&Oehsen,H.O.)
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неће вишебити–исти. “ЊујоркТајмс” јепрошле године
(2012)првипутуисторијиштампезабележиовећеприходе
одсвојихчиталацанегоодоглашавања,штому једонело
добитод133милионадолара.21Десетинукупацачинилаје
публикаизванАмерике,па јеменаџментрешиодабудућ
ност потражи у дигитализацији и глобализацији утицаја.
Новине“Хералдтрибјун”,истекомпаније,наконтрадиције
дуге125годинасуугашенеиредизајниранеудигитализо
ваноиздање“ИнтернешелЊујоркТајмс”,сациљемдапо
станупланетарниснадбевачвестима.Интернетјеомогућио
медијима да стигну до нових читалаца, кроз две користи:
смањенисутрошковипроизводњесадржаја,алииценакоју
реципијентиплаћајузасвојезадовољство.Низреформико
јесупретходноспроведенедонеојерезултате:старапубли
ка је задржана,ановасеудружиланаонлајнпросторима.
Некакостидљивопровукаосеподатакдамедијинеморају
вишедазависеодутицајаоглашивача,подусловомдаокупе
довољанбројконзумената.

Стари поредак комуницирања револуционарно се мења и
захтевановетеоријскеипрактичнеодговореиразјашњења,
јерзахваљујућидигиталнојтехнологији:

конзументи информација истовремено постају
њиховипроизвођачиидистрибутери;

новимедијисвевишепотискујустаре,терајући
ихнапреображај;

нови сензибилитет конзумената намеће потре
буреконструисаногновинарскогизразауобла
стижанроваиприлагођавањеновиммедијима
(стратегија конвергенције у организацији рада

икреирањусадржаја).

Фокус је на судару генерација: младим, креативним сна
гамакојемоћрачунараимобилне,интерактивнетехноло
гијекористекаоприроднусрединукојомкреирајуинтим
нију и динамичну стварност у сајбер спејсу, и генерације
којабиолошкипотрошенапристаједа јој стварностдефи
нишу класичнимедији (телевизија, радио, новине и часо
писи).22 Дигитална револуција је створила мноштво избо
ра,алиинедовољнопажње:интернетјеукомуникациони

21Приходи од новина расли су за 10,4 одсто, на 952,9милиона долара,
углавномзбограстадигиталнепретплатеирастаценештампанихиз
дања.Приходиодоглашавањапалисуза5,9одсто.Стратегијаразвоја
билајеусредсређенанаинтернетскепретплатнике,чијијебројкрајем
децембраизносио668.000,штојеза13%вишенеготримесецараније.

22ЈевтовићЗ.иПетровићР.,Штампанараскршћу,Култураброј132,2011,
стр.108.
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простор убацио неограничену количину података, чиме је
збуниоограниченуспособностчовековихпотенцијала!Је
динствомасејепољуљано:сумњауобјективностинформа
цијаузроковалаједаљегубљењесмисла,такодасепроцес
брзогинеконтролисанограстаинформацијанамернооста
вљаслободнимкакобисечуваопривиддемократичности.
Моћ управљања крије се управо у способности креирања
ипрезентациједогађајаистварности,пајевеликазаблуда
какоинтернетнудијединуоазуистине,посебнокрозсфе
рутзв. грађанскогновинарства.23Појавановихплатформи
створилајемноштвоизбора,алииистаклапроблемпажње,
јерхиперпродукцијаonlineсадржајапојединцупредставља
бригу:какоумноштвуистогилисличногпрепознатибаш
оноштомујепотребно?

Суштинапроменаогледасезаправоуконцепту–колективне
пажње:нијевишебитанмедиј,већсимболиколективнепа
жње.Штосемедијибудувишеделилитоћеиматимањи
значај,алићесвакипојединачнозначитивише!Речјеоди
ректнојпоследициразмасовљавањапублике,којанатајна
чинраздвајаимедијеодновинарства,повећавајућиспеци
фичнутежинуновимплатформама.Комуникативнипроцеси
сапојавоминтернетаидруштвенихмрежаблискисуономе
штоКарлПопер(KаrlPоppеr)називатрећимсветом.24Овај
ауторпрвисветтумачикрозсветобјеката, стваринегде
изван;којесунанекиначинсупротстављенесубјекту.Дру
гисветјеидејаусвести,светсубјекта,доктрећисветчине
физичкерепрезентацијеидеја,исказа,текстова,сликакоје
пореклоимајуудругомсвету,апостојенаистомнивоукао
први. Простор друштвених мрежа није геометријски, већ
логичкијерсевезеуспостављајунаосновукатегоријапред
мета(каонаYаhооу,Lucоsуилидругимпретраживачима)
илиметафоричкимвезама(речиимајуимпликацијеуокви
риматекста,подржавајућиконекцијусасличнимречимаи
фразама).Аристотелјенекадаснагуdemosa(народа)видео
у његовом броју: олигарси имају богатство, аристократи
јанаслеђе,доксесветинаослањасамонасвојубројност.25

23Узовајпојамчестосекористеисиноними:партиципативноновинар
ство,уличнижурнализам,демократсконовинарствоисл.Усуштини,
онопредстављаконцептукојемсамиграђаникоришћењемновихди
гиталнихалатаиуређајаактивноприкупљају,извештавају,анализирају
иширевестииинформације.Проблемје,међутим,упублициињеној
масовности.Тоштостенаписалиблог,поставилифотографијуилипре
зентовалиинформацијунезначиидаћетеостваритиутицајнајавност,
абезтогамедијинемајумоћ.

24Popper K.,Objective Knowledge: An Evolutionary Approach, 2nd edition,
ClaredonPresss,Oxford1979,pp.106110.

25Aristotel,ThePolitics,OxfordUniversityPress,London1958.
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Интернет и друштвенемреже би онда билинајбројнији и
најснажнији форум данашњице. Међутим, уместо да до
пуњујунепосреднуинтеракцијуупракси,онијезамењују,
сводећиграђаненастатусатома.Слободакојасепривидно
нудиотвореношћуприступановимтехнологијамаприкри
ва управљање и контролу важних информација. Културни
обрасци,националниидентитети,политичкеифилозофске
парадигме,друштвениконфликтииживотнистиловиреде
финишусеускладусаинтересимамоћниххегемона.

Суштинановихмедијанијеуговоруљудимаштадамисле,
већунеприметномнаметањутема,идејаиставоваокојима
треба да размишљају. Брзина комуницирања непрекидно
расте (свакиновиуређај је бржиодпретходногиимаве
ћипротокинформација),иновативностизбијаупрвиплан
(порука никада није била оригиналнија), интерактивност
зачарава (напоруку јеувекмогућеодговорити),доккреа
тивностникаданијебиланаовомнивоу (скоронеограни
ченетехничкемогућностиестетизацијеслике,филтрирања
тонаисл).Новикорисниктражикомуникацијуодмахиса
да,дапорукешаљетренутноиистовременонавишеадре
са.Доживљајвременакаофундаменталнекатегоријељуд
ске егзистенције такође се мења, прерастајући у опсесију
тренутачношћу.

Комуникацијскиумреженодруштвозаснивасенапроизвод
њимедијскихсликакојетежедасимулирајупроцесментал
нихпредставаучовековојсвести,какобисештософисти
циранијепреклопиле границеизмеђу стварногимедијски
посредованог.Вољапојединацасекреираселекцијомиска
за,анасвест,емоцијеиакцијеутичекомбинованимпропа
ганднимметодамаисредствима.Артикулисањемедијских
представа,крозновеобликеисановимзначењимаирела
ционим системима, ствара посебан вид визуелног мишље
ња26.Оноводикадруштвеномчињењу,производећидија
лектичку међузависност: мисао припрема терен за прак
тичноделовање,доксуактивностиујавномпросторусамо
практичнаприменанаметнутогмишљења.Медијскафило
зофијаједијалектичкипреплетенасаполитичкомпраксом
јерменталнимоперацијама врши сврховите промене уну
тардруштва,стварајућивештачкусрединукојадаљемења
социјално, комуникационо, психолошко, антрополошко и
економскоокружење.Сећате сепричео грађанскомнови
нарству?Илуструјмогапримеромвишемесечнихпротеста
опозицијеуАлбанији,наконпарламентарнихизбора2009.

26Арнхајм Р., Визуелно мишљење, Универзитет уметности у Београду,
Београд1985.
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године.Оптужбе о изборној крађи продубљене су одбија
њемопозициједаучествујеурадуПарламента,наставље
неуличнимпротестима,дабикулминиралештрајкомглађу
222грађанина.Одпрвогтренутка,укампштрајкачапоста
вљенесукамере,сациљемдаседиректнимпреносом(лајв
стримом)посредствоминтернетасвимаомогућиувидуак
туелнадешавања, безмедијског (де)конструисања.27 Ради
калнемереотпоранисупривуклепажњусветскејавности:
интернет страницуCNNа посетило је свега 96људи, док
је посредством друштвених мрежа садржај подељен само
двапута.28

Сајберутопијаодемократскиотвореноми једнакомкому
никационом друштву огољена је до краја. Да је интерес
богатихиснажнихцентарамоћибиодасепромениполи
тичкипоредакуАлбанијипризореизкампасаштрајкачима
преносилебиводеће светскеТВстаницеи више сатиди
ректно, новине би пуниле ступце и насловнице, магазини
бибилипрепуниинтревјуасареволуционаримаитд.Увек
крозисторију,правиламедијскеигренамећухијерархијски
надређенизаступницијавнихинтереса(политичари,поли
тичкепартије,институције,лобији,министартсвасиле,ак
тери цивилног друштва и други агенси). Садржај битних
тема, чињеница и аргумената усмерава се из невидљивих
центара,којистварностсофистициранопретварајууоруђе
сопственепромоције.Новимедијинемајуснагуекономског
идруштвеногутицањауколикоизањихнестојиподршка
друштвенихелита.

Уерикорпоративноглиберализма,медијскисадржајичине
лепоупакованудруштвенумонету,којомсезаводиздравра
зум.Сајберсфераукојојсвакоимасправицукојомотвара
капијеинформационограја,добијајућимогућностданепре
станопримаишаљесвеврстепорукаизгледакаодемократ
скисанкојимсезавршавадиктатуракласичнихмедија.Гру
басила,принудаифизичкиобрачунисаидеолошкимнеис
томишљеницимаконтинуираносупратилиљудскузаједни
цу,алиуновомпореткувољасеповија,развијаикујепрема
замислимамедијскихимператоракојисучестоприкривени
изапараванаполитичке,економскеиливојнемоћи.29Интер
нетимрежнокомуницирањенајчешћесекористезабрзои

27”Weaskonlyforwhatyou take forgranted inyourcountries freeandfa
ir elections.Nomore.No lees”.Изјавуштрајкача у целини видети на:
http://opentheboxes.org. Наистојадресибило јемогућеуживопратити
токсамогштрајка.

28http://ireport.cnn.com/dosc/DOC441194,приступљено14.1.2013.
29Аутори под појмом медијски субјекат подразумевају сваку личност,

групу, заједницу, организацију, институцију и сл., која врши битан
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површноинформисање,забавуисамопрезентацију,јерзбог
значајног броја дигиталних усамљеника њихов скроман
утицајсерасипаигубиуинформативнојпрашуми.Умре
женекомуникацијеподразумевајумултипликаторечији се
ефектиширебрзиномлавине,иакосеупозадиничестокри
југласине(фаме)чијисуауторинепознати.30Такодолазимо
досхватањаопостојањупаралелнихпроцеса:свакодневне
производњестварностиињеногмедијскогпредстављања.
Дабисеовадвапроцесавратиластандардимаобјективно
сти, неопходна је реформа јавнеполитике, јер демократи
јаненастајеизсавршенихтехнологија,већизразвијених
друштвениходносаипроцеса.
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DIGITALPOLISOASISOFDEMOCRACY
ORCYBERUTOPIA

Abstract

Revolutionarychangesintheareaofcommunicationleadmassmedia
tothecrossroadsofdemocracyandthetyrannyofpropaganda,while
capitalistcorporatismreducesthenumberofsuccessfulnewsproducers
discretely creating invisible information monopolies. At the global
level, masses are being ideologically bewitched by fine spinning
of filtered and meticulously created messages with predesigned
effects,whichcausesdisappearanceofobjectivity,equalityandsocial
solidarity from the dominant discourse. The battle of ratings and
circulationcomes to the forefront; in theeyesofmediamanagement
journalists are considered an expense,while participation of citizens
as subjects of political life is minimized. Direct, blatant, arrogant
pressureofgovernmentmediaownersandadvertisers,resultsinputting
the consumer at the center of interest, so the fun, individualism and
narcissismdominate themassmediaflows, “tabloidizing” thepublic
arena.Privateprofit andpublic interest haveneverbeen in love and
onlywiththecriticalreexaminationofthedevelopmentscanwepoint
to the possible directions  for expansion of journalism. The paper
states that the role of audience changes in the age of digitalmedia,
because after a period of traditional passiveness and consumerism,
theaudiencehasbeengivenachancetoassumeanactiveandcreative
position. The time of multimedia services has brought a number of
communication applications, allowing cultural andpolitical diversity
andthebirthofaglobaldigitalpolicy,networkedandopentoeveryone.
This is a great opportunity for the survival of democracy, where
journalismitselfchanges,revertingtoitsoriginalmissionofservingthe

commonman.

Key words: media, communications, convergence, awareness,
audence,democracy
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ГЛОБАЛИЗАЦИЈСКИ 

ГУБИТНИЦИ
Сажетак:Глобализацијскиураганјоштутњисветомдоносећиса
собомнизпромена,какоуекономскојиполитичкојтакоиукул
турнојсфери,ауоквируњепосебноумедијскојобласти.Почет
ноодушевљењесакојимјетајсвеприсутнипроцесс,којигенери
шемеђуповезаностимеђузависностизмеђудржаваидруштава,
прихватанунајвећембројуземаља,посебнонаИстокуисирома
шном Југу, лагано се замењује опрезнијимтумачењима и упозо
рењимадаћесемеђуглобализацијскимгубитницимавеомабрзо
наћичакионикојисупослужилињеномпромовисањуинаметању
–масмедији.Уовомрадуауторанализирадосадашњеучинкегло
бализацијскихпроменаумедијима,какоусветутакоиуСрбији,
посебнокрозделовањемултинационалнихмедијскихконгломера
таиуказујеначињеницудаћенаставакпроменауинформационо
комуникационимтехнологијамадовестидопадатиражаштам
паних медија и слушаности и гледаности електронских медија,
даћедоћидосегментацијепублике,каоидаћемедијскапублика
постатисвеотуђенија,упркосразвојусвепопуларнијихдруштве
нихмрежа.

Кључнеречи: глобализација,масмедији,сегментацијапублике,
друштвенемреже,отуђење
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Уводнаразматрања1

Дужеоддведеценијеречглобализацијанесилазисастра
ницановинаширом света, нитииз радиои телевизијских
емисија. Нема готово ни једне политичке, економске или
културнетемекојасеможезамислитибезразматрањагло
бализацијских аспекатаињенихутицаја напојаву која се
разматра.Таречпосталајенезаобилазна,каконаулицитако
иуреторициполитичараидржавника,панамсечинидао
глобализацијиињеномутицајунасветскипоредак,држа
веипојединце знамобашсве.Међутимоваквомишљење
семожепоказатиприличнонаивним.Акосветпосматрамо
каомеђународнисистем,видећемодајеглобализацијаве
омаизазованивишезначнифеноменкојирадикалноутиче
нановеврстеодносаизмеђудржава,друштаваипоједина
цанаподручјуекономије,политике,безбедностиикултуре.
Развојтехнологије,успонинформацијскогдруштваисма
њени трошкови комуницирања и транспорта, омогућили
су сажимањесветаињеговоуједначавање, којенас је све
донедавноодушевљавало,докнасданасостављаравноду
шнимиличакизабринутим.Свеовепроменеодигралесу
сеподбуднимокомиузобилатупомоћмасмедија,посебно
сателитскеикабловскетелевизије,којесуомогућилегледа
њеипраћењедогађајаширомсвета,ибарпосредно,уче
ствовањеуњима.Релативноновимедиј–интернетстворио
је и простор за директно учешће умногим догађањима у
различитимделовимасвета.Међутимсвејеприсутнијеми
шљење да ће управо масмедији постати глобализацијски
губитници.2

Предметовоградајестеанализаефекатаглобалнихмедијау
светуикоднас,уСрбији,напроменекојесуседогодилека
коудруштвутакоиусамиммедијима,ациљјестеуказива
њенаопасностикоједоносинаставакприменедосадашњих
глобализацијских трендова у медијској сфери. Покушали
смодаодговоримонапитањемогулисеумедијимаодбра
нитиморалнаначелапрофесијеодлогикепрофита,односно
логикеглобалнемоћи.Овонезбогтогаштосеубрајамоу
противникеглобализације,већпресвегаизжељедаукаже
монапотребуопрезностисакојомтребаприхвататисветске
феноменекојинасзапљускују.Јер,лаконамсеможедого
дитидауњиховимталасимапотпунопотонемо,илидазбог

1 Припремљено у оквиру пројекта Традиција, модернизација и
национални идентитет у Србији и на Балкану у процесу европских
интеграција(179074),којифинансираМинистарствопросвете,наукеи
технолошкогразвојаРепубликеСрбије.

2 Уовомрадуумасмедијеубрајамоновине,радио,телевизијуиинтернет,
докседругима,попутфилма,нисмобавили.
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жеље да се допаднемо другима уништимо разлике којима
можемодаобогатиможивотонихкојисматрајудазбогеко
номскихефеката,односнопрофита,требасвеуједначити.

Нашаполазнатезабилаједаћепроменеуинформационоко
муникационимтехнологијамаодмасмедијастворитигло
бализацијскегубитнике,даћевеомабрзодоћидодрастич
ногпадатиражаштампанихмедија,смањењаслушаностии
гледаностирадијаителевизије,даћедоћидосегментације
каоиотуђењапублике,штоћеусвакомслучајудовестиидо
смањењаприходамедијскеиндустрије.Некеодтихтенден
цијаиданассемогууочитиусрпскиммедијима.

Глобалнигосподарипрофитаисвести

Многојепростораивременаутрошенонаобјашњењепојма
глобализацијетесемитимеовденећемобавити.Позваће
мосе јединонаречипознатогнемачкогсоциологаУлриха
Бека(UlrichBеck),којитврдидаглобализација“значииску
ственодоступнонестајањеграницасвакодневногделовања
у разним димензијама привреде, информисања, екологије,
технике... нештошто искуственом принудом елементарно
мењасвакодневницуисвеприсиљаванаприлагођавањеи
одговоре. Новац, технологија, роба, информације, отрови
“прекорачују” границе као и да не постоје. Чак и ствари,
особеиидејекојебивладерадодржалеизванземље(дроге,
илегалниимигранти,критикеповредаљудскихправа)про
налазесвојпут.Такосхваћена,глобализацијазначи:укида
њеудаљености,укључивањеучестонежељене,несхватљи
ве транснационалнеживотне облике – или, дефинисано с
ослонцемнаЕнтониГиденса(AnthonyGiddens)–деловање
и (заједнички)живот кроз и преко удаљености (привидно
раздвојенихсветованационалнихдржава,религија,регио
на,континената)”3.ОвопресвегаизразлогаштоБекнаовај
начин указује на то да семноги глобализацијски процеси
одвијајупринудом,мимовољеобичнихљуди,мимоњихо
вихпотребаижељаиштопрактичнозначепринудноукљу
чивањеутранснационалнеобликеживота,којисумногима
тешкоразумљивииприхватљиви.

Трендглобализацијепостаојемогућзадовољавањемследе
ћихуслова:развојемтехнологијаиразвојемфинансијског
пословања.4 Развојем технолошких иновација на подручју

3 BackU., WasistGlobalisierung?,IrrtümerdesGlobalismusAntwortenauf
Globalisierung,Suhrkamp,FrankfurtamMain1997,стр.4445.

4 Отомевише:GrbavacV.iAntolišK.,Strategijanovogasvjetskogporetka
u globalnim komunikacijama,Društvena istraživanja, god. 9, br. 6 (50),
Zagreb2000.,стр.9951017.
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информатичких делатности и телекомуникација, развила
се инфраструктуранужна за пословање великихмултина
ционалнихфирми, а појавом такозванихоffshоrе земаља,
седамдесетихгодинапрошлогвека,створенисуусловиза
развојфирмикојесу,обављајућисвојефинансијскеактив
ности у тим земљама, избегавале контролу државнихфи
нансија,штоједовелодоуспоставесветскогфинансијског
пословања,великихуштедаупутнимтрошковимаљудии
робаиубрзаногискоришћавањаљудскихресурса,односно
раднеснагеисировинаудругим,посебномањеразвијеним
земљама.Туприликунаравнополитиканијепропустилавећ
сеумешалаувласничкуструктурумултинационалнихком
панија,односноњиховихиспостава,свудагдесуонепушта
лесвојепипке.Сектормедијабиојепосебноинтересантан.

Напољукултуреглобализацијскепроменедонелесупоку
шај стварања такозване “глобалне стандардизоване култу
ре”.Онасеогледапресвегаутежњидасесвекултуресвета
хомогенизујууједну,универзалну,којаћепостатитемељни
ослонацбудућегразвојасвихземаљаусвету.5Укојојмерије
покушајстандардизовањакултура“сизифовскипосао,каои
датипокушајимогудонетичакифинансијскегубитке,што
језакреатореновогсветскогпореткаизузетноопасно,од
личносведочипримеризградњеДизнијевогпаркаисточно
одПариза(ЕurоDisnеy)који,упркоссвимподстицајимако
ји стижу са различитих страна, и даље у свомпословању
бележиогромнегубитке,а једанодглавнихразлогаслабе
посећеностијеутомештојеупаркузабрањеноконзумира
њеалкохола,штосекосискултурнимнаслеђемФранцуза.

Глобализације,економске,политичкеикултурне,вероватно
небинибило,илибисеодвијаладалекоспоријенегошто
се то чини последњих година, да није било комуникациј
скеглобализације.Свете,вољнеилиневољне,интеграције
омогућиојеразвојкомуникацијскихтехнологијаучијојсе
основи,ипак,налазеинтересикапитала,односнопрофита.
Правонаистинуиинформацију, једноодосновнихправа
којеприпадаљудимаширомсвета,уусловимаглобализаци
јеипосебнодоминантненеолибералнеидеологијенашлосе
удругомплану.Отомеречитоговореланциштампеширом
света,уЕвропи,Америци,Аустралији,чијисујавнодекла
рисанициљеви,попутподстицајадемократијеиотварања
просторазајавнедебате,одавноусенципрофитаитежњи
да се преко медија загосподари светом, односно начином
размишљањаиодлучивања.

5 KlingR., Social analyses of computing:Theoretical orientations in recent
empiricalresearch,ComputingSurveys,Vol.12(1),1980,рр.61110.
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У условима глобализованог „мрежног друштва“ и вирту
елне стварности, медији данас нису седма, већ прва сила
илињенапретходницауосвајањусвета.6Информацијесу
посталемоћкојаразбијагвозденезавесе,државнегранице
или компанијске баријере, усмеравајући читаве заједнице
кабудућимобрасцимапонашањаидруштвенимнормама.7
Цивилизацијасенеочекиванонашлапредновимизазовом:
политички, економски, друштвени и идеолошки преврати
посталисудеосвакодневице,доксуструктурнеидејеутка
не у образац убеђивања, којим се свест масовне публике
усмеравакапожељнимправцима.Човековумпостаојециљ
бројних креативних индустрија, пропагирање политичких
поруказадатакмедијскихмандарина,ауправљање јавним
простором стратешко питање...Шок информационог доба
већијеодсвихдосадапознатих.8

Земљалидерновогсветскогпоретка,САД,узпомоћглобал
нихмедијакојисезахваљујућиновимтехнологијамамогу
видетиуготовосвимделовимасвета,свакодневнонамеће
своје ставове и утиче на формирање светског (глобализо
ваног) јавногмњења.9Упорнимпонављањем,форсирањем
одређених тема и слика, тимедији опредељују категорије
попут „демократскоантидемократско“, „људска права“,
„цивилизацијскевредности“,„националниинтереси“,„ме
ђународназаједница“исличне.

Уовомпослу,креаторимановогпоретканарочитоприпома
жумултинационалниконгломерати,начијемсечелуналазе
тзв.„великисветскииграчи“,чијејенаступањејошшезде
сетих година прошлог века најавио амерички нобеловац,
економиста, Џон Кенет Галбрајт (ЈоhnKеnnеth Gаlbrаith).
Само пар деценија касније његове речи потврђене су и у
медијској индустрији. Упркос сталној причи о постојању
медијскихслобода,појавиласегрупаљудикојајеконтро
лисалаикојаиданасконтролишенајвећибројсветскихме
дија.Речје,наравно,одобропознатиммедијскиммогулима
РупертуМурдоку (R.Мurdоch), Теду Тарнеру (Т. Тurnеr),

6 МитровићЉ.,Масмедијиизмеђукултурезависностиикултуремирана
Балкану,у:КакултуримиранаБалкану,приредиоБожићМ.,Центарза
балканскестудије,Ниш2005,стр.6571.

7 ДеспотовићЉ.иЈевтовићЗ.,Геополитикаимедији,Култураполисаи
Графомаркетинг,НовиСад2010,стр.146.

8 Исто,стр.147.
9 АрацкиЗ.,ГлобализацияиеевлияниенабалканскиеСМИ,у:Тезисы
докладовивыступленийнаВсероссийскомсоциологическомконгрессе
„Глобализация и социальные изменения в современной России“,
Т11, Социологический факультет Московского государственного
университетаим.Ломоносова,Москва2006,стр.173177.
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Силвију Берлусконију (S. Bеrluscоni), и другима, као и о
њиховим фирмама попут Nеws cоrpоrаtiоn, Тimе Wаrnеr,
Viаcоmа,ТCI,Sоny,GеnеrаlЕlеktrоniksиBеrtеlsmаnn.Ако
сеовомедодаичињеницада једанбројвеликихсветских
медијаконтролишеилињимадиректноуправљавишевој
нихицивилнихбезбедноснихслужби,затимиспоручиоци
оружјаинакрају такозваненевладинеорганизације, онда
јесликаоглобалнимпроменамаумедијскојсферикојесе
одигравајупоследњихдеценијавишенегојасна.Наделује
борбазамонополскиположај,какозбогжељедасеоства
рипрофит,такоизбогамбициједасенаметнеједанначин
мишљења. Својевремени деканФакултета за новинарство
наБерклиуниверзитетууКалифорнијиБенХејгБагдикиан
(BеnHаigBаgdikiаn)наводиподатакдасе„бројонихљуди
којиодлучујуомедијскимсадржајимаидаљесмањује,ада
чак99одстосвихлистовапостајумонополистинасвојим
тржиштимаиузтосамоделићимедијскихимперија“10.На
основуовогавишесветскихидомаћихауторатврдидасе
требаослободити„илузиједаћемоћнемегакорпорацијске
куће дозволити да у својимпрограмима дају просторљу
димадругачијихполитичкихставова“11.Свакимданомпо
стајесвејасниједакројачимедијскеполитике,форсирајући
вербалнопоштену„тржишнуутакмицу“и„отворенипро
токинформација“,фаворизујумоћнекомерцијалнеемитере
којипреузимајупублику.Надругојстраниприсутна јете
жњатихконгломератадањиховимедији,какотокажеНоам
Чомски(NоаmChоmsky)„одржеинтимниодноссдржавном
моћи.Желесазнатитајнеинформације,желебитипозивани
наконференције заштампу.Желепознанство сдржавним
секретаром.Какобитопостигли,морајуигратиулогукоја
подразумевалагањеислужењедржавиуформиапаратаза
дезинформације“12.

Постављасенаравнопитање:можелисеикакоутицатина
медијскеконгломерате.Мишљењасуподељенаикрећусе
одонихпремакојимајетонемогућедонекихдругих,мало
реалнијих,укојеспадајуставовиЏонаСтрита(ЈоhnStrееt)
премакомеје„власништвонадмедијскимкућама,такођер,
предметполитичкерегулацијекојаможеодредитиинтере
сеимогућностивласника“.Стритсматрадасенањихмо
жеутицати„ограничењимакојевладапостављаунакрсном

10BagdikianB.H.,TheNewMediaMonopoly,BeaconPress,Boston2004.
11Милашиновић С., Јевтовић З. и Деспотовић Љ., Политика, медији,
безбедност, Криминалистичкополицијска академија, Београд 2012,
стр.144.

12ChomskyN.,Mediji,propagandaisistem,Štočitaš,Zagreb2002
стр.48.
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медијском власништву, осудама за непоштено тржишно
натјецање и протутрустовским законима... Медијска моћ
је производ политичких одлука, вриједности и процеса.
Размишљајући о политичким последицама медијског вла
сништва, требамо испитати комерцијалне интересемедиј
скихконгломерата,поступкевласникаивладинеполитике.
Целовременаумутребамоиматипредставумоћикојасе
налазиупозадинирасправе“13.

Реклобиседајеовајугледниенглескиистраживачипрофе
сорУниверзитетаЕаstАngliауНорвичууправукадговори
омогућностиманекеврстеконтроленадмедијскимконгло
мератима,аликадсетопреведенаподручјеБалкана,нако
мемиживимо,испостављаседајесвемногокомпликова
није,ачестоинемогуће,јерсимбиозакојутиконгломерати
начинесаполитичкимелитама,односноврховимавластиу
балканскимдржавама,толикојејакадаизостајесвакаврста
контроле, односнорегулативе.Кад се томедодајуинедо
вољноразвијенимеханизмизаштитеновинарскепрофесије
ондасликапостајекомплетна.

Балканскемедијскеслике

Под утицајем глобализације Балканско полуострво у по
следњихдвадесетакгодинапретрпелојенизкрупнихпро
мена,усвимсферамаживота,паиуонојкојасетичеме
дија.Сведржавенаовомпросторубилесузахваћенетран
зицијом,мењаласевишегодишњастварност,прелазилосе
из социјалистичкогунови систем, који јеимаоиима све
карактеристикенеолибералног.

У новим демократијама Југоисточне Европе (синоним за
Балканскополуострво)иновемедијскеполитикеудржава
масатогпросторабилесуусмеренекауспостављањуне
зависнихидемократскихформи.Независностсеуглавном
дефинисалакаопрестанакмоћидржавенадмедијима14.Ме
ђутим,начиниприватизацијебалканскихмедијанисубили
удовољнојмеритранспарентни,штојенеминовнодовело
допојавекорупционашкихафера.

Паипак,данассуусвимземљамаБалканабитнопромење
ниодносимоћиизмеђумедијаиполитике,тј.државе.До
шлојеидозначајнепроменеувласништвунадмедијима,и
тотакоштосунајвећеинајтиражнијештампанемедијепре
узелекомпанијеизНемачке,Швајцарскеи скандинавских

13StreetJ.,Masovnimediji,politikaidemokracija,Fakultetfilozofskihznanosti
SveučilištauZagrebu,Zagreb2003,стр.122123.

14BašićH.S.,PetkovicB.iJusićT.,Vlasništvonadmedijimainjegovuticajna
nezavisnostipluralizammedija,Mediacentar,Sarajevo2004,стр.85.
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земаља, док стварне глобалне компаније, с углавном аме
ричкимкапиталом,показујуинтересзаелектронскемедије.
НатржиштимаСрбије,Бугарске,Македоније,Хрватске,Бо
снеиХерцеговинеиРумунијенајприсутнијакомпанија,све
донедавно,биојенемачкиWАC (WеstdеutschеАllgеmеinе
Zеitung).15Поседујућинајтиражнијемедијеуовимземљама
та компанија је за себе створила таквупозицију да јемо
гладиректнодаутиче,паиодлучујеоизборуилиобарању
влада готовонацеломпросторуБалкана.Иако,формално
нијеимаомонополскиположајна тржиштимабалканских
земаљаWАCједалеконадмашиваопроцентекојисудозво
љавалидасезаконскипоседујевласништвоумедијима,а
ниједна антимонополска комисија из ових држава се није
оглашавалатимповодом.Ованемачкакомпанијанедавноје
променила стратегију.Наводно, због нерегуларних услова
радаповукласеизСрбијеиБугарске.Међутим,премане
кимнаговештајима,садасеприпремазапродорнавелико
тржиштеРусије.

Степенутицајастранихвласниканамедијеуземљамаис
точнеицентралнеЕвропеодличнојеилустроваоизвештај
Европскефедерацијеновинараподнасловом:“Источнеим
перије: страни власници у медијима централне и источне
Европе”16.Овајдокументјепоказаодајеулазакзападное
вропскихмедијскихконгломератауземљеукојима јепао
комунистичкирежимугрозиоилиунајмањурукузауставио
развојнезависнихнационалнихмедијскихгрупа.Премами
шљењуЕиданаВајта(АidаnWhitе),допрегодинуиподана
генералног секретарамеђународненовинарскефедерације
(IFЈ), “јасно је да сунационалнимедијипалиу туђе руке
какобизадовољилиапетитесвеширихтранснационалних
конгломерата, апоследицесууништењелокалнихнезави
снихгрупа.Акоевропскимедијижеледаиубудућеиграју
улогу чувара (wаtchdоg) националних, политичких и еко
номскихинтересаидаобезбедеквалитетнеинформацијеод
јавногзначаја,питањемедијаињиховеприватизацијемора
сталнобитинадневномредуевропскихинституција“17.

ГлобализацијајеБалкану,умедијскојсфери,донелаибли
ске везе између локалних власника капитала, политичких

15WAC,каовласникилисувласникиздаје24дневналиста,43часописа
за широку читалачку публику, 33 стручна часописа, 4 ТВ часописа
и мноштво комерцијалних издања у Немачкој, Чешкој, Аустрији,
Мађарској,Хрватској,РумунијииЦрнојГори,адонедавноиуСрбији
иБугарској.Тираждневнихновинауоквируовегрупацијекрећесеоко
петмилионапримерака.

16ОбјављеноунедељникуНИН,Београд,бр.2742.
17Исто.
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странакаинајутицајнијихмедија.Недавнообелодањивање
примеравласништвалистаПрес,изчегасепослевишего
динаприкривеногделовањаповукаонајбогатијисрпскитај
кунМирославМишковић,аосталаенигмаоуделуДрагана
Ђиласа,градоначелникаБеоградаисадашњегпредседника
Демократске странке, само јемали „каменчић“ умозаику
балканскетранзиционемедијскесцене.Сасвим јеизвесно
да„случајПреса“нијеусамљен.Такваситуацијасе,нарав
но,одражавананезависностмедија,пајепримерадирект
ногнепрофесионалногуплитањановихмедијских газдиу
уређивачкуполитикусвевише.

НаБалканусенановинаревршеразнипритисци,нарочито
економски.Многиодновинараиподлегнуоваквимприти
сцима,штоуопштенетребадачуди,јерсуњиховепросечне
платеуглавномисподпросечнихзарададржаваукојимараде,
ачестоипонижавајућемале.Присутнајеинепрестаназабри
нутостзарадноместо, јервласницимедија,ужељидасма
њетрошковерада,веомачестопотежузасмањивањемрадне
снаге,апрвинаударусенађууправоновинариитоуглавном
онинајбољи,којимасетешкоманипулише.Занимљивоједа
јеЕвропскафедерација новинара (ЕФЈ) недавно раскинула
уговоркојијеод2007.ималасанемачкомкомпанијомWАZ
(власник или сувласник више новина на Балкану), а који
јеосмишљенкакобисеунапредилаетикаипослодавцаи
новинара. Како је објаснио председник ЕФЈАрнеКенинг
(АrnеKоеnig),идејајебиладасеинаБалкану,каоуНемач
кој,новинаримаомогућидасапослодавцемпотпишуколек
тивнеуговоре,алиWАZтонијепоштовао,већјетајуговор
користиокаорекламу,анијегаприменио.Умеђувременута
компанијаотпустилајевишеод300новинараусвојимиз
дањимауНемачкој,аколикоихједобилоотказнаБалкану
тосезаправоинезна,јеровденепостојејакеновинарске
организацијекојебисеборилезазаштитупрофесионалних
правасвојихчланова.

Насрпскомтржишту,једнуоддоминантнихпозицијазаузи
мамултинационалнакомпанија„Рингиер“18,учијемсевла
сништву налазе листови великих тиража „Блиц“, „Ало“ и

18Рингиерјесвојуекспанзијузапочео1988.годиненатржиштуАзије,а
почеткомдеведесетихсепозиционираокаоједнаодводећихмедијских
кућанатериторијиисточнеЕвропе.Компанијасе,иначе,усвомделова
њуконцентрисаланатаблоиде,захваљујућикојимаиостварујевелики
промет,тејетакопосталаједаноднајвећихиздавачаитржишнилидеру
секторутаблоидауматичнојШвајцарској,Румунији,Словачкој,Чешкој,
Мађарској,БугарскојиСрбији.Компанија,иначе,послујеиуКинии
Азији,запошљаваукупновишеод7.000радника,издајевишеод120но
винаимагазина,производивишеод20ТВпрограма,усвомсаставуима
дверадиостаницеидвеТВстанице,50вебплатформии12штампарија.
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„24сата“.Токомпротеклогпериодаовакомпанијајеизгра
дилаимиџмедијске куће грађанске оријентације, наводно
независне од политичких и верских опција, коју одликују
“либералнипогледнасветипромоцијатолеранције”,чиме
се,какосетврди,доприноси“друштвеномразвојуивећем
плурализмумедијскесцене”.Собзиромнаовакавгласло
гичнобибилодашвајцарскакомпанијаусвомпословањуу
Србијипоштујеначелакојапромовишенастраницамасво
јих издања. Нажалост, у својој досадашњој активности
компанија„РингиерСрбија” јепоказаладасуречи једно,
аделасасвимдруго,адајењеносновниијединициљпро
фит.„Рингиер”сепоказујекаокласичанпримермедијске
глобализације,чијесуглавнекарактеристикеконцентраци
ја власништва, комерцијализацијамедија,негативанути
цај на слободу информисања и погоршавање услова рада
запослених.19

Очекивања су наравно била супротна.Одмоћнемедијске
мултинационалне компаније очекивало се да допринесе
развојупрофесионалногиодговорногсрпскогновинарства,
каоидасвојимпримеромутиченазначајнијепобољшање
материјалногстатусановинара.Тосенажалостниједого
дило.Испоставилоседајеосновнициљкомпанијепрофит,
што и није претешко разумети, али и да ништа мање ва
жнонијенаметањемоделанеолибералнедемократијекоји
последњихдеценијадоживљавапоразеумногимземљама
света.Уместопрокламованихначелаиодговорности, ова
компанијадизајнирасадржајсвојихиздањапремапотреба
маициљевимапрофита,итржишта,анепремастварним
потребамаграђана,којетретиракаоконзументејефтине
попкултуреинеолибералнеидеологије.20

Новинариурегионусувеомачестопринуђенидарадена
вишеместа,какобимоглидасеиздржавају.Појававеликог
бројалистова,радијаителевизијаусловилаједановинар
скимпосломпочнудасебавенеобразованикадрови,акад
сетомедодаичињеницадамногивласницилистова,радија
и телевизијаомедијимане знају готовоништа, онданије
ничудоштосеуновинарскојпрофесијинамножиломно
гоаналфабета.Надругојстранимедијскимонополи,какве
остварујестраникапитал,претедаодглавнихуредникави
сокотиражних листова створе добро плаћене гласноговор
никевласникатихиздања.

19ОпширнијеотомевидетиутекстуауторауНовојсрпскојполитичкој
мисли: Костић А., Блиц или ужаси медијске глобализације, Београд
2008.

20Исто.
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У глобализованим балканским медијима данас званично
немацензуре,алинекињениоблициипакпостоје,јервла
сницимедијавеомачестоусмеравајуактивностиуредника
иновинара.ЗбогтогајепознатиенглескиписацЏорџОрвел
дубокобиоуправукадајеупредговорусвојекултнекњиге
“Животињскафарма”написаода је“цензурауслободним
друштвимапотпунокомплициранијаисвестранијаодцен
зуреудруштвимагдевлададиктатура”21.

Забрињава,међутим,стањеновинарскеаутономностиитоу
целомрегиону,јерјошувекпостојекомуникационезабране
итабуи.Уновинарствусеготовоништанепрепуштаслуча
ју,панисамизапосленинепредстављајуникакавизузетак.
Новинарисеприлагођавајутаквимуигранимиподмазаним
механизмимапроизводње,којинесмејудасепореметелич
нимставовима.Данебидолазилодонепредвиђенихситу
ација,којесепонекадрешавајуиотказима,доброједано
винарсамразвијесвестотомештајеисправноидозвоље
но,ауколикотонеучиниондагавласнициновина,попут
немачкогWАCауРумунији,подсетенато.УРумунијије
руководствонајтиражнијеновине“Романалибера”(власни
штвоWАCа), својевремено, поделилоновинарима “водич
за писање” којим је одњих, између осталог, захтевано да
сенебавепревишестранкомнавласти.Чињеницајетако
ђедакодмладихинеобразованихљудикојисебавенови
нарствомпостојиизразитовисокстепенаутоцензуре,који
потиче пре свега одњихове несигурности за сутрашњицу
и једногу јавностинаметнутогстереотипа,премакомесу
новинарипотпунонемоћнипредновимвласницимамедија.

Утаквојситуацијинајвећуштетутрпиистраживачконови
нарствокојеимазациљдаразоткривакорупцију,незакони
тостииосталепрљавепословекојисуусукобуса јавним
интересима.Сасвим је извесно да наБалкану постоји ре
алнидефицитквалитетнихмедијаиистотакоквалитетног,
школованогжурналистичкогкадра.Тешкоћеуразвојуква
литетнихмедија потичу од општих економских, политич
ких,културнихиобразовнихприликауземљамаурегиону,
а оне сумањевише сличне. Западне земљеи они који се
медијимабавенатимпросторима,засада,нисунаправина
чинутицалинапобољшањестањауовојобласти.Оношто
суинвестицијесатихпросторадонелеБалкануимедијима
јестепресвегаразвојтаблоиднеилиунајбољемслучајута
козванехибриднештампе,којаварираизмеђубулеварских
иозбиљнихлистова.

21ОрвелЏ.,Животињскафарма,Либрето,Београд2001,стр.5.
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Данас,наБалкануимамноготакозванихтаблоидачијису
власници тзв. контроверзни бизнисмени. Иако најчешће
служе за лансирање конструисаних афера и обрачун са
политичким неистомишљеницимањихових газди, ови ли
стови имају високе тираже.Пример таблоида често следе
итакозваниозбиљнилистови,онисавишегодишњомтра
дицијом.Утрцизапрофитом,свејемањеозбиљнихполи
тичкихиекономскиханализа,асвевишелаганих,забавних
садржаја.

Медијски садржаји у балканским медијима испуњени су
сликаманасиља,перверзије, зла, чимеувеликодоприносе
моралном срозавању друштва. Медији се користе фасци
нантнимсликамаиспектакуларношћу,чимеотупљујумоћ
нашегразмишљања.Лаганопостајемонеосетљивинатуђу
бол,равнодушнисмонастрадањахиљадаљудиширомсве
та,пачакиунашојнепосреднојоколини(догађајиуКосов
скојМитровицигдеготовосвакодневноексплодирајубомбе
готоводаникоганеузбуђују).“Медијистварностпакујута
кодаличниодноспремадогађајимаишчезава,акадатзв.
‘јавност’требадабудепутеммедијамобилисана(наравно
да би била употребљена), онда нашу пожељну емотивну
реакцијуобликујуопетмедији,аненашаслободнавољаи
здравразум.Људскеглавепостајурезонантнекутије,наша
свијестјемедијскииндукована,анашаинтимајеизврнута
каопразанџеп.”22

Независних,малих,медијанаБалкану јеизузетномало,у
Србијисуониправареткост23,пабезобзираштосеуњима
можепрочитатиипонекаистинита,проверенаинепристра
снаинформација,њиховдоприносукупнојглобализованој
балканској медијској слици је готово занемарљив. Такође
наовимпросторимаизузетносуреткислободниновинари,
такозвани frееlаncеri,итоиз једноставногразлогаштодо
водећихмедијамогу доспети самоони саправимврућим
вестима,атаквихједанасизузетномало.

Сличнојеисахиљадамаинтернетскихстраница,одкојих
некенезавређујудасеиспомену,доксудругевеомаква
литетне.Данассепрекоинтернетаможеслушатирадиоили
гледати телевизија, а готово свеновинеимају својаоnlinе

22Шијаковић Б., Глобализација, култура, медији, Православље, СПЦ,
РепубликаСрпска,бр910.

23ПремаподацимаАгенцијезапривреднерегистреуСрбијипостојичак
503штампанамедија,одчегадневноизлази20,недељно83,месечно
177,уинтервалуоддвенедеље7,докједвомесечника37,кварталнихча
сописа65,полугодишњихлистова9,агодишњака15.Већинаштампаних
медијапласирасенаподручјуцелеСрбије,њих379,доксеосталимогу
сматрати„локалним“штампаниммедијима.
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издања.Растеиброј корисникаинтернета, алиупркос тој
чињеницинеслућенемогућностикојеонпружазасадасе
недовољнокористе,пајењеговдоприносбалканскојмедиј
скојслициидаљеслаб.

“Оnlinе”будућност

Економскакризакојавећнеколикогодинаозбиљнопотреса
светугрозилајеимедије,какоонеглобалне,такоилокалне.
Значајносуопалиприходиодреклама.Асоцијацијаамерич
кихновинасаопштилаједајеу2010.годинизабалеженнај
нижиприхододрекламаупоследњих25година.Штампани
медијиуСАДсуодрекламатегодинесакупили26милијар
дидолараштојесамозаједнумилијардувишенего1985.
године.ВеликидеопаранамењенихзарекламууАмерици
јепреусмеренкаинтернету.Такваситуацијаозбиљноугро
жаваопстанакновинаимењастандардепонашањакојима
сусемедијигодинамадичили,пасетакодогодилодајечак
иЊујорктајмсодлучиодапродарекламнипросторнана
словнојстраницилиста,првипутусвојојисторији.Тради
ционалнимедији уАмерици и даље имају своју публику,
алијесвевишемлађихљудикојисеокрећуновим,закори
шћењејефтинијиммедијима.

Резултат глобализацијскихмедијских промена на Балкану
данасјевидљивпресвегаушаренилуипромењенимфор
матимановина,алииузаокретукајефтинојзабавикојадо
миниракомерцијалним,асвечешћеијавнимтелевизијама,
нарушенимстандардимановинарскепрофесије,понижава
јућемматеријалномстатусувећиненовинараињиховојне
прекиднојзабринутостизараднаместа.Светоутиченапад
штампанихтиражановинаигледаностиповерењеутелеви
зије.ПроцењујеседасутиражидневнихлистовауСрбији
пализаоко15одстоуодносунапретходнугодину,докје
потражњазанедељницимајошзначајнијеопала.Медијско
тржиштесвејесуженијеипробирљивије,анајвећидеонов
цаодлазителевизијама.

Некиистраживачиовепоследњепојавепокушавајудаобја
снепоследицамасветскеекономскекризе,алиизданаудан
постајесве јасниједасерадионеприхватањунаметнутог
моделакомуникацијскогпореткакојијестигаосаЗапада.

Истраживачимедијске сцене процењују да ће у наредном
периоду,уколикодосадашњетенденцијеуразвојумедијане
будупрекуинуте,доћидозначајнијесегментацијечиталач
кеигледатељскепублике,даћенагубиткубитиштампани
медији, а да ће интернет доживети своју експанзију.Ком
панијаУниверзал медија је саопштила да ће 2020. године
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“медијибитипаметнијинегоданас”идаћезатуврстуна
претка“моћидазахвалепресвегаразвојудигиталнетехно
логије”.НаимеаналогниТВсигналтребалобидаследеће
2014. године буде искључен у целој Европи. Гледаоци ће
моћидабирајуипланирајуштаћеикадагледати,адо2020.
годинесвителевизоритребалобидабудуприкљученина
интернет.Премаовимпроценама,штампанаиздањаполако
ћеизлазитиизупотребе,анекиделовиЕвропећеизгуби
тисвоједневненовине.Предвиђаседаћемагазинивећину
свогпрофитаоствариватиизоnlinеиздања.Рекламећетако
ђепроменитисвојоблик.Збогновихтехнологијаивеликих
могућностимерења гледаности, читаности, кретањаљуди
поинтернетуподациопонашањуљудићебитидоступнији.
Тимећемодернетехнологијеомогућитиоглашивачимада,
детаљнијенегоданас,упознајусвојепотрошаче.Збоговога
ћевишенегоикадбитипотребномислитинастимуланси
квалитетпроизводаирекламакакобисепривуклапажња.
Брендовићебити јошзаступљенијиодспонзорисанихТВ
програма,испонзорисанихдогађаја.Линијаизмеђурекла
мауоnlinеиоfflinесветућебитисветања.24

Свеовепроменеуглавномсевезујузаразвојновихмедија,
односнопресвегаинтернета.Очекујесетакођедадруштве
немрежедоживепунуафирмацију.Србијаниданаснезао
стајезасветомуовојобласти.ПокоришћењуFаcеbооkа,у
односунаосталесадржајеинтернета,Србијајемеђупрвим
земљама у Европи. Недавна електронска анкета дневног
листа „Вечерњеновости“у којој је учествовалочак2.478
особапоказалаједадруштвенемрежемногокористи21,63
одстоанкетираних,да42,35одстоанкетиранихпроводима
ловременанадруштвениммрежама,адасвега36,02одсто
уопштенекористидруштвенемреже.25Очигледно,збирни
проценаткоришћењадруштвенихмрежаисказало је63,98
одстоанкетираних,атојевећподатаккојиговоридасетом
феноменумора посветитимного више пажње него до са
да.Управо то је разлог због кога се верује да ће у наред
ним годинамакоришћењеинтернетаидруштвенихмрежа
доживетиновуекспанзију.Оноштосвакимданомпостаје
свејаснијејестепорастдигиталногоглашавања.Премаре
зултатимаизвештајаАdеx2011,укупнавредносттржишта
дигиталног и интерактивног оглашавања у 2011. години
уСрбијипроцењена јена12,2милионаевра,док је2010.
г. процењена на 8,9 милиона евра. Према проценама IАB

24Аноним, Како ће изгледати медији у Европи 2020. године?, Блиц,
12.05.2012.

25Аноним,Коликовременапроводитенадруштвениммрежама,Вечерње
новости,26.02.2013.



371

ЗОРАН АРАЦКИ

Sеrbiарасттржиштапроцењенјена36,12одсто,упркоспе
риодуекономскекризе.Подацикоришћениутомизвештају
сурезултаткалкулација,истраживањаипроценестручног
тимаIАBSеrbiакојесурађенезапотребепредстављањаис
траживањаАdеx2011наинтернетконгресууорганизацији
IАBЕurоpе.IAB,каоинституција,пружареферентнеподат
кеовеличинииобимутржиштадигиталногоглашавањана
глобалномнивоу.26

Несумњивоједаћеовирезултатииматинегативанефекат
поприходеодоглашавањакојисебележеуштампаними
електронскиммедијима.

Уместозакључка

Усуштиниглобализацијеналазисемоћвеликих,којиуглав
номневодедовољнорачунаосветусатканомодмноштва
култура и језика. Они једноставно намећу своје моделе у
свимобластимаживота,апосебноумедијимакојиимслу
жекаопретходницауосвајањусветаиодржавањувласти
надњим.Глобалнииграчипостајуопасниутренуткупре
плитања са локалниммедијима, странкама и владама, ко
јеслужекаоњиховиадвокати,апогибељнизначајдобијају
пласманомпроизвода сумњивог квалитета, какви судана
шњиизмењенибалканскимедији,међукојиматаблоидима
припада посебноместо. Једном глобалном играчу, био он
Американац,Немац,Швајцарацилибилокодруги,далеко
јенајважнијеостварењепрофитаинаметањеуниверзалног
погледанасвет,безобзиранажртвекојесетомприликом
подносеналокалномнивоу,авиделисмодаоненисума
лепадтиражаштампанихмедијаиповерењаутелевизиј
скепрограме,потискивањелокалнихкултурнихвредности,
срозавањепрофесионалнихстандардановинарства,смање
њеплатановинара,непрекидназабринутостзараднаместа,
порастаутоцензуре,сегментацијапублике...Светопретвара
медијскуглобализацијуињенеучинкеукарикатурукојом
сежелиприказатиуниверзалност света, која је једностав
нонемогућа,ауједнодоказуједамасовнимедијинисуса
мотранспортносредствомасовнекултуреипрофитабилна
индустрија, већ и инструмент културне и информативне
хегемоније.

Наше питање са почетка рада о могућности одбране мо
ралнихначелановинарскепрофесијепредналетомлогике
профитаовимрадомдобило јеодговоркојигласида јето
могућејединоуситуацијиукојојћеновинари,безобзирана

26Аноним, Тржиште дигиталног оглашавања је прошле године вредело
преко12милионаевра,Блиц,02.07.2012.
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тежакположајукомесеналазе,заложитисвојличниауто
ритетикредибилитетисупроставитисеонимакојижеледа
светкреирајупосвојимзамислима,којенемајубашникакве
везесажурналистичкомпрофесијом.Утомпогледуновина
римабизначајномогладапомогнуњиховапрофесионална
удружења, која семорају решитиличних анимозитета ру
ководећихкадроваинепрекидногвраћањаупрошлост.Јер
доксеонибудунадмудривалиидаљећемобитисведоцине
професионалнограда,понизногодносапремамоћницимаи
фризиранихсликастварностиуглобализованиммедијима,
којибидаслужепрофиту,анеистини.

Производњаидистрибуцијаинформацијазахваљујућиин
тернету,којиседоказаокаоједанодглавнихалатаурукама
творацановогкомуникацијскогпоретка,никадауисторији
човечанстванијебилабржа.Интернетпокушавадапоми
рипоборникеипротивникеглобализацијеитомудонекле
полазизаруком,јериглобалистииантиглобалистиживеу
умреженомсветуикористесеонимштојеономогућио.Ме
ђутим,несмесезаборавитичињеницадасупочеткомовог
векаСАДималевишеод38милионаприкључаканаинтер
нет,доксуЈужнаАмерикаиАфрика,заједно,имале1,9ми
лионаприкључака,каоидајесамодваодстостановништва
неразвијених земаља имало приступ интернету. Тај однос
ниданаснијезначајнијепромењен.Очигледно једатаква
ситуацијаомогућујенаметањеглобализацијскогтокаизјед
начавањаделаимисли,доминацијумонополаувишеобла
стиживота,апосебноуобластимедија,односноуобласти
културе.То јеиразлогзбогкогасеможезакључитида је
сасвим реалнамогућност да „велики“ врше контролу над
„малим“ипутемновихмедија,јеримтимедијиомогућују
данадзирусве,паиљудскусвест.Онисутикојипланирају
садржаје,организујуипроизводњуиемитовањеемисијау
складусавредностимаукојесамиверују.

Свакимданомпостајесве јасниједапрвобитнопласирана
причаокомуникацијскимтехнологијамаиглобализованим
медијима који уједињују људе, губи на снази. Очекивано
спајањевредностинедешавасе.Доморалног,културноги
политичког спајања не долази.Упркос доминацијимедија
људиостајуразличити,бароноликоколикосуслични.Деј
видБрукс(DаvidBrооks),колумнистаЊујоркТајмса,наво
дидачак95одстовестикојекориснициинтернетауАме
рицичитајупотичеизСАД,докумногимдругимземљама
људичитајучакимањеиностранихвести.„Светједругачи
јиузависностиодтогакојојнацијиприпадате...Акопогле
датеСветскипреглед вредностиприметићетедау већини
западнихземаљаљудисвевишесумњајуусвојесуседе,ане
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свемање.Варијацијеизмеђудруштавасуогромне,алиниво
друштвеногиполитичкогповерењаопадаскоросвуда,осим
унордијскимземљама.Другимречима,акопостојиикакво
уједињење,оносеогледаунашемспоразумудаједнидру
гиманеверујемо“27.

Комуникацијске технологије и глобализовани медији су
људимаотворилипрозоречитавогсвета,алисупојединце
приковалиузтелевизијскеекранеикомпјутерскемониторе.
Човекјеобасутинформацијамасакојиманезнаштадаради
икакодаихправилноискористи,асвејемањечланпороди
цеидруштвенезаједницеизкојепотиче.Медијимунамећу
насиље,навикавају ганаубијањаиразарања, различитим
ријалитиемисијамаисеријамасимулирајумуживоткаквог
немаикаквогнећебити,остављајугазбуњеногдатрагаза
сопственимидентитетомиобрасцемживљења.Управозбог
тогаБруксовопитањекакоизаћинакрајсасегментацијом,
која је све присутнија постаје сасвим реално.Могу ли ту
масмедијипомоћи,акоисами,каоштосмовидели,пред
стављајуглобализацијскегубитнике,акоисамидоприносе
да се појединци, иако богатији информацијама, удаљавају
једниоддругих.

Нашодговорје–могу,акосенапустепокушајиспајањаоног
што је неспојиво, ако се настави са развојем технологија,
алиисанеговањемразликаиакосенастависаафирмацијом
хуманистичкихвредностикојесусепредснагомглобали
зованихмедијапритајиле.Тимесенепротивимоглобали
зацијимедија,алиистичемодазбогпрофитаиједнобразне
слике света не треба напуштати вредности које свет чине
лепшимипријатнимместомзаживот.
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MASSMEDIAASLOSERSTOGLOBALIZATION

Abstract

The globalization hurricane is still roaring over the world bringing
aseriesofchanges in theareasofeconomy,politicsandcultureand
especiallyinthefieldofmedia.Theinitialenthusiasmofthisubiquitous
processwhichhasgeneratedinterconnectionandinterdependenceof
states and societies that are accepted bymost countries, particularly
in theEastand thepoorSouth,hasslowlybeenchangingwithmore
cautiousinterpretationsandwarnings.Thesewarningsindicatethateven
thosefactorsthatwereusedforitspromotionandimposingthemass
mediawillsoonfindthemselvesloserstoglobalization.Theauthorof
thispaperanalysiseffectsofglobalizationchangesinthemediabothin
theworldandinSerbia,especiallythroughactivitiesofmultinational
media conglomerates, and points to the fact that the continuation of
changes in informationcommunication technologies will lead to a
downfall of printmedia, listening andwatchingof electronicmedia,
thatasegmentationofaudiencewilloccurandthatthemediaaudience
will becomemore alienated despite the development of increasingly

popularsocialnetworks.

Keywords:globalization,massmedia,audiencesegmentation,social
networks,alienation
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Сажетак:Околностдамедијисвојимкомуникацијскимпотенци
јалима ревносно опслужују разнородне глобализацијске процесе
нијенинованинепозната.Мањејемеђутимуочљиводамедијски
системусвевећојмериопонашаглобалнекорпоративнеобрасце
организовањаипословањакојиподразумевајумултинационалнои
планетарнораспростирањенесамомедијскихутицајавећикапи
тала.Људикојирадеумедијима,каоиониудругимделатности
ма,суоченисутакођесаизазовимановогдоба.

Кључнеречи:глобализација,медији,економија,пропаганда,ме
дијскиконгломерати

Судећи према многобројним, често и међусобно супрот
стављеним,тумачењима,појмом„глобализација“сеувре
мену данашњем означавају разнородни феномени и про
цесизакојебисмомоглитврдитидазадируусвесегменте

ДРАГАН НИКОДИЈЕВИЋ
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друштвеногживота.1Одглобализацијесхваћенекао„идеје
осветукаојединственојцелини“,прекоинтерпретацијако
јенамуказујунаприродуполитичких,економских,култур
них,еколошких,војнихидругихпроменакојесезбивајуна
глобалномплану,пасведотврдихконстатацијаиосудакоје
оглобализацијиговорекаоо„лонцузатопљење“(mеlting
pоt)националнихпосебности.

Како год, оноштонас занима је питањепозиције и улоге
медија сфереуовимкомплекснимпроцесима, односнода
липостојиикаквајепосвојојприродиевентуалнакорела
цијаглобализацијесаактуелномпраксоммасовнихмедија.
Присећањем на Бодријарово питањеконстатацију – „Има
лиичегаизванмедија?“–чиниседанетребаиматиника
квихсумњиупостојањечврстихвезаиинтензивниходноса
измеђумедијскепраксеисадржајаузнакукојихсеодвија
процесглобализације.Штавише,тешкодабисмоизванме
дијасферемоглинаћинекисегментдруштвенепраксекоји
такоусрдноиузтовеомаефикасноопслужујепроцесгло
бализације.Међутим,околностдасемедијиинструмента
лизујуилистављајууслужбувладајућихснагаилипроцеса
којидоминирајуодређенимепохама,попутглобализацијеу
ововременој,нипочемунијенова.Пребисезаовупојаву
моглотврдитидајеонасвојеврснаконстантакојаобележа
ваукупнуисторијумедија.

Међу многобројним разлозима који су определили такву
друштвену, готово се може рећи и историјску, позицију и
улогумедијанеколикисукључни.

Првисенесумњивовезујезаванреднекомуникационемо
ћимедија, које супосталеносиоцем разнороднихвидова
дистрибуцијеутицајавећоднајранијихраздобљаснажења
медијских потенцијала, односно омасовљавања кориснич
ког домена сваког појединачногмедија.Нажалост, уместо
дау свему служидруштвеној добробити,медијскапракса
готовоусамомнастајањупостајетеренчестихидеолошко
пропаганднихзлоупотребаиманипулација.Историјскипо
сматрано,медијисенајпрестављајууслужбупропагандне
афирмацијесепаратнихциљева(сетимосеупотребемедија
удобанацизма)дабисевременомњиховиутицајипреу
смерилинахолистичкитеренподршке„универзалнеиде
ологијеновогсветскогпоретка“иликапромоцијилибера
лизмаодносно„идеологијеслободекаоинструментаосва
јањасвета“.Овајаспектупотребемедијаодсамихпочетака

1 Реализовано у оквирупројектаМНТРбр. 47004 (подпројекат: „Упра
вљачкоорганизационадимензијакултурне,уметничкеимедијскепрак
секаопретпоставкеодрживогразвоја“)
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побуђујевеликоинтересовање,очемусведочерадовичита
веплејадеугледнихтеоретичара–одБењамина(Bеnjаmin
W.),прекоАдорна(АdоrnоW.Тh.)идругихпредставника
такозванефранкфуртскешколе,доМаклуана(МcLuhаnМ.),
Бодријара (Bаudrillаrd Ј.),  Чомског (Chоmsky), Вирилија
(ViriliоP.)итакодаље.

Удаљемтокуствари, (зло)употребамедијасеизмештаса
терена идеолошкополитичких утицаја ка домену економ
скепропагандеподржавајућинаглобалном планууправо
оне обрасце из којих економија црпи успех односно про
фит – продуктивност, исплативост, предвидљивост, кон
тролу...Медијскипосредованемаркетиншке комуникације
већ деценијама ефикасно промовишу концепт „диктатуре
благостања“.Такосепосредствоммедијаздушноградила
жнасликаотомедаизмеђуекономијеибољегживотастоји
знакједнакости.Никосенијезамислионадчињеницомдаје
„глобализацијаутренутнодоминантномобликукапитали
змаслободногтржиштадонела(је)такођеиспектакуларан
ипотенцијалноексплозиванпорастсоцијалнеиекономске
неједнакости унутар држава и на међународном плану“2.
Врлобрзоћесе,наравно,испоставитидаматеријалности
цањеибогаћењененудедуховноикултурноуточиште.Нај
зад,актуелнаекономскакризаћепоказатисвунеправдукоја
пратипрерасподелуекономскедобити.Стицањеипрофит
супосредствомуходанихмеханизамаиканаланепрестано
персонализовани,доксусвенедаћеиекономскигубицисо
цијализованиипренетинанајширедруштвенеслојеве.Да
кле,онималобројникојисусесвојевременообогатилида
наснамтумачедајеекономскакризаопшта,глобална.

Најзад, услед технологија на којима почива, јефтина, бр
заи мултипликативна,тетимеподесназатржишнуутак
мицу, медијска продукција постаје предметом непосредне
економскеексплоатације.Медијскапраксапрерастаутрго
винскисекторснабдевенканалимазадистрибуцију,комер
цијалним и пропагандним средствима, укратко свим еле
ментимаједнетипичнеекономскеделатности.Натајначин
седаклеисамамедијскапраксанепосреднопридружујеи
постајеконститутивнидеоглобалнихекономскихпроцеса.
Заразликуод„буке“којомјеујавностибилопраћеноиде
олошкопропагандно коришћење медија, њихова подршка
глобалнимекономскимпроцесимаиуновиједобасвеин
тензивнијаекономскаексплоатацијамедијскепраксесеод
вијаунајвећојтишини.Зачудоовепромененисупобудиле

2 Хобсбаум Е., Глобализација, демократија и тероризам, Архипелаг,
Београд2008,стр.5253.
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значајнију пажњу теоријских кругова. Теоријска интере
совања су и даље остала привржена промишљању медиј
скефеноменологије која се везује зањихове идеолошкеи
социјалнеутицаје.

Сасвимнакрају,реклибисмодајошједноодобележјаме
дијасфереданашњегдобазаслужујенашупажњууконтек
стуанализеулогемедијаупроцесимаглобализације.Речје
о дигитализацији као технолошкој претпоставци савреме
нихмедијских потенцијала која је не само допринела ин
теграцијииснажењукомуникацијскихмоћимедија,већсе
показалаизначајномукреирањуновихсоцијалнихикул
турних образаца који управо погодују „идеји о свету као
јединственојцелини“.

Оноштојепредметнашеелаборацијебићеограниченона
покушајдасеосветлесамопојединиаспектикојиуказујуна
околности прилагођавања медијске праксе потребама гло
бализацијскихпроцеса.Упрвомредућебитиречиопро
менамаиуправљачкоорганизационимкорпоративнимпре
стројавањима,штоћезапоследицуиматисроднепроцесеу
медијасферикојићеводитиуправцумедијскеконгломера
цијенапланетарномодносноглобалномнивоу.

Глобалниобрасцикорпоративног
управљањаиорганизовања

Идејаосветукаојединственојцелинијенужноподразуме
валаиуспостављањеуправаљачкихмеханизамаиоргани
зационихструктура,којећефункционалноподржатињено
непосредно остваривање. Традиционални развојни оквир
индустријскогдоба,којијепочиваонапроизводњи,потро
шњииинституционалномпореткусачињеномодорганиза
ција, са чврстом унутрашњом пирамидалном структуром,
испоставиосекаонеподесанзареализацијутаквихциље
ва.Новомсветскомпореткубиојепотребанновиразвојни
оквир.

Уновомпореткуорганизациониоквирделовањасвечешће
нијечврста,дугорочнопројектованапирамидалнаструкту
ракласичнихинституција.Институцијеновогтипанемају
трајнивећпривременикарактер.Новииподеснијиделатни
оквиримаархитектуруфлексибилнеорганизацијекоја„мо
жеизабратииизвршаватиумакомтренуткусамонекеод
својихбројнихфункција“3.Новаорганизациона структура
нијестабилнаификсна.

3 СенетР.,Културановогкапитализма,Архипелаг,Београд2007,стр.43.
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Нове организације су у непрестаном трагању за новим и
ефикаснијим пословним моделима. Наравно да ће у том
процесунајсавременијетехнологије,посебноонесакому
никацијским потенцијалима, попут интернета на који су
ослоњени најразличитији видови такозваног епословања,
добијатинасвевећемзначају.

Управљање савременим организационим структурама је
другачије. Центри управљања новог доба подсећају, каже
Р.Сенет,надаљинскиуправљач(rеmоtеcоntrоl)илиМП3
(mеdiа plаyеr) уређај који има капацитет да у неком тре
нутку активира било коју од многобројних функција која
ћепокренутинекиодрасположивихресурса–магдесеон
налазио, „зато што централна процесорска јединица кон
тролише целину“4. Велике мултинационалне корпорације
располажуразличитимресурсима,њиховимфункцијамаи
потенцијалима на многобројним географским позицијама.
Управљачки механизам им омогућавањихово активирање
(илигашење)узависностиодактуелнихпословнихопција.
Управљањесе,уместонанепосредниувиди„распонкон
троле“, о чему је  говориоТејлор, ослања на  неку врсту
„паноптичкогнадзирања“(М.Фуко/Fucо)–„Људинапери
феријисамосталнообављајупосао,немамногоинтеракције
укомандномланцу...“5

Нисамименаџеринисуизузетиодправилакојаћедомини
ратиуправљачкиммоделомбудућности–„Менаџерићесе
процењиватипократкорочниммерилима,иостаћенарад
нимместимадоклегодбудуодговаралинаочекивањанеу
једначеногтржишта“6.Коначнеодлукеприпадајуакциона
римакојисузазапосленејошмањевидљивијиодменаџера
„Акционариизвеликихдруштавапостаћесвенеухватљи
вији,свехировитији,нелојални,равнодушнинадугорочне
захтевепредузећаукојаинвестирају,иводићерачунасамо
отренутимпреимућствимакојамогудаизвуку“7.

Измеђуонихкојисунепосредниизвршиоцииуправљачких
структура„постојитрансакцијаанеоднос.Онинаперифе
ријидужнисусамодапокажурезултатерадаонимауцен
тру“8. У пирамидалној структури традиционалних инсти
туција,нањеномврхусеналазио„очинскипослодавац“–

4 Исто,стр.4546.
5 Исто,стр.83.
6 Атали Ж., Кратка историја будућности, Архипелаг, Београд 2010,

стр.109.
7 Исто,стр.108.
8 СенетР.,нав.дело,стр.48.
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„Усоциолошкомпогледу,биоимјеближи,каоштојегене
ралнабојномпољуповезансасвојимвојницима“9.

Променаупозицијионихкојиуправљају,угрозићејошје
дан од виталних принципа традиционалногменаџмента –
ауторитет. Ауторитет носилаца управљачких функција
слабиилисепотпуногубисаудаљавањемцентарауправља
ња.Њихованевидљивамоћ,међутим,расте.Тојеупотпу
ној супротности саФајоловим тумачењем ауторитета, као
једногодбазичнихпринципаменаџмента.

Лојалностиоданосторганизацијинећевишебитиодли
каонихкојићеуњимарадити.Изгубилисусеготовосви
разлозизабилокакавемотиваноднос.Запосленисупрепу
штенисамисебиинеочекују,каоунекадашњемдугороч
номодносу,даиморганизацијапомогнекадаимпомоћбуде
билапотребна.Заразликуодтрадиционалнихорганизација
учијемсустварањуиразвојуучествовали,њиховоучешће
уфункционисањуновихорганизацијајекраткорочноибез
могућностиувидауцеловитостпроцесаиразвојнеперспек
тиве.Збоглабавихвезазапосленихсановиморганизација
ма,оненемајувишепрекопотребансоцијалникапитал.

Фрагментираност позиције запослених у новим организа
цијамаонемогућићеуспостављањечвршћихнеформалних
везакојеводекадухузаједништва (еspritdеcоrps)  што
је принципменаџмента који је јошФајол идентификовао.
Дабисеразвилоузајамноповерењемеђузапосленима,по
требнојевреме.Уорганизацијамакојесуоријентисанена
краткорочнерезултатенајчешћенемадовољновременада
сеформирајублискиодносимеђузапосленима.Уместото
га,„конкуренцијамеђурадницима,упредузећуиутражењу
посла,бићесвевећа“10.

Утрадиционалноминституционалномсистемуљудису,на
темељу искуства стеченог у дугорочним процесима,  зна
литачноштасеодњихочекује.Задовољствосуналазили
утомедабудукорисниисебиидругима.Искуство,којеје
некадабиловеомацењенирезултатдугорочногангажмана
и темељ стицања вештина, изгубило је на вредности.Но
ви управљачки приступ није заинтересован за „ментални
склопоријентисаннапрошлост,алибезлекцијаизистори
је“(Џ.Несбит/Nаisbitt)јеронспутавамогућностсагледава
ња промена.Отуда равнодушност према искуству и „оду
мирање вештина представља трајну одлику технолошког

9 Исто.
10АталиЖ.,нав.дело,стр.108.
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напретка“11.Овде,наравно,нетребазаборавитидајевисо
ковредновањеискустваутрадиционалноминдустријском
пореткуузроковалоисвојеврстанпарадокс–искуствонеће
тестећидоксенезапослите,анеможетесенигдезапослити
безискуства.

Нове околности нису увек ни сасвим очигледне ни свима
разумљиве,штозапоследицучестоимаставовеипонаша
њакојинисуусклађенисазахтевимановогдоба.Дабисе
овипроблемиотклонили,посвемусудећијепотребновре
мекојећеформиратиједнудругуврстуорганизационекул
турекојајеблискавећини,анесамонајвишимуправљач
кимфункцијама – „Попут свих култура, и културафирме
зависиодтогакакообичниљудисхватајуинституцију,ане
одобјашњењакојеувидууказадолазисврха“12.Међутим,
собзиромданасочекујебудућносткарактеристичнапосве
општој„несташицивремена“,нећебитидовољновремена
дасвикрозприлагођавањедобијусвојушансу.

Штасеочекујеодонихкојићеиматишансудасеприлагоде
итакоизбегнудасенађуувишковиматржиштараднеснаге
идапостануучесницииактериновихделатнихпроцеса?

Већ су технички проналасци и употреба машина у инду
стријскомдобуизместиличовекаизсредишњепозицијеу
производномпроцесу.Његоваулогајепресталадабудеод
лучујућавећпостајепридодатаиспоредна,јерглавнепро
изводнефункцијепреузимајумашине.Даљимтехнолошким
напреткомоваситуацијасесамопродубљује.Унајновијим,
аутоматизованим, компјутеризованим, роботизованим, ди
гитализованим... технолошким процесима, учешће самог
човека и непосредног људског рада се све више смањује
–’“Садржајрадауиндустријскојпроизводњиопададрама
тично:1970.јебиооко25%;данасјеоко4%“13.

Последицатогаједа„вишенеманикапиталистичкихкор
порацијакојесузапосленимадоживотнообезбеђивалепо
сао,апотрошачеизгодинеугодинуснабдевалеистимпро
изводимаиуслугама“14.

Оноштојенајчешћевидљивапоследицаизазоваиоколно
стиновогдобајестедауновимоблицимаорганизовањаза
послениврлочестонезнајуштасеодњихтачноочекује.

11СенетР.,нав.дело,стр.94.
12СенетР.,нав.дело,стр.61.
13НесбитЏ.,Менталнисклоппромениоквирисагледајбудћност,Мега

трендуниверзитет,Београд2009,стр.175.
14СенетР.,нав.дело,стр.175.
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Да ли потенцијалне способности које раскидају са иску
ствоми стеченимвештинамаприпадајуемотивној  инте
лигенцији,категорији којасесвечешћепомињеутеориј
скимкруговимаменаџмента?Далијетоспособностдасе
мислионовиммогућностимаизванискуственогконтекста,
сослонцемнаимагинацију;способностдасечујенамера
упозадининечијихречи...?Мождасеимаувидуурођена,
природнаспособносткојанијесвимадата!?

Једанодприступа,којијепосвемусудећиизнудиласуро
ва пракса савременог пословања, почива на принципима
социјалногдарвинизма.Онусебисадржи„закономањини
виталних“, односно „модел виталности“ сликовито пред
стављенкао„207010“,покојем је20одстоонихкојису
врхунскипродуктивни,70одсто„радиколикотреба“,а10
одстосунепродуктивни.Системмодерногвредновањапо
знаткаоrаnkаndyаnk(успевашилинестајеш)односноup
оrоut,менаџеримајечестопутоказувођењупословнепо
литике.

Медијскаконгломерација–управљачко
организационореструктурирање
медијасфереуглобалномпоретку

Стичесеутисакдасеобриси„новогпоретка“уоквирумо
делауправљањаиорганизовањанајинтензивнијенаслућују
илипомаљајууправоумедијскојсфери.

Медијска делатност,  која свој настанак и развој дугује
научнотехнолошкомнапретку,  вођена  економском логи
комитржишнимзакономерностима,својевремено јеуве
ликојмери следилаиусвајалауправљачкоорганизационе
обрасцекарактеристичнезаиндустријскеобликепроизвод
ње.Медијштампеје,каоштознамо,захваљујућипарном,
потоми електричномпогонуи техничкомизумуротацио
нихштампарскихмашина,већу19.векуупотпуностиин
дустријализоваосвојуделатност,итојоколностиприлаго
диообликеорганизовањаиуправљачкемеханизме.Рецимо,
поделана „беле,плавеишаренекрагне“ водипореклоиз
делатностиновинскихпредузећаиговориоунутрашњојхи
јерархијскојструктурикојајесроднаонојуиндустријским
организацијама.Кинематографијасе,истотако,врлобрзо,
одтехничкогпроналаскаизабавемаса,трансформисалау
продукцијуорганизовануивођенуускладусаиндустриј
ским начелима. Већ у другој деценији прошлог века, хо
ливудскистудији,уорганизацијииуправљању,опонашају
индустријскепогоне.ДругоимеХоливуда–„фабрикасно
ва“отоменајбољесведочи.Великатражњазафилмовима
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имогућност стицањапрофита „навела јепродуценте да с
филмом поступају као са сваким другим индустријским
производом.Они су, другим речима, и нафилм примени
ли,безикаквепромене,онепродуцентскеобликекојисусе
напочеткуXXвекаразвилиудругимекономскимсектори
ма“15.Дакле,управојемедијскапраксаувеликојмериопо
нашалавладајућеобрасцеуправљањаиорганизовањаинду
стријскогдоба.

Уместоупроизводњиипотрошњииндустријскихроба,но
водобазаразвојнимперспективаматрагауоквиримапро
изводње и промета информацијама. У складу са таквим
препознавањемводећихдруштвенихпотенцијала,централ
номестосвемањеприпадафабрикамаихипермаркетима,
асвевишеобразовнимиинформационокомуникационим
системима,тојестмедијима.

Отудасуглобалнепромене,којесуседогодилеикојеседо
гађају у савременом друштвеном амбијенту, најуочљивије
управоумедијскомсектору.

Иновацијеукомуникационимтехнологијамапредстављају
најзначајнији искорак од индустријског ка постиндустриј
скомконцепту.Онесу,разумљиво,поновонајвишистепен
применеостварилеуоквируделатностимедија–радио,те
левизија,видео,рачунари,интернет...Оветехнологије,по
готово у својим најсавременијим дигиталним изведбама,
свемањеприпадајуиндустријскомконцепту.Онесупомно
гочемуближеувеликонаступајућемпостиндустријскоми
информатичкомдобу.

Логично је претпоставити да новом информатичком добу,
којемуправопечат даје технолошки (и садржајно)инови
рана медијска сфера, нису више сасвим блиски обрасци
организовањаиуправљањакарактеристичнизаиндустриј
ско раздобље. Стари обрасци се напуштају и мењају, али
тепромененисунибрзенилакоуочљиве.Безобзирашто
тежипроменамаиувођењудругачијихобликаживљењаи
рада,свакановаепохасеспороитешкоодричеиудаљава
од свикнутихиуходанихобразацанакојима се темељила
дојучерашњаегзистенција.Штавише,склонаједаихбрани
иодржавапосвакуцену,сведочасаукојемњиховопстанак
постајенемогућ.Дотренуткадефинитивнихпроменаста
рииновиобрасци,узприсустворазличитихмутација,живе
паралелно,једнипореддругих.

15Бехлин П.,Филм као роба, Завод за уџбенике и наставна средства,
Београд2002,стр.28.
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Далије,ипак,могућесагледатинекеодглобалнихпромена
којесетичууправљањаиорганизовањаумедијскојсфери?

Развојмедијске сференепрестанопротиче у знакупроце
саконвергенцијеодносноузајамногприближавањамедија.
Успостављање јединствене дигиталне технолошке основе
омогућиће даљи корак у томправцу – спајањемедија од
носно медијске интеграције. У технолошком смислу, ме
дијска интеграција подразумева различите, али дигитали
зованесигнале,односноспајањеразличитихтиповамеди
ја каошто су текст, слике, графике, видео,филм, говорне
порукеилизвучнесеквенце.Сигналисеудигитализованој
формисједињујупрекорачунарскетехнологије,којаих,уз
одговарајућихардверисофтвер,прима,чува,обрађујеили
демонстрира.

Овапроменанемасамотехнолошкунегоиуправљачкоор
ганизационудимензију.Онасепрепознајеумедијскојкон
цетрацији,билокаоновомобликумедијскогпословањаили
новомвидувласништвамедија.Медијскеконцентрацијепо
примајунајразличитијеформе.

Националне границе постају тесан пословни и организа
циони оквир за деловање новонасталих мултимедијских
конгломерата. Прекогранични проток медијских садржаја
јеглавнакарактеристикањиховогтржишногнаступа.Број
овихмамутскихорганизацијанијевелики,алињиховутицај
иудеонамедијскомтржиштујесте–„новоуспостављеним
глобалниммедијскимсистемомдоминиратридесетиличе
трдесетвеликихтранснационалнихкорпорација(ТНЦ),од
којих су десетак конгломерати са седиштем у САД, који
надзируглобалнотржиште“16.Такозвана„великапеторка“
тренутнодрживишеодполовине свихмедијанапланети
Тimе Wаrnеr,NеwsCоrpоrаtiоn,Viаcоm,ТhеWаltDisnеy
CоmpаnyиBеrtеlsmаnn.Тимесенаравнонеисцрпљујеспи
сакмедијскихконгломерата–следеихPоlyGrаm,Sеаgrаm,
Sоny,GеnеrаlЕlеctric,ТеlеCоmunicаtiоnsInc(ТCI),Тhоmsоn
Cоrpоrаtiоn(Канада),Wеstinghоusе,DоwЈоnеs,Gаnnеm,Тhе
NеwYоrkТimеs,BBC,Rеutеrs,CЕPCоmmunicаtiоns(Фран
цуска)...Присуствовеликихконгломератајесвеизраженије
иунашојмедијскојсредини.Засадасуту,једаноднајвећих
усвету,NеwsCоrpоrаtiоns,идвамањаевропска–WАCи
Ringiеr.

Процесконгломерацијеикуповинамањихмедијскихорга
низацијаодстраневеликих,штосечестоодвијапомоде
лутакозваног„непријатељскогпреузимања“,нијеокончан.

16МекчесниХ.Е.В.,Глобалнимедији,Клио,Београд2004,стр.5.
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Нетребасасвимискључитимогућностдаублискојбудућ
ностидођеидофузијеуоквиру„великепеторке“,тедао
информисаности, култури и забави, дакле духовном жи
воту читаве планете, одлучује само један човек. У исто
ријском смислу то и не би представљало посебну новину
–„Усвакомдруштвудухчитавекултуреодређенједухом
најмоћнијих“17.Усвакомслучају,можемозакључитидапо
следицепроменакојеседогађајуилићесетекдогодитиу
медијској сферимогубити знатнодубљеидалекосежније
одонихусфериекономије.

Уколикосеовипроцесинаставе,земљекојеусвомразвоју
заостајусаукључивањемуутакмицукојасеводиу„глобал
номинформатичкомдруштву“,суочићесесајошозбиљни
јимпроблемима–„земље,саизвеснимзаостаткомуразвоју,
излажусеопасностидабудуометенеиуразвојусопствених
култура...Тајризикјетоликидаунекимземљамаможеда
доведеидоуништењатрадиционалногидентитетаисвих
његовихкултурнихобележја“18.Исто тако, „глобализација
и децентрализација воде нас све даље од света национал
нихдржавапремасветуекономскихдомена,некаоновом
начинуорганизовањасветавећкаоновомначинусхватања
света“19.
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THEMEDIACONGLOMERISATIONASPARTOF
GLOBALCHANGESINCORPORATIVE
MANAGEMENTANDORGANIZATION

Abstract

Thecircumstanceofhaving themediaardently servingvarious sorts
ofglobalizationprocessesisneithernewnorunknown.However,itis
lessobvioushow thesystemof themedia growinglymimicsglobal
corporativewaysoforganizingand leadingbusiness,which includes
multinational and planetar widespread of not only media influences
butcapitalinfluencesaswell.Peoplewhoworkforthemedia,justas
thosewhoworkinothersocialfields,arealsofacingchallengesofa

newage.

Key words: globalization, media, economy, propaganda, media
conglomerates
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Сажетак: Текст критички преиспитује улогу новинарских доку
ментарних форми у савременом новинарству, превасходно гло
балнихштампанихмедија,крозинтенцијуостваривањаврхунске
интерпретацијеузпомоћ“indeepth”истраживањаикроздоку
ментарнопосредовање.Фокусистраживањајенаанализинара
тивадокументарнихрепортажа,каонесаморепрезентативних
представникановедокументаристике,већипредводникаглобал
ног тренда “storytellinga”, који је увелико завладао медијском
индустријом. Студија случаја “Nаtiоnаl Gеоgrаphic” на репре
зентативномузоркуомогућаваувидукомпозицију,темеханизме
постојањаинтенционалностиуобрађиванимдокументарнимре
портажама,изчегапроисходиобјашњењеначинањиховогдело
вањанасвестиосећањареципијента,узсвеприсутнапсихагошка
својства.Башкаоинемерљивутицајкојинатајначиностварују
навишемилионскупублику–читаоце.

Кључнеречи:документарнарепортажа,наратив,психагогија,
интенција,значење

Новинарска документаристика и документарне форме ге
нерално представљају основ свих интерпретативних и
истраживачких медијских садржаја и својом заступље
ношћу подижу кредибилитет, али и квалитет штампаних
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медија, часописа и магазина понајвише.1 Зарад подиза
ња квалитета самог текста, овакве форме често садрже и
репортажне елементе јер савремени журнализам подразу
меваиманентноприсуство„акронимаХелп (хуманизовати,
енергизовати,локализовати,персонализовати)којисеможе
применити на све облике новинарског изражавања“2. Чак
и теоретичари односа с јавношћу сматрају да „вишенису
у трендуизмишљенеи забавнепричевећистраживачкаи
интерпретативна обрада контраверзних тема. Читатељи
којиимајупосебнеинтересеобраћајусечасописимаради
озбиљнијегприступатематици“3.Новинарствоуизворном
обликупостаје„господарпосредовања,опуномоћеникљу
ди,посматрачкојиуместоњихвидионоштоонисамине
могувидети“4.Стогаауторнекогновинарскогдокументар
ногжанра(новинарпрофесионалацилистручњакзаодре
ђенуобласт),несамодадоносиквалитетвише,већпомаже
уразјашњењуипревасходнотумачењуконгломератаразли
читих,честоврлосупротстављенихинформацијау,чинисе,
бескрајном информативном хаосу који је увелико загадио
целокупнумедијскусферу,пасходнотомеништампаније
поштеђена.Изостанакинтерпретације,минималанбројили
потпуноодсуствоизвора,непроверенечињенице,недоста
такдокуменатаидокументарности, самосунекиодброј
нихнедостатакаштампаногновинарства21.века,уцењеног
утрцизатиражом(читајоглашивачима)иуунапредизгу
бљенојтрцисановиммедијимауреалномвремену.Разлог
више заприсустводокументаристике, јер „ни једандруги
обликкомуникације,засада,нијеуспеодапревазиђедоку
ментепоспособностидапоузданочувају,умножавајуипре
носеинформацијекрозпросторивреме“5.

Већина новинарских документарних жанрова у својој
структурипоседујенаратив.Пресвихфељтон,коментатор
скипреглед,историјскиесеј...,алисвакакоуовомсегменту
доминирановадокументарнарепортажа.Затојеонаиузета
застудијуслучаја.

Собзиромнапостојањенаратива,којеје,тврдимо,одесен
цијалне важности, новој документарној репортажи при
ступамо као наративној структури, затвореној целини са

1 Рад је део истраживачког  пројекта  „Политички идентитет Србије у
регионалномиглобалномконтексту“(евиденциониброј179076)

2 Кљајић В.,Интервју у штампи, online магазинима и на интернету,
Чигоја,Београд2012,стр.53.

3 КутлипС.М.,ЦентерА.Х. и БрумГ.М.,Односи с јавношћу,Мате,
Загреб2003,стр314.

4 БалФ.,Моћмедија,Клио,Београд1997,стр.114.
5 ФидлерР,Mediamorphosis,Клио,Београд2004,стр.64.
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сопственим иманентним законима функционисања, ко
ју чине приповедни текст и вишеструко функционалне
фотографије6иилустрације.Уанализикористимоиманент
ниметод,одређенеинструментеметоданаративнеанализе,
дескриптивни метод, као и квантитативноквалитативни,
статистичкииметодкомпаративнеанализе.

Такваанализарасветлићеструктурутекстова,начинњихо
вогунутрашњегфункционисања,тепроисходећипотенци
јалутицајностинамишљењеиосећањареципијента,оче
му,када јеречочасописуNationalGeographic,непостоје
валиднаистраживања.Узто,усмерењенаформуизразите
документарностијенеопходнокакобисеуказалонапотре
бузаквалитетнимистраживањем,којенамдубинскиобја
шњавазначајнепојавеиутиченаформирањекредибилног
мишљењаидруштвеноодговорногстава.

Ужељи да будемо прецизни и предупредимо потенцијал
нунежељенувишезначност,сматрамодајеважноодредити
кључне појмове. Под приповедним текстом подразумева
мосмисленуукупносттекстуалногделаструктуре,укоме
постојиинстанцакојаприповеда.Премдабисемоглиди
ференциратиуметнутинаративнииненаративниелементи
овогделаструктуре,собзиромдајесудеовеће,наративне
структуре, те сваки елемент, било да је носилац догађаја,
стања, дијалога, описа прожет њеном логиком, односно,
увекпостојиинстанцакојапричапричунапрвомнивоу,ко
ју творе свиелементиуинтеракцији,наративнитекстпо
сматрамо у његовој укупности. Структура поседује своју
интенцију,односно,усмерењенаформирањекорелативада
теструктуреуљудскојсвести.7

Каозначајно,истичемомодификованоодређењеформали
стичкогпојмовногпарафабулеисижеаЛеонаКојена,поко
менаративнитекст ,,настајезамењивањем’необележених,
семантичкинеутралнихкатегоријафабулеобележеним,се
мантичкиспецифичнимкатегоријамасижеа’,такодаје,’за
висноодпишчевогизбора[таквих]категорија’,‘смисаодо
гађаја,предоченихуновелиилироману…осенченоваквим
илионаквимимпликацијама”8.

6 Фотографије се могу посматрати као визуелни ’текст’, односно као
нејезичка ’прича’, што у крајњој линији и чинимо, али избегавамо
таквотерминолошкоодређењекојесобомкаоподтекстносиДеридину
тврдњудајесветекст,којојнисмосклони.

7 Овакосхваћенпојаминтенцијепотичеизфеноменологије.
8 ЛеонКојенпремаМарчетићА.,Фигуреприповедања,Народнакњига/

Алфа,Београд2004,стр.28.
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Одважностијенапоменутидасматрамоданепостојиопо
зицијаизмеђусадржајаиформе,утекстусадржајједаткроз
одређенуформуисамотакопостојичинећицелину,којаби
се изменомма ког елемента преобратила у другу целину.
,,Структуралнацелиназначисвакимодсвојихделоваи(...)
свакиодовихделовазначиуправоту,анедругуцелину.“9

Новадокументарнарепортажа

Новадокументарнарепортажапредстављапоследњимоме
нат еволуције репортаже, новинарске форме променљиве
терминолошке,тедистинктивнеспецификације.Онајепро
дуктсавременостииновоуспостављенаdiffеrеntiаspеcificа
успрези јесаопштимтоком’корективних’кретањанови
нарских формиштампаних медија. Са експанзијом нових
медијаиопсегапроизводећихсензација,прекоинтернетре
волуције,доданашњихдана,штампанимедијинашлисусе
уалармантноугроженојпозицији,којаихјеприморалана
изналажењеначинакојимабиобезбедилисопственуактуел
ностикредибилитет.Са једнестране,поједиништампани
медијипокушавајудасвојуоправданостобезбедеслужбо
вањем свеинстантизацији, а са друге, међутим, дошло је
до заокрета ка ,,повећаној интерпретативности“ и, сходно
томе, ,,документарности“.10Чињеницадаусветулевитира
недогледномноштворазнороднихиопречнихинформација,
истраживач,ујединитељсроднихитумачистих,чиниседа
јесавременостипрекопотребан.Поузданиинтерпретаторје
водичкрозпрашумучињеницаувременуXXIвека,којидо
приносиразумевањусветакрозобликењеговепојавности,
чијијеопозитзурењеубомбастичненаслове.

Узфељтонрепортажајенајстаријановинарскаформа.Своју
претечуимаутекстовимаиз13.и14.века,насталајеувре
меМаркаПола,аразвијалесујезнаменителичностипопут
ЕвлијеЧелебијеу17.веку,каснијеЏ.Свифт,А.Синклер,Џ.
Лондон,којипредстављају,,зачетникемодерненовинарске
репортаже,алиипредставникепочетакалитерарногжурна
лизма“11,апотомиРид,Киш,Хемингвеј,чијомзаслугом
је репортажа постала ,,камен темељацмодерног новинар
ства“12.Трећиталас,,новогжурнализма“обележиојекрај
XXипочетакXXIвекаињеговиприпаднициназиванису

9 МукаржовскиЈ.,Структура,функција,знак,вредност,Нолит,Београд
1986.

10КљајићВ.,Новадокументарнарепортажауштампи,Веродостојност
медијадомети медијске транзиције, приредио Раде Вељановски,
ФакултетполитичкихнаукаиЧигојаштампа,Београд2011,стр.234.

11Исто,стр.236.
12Исто.



392

ВЕСЕЛИН КЉАЈИЋ и САРА ДОНЕВСКИ

,,новинарима књижевницима“13, који чињенице преносе
користећисероманескнимметодама.Модернафактограф
скарепортажа,насталауновијевреме,,,усебисублимира
далековишеелеменатафактографијеукомбинацијисаре
портерскимизвештајем,док јестил,лепаречикреативан
рукопис(...)стављенудругиплан“14.Садругестране,нова
документарнарепортажа,уз,,опсервације(...)писцарепор
таже и неопходног присуства саговорника“15, темељи се
,,надокументарнојграђи,(...)имаангажман,износисуд,даје
оцену(...)(упогледуindeepthанализе),апосебнокрозсво
јуструктуру,тј.композицију,иупотребомнајразноврснијих
стилскихсредстава“16.Дакле,новадокументарнарепорта
жаимаособенувредност–изразитојеистраживачка,утеме
љенананеоспорном,носиставипоседујеинтенцијудага
читалацафирмише,теда,натајначин,будепобуђеннаде
лање,аузтосадржипажљивуманипулацијуграђом,алии
сопствениммедијумом.Нималослучајноуправоуњојсвој
потпунирефлексдобијаShulzоваподеланаседамкритери
јумакојиодређујувредноствести–новости,сапосебним
акцентомнаидентификацијуизаменљивостсликама.

Међутим,будућидановадокументарнарепортажапочива
надубинскомистраживању,нужноподразумевапосвећење
временаиновца,штопредстављанедозвољенииздатакза
многесавременештампанемедије.,,Евидентноједаекстен
зиванприступкопањучињеницаиспоратемељностпоста
вљајупитањефинансирањатаквогпосла(...).“17Дакле,фор
макојајевисокопозиционирананаквалитативнојаксиоло
шкојлествици,управозбогтаквогкарактераусебиносиза
метаксвоје’смрти’,паје,,свеређеприсутнаунедељницима
иселисе(...)умесечнике“18.Стогасмоанализуовеформе
утемељилинатекстовима125годинапостојећегглобалног
светскогштампаногмедијаучијојструктурионапредста
вљадоминанту,70,68%,и,самимтим,изразиторепрезента
тиванузорак.Тимпрештоовај„медијскидив“19,какогана
зивајуCеntеrиBrооmимаизузетновеликинесамомедијски
утицајидоспевадовишемилионскепублике.Натајначин
омогућеноје„комуникаторимадаупутеконкретнупоруку

13Тодоровић Н., Интерпретативно и истраживачко новинарство,
ФакултетполитичкихнаукаиЧигојаштампа,Београд2002,стр.54.

14Новадокументарнарепортажауштампи,стр.237.
15Исто.
16Исто.
17Интерпретативноиистраживачконовинарство,стр.55.
18Новадокументарнарепортажауштампи,стр.238.
19КутлипС.М.,ЦентерА.Х. и БрумГ.М.,Односи с јавношћу,Мате,

Загреб2003,стр.313.
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конкретној публици на економичнији начин“20.Ако се то
медодајуисвеостале„платформе“NаtiоnаlGеоgrаphicа
пресвихтелевизијскиканали,филмскапродукција,студији
исл.,медијскаалиисвакадругамоћпостајеготовонемер
љива.Усвакомслучају–глобална.

Часопис“NаtiоnаlGеоgrаphic”

NаtiоnаlGеоgrаphicјестезваничногласилодруштванаста
логуВашингтону13.јануара1888.Тридесеттримушкарца
основалисудруштвоNаtiоnаlGеоgrаphic уциљу ,,проду
бљивањаиширењапознавањагеографије“21,начијејечело
дошаоГардинерХабард.Првипримеракчасописаобјављен
је у октобру исте године. Друштво је 1890. финансирало
експедицијунапланинуСентЕлијас. ,,Њомесупоставље
неодредницехиљадаекспедицијаиистраживањаукасни
јимгодинама.“22Тек1986.овајчасописпостаојемесечник.
НареднегодиненачелодруштвадошаојеАлександарБел
идонеоодлукекључнезадаљиразвојчасописа:укинуоје
продајучасописанакиосцима,намениогачлановимадру
штваидовеојеГилбертХ.Гросвенора,којијесамоиници
јативно1905. годинеувеофоторепортажууовајчасопис,
итимчиномпреусмериоњеговразвој,алииразвојштам
паних медија уопште. Како се унапређивала фотографска
техника, тако се повећавао квалитет објављених фотогра
фија,алисеишириотематскиспектар.Данас,фотографије
NаtiоnаlGеоgrаphicаостварујунајвишидометуовојобла
сти,тесучакизопштенеизфотографскихтакмичењазбог
апсолутногпреимућства.Друштвојефинансирало,,вишеод
7000експедицијаиистраживачкихпројеката“23,причемусе
токомвременаокренулоитемамаокојимасенијехтелого
ворити,каоштосу,,хемијскозагађење,нуклеарнаенергија,
илегалнатрговинадивљимживотињамаиљудскаеволуци
ја“24.Данасдруштвопоседујенеоспорануглед,изграђенна
темељунауке,алиивисококвалитетногновинарства,очему
сведочичињеницадабројиокодесетипомилионачланова,
авишеод40милионачиталацаиутицалоје,,каконаразвој
науке,такоинаразвојцивилизацијеу20.веку“25.

20Исто,стр.314.
21http://www.nationalgeographic.rs/odrutvung.html,посећен8.02.2013.
22Исто.
23Исто.
24Исто.
25Новадокументарнарепортажауштампи,стр.240.
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Корпус,контекстиициљистраживања

Предмет ове анализе јесте нова документарна репортажа.
Разматрамо је на узорку који чине носеће репортаже са
насловних страна  објављене у триброја српскогиздања
NаtiоnаlGеоgrаphicа,октобарском,новембарскомидецем
барскому2012.години.Узоракчинишестрепортажа.Овим
репортажамапосвећеноје96од324страницамагазинабез
реклама,односноод325страницеукупно.Дакле,онечине
38,6%одукупногсадржајабезреклама.Стога,можесере
ћи,оверепортажејесурепрезентативнеи,уистимах,поу
зданосведочеоNаtiоnаlGеоgrаphicууопште,збогчегасу
учињенеузоркомовеанализе.

Собзиромдајетезаопостојању,,аpriоriразликеизмеђу
наративногрежимафикцијеинефикције“26неодржива,већ
самимтимштообепоседујунаративноуобличавање27,тек
стовимаобјављенимуNаtiоnаlGеоgrаphicуприступићемо
користећисепојединиминструментимазаописприповед
нихтекстова,причемупрвих6позајмљујемоодМикеБала,
аосталепридодајемо:редослед,ритам,ликови,време,фо
кализација,приповедачилинараториграђа28,композицијаи
интенција.Овакваанализадовешћедоувидаукомпозицију,
теначинапостојањаинтенционалностиуобрађиванимдо
кументарним репортажама, из чега происходи објашњење
начинањиховогделовањанасвестиосећањареципијента.

Основнициљовограда јестедаукаженаванредандомет
који нова документарна репортажа може имати, остварен
уNаtiоnаlGеоgrаphicу,којисеогледанесамоумоћида
тих текстовада сложенанаучнапитањаињиховуретори
кумодификују и уњих имплементирају потенцијал да за
таква питања незаинтересованог реципијента преобрате у
радозналоги,натајначин,учиненаукуинтересоммаког
читаоца,већсууједнопримерглобалногтренданаративно
сти у превасходно новинарским документарнимформама,
репортажи пре свих. Грађа текстова резултат је опсежног
истраживања које се у тексту документима документује,

26GenetteG.,Фикцијскаприча,фактографскаприча,Фикцијаидикција,
Церес,Загреб2002,стр.65.

27Разумесе,оватврдњанемаапсолутноважењеуслучајунефикције,али
не подлеже сумњи када говоримо о новој документарној репортажи
NationalGeographicа.

28Под грађом подразумевамо модификовани структуралистички појам
материјала,којимсеозначаваоноштодолазиспоља,својомсуштином
независно од његовог постојања у целини текста. Пошто грађа бива
захваћена целином, у њу бивају имплементирани логика и значење
структуре, при чему, уз остале елементе, формира интенционалност
целине.



395

ВЕСЕЛИН КЉАЈИЋ и САРА ДОНЕВСКИ

штообезбеђујекарактернесумњивостикојипоседују,ањи
ховакомпозицијаомогућуједаинеупућеничиталацразуме
комплекснипроблемидагаразумекаобитност.Разјашње
њепоменутогмеханизмаунепосредној јевезисазадатим
циљем.На овомместу треба додати да (иако то није био
превасходнициљанализе)сесличниилиготовоидентични
механизмикористеутекстовимакојиимају(не)скривенеПР
намере(таквихслучајевабилојеиурепортажамаNаtiоnаl
Gеоgrаphicа–уциљупромовисањаодређенихидеја,ставо
ва,ређекомпанија,глобалнихтрендоваисл).Тимесеула
зиупољеманипулацијекарактеристично(превасходноали
данаснесамозањузбограстућегтрендатаблоидизацијеи
коддојучереферентне)засемиитаболиднуштампуитек
стовекојичинењенсадржај.Ипак,какопоследњаистражи
вањауСрбијипоказујудајеблизу70%укупногмедијског,
пасамимтимисадржајаштампанихмедија,отворениили
прикривениПР,овоистраживањетребалобидапослужии
усврхубудућиханализакојећепомоћиуразоткривањусуп
тилнихзлоупотребанаративностиимеханизаманаративау
тесврхе.

Насловна документарна репортажа октобарског броја
NаtiоnаlGеоgrаphicа,заразликуоддругихузорака,озна
чена је као истраживање. Без насловне, броји укупно 26
странаодкојихфотографијеиилустрацијезаузимају15,25
страна,априча10,75страна,односно41,35%репортаже.У
квантитативномпогледу,уовојрепортажипостојиприбли
жнаравноправноствизуелногитекстуалногдела.

Друга документарна репортажа објављена у октобарском
бројуNаtiоnаlGеоgrаphicабројиукупно16странаодкојих
фотографијеиилустрацијезаузимају14,априча2страни
це,односносвега12,5%репортаже.

Насловна репортажа из новембарског броја Nаtiоnаl
Gеоgrаphicаброји26страна,одкојихфотографијеиилу
страције заузимају 16,25 страна, односно 62,5%, а прича
односнотекстзаузимаскоро10страницачасописаодносно
37,5%репортаже.

ДругарепортажановембарскогбројаNаtiоnаlGеоgrаphicа
броји 14 страна, од којих фотографије и илустрације зау
зимају7,9страна,атекстнештовишеодшестстранаили
42,8%репортаже.

Насловна репортажа из децембарског броја Nаtiоnаl
Gеоgrаphicаброји20страна,одкојихфотографијеиилу
страцијезаузимају14,5,априча4,5страницарепортаже,од
носно22,5%.
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ДругадокументарнарепортажадецембарскогбројаNаtiоnаl
Gеоgrаphicабројиукупно12страна,одкојихфотографије
иилустрацијезаузимају8,75,априча3,25странице,одно
сно,27,08%репортаже.

Квантитативна анализа недвосмислено показује изузетно
великоприсуствофотографијеусвиманализиранимрепор
тажама, што само потврђује установљене концепцијске и
уредничкестандардеNаtiоnаlGеоgrаphicа.Готовобезиз
узетка фотографија чини више од 50% сваке репортаже,
штододатноговориоњенојпосебнојулози.Алитакођеи
одопунскомзначењукојесвакаодовихфотографијаимаза
свакуодпојединачнихприча.

Функционисањефотографијапосматрамоаналогнотексто
вимаупогледуодносаграђеи,условноречено,’приче’.На
име,грађајестеилијебилареалнопостојећа,ноу’причи’
онапостојисамонаједанначин,увидуисечкакојипостаје
непроменљивомцелином–елементомвишеструктуре,што
можеимплициратизначењскоодвајањеодпримарног,нео
брађеногматеријала,ускладусалогиком,значењемиин
тенцијомвишеструктуре.

Квалитативнаанализатекста,којајерађеназасвакуодпо
јединачнихрепортажа,показалаједаауторприповедачсам
имабароноликуколичинутекстаколикоисвиосталиживи
извориинформација(крозцитатеипарафразе),анереткои
више.Натајначинњемујеостављенамогућностпредоми
нантног утицаја на перцепцију, као и остваривање утиска
кодчитаоца.

Анализа

Анализиранедокументарнерепортажејесуготово100%до
кументарнетворевине.Обрађиванетемезахватајуседубин
ски,продиреседопрвихузрокапојава,појавесезахватају
уширини свог распростирањаи вероватнихбудућих ефе
ката. Резултат су сложеног и темељног истраживачког ра
да,причемусеауториистраживачиготово,,приближавају
научницима“29.

Обрађиванетемесухетерогене:криволовикријумчарење
слонова, преуређење Рија заОлимпијске игре, новаКуба,
ВикинзиистароседеоциАмерике,добреилошестранеме
танаиоткривањепотопљенеземље.Осимчетвртеипете,
којебисемоглесврстатиуархеолошкоантрополошкосо
циолошку односно природнодруштвену, остале припада
ју експлиците друштвеној области.Из наведеног се може

29Интерпретативноиистраживачконовинарство,стр.55.
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закључити(поготовоакоуобзирузмемоипретходноистра
живање30)дадоминирајудруштвенетемеуодносунапри
родне.Избор тема упућује да је „реч о глобалномаgеndа
sеttinguкојинадневномнивоупунистраницемедијскеин
дустрије далекочешћекроз акцидентеиинциденте онако
какотосавременимедији(паиштампани)чинеутрциза
тиражом“31.

Уанализиранимтекстовимасенаводеразличитиизворидо
кументарнеграђе–научнестудије,анализе,претпоставке,
статистике,бившеобјавештампанихиелектронскихмеди
ја, подаци релевантних организација...Живиизвори – на
учници,различитизваничници,актеризбивањаокојимасе
говори,локалностановништво–носиоцисуважнихинфор
мација.Највишеживихизворапостојиуопсежномистра
живањуКулт слоноваче (октобар 2012), чак 1832, док је у
осталимтај број знатномањи–између5и12.Премда је
поменута репортажа замашандокументаран текст, не тре
базакључитидајеквантитетживихизвораесенцијалан.О
томејасносведочипоређењерепортажаДобаргас,лошгас
(децембар2012)иРазиграниРио (октобар2012),одкојих
другаимавишеживихизвора,а,упогледутекста,вишеје
негодуплокраћа,имамањизахват,мањидометимањудо
кументарнувредност.Ауторирепортажамогуинеморају
иматифункцијуинстанцекојадокументује.Док,например,
услучајуКултаслоновачеаутор,излажућиопажања,носи
знатандеодокументарнеграђе,урепортажиДобаргас,лош
гас,ауторкасвегадвапутапостајетакофункционализована,
употпуностинеупадљиво.Дакле,изостајањеауторасведо
канезначиимањакдокументарности,већразличитупри
поведну матрицу, која је у сагласју са интенцијом текста.
Међутим,премдаускладусаконцепцијоммагазина,аутор
сведоктежиобјективности,уколико јеречоострашћеном
субјекту,његовставипакможесеуткатиутекстидобро
намернојпричипридодатиикап сувишне злонамерности.
Највећидеодокументарне грађеипакизлажеприповедач,
ненаводећиизворзнања.Собзиромнасвеприсутнудоку
ментарност,поступакнавођењабиствориоготовонечитљи
вуцелину.Стогаипостојезапосленикојисебавепровером
свих изнетих информација (часопис се поноси највећим
одељењемзапроверучињеницана светукојебројиблизу

30Види: Кљајић В., Нова документарна репортажа у штампи (студија
случаја National Geographic издање за Србију), у: Веродостојност
медија,дометимедијскетранзиције,Чигојаштампа,Београд2011,стр.
242.

31Исто,стр.242.
32Убројанојеимишљењегрупаљудисакојимајеауторразговарао.
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500људи),теихбезсумњетретирамокаоиинформацијеза
којејеизворексплициран,односнокаоистините.

У нефикционалним приповедним текстовима, за разлику
одфикционалних,постојизнакједнакостиизмеђустварног
ауторатекстаинаратора.Услучајуједнеоданализираних
репортажа,Култслоноваче,ауторБрајанКристијеприпо
ведачликфокализатор, односно активан је учесникприче
ионајкоји’види’.Приповедачнереткоупућујенасебе,не
двосмисленоистичућисопственуважност.Он јепоуздани
водич кроз у презенту излагана збивања, чиме се ствара
привиднепостојања временскедистанцеи тимеостварује
виднепосредностиизмеђучитаоцаикретањаприповедача
ликаињеговог опажајног захвата.На тај начиностварује
седодатноусмерењечитаоцанаприповедачалика,извесна
’блискост’и,сходнотоме,већистепенповерења,неопход
ногуследквантитетаиквалитетаинформацијакојенастају
посредствомвишеструко значајнихнаводаи описа опсер
вација.Такође,онитумачи,износизакључке,предлажере
шења.Са једне стране, описима опаженог документује се
излагано,билодајеречосаговорницима,просторимаили
другимдокументима.

Наиме,приповедач јеинстанцакоја језичкиуобличаване
језичке,документарновреднетворевинефотографијеиви
деоснимаксабилборда–ањеговаопажањаиописиистих
документују изглед значењски важних места – појединих
градова,фабрике,продајнихиизложбенихместазапредме
теодслоновачеиквантитети/иликвалитетњиховогинвен
тара.Садругестране,несмесепренебрегнутичињеница
субјект’гледа’,тенужанизвеснистепенсубјективностико
јути’документи’носе,којисеможеогледатисамоуизбору
предоченихинформација,алииуначинуњиховогизлагања.

УтекстуоРију,Фабиојеодважностизарецепцијуприче,
штосенаглашавапредочавањемселектованихчињеницаиз
његовогживота.Томесепридодајеиупечатљивопискоји
дајеприповедачфокализатор,акојијеодзначајазакаракте
ризацијулика–ФабиоличинаМајкаТајсонауодори.Исти
цањебаштаквогобележјаФабианијеслучајно–оно’упри
зорава’изложене,контрастнечињеницеизњеговогживота,
алииснажнокореспондирасаопштомизлаганомпричомо
Рију,којајетакођеутемељенанаживомпостојањусупрот
ности.Фабиосепојављујенапочеткуинакрају, чимесе
остварујекружнакомпозицијатекста.Фабијев’бивши’жи
вотпредстављенјекаорезултатподавањау’бившем’Рију
свеприсутномегзистенцијалномоблику,а’нови’каорезул
тат револтоминицираног одуховљавања.Измеђупредоче
ног ’бившег’ и ’садашњег’ Фабиа, који окружује причу о
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Рију,постојаојепреображајниконтинуитет,,,постепенопо
кајање“којејесамосугерисано.Риоје,међутим,приказану
временскомисечкукојиједоминантноодређенуправопре
ображајнимпроцесом–одукриминалогрезлогградатреба
дапостанедео,,функционалнеграђанскедржавесалегал
номекономијом“и–домаћинпредстојећеОлимпијаде.

Утекстуометану’видимо’јунакињу,екологаКејтиВолтер
Ентонијеву, за коју одмах бивамо заинтересовани, будући
да ’присуствујемо’њеној необичној делатности.Дескрип
цијадинамичнесцене,чијасеонеобиченосттемељинана
раторовојповученостиизприче,асамимтимиизостанку
његовогзнања,иницирапитање: ,,Заштотоонаради?“На
тај начин, читалац пробуђене радозналости припремљен
једасазна,штојеодважности,будућидасеразјашњењем
уводиједаноддвакључнаполаобрађенетеме–директни
утицајослобађањаметананаглобалнозагревање.Истовре
мено,разјашњавасезаштојеважнотоштооначиниити
меоправдавауводнаретардација.Кејтијеприсутнаупрвом
делуприче,привременонестајеипоновосепојављуједада
(за)кључнуреч:,,Кадабисмомоглидагаскладиштимо,био
би то велики извор енергије“.На почетку пробуђеног ин
тересазаКејти,читалацбиваприпремљендањенупоруку
заиста’чује’идајеаpriоriприхвати.

Свепричепочињуinmеdiаsrеs.Иницијалностварањеосно
вазаемотивноповезивањејеједаноддвадетектованана
чинадапотоњепредоченопостанеинтересчитаоца,нужан
заостварењеинтенцијеструктуре.Другијестепреокретање
узрочнопоследичногодноса,причемусенајпреупечатљи
водајупоследице,којепобуђујуинтересдасесазнаузрок,
да се открива услед упитаности. Они су у односу узрок
последица,причемуједругиначиндоминантан.33

Прича о Догерланду, сежући век и по изван сопственог
оквира,започињеодпрвогважногдогађајакојијепокренуо
ланацпотоњихрибарисумрежамазахваталинепроцењи
воважнеархеолошкеналазеи,збуњени,враћалиихуморе.
Затимсеунутарретроспекције,упогледуритмаприповеда
ња,примењујеелипса.Наиме,ДикМолубедиојерибареда
мудоносепредмете,штоједовелодопрвогважноготкри
ћанатомместујеумезолитубилокопнонакомејеживео

33У томе наликују прози модернизма, а особито постмодернизма чије
је једно од основних обележја управо преокретање односа узрок
последица.Сањимакореспондирају,алисеиодвајајуупогледудруге
важнеодлике,отвореностиинедовршеностидела.Репортажепоседују
чврсте структуре, одбачене у поменутој прози, а приче су допричане
коликојетомогућенаставакјенужноубудућности.ПМпрозанамерно
недопричава.
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човек.Удругомделупричепримењујесеелипсауобрну
томсмеру,одлазисе18000годинауназад,увремепочетка
отапања леда, када је постојала једна низија... Из давне
прошлости,причасевраћаусавременостипроучавањима
Догерланда.Аналогнотоме,композицијапричепочивана
смениприказа реконструисаногдогерландскогмезолитаи
савремених, међусобно допуњујућих научних стремљења
каистиниоДогерланду.

Фотографијечинечак71%укупногбројастранасвихана
лизираних документарних репортажа.Сходно уређивачкој
концепцијичасописа,фотографиједакакоимајусвојусамо
сталнумањуиливећу,или,тачнијеречено,већуилинајве
ћу документарну и естетску вредност, али тек унутар це
линеонезадобијајуодређенисмисао,уследпроширивања
илисужавањањиховогзначењскогпотенцијала,распореда
у целинии односа са текстуалнимдатостима.Не самода
наизузетанначинупризорују,онеравноправноучествујуу
грађењузначењаиинтенцијецелине.

Свим текстовима је заједничко коришћење начела орга
низације и поступака својствених фикционалним делима.
Суштинскаразликањиховогпостојањауфикционалними
нефикционалнимтекстовимапроисходиизразличитихин
тенцијацелине–доксупрвиусмеренинаестетске,другису
усмеренинасазнајневредности.Сазнајневредностикаткад
сусамесебисврха,апонекадсутаквогкарактераданужно
иницирајубуђењеделатногпринципаусвестиреципијента.
Постојањесвакогелементаструктуре,па,самимтим,иње
говефункцијеусаодносусаосталимелементима,имплици
раноједоминантноминтенцијом.

Собзиромдасунејезичкатворевина,фотографијепосвојој
битијесумањепосредованосновзаемотивнинабој,основ
изграђенпутемприказанихпредметностииликрозмодифи
кацијуњенепримарнеприроде,односноуинтеракцијипри
казанихпредметностиипратећегтекста.Такође,иуслучају
фотографија постоји врста узрочнопоследичнеманипула
ције,којасеостварујеусаодносуфотографијаиприповед
ногтекста–фотографијепоследицепретходепричиузроку.
Овефотографије,какобиреклаСусанСонтаг,показујудве
врстеморала–фотографаифотографисаногобјекта.„Фо
тографијајесјенуучинилатрајнијом,постајућиистовреме
ноисамасвојеврсномсјеномспознаје.“34

34С. Алић, Истина из фотографског строја, Култура бр. 132, Завод за
проучавањекултурногразвитка,Београд2011,стр.252.
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Анализиране документарне репортаже у мањој или већој
мери поседују психагошка својства35. Као и у књижевно
уметничким делима, психагогија је функционализовано
својство– ’завођењемдуше’, односно свестиреципијента
остварујеседасетекстуалнадатостприхватакаоистина.У
случајуовихдокументарнихрепортажа,разумесе,речјео
истинидругеврстеуодносунаонукњижевноуметничким
делимасходну,парадигматскуистину,наиме,речјеочиње
ничнојистини.Можесепоставитипитањезбогчегајеуоп
штепотребнокористититаквепоступкеисвојствакојасу
караткеристичназакњижевноуметничкадела.Збогчегаје
апсолутнојдокументарностипотребно’ткање’приче?Поу
зданамоћпсихагошкемрежепримењујесеуциљузбиљске,
истинске рецепције датости, ’хладних’ научних чињеница
којесетешкоразумевајуилакозаборављају,ачакиуслу
чајуњиховеадаптацијеускладусамоћиразумевањанеу
пућеногчитаоца,њиховкарактеростајенеизмењен,телако
побуђујуаутоматизамперцепције,штонужнопратимањак
пажњеинеправу,теефемернурецепцију.Наначинеописа
неуанализиостварујесеонеобичавање36научнихчињени
ца,штопратиразличитимсредствимаоствареноевоцирање
адекватнихемоција,теостваривањетемељазауосећавање,
а,самимтим,умериукојојјетоуопштемогуће,’истинско’
разумевање.

Буђењеминицијалногинтереса,оствареногначулном,емо
тивном и мисаоном нивоу, ствара се интересни темељ на
коме је могуће остваривање разумевања, сазнања и евен
туалног сазнањем иницираног ангажовања. Документарне
репортаже,тако,неговореонауци,већстварајуконструкт
доминантнонаучног,научноцентричног’света’укомејена
укаинстанцаукојусеверујеикојапоседујемоћдареорга
низујесвет.Алинеисамото.Јер,„светукомеживимо,пун
јеемоција.Данассветнепокрећусамочињенице...Затосе
данасчестонеокрећемоискључивочињеницама,речимаи
ономекојипричапредкамерамавећикњигама,фотографи
јамаисвемуштопреносиприче...“37

Уосталом, савременодоба је доба економије пажње, па је
самимтимсвевећеитржиштеонихкојисузадужени„зање
нопривлачење,професионалнупроизводњуипосредовање,
атосу–новинари.Основнасупстанцатогопстанкакрије

35Подразумеваседапсихагогијаимаширокепотенцијалезазлоупотребу,
штонијеновмоменат.Јошјеантичкисветбиосвестанњенихопасних
моћи.Усуштини,то јепроблеметике.Овде,међутим,неговоримоо
злоупотребама,већо’доброупотребама’.

36Појамрускихформалиста.
37СалмонК.,Storytelling,Клио,Београд2010,стр.169.
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сеувештинамапричањаприча,лојалностипремапублици
иновомпословноммоделукојитулојалностпоспешује“38.

Закључак

Још суМc Cоmbs и Shаw својим истраживањима показа
ли велику подударност тема које су обрађиване у масов
ниммедијимаионихкојесудоминиралеујавности.„Ма
совниммедијима се, додуше, не приписује способност да
вршеутјецајнатоштоћељудимислити,алимедијиуве
ликојмјериодређујуочемућељудиразмишљати.“39Тек
стови – репортаже светског глобалног штампаног медија
NаtiоnаlGеоgrаphicсвакаконесамодаимајутуинтенцију
већиреалниутицај.Онсеостварујекрозразличитеврсте
наративакојесуодкруцијалневажностизаоверепортаже
којепредоминантноипочивајунанаративнојструктуриса
сопственимиманентнимзаконимафункционисања,којечи
неприповеднитекстимултифункционалнефотографијеи
илустрације. Претходна анализа показала је кроз анализу
структуретекстованачинњиховогунутрашњегфункциони
сањакаоипотенцијалутицајанамишљење,осећањаибу
дућеставовечиталаца–реципијената.Собзиромнањихов
број(вишемилионскупублику)тајутицајдобијанадодат
номзначају.Поготовокадасеузмеуобзирукојојмериовај
медијучествујеукреирањуглобалнеагендеsetings.Чинисе
дакаоштосуауториNаtiоnаlGеоgrаphicамоделесвојена
ративнеструктуречестопреузимали(нереткомодификују
ћи)одсвојихкњижевнихпретходникаиузора,такоидруги
медијипресвегасаамеричкогианглосаксонскогговорног
подручја(алиисаосталих)свевишепреузимајуглобални
принципнаративностииstоrytеlingаусврхедобренамере,
алиионедруге.ХоћесерећисвеприсутниПРјеиовдепро
нашаоплоднотлезасвоједеловање.Нималонеочекивано,
акосезнадајеразвојодносасајавношћутекаорукуподру
кусаразвојемновинарства.Поготовоуколевци,тј.уСАДу.

Анализеунутрашњеструктуренаративапоказалесудасе
користеврлосуптилнеметодезаимплементирањеусвест
читалаца одређених (често крајности) ставова, осећања,
вредности. У готово свим анализираним репортажама –
причама,коришћенисунпр.придевикојиукоресподенци
јисаконтекстомреченицепостајузначењскипрегнантнии
учествујуначешћеуостварењунегативногодређења.Тако
ђејекарактеристичнодаопсервацијеврлочестоучествујуу

38ЈевтовићЗ.иПетровићР.,Штампанараскршћу,Културабр.132,Завод
запроучавањекултурногразвитка,Београд2011,стр.107.

39KunczikM.иZipfelA,Уводупублицистичкузнаностикомуникологију,
FriedrichEbertStiftung,Загреб1998,стр.147.
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карактеризацијипојединихсаговорника,одређујућинаврло
суптиланначинставкојићечиталацпремањимаимати.То
сечининапримеркрозвизуализацијутелеснихкарактери
стикаинатајначинсенегативниконтекстимплементира
усвестчитаоцапренегошто„ликизприче“уопштеузме
удеоузбивањима.Коришћењеелементапредзнањанеретко
секористиизанасилноотклањањесмислакојефактограф
скиелементиизворнопоседујуинатајначинсеконотира
однос према културнорелигијској, друштвенополитичкој,
идеолошкојиличаксоциолошкојконцепцијиодређенесре
дине,државе,пачакичитавихнарода.Очигледнодајехо
ливудскикултуролошкиобразац–стереотипиовдепрона
шаосвојеутемељење.

Контрастнекомпозициједеловарепортажапочивајунасме
ниипреплитањутаксативнихнаводачињеницаи„оживо
творујућих“статичнихилидинамичнихописа,призораили
сценауказујућинасубјектакојисаједнестранеинформи
ше,асадругестранеснажноосећа.Овааналогијасакомпо
зицијомструктурецелерепортаже(а)нијенималослучајна
иочитоједапредстављапанданнамикроплану.

Преплитање различитих нивоа прича праћене су и про
меномизлагањаупрезентуипрошломвремену,ауциљу
остваривањадодатнединамикекомбинујусе„живесцене“
итаксативнонавођењепрецизнихподатака,причемусеони
међусобнозначењскидопуњују.

Информативностсадржаја,графичкииздвојенауформиче
шћеглосе,алииантрфилеа,користисекаофундаментсна
жногемотивногнабојанакончегаврлочестоследиидопу
наувиду„визуализације“,алиифотографијекојадопуњује
емотивнинаноссамогтекста.„Перцепцијакојаједеокре
ативнеинтелигенцијеподразумеватокаковидимоновеин
формацијеикакореагујемонањих.“40Аутори–приповедачи
трудеседачитаоцима„олакшају“тајпроцес. „Наинфор
мацијемогуутицатиисимптоми,анеправиузрокпробле
ма.Тојенарочитоважнокадавредностизаједницеодређују
штајетоштосесматраприхватљивим.“41

Фотографије и илустрације најчешће кореспондирају са
причомуциљуобезбеђивањаформирањаставакојитреба
дареализује(готовобезизузеткапозитиванилинегативан
набој)пренегошточиталациштасазнао главном јунаку
илијунациматеприче.

40РоуА.Џ.,Креативнаинтелигенција,Клио,Београд2008,стр.43.
41Исто.
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Иаковећинарепортажанапрвипогледимапредоминантну
документарностивеомавеликибројтакозванихживихиз
вора(њиховбројсекрећеод10до18иврлосухетерогени),
њихове цитиране или парафразиране изјаве чине никада
вишеод9.85%до20%укупногтекста.Ауторприповедач
јенајчешћеактиванучесникупричиињеговаопсервација
чиниод17%до21%.Тонаравноговориоогромнојслободи
ипресвегапросторукојијеостављенаутору–приповедачу
заутискивањезначењананачинкојисамодабере,аливрло
очигледноикрозпоштовањеглобалногтрендаstоrytеllingа.
Утусврхукористесеиуопштавањакрозмишљења„сви,
неки други, трећи...“ које тек контекстуализовано поста
јерелевантно.Натајначинкоришћењемхиперболелажни
ауторитетнудисекаоосновазанужноприхватањетезе.На
равно, оне која се суптилнопровлачи одпочетка до краја
текста.

Каданараторније директни актерилиучесник,појављује
секаоекстерниприповедачиможеиматифункцијусведока
збивањаипреносиоцазнањакојиневезујезасебеемпатију
читалаца,ненарушавајућијединствоемотивногусмерењаи
задржавајућинатакавначинсвојуважнуулогууцелокуп
нојструктуриприче.

Усвимрепортажамаауторсепојављујеупрвомилиутре
ћемлицу.Аналогијапреузетаизвеликихкњижевнихделаје
очигледна.Теоријакњижевностипрецизнијетеоријанара
тиваодавнопознајеовуврступоделенаратора.Таконапри
меркадасепојављујеупрвомлицу,ауторилиописујесоп
ственидоживљајиискуство42илисепостављакаопосма
трач–учесник43.Утрећемлицунараторсеможејавитиу
триваријације.Првајетакозванинараторобјективгдена
изгледнемавезеизмеђуоногаштонаратормислиилиосећа
ионогаштоједатоупричи44.Свевидећегнаратораутрећем
лицукарактеришемогућностдасекрећенапрединазаду
временуипросторуинеконцентришесесамонаједанлик
упричи45.Ограниченисвевидећинаратор јефокусиранна
унутрашњисветједногликајерјеуправотасвестобрађива
нипредметинајчешћесејављаукраткимпричама46.

42Поугледунанпр.ХаклбериФинаМаркаТвена.
43Поугледуна“ВеликогГетсбија”СкотаФицџералда.
44Каошто јеслучајрецимоуХемингвејовојкраткојпричиБреговикао

белислонови.
45Таквог  наратора налазимо на пример у „Еми“ Емили Бронте или

„Оронулојкући“ЧарлсаДикенса.
46ПопутновелаХенријаЏејмса.
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Свеово још један једоказдасекористеначелаорганиза
ције и поступака својственификционалним делима, све у
сврхуостваривања сазнајне вредности, алиузнужнепси
хагошкенаносекојиимплицитноувекостављајумогућност
манипулације.
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NARRATIONASAGLOBALTRENDOF
JOURNALISTICDOCUMENTARYFORMS

Abstract

Thepapercriticallyreviewstheroleofjournalisticdocumentaryforms
in contemporary journalism, mainly of global print media, with the
intentionofachievingtopinterpretationbyusingindepthresearchand
documentarymediation.The focusof the research ison the analysis
of narrative in documentary reportage, not only as representative
of new documentaristics, but also as a leader of global trends in
storytelling,which already rules themedia industry.A case studyof
National Geographic on a representative sample allows an insight
into composition and mechanisms of intentionality in the analyzed
documentary reportages, fromwhichwe can derive explanations for
their ways of influence on the mind and emotions of the recipient,
with ubiquitous psychagogical features. An immeasurable impact
whichthosefeatureshaveonthemultimillionaudiences/readersisalso

consideredhere.

Keywords:documentaryreportage,narrative,psychagogy,intention,
meaning
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НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ 
И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ 

ЕНТИТЕТ
Сажетак:Платформеновихмедијаобезбеђујуодвијањепроцеса
културне глобализације. Нови медији су глобална илузија пост
модерног доба која омогућава удруживањеразличитостиисто
времено кријући опасност од гашења културног диверзитета.
Интернетјеместоинспирације,накојемсеправепрвиактивни
корацикаудруженојкреацији,којаукидапасивностангажујући
усмеренувољуикритичкиприступ.Деловивиртуелнеслагалице
суперсоналнисајтовикојипредстављајупросторзаисказивање
личногикултурногидентитета,икомерцијалнисајтовикомпа
нијакојеукорисницимаинтернетавидесвојебудућепотрошаче.
Друштвенемрежесуместонакојемсебрзоилакодобијасоци
јалнаподршка.Процескултурнеразмененаплатформаманових
медијаспуштасенанивоиндивидуалнихкорисника,докистовре
меноубрзанонастајеједанглобалникултурниентитет.

Кључнеречи:платформеновихмедија,културнаглобализација,
персоналниикомерцијалнисајтови,глобалникултурниентитет

Увод

Глобализација је интегративни и интерактивни комуника
цијскипроцесчијисевеликидеоодвијаувиртуелномпро
сторуновихмедија.То јепојаваинтензивирањавезауну
тар великог комуникацијског клупка које стално нараста,
аграницеивеличинамусененазиру.Глобализацијаније
увекинтегративнасилакојахомогенизујехетерогенециљне
групе.Тојепроцескојипојачаваефекатпотенцијалногкон
фликтаизмеђугрупанеистомишљеника, јерсегрупесаме
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посебиобликујуодпојединацакојисенисупронашлиувећ
постојећим заједницама или имају потребу да контрирају
инатајначинскренупажњунасебеипостануиницијато
ринечег другачијег и различитог.Питањемоћи експанзи
јеимоћиапсорпцијемањихислабијихгрупајестепитање
потенцијалнепобеде једног културног обрасцапонашања,
једногсоцијалногставаилипогледанасвет.Наглобалном
медијскомпољупостојиитенденција једноумљаштодаје
основзатврдњеантиглобалиста,којиверујудасуновиме
дијиуслужбиглобализације,адаимјеосновнициљшире
њеимперијализма.Глобалнибрендови,присутниумедији
ма,превазилазеграницепростораијезика,алиуосновиго
вореједнимјезикомипотичуизједнеконцентрисанетачке
глобалногпростора.

Глобализација,каоисамразвојнијенеопходнаинезаобила
зна,чакиондакадаизањестојеснажнеекономскеиполи
тичкесиле.Акоглобализацијаводинижемживотномстан
дарду и тако угрожава велики број грађана неке земље, а
посебноакоподривањенефундаменталнекултурневредно
сти,тадаћесесигурнопојавитиполитичкизахтевидасетај
процесзаустави.1Упроцесуширењазнања,идејаиразмене
технологија,падајуетничке,културне, језичке,верске,по
литичкеимногедругебаријере.Глобалнимедијскисисте
мимогу да представљају одраз културног империјализма.
Извоз медијских садржаја, првенствено уз помоћ компју
терскихтехнологија,омогућавадоминацијуодноснопрева
ленцијумедијскихсадржајаизједнеодређенеземљеињен
кључниутицајпутеминдустријерекламеизабаве,односно
извоза локалне поп културе, на културолошке особености
другихнародаиземаља.Докглобалистинаглашавајузначај
удруживањаразличитости, антиглобалисти упозоравају на
опасностодлаганоггашењакултурногдиверзитета.

Медијикаоштосусателитскателевизија,интернет,компју
тери имобилни телефонимеђу примарним су силама ко
јестојеизапроцесареструктурацијесоцијалнеикултурне
географије.2Новимедијисутехнолошкаикомуникацијска
платформакојаобезбеђујеодвијањепроцеса глобализаци
је. Томас Фридман (Thomas L. Friedmann) пореди медије
самагациномопштегзнања,асамуплатформуобјашњава
каоједанодагенсановогзаравњеногсвета.3Асоцијативна

1 StiglitzE.J.,MakingGlobalizationWork,newPrefaceforPaperbackedition,
Norton&Company,NYUSA2007,pp.18.

2 KaulV.,GlobalizationandMedia,JMassCommunicatJornalism,Depart
mentofCommunicationandMedia,GujaratIndia2011,pp.2.

3 FriedmanT.L.,TheWorldisFlat,Farrar,StrausandGirous,NYUSA2006,
pp.50100.
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причаостаројзаблудидајепланетаЗемљаравнаплочапо
буђујесумњудајеновостворениосећајпостмодерногдоба,
омогућендосегомновихмедија,самојошједнаилузијакоју
ћепрегазитибудућанаука.Човекјеодувекимаопотребуда
ствариокосебеучинивидљивимиразумљивим,атоније
могућетамогдеимауглова,кривина,препрекаитајни,не
докучивихзаљудскипоглед.Оноштоневидимо,занасје
непознатоисамимтимпредстављаопасност.Верујемосамо
уоноштовидимосвојимочима.Ипак,верујемоиумоћви
дакојупоседујенашумиумоћимагинацијекојаналазидо
вољноподстрекаиинспирацијеусадржајимановихмедија.
Ова глобалнаплатформа је доступна једнакопојединцима
каоигрупамаистомишљеникаиливеликимзаједницамако
јеодликујеунутарњаиекстровертнаразличитост.Квалитет
привлачнесилележиуасоцијацијинадечјеигралиштена
којесвакодетедоносипонекусвојуиграчкуали,кадасету
састанегрупадеце,настајепотпуноноваигракаогенера
торновихзнањаиподухвата.Тојеместонакојемјемогуће
бити пасиван само кратко време, после којег свако, ретко
сам,анајчешћеинкорпориранунекухетерогенугрупу,пра
викораккаактивномпроцесуудруженекреације.Тадаова
група,захваљујућизаједничкомкреативномподухвату,по
стајехомогена.ПомишљењуФридмана,свакиопштипро
цесглобализације,безобзиранакомпољусеодвијао,поли
тичком,економскомилинекомтрећем,увекјезаснованна
глобализацијикултуре4.

Новиалтернативниипартиципаторнимедији

Новемедијечестоназивамоалтернативниммедијима.По
стављасепитањедалијетермин“алтернативни“застарео
и садавећприпадавременуранепојавеновихкомпјутер
скихкомуникацијскихплатформи.СандовалиФукс(Sano
valM.,FuchsC.)наводедасеДаунинг(DowningJ.H.)питао
далисемождатерминалтернативниодносинаполитичко
прогресивни,левичарскиоријентисанмедијкојиискушава
капитализамимоћнекомпанијеукључујућиимедије,или
подразумеватакођеиконзервативне,десничарскеирепре
сивнемедије.5Оноштокарактеришеалтернативнеилинове
медије,сматрајуСандовалиФукс,јестедругачијаоргани
зација, хоризонтална структура и некомерцијални извори
финансирања.6

4 Исто,стр.50100.
5 SandovalM.iFuchsC.,TowardsacriticalTheoryofAlternativeMedia,The

UniversityofSalzburg,SalzburgAustria2009,pр.141150.
6 Исто,стр.141150.



410

ЈЕЛЕНА РАДОВИЋ ЈОВАНОВИЋ

Алтернативнимедијсетакођеразликујеодтзв.партиципа
торногмедија,којиотварамогућностдијалогаидвосмер
некомуникације.ЈошсуБертолдБрехтиВалтерБенџамин
(BrechtV.,BenjaminW.)ималивизијукомуникацијскераз
мене у којој учесник и продуцент размењују улоге. Прва
назнака укидања једносмерне комуникације у пласману
произведеног садржаја је потекла из позоришта, односно
представакојеизазивајупубликудасеукључи,даподстак
не спонтану креативну комуникацију и тимепостане тво
рац представе једнако важан као писац драме, редитељ и
глумци. Схватање новог медија као партиципаторног или
учесничкогмедија,подразумевазначајучешћанепрофеси
оналацаумедијскојпродукцијииорганизацији.Духалтер
нативеостајеприсутансведокпартиципаторнакомпонента
нијеискљученаилиминимизирана,сматраДагрон(Dagron
A.G.)7.КрисАтон(ChrisAtton)наводидаалтернативниме
дијиимајузациљдаобезбедемедијскиприступонимако
ји не припадају елитним групама власника, менаџера или
стручњака, већ су то обични запослени, чланови разних
синдиката,сексуалнихмањинаилиразнихпротестнихгру
па,итотакодамогусамидакреирајусопственевестиили
чакдабудуактериистих.Овимедијитребадапочивајуна
идејикојанијевезаназасадашњостисадашњидруштвено
политичкитренутак,већнаидејикојајеизнадиизванпо
литике,којасеможеостваритинесамопутеммедијскогса
држајавећипутемразнихалтернативних,партиципаторних
организацијскихпракси.8

Ниједовољнозаалтернативнимедијдабудепартиципато
ранвећпресвегатребадабудекритичкиитајгласкрити
ке треба да долази од активних учесника.Медији који не
садржекритичкукомпоненту,немогусесматратиалтерна
тивним.Онитребадасезаснивајунавизијамаучесникаи
дасталностављајуподзнакпитањасвеширокозаступљене
стареидеје.9Новимедији,финансиранинанекомерцијалној
основи,обичноостајумалиислабоприметнинаглобалном
виртуелномпростору.Дабипорасли,онизахтевајувећефи
нансије,укључујукомерцијалнефинансијереитакополако
престајудабудуалтернативни.

7 DagronA.G.,TheLongandWindingRoadofAlternativeMedia,Sage,Lon
donUK2004,рр.41.

8 AttonC.,AlternativeMedia,Sage,LondonUK2002,стр.11,2329.
9 SandovalM.andFuchsS.,TowardsacriticalTheoryofAlternativeMedia,

TheUniversityofSalzburg,SalzburgAustria2009,pр148.
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Идентитетусајберпростору

Усистемуглобализације,миседржимоинтернетајерјето
симболстањаукојемсмосвимибескрајноповезани,ада
притомникоодређенмеђунаманије“главнииодговорни“10.

Кадакажемокориснициинтернета,неправиморазликуиз
међу оних који га користе као једносмерни извор инфор
мација, уместоштампанихмедија или телевизијских про
грама,ионихдругих,којиактивноприступајуразнимдво
смерниминтернеткомуникацијскиммогућностима.Такође,
приступинформацијаманијепотпунопасиван, већподра
зумева уводну фазу активног тражења извора одређених
информација.

Већинакорисникаинтернетатежидазадовољинекеодређе
непотребе,чемуприступајуактивноициљнооријентиса
ни.Тозначидасукориснициинтернетасамосвеснииумеју
даартикулишуначинеиразлогекоришћењамедија.11Нако
ји начин ће интернет задовољити потребе индивидуалних
корисниказависиодтогаколикомногоичестогакористе,
коликојевременскидугањиховапретходнаонлајнпракса,
азатимиодтогакојајеврстаонлајнактивностикојуупра
жњавају.Самапраксавишегодишњегкоришћењаинтернета
неподразумеваиквалитетонлајнискуства.12

Интернетсајтовисуновипросторзаисказивањеипредста
вљањеличногикултурногидентитета.Посматраникаодео
глобалногтржишта,онисуделовислагалицекојисвакипо
наособиуцелини,приказујуразнекомпанијечијијециљ
привлачење што већих циљних група потенцијалних по
трошача,акрајњициљјепрофит,докјепринцип:штопре
ишто више. Занимљивфеномен је појава све већег броја
личнихсајтованакојимасепредстављајупојединцисасво
јимхобијима,знањима,тежњамаисновима.Тонисусамо
широкопознатејавнеличности,већисасвимнепознатеин
дивидуекојеимајуособенеспособностииталенте,илибар
сматрајудаимајуразлогадаизађуизанонимности.Након
извесногпериода,већибројњихдобијатржишнеамбиције
ипочиње,путемсвогсајтадапродајесвојлик,делаилиод
ређенеспецифичнеуслуге.Тадањиховисајтовипрелазеиз
алтернативеууобичајенерекламнеитржишнетокове.

10FriedmanT.L.,TheLexusandTheOliveTree–Understandingglobaliza
tion,Picador,NYUSA2000,pр.9.

11KayeB.K.andJohnsonT.J.,WebforallReasons,ElsevierLtd.2003,Tele
maticsandInformatics21,USA2004,pр.201.

12Исто,стр.198.
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ИстраживањеБернМаркуса(BerndMarcus),каоиФранца
Мачилека и АстридШутс (Franz Machilek,Astrid Schutz)
спроведено2004.године,оличностимаусајберпросторуи
посебносајтовимакаопросторузаисказивањеидентитета,
показало је да постоји значајна различитост личности ко
јесутворциперсоналнихсајтовауодносунаосталупопу
лацију,итопосебнокадјеречонарцизму,самопроцениу
поређењу са проценом околине, и димензији отворености
ка новитетима. Интернет сајтови, а нарочито персоналне
интернетпрезентације суправа великаигралишта залич
ности постмодерног доба, на којима је могуће креативно
експериментисатиипоиграватисесопственим,алиитуђим
идентитетом.13

Основно питање за истраживаче Маркуса, Мачилека и
Шутс,јестедалисеоснивачиперсоналнихинтернетсајто
варазликујузначајноодосталогделапопулације.Показа
лоседавласнициличнихсајтоваимајуупадљивоизраже
нудимензијунарцизмаузистовременорелативнонегатив
ну самопроцену, збогчега онинису склоникомуникацији
лицем у лице.Можданајупадљивија димензија личности,
присутнакодњих,јестеотвореносткановомискуству,иако
тозвучипарадоксално,акоимамоувидуњиховуопштусо
цијалнуповученост.Ова групаиндивидуа се разликује од
осталогделапопулације,какојепоказалогоренаведеноис
траживање.14

Могућејеуочитизначајнеинформацијеовласникувебсајта
акосамонапетминутапосетитетајсајтиакојеистидобро
дизајниран15,штобиморалидазнајувласнициоваквихсај
това,билодажеледасеотвореноприкажуонаквимкакви
јесу,илисупротно,данежеледаизлажудетаљносвојулич
ностзакључциманепознатихљудикојинамерноилислучај
нопосетењиховесајтове.Тиљудимогунаосновуминиму
маинформацијадазакључемногоовласникусајтаскојим
немајудиректнукомуникацију,дакленаосновупоказатеља
изобјективне,уовомслучају,виртуелнестварности.Посеб
ниделовисајта,посматраниизоловано,ништанеговорео
власнику.Стогаовдеважипринципагрегацијеуистражива
њуличности,штозначидаслабипојединачнииндикатори,
узетизаједно,каогрупнипортрет,дајузначајнеинформаци
јеоличностивласникаинтернетсајта.

13MarcusB.,MachilekF.andSchutzA.,PersonalityinCyberSpace,Journalof
PersonalityandSocialPsychologyVol.90.No6,USA2006,pр.1014.

14Исто,стр.1029.
15Исто,стр.1030.
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Блискоадалеко–приватноајавно

Кадајеречодруштвенокултурномутицају,моћимогућ
носткомуникацијскихплатформиновихмедијапревазишла
јесведосадашњеобликебрзогудруживањаипозивањана
стварнуакцију.Поредакцијамањегопсега,каоштосупо
зивизажуркеисвиркепоклубовима,постојеионеозбиљ
не акције попут политичког протеста у Ирану зачетог и
организованогнамрежиТвитер.

Психолошкиразвојмладихподразумеваудруживањеифор
мирањегрупногидентитетаудобaадолесценције.Уокви
рунормалногразвоја,тојеодскочнадасказасепарацијуи
индивидуализацију,дванајбитнијапроцесауразвојузреле
личности.Кориснициновихмедија,ионинајстаријиинај
зрелији,могутопрестатидабудуикадагодпожелемогу
постатииостатимлади.Злоупотребеидевијације,посебно
одстранеодраслихасоцијалнихличности,мрачнасустра
нановихкомуникацијскихмогућности.Дечијаимладалач
канаивност,каоипотребазаразумевањемидефинисањем
сопственогидентитета,разлогсунеуздржаногнарушавања
сопственеприватности.Нарцизамиегзибиционизамсупо
себнипсихолошкиразлозизатакво„индискретно“понаша
ње.Упозорењананегативнустранунеопрезногприступања
једнојврстиглобалнеитрајнебазеподатакадошласуре
лативнокасноодстранемедијскиханалитичара,социолога
ипсихолога,текдеценијунаконуласкауновимиленијум.
Упозорењегласи:електронскитрагјенеизбрисив,немогу
ће је обрисатиподатке о личностима,што значида је не
могуће прикрити прошлост и сачувати личну приватност
идискрецију.Докјеполазнапозицијакомуникацијепутем
интернетаприватнаколикоисопственасоба,изложеностје
значајновећаитрајнијанегокодживекомуникације.Оно
штошапућемоусеби,очемумаштамо,оноштонамиза
зива осећања, не остаје више недокучиво.Напротив, кон
тинуирано, свакодневно „изливање“ личних садржаја даје
осталима слику фиктивне, новокреиране личности која је
вероватнопројекцијажељенесликеосеби.Овдесенеради
окласичномпитањуистинитогилилажногпредстављања,
већјеречомоделирањуипласирањупожељнеслике.Натај
начин,приближавајући седругимаупокушајудадосегне
својуидеализовануслику,личностсеодмичеодсамесебе.

Новимедији–новиквалитетживота

Утехнолошкиразвијеномиизмењеномсветупостављасе
важнопитањештајетоштоданасодређујеквалитетна
ших живота. Данас су интернет и телевизија медији који
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одвлаче пажњу појединаца од стварног и активног дру
штвеногживота.Многедосадашњеанализесупоказаледа
емотивнедруштвенеинтеракцијекојеобезбеђујублискост,
каоиподршкаособакојесматрамоблиским,билодајеона
добијена у виртуелном или стварном свету, представља
основнеодредницеквалитетанашихживота.Телевизијаи
интернет смањујунашупотребу за креативнимосмишља
вањем слободног времена, а интернет често смањује дис
танцуизмеђупослаизабаве.Квалитетживотасесхватана
дваразличитаначина:каоспољни,објективниквалитеткоји
представљастандард,икаоунутрашњиосећајзадовољства
собомисопственимемотивнимиинтелектуалнимживотом.
Технологија свакодневноинеприметно утиче на квалитет
живота.Појединцивеомачестокористеинтернеткомуни
кацијурадидобијањасоцијалнеподршке.Данасјемогуће
лакоибрзо,чакиоднепознатихљудиширомсвета,доби
тиречиподршкеиохрабрења,посебнонасоцијалниммре
жама.Медијски посредована друштвена подршка у неком
смислуподстиченаспољнеактивностиипокушајеактив
ногпостигнућанекогциља,чимесекаснијесвакоможепо
хвалитисвојимвиртуелнимпријатељима.Собзиромнато
дасоцијалнаподршкадиректноутиченапроценуквалитета
живота,аинтернетомогућавадобијањетеподршке,може
сезакључитидаинтернетпозитивноутиченадобарквали
тетживота.ДооваквогзакључкасудошлиЛујЛеонг(Louis
Leung)иПолЛи(PaulLee)усвомистраживањуквалитета
животаспроведеном2004.године.16

Утицај виртуелних пријатеља из разних делова света ин
терферира са сопственом матрицом културних образаца
понашањаимењаисте.

Коришћењеинтернетарадипрактиковањасоцијалнихкому
никацијаомогућавадоживотноучење,брзурехабилитацију,
уклањање осећаја одбачености код сиромашнијих слојева,
промовишеуцелиниосећајсамозадовољстваинапредова
ња.Старијиљудиукључениуонлајнзаједнице,дужеостају
здравиизадовољни.17

Истраживање Роса и Мировског (Ross D. и Mirowski P.)
спроведено 2002. године, показало је да људи који имају
нарасполагањупомоћиподршкублискихособакојимасе
могуувекобратитизапомоћ,живедужеиквалитетније.18
Утврђено је и даљуди који су спремни да пруже савет и

16LeungL.andLeePaulS.N.,Multipledeterminantsoflifequality,Telematics
andInformatics22Issue3,USA2005,pр.161180.

17Исто,стр.161180.
18Исто,стр.174.
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подршкудругомеустварномсвету,лакшеибржедобијају
таквуврстуодзиваипомоћиувиртуелномсвету.Виртуелна
блискостселакостиче,алиилакораскида.Стогаакозначај
ноутиченасмањењепријатељскихконтакатаустварности,
украјњемисходуможедаутичеинасмањењеопштегква
литетаживота.

Друштвенемреже

ТричетвртинеодраслихАмериканаца,ачакпреко90%адо
лесценатауАмерицијередовноонлајнсациљемуспоста
вљањанекеврстекомуникације.19Истраживањеспроведено
наУниверзитетууТексасу,показало једаосновнифакто
риличностикаоекстроверзија,емоционалнастабилности
отвореност ка новим искуствима, директно утичу на пре
ференцијуиначинкоришћењаинтерактивнихдруштвених
мрежа.Например,интровертни, каоиони са социјалном
анксиозношћу,нерадокористечетсобе јерсустидљивии
нерадоукључујуисвојфизичкиаспектуонлајнкомуника
цију20,алисучешћикорисницидруштвенихмрежаодоних
са високим самопоуздањем.Могућност да се буде анони
ман,алиидасеусвакомтренуткуодустанеоданонимно
стирадиступањауличнукомуникацијууправојеоношто
привлачи кориснике разних комуникацијских интернет
платформи.

Када кажемо друштвени медији, мислимо на друштвене
мрежевеликогбројанепознатихиндивидуаскојимасемо
же ступити у комуникацију без посебног увода и конвен
ције,имноголичнихилизаједничкихпријатеља,стварних
иливиртуелних.Друштвенемрежесувиртуелнезбиркеко
рисничкихпрофилакојесадржебројнеиндискретнеинфор
мацијеокориснику.21Требаиматинаумудајеоваковелики
бројособа,којесемогубрзоилакоповезати,потенцијална
критичнамасакојасеможеуспешноангажоватиинапољу
прогресивнихдруштвенихпромена.Истраживање спрове
деноуНемачкојоначинунакојипоседовањеличногпро
фила и групног онлајн идентитета утиче нашансу да по
јединацузмеучешћеуполитичкимизборима,показало је
даредовнопраћењеновихинформацијанаинтернету,као
и изложеност виртуелном друштву корисника друштвене
мреже,повећававероватноћуизласканаизбореиодређеног

19CorreaT.,HinsleyA.W.anddeZunigaH.G.,Who interactson theWeb?,
Center for Journalism andCommunicationResearch,University ofTexas
Austin,onElsevier,USA2009,pр.247.

20Исто,стр.252.
21RaackeJ.andBondsR.,MySpaceandFacebook,Cyberpsychology&Beha

viour112,MaryAnnLiebertInc.Publ.,NYUSA2008,pр.170.



416

ЈЕЛЕНА РАДОВИЋ ЈОВАНОВИЋ

начинагласања.Могућеједасеуследтаквихутицајаодре
ђенипотенцијалнигласачи уздржеодгласањанаизбори
ма.Поштосуонлајнкомуникацијенајбржеинајдоступни
је,преокретурезултатимаизбораупоследњемчасу,може
настатиуправозбогкомуникацијекојасеодвијаланадру
штвениммрежама.Политичкедискусијенемајутаковелики
значајкаочињеницадасунекиљудикоједобропознајемо,
изнашегживотаилионлајнзаједницечијисмочлан,одлу
чилидагласајунаодређенначинилидасеуздрже.22

Постојибезбројкреативнихидивергентнихпратећихначи
наупотребедруштвенихмрежа,међукојимасунајупадљи
вијемаркетингапликације,могућностпосматрањапотенци
јалнихклијенатаиприлажењеистимнаперсоналнојосно
ви, могућност актуелне културолошке анализе са сврхом
израдетржишнихстратегијаислично.23Стогадалековиди
предузетнициодвајају значајнефинансије заистраживања
друштвених мрежа. Осим што саме креирају свој онлајн
идентитет,овекомпанијесетрудеидаштобољеупознају
идентитетсвојихпотенцијалнихпотрошача.Главноограни
чењедолазиодчињеницедаонлајнкорисникпласира,све
сноилинесвесно,својужељенуслику,односносликуопо
жељном,анестварномЈа.Тосуиндивидуекојесенепред
стављајукао„Јакојитојесам“већкао„Јакојибихжелео
дабудем“.Увекпостојеионикојићеказатидаимсенешто
свиђаилиданештоволе,самодабисеадаптиралиставо
вимасвојевиртуелнегрупеитакобилибољеприхваћени.
Утицајикојидолазесаинтернетдруштвенихмрежасунови
агенспроменејавнихставова.Тосеодвијакрозблогове,по
стове,твитове,итд.Утицајсеквантитативноможеисказати
бројемкликованасајт,хитованаблогу,фреквенцијомула
сканафорумујединицивремена(дан,месец,итд),бројем
шеровањаилидеобе једногпоста,бројемследбеникаина
многе друге начине.Ипак, кад је реч о онлајн утицају на
појединца, то јепре свегапитањеквалитета, ане кванти
тета.Заиспитивањеквалитетаутицајасеупотребљаватзв.
калифорнијскиQтесткојиомогућавадасеквантификујуи
упореде субјективни утисци учесника.24Сваки јавни став,
који прихватимо као свој, мења нас ишири наш лични и

22SchmittBeckR.andMackenrodtC.,SocialNetworkandMassmediaasmo
bilizersanddemobilizers,UniversityofMannheim,MannheimGermany,on
Elsevier,USA2009,pp.402.

23FischerE.andReuberA.R.,SocialInteractionviaNewSocialMedia,Jour
nalofBusinessventuring26,YorkUniversity,UniversityofToronto,Toronto
Canada2010,pp.17.

24FrebergK.,GrahamK.,McGaugheyK.andFrebergL.,WhoaretheSocial
MediaInfluencers?,Univ.OfTennessee,Univ.OfVirginia,CaPolytechnic
Univ.,onElsevier,USA2010,pp.91.
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културниидентитет.Идентитетсампосебииматежњуекс
панзије.Кадасерадиоширењуемотивнихинвестицијана
нашеличнествари,увидимамосамомисамиуприватности
нашесобе.Кад јеречоширењуидентитетанаинтернету,
увидимајумноги,закојеможданикаднеможемонисазна
тикосу.Приватно,уонлајнокружењу,постојисамокаореч.
Људибољеилакшузаборављајунеготехнологијановихме
дија.Замказаослобођениидентитетуонлајнокружењуле
жииучињеницидакорисницимрежапласирајусвеснуи
жељенусликуосебикојапосле,путемповратнеспреге,за
истаутиченастварниидентитет.Такосеони,приближава
јућисевеликомбројунепознатихљуди,удаљаваjуодсамих
себе,аделећисадругимасвеснидоживљајсебе,свемање
разговарајусасамимсобом.Експанзијаличногидентитета,
посредствоминтернеткомуникацијскихплатформи,запра
војеједнаврстаунутрашњегцепањанаоноштокријемоу
себи,ионодруго,штоиндиферентнолансирамоувиртуел
ноокружење.Личностјесложена,и устварном,асадаи
виртуелномсвету,она јеактербројних улога.Оптимални
исход утицаја новихмедија била би интеграција онлајн и
офлајнидентитета.

Закључак

Природакултурнеглобализацијејесложена,вишезначнаи
неуједначена.Утицајкултуранаглобализацију,иобрнуто,
интензиванјеиконстантан.Процесглобализацијесеобли
кујекрозразноликекултурнеутицаје, асамакултураније
имунанапоследицеглобализације.Културајенајдиректни
јиначинпутемкојегмиможемоискуситиглобализацију.25

Обапојма,икултураиглобализација,сложенисуконцепти
којиизмичупокушајимаопштеипрецизнедефиницијејер
топрвенственозависиодмогућностинашеперцепције,ис
куствене,интелектуалне,образовнеиемотивне.Једнакрат
ка дефиниција објашњава глобализацију као убрзано ра
стућумрежумеђусобнихвезаиузајамнихзависностикоје
карактеришуживотмодерногдруштва.26Новеформекому
никацијскекултуреомогућавајубољиквалитетвеза,бржу
динамикуразвоја размене, алиимеђузависност.Културна
глобализацијаје,поредтехнолошкебазе,основиусловраз
војадругихдимензијаглобализације.

25HopperP.,UnderstandingCulturalGlobalization,Politypress,Cambridge
UK2007,pр.3.

26TomlinsonJ.,GlobalizationandCulture,Politypress,CambridgeUK1999,
pр.2.
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Одсвихобликаглобализације,културнијеонајкојидожи
вљавамосвакодневноизанасјенајвидљивији,алисеморају
уобзирузетиидругедимензије,каополитичкаиекономска,
које,иакопролаземањеопажено,незначиидамањеутичу
нанашеискуство.27

ФилипЛегрен(PhilippeLegrain)постављапитањедалигло
бализацијавршиерозијунашегидентитета,индивидуалног,
националног и сваког другог, и да ли глобални брендови
полакоколонизујусветскуекономију,алиинашеумове?28

Док сумеђународне комуникације раније зависилепрвен
ственоодтранспортнетехнологије,данассеонеослањају
нановемедијскекомуникацијскеплатформе.

Културнихибридподразумевафузијурелативноудаљених,
различитихформи,стиловаилиидентитета,кроскултурни
контакткојиобичнопрескачеинационалнеикултурнегра
нице.29

Ипореднеумољиветенденцијемешањадругихкултурних
утицајаузпомоћновихмедија,итосвакодневно,данаспо
стојивишиниво свестиопостојањудругихиразличитих
култура,асамимтимиувидауособеностсопственогкул
турног идентитета. Паралелно с овим процесом културне
размене,којијеспуштеннанивокомуникацијеизмеђуин
дивидуалнихкорисникановихмедија,полаконастаје кре
ацијаједногопштег,глобалногкултурногентитетаукојем
немаместазаодвајањепознатиходнепознатихикомшија
одстранаца.

27HopperP.,UnderstandingCulturalGlobalization,Politypress,Cambridge
UK2007,pр.181.

28Legrain P.,OpenWorld: The Truth about Globalization,Abacus, London
UK2002,pр5.

29KraidyM.M.,Hibridity: thecultural logicofglobalization,TempleUniv.
Press,USA2005,pр56.
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NEWMEDIA:IDENTITYANDGLOBAL
CULTURALENTITY

Abstract

The proccess of spreading knowledge and ideas through newmedia
platforms is erasing the ethnic, cultural, religious, political and any
other borders.While the globalists underline  benefits from uniting
diversity, antiglobalists see the cultural diversity as being slowly
extinguished. The global trade or noncommercial brands that are
present in the newmedia override the space aswe know it, using a
new languageof thepostmodern era.The integrative and interactive
communicationproccessistakingplaceonthenewmediaplatforms,
accesible equally to individuals and to numerous homogenous
symphatizercommunities.Thesenewmediaareconsideredalternative
aslongastheyhavecriticalapproachandthefreedomtocreatenew
ideas, which is an advantage of financialy independent sites. The
possibilitiesofmediacommunicationplatformsareovertakingallthe
otherformsofgatheringpeopleandmakingthemparticipateingroup
actions.Comparingliveandelectroniccommunication,weseethetrap
inthefactthattheelectronicdataaretheretostayforever.Theidealized
selfpresentations tend tomove the individuals away from theirown
selves.It’sjustaseasytogetanemotionalsupportfromvirtualfriends
asloosingit.Internetuserscaneitherchoosetostayanonimousorgive
itup.Eitherwaytheyareexpandingtheirpersonalandculturalidentity.
Theculturalglobalizationis,togetherwiththetechnologicalgroundsof
thenewmedia,themainconditionforallotherglobalizationdimesions.
There is an ongoing proccess of creating one global cultural entity
coveringourdistinctivenessandmakingthebordersmorepermeable

thanever.

Keywords:newmediaplatforms,culturalglobalization,personaland
commercialsites,globalculturalentity
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БЕТ КЕВАРОТ –  
КУЋА МРТВИХ

ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ
Сажетак: Је вре ји су вер ска и на ци о нал на ма њи на ко ја ве ко ви ма 
жи ви на тлу Ср би је, да ју ћи свој пе чат и до при нос ње ном бо га том 
и ра зно вр сном кул тур ном на сле ђу. Иако са свим укло пље ни у ши ру 
сре ди ну, Је вре ји има ју из ра зи те ет но ло шке спе ци фич но сти. Циљ 
овог ра да је да при ка же и об ја сни жа лоб не оби ча је код Је вре ја 
и њи хов тра ди ци о нал ни од нос пре ма смр ти као јед ном од нај ва
жни јих сег ме на та људ ског по сто ја ња. Уз из ве сна од сту па ња и 
тран сфор ма ци је, ко је су не ми нов не, опи са ни жа лоб ни оби ча ји су 
и да нас ак ту ел ни, као што су и на ве де ни тер ми ни на хе бреј ском 
је зи ку у упо тре би.

Кључнеречи: Је вре ји, Ср би ја, ју да и зам, жа лоб ни оби ча ји, гро бље

Најстарија јеврејсканасељаокојимасведочеодређенаар
хеолошканалазиштанатериторијинекадашњеЈугославије,
формиранасууIIвекууМакедонијиидужјадранскеобале
удобаРимљана.Томе јепретходиосудбинскипреокрету
историји Јевреја63. годинепрен.е.када,саокупацијоми
превлашћуогромнеитаданепобедивеРимскеимперије,по
чињеопштадијаспорајеврејскогнародакојаупотпуности
узимамахаод70.годинеидругогразарањајерусалимског
јеврејскогхрама.Одтада,Јеврејисуживелирасутипорим
скимпровинцијама,билисуробови,алиивештезанатлије.
СобзиромнатодасуихРимљанидоводилиинасељавали,
међуосталимрегионима,инаБалканскомполуострву,као
и да углавномнису спречавалињихово слободно кретање
иизборстаништа,свакакосеможепретпоставитидасусе

ВОЈИСЛАВА РАДОВАНОВИЋ
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Јевреји,утимдавнимвременима,насељавалиинатерито
ријиданашњеСрбије.1Утомконтексту,јеврејскаисторија
икултурауСрбијитрајевећскородвехиљадегодина.Ме
ђутим, већамиграционакретања Јевреја, која сууследила
каснијеусредњем,ајошвишеуновомвеку,пружајумного
вишеподатакаисазнањаојеврејскимзаједницамауСрби
ји,њиховомначинуживотаидодиримасакултуромСрба.
Јевреји – тзв.Сефарди, који су крајемXVвека билидра
матично изгнани изШпаније и Португалије, населили су
Србију (областиподОтоманском влашћу) и организовали
својеопштиневећпочетком,односноупрвојполовиниXVI
века.НасељавањеАшкеназаЈеврејаизсредњеиисточне
Европе,одвијалосеираније,анарочитојепојачаноуXVI
IIиXIXвеку.Ашкеназисусеувећембројунасељавалина
северу,уВојводини,мадаихјебилоиудругимделовима
Србије.

Временомсуорганизованејеврејскеопштинеуразнимде
ловимаСрбије,увећимилимањимградовима.Каозанатли
је и трговци, Јевреји су се радо насељавали близуСаве и
Дунава,уБеограду,Шапцу,Смедереву,идругимградови
маи варошима, вршећи веомапозитиванутицај на развој
привреде.Иакосујеврејскезаједнице,уствари,билемало
бројне,њиховепословне,честоиродбинскевезесајевреј
скимживљемуАустроугарској,Италији,Турскојидругим
земљама,доприносилесуопштемразвијањутрговачкихве
заидругихпривреднихгранакарактеристичнихзаградске
средине.

Јеврејисуетничкаиверскагрупакоја,каоисвеостале,има
својеспецифичности.Ипак,оноштоихпосебноиздвајаје
стечињеницада Јевреји,употпуности,поистовећујувер
скиинационалниидентитет.Тозначи:акочовекбилоког
верскогиетничкогпореклаискреноиформалноприхвати
јудаизам и живи надаље поштујући јудаистичка правила,
постајеЈеврејиниприхваћенјеусвемукаотакав;истовре
мено,„рођени“Јеврејинкојипрекршијудаистичкаправила,
престаједабудеЈеврејин...нијевишеприхваћенкаоЈевре
јин. Јудаизам јенајстаријамонотеистичкарелигија која је
бескомпромисноодредилајеврејскиначинживотаитоујед
нопредстављаодговорнапитањеотомекакосусеЈевреји
уопштеодржалитокомхиљадагодинаживотаудијаспори
(јошпреримскихосвајања),икакосусачувалисвојоснов
ниидентитет,својурелигијуисвојобичајнисистем.„Плат
форму“јудаизма,атимеиначинаживота,чинилесуичине

1 Недомачки В., Досељавања, у:Жи до ви на тлу Ју го сла ви је, Музејски
простор,Загреб1988,стр.1415.
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јеврејски свети свитакТо ра (пет књигаМојсијевих – део
СтарогЗавета)игигантски јеврејскизаконикТал муд,који
јевековимаписан,допуњаваниразрађиван.2То ра,азатим
Тал муд,представљајуосновујеврејства,целокупногначина
вредновањаипоимањастварииодноса.3

Ово су веома важне чињенице за разумевање суштине је
врејског начинаживота, јеврејских схватања и погледа на
унутрашњи и спољашњи свет. Наравно да Јевреји током
силногпротокавековаподлежуутицајимадоминантнесре
динеибарделимичнојасимилацији(којајеприметнауСр
бији), и наравно да многињихови обичаји веома личе на
обичаједругихнарода (јерљудскирод јеипак јединствен
и сличномисли).Ипак,истакнута јепотребада сеодржи
онамисаона„тврђава“којачувапореклоитрадицију.Утом
смислу,Јеврејимагдеимакакоживели,билоуШапцу,би
лоуКаракасу,чувајусвојусуштинскуспонусајудаизмом...

Упрошлости,свинародисусматралидапостојетриоснов
намоментауживотучовека:рођење,венчањеисмрт.Шта
Јеврејимислеосмрти,штарадекадасеприближи?

Схватањеживотаисмртиујудаизму,израженојенизомоби
чаја,верскихиритуалнихпоступака.Читавсистемжалоб
нихобичајакодЈеврејаупотпуностијерегулисанверским
прописима,мадасуделимичноприсутнииониподсвесно
сачуваниоблиципонашањаиверовањакојисупреживели
изпрастарих,нижиханимистичкихидругихпаганскихфор
ми.Упрошлимисторијскимикултурнимпериодимадру
штвеногиекономскогразвоја,смртједногчланазаједнице

2 ВерберЕ.,МихаиловићМ.иБошковићХ.,Је зик, пи смо и књи га Је вре ја 
у Ју го сла ви ји,Београд1979,стр.1317.

3 ДанонЦ.,Збир ка пој мо ва из ју да и зма,Београд1996,стр.160.

Слика1Торасапоказивачемзатекстјадом(рука,хебр.),
ИззбиркеЈеврејскогисторијскогмузејауБеограду
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погађалајецелузаједницу.Начинопхођењаиизражавања
емоција најближих сродника, као и њиховог окружења у
случајусмртичовека,прописанисууТо ри.ПравилаизТоре
опонашањуи туговањудеце заизгубљенимродитељима,
родитеља задецом, задругимчлановимапородице, затим
запријатељимаидругимприпадницималокалнезаједнице,
временомсуразвијанауправцуизванредногпоспешивања
нежнебригеисаосећањапрвозаумирућег,аондазаожа
лошћене.Функционисањеширезаједницебилојеусмерено
капружањуобјективнепомоћииподршкеоболеломчовеку,
иу случајуњегове смртионимакоји тугују дабиимсе
омогућилосуочавањесаболом,преживљавањеиналажење
духовногмира.4

Болесном човеку се изражавала пажња доласком у посе
ту.Правилопосетеболесника,би кур хо лим (хебр),било је
друштвеноправилопонашањасарелигијскомконотацијом.
Би кур хо лим јепредстављалодобродело,верскуиморал
нудужностсвакогЈеврејинапремањеговимрођацима,при
јатељима,алиисвимосталимпознаницима,безобзирана
њихову националну и верску припадност или друштвени
положај.Обичајпосећивањаболесниканијеподразумевао
самодуховнуподршку,већиконкретнуматеријалнупомоћ.
Акојеболесникбиоимућан,утехаиохрабрењесубилидо
вољни,алиакојебиосиромашан,посетилацмуједоносио
потребне ствари. Изграђена су строга рабинска упутства
о томе када, и у којојмери, треба ићи у посету.У случа
јутешкихобољењаилиповреда,посетајебилазабрањена
упрвимданима,којасусматрананајкритичнијим.Тадасе
оболесникустараласамонајужапородица.Послетогапо
сетесубиледозвољене,алисамоусатимакаданедолази
лекар.Сварабинскаупутстваопосећивањуболесникабила
суусмеренакапостизањухуманекористизањега,итоуз
великиопрездасенебиизазваледодатнекомпликације,ко
јесууслучајевиматешкихболестибилемогуће.Ујудаизму,
људскиживотјенеприкосновен.Пружањепомоћиугроже
номчовекуоправданојеипотребноубилокоммоментуи
контексту,чакиакоподразумевакршењеодређенихправила
понашања (нпр. заШабатилинекидругивеликипразник
штојеиначеунормалнимоколностимабилонеприхватљи
во).

Услучајевиматешкихобољењаисмртнеопасности,при
бегавалосевеомастаромритуалупроменеименаболесни
каши нуј ’ашем,којијеуосновибиомагијскогкарактера.

4 ДанонЦ.,Збир ка пој мо ва из ју да и зма,стр.173188.иДанонД.,Је вреј
ски жа лоб ни оби ча ји,посебанпрегледтерминаиобичаја,Београд1996.
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Болесникуједаваноновоимесајаснимсимболичнимзна
чењем,например:Хајим–живот(хебр),Јахиел–Богожи
вљава (хебр), итд. Очигледно је реч о магијском ритуалу
преживеломизпаганскихвремена,којислужитомедаза
штитичовекаилида„завара“болест (злесиле).Магијска
моћименапознатајеиудругимкултурама.5Например,код
источних и западнихСловена (Руси,Пољаци, и др.) деци
једаваноимеЛав,докјекодСрбазаступљеноимеВук.За
овакваименасеверовалодаодбијајуизастрашујузлесиле,
пасукоришћенанајвишеупородицамаукојимајесмртност
децебилавелика.Судбинскаповезаностчовекаињеговог
именапоменутајеиуТалмуду,покојемсумолитва,мило
срђе,променаименаипроменаделовањаусловиподкојима
можедасеутиченадаљитокствари.

Појеврејскомобичајномправу,еутаназијајебилазабрање
наисматранајеубиством.Убезнадежнимситуацијама,ле
кар,ро фе(хебр.)ниукомслучајунијесмеодаодустанеод
бригезасвогпацијента,безобзиранатодалиреалноможе
дапомогне.Лекарјемораодадејствујеохрабрујућеидасе
надазаједносасамртником.Човекнасамртиназиванјего
сес(хебр.)иниукомслучајунијесмеоостатисам.Седети
узсамртникабилајевеликами цва(богоугоднодело,хебр.)
којеје,уосталом,присутноиудругимкултурама,каоијош
некедругеритуалнерадње.Јеврејисуверовалидачовекко
јиседиузсамртниканемасамоутешну,већиодбрамбену
улогу.Заправо,утренуткукаданаступасмртодвијасеже
стокаборбаизмеђуанђелаидемоназадушуго се саисâмо
присуствоживогчовекакојијеблизаксамртнику,растерује
демоне.Поштобинаступиласмрт,покојниковсин(илидру
гиблизакчланпородице)склапаојеочииподвезиваодоњу
вилицупокојнику.Телојеполаганонапод,покриваночар
шавом,апоредглавепокојникагорелајесвећа,којаје,каои
ухришћанскимверовањима,обасјавалапутчовековојдуши
канебу.Каоштого се санијетребалоостављатисамог,тако
сенителопокојниканијеостављало.Обичајем„чувања“те
ла(бдења)сведосахранеисказиванојепоштовањеумрлом
човеку јер,у јеврејскојтрадицији,човек јесветобићекао
штосусветисвициТо ре.АналогнопоштовањуТоре,било
доксечитаилијесмештенаусветиковчегухраму,изра
жавасепоштовањечовеку,какозањеговогживота,такои
усмрти.Поредпокојникасестражаридању,ноћу,чакиза
Шабатиљудикојипоредњегаседеназивајусешо ме рим
чувари(хебр.множ).

5 ФрејзерЏ.Џ.,Злат на гра на, сту ди ја ма ги је и ре ли ги је,Београд1937,
стр.313.
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Свеиоле организоване јеврејске заједницеимале су света
удружења –Хе вра ка ди ша (свето друштво, хебр.), која су
дугорадиланадобровољнојосновиитекуновијевреме,у
великимопштинама,почињудасеангажујуиплаћеналица.
ОвасветаудружењасузваничнооснованауXVIвеку,(по
првипутуПрагу),мадасесличнаудружењапомињу још
уТалмуду.Хе вра ка ди ша себринулаизаживеизамртве
обилазилајеболеснике,обезбеђиваласиромашнималеко
веилекарскупомоћ...Кадабичовекумро,Хе вра ка ди ша
бипрала тело,припремалага,облачилаисахрањивала.На
крајубиприпремалаипрвиручакзаожалошћенупородицу
послесахране.

Прање мртваца вршено је са великом пажњом и пошто
вањем, у посебној кући локалне заједнице или посебној
просторији гробљанске капеле. Покојника су облачили у
посмртнуодећу,та хри хим(хебр.)којајебилаодбелогла
неногплатнасанајмањетри,анајвишеседамделова,ши
венихбезпоруба,чвороваиџепова.Овакавскроманначин
облачењамртвацајеопштеправило,обичајноиверскипро
писано,ускладусаверовањемдасуусмртисви једнаки.
Карактеристикета хри хим одеће имају симболична значе
ња:белабоја је симболисалачистоћудухаипраштање, а
недостатак чвороваи лабави спојевина одећи су требали
дапослуже„лаком“почеткуоностраногживота.Покојника
ништаније требало да спутава, а позната јемагијскамоћ
чвора(обичнонегативна)несамоујеврејској,већиудру
гимкултурама.Недостатакџеповауказујенатодачовека
наономсветупратеТо раињеговадобрадела,тедамуни
какваимовинанетреба.Јединипредметкојисесахрањује
самртвацем јењеговмолитвенишал,та лит (хебр), коме
сепретходноодсече једнареса (талит јеправоугаоногоб
ликаинаугловимаимапосебнонаправљенересекојему
дајусакралнувредност).Одсецањемједнересеодузимасе
сакралнавредностшалу,односнопоказујеседагавласник
вишенеможекористити.

По јудаистичким правилима, период од наступања смрти
досахране,тзв.ани нут(хебр.)небитребалодатраједуже
оддвадесетчетирисата.Тојесвакако,устаримвременима,
ималопрактичну сврху. За времеани ну та, најближиожа
лошћенисродникимапосебанстатус–ослобођен јесвих
верскихисвакодневнихдужностиипослова.Појеврејским
традиционалним схватањима, забрањено је тешити тако
ожалошћеногчовека.Сматраседанематихречиутехекоје
супримеренеситуацији.Ани нутјепраћенразличитимло
калнимобичајима,међукојимајеупечатљивобичајпроли
вањаводеизкуће.Проливањемвећихколичинаводесебез
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речиобјављиваланечијасмрт,јерсуЈеврејиизбегавалида
будудиректнипреносиоцилошихвести.Било јеидругих
разлогаиобјашњењазатајпоступак,анисуискљученаи
паганскаверовања.Такође,кодЈеврејајебиообичајпокри
вањаогледала,којијезаступљеникодСрбаидругихкул
тура,углавномсаистимзначењем–даседушанеогледа.
КарактеристичанритуалнипоступаккодЈеврејаутренутку
губиткаблискеособе,биојеке риа(цепањеодеће,хебр).То
јевеомастарритуалкојимчовекизражавасвојбол,вршисе
стојећиицепајућиједанкомадодећеуједномпокрету.

Према јеврејским верским прописима, покојник се сахра
њује у земљу. То је једини прихватљив начин сахрањива
ња(спаљивање,например,недолазиуобзирјерсесматра
паганскимнаслеђем).Токомвекова,обичајнипоступакпри
сахрањивањупретрпео је извеснемодификације, али се у
основи одржавало схватање да покојниково тело треба да
будеуконтактусаземљом,безпрепрека.Усредњемвеку
прописинисуналагалиупотребусандука,аукаснијемпе
риоду,уXVIвеку,преовладавалојекабалистичкомишљење
дајенеопходандиректанконтактсаземљомкакобисеис
пуниобиблијскиставоповраткучовекаустањеништавила,
„упрах“.Ипак,временомјепосталоуобичајенокоришћење
арон ме тим – мртвачких сандука (хебр). Јеврејска тради
ционалнасхватањаприхватиласукоришћењенајпростијих
мртвачких сандука, направљених од равних, необрађених
дасака,безукрасаиупотребеметалнихексера,анегдесе
задржаоиобичајбиодасекористисандукбездна–како
бителобилодиректноположеноуземљу.Унекимјевреј
скимзаједницаманајугуСрбијеиуБосни,покојникјено
шенна гробљеу таквом једноставном,необојеномсанду
кукојије,затим,разбијаннадракомизакопаванзаједноса
покојником.6

Обичајдасебдинадотворенимсандукомидателоумрлог
буде изложено погледима, који је својствен хришћанским
културама,кодЈеврејајеодбаченјошудалекојпрошлости.
Разлогтомемогудабудуиклиматскиуслови(којисуусло
вилииправилодасенасахранунечекадужеодједногда
на).Сматралоседаизлагањепокојникапогледимаљудипре
сахраненијемораланчин,собзиромдасиромашнислојеви
јеврејскогдруштванисумоглидаплатебалзамнетретмане
засвојемртве,штоихједоводилоунеравноправанинепри
јатанположај.Сâмасахрана–ке ву ра(хебр.)нијесмелабити
одлагананиподкојимусловима,осимудваслучаја–ако

6 Реч је о изворним обичајним поступцима који су у Србији одавно
напуштени,односноприлагођенипоступцимавећинскогстановништва.
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бисепоклопиласаШабатомиЈомКипуром7.Обапразника
сунеприкосновена.Кадасеодлазилонасахрану,нијебило
дозвољенодасеуспутобилазедругигробови.Овазабрана
јеималасврхудаодржиформалноисказивањепоштовања
премапокојникучијасахранајебилаконкретанповоддо
ласканагробље.Нијеискљученнипаганскимоменат,ве
ровањедасезавремесахрањивањајављајудемонскесиле
нагробљу,панијепрепоручљивоиздвајатисеизпогребне
поворкеиићисам...Чакјебилопрепоручљиводасеодмах,
позавршенојсахрани,одесагробља,беззадржавања.По
гребнаповоркаиспраћајпокојника,билајевеликами цва
безобзиранатокојеикакавјепокојникбио.Дискримина
цијанијебиладозвољена,ниукомслучају.Оддавнинаје
биообичајдасепогребнаповорказаустављауходушест
пута,пренегоштостигнедораке.8Оверитуалнепаузеухо
дуповезанесусасхватањемдачовекуживотупролазикроз
шестфаза:рођење,детињство,младост,млађезрелодоба,
средњезрелодоба,истарост.Могућеједасеовимпаузама
иформалноизражавалатугазапреминулим–оклевањепри
коначномрастанку.Временом,овајобичајјередуциранна
трипаузеуходуповорке,алисеодржаододанашњихдана.
Засахрањивањесубилиодговорнипокојниковисродници,
којисусимболичноиспуњавалитуобавезутакоштојесва
киодњихубациваопотрилопатеземљеураку.Руковање
лопатомнесвеснојевршенопопринципупреноснемагије–
лопата се није мађусобно додавала, већ се после сваке
употребеспушталаназемљу,дасеневољанебипреносила
одједногдодругогчовека.

КодЈеврејанијеобичајдасенагробносииполажецвеће.
Приликомсахране,икаснијепридоласкунагроб,оставља
секаменчић.

Јеврејскипрописинедозвољавајуексхумацију,осимуиз
узетним случајевима, као што су преношење посмртних
остатакасанејеврејскогнајеврејскогробље,илипреноше
њеуСветуземљу.

ПоТал му ду, постоје четирифазежалости које временски
једна другу обухватају:ани нут (од тренутка смрти до са
хране), ши ва (седам дана), ше ло шим (тридесет дана), и
ша на(годинадана).Оани ну ту јевећбилоречи.Послеса
хранепокојниканаступаојеседмодневнипериоджалости,
ши ва(седам,хебр.).ЧлановиХе вра ка ди шеилипријатељи

7 Шабат–субота,данкојичовекпроводиупотпуноммиру,одмору,мо
литвама;ЈомКипур–Данпокајања,праштањаивеликогпоста,следи
после10данаодјеврејскеНовегодине.

8 ДанонД.,Је вреј ски жа лоб ни оби ча ји,Београд1996,стр.6.
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икомшије,припремалисупрвиоброкзаожалошћенупоро
дицукојисесастојаоодкуванихјаја,хлебаисочива.Јајаи
сочивосуималисимболичназначења.У јеврејској,паиу
другимстаримкултурама,јајејебилосимболживота,ајаје
уљусцијеуконкретномслучајутребалодапредстављаза
твореностпремаспољномсветукаоочекивануформупона
шањаужалости.Сочивојесимболисалокружнитокживота
исмрти.ЗаовихпрвихседамданажалостиЈеврејиупотре
бљавајуфразу„седети“ши вакојаимасасвимбуквалнозна
чење,јерјепонашањеожалошћенихвеомапасивно.Члано
виожалошћенепородицесенебавеникаквимпрактичним
пословима,ониседенапатосуилинанискимтроношцима
обучениупростуодећуибезципела.Суочавањесасопстве
нимболомзбоггубиткавољенеособенијетребалоремети
тисвакодневнимстваримаи активностимакаоштосуку
вање,кућниидругипослови,нитиличниодноси.Изворни
обичајседењаши ваодносиосенаизражавањежалостиза
мајком,оцем,децом(сином,кћерком),братом,невенчаном
сестромисупружником.Доктрајеши ва,свећаиликандило
сунепрекидногорели.Посетесубиледозвољене,алијепо
нашањепосетилацабилообичајнорегулисано–посетилац
нијеузмаоникаквуиницијативу,нијесâмзапочињаоразго
ворнанекутему,нитијепостављаопитања.Посетајетра
јала све док ожалошћенине би климнуо главом,што је у
датомтренуткубиознакдажелидаостанесам.

Следећипериоджалостикојисенастављанаши ва,биоје
ше ло шим–тридесет(хебрејски).Поштоистекнеши ва,про
дужавају се забране одређених активности, мада у мањој
мери.Утомпериодубилојезабрањеношишање,бријање,
облачењеновиходела,одлазакна забавеисвечаности,на
венчањаицеремонијуобрезивањамушкогдетета.Одступа
лосејединоуслучајудатерминзаобрезивањесопственог
детета пада у данеше ло шим, пошто је обрезивање (само
акоздравствениусловидозвољавају)вршеноосмогданапо
рођењубебеипредстављалојеизузетноважанобред„пу
штањазаветнекрви“,односноповезивањасаБогом.Исто
тако,приоритетсуималиинекивеликипразници,каошто
суРош ха ша на– јеврејскаНовагодина (хебр),Пе сах,Су
котиШа ву от,кадасепрекидао,атимеискраћиваопериод
ше ло ши ма.Иначе,каоикодСрба,икодЈеврејајецрнабоја
симболисалажалостпајебиообичајдасетокомше ло шим 
носицрнаодећа.

Понашањеожалошћеног,његовотуговање,билојеобичајно
регулисаноускладусасхватањимау јудаизмудаусвему
требапостићиправумеру.Јудаистичкаверовања,традиција
иваспитањеразвијалисуодређенепогледенаживотисмрт.
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Обичајкојимсеодређујеспољнопонашањеожалошћеноги
његовстварни,унутрашњи,личнидоживљајгубиткаблиске
особе, требало је да стоје у узајманој равнотежи, и у том
смислу, период жалости је сматран неопходним, али није
смео да прерасте у депресију.Онолико колико су обичаји
предвиђалиизражавањебола,толикосупредвиђалиињего
восавладавање.Ше ло шимјетребалодабудепериодпосте
пеногуспостављањасвакодневногживота,тј.превазилаже
њагубитка.

Наше ло шим сенастављалаша на (година,хебр),каосвеобу
хватнажалобнафазакојатрајегодинуданаодсмртичлана
породице.ГодишњицусмртиСефардисуназивалиањуили
ањос,аАшкеназијар цајт.Обележавањегодишњицесмрти
чланапородицевеомајестаробичаји,углавном,подразу
меваједнодневнипост,давањемилостињесиромашнимаи
одлазакнагроб.Тогданаукућијенепрекидногореласвећа.

МолитвазамртвеназивасеКа диш(свети,арамејски9).Ка
дишјемолитвастараокодвехиљадегодинаиизговарасе
иданаснаарамејском,осимпоследњестрофекојасеизго
варанахебрејскомјезику.Заступљенајеусвимјеврејским
заједницаманасвету,безразлике,инијеподлегланикаквим
трансформацијамаиодступањима.10Изворниобичајнала
жедасеугодинижалости,каоинадангодишњицесмрти,
Ка дишизговарастојећи,трипутадневно,једанаестмесеци.
Првобитно,овамолитвајебилапосвећенасамоумрлимро
дитељима,дабивременомпосталаобавезнаиуниверзална
молитвазасвемртве,иуразнимситуацијама.Разлогштосе
Ка дишизговараједанаест,анедванаестмесеци,проистиче
измистичнихверовањадагрешнициокајавајусвоје грехе
крозпакленемукенајмањедванаестмесеци.Данебидо
шлодо„неспоразума“окотогакосесматрагрешником,а
коне,дванаестимесецјеизостављен.ДабисеКа дишпро
писноодржао,потребнојеприсустводесетверскипунолет
нихмушкараца,тзв.ми њан(хебр).Молитвутакођеизговара
мушкарац,обичносинумрлих,инијеобичајдаоваквојмо
литвиприступажена(мадасеитодешавалокаопреседан).
ПоентаКа ди ша, каомолитве,јестеутомедачовекизрази
Богу своју оданост, али и спремност да безрезервно при
хватињегов суд, односно сопствени усуд.11 У том смислу
ова,каоисведругемолитве,пружачовекунекуврстуутехе
да јетоштога јеснашло,билонеминовно,иакознамода
многеневољеи губициуопштенисуморалида седогоде

9 Арамејски,народнијезикантичкихЈевреја.
10ДанонЦ.,Збир ка пој мо ва из ју да и зма,Београд1996,стр.179.
11ВерберЕ.,Увод у је вреј ску ве ру,Београд1993,стр.109.
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(страдањеневинихљудиуратовимаисл).Осим Ка ди ша 
постојеиспецифичнемолитвезадушеумрлих,којесераз
ликујукодСефардаиАшкеназа.

НезнаседалисустариЈеврејиималипосебноуређенаме
стазасахрањивање,алијеудијаспориоснивањејеврејских
гробаљапосталообавезнапотребадасе,устранимсреди
нама,локализујуиозначеместанакојимаћепочиватипре
минуличлановизаједнице.Јеврејскогробљеимаобележје
светогместа–нагробљусенеједе,непије,непушиине
идегологлав.Споменикумрломсеподиженајранијепоис
текуши ва, алипоправилупоследњегданаше ло шим,или
понавршенојгодиниодсмрти.КодЈевреја,каоикодСрба
идругихнарода,наспомениксегледасаскривенимпаган
скимверовањемдаонпредстављастаништедушеумрлог,
илидадушанадњимлебди.Подизањеспоменикајевеома
старобичај,помињесечакиуМи шни12(зборникуобичај
нихпрописа,IIIIIвек,чијимједаљимдопуњавањемнастао
Тал муд).СпоменицикодСефардаиАшкеназа серазлику
ју – сефардски се постављају хоризонтално, а ашкенаски
вертикално.

Према јеврејским традиционалним схватањима, често по
сећивање гробља није препоручљиво. У јеврејским зајед
ницама одговарајуће време за одлазак на гробље одређи
валисулокалнирабини,и то јеобичнобилопредвелике
празнике,затимизмеђуРош ха ша наиЈом ки пу ра,изаго
дишњицу смрти. НаШа бат и током сâмих празника, на
гробљесенеиде.

У Србији је пре Другог светског рата живело око 35000
Јевреја,стимштојетајбројувећануследдосељавањаје
врејских избеглица током 1939. године из европских зе
маља, које су већ биле захваћене ратом.Међутим, спас и
мирнисудугопотрајали...НемцисууокупиранојСрбији
1941 – 1945. извршили страховит геноцид над јеврејским
становиништвом(Холокауст),маданиСрбиниРоминису
билипоштеђени.Токомратнихгодинанемачкиокупатори,
заједносасвојиммађарским,бугарскимиалбанскимсаве
зницима,каои„војвођанским“Немцимафолксдојчерима,
побилису85%укупнејеврејскепопулацијеуСрбијиитиме
скоропотпуноуништилијеврејскузаједницуСрбије.

УХолокаустусунесталехиљадељуди,срушеноје,упропа
шћеноиопљачканомногоматеријалнихдобара,алијенео
бичначињеницадајекрозцеотајнепојмљивии,нормалном
умутешкообјашњивиужас,сачуванрелативновеликиброј

12ДанонД.,Је вреј ски жа лоб ни оби ча ји,Београд1996,стр.10.
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јеврејских гробаља, нарочито у малимместима поВојво
дини,мадаихимаи јужније поСрбији. Гробља, односно
надгробни споменици,посматрају се каопосебани веома
важан сегмент материјалне културе једног народа, осим
штоодражавајуињеговудуховнукултуру.Јеврејскагробља
у Војводини су углавном потицала из периода владавине
Аустроугарске,скраја18.ииз19.века.Сватагробљаодав
новишенисууфункцији,алијењиховавредносткаодела
материјалнекултурнебаштинеЈеврејауСрбији,неспорна.

УБеограду је билонеколико јеврејских гробаљаи, према
подацимакоји се генералнокористеу Јеврејскомисториј
скоммузеју у Београду, претпоставља се да су најстарија
билаорганизованајошпочетком17.века,мождаираније13,
итонаСавскојпадини,наплацуисподКнезМихаилове,а
дужулицеЦарицеМилице,инаПалилули,уДалматинској
улици.Изтогпериодапронађенасуисачуванадвавелика
каменанадгробнаспоменикаумрлимбеоградским,сефард
скимЈеврејима–споменикДонаКларииз1620.испоменик
АврахамуХакоенуиз1641.14

ДанасуБеоградупостоједва јеврејскагробља:сефардско
гробљекојејеактивно,иашкенаскогробље,којевишеније
уфункцији,односноимасамоспоменичкувредност.

Сефардскогробљејеосновано1888.годинеитотакошто
је јеврејска општина Београд (сефардска вероисповедна

13ПреманекимподацимасефардскиЈеврејисуосновалисвојуопштинуу
Београдуоко1620,алисуАшкеназивећималисвоју.Немајасних,пре
цизнихписанихдоказа.

14ОбаспоменикачувајусеуЈеврејскомисторијскоммузејууБеограду.

Слика2Надгробниспоменик
ДонаКлари,Београд1620.Из
збиркеЈеврејскогисторијског

музејауБеограду

Слика3Надгробниспоменик
АврахамуХаконеу,Београд
1641.ИззбиркеЈеврејског

историјскогмузејауБеограду
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општина)откупила гробљанскиплацодградаБеограда,у
Рузвелтовојулиципрекопутаградског,тзв.Новоггробља.
Сефардско гробље је тада такође било називано јеврејско
Новогробље.Осимштоимапрактичнуфункцију,овогро
бље има и значајну културноисторијску вредност.На се
фардскомгробљусе,порединдивидуалнихспоменика,на
лазеитризначајнаспоменикависокеуметничкевредности:

ПрвијеСпоменикјеврејскимратницимаБалканскихратова
иПрвогсветскограта,1912–1918.Подигнутје1927.натзв.
„ратничкојпарцели“,и тоуприсуствудржавних, краљев
скихпредставника.Споменикјепројектоваочувенијевреј
скиархитектаСамуелСумбул;

ДругијеимпозантанСпоменикјеврејскимжртвамаДругог
светскограта,чијиауторјеарх.БогданБогдановић.Споме
никјеподигнут1952;

Трећи споменик је посвећен аустријским јеврејскимизбе
глицама(тзв.Кла до во  Тран спорт,1939).Речјео1200Је
вреја, углавном избеглица изАустрије, који су планирали
дапловећиДунавомкрозЈугославију,прекоРумуније,стиг
нудоЦрногмора,азатимдоТурскеи,накрају,тадашње
Палестине.Уследлошеорганизације самих јеврејскихор
ганизација,каоипроблемаокодобијањавиза (Енглезису
одбијалидадајувизејеврејскимусељеницима),провелису
целузимуипролеће1939.уКладову,аондасусевратили
назад,уШабац,гдесусенастанили.НемачкаокупацијаСр
бијеихјезатеклауШапцу.Изузевоко200децекојасу,ипак,
једвапребаченауПалестину,осталисупобијенизаједноса
локалним,шабачким Јеврејима.Мушкарци су стрељани у
селуЗасавицакодШапца,аженесунатеранедапешкеиду
улогорнаСајмишту,једаноднајвећихинајгорихнемачких
логоранаБалкану,којијепрвослужиозауништењејевреј
кихженаидеце(камионду ше гуп ка),азатимзасвеостале.

Слика4ЈеврејскосефардскогробљеуБеограду
детаљ,ИзфотодокументацијеЈеврејскогисторијског

музејауБеограду
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ОвајспоменикјеподиглајеврејскаопштинаизБеча1959,а
пројектоваогајеАнриМешулам.

Посебнојеинтересантнаге ни за–споменикигробноместо
зајеврејскеверскекњиге.Тојеместогдесесахрањујусвети
свициТо ре,каоидруге,одупотребеоштећеневерске,свете
књиге.Свавећајеврејскагробљаималасу,односноимају,
ге ни зу.

Ашкенаско гробљесеналазипрекопута сефардског,и за
право је део градског Новог гробља, основаног 1876. го
дине.ОдНовоггробљаделига зид.Ашкенаскогробље је
организовано такошто јеУправа градског Новог гробља
одвојилаидалапосебнупарцелуза при пад ни ке дру ге ве ре–
уствари,јеврејске.Нијеуфункцији.
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VojislavaRadovanović
FederationofJewishCommunitiesinSerbia–

theJewishHistoricalMuseum,Belgrade

BETHKEVAROTH–HOUSEOFTHEDEAD

JEWISHMOURNINGRITES

Abstract

The Jewish Diaspora has begun back in the classical era with the
conquests of the Roman Empire, and has never finished. Since this
period, Jews have been populating the Balkan countries. In Serbia,
this is particularly characteristicof a laterperiod– theMiddleAges
andtheNewAge,whenSephardiandAshkenaziJewsbegantoinhabit
Serbian cities and towns. Jews were a peaceful urban population,
skilled tradesmen and craftsmen, educated people with relatively
developed business relationships overseas.Although they have lived
forcenturiesinadifferentenvironment,Jewspreservedtheirspecific
ethnicandreligiousidentity.TheJewishreligionisJudaism,andtheir
unconditional respect for the Torah and the Talmud has resulted in
preservingessentialfoundationsofthewholesystemofJewishcustoms,
rules and regulations,which defined their life in the broadest sense.
ThereforeJewishreligiousandtraditionalbeliefsareuniversalforall
Jews,wherevertheylive.InSerbia,asinallothercountries,Jewshave
fittedintotheenvironmentandsharedthefateoftheirneighbors,butin
cultural,religiousandtraditionalterms,theyhavebeenaworldinitself.
TheJewishmourningritesrepresentaverycomplexritualsystemwith
aspecialplaceinhumanminds.The“BethKevarothHouseofThe
Dead”isanarticleaboutJewishcustomsregardingdeathandburial,
basedonwhichonecanlookataspecific,essentiallydifferentculture
thanthecultureofSerbsandotherChristiancommunities,despitesome

similaritiesinproceduresandevensomeideas.

Keywords: Jews, Serbia, Judaizm, mourning rites, cemetery
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ОКУПЉАЊА СТРУЧЊАКА ИЗ 

ОБЛАСТИ РАЗВОЈА ДЕЧЈЕ 
КРЕАТИВНОСТИ

СТРУЧНИ СКУП ЛИКОВНА 
ПЕДАГОГИЈА - АКТУЕЛНА ПИТАЊА, 

ДИЛЕМЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ  
(10. МАЈ 2013) и МЕЂУНАРОДНИ 
КОНГРЕС КУЛТУРНИХ ЦЕНТАРА 

КУЛТУРА ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ 2013 
(23-25. МАЈ 2013)

Децасунајвећиљудскипотенцијалједногдруштваињего
ва најсигурнија инвестиција. Тежња свакогмодерног дру
штва,паинашег, јестеда савременадецадобијуштобо
љеобразовањеи,каоспособнијезрелеособе,заузмусвоје
местоузаједнициидајусвојдоприносњеномунапређењу.
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Међутим,негденашшколскисистемочигледногреши,аиз
школскихклупаизлазегенерацијесасвемањекреативних
потенцијала.Креативност, схваћена као способност реша
вањамисаонихпроблемаиспособностстварањанечегно
вог, остаје запостављена особина науштрб учења готових
инстантрешења.Упомоћморапритећикултурнисистем,
који ће, као надоградња школском, пружити деци могућ
ности да развијају овај сегмент личности кроз разне ван
наставне активности.Најелегантнијерешење јеучењекр
озуметностистогајеуметничкообразовањетаделатност
којатребадабудетачкасусретадвасистема,којиће,један
унастави,адругиудоменуваннаставнихактивностиисло
бодногвремена,радитинатомедасавременадецаизрасту
ууспешнеиспособнеодраслељуде.Међутим,тонијелак
задатак.Дабисенаправиопомак,потребно једасенауч
норазјасништазначикреативностизаштојеонаважназа
свакуличност.Наконтогајепотребновидетикаквајеситу
ацијаунашојземљисанагласкомнаситуацијиуБеограду
каосредиштуусвакомсмислу.Конкретизацијаћедоћиса
изучавањемустановекултурезадецукојаћепослужитикао
студијаслучаја–ДечјимкултурнимцентромБеоград,који
имаамбицијудастаненаврххијерархисјкогсистемаинсти
туцијакултурезадецу,акојићерадитинаразвојудечјекре
ативностиунашемдруштву.Бићеанализиранаиконкретна
иницијативакојујеоваинституцијапокренуланаовутему
какобисеовозначајнонучноуметничкопољеразвијало.

Развијањеуметничкекреативностидецеуустановамакул
турезадецуједопунаинадградњапроцесаобразовања,а
такођејемисијакултурнихинституцијакојесебаведецом.
У основнимшколама у Србији, дечја уметничка креатив
ностјеодсуштинскогзначајазаразвојсвеобухватнихспо
собностииинтелигенције,иводиразвојувештиназадруге
области.Одпрвог разреда у основнојшколи, национални
наставнипланипрогрампредвиђанаставууметности:му
зику,ликовнууметностикњижевносттокомосамразреда
основнешколе, а такође је део програма у гимназијама и
неколикодругихсредњихшкола.Међутим,онасенајчешће
игноришенарачундругихобластипопутматематике,науке
идруштваијезика.

Многе културне институције уСрбији створиле су разли
читепредлогезарадионицезашколскудецу,такодашкола
може да изабере и интегрише те радионице у свој рад.У
последњих10годинабило јевишезваничнихинезванич
них покушаја, поред радаНационалног савета за стручно
образовање,дасеуведу„слободни”,креативни,уметнички
иизборнипрограмиуосновнешколе.
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Уметничко образовање, ваншколског програма, остаје до
локалних институција културе или појединих уметника.
Онисуактивнинапољууметничкихкурсева,радионицаи
догађајаитд.,углавномплаћениходстранесамедеце.Јавне
(државне)уметничкеинституцијенајчешћенемајуполити
кууметничкогобразовањаилиодељењакојесетимебаве.
Међутим,усистемукултурнихинституција,постојимрежа
културнихцентаразадецуимладе,наслеђенаизсоцијали
стичкогпериода.Данасоничиненапоредаприлагодесвој
рад,собзиромнановеформеипраксу.

Улогаиодговорноствладинихинституцијајенеминовност
уразвојукултурнеполитике,асамимтимразвојкултурних
институцијаразличитогтипа,стога,државаморадаобезбе
диподршкузакултурнеактивностикакобимогледасераз
вијају.Сдругестране,свакаинституцијаморадачинисвој
максимумупогледуквалитетапрограма.Теретовогзадатка
требадапреузмеилокалнасамоуправаидауоквирусво
јихмогућностиподстичерадустановакојесебаверазвојем
креативношћудеце,собзиромдасекреативнипотенцијал
градиупериодудетињства,аостајенадобробиттокомце
логживотасвакогпојединца.

УнапређењеобластиуметничкогобразовањакојемћеДечји
културницентарБеоград дати свој допринос реализује се
крозпројекат„Мудростчула”.„Мудростчула” јерезултат
радастуденатауметничкихфакултета,којисуподвођством
Катедрезаметодикунаставеспровелипраксуушколамау
БеоградуиСрбији.Резултатиовограда,утисциинајрепре
зентативнијирадовиученикасусумирани,обрађениипре
зентованиуДечјемкултурномцетруБеоград,крозизложбу
и низ пратећихпрограма токоммаја и јуна 2012. године.1
Самаманифестацијаињенициљевиподржанисуиодстра
немеђународногудружењаInsea - The In ter na ti o nal So ci ety 
for Edu ca tion Thro ugh Art,апредседникудружењајепозвао
насарадњу.Онајереализовананаосновусистематскогра
даоко500студенатаФакултеталиковнихуметностииФа
култетапримењенихуметности,а једанодциљевајебила
иевалуацијапраксеушколама,односноснимањеисуми
рањеинформација о томешта се ушколамадешава, како
бисестворилаопштасликаотомекаквојестањенапољу
уметничкогобразовањаиваспитањаушколскомсистемуу
Србијиуовомтренутку.

1 Истраживањеипраксастуденатакојисубилиукључениупројекатба
зирају сенараду:ФилиповићС.иКаменовЕ.,Мудростчула3. део,
Дечјеликовностваралаштво,НовиСад2009.
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Вођа пројекта је др СањаФилиповић, а циклус програма
јереализовалауредницаГалеријеДечјегкултурногцентра
Београд,ЛидијаСеничар.Уоквируистраживањатезеове
теме,акаодеоистраживачкогпоступка,бићепрезентовани
резултатиСтручногокруглог столаподназивом „Ликовна
педагогија–актуелнапитања,дилемеиперспективе”,орга
низованогуоквируизложбе„Мудростчуладечјеликовно
стваралаштво” студената Факултета ликовне уметности и
Факултетапримењенеуметности.Округлистојеокупиона
једномместусвеонекојисенапосреданилинепосреданна
чинбавеликовнимваспитањемиобразовањем.Собзиром
дасе2012.годинепрослављајудвајубилеја75годинаФа
култеталиковнихуметностии60годинаДечјегкултурног
центраБеоград,овајскупдобија значајиу једномширем
контексту.МедијаторскупабилаједрСањаФилиповић,а
организаториуимеДечјегкултурногцентраБеоград,Ли
дијаСеничаруредницаГалеријеДечјегкултурногцентра
БеоградиДалиборСтојановићпродуцентпрограмауДеч
јемкултурномцентруБеоградинституцијидомаћинума
нифестације.Наокругломстолусубилапокренутазначајна
питањаизобластиликовногваспитањаиобразовања,иде
финисанесуидејенакојеначинедаонабудуартикулиса
наирешена,сциљемунапређењарадаликовнихпедагога
ипозитивногутицајанастваралаштводеце.Правоучешћа
имали су ликовни педагози, учитељи, васпитачи, стручни
сарадници, представници различитих институција (инсти
тути,удружења...)исвионикојиседиректноилипосредно
баведечјимликовнимстваралаштвом,каоиликовнимвас
питањемиобразовањем.Собзиромдајенаучнискупорга
низовануоквирупратећегпрограмаизложбеликовнихра
дова,његовирезултатисувезанизаобластликовнихумет
ности,алисеопштипринципимогуприменитиинадруге
уметничкеобласти.

Резултатистручногокруглогстола 
одржаногуДечјемкултурномцентруБеоград

Циљевискупаиуводнеидеје

Циљпоменутогнаучногскупаједасескупељудиизбран
ше,оникојисенапосреданинепосреданначинбаведецом
иликовнимстваралаштвом.Унапређењерадаонимогуда
остварују баш такошто ће имати један континуирани си
стематски дијалог који би покушао да да решење за нека
кључнапитањаиз оведелатности, каконаопштемплану,
такоиуконкретнојпракси.Идејајебиладасвакоодприсут
нихизложинекасвојаискустваизовеобластиинекосвоје
виђењеактуелнеситуацијеиоколностиукојимаради,дасе
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скренепажњакојасутокључнапитањаодкојихтребакре
нути.Општаоценаједаједруштвоуједнојкритичнојкул
туролошкојситуацији,астручњацитребадаискористетај
отворенипросторкојиимједат.Једноодрешењајерадса
децомпредшколскогишколскогузраста,пасведоњиховог
пунолетства.Тојезначајанпросторукомеможесистемат
скидасесереализујупрограмскициљевиидасепомогне
свимаонимакојисудеосистемаобразовања,араденатоме
дадецаразвијајусвојекреативнеспособностиусвакоднев
номживотуилиудругимаспектимарадаиделовања.Овде
нијеречсамооонимакојисуусловнореченодаровити,већ
пажњаморабитиусмеренанасвудецу,адапосебнодаро
вититребадаимајусвојпосебанпросторипажњу.Једнако
семорабавитиобемакатегоријамадеце.Постојинизкључ
нихпитањакојесетичу,например,компетенцијанастав
ника,начинанакојисенаставаиливаннаставнаактивност
реализује.Веомаважандеооветематикејеипредлогдонете
СтратегијеобразовањауСрбијидо2020. године, једанод
кључнихдокуменатакојиидеинаизгласавањеуНародну
скупштинуРепубликеСрбије.Струковнаудружења суна
гласилапроблемдашколскипланпредвиђајакомалиброј
часовазауметничкообразовањедецеида,поњиховомми
шљењутопостајеједна„умирућаобласт“образовањаивас
питањадеце.Утомсмислусвојусврхуисвојеместотреба
данађупрограми,иницијативеиинституцијекојебитупра
знинунаквалитетанначинпопуниле.Друговеликопитање
јештасеуопштежелиодовеобластииштајесуштинарада
садецом.Саједнестранесеушколскомсистемуинсистира
наобразовању,азаменарујесеваспитниаспектуметности,
децасеформалноподучавајутеоријиформеунижимразре
димаосновнешколеинедајеимсепунопросторадаразви
јајусвојупоетику.Сврхаједадецакористеликовноствара
лаштвокаоначинкомуникацијеуодносунасвојеокружење,
изражавајућисебеисвојеставовеоономештогаокружује
иоономесачимсесуочава.Уместотоганегујесеестетика
којајеуствариестетикаодраслих,ипримеренајењимапре
негоштоонаодговарадеци,аиндивидуалниприступдетету
језапостављен.Садругестраненовијајепраксанеговања
некогтакозваног„либертанског“приступанеговањаслобо
де,пасеодлазиудругиекстремдаседецаукреативном
раду препуштају сама себи без неког јасног оквира и без
правихподстицаја, гдеондаонаробујусопственојинфан
тилностиигдебезусмереногучењаимотивациједолазидо
резултатакојинемајунапредакикојифрустрирајуидецуи
окружење.Детеочекујемного,ононадахнутокреће,алисе
урадуништанедешава,немаповратнуинформацијукроз
сопственистваралачкипроцес,штодоводидоинхибирања



446

ДАЛИБОР СТОЈАНОВИЋ

инесигурности.Јошакосетомедодаилошаоценаушколи
илинекикритичкиставотомештаједетестворило,туонда
долазидоозбиљнеблокаде,којасеможепрелитиинадруге
аспекте.Лошпримеризпраксеједаселиковнеактивности
користе каомера казнепремамлађој деци како би се она
умирила.То јепример једногнепромишљеногпотезакоји
усвестидететастварапогрешанодноспремауметностии
стварању.Другинегативанпримерјечестслучајкоригова
ња,односноулепшавањадечјихрадова.Трећипримерјеро
бовањемодернизмуусмислуодрицањаоднекихкласичних
медијауциљу,наводно,штовећегнивоаекспериментисања
каоa pri o ri доброгметодарада.

Искустваизнесистемскогобразовања

Постојинизпројекатакојипотичуизобластинесистемског
уметничкогобразовањакојисуреализованиодстранепоје
динацаилиневладинихорганизација.Најоптималнији об
лик јестеобликреализацијепрограмаизовеобластикоји
јеповезансанекомсистемском,односнонекомзваничном
институцијом.Наскупусупрезентованатрипројекатакоји
супослужиликаоогледнипримерраданаразвојудечјекре
ативностистриразличитепопулациједеце.Првиодњихје
„Летзмајева“који јереализовансаДомомзадецубезро
дитељскогстарања„Змај“,односносадецомсапосебним
потребама.Другипројекатјереализовансадецомкојаже
ледакреативноиспунесвојеслободновреме.Трећипроје
катјереализовансапосебнодаровитомдецомкојапохађа
јууметничкешколе.Важно јенагласитида јеакценатСе
кретаријатазаспортиомладину(ГрадаБеограда–Градске
управе),каоиСекретаријатазакултуру(ГрадаБеограда–
Градскеуправе)уобластикултурезадецуиомладину,на
програмимазамладеод15до25година,атојезатоштоје
њиховапроценадасуродитељиосновношколскедеценај
вишеспремнидафинансирајуваннаставнеислободнеак
тивности,акададецадоспејууузрастод15година,нагло
се губи интересовање за учешће у таквим активностима,
каоиспремностродитељададаљеулажууњих.Збогтога
сеподржавајупрограмикојимајециљдасемладимотиви
шу занекуврсту активности.Упрвомогледномпримеру,
додатнипроблемјетоштојепројекатреализованмеђуде
цомсаизузетнослабоммотивацијомкојалакогубеповере
њеуреализаторекултурнихпрограмагостекојидолазеу
Дом;збогтогасеиактивностибрзосмењују,ареализато
рипрограмабрзоодустајуодсвоградабашзбогтеслабе
мотивације.Закључакизовеситуације једасе задецуса
посебнимпотребамаактивностиморајуреализоватисапо
себномдинамикомприлагођеномњима.Иакосемислида
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јенедостатакновцаобичнонештоштојенајвећипроблем
уреализацијипрограма,показалоседајетонајмањипро
блем,адајенајвећипроблемнедостатакљубавикојасута
децаискусилаидасуонаемотивнооштећена.„Летзмајева“
јебилашколамозаика,алисаидејомразвојаомладинског
предузетништва, јер јеидејабилададецанаправемозаик
сточићекојићеиматисвојууметничкуитржишнувредност,
акоједругиљудинећегледатисасажаљењем.Идејајебила
да се радовипохвале због свог квалитета, анедадобија
јуa pri o riпохвалесамозатоштосутерадоверадиладеца
изДомабезродитељскогстарања.Квалитетовеактивности
је у томешто су на радионицу долазила и деца изшколе
Дрвоарт, чиме је активност добила инклузивни карактер.
Одидеједапроизводиактивности,тј.дасемозаиксточићи
продају,адановацидедециреализаторима,одусталосеиз
разлогаштојепримарнициљактивностибиодаседецана
учедабудусрећнакадураденештолепоикреативно,ане
да имматеријална корист буде примарнимотив.Изложба
ипродајнааукцијасточићајеодржанауДечјемкултурном
центруБеоград,ановацодпродајесточићајеуплаћенДому
за децу без родитељског старања „Змај“, а искоришћен је
за реновирањеи опремањепросторије за слободне актив
ности,чимејеуспешнореализованпројекат,усарадњине
владиногсектораиједнејавнеинституције,уовомслучају
Дечјег културног центра Београд. Други огледни пример
„Чекаоница“ представља рад са потпуно другом врстом
циљнегрупедеце,ванредноталентованомдецомизшкола
Техноарт,Дрвоарт,ГрафичкеиДизајнерске.Идејајебила
дадецаупотребесвојталенатидасвојимкреацијамаувиду
постера, мозаика, декоративних елемената или намештаја
учине чекаоницу амбуланте наЖелезничкој станици при
јатнијимместомзаборавак.Сврхаактивностисаоваквом
децомједасењиховталенатикреативностмаксимализује
циљјевеомајасанисаовомциљномгрупомјенајлакшеи
радити.Урадусадецомкојанисупосебноталентованавећ
сусамозаинтересована,закљученоједајеуметничкакреа
тивнаактивностизузетнодобарметодзаучење,идаможе
дасеприменинабилокојинаставнипредметуколикоседо
броосмисли.Циљједадецакрозигруикреативанрадус
пејудасавладајунеказнањакојасуимнетакоблиска,или
тешказаучење.Урадусаовомциљномгрупомучешћеин
ституцијазакултуру,каонапримермузеја,галеријаикул
турнихцентарајеодкруцијалневажности,јердецатребада
разбијупредрасудудасутонекадосаднаместанакојимасе
ништанедешаваиукојесеидесамоподморање,већдасу
одличнаместазаучење.Кратакописактивностибибиока
кодецаизразличитихбеоградскихгимназијавидеБеоград
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каотуристичкуатракцијуидатопредставенаразличитим
ликовним медијима, попут постера или торби и слично.
Приметно једа јенајвећибројликовнихрешењаишаона
сигурно решење, подстакнут школским системом конвер
гентногучења,пасупредстављанипознатимотивиБеогра
да,адасевеомамалибројдецеодважиодапредставине
штоштојењеговличнипечат,иакојетемарадабилавеома
експлицитноназначена:„Београдизмогугла“.Овајслучај
показујевеомависокстепенинхибираностидецеготовими
сигурнимрешењимазакреативнупроблематику.Закључак
једадецатребаданаучедауметностморадаимаповеза
ностзасвакодневнимживотомисасвимњеговимаспекти
ма,адауметничкообразовањетребадабудеукорелацији
садругимваспитнообразовнимобластимазадобробитоних
којима јеононамењено.Такође језакључакдаоваобласт
радапружаизузетнемогућностизасарадњусистемскихин
ституцијаиванинституционалнихиницијатива,појединаца
иневладиногсектора.Највећиизазовпредстављарадсаде
цомкојанемајумотивацијузарадинапредовање.Проблем
представљаситуацијаукојојнаставнициушколамарадеса
децомкојасупорођењукреативна,алиимшколскисистем
тоненегујеинеразвија.Утомслучајусеотварапросторза
несистемскоивансистемскообразовањеиваспитање.

Искустваизшколскепраксе

Одизузетневажностизарадсадецомјеиличностособеко
јасањимаради.2Веомајеважнодасунаставнициипрофе
сори„насмејани“уметафоричкомсмислу,односнодадеци
преносељубавпремазнању,каопутуразвојаличности,ау
овомужемслучајуљубавпремауметности.Кључнајествар
данаставникуметностипресвегатребадабудедобарумет
никкојииспредсебестављачврста,јаснаистрогамерилаза
својрад,апрематомеипремасвојимученицима.Свештосе
желиподстаћипрвенственополазиизњих,пастроготреба
водитирачунаданегујуиразвијајусвојуличност,какобито
успешнопримењивалипремадеци.Наставникуметности,
апоготоволиковнекултуренетребадабудесувиистатич
нипосматрач,већјеуобавезиданастојидаспроведешто
вишеактивностисадецомитопомогућствусаштовише
индивидуалнограданачасовима,адапритомутиченадецу
данаучедасамирешавајусвојепроблеме,најпреушкол
ској настави, а наширемплану, уживотним ситуацијама.
Наставникнесмедадечјирадигнорише,иликакојепракса
понекадпоказала,дагапоцепа.Тимчиномдецисепоказује

2 Материја дефинисана на основу рада: Карлаварис Б., Методика
ликoвногодгоја2,Загреб1988.
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даселиковнипроблемможерешитицепањемликовногра
да, асамимтим,каопаралела,идасеживотнипроблеми
могурешититакоштоћемосеправитидавишенепостоје.
Потребно јеохрабритидечјиуметничкирад,каоначинза
грађењесамопоуздања,којећеимудаљемживотубитиод
помоћи.Наставницитребадабуду„екранизановеестетске
вредности“идаонанађуправевредностиувизуелномхао
су,којинасокружује,собзиромдаје21.веквеквизуелне
револуције.Једанодвеликихпроблемајелошестањешкола
унашојземљиињихованеопремљеност.Утомсмислусу
одкључневажностикапацитети зауметничкообразовање
којипостојеваншкола,усвиминституцијама,каоштојена
примерДечјикултурницентарБеоград,којесуумогућно
стидатајвеликиреалнинедостатакнадокнаде.Савремени
приступрадуподразумеваданаставникмораданађенове
начинедапокренемотивацијукоддецеиданаставнецели
не пренесе децина свој аутентичанначин, самим тимим
показујућикакосекреативношћуможерешити једанкон
кретанпроблем.Уданашњевремеуметникнаставникмора
дабудеинформисанусвакомсмислу,поготовоусмислупо
знавањасавременеуметностиинесмесевезиватисамоза
класичнемоделеињиховоопонашањеипреписивање.Про
блемпредстављанаставнипланкојиинсистиранатаквом
градиву,пасеиутомсмислуотварапросторзаваннаставне
активностиукултурниминституцијамазадецу,којебиде
ципружалеоваквуврстузнањаиискуства.Наставницима
јенеопходноконстантноусавршавањеиразменаискустава,
какобииспратилисвеновинеипроменеунастави,уметно
стиидруштву.Неопходнојеконстантноумрежавањеипо
везивање,формалноинеформално,хоризонталноиверти
кално,какобисеинформације,знањаиискустваштобрже
иштолакшеразмењивала.

Искустваурадусаталентованомдецом

Нагласакурадујеусазнајномпроцесуурадусадецомидо
стизањупостављенихдомета.Моменатрадасадаровитима
–слањенајбољихрадованаконкурсеиосвајањепризнања
инаграданијекључнаствар;кључнастварједакреативни
рад прође у искуственој пракси, да се искуси производни
процеспопринципу:штаурадимтоизнам,односнодокне
урадимнезнам,маколикоонечемучитао,изучаваоилипа
рафразирао.Преднострадасаталентованомдецомјемогућ
ностразбијањауметничкихстереотипаиискоракуодносу
науобичајенеактивностиууметничкојпракси.Важноједа
децаучествујуукреирањуидејеотомештаћедасеради,а
несамоуреализацијиодређеногуметничкогпројекта,ради
постизањависокеестетскевредности.Штагоддасеради,
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никаконесмебитиподпринудом,већкаоизразсопствене
вољеиинтересовања.Општизакључакједапрактиковање
ликовноградадоприносинепосредномупознавањудецеса
могућностимауметничкогизражавања,богатињиховоства
ралачкоискуствоиповезујесазнајнеиемоционалнефакто
реучењапутемуметничкограда,алибеззадавањауметнич
кихдомета,негозадајућипроцескаоциљрада.Уколикосе
такавметодраданеможепостићикрозкласичнушколску
наставу,утомсмислусеотварапросторзаалтернативнирад
уваннаставнимактивностима,каоштосууустановамакул
турезадецу,попутДечјегкултурногцентраБеоград.

Односшколскогсистемапрема 
наставиуметности

Кључнипроблемураду јеопштениподаштавањенаставе
уметности у нашем школском систему, а поред званичне
формеукојојпостоји,децисеодстранешколскихаутори
тетаилиродитељастављадознањадајетомањеважноод
осталихпредмета.Таквамишљењаидудоекстремнихтврд
њиданаставауметностиуопштеинијенаставнипредмети
дадецанетребадагубевременањих.Несхватасечиње
ницадакрозучењеибављењеуметношћудецамогудасе
изразенаначиннакојинемогудасеизразекроздругена
ставнеобластиилидругеактивности.Проблемушколској
настави јеилошамотивација значајногброја запослених,
што представља зачарани круг, јер су управо они ти који
требадамотивишусвојеученикенарад.Наставауметно
стисесхватакаопосаокојијенужнозлоинеодржавасе
нинаминималнодобарначин.Иутомаспектупостојипр
остор за ваннаставну активност која би била реализована
не по принципуморања, већ по принципу слободне воље
учесникауњој,аспроводилабисеуваншколскимуслови
ма,одстранеразличитихинституционалнихиливанинсти
туционалнихиницијатива,којебиформалнопреузелеулогу
додатногобразовањаиваспитањадеце.Школскаучионица
није јединоместонакомесеможеодржаватинастава,по
готовоакосеузмеуобзирстањеукојимасеналазинајвећи
бројкабинетаунашимшколама.

Вештинекојетребадапоседујуоникојирадеса
децомнапољууметничкогобразовања

Улитературипостојинизстандардакојисунаведени,ако
јетребадапоседујунаставнициурадусадецом,азанашу
праксунајважнијајелистакомпетенцијакојујенавеоПро
светни савет у априлу 2011. године, али је она уопштена.
Неопходнојесузитиугаопосматрањаидефинисатилисту
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компетенцијакојетребадапоседујунаставнициуобласти
уметничког образовања. Настава уметности се од других
предметаодликујесвојомспецифичношћуикреативношћу.
Тајскупкомпетенцијаистандардаустваритребадаслужи
наставницимакаопомоћзаоносачимсесусрећуусвако
дневномраду.Дефиницијакомпетентностипојединцаједа
јетоспособностпојединцадасеоствариусвомпрофеси
оналномживоту.Свакинаставниктребадаразвијетуспо
собносткакобиисвојеученикеподстакаодаиониразвију
туспособност.Утомсмислуваспитнообразовнипроцесу
складусатенденцијамаданасистичеимењаположајуче
ника, алииположајнаставника.Постављасепитањешта
јетоидеаланнаставникликовнекултуре?Најважнијисег
ментњеговихкомпетенција јесвакакоњеговадидактичко
методичкаоспособљеностзаизвођењенаставе.Наставник
требапрвенственодаимаљудскеквалитетеодносноједан
хуманистичкиодноспремасвомрадуипремадеци,иенту
зијазам,каокључниличнимотиватор.

Проблемиуреализовањунаставеуметничког
образовањаушколама

Усадашњемтренуткујављајуседвакључнапроблемаве
заназапоменутутематикуједанјекраткорочан,адругије
дугорочан.3Првиједасеунаставиукидајупредметиликов
накултураимузичкакултура,астварасеједанкојијена
стаоспајањемовадва.Другијепроблемпрограманаставе,а
изњегапроизилазеипроблемиуреализацијинаставе.Про
грамјенеконзистентанинепратипотребеимогућностиде
цепоузрастима,чимедецанепоимајунаставууметности
направиначин.Огледнипримерјерадуакварелу,којиније
прилагођеннижемузрастудеце,усмислударецимобојако
јацуриисакојоммаладецанемогудасеизборе,можебити
изузетнофрустрирајућеискуствозадете.Потребнојенаћи
правумеруинаставуприлагодитисаједнестранеузрасту,
асадругеиндивидуалнимафинитетимасвогдетета.Уколи
котонијемогућенашколскомчасу,потребнојенаћидруго
местогдејетомогуће,каоштојеваннаставнаактивностза
креативнопопуњавањеслободногвременауинституцијама
културезадецу.Тусеможерешитипроблеминдивидуалног
приступаииндивидуалнепроблематикеууметничкомраду,
усмислуадекватногпрограмазаодређенирад.Јеракосеса
децомрадинештоштонеодговарањеговомузрастуишто
ононеможедапојми,оносеустварикреативнонеразвија
исамаактивностгубисмисао.Свакодетеимаправонасвој

3 Материјадефинисананаосновурада:КарлаварисБ.,Методикаликов
ногодгоја1,Ријека1991.
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ликовниизразускладусасвојиммогућностимаисхватањи
ма.Тојепоготововажнокадјеупитањурадсадецомпред
школског узраста.Наметањенеадекватнихрешењау раду
представља директно ометање креативног израза. Задатак
наставникајеуправосупротан,подржавањекреативногиз
разадетета.Потребноједецидатикреативнуслободу,али
сетачнознаштатозначи,тонијеслободакојаводиуанар
хију,већудавањуправилнихзнањаисмерницазадаље.Не
кадјеважнијеинсистиратинакреативнојигринегонасамој
ликовности у уметничкомрадудеце.Треба се залагати за
отвореностураду,анефорсиратиманиристичкомоторичке
радње,каквајеуправопраксаушколскојнастави.Безње,
поимањеуметностиводиустереотип,атопредстављаоме
тањекреативностикоддеце.

Искустваизинституционалногсектора

Вечито до сада нерешено питање, је бројшколских часо
вакојитребапосветитиизучавањууметности.Потребноје
боритиседасетопољерадашириибогати.Овајпроблем
нијеспецифичансамозанашуземљу,већ јеприсутаниу
другимземљама,арешењепредстављајуинституционалне
иваниституционалнеалтернативе,којеовајмањакпотреб
ногвременапроведеногууметничкомобразовањунадоме
шћује.Данассеоваобластналазиусферисавременеумет
ности где се експериментишеи концепт истражује и није
унапредзадат,пасенемогутаколакоутврдитимерилапо
којимаћесеправитиметодикаликовногилинекогдругог
уметничкогобразовања.Тосеуствариочекујеиоднастав
ника,даисамидајудоприносистраживању.Ууметничко
образовањетребадасеукључеимузејиигалерије,каона
примерМузејпримењенеуметностиињеговпрограмДеч
јиоктобарскисалон, јер јенајновијитрендданагласакне
буденаорганизовањудечјеизложбе,већданагласактреба
дабуденаобразовањукрозизложбу.Такавинситуционални
трендтребадаприхватииДечјикултурницентарБеоград,у
оквирусвогпрограмаДечјегалерије.Посебнозначајнаин
ституција у овој области јеЦентар за ликовно васпитање
децеиомладинеВојводинеуНовомСаду.

Дефинисањекључнихпроблемау 
поменутојобласти

На основу свега до сада наведеног, могуће је издвоји
ти десет кључних проблема у овој области који захтевају
решавање:
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1.Проблемвремена зареализацијуваннастав
нихактивностиушколамазбогоптерећености

деценаставнимактивностима

2.Проблемфондачасоваушколама

3.Компетенцијенаставникауметности

4.Поступцинаставникатокомнаставекојимо
гукључнодаутичунадечјукреативност

5.Лоше стањешколскогпростораиопремље
носткабинетазаквалитетноизвођењенаставе

6.Значајсталногстручногусавршавањанастав
ника

7.Значајпознавањаликовнихтехникаипроцеса
рада

8.Проблемикојинастајузбогсмањењафонда
часоваирационализацијестручногкадра

9. Проблем програма наставе ликовне култу
ре,одабиратема,каоирешењазапостављене

ликовнепроблеме

10.Значајумрежавањасвихкојирадеусистему
образовањаиваспитања:учитеља,наставника,
музејских педагога, стручњака који се научно
баве овом облашћу, стручњака из галерија и
свихинституцијакојесебавекултуромзадецу

Поготовојепоследњипроблемизузетноважанитребалоби
даДечјикултурницентарБеограддасвојдоприносуњего
вомрешавању.

Конкретанпредлогзарешењепроблема 
умрежавањастручњакаизпоменутеобласти

ОсновнаидејазарешењепроблемаједасеДечјикултурни
центарБеоградискористикаоместокојебислужилозасу
сретстручњакаизовеобласти.Наравно,тониукомслучају
небибиопокушајправљењанекихпаралелнихинституција
илизаменазазваничноУдружењеликовнихпедагогаСрби
је,алибипредстављалоједнуновуиницијативуутомправ
цукаодопунуактивностинатомпољу,башпоузорунато
какосеактивностиуДечјемкултурномцентруБеоградна
пољудечјегуметничкогстваралаштваодвијајукаодопуна
школскојнастави.Кадасекренулоуреализацијуизложбе
“Мудростчула”исвихњенихпратећихпрограмаусарадњи
саФакултетималиковнихипримењенихуметности,идејаје
биладаовакавпројекатнебудеједнократан,негодаостане
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каонекаврстасталнеактивности,којабиуширокомкругу
обухваталаактивностидецеушколама,њиховихнаставни
каликовнекултуре,студенатаФакултеталиковнихиприме
њенихуметностикојибивршилипраксуутимшколама,као
иширокогкругастручњакакојибисеуДечјемкултурном
центруБеоград сусретали и размењивали искуства из ове
области. Као конкретан инструмент повезивања послужи
ћепостављенивебсајтувидуинтернетблогаиинтернет
форума, на којем ће сви којижеле да учествују у будућој
мрежимоћидапратерезултатедискусија,индвидуалногра
дастручњакачлановаиликоментарењиховихколеганате
радове.СајтћеуређиватиуредницаликовнеГалеријеДечјег
културногцентраБеоград,ЛидијаСеничар,аадминистра
торсајтаћебитиорганизаторпрограмапродуцентуДечјем
културномцентруБеоград,ДалиборСтојановић.Натајна
чинбиустановаобезбедиларесурсезарадновемреже,пр
осторзасусретеирадсанеопходномтехничкомопремом,
каоиначинзавиртуелноповезивањеиконтактизмеђуко
лега,сусретаидругихактивности.Иакојеинституцијагра
даБеограда,ДечјикултурницентарБеоградимаамбицију
дапостанематичнакућазапољеликовногстваралаштвау
Србијииутомциљујепредузетаиоваиницијатива,каопо
требадасеинституцијаставинахијерархијскиврхинсти
туцијаииницијативакојесебавекреативнимиспуњавањем
слободногвременадеце.

Предлогзаредефинисањестратегије 
програмскоорганизационогразвоја 
ДечјегкултурногцентрауБеограду 
каобудућегместасусретастручњака

Собзиромна сведо саданаведено,неопходно је редефи
нисати стратегију програмскоорганизационог деловања
Дечјег културног центра Београд, како би он, као студија
случајаиврхпирамидалнеструктурекојасебавиоблашћу
дечјекултуре,даокључандоприносрадунаразвијањудеч
је креативности.Собзиромна конкретнуиницијативу ко
ја јеобрађенаупретходномпоглављу,ачијисурезултати
представљениураду,закључакаутораједаДечјикултурни
центарБеоградтребадасеоријентишенаспровођењестра
тегије повезивања.4Наиме, у бити конкретне иницијативе
ДечјегкултурногцентраБеограднапољуликовнеуметно
стиилежиова стратегија, али јециљда сеона спроводи
свесно и ситематски. Још прецизније речено, потребно је

4 ДрагићевићШешићМ.иДрагојевићС.,Менаџментуметностиутур
булентнимоколностима,Београд2005,стр.109.
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систематски спровести стратегију умрежавања, која ће се
засниватинајаснојоријентацијидаћеважандеопројекта
битиреализованослањањемнамрежуилипомоћуњених
чланица.Управојетакавслучајсаиницијативомкојајепо
кренутауоквируОкруглогстручногстола„Ликовнапеда
гогија–актуелнапитања,дилемеиперспективе”уобласти
ликовнекултурезадецу.Одкруцијалневажности једасе
слична иницијатива спроведе и у осталим областима деч
јегуметничкогстваралаштва,напримермузичког,драмског,
литерарногислично.СвакаодовихобластикојомсеДКЦБ
бави,потребноједанаправиовајискорак.Кадасетакваак
цијаспроведе,утомсмислућеДечјикултурницентарБео
градпредстављатилидерауобластидечјекултуреиумет
ностиикреиратикултурнуполитикузадецу.Тобипредста
вљаловеомаконретандоприносразвојудечјекреативности.
Овасимултанавишеструкаиницијативабипредстављалаи
применустратегијеинтерсекторскогповезивања,јербисем
културнихинституција,укључивалаиобразовнеинаучне.
На ове две предложене стратегије директно се надовезује
истратегијапостизањаквалитетаедукацијаипреношење
знања, јер она подразумева општу оријентацију установе
ка систематизацији знања стеченог праксом и потврђеног
оствареним резултатима. Ова стратегија подржава развој
угледаипозицијеустановеудатојсрединииобичносесма
трастепеницомвишеулествиципрофесионалногангажма
на.Свеовонаведеносеможеприменитинастудијуслучаја
имајући у виду њену традицију, резултате, потенцијале и
амбицијудабуделидерупоменутојобласти.

Предлогзаредефинисањеразвојнефилозофије
ДечјегкултурногцентрауБеограду:стратешко

промишљањеоновојкултуролошкојулози

Филозофија развоја културноуметничких организација
ослањасенаконкретнеобликеделовањакојиорганизацију
чинепрепознатљивомипотврђеному јавностиипредста
вља дефиницију вредности које та организација заступа.5
Задефинисањефилозофијеразвојатемељнасутрифатора:
организационаструктурауметничкеустанове,лидерствои
унутрашњииспољашњиимиџиидентитет.Кадаорганиза
цијаимадугутрадицијуирезултате,филозофијаразвојасе
замењујефилозофијомделовања,којаседиректновезујеза
мисијуициљевеорганизацијеињенеприоритетнестрате
гијеипрограме.Акосеузмеуобзирстудијаслучаја–Дечји
културни центар Београд, конкретна иницијатива која је

5 ДрагићевићШешићМ.иДрагојевићС.,Менаџментуметностиутур
булентнимоколностима,Београд2005,стр.171.
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предузетаипредлогстратегиједеловања,закључаккојисе
можеизвућиједаДечјикултурницентарБеоградтребада
примењујефилозофијуразвоја(односноделовања)органи
зацијекојаучи.Тозначидауспостављапосредничкуулогу
успајањупојединацаиорганизацијаивршитрансферзна
њаиздругихсрединаусрединуукојојделује,отварасека
новимрешењимаиновимподручјима.Каокључнеинстру
ментеделовањаонакористиедукацију,преношењезнања,
умрежавање,децентрализацијуделовањаиинтерсекторско
повезивање.У своју развојну филозофијуДечји културни
центар Београд може да укључи и елементе филозофије
организацијекојакреиразнањеусмислудасезнањекоди
фикујеиверификујеипонудикаонормазадругеустанове.
Уколикобитопостигао,ДечјикултурницентарБеоградби
постигаосвојуамбицију,атоједабудеводећаинситуција
у области културе за децу, која ће системски на дуги рок
датиконретандоприносразвојудечјекреативностиунашој
средини,итимебитиузорипостављатистандардедругим
културнообразовниминституцијама.

Конкретнирезултатиредефинисања 
стратегијеистратешкогпромишљања

Успешна реализација манифестације „Мудрост чула“ и
стратешкопромишљањеоонојулозиДечјегкултурногцен
траБеоградотворило јевратадасеовајстратешкиважан
културолошкопадагошкипројекатнаставииразвија.Дечји
културницентарБеоградпозивасвезаинтересованедауче
ствујунаСтручном скупу „Ликовнапедагогија  актуелна
питања,дилемеиперспективе“,којићесеодржатиупетак
10.маја2013.године,сапочеткому10часовауДечјемкул
турном центру Београд. Право учешћа имају ликовни пе
дагози,учитељи,васпитачи,стручнисарадници,представ
ници различитихинституција (институти,музеји, удруже
ња...),студенти(уметничкифакултети,факултетиивисоке
струковнешколезаобразовањенаставникаиваспитача)и
свионикојиседиректноилипосреднобаведечјимликов
нихстваралаштвомиликовнимваспитањемиобразовањем.

Очекивањавођаовогпројекта,дрСањеФилиповићдоцента
накатедризаметодикуликовногваспитањаиобразовања,
ФЛУ,Београд, дрАлександре Јоксимовић, ванредногпро
фесорапедагогијенаФЛУ,Београд,ИсидореКораћ,педаго
га,саветниказаосновнообразовањеиваспитањеуСектору
запредшколскоиосновнообразовањеиваспитање,Мини
старствопросвете,наукеитехнолошкогразвојаРепублике
СрбијеиЛидијеСеничар,историчарауметности,уредни
каГалеријеДКЦБ, је даћенастручномскупу,којићесе
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одржатиуоквирутрадиционалнеизложбе„Мудростчула“
умају 2013. године, бити представљен рад теоретичара и
практичара из области ликовног васпитања и образовања.
Одучесникастручногскупасеочекуједаприсуствујуиз
лагањимаидискусији,илидапредставесвојрадкроз:ис
тицање специфичности своје ликовне педагогије (методе,
садржаје,средства...)урадусадецомимладима;приказре
зултататеоријскихилиемпиријскихистраживањаизобла
стиликовногваспитањаиобразовања,каоидаучествујуу
дискусијикојаћесеодржатинаконизлагања.

Уциљудаљегразвијањаидеједасвистручњацикојисеба
векултуромиуметношћузадецутребадаимајуинституци
јукојаћеимслужитикаоместонакојемћеделитинајновија
сазнања из ове области рада,Дечји културни центар Бео
градћепокушатидагакаотаквоместопрепознајуиљуди
издругихуметничкихинаучнихобласти,анесамоизобла
сти ликовне педагогије.Научни скуп „Ликовна педагогија
–актуелнапитања,дилемеиперспективе”уоквирумани
фестације„Мудростчула“директанјепозитиванпримери
замајацуосмишљавањуидеједаДечјикултурницентарБе
оградорганизујеМеђународниконгрескултурнихцентара–
Културазадецуимладе2013којићесеодржатиод23.до25.
маја2013.године.Међународниконгрескултурнихцентара
Културазадецуимладе2013намењенјестручнимсарад
ницима,педагозима,психолозима,културнимоператерима,
васпитачима,учитељимаинаставницимакојиукултурним
центрима и другим културниминституцијама уСрбији, у
регионујугоисточнеЕвропеиЕвропеуопште,којикреирају
и реализују програме усмерене на децу и омладину.Уче
снициконгресаћеиматиприликудабудунаинтерактивним
предавањимаирадионицамаиупознајусесаекспертимаи
културнимоператеримаизразличитихевропскихземаљау
области културе за децу и младе.Међу предавачима ће у
улозимодераторабитиОливераЈежина,директоркаДечјег
културногцентраБеоград,мрИванаТеодоровић,магистар
уобластиодносасајавношћуимултимедијалнихтехноло
гија,ПРменаџерДечјегкултурногцентра, каоиДалибор
Стојановић, менаџер у области културе и медијамастер,
продуцентпрограмауДечјемкултурномцентруБеоград,а
посебансегментпрограмабићерезервисанзапредстављање
резултатарадаСтручногокруглогстола„Ликовнапедагоги
ја–актуелнапитања,дилемеиперспективе”.Међународни
конгрес културнихцентараКултура задецуимладе 2013
је подржао иСекретаријат за културу градаБеограда, а у
имеУправеградаБеоградаучесникећепоздравитигоспођа
КатаринаЖивановић,градскисекретарзакултуру.Главне
темеокојимаћедискутоватилокалниигостујућипредавачи
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биће:Улогакултурнихцентараурастудецеиадолесцена
та;Културницентрикаододатакиалтернативазашколски
систем;Методологијарада садецомимладима;Фестива
лизадецуињиховаулогауповезивањукултурнихцента
раЕвропе;Развијањекултурнихпотреба,каодеокултурне
политикеРазвојстратегијаодносасајавношћууинститу
цијамакултурезадецу;Мобилизацијаприватногсектораи
цивилногдруштва,стручњакаистручнихтимовауустано
вамакултуре.

Посебаннагласакјепотребноставитинаследећетемеипре
даваче:„Улогакултурнихцентарауодрастањудецеимла
дих–креативноиспуњавањеслободногвременаистратеги
јазамладе”мрСлободанаМрђе,саветникаикоординатора
OдељењазаистраживањауЗаводузапроучавањекултурног
развитка РепубликеСрбије; затим „Развој публике – деца
и млади“ Весне Станишић, драматурга, уредника Ствара
лачкешколеКултурногцентрауВалентуниуСтокхолмуи
уметничкогдиректораПигметеатра;студијаслучаја рада
дрПолаМареја у оквиру Енглеске позоришне радионице
уДечјемкултурномцентруБеоград;„Економикакултуре“ 
АлександраСтевановића,представникаЦЕФЕСрбија;пре
давање „Значај интеркултуралног дијалога“ Његове Ексе
ленцијеАмбасадораКанадеРоманаВашчука;“Улогајезика
и културеу будућностиЕвропе” СиреМиори, директорке
ИталијанскогкултурногцентрауБеограду;„Програмкул
турнеанимацијеиедукацијеподстицањекултурнихпотре
баупроцесуобразовањаистварањеновепублике“узсту
дијуслучаја„Какосеслушаконцерт“ЈаснеДимитријевић,
директоркеЗадужбинеИлијеМ.Коларца.Значајнајеисту
дијаслучајаКреативнерадионицеPlayro om girlИванеЈова
новићАрсић,изУдружења„Културис“In ter na ti o nal Cul tu ral 
Pr o jectsедукацијепутемкултуре,каоиизлагањепредстав
никаГетеинститутауБеограду,ХелмутаФрилингхаусаи
ЈакобаКонрата,натему„Анимирањеприватногицивилног
сектора,стручнејавностиистручнихтимовауустановама
културе’’.

Циљовеманифестацијеједасескренепажњаназначајуло
гекултурнихинституцијауразвојукултурнихпотребадеце
имладих,каоважногелементазаразвојиндивидуалности,
креативности,друштвенесвестиисвестиопште јавности.
Најбољиначинзапостизањетогциља једастручњацииз
областикултурезадецуимладедобијусвојеместоокупља
ња, и разменом знања и искуства делују на друштвено
окружење.



459

НИНА МИХАЉИНАЦ

Универзитет уметности у Београду,  
Факултет драмских уметности, Београд

УДК 050:316МГ(497.11)(049.32)
                                  050:316Г6(497.11)(049.32)

                37.035-057.874

ЧАСОПИСИ МГ И Г6: НОВА 
КРИТИЧКА МИСАО И ЊЕНА 

БУДУЋНОСТ
Првибројевичасописазаполитичкукултуруикултурнупо
литикуМатематичкеиШестебеоградскегимназије,МГи
Г6, чије је издавање помогаоПросветни преглед Београд,
објављенисупрошлегодиненаиницијативуглавногуред
ника,РадивојаБлагојевића,професорасоциологијеудвема
гимназијама.1Унамеридасемеђугимназијалцимаподстак
ну и развијају креативност, критичкомишљење и свест о
значајупраћењаианализедруштвенополитичкогикулту
ролошкогконтекстаукојемживимо,часописиобједињују
ученичкерадове,којисунасталиуоквирупредметаустав
иправограђана.Осимесејаукојимаауторидајусвојеви
ђењеактуелнихдруштвенихпитања,каоштосудруштве
немрежеиприватност,конституисањеилитрансформаци
ја (националног)идентитета упериоду транзиције, утицај
савременогдруштвеногокружењанаформирањеличности
ињеногемоционалногсклопа,геополитикаиуспонКине,
роднаправаитакодаље,учасописимајепредвиђенпростор
изадругекњижевнежанрове–песмеидрамскетекстове,
којисе,мадаудругачијојформи,такођебавезаступљеним
темама.Посебнозначајанаспектуредничкеполитикечасо
писа–идејадајекооперативносткључразвоја,откривасеу
охрабривањутимскограда,павећинуобјављенихтекстова

1 Овајприказјенастаоуоквирураданапројектубр.178012„Идентитет
и сећање: транскултурални текстови драмских уметности и медија
(Србија 19892014)“ Факултета драмских уметности (Универзитет
уметностиуБеограду),којифинансираМинистарствопросвете,наукеи
технолошкогразвојаРепубликеСрбије.
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потписује бар троје ученика двеју гимназија. Поред тога
штоимајупотенцијалширења група сарадника,овичасо
писибиформиралиновучиталачкупублику,средњошкол
це и гимназијалце, али и оне истраживаче у области дру
штвенихнаука,којибижелелидаоствареувидукритичко
размишљањеиинтересовањанајмлађихгенерацијааутора.
Несумњиво,уредничкаконцепцијачасописа,чијисуоснов
ни циљеви отварање простора за креативну полемику о
актуелнимтемамаисарадњумладих,каоиунапређивање
метода образовања гимназијалаца, директно одговара са
временимпотребамаинашегдруштвауцелини,ииндиви
дуалних потреба садашњих ученика, будућих интелектуа
лаца,начијемће се знањуиразвијеној грађанској свести
темељитидруштвениразвој.

Закључцимногихистраживањауобластидруштвенихиху
манистичкихнаука, о томеда је заразвојдруштвапрвен
ственонеопходноулагањеуобразовнисистемиедукацију
младих,итопосебнокадајеречотранзиционимземљама,
такорећисупосталиопштаместа.Иакосунамони,дакле,
сасвим познати и прихватљиви, нажалост, ретке су ини
цијативепопутчасописаМГ иГ6, којереагујунакључне
проблеме савременог друштва, те примењују приоритете
новихразвојнихстратегијаобразовногсистема.Будућида
су промовисане вредности часописа усклађене с вредно
стима отворених и напредних демократских друштава, да
„отварају системобразовањапремаокружењу“и „вуку га
убудућност“,какојетоформулисаноудокументуСтрате
гијеразвојаобразовањауСрбијидо2020,требарећидаова
иницијативазаслужујесистемскуподршку,такодабудераз
вијенананивоуГрадаБеоградаили, јошбоље,Републике
Србије.ПодршкаМинистарстванауке,просветеитехноло
шкогразвиткачасописимаМГиГ6,усмислуширењапод
ручјаделовања,показалабиспособноствладинихинститу
цијадапрепознајуиподстичузначајнеразвојнекапацитете
образовногсистема.Тајбиподстицајбиоважаннесамода
би се ентузијазамученичкеомладинеМатематичкеиШе
сте гимназијеињиховогпрофесораусталионадужирок,
штобистворилочиталачкенавикеиподстаклоауторство,
тепружилодобарпримеринтердисциплинарногиактивног
приступашколскомградиву,којибисемогаодаљерепроду
коватиунаставнојпракси,већирадистицањасигурности
увладинеинституциједаћеуметидапрепознајузначајне
развојне потенцијале образовног система. Могућност по
везивања, сарадње, вредног и креативног рада, заузимања
младалачког, а то ће рећи свежег и независног критичког
односапремаокружењу,тетимскогпроналажењанајбољих
решења за препознате проблеме, показана је на примеру
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РАДОВИ  
ЗА ЧАСОПИС КУЛТУРА 

УПУТСТВО
Часопис Култура је научни часопис, регистрован у 
Министарству науке Републике Србије под ознаком М 
51, што значи дa сваки научни рад објављен у часопису 
остварује 3 бода.

1. Рад се предаје у следећем облику:
1.1. снимљен на ЦД-у  са исписаним именом и презименом 
аутора на самом ЦД-у;  

1.2. путем УСБ-е уређаја; 

1.3. слањем на е-mail адресу часописа: kultura@zaprokul.org.rs

2. Сваки текст треба да садржи:
2.1. Wоrd документ са основним текстом, напоменама, 
кључним речима (4 до 6 речи на српском и 4 до 6 речи 
на енглеском језику) и сажетком на српском језику (до 
150 речи). Документ именовати на следећи начин: име и 
презиме аутора, наслов дела.
 

2.2. Wоrd документ са насловом текста и резимеом на 
енглеском језику (до 300 речи). Документ именовати на 
следећи начин: име и презиме, резиме.

2.3. Wоrd документ са списком илустрација (ако их има) са 
назначеним местима на која би требало да дођу илустрације. 
Примају се само црно-беле илустрације или које су 
препознатљиве када се одштампају у црно-белом формату 
(до 7). Обавезно навести порекло илустрација. Документ 
именовати на следећи начин: име и презиме, илустрације.

2.4. Фотографије именовати на следећи начин: 1слика.tiff, 
2слика.tiff итд. Табеле направљене у MS Word-u именовати 
на следећи начин: 1табела, 2табела итд.

УПУТСТВО
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3. Опште одреднице
3.1. Текст писан ћирилицом се предаје у doc формату 
програма Мicrosoft Word програмског пакета 97 или новијег. 
Фонт треба да буде Times New Roman, величине 12, прореда 
Single. 

3.2. На средини ставити наслов, потом апстракт на српском 
и кључне речи на српском и на енглеском језику.

3.3. Назив и број пројекта, односно назив програма у 
оквиру кога је чланак настао, као и назив институције која 
је финансирала пројекат или програм треба да се наведе у 
првој напомени-фусноти.

3.4. Када се први пут наводи страно име у тексту у загради 
треба да се стави име исписано у оригиналу; када се 
следећи пут помиње исто име у наставку текста треба да 
буде доследно, истоветно транскрибовано, без помињања у 
оригиналу.

3.5. Код навођења страних израза  превод треба да се стави 
у одговарајућој напомени-фусноти.

3.6. Текст не треба да прелази обим од 10 до највише 15 
описаних компјутерских страница.

4. Напомене

Напомене (фусноте) се дају на дну сваке стране. Нумерација 
континуирано иде арапским бројевима од 1 па надаље и иде 
иза знака интерпункције. Напомене треба да се користе мање 
за коментаре, а више за навођење литературе; најобимнија 
напомена (фуснота) не требa да прелази број од 100 речи.

Систем навођења:

4.1. Монографије:

Презиме Иницијал., Назив монографије (курзив), место 
издања година издања, страна.

4.2 Периодика:

Презиме Иницијал., Наслов чланка, Назив часописа (курзив) 
број часописа, Место издања година издања, страна.
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4.3. Зборници, акта са конгреса, лексикони, речници и сл:

Презиме Иницијал., Наслов чланка, у: Наслов (курзив), 
приредио-ла-ли Презиме Иницијал., Место издања година 
издања, страна.

*У случају издања на страним језицима уместо речи „у“ 
и „приредио-ла-ли“ увек се користе енглески термини in 
односно ed. или еds. (од editor-s) ако је више приређивача.

4.4. Необјављене магистарске тезе и докторске дисертације:

Презиме Иницијал., Назив тезе или дисертације (курзив), 
врста рада (магистарска теза или докторска дисертација), 
назив факултета где је одбрањена, назив одговарајућег 
универзитета, Место издања година издања, страна.

4.5. Текстови из дневних листова:

Презиме Иницијал., Наслов текста, Назив дневног листа 
(курзив), датум и година, страна.

*Ако је аутор текста непознат ставити аноним.

4.6. Исти се рад у поновном непосредном цитирању скраћује 
српском речи Исто.

4.7. Исти рад се у поновном цитирању на неком другом 
месту у тексту (до две стране удаљеном од претходне 
фусноте) скраћује са нав. дело.

4.8. Интернет издања цитирати на следећи начин: аутор 
текста (ако је наведен), назив интернет издања, датум 
постављања или последње измене (упдате) сајта (ако је 
наведен), датум коришћења сајта, пуна путања до цитиране 
стране.

5. Подаци о аутору текста:
Име и презиме аутора:

Година рођења (потребно ради увида у научни рад одређеног 
аутора у централној бази података Народне библиотеке 
Србије и у складу са тим одређивања УДК броја чланка у 
часопису): 

Адреса

Телефон

Мобилни телефон

E-mail
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Назив установе аутора - афилијација (наводи се пун, 
званични  назив и седиште установе у којој је аутор запослен 
или назив установе у којој је аутор обавио истраживање. У 
сложеним организацијама наводи се укупна хијерархија; на 
пример: Универзитет у Београду, Филозофски факултет – 
Одељење за социологију, Београд)
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