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оригиналан научни рад

ТРЕЋА КУЛТУРА: 
ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА

Сажетак: Синтагма ‘трећа култура’ створена је као ознака за 
активност научника и филозофа који филозофска питања настоје 
да артикулишу ослањајући се на резултате савремене природне 
науке и да одговоре на њих пруже у оквиру натуралистичке слике 
света. Циљ овог чланка је да се анализирају најважнији аспекти 
треће културе и одређене филозофске импликације ове концепције. 

Кључне речи: тре ћа кул ту ра, те о ри ја ево лу ци је, ал тру и зам, 
наука

Односизмеђуразличитихобластизнањаувременуукоме
је важење сваког општег оквира доведено упитањепред
стављапроблемодпрворазредног значаја, и тонеискљу
чивоизтеоријскихразлога.1Наиме,системзнањаукомесе
изражаванашеактуелнотумачењесветанепосредноутиче
напроцесподучавањаиорганизацијуинституцијаукоји
масезнањепреносиистиче.Свакаконајсликовитијипри
меровогодносаналазимоустрогоканонизованојпозицији
схоластичкогученика:онседисасвимдоле,крајногусвог
учитељакојијеауторитативниизворзнања.Уовоммоделу
подучавањапросторнадистанцаизмеђуучитељаиученика
одговарахијерархијскомпоретку знањачији јекрајњииз
вор трансцендентан.Понешто поједностављено, могло би
серећидаизатаквогмоделастојисликачовекаподређеног

1 Овајтекстјенастаоуоквирупројекатабр.179041(Динамичкисистеми
уприродиидруштву:филозофскииемпиријскиаспекти)и41004(Би
оетичкиаспекти:моралноприхватљивоубиотехнолошкиидруштвено
могућем), које финансираМинистарство просвете и науке Републике
Србије.

ЕВА КАМЕРЕР
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силикојаограничавањеговерационалнекапацитете.Ново
вековнафилозофијаје,насупроттоме,убитномодређена
односомпреманауциионајеафирмисаламоделукомеје
филозофија задужена за обезбеђивање чврстих темеља за
свакидругитипзнања:акоосигурамоосновукојајенесум
њива,ондаједовршењечитавеграђевинезнањасамопита
њевремена,апосаокојитребадасеобавиимамањевише
техничкикарактер.

Далекиодјециоваквогсхватањамогудасенађуиусавре
меноммотиву‘кризетемеља’,премакомесамофилозофија
можедаразрешиконцептуалнетешкоћесакојимасенаука
периодичносуочава,асакојимаонасаманеможедасено
сиизсасвимпринципијелнихразлога.Међутим,акоствари
покушамодасагледамоудругачијојперспективи,видећемо
данаукапоправилуне чекана разрешавање апстрактних
концепцијских питања да би наставила са својим радом.
Штавише,‘кризатемеља’окојојфилозофијатакорадого
ворикадаанализираположајисмисаонаукевишеизражава
нелагодусамефилозофијеупогледуњеногместауграђе
винизнањанегопроблемкојибибитноуспориоразвојна
уке.Науци зањена објашњења није неопходна апсолутно
монолитнаконцепцијскаосноваизатофилозофскирадна
знању заиста пре може да се упореди са повременим ре
конструисањембродакојисеналазинаотвореномморуда
бисеобезбедилањеговадаљапловидба2негосаосвајањем
чврстогтлапринципакојенеугрожаваморскаизмаглица.3
Другимречима,оквиризкогапитање„Штајечовек?”данас
црпи свој смисаоупотпуности јеизмењен.Традиционал
на слика човека која се добрим делом темељила на идеји
самосвесног субјекта чијем самосазнању припада повла
шћенапозиција,доведенајеупитањеекспанзијомнаукеи
новимконцептомзнањакојипретпостављамогућностобја
шњењауобјективнимтерминима4.Пројекаттрећекултуре

2 Мисмокаоморнарикојисвојбродморајудадограђујунаотвореном
моруикојиникаданемогудагараставеупристаништуидагапоново
изградеоднајбољихсаставнихделова.”,,Neurath,O.Protokollsätze,in:
Carnap,R.,Stöltzner,M.andUebel,T.E.(2006)Wi e ner Kre is: Tex te zur wis
sen scha ftlic hen Wel ta uf fas sung,MeinerVerlag,p.401.Оепистемолошком
контекстуиимпликацијамаовеметафореусавремениманализамазна
њауп.Лазовић,Ж.(1994)О при ро ди епи сте мич ког оправ да ња,Београд,
стр.147.

3 Kri tik der re i nen Ver nunft, (1904) Kants Werke III. AkademieAusgabe,
Berlin, p. 294: „То је земљаистине (примамљивоиме), окруженапро
странимиузбурканимокеаном,правимседиштемпривида…”Кантовој
метафори острва као чврстог тла знања одговараФихтеова представа
знањакаограђевинекојастојинасигурнимтемељима.

4 „Непостојитаконештокаоштојенаукаупрвомлицу,па,акохоћете
даиматена у куосвести,онаћеморатидабуденаукаосвестиутрећем
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представља покушај синтезе разнородних слика човека,
покушајартикулисања једнесиноптичкеперспективе5која
биомогућилановосаморазумевањечовека.Иакоовдени
јемогућадетаљнаанализасвихаспекатаконцепцијетреће
културе,покушаћудаиздвојимосновнеелементеважнеза
разумевањењеногзначајаиданапримерусхватањачове
какојесеобликујенаосновамаеволуционетеоријеоцртам
њен‘синоптички’карактер.

На уч на сли ка чо ве ка и тре ћа кул ту ра

Синтагма ‘трећакултура’ створена је каоознака за актив
ностнаучникаифилозофакојифилозофскапитањанастоје
даартикулишуослањајућисенарезултатесавременепри
родненаукеидаодговоренањихпружеуоквируједнено
ве,натуралистичкесликесвета.Овајпокушајзанимљивје
изначајанизвишеразлога:посленеколикодеценијамеђу
собногигнорисањаукомејефилозофијазанаукубилабес
плоднаспекулација,анауказафилозофијуизразредуковане
сликесвета,филозофијаинаукасеопетналазеназаједнич
компутудефинисања„дубљегзначењанашегживота”,како
топрегнантнокажетворацизраза‘трећакултура’,америч
кипублицистаЏонБрокман.6Идејатрећекултуреје,осим
тога,учинилаочигледнимколикојепроблематичнотради
ционалноизједначавањекултуресахуманистичкимобразо
вањемусветуукомесенајвећепроменебазирајунаоткри
ћимауприроднимнаукамаињиховојпримениутехници.
Управоодређење‘трећа’заовукултуруунастајањуоткрива
намнаведенудимензијупроблема:наиме,докнаучникеиз
првеполовине20.века,каоштосуШредингер,Хајзенберг
илиКонрадЛоренц,безколебањасхватамокаоинтелекту
алце који нам говоре значајне ствари о човеку ињеговом
свету,укаснијимдеценијамајејасновидљивјазкојипосто
јиизмеђунаучника,сједнестране,иинтелектуалацакојису
хуманистичкиобразовани,садруге.Овденеможемодаана
лизирамоузрокедубокогјазаизмеђумислилацакојисебаве
природнимионихкојисебавехуманистичкимнаукама,ови
узроцису,свакако,везаниизанеупоредивоувећањезнањао
природичијисмосведоци,каоизасвевећуспецијализацију
којајеизтогапроизашла.Узградизнања,дасепослужим
већпоменутомФихтеовомметафором,изграђенојетолико

лицу...“,Dennett,D.C.(2005)Swe et Dre ams, Phi lo sop hi cal Ob stac les to a 
Sci en ce of Con sci o u sness,London,p.148.

5 Sellars,W.(1963)PhilosophyandtheScientificImageofMan,in:Sci en ce, 
Per cep tion and Re a lity,Atascadero,California,p.1.

6 Brockman,J.(1996)Die drit te Kul tur, Das Welt bild der mo der nen Na tur wis
sen schaft,München,p.18.
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многопросторијадајезачовекапосталонезамисливоида
посетисвакуодњих,акамолидасеусвимањимаодомаћи.
Чинисе,међутим,даовајјазимаједнузначајнупоследицу
којубиховдежелеласамодапоменем,атојеизвестанкон
зервативизамкојијекарактеристичанзаставдаупитањима
смисла хуманистички интелектуалци имају апсолутнимо
нопол.Трећакултурапредстављаконцепцијукојанедостат
кеоваквогставапокушавадапремоститакоштоотвараје
данновихоризонтукомеовапитањаможемодапоставимо.
Она,међутим,непредстављанекакавамалгамукомејепре
вазиђеннедостатаккомуникацијеизмеђудваобликакулту
ре,тј.знања,оноглитерарногионогприроднонаучног,већ
сеобликујекрозновеформеинтелектуалногдискурсауко
ме»природнанаукапостајејавнакултура«.Природнанау
ка, наиме, вишеније само скуп специјалистичких теорија
иексперименталнихпроцедуракојенемајуникаквогнепо
средногдодирасапитањимасмислаивредностикојасуод
темељневажностизачовековживот.Она,напротив,уфор
митрећекултурекрознепосреднообраћањеширокојчита
лачкојпублицижелиуправодасеизјасниоовимпитањима.
Иакоовајфеноменчестовидимосамокаопопуларизацију
наукеимождакаоједанодобликамасовнекултуре,хтела
биховдедаистакнемнеколикомоменатазакојемислимда
суодзначајазасавременоредефинисањеодносаизмеђуфи
лозофијеинаукеподутицајемидејетрећекултуре.

Пре нешто више од 150 година творац теорије еволуције,
ЧарлсДарвин,изразиојенадудаћеједнаконцепцијскииз
грађенаисторијаприродепружитиодговоренамногаважна
питањатрадиционалнеметафизике,даћенамоваисторија
крозутврђивањенашегенеалогијеобјаснитинашу„сушти
ну”испецифичностнашихвезасаприродомкојусмочесто
схваталикаонекакавобавезујућипоредакиизворвредно
сти.7Иакосуовенаде,свакако,билепретеране,новосхвата
њеприродепружилојемогућностдасестарапитањапоста
веујединственојперспективикојасесвејаснијеобликује.
Неколико представа је карактеристично за овакво виђење
света:тоје,пресвега,представадасветнијестатичан,даон
непоседујевечнусуштину,већдасеразвијаувремену.Овај
развој,међутим,нијеусмеренпреманекомциљунитисусе
комплекснетворевинекојеналазимоуприродинужнораз
вилеизонихједноставнијих.Светсевидикаокомплексан,
уњемујевладајућипринципсамоорганизације,аствариу

7 „Човековпостанакјесададоказан.Метафизикамораданапредује.Онај
ко разуме бабуна, учиниће више за метафизику него Лок.”,No te bo ok 
M (Me taphysics on Mo rals and Spe cu la ti ons on Ex pres si ons 1838),(1987)
CharlesDarwin’sNotebooks,Cambridge.
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свету се односе једнанадругу, чимеучењео апсолутним
својствима постаје излишно. Развија се представа да се
природа састоји од импровизованих апарата и необичних
механизамакоји, иаковрлочестопуни грешакаинесавр
шености,обезбеђујунесамоопстанаксвета,већињегове
специфичнеестетскеквалитете,оноштодоживљавамокао
лепотууприроди.Кадаговоримопредставамакојесука
рактеристичнезаовонововиђењесвета,ондатименеже
лимдасугеришемдапостојинекаквомонолитнотумачење
коједелесвинаучнициифилозофикојисебевидекаодео
оваквеконцепцијенаукеифилозофије.Напротив,плурал
ностјебитнаодликатрећекултуре:каоштонепостојихи
јерархијапроблемаповажности,таковишенепостојини
могућност да филозофија себе одреди кроз супротност у
односунанауку.8Јер,управопитањакојасуизраслаугра
ничнимподручјимасазнањаупојединимнаукамаусловила
су полагано обликовање специфичног модела филозофије
којасебеневидиникаоутемељењенаукеникаоапстрактно
свођење научних увида намали број принципа.Насупрот
фихтеовскојдедукцијиначеласвакемогућенаукеизтемељ
нихначеласвегљудскогзнања,утрећојкултуријекомуни
кацијаизмеђупросторијаузградизнањаобезбеђенаовим
додирима граничних области или интердисциплинарним
приступом.

Оношто,међутим,уидејитрећекултуресматрамнајзани
мљивијимјесуњенесличностииразликеуодносунапри
роднофилозофскутрадицију17.века.9Она,делом,можеда
сесхватикаоспецифичанпокушајобнављањаовакветра
диције,пресвегаупогледууспостављањановихвезаизме
ђуфилозофијеиприродненауке.Читавановијафилозофи
ја,почеводренесансе,налазисеподутицајемматематичке
природне науке, коме нису могли да измакну ни емпири
зам ни рационализам, а ни идеалистички ни реалистички
усмерено мишљење. Непосредна последица потискивања
грчкогисредњовековногсхватањаприродепутемГалиле
јевогмодерногсхватањајебилоивидномаргинализовање
мисаоних токова који потичу одПлатона иАристотела, а

8 Упореди:Die drit te Kul tur,p.34.
9 Једанодаутора‘трећекултуре’,ЛиСмолинг,овурелацијуизмеђуфи

лозофијеинаукеизражаванаследећиначин:„Кадасамврлооптими
стичан, ја запажамнекуврступрепородаприроднофилозофскетради
ције,којасе,међутим,засниванаједнојновојслицисветакојајесасвим
другачијаодсликекојусуималифилозофиприродеу17.веку.”,исто.
Претходносамиздвојилаосновнекарактеристикеовеновесликесве
та,и,немасумњедасеонаразликујеодседамнаестовековногсхватања
природе,али,упогледуодносаизмеђуфилозофијеиприродненауке,
сличностјевишенегоуочљива.
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који судо тадаубитномобележавали западномишљење.
Учењеоидејамаскупасасупстанцијалнимформамаскоро
потпунојестављеноустранукадајезавладалоновотума
чење системаприроде.Ни самЛајбниц који је свесно те
жиодасепоновонадовеженагрчкуфилозофијуикојијеу
својиммонадамапоновооживеоаристотеловскеентелехије,
монадеразумевакаонекуврступоследњихделовацелине
природе,анекаологичкесуштине.Исходиштењеговефи
лозофијекојеодређујењеговетемељнепојмове,одређеноје
крозприроднунауку,исасвимјевидљиваједнајединствена
тенденцијадаметафизикаизрастаизприродненауке,ане
изослањањаналогику.Заседамнаестовековнуметафизику
можесерећидајепододлучујућимутицајемприроднена
уке.Односизмеђуфилозофијеиприродненаукедобијане
штодругачијикарактеруКантовојкритичкојфилозофији,
која,свакако,јестеокренутанауцисвогвременаикрозана
лизуњенихкатегоријаиисказапокушавадаутврдиуслове
могућностисвакогсигурногсазнања,алиукојој,истовреме
но,наукаимаамбивалентнупозицију:наукасеистовремено
појављујеикаосазнајниузор,алиикаосазнајнатворевина
којојјепотребнофилозофскоутемељење.КантиуКри ти ци 
чи стог умаиуКри ти ци мо ћи су ђе њауспевадахармонич
но одржиоба схватањанауке,међутим, чини се да је ово
изворкаснијихдивергентнихструјаусхватањуприродена
уке.ВећкодФихтеасесвевишенаглашавадругиаспектна
рачунпрвог,наиме,иакосеФихтепозивананауку,конкрет
нонагеометрију,каонаузорупогледуевидентности,само
филозофијаимаприступизворномактусазнањанакомесе
засниваинаучносазнање.Оноштојејошважнијејестечи
њеницаданикодједногникоддругогнаукавишенеможе
битинепосреданизворсликесветакојуфилозофијаследи.
Оватенденцијаћеумногимважнимфилозофскимшколама
постајатисвенаглашенија:разликеизмеђуфилозофијеина
укећепостатитаконачелнедаћетокомдугогпериодаједна
другусамодоводитиупитање.Чинисе,међутим,даакту
елнакретањаопетотварајумогућностједногкомплекснијег
иплоднијегдијалогаизмеђуфилозофијеиприродненауке
чијирезултатћебитиспецифичнасинтеза,помногочему
упоредивасаономседамнаестовековном.

Природа односа који се успостављају између филозофи
јеинаукеврло јасносеможеишчитатииизразвојапоје
диначнихфилозофских дисциплина и туможемопронаћи
јошједанаргументуприлогтезидаприроднанаукаможе
опетпостатиизворфилозофске слике света и човека.На
чиннакојисефилозофијанаукетрансформисалатоком20.
векајеједаноднајбољихпримера.Филозофијанаукетоком
неколикодеценијасвогразвојабила јеусмеренауглавном
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наметодолошкапитањакојасусепостављалаувезисана
уком,афизикајеважилакаоједина„тврда”наука,какосе
тоусавременомжаргонукаже.Другимречима,физика је
јединазадовољавалапретпоставкекојејеуфилозофијуна
укеунеологичкиемпиризам,атозначидајепредстављала
типзнањакоји јебиослободанодметафизичкииеписте
молошки сумњивихпојмова10.Филозофија науке је у овој
фазисвогразвојасветиповезнањапокушаваладаредукује
наонајкојиналазимоуфизици,итимеје,парадоксално,у
извесномсмислупресецалавезуизмеђуфилозофијеина
уке. Тек одмомента када сефилозофија поново окренула
решавању концептуалних проблема везаних за конкретна
научнапитања,онајепоноводобилаприступнауцикаоиз
воруувидаодфилозофскогзначајаиотворилапутзаједну
обухватнутрансформацијупојединихфилозофскихдисци
плина.Довољнојепоменутисавременутенденцијунатура
лизмау епистемологијии етици,паданамбуде јаснода,
иаконаукаможданеможенепосреднодапружиодговоре
нафилозофскапитања,овапитањаникаконемогудабуду
разрешенамимонауке.

Каквунам,коначно, сликусветаичовеканудитрећакул
тура?Схватањесветакаопроменљивогикомплексногиз
гледаданамнамећенерешивепроблеме:плуралностпер
спектива,одкојихсунекемеђусобнонеспојиве,нарушава
јединственост човековог саморазумевања.С друге стране,
сликачовекакојауспевадаизбегнеоветешкоћетоликоје
уопштенаи сиромашнада вишеништаважнонеможеда
намобјасни.Али,заштоуопштеонашемразумевањусвета
ичовекаговоримоутерминимасликеиперспективе?Упра
во за неке однајзначајнијихпредставника11 треће културе
идејапроменеперспективебилајеодлучујућазаформули
сањеновеконцепцијезнањакојутрећакултурапредставља.
Адекватностсликекојупоседујемоосветузависиодаде
кватностиперспективеукојојсветпосматрамоиодтогада
личињеницеможемодаопишемонанеутраланначин.Један
одважнихутицајаприродненаукенафилозофијуможеда
севидииутомештонеутралност(перспективатрећеглица,
какоДенеттоназива)постајенезаобилазан захтевкојисе
постављаифилозофији.Одистинскогдомашајаовеидеје
зависи, заправо, имогућност једне обухватне, синоптичке
сликечовека.

10Sarkar,S.andPfeifer,J.(eds.)(2006)The Phi lo sophy of Sci en ce,NewYork,
p.556.

11Dennett,D.C.(1991)Con sci o u sness Ex pla i ned,NewYork,Boston,London,
p.66.
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‘Си ноп тич ка’ пер спек ти ва тре ће кул ту ре

Основнообележје„појавнесликечовека”12,каоисликечо
векакарактеристичнезафилозофскутрадицијукојасебеод
ређујекаоphi lo sop hia pe ren nis јестедаонсебеидругевиди
каоличности.13Наовомодносузаснивасењеговотумаче
њесвета,апојамличностијебазичанинеподлежедаљој
анализи.Слободавољеиодговорностзасопственепоступ
ке су неки од незаобилазних елемената оваквог схватања.
Садржајичовековесвестиизражавајусеупојмовимапутем
којихонможенаодговарајућиначиндапредставидогађа
јеусвету.Оноштоје,међутим,одпосебногзначајазаову
сликујестедасесветуњојпредстављаонакокаконамје
ондаткрозсадржајенашесвести,даклеубитномвезанза
опаженеобјекте.Научнетеорије,насупроттоме,постулира
ју„објектеидогађајекојинемогудасеопажајудабиоб
јасниликорелацијеизмеђуонихкојимогудасеопажају.”14
Дакле,разликаизмеђупојавнеинаучнесликечовекаможе
да се сведе на следеће: прва концепција се ограничава на
оноштоможедасекажеодогађајимадоступнимопажању
иинтроспекцији,докдругапостулиранекедогађаједаби
објаснилаонекојисунамдоступниунутарпојавнеслике.У
овојдругојконцепцијичовексесхватакао„физичкисистем
састављенодједноставнихкомпоненти”15којесуспојенеу
врлокомплексансистем,конструисаннаосновугенетичког
планакоји је селектовануеволуцијиподутицајеммного
бројнихсрединскихваријабли.Дакле,унаучнимтеоријама
сечовексуштинскипојављујекаообјект.Утаквојперспек
тивисенијезикнипојмовнаструктураменталнихдогађаја
непретпостављају,већсетумачекаорезултатдугогеволу
ционогпроцесаиразвојакојијегрупнифеномен(нпр.плес
пчеле као облик комуникације који еволуционо претходи
људскомјезику).

Покушаћудауосновнимцртамапредставимпроблемкоји
је, из сасвим разумљивих разлога, нарочито важан и чије
сагледавањеизперспективе„еволуционеидеје”којапред
ставља један од најзначајнијих елемената концепције тре
ћекултуредобија једноновозначење.Овакраткаанализа

12Анализакојаследиослањасенаразликовањеизмеђупојавнеинаучне
сликечовека(ma ni fest and sci en ti fic ima ge of man)којејеувеоамерич
кифилозофВ.СеларсусвомесејуФи ло зо фи ја и на уч на сли ка чо ве ка
(1963).Мотивразличитихсликачовеканаконњега јепостао једанод
доминантнихуамеричкојфилозофији,каоипокушајдасепронађемо
гућностуједињавањаовихслика.

13Упореди:Sellars,W.исто,стр.18.
14Исто,стр.19.
15Исто,стр.29.
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требало би да илуструје тешкоће са којима смо суочени
каданастојимодауоквирунаучнекултуреартикулишемо
јединственусликусветаичовека.Радисеопроблемуал
труизма.Антрополошкепредставетрадиционалноукључу
јумоменатразликовањадобраизла:човексеодживотиње
разликује,измеђуосталог,ипотомештознаштаједобро,
аштазло.Чињењедобрауљудскомсветујевисоковредно
вано,нарочитоакоимплицираизвеснеличнештете.Алтру
изам, сасвим сигурно, чини највреднији део нашељудске
самосвести.16Питањеје,међутим,далиисликачовекачије
обрисеналазимоуеволуционојбиологијиизгледаовако?У
научнојслициреалносталтруизмасенеоспораванепосред
но.Дакле,несумњивопостојепоступцикоје смоспремни
даокарактеришемокаоалтруистичне.Али,оноштојено
воједасеовипоступципосматрајуитумачеискључивоу
категоријама својихефеката.Дабисморазумелипроблем,
неопходно једаукраткоразмотримоспецифичностеволу
ционистичкогобјашњења.Наиме,овообјашњењепочивана
принципуприроднеселекцијеиононам,начелно,упогледу
алтруизмаговориследеће:акоприроднаселекцијафавори
зује јединке савишомадаптивномвредношћу, тј. онекоје
поседују особине које им повећавајушансе за преживља
вањеиразмножавање,аалтруистичнимчином,подефини
цији,повећавамоадаптивнувредностдруге јединкенара
чунсвоје сопствене,логично јеочекиватидаћеприродна
селекцијададелујепротивалтруизма.Чињеницапостојања
алтруизма уљудској заједници, додуше, немора да пред
стављапроблемкојисеопиресвакомобјашњењу:украјњој
линији,увекможемодапосегнемозатрансцендентнимиз
воромкојинамљубавпремаближњемналажекаонајвиши
изразљудскостии специфичнеразличитостичовека у од
носу на друга природна бића.Али, еволуциона биологија
суочаванассапитањемнакојенијетаколакоодговорити:
наиме,понашањекојеможемоданазовемоалтруистичним
срећемоикодживотињакаквесусоцијалниинсекти,каои
кодвишихпримата.

Филозофиинаучницисуовајпроблемпокушавалидараз
реше на различите начине, пре свега разликовањем пси
холошког од еволуционог алтруизма. Док у случају пси
холошког алтруизма имамо свесну намеру да унапредимо
интересенекедругеличностинарачунсвојихсопствених
интереса, биолошки алтруизам односи се искључиво на

16Постоје,наравно,ифилозофикојисуизразличитихразлогаалтруизму
приписиваливрломалувредност,каоштосуКантиНиче,аличинисе
датоипакнијебитнијеутицалонанашеуобичајеновисоковредновање
алтруизма.
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последицепоступакаињиховеефектенаадаптивнувред
ностјединкикојечинеипримајуалтруистичанакт.Напрви
поглед је јаснода јеовакавначинпосматрањау значајној
супротностисанашоминтуицијоминашимсклоностима,
јерсмонавиклидаљудимаприписујемонекуинтринсичну
вредностнезависноодспецифичнихефекатањиховихпо
ступака:такосеособиприписујуморалниквалитети,нпр.
доброта,затоштојенаодређениначиннастројена,анезато
штосвињенипоступциимају„добре”ефекте.Оноштонас,
заправо,уовомслучајуиспуњаванелагодомјемогућаве
заизмеђуеволуционогалтруизмаипсихолошкогалтруизма
којиимаморалнозначење.Ниприговорантропоморфизма
уовомслучајунезначимного:нијеважнодалинекипојам
можемодаприменимосамонафеноменекарактеристичне
заљудскодруштвоилиинаорганизацијуживотињскихза
једница,већдалиможемодаимприпишемоморалнозначе
њекаквоонипримарноимајуупрвомслучају.

Топостајесасвимјаснокадаимамоувидуједноодмогућих
еволуционистичкихтумачењапостанкаморала.Наиме,ако
јеутокуисторијеприродесачуваносамооноштојеадап
тивно,ондајеиалтруизамкојијесачуваниразвијенморао
даима адаптиван смисао.Али, како алтруизамкоји значи
увећањетуђихшансизапреживљавањенарачунсвојихсоп
ствених,можедасетумачикаоадаптиван?Одговоркојисе
намећеједајеалтруизамнештосасвимдругоодоногашто
себиуобичајенопредстављамо.Парадоксално,онбиморао
дабуденекаврстасебичности.Акоовуаналитичкусхему
применимо на релацију између родитеља и деце, која се
обичносхватакаоизразнесебичности,баремштосетиче
родитељскихпоступака, добијамо следеће тумачење: иако
секаородитељипонашамоалтруистичнопремасвојојдеци
(инашисвеснимотивисуалтруистични),ми,заправо,натај
начинрадимоукористсвојихгенакојисеналазеутелима
нашедеце.Занашегенејекорисниједасепонашамоалтру
истичнопремателимаукојимасеониналазе,негодасепо
нашамокомпетитивно.17Уколикоовојситуацијипокушамо
дадамоопштезначење,нашисвесниалтруистичнимотиви
постојесамозатодабидавалиподстицајнашимсебичним
диспозицијама.Природанасјеобликовалатакодаверујемо
удезинтересираниморалникодкојинамналажедапома
жемодругима,аморалјеилузијакоја јенеопходнадаби
смобилинаведенинакооперацијууситуацијамаукојимаје
онакориснијаодсебичногпонашања.Укључивањеммотива
илузијеисамообманепремошћујесејазизмеђухетерогених

17Trivers,R.(2002)Na tu ral Se lec tion and So cial The ory: Se lec ted Pa pers of 
Ro bert Tri vers,OxfordUniversityPress,р.56.
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подручја природе и морала и предупређује се евентуални
приговорнатуралистичкегрешке:природајетакојајеобез
бедилаилузијучовековеморалнеаутономиједабињегово
деловањеускладусасопствениминтересимаучинилаефи
каснијим.18Интуитивнаодбојносткојуосећамопремаова
квомпокушајуобјашњењаљудскогморалаислободевоље
каоилузијекојајенеопходнадабисмосебично,тј.адаптив
нопоступали,почива,свакако,инанашојдубокојпотреби
дазаистабудемодобриисаосећајни,анедасамотакоде
лујемо.Алтруизамсеуправоиобјашњаваизостанкомкал
кулисања.Међутим,наукајенедвосмисленопоказаладасве
оношточиничовека стојиу суштинској вези сањеговим
еволуционимразвојемидафилогенетскаперспективаможе
битиодизвесневажностиизаразумевањењеговихморал
нихвредности.Наиме,акосунашедиспозициједасемо
ралнопонашамодонеклеусловљенеинашимеволуционим
наслеђем,ондаипитањеоморалуморададобијеновуфор
му:какосмо(каоврста)моглиданаучимодабудемобољи?

Моћприродненаукедатрансформишенашетрадиционал
непредставеонамасамимаиосветучиниседајесасвим
недвосмислена,или,барем,многоизвеснијаодњенемоћи
данепосреднопружиодговоренафилозофскапитања.Ме
ђутим,иаконеможемодабудемопотпуниоптимистиупо
гледумогућностипомирењауобичајенеконцепцијечовека
санаучнимразумевањемљудскеприроде19,блискостфило
зофијеинаукекојасенегујеутрећојкултуриобезбеђујенам
да се ослободимо тобожкохерентне, а заправо врлореду
кованесликечовекакојунамнудихуманистичкиопседну
та „другакултура”.Аослобађањеодилузиједапоседује
мопотпуно знање свакако је незаобилазна етапа у нашем
истраживањусвета.

18Елементсамообманеконститутиван јеиуНичеовомобјашњењухри
шћанскогморала.Илузијаикодњегатакођеимавиталникарактер,јер
хришћанин, односно човек ропског морала само под претпоставком
сопственог моралног савршенства, које укључује и љубав према не
пријатељу,можедапреживиуконфронтацијисааристократомидага
савлада.Некиодзначајнихфилозофабиологијесклонисудаморали
идеју слободе воље тумаче као корисну,штавише неопходну илузију.
Упореди:Ruse,M.andWilson,E.O.TheEvolutionofEthics, in:Phi lo
sophy of Bi o logyed.Ruse,M.(1998)NewYork,p.316.

19Zawidzki,T.(2007)Den nett,Oxford,p.153.
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THETHIRDCULTURE:PHILOSOPHYANDSCIENCE

Abstract

Thephrase‘thirdculture’wascreatedtodenoteactivitiesofscientists
andphilosopherswho try to articulate philosophical questions based
on the results of natural sciences and to provide answers under the
framework of naturalism. The aim of my paper is to analyse the
most important aspects of the third culture and some philosophical

implicationsofthatconception.
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ТРАДИЦИОНАЛНА 
ВЕРСКА КУЛТУРА, 

НАРОДНО И ОФИЦИЈЕЛНО 
ПРАВОСЛАВЉЕ

Сажетак: Ре ви та ли за ци ја офи ци јел ног пра во сла вља је про цес ко ји 
те че па ра ле но са ре ви та ли за ци јом на род ног пра во сла вља и народне 
побожности. При мат јед ног у од но су на дру го за ви си од ни за фак
то ра, дру штве них и по ли тич ких окол но сти, као и кул тур них пре фе
рен ци ја. Ре цеп ци ја и ин тер пре та ци ја по ру ка пра во слав не цр кве се 
огледа у при бли жа ва њу цр кве ном пра во сла вљу по све ће них вер ни ка, 
док ве ћи на де кла ра тив них вер ни ка на сво је вр стан, се би свој ствен, 
на чин усва ја, раз у ме ва и ин тер пре ти ра пра во слав но уче ње, цр кве на 
пра ви ла об ред ног по на ша ња, пра во слав не мо рал не нор ме и зна чај 
ре ли ги је у сва ко днев ном жи во ту. 

Кључнеречи: народна побожност, народно православље, верска 
традиција, ревитализација религије, верски синкретизам

У социјалистичком периоду нашег друштва религија је
проглашена за приватну ствар и толерисано је испоља
вање религиозности унутар породице и цркве за оне који
нису били члановиКомунистичке партије.Међутим, дру
штвенадимензијацрквеногправославља јебилапотисну
та и стигматизована.1 Временом су народна религиозност,

1 Текст је рађен у оквиру два пројекта која финансира Министарство
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у циклусу
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народно православље, традиционални обреди и веровања
замењиванипрославамасоцијалистичкихпразника.Многи,
иначерелигијски,обредисупрофанизованиисведенинани
вопоштовањакултурнетрадиције,акаотаквисусевременом
свели на редукован облик. Народна религија, превасходно
ритуалистичка,одржаваласеиусоцијалистичкомпериоду,
очемусведочеибројнаетнолошкаистраживања.Оживља
вањеправославља,започетоуСрбијикрајемосамдесетихго
динапрошлогвека,унајмањојмерисеревитализовалокао
црквеноправославље,очемупосебносведочеистраживања
ДушанаБандића.2Његоватезаонародномправослављу,које
сеу сферирелигијскогмишљењаодликујепоједностављи
вањемцрквеног православља, а у сфери религијског пона
шања се јавља као необавезна, неконвенционална верзија
православљакојепрописујецрква,иданасналазисвојеме
сто каонајсажетијиприказ односапремарелигији великог
дела грађана Србије који се изјашњавају као религиозни.
Међутим, рецепција и интерпретација порука православне
цркве,такођедоживљаваизвеснепромене.Онесеогледајуу
приближавањуцрквеномправослављукодпојединихкатего
ријастановништва,илитачнијекатегоријипосвећенихвер
ника,доквећинадекларативнихверниканасвојеврстан,себи
својствен,начинусваја,разумеваиинтерпретираправослав
ноучење,црквенаправилаобредногпонашања,православне
моралненормеи значајрелигијеуопштеуњиховомсвако
дневномживоту.Народноправославље,какводанассреће
момеђустановништвомуСрбији,мождасеможеозначити
синтагмомкоју бисмопозајмили одГрејсДејви као ве ро
ва ње без при па да ња, у значењу веровања без припадања
званичној цркви као институцији.Међутим, када је реч о
специфичностима у контексту друштвених и политичких
догађајаипромењенихоколностиупоследњихдвадесетак
година,адекватнијејеговоритиопри па да њу без ве ро ва ња.3
Наиме, присутан је раскорак између конфесионално изја
шњенихверникаионихкојисусесамоидентификоваликао
религиозни, дакле, ониприпадајуправославној конфесији
али не исповедају православну веру.Верници, каошто је
познато,конфесионалнуприпадностнеповезујунужноса

пројектногфинансирањаод2011.до2014.године:првипројекатноси
евиденциониброј177018адруги179049.

2 Бандић,Д. (1992)Онародномправослављуданас:истраживањаува
љевскомикрушевачкомкрају,Ет но ан тро по ло шки про бле ми св.9,стр.
6369;Бандић,Д.(2003)ВерскиидентитетсавременихСрбау:Тра ди
ци о нал но и са вре ме но у кул ту ри Ср ба,посебнаиздања,књ.9,Београд:
САНУЕтнографскиинститут,стр.1323;Бандић,Д.(2010)На род но 
пра во сла вље,Београд:БиблиотекаXXвек

3 Davie,G.(2005)Re li gi ja u su vre me noj Evro pi: mu ta ci ja sje ća nja.Zagreb:
GoldengmarketingTehničkaknjiga
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личномрелигиозношћу,такодасеунаучнимистраживањи
мапоказујевећибројконфесионалниходрелигиознихвер
ника.Конфесионалнаприпадностсекодвећинеграђанапо
везујесакултурномтрадицијомиетничкомприпадношћу,
такодајемогућеизјаснитисекаонерелигиозниправосла
вацалиикаоправославниатеистиагностик.4

Традиционалнарелигиозност,уконтекстуобнављањарели
гијеуСрбијиподразумева,ритуалистичкурелигиозностили
поштовањетрадиционалнихобреда,самањимприсуством
елемената црквене религиозности и религијског искуства,
каоидругеобликенецрквенерелигиозности.Истраживања
показујудајепериодсоцијализмаубившојЈугославијибио
карактеристичанпо такозваној обреднојилиритуалистич
којрелигиозности,то јестда јеутомпериодубиладоми
нантнавезаностзаправослављекаотрадиционалнукулту
ру,којасеизражаваипоштујекрозобреднеформе.Етноло
шкаиантрополошкаистраживањапоказујудасународна
религиозност и народно православље задржали, посебно
у сеоској средини, своја традиционална обележја, незави
снаодофицијелногправославља,будућидаСрпскаправо
славнацрква,ослабљенауовомпериоду,нијеизпознатих
разлогамогладаостваривећиутицај ународу.Упостсо
цијалистичкомпериодуучествовањеурелигијскомживоту
заједнице на традиционалан начин претрпело је значајне
промене.Социолошкаистраживањаукључујуииндикаторе
традиционалнепартиципацијекаорелевантандоказнима
теријалорелигијскимпроменама,5јерсууправоонезапоче
лемасовнијимпрактиковањемтрадиционалнихобреда.Не
сумњиво,пресуднуулогуималајеидруштвенополитичка
ситуацијакојаједопринелајачањунационалногидентитета
кроз религијску идентификацију. Истраживања појединих
аутора се заснивају на разликовању обредних радњи, као
показатељатрадиционалнихитакозванихактуелнихоблика
религиозности,којиподразумевајуобреднерадњекаошто
суодлазакналитургију,причешћивање,исповедање,моли
тва,пост,похађањеверонаукеилисамосталноучењевере
обично кроз популарну теолошку литературу и часописе,
давањеприлогацрквииактивностуживотуцркве.Инди
каторитрадиционалногобликарелигиозности, каоштосу

4 Благојевић, М. (1995) При бли жа ва ње пра во сла вљу, Ниш: Гради
на; Blagojevic, M. Contemprorary Religiousness of University Students
andDesecularizationofSerbianSociety in: (Post)Sekular turn: Religious, 
Moral and SocioPolitical Values of the Student Population in Serbia,eds.
Blagojevic,M. JablanovMaksimovic, J. and BajovicT. (2013) Belgrade:
CES,KonradAdenauerStiftugnandSRES

5 Благојевић,М.(2003)РелигијскаситуацијауСРЈугославији:Ревитали
зацијарелигијскогпонашањаиверовања,Те мег.XXVII,бр.4,стр.527.
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крштење,венчање,сахранапокојника,крснаслава,славље
њеверскихпразника,уздржавањеодрадазавремепразника
ипоседовањерелигијскихсимбола,честосуконформистич
когкарактера,тејеотежаноустановитирелигијскумотива
цију,алиниовеиндикаторенесмемозанемаритиуистра
живањуревитализацијерелигије.Сдругестране,набројани
показатељиактуелневезаностизарелигијусумањеподло
жни конформизму, јер немају наглашену обичајну норму
средине,абудућида јеречонепрофанизованимрадњама,
њихово обнављање и практиковање на црквено прописан
начинбимогловеродостојниједаукаженаревитализаци
ју религије уширимразмерама.6Критеријум за утврђива
њерелигиозностиумногимсоциолошкимистраживањима
акцентујеиспитивањеактуелневезаностизарелигију,што
увећинислучајеваподразумеваистраживањецрквености.
Управосевеоманискирезултатиповраткарелигијиицркви
наводеупојединимстудијамакаоквазиревитализацијаре
лигије,јерсудекларисанивернициувеомамалојмерире
довноприсутниналитургији(редовно9,8%;једномдодва
путамесечно7,3%);уопште,малопосећујуцркву,немоле
середовно,постесамозавеликепразнике,реткосеиспове
дајуипричешћују.7Европскоистраживањевредности2008.
године,првипутспроведеноуСрбији,показујеједаннео
чекиванипроблематичанрезултаткојијеусупротностиса
другим истраживањима  веома низак ниво посете цркви,
вишеодједномнедељно1,6%,докјенајвишинивопосеће
ностизаверскепразнике34,0%.Заправославневерникеу
Србији,чакионекојебисмомоглиданазовемоцрквеним,
посвећенимверницима,већизначајизначењеимајуходоча
шћанегоприсуствонанедељнојлитургији,веровањаипо
штовањесветитеља,Богородице,чудаичудеснихдогађаја,
негопознавањеипоштовањеправославнихдогмииканон
скихпрописа.Народноправослављејеконцепткојидоводи
упитањепостојањецрквеногверникауинституционалном
виду,јерисхватањецрквеностиупраксијепреобликованоу
народносхватањеиинтерпретације,којимасерелативизују
црквеноучење,канонскаправилаипрописи.Истраживања
показују да су православни верници уСрбији, како су их
уранијимстудијаманазивали„обредниверници”,заправо
верницикојиунајвећембројуодлазеуцрквуувремевели
кихпразника.Веомаслабодзивкадајеречоредовнимпо
сетамацрквенихслужбитакођеговориопромењенојслици

6 Исто.
7 Ре ли ги о зност у Ср би ји 2010: ис тра жи ва ња ре ли ги о зно сти гра ђа на 

Ср би је и њи хо вог ста ва пре ма про це су европ ских ин те гра ци јауредила
Младеновић,А.(2011)Београд:Хришћанскикултурницентар:Центар
заевропксеинтеграције,ФондацијаКонрадАденауер.
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религиозности, ане, каоштосе тообичнообјашњавало,о
смањењубројарелигиозних,говоринам,дакле,опроменама
утипурелигиозностикојивишеодговарасавременомчове
ку.НалетоваиТомкасматрајудасекритеријумпосећивања
црквенеможеприменитинаправославневернике.Редов
ноприсуствовањелитургијиуправослављунијеобавезно,
маколикобитосвештеницижелели,анеспаданиунави
ке верника.Налетоваистиче великоприсуство верника за
празникеутокугодине,такодасекритеријумнедељноги
месечног присуства не може подједнако применити и на
православневернике.Проценатонихкојипосећујуцрквуу
времепразникаједалековећиодпроцентапосетеверникау
токумесецауСрбији.Налетова,аргументовано,упоређује
резултатесакатоличкимземљамакаоштосуПољскаиХр
ватска, гдепроценатпосетаверникацрквиу токумесеца,
знатнопремашујепроценатпосетаувремепразника,зала
жућисезафлексибилнијуприменукритеријумаиндикато
рарелигиозностинаправославнепросторе.8Утомсмислу,
специфичност православних верника у Србији је да при
суствују прославама празника у црквама и манастирима.
Сведоцисмода јеу томсегментуревитализацијарелиги
јеуСрбијиинајвидљивија,крозмасовноокупљањеире
дове верника дуге километрима, на пример, испред цркве
СветеПеткенаКалемегдану,илииспредцркавазбогузима
њабогојављенскеводице.

Посетацрквиједанпутнедељно,штопредстављазваничну
православнунорму,неподударасе,даклесапраксомвећи
неверника.Сличнаситуацијајеиудругимправославним
земљама,пасепоједининаучницизалажудасеправослав
нимверницимасматрајуоникојисетакоизјашњавају, јер
се православље заснива на опредељењу а не на формал
нимритуалимаипракси.9Узимајућиуобзирспецифично
стиправославља,мислимодабинепостојањенекогближег
критеријумауодређивањурелигиозностиукључилосвено
миналне верникеилиизједначилорелигиозност са конфе
сионалнимопредељењем.Православнапраксапреовлађују
ће празничне посете цркви део је традиционалне народне
културе,иутомсмислусе,ипак,неможесматратинајре
левантнијимпоказатељемрелигиозности.Верскапраксаје
знакспољашњерелигиозностииможебитизнакоданости

8 Naletova, I. (2009)OtherWordlyEurope?Religionand theChurch in the
OrthodoxAreaofEasternEurope.Re li gion, Sta te and So ci ety,Vol.37.No4,
р.387.

9 Титаренко,Л.РелигијауБелорусији,у:Мо гућ но сти и до ме ти со ци јал
ног уче ња пра во сла вља и пра во слав не цр кве,уредилиЂорђевић,Д.Б.и
ЈовановићМ.(2010),Београд:ФондацијаКонрадАденауер,стр.295.
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традицијииобичајима,анеизразунутрашњегверскогуве
рењаиаутентичноискуствовере.Обнављањемногихсео
скихицрквенихпрослава,највећиххришћанскихпразника
савећимучешћемверникасвакакојепоказатељпрепорода
народнерелигиозности,народнеинтерпретацијеправосла
вља,која јеусловљенацелокупнимдруштвеним,политич
кимиекономскимконтекстомпостсоцијализма.Традицио
налнопрослављањепразника,иакобитребалодаиманагла
шенурелигијскукомпоненту,идаље јеусенцисоцијалне
конотацијепразника,породичног заједништва,обнављања
иучвршћивањадруштвенихвезаипотврдеконфесионалне
припадности.Празничниодлазакуцрквузадовољаванеке
нерелигиознепотребе.Црквапостајемодерноместопоро
дичнихсусрета,вечерњегизласка,представеиспектакла.С
другестране,обнављањепрослављањанајвећиххришћан
скихпразникаудомовимадекларативнихправославацаче
стоимауправонационалнуипрофанудимензију.Славље
њеверскихпразника,којејепоЂорђевићевимистражива
њима,токомосамдесетихгодинабилоприсутнокод57,9%
испитаника,показуједаје,уодносунаосталеиндикаторе
религиозности,прослављањецрквенихпразникабилоунај
већојмери задржано и у социјализму.10Практично,могли
бисмодазакључимодасе,већпочеткомдеведесетихгодина
прошлогвека,обреднапраксавезаназаверскепразникеу
извесној мери ревитализовала, јер истраживања показују
дајеутомпериодупразникеславило93,3%испитаника.11
Дакле,наглискокпрослављањапразникајевидљиводде
ведесетихгодина,нарочитоодпочеткаратованапростори
мабивше Југославије, а константапрослављањапразника
јеприсутнаиданас.БожићуиУскрсунајвишесепридаје
значајзбогизраженесоцијалнекомпоненте,тосунајрадо
снијипразнициприликомкојихсепородицаокупљаокотр
пезе,усвечанојатмосфери,азначепотврђивањеиразвијање
хармоничних односа и блискости. Масовно оживљавање
прославе породичне славе, које је започело крајем осам
десетих а нарочито током деведесетих година XX века,
данассевезујезавишеод90%становникаизначипотврду
националног,личногипородичногидентитета.Породична
славајесимболичкикапиталкојисепреносигенерацијама
али у савременом културном контексту постаје посебна
вредност којом се постижеместо у друштву.Конструишу
серазличитимоделисвечаностиподутицајемдоминантне
конзумеристичкекултуре.

10Ђорђевић,Б.Д.(1984)Бег од цр кве.Књажевац:Нота
11Благојевић, М. (1995) При бли жа ва ње пра во сла вљу, Ниш: Градина,

стр.59.
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Уодносунасоцијалистичкипериодповећаосеибројцркве
нихверника,онисунајредовнијиналитургијамаиусвим
аспектимарелигијскогживота,азбогизузетнепосвећености
вериадекватнијеихјеназватипо све ће ним вер ни цима.Њима
јепознатаважностлитургијекаонајсажетијегприказаСве
тог писма, дијалога између свештеника и верника који се
врши пред самим Богом, црквена тумачења и објашњења
иконографијесимболикеизначењалитургијеисвихобреда
уцркви.Традиционалнепразникеславепоштујућицркве
направила,например,окопрославеславе,ношењаколача
уцрквуидруго. Заревитализацијурелигијенајзначајнија
јепроменаодносапремарелигији,кадаодформалногили
номиналногприпадникарелигијскетрадицијепостајевер
никкојиинтензивнијеучествујеурелигијскојпраксиикада
религијскипогледнасветзначајнијеутиченасвакодневни
животтеособе.Конверзијаизатеистичкеоријентацијеуте
истичкутакођејезначајанобликконверзијеупостсоцијали
стичкомпериоду.Примаранинајприсутнијиобликконвер
зијејеодневерујућегуверујућег,однерелигиознеурели
гиознуособу.Подконверзијом,преобраћењемилиобраће
њемсеобичноподразумевапроцесукојемособаприхвата
одређенуверску,филозофскуилиполитичкудоктринукоја
муранијенијебилапознатаиликојамунијебилаприхва
тљивакаосветоназор.12Преображајуверисекодједногде
лановихверникадесиоуследкризнихживотнихситуација:
болести,трагичнихдогађајаупородици,најчешћеизненад
несмрти,тешкихемоционалнихкриза,економскихкризаи
незадовољства.

Веровања и религијска пракса великог броја верника
нису кохерентни, чак и код појединих црквених верника,
приметан је синкретизам православља и нехришћанских
веровањаипракси.Веровањеумагију,посебноцрнумаги
ју,умогућностдасенатајначиннанесезлоилиостварине
кипосебанинтерес,каоиверовањеулечењепутемврачањаи
бајања,деосутрадиционалненароднепобожностиипраксе
народнерелигије.Народнарелигија,унајопштијемсмислу
оноуштаљудистварноверујуинакојиначинсерелигиј
скипонашају,разликујесеодверовања,обреда,симболако
јенудиикакоихпрезентујеофицијелнацрква.13Побожност
„обичногнарода”огледаласе,измеђуосталог,усакралној

12Кубурић, З. Обраћење у религију која ти проговори, у:Кон вер зи ја и 
кон текст: Те о риј ски, ме то до ло шки и прак тич ни при сту пи ре ли гиј ској 
кон вер зи ји,уредилаКубурић,З.иСремац,С.(2009),НовиСад:ЦЕИР,
стр.20.

13Бандић, Д. (1997) Српски сеоски свеци у:Цар ство зе маљ ско и цар
ство не бе ско,Огледионароднојрелигији,Београд:БиблиотекаXXвек,
стр.267278.
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категоријинароднихверскихобичаја,магијскојпракси,кул
тусветацаисвечаностимасеоскогзаштитника,традицијии
заједништву,очемурелевантнерезултатепружаетнолошка
иантрополошкалитература.Народнарелигијаједосреди
непедесетихгодинабилапревасходнорелигијасеоскогста
новништаалиубрзојепренетаиуурбанесредине.

У сеоским срединама се обнављају колективни обреди,
заветинеицрквенеславе.Увеликомбројусела,например,
општинеКњажевацобновљенесусеоскецркве,аиниција
тори обнове већине цркава су били активни верници, по
јединци који у томе виде обнављање и чување културног
наслеђа,иуспешнипривредници.14Посебносусеуобнови
иодржавањуцркаваиздвојилипосвећениверници.Прику
пљањесредстава,личноангажовањеуобновидоживљавају
као„позив”којизањихзначи,несамоповратаквери,већи
потврдудасубашониизабранизатусветудужност.

ПримерпосвећенихверникакојисуосетилипозиводБога
јепримерпосредованекомуникацијекојаихобавезуједана
различитеначинеслужеБогу,билодаодржавајуиобнавља
јуцркве,локалнасветаместа(крстове),подстичуобележа
вањецрквенихпразникалитијаиосвећењекрстовапосве
ћенихсветитељимазаштитницима.Међутим,уобнављању
сеоског религијског живота и даље учествује мањински
део становништва, иначе девастираних села са претежно
старачкимстановништвом.Оваосвећењаистовременовра
ћају мале сеоске заједнице реинтерпретацији сећања на
пресуднемоментеуњиховојпрошлости,којисупревладани
захваљујућипосредовањунатприроднесилеизраженекроз
светачкемоћи.Реинтерпретацијесузадржалеинехришћан
скеелементе,илињиховехристијанизованеваријанте,уве
ровањимаипраксилечењаиисцељења.Такође,онесуизраз
обнављањасоцијалнеикултурнемеморије,узчијупомоћсе
барпериодичноинтегришезаједница,повраткомисељених
члановаиобнављањемсећањаназаједништвоикултурну
традицију.Културнатрадицијалокалнезаједницеупросла
вљањусеоскихслава,заветинаипразникапосвећениходре
ђенимсветитељимау,селимасаиначемалобројнимстарач
кимстановништвом,обнављанајеоддеведесетихгодина.

Обнављање религије, нарочито народне побожности,
од деведесетих година XX века мотивисано је често

14На основу резултата теренских истраживања у Књажевцу и околним
селима;Радуловић,Л.Б. (2012)Религија овде и сада: Ревитализација 
религије у Србији, Београд: српски генеалошки центар  Одељење за
етнологију и антропологију Филозофског факултета, Универзитета у
Београду.
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индивидуалним доживљајем чуда, у том смислу, одговара
потребизарелигијомкаосредством„изравнеутјехе”,која
добија нову друштвену функцију, да доведе до овостране
човековесреће,причемусејаснозапостављањенапримар
нафункција, да води до оностраног божанског спасења.15
Православнацрквазваничнонеподржавадоживљајеиис
куствачудакојасуујавностипопрималачестоисензаци
оналистичку димензију. По правилу, за цркву религијска
конверзијамотивисана доживљајем чуда није прави израз
религиозности.

Религиозносткојуиндукујеверовањеучудаданасимасвоје
специфичностиуодносунадругеобликерелигиозности.У
великојмери,онапредстављаизразбуђењанародногпра
вославља,народнеинтерпретацијечудакојасеразликујеод
библијскеиканонске.Чудаимајупрвенственофункцијуда
приведуљудевери,даповерујууспаситељскумоћБогакоји
делујекрозИсусаакаснијеикрозсветитеље,његове„по
сланике”уовоземаљскомживоту.16Занародноправославље
јекарактеристичнанароднарецепцијаиинтерпретацијапо
рукаправославнецркве,великапосвећеностсветитељимаи
Богородици,практично,наосновуритуалнепраксеиверо
вањамноговећанегокадајеречоБогу.17Међутим,чудакоја
сеприписујусветитељимаканонскисеухришћанствунеиз
двајајукаоњиховеличнезаслуге,већсудиректнаилипро
дуженарукаБогаињеговеулогеспаситеља.Утомсмислу
се„нова”чудаиспитујуодстранецрквеиреткоприхватају
каоБожијеобјаве,односно,црквасенајшећенеизјашњава
далисуонаускладусаБожијомобјавом.Познатјепример
Међугорјаирасправекојасеводидеценијамаоуказањима
МајкеБожијеадаКатоличкацрквајошувекнијепризнала
илиприхватилачудакојасусетамонаводнодешавала.По
тврдамироточења неке иконе у православљу се тражи од
епископа,наиме,онпотврђујеаутентичност„мира”,уљасте
безбојнетечностипријатногмириса.Сааспектахришћан
скерелигијечудокаознакБожијегделовањајеускоповеза
носаживотимасветитељимаипрактичнојеједанодуслова
заканонизацију,односно,дасенекопрогласизасветитеља.
Народнапобожност,међутим,чешћезаслугеприписујелич
носветитељимаиБогородици.Житијасветитеља,укојима

15Mardešić,Ž.(2006)Povratakreligijeilinjezinaprilagodbasvijetu?u:Cr kva 
u svi je tu41(2),str.140.

16(Мк9.23;„Исусмурече:Кажеш:‘Акоможеш’!Пасвејемогућеоном
коверује”;Мк9.24Отацтогдететајеодмахповикао:„Верујем!Али
помозимидаимамвишевере!”)

17Бандић,Д.(2010)На род но пра во сла вље,Београд:БиблиотекаXXвек,
стр.1123.
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сеизмеђуосталогпомињу,алиувеликојмериинаглашава
јуњиховачуда,допринеласуразвијањукултасветитељау
православљу.Народна побожност изражена крозмолитве,
поштовањеиконаиславевезанајезапојединесветитељеи
Богородицу,међутим,међуњимаимаионихкојинисузва
нично канонизовани.Многобројни светитељи су практич
нонајпрепоштованиународукаосветитељиатеккасније
и званично канонизовани. Црква се не противи недавном
представљању патријарха Павла са светачким ореолом у
олтаруХрамаСв.ДимитријаусевернојКосовскојМитро
вици, као и нафрескама у храмовима уАустралији.Није
реткостиданасуправослављуданајпреверниципрогласе
некузначајнуличностзасветитеља,пасетекнаконнеколи
когодинаканонизује.18

Удомаћојетнологији,овеликомпоштовањукојенајшире
народне масе указују светитељима, углавном је писано у
складусамоделомохристијанизацијипаганскихверовања
идехристијанизацијиправославља.Образацкојисумноги
научнициусвојили,алинеидаљеразвијали,понудиојеЧај
кановићговорећиодвостукој,народнојицрквенојинтер
претацијихришћанскихсветитеља.Уоквирународнеинтр
претацијенекахришћанскабићасузадржалапаганскека
рактеристикеилисупак,паганскабићадобилахришћански
облик.19УправојеовајЧајкановићевставусмереваомноге
истраживаче,какосматраДушанБандић,датрагајузапа
ганскимелементимауликовимасветитеља,ада,притоме,
занемаресавременепредставеохришћанскимсветитељима,
којесунасталеудругимдруштвенимикултурнимоколно
стима,приличноудаљенеодликова„прерушенихпаганских
божанстава”.20ИстраживањаДушанаБандићаусеоскојсре
диниуСрбијинапочеткупоследњедеценијеXXвека,по
казаласутранзициону„природу”представаосветитељима
којесусеревитализоваленаконатеистичкогпериодаибиле
упроцесупоновногформирањаипрофанизације.Испита
ници су настојали да светачким ликовима дају овострани
печат и истакну њихову „људску” димензију. Светитељи
сунаизвестанначин,дакле,изгубилиореолнатприродних

18ПознатисуслучајевивладикеНиколајаВелимировићаиЈустинаПопо
вићакојисунедавноканонизовани.Неулазећиуполитичкеимплика
цијеоваквих„рехабилитација”иканонизација,несумњивоједасуони
међувеликимбројемверникауСрбијиуживалистатуссветитељаипре
канонизације.

19Чајкановић,В.(1973)Мит и ре ли ги ја у Ср ба,Београд:Српскакњижев
назадруга,стр.309.

20Бандић, Д. (1997) Српски сеоски свеци у:Цар ство зе маљ ско и цар
ство не бе ско,Огледионароднојрелигији,Београд:БиблиотекаXXвек,
стр.268.
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заштитникаљудиањиховачудотворност једобримделом
потиснута и локализована, практично сведена на лечење
светачкиммоштима у појединимманастирима.21Двадесет
годинаодБандићевихистраживањаможемодакажемодасу
профанизованисветитељи„доживели”поновнусакрализа
цију.Процесревитализацијерелигијепочеткомдеведесетих
обележенјеитенденцијомканационализацијисветитеља.
Ународнимпредставаматосеизражавакрозтежњудасе
светитељипредставекаоприпадницисопственогнарода.22
Процеснационализацијесветитељаународнимпредстава
масамојебледиодраздруштвенихиполитичкихоколности
уратнимдеведестим,укојимајерелигија,односно,Српска
православнацркваодигралаважнуулогу,конструисањана
ционалногнераздвојноодрелигијскогидентитета.Позната
јетеза,скоропа“канонска”уантропологији,дасоцијални
иполитичкипроцесикојиводедосиромаштва,немаштине,
ратоваидругихобликанесигурности,увекрезултирајупо
већаниминтересовањемзарелигијскуиспаситељскуулогу
Месије, сациљемдаолакшајуипревазиђуличненесреће
исоцијалнепроблеме.23Такође,прихваћенајеитезауан
топологијидарелигијаслужилегитимизацијинационалних
интереса онда када се они сматрају угроженим од стране
другенације.Међутим,када јеречоиндивидуалнимпер
цепцијама и потребама верника, чуда немају националну
конотацију.Познатоје,например,даверницисветрикон
фесије (православне, римокатоличке и исламске) долазе у
православниманастирОстрогуЦрнојГорисаистомнадом
даћеклањањемоштимаВасилијаОстрошкогдовестидочу
десногрешењањиховогпроблема.Национализацијачудасе
јављаујавномдискурсуондакадасепојединачудаБогоро
дицеиИсуса,например,“читају”каопорукеупућенесрп
скомнароду, да ли као опомена илипредсказање великих
несрећакојећеихзадесити,илипаккаопозивдасеврате
православнојвериатимеијединомначинузаспасење.Чу
деснамоћмоштијунационалнихсветитељасекористииу
политичке сврхе. Након Дејтонског споразума и потписи
вањамира уПаризу крајем 1995. године, уз сагласност и
организацијуСрпскеправославнецркве,10.маја1996.го
дине литија самоштимаСветогВасилијаОстрошког кре
нулајепутХерцеговинеиЦрнеГоре.Сведоцичудакојасу
се догађала приликом облачења били су патријархПавле,
митрополитАмфилохијеивладикаАтанасије:„свецусусе

21Исто,стр.272.
22Исто,стр.75.
23Kapfere, B., Eriksen, A. and Telle, K. (2009) Introduction. Religiosities

towardaFutureinPursuitoftheNewMillennium,Social Analysis 53(1),
p.3.
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рукесавијалекаодајехтеопомоћидагалакшеобучемоза
великипут”,приметиојемитрополитАмфилохије,азатим
сувернициљубећинапрсникрстосетили„божанскимирис
којиједолазиоизсвечевихгруди”.24НапутукрозХерцего
вину(БоснаиХерцеговнина),надесетинехиљадаверника
јеизашлодазатражиблагословипомоћодсветитеља.

Закључак

Народна побожност и православље обнављају се међу
најширимнародниммасама кроз различите појавне обли
ке у приватној сфери. Актуелна, субјективна, унутрашња
рефлексија официјелног православља, које се различито
интерпретираиживиусвакодневномживотукаонародно
православље,неизражава середовнимиспуњавањемвер
ских дужности, већ преференцијом празничне религио
зностиичувањемтрадицијекаокултуресећања.Ово,при
лично слободно разумевање и интерпретација догматског
хришћанства, укључује слободно изражавање веровања и
религијскепраксевезане завизије, сновеукојимасусве
титељиредовниактери,доступнијиверницимаодБогакоји
сечестодоживљаваикаовишасила,веровањеучудаичу
деснаделаисцељења,моћреликвијаииконаидругихиз
разанароднепобожности.Обнављањестарихцрквица,по
дизањезаветнихкрстоваузнакзахвалностисветитељима,
прослављањењиховихпразника,приложништвоидарива
њеикона,пешкира,чарапа,иззахвалностиилиузмолбуза
здрављеиоздрављење,даривањеприлогауновцу,обнавља
њецркаваи ктиторство, све су тоначинида се задовољи
побожност,свесутоилустративнипримериревитализације
религије.Локалнецрквеисвештеницинастоједасеукључе
испонтанинароднипрепородрелигијередефинишуиста
веуцрквенеоквире.Коликоћеутомеуспетиикакоћесе
одвијатирелигијскепроменеуСрбији,далићесеотвори
ти„религијскотржиште”укомћеконвенционалнерелигије
моратидауђуутркусабогатијомрелигијскомпонудом,ако
желедазадржевернике,тешкојеуовомтренуткупредви
дети,ачиниседајетосамохипотетичкадалекабудућност.

24Види снимак литије на: http://www.youtube.com/watch?v=
7QB536qHCdQ, такође и велики број клипова који се појављује
приликомпретраживањапојма„чудоБожије”.
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TRADITIONALRELIGIOUSCULTURE,POPULARAND
OFFICIALORTHODOXY

Abstract

Revitalisation of official orthodoxy is a process running in paralel
withtherevitalisationofpopularorthodoxyandpopularreligiousness,
where the supremacyofoneover theotherdependsonanumberof
factors, social and political circumstances and cultural preferences.
Reception and interpretationof theOrthodox churhmassages reflect
in theapproximationof thecommittedchurchgoingbelievers to the
ecclesialorthodoxy,whilemostdeclarativebelieversadopt,understand
andinterpret theorthodoxlearning,churchrules,rituals,ethicnorms
andtheimportanceofreligionineverydaylifeintheirownindividual

ways.

Keywords: popular religiousness, popular orthodoxy, religious  
tradition, revitalisation of religion, religious syncretism
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Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет –  
Оде ље ње за со ци о ло ги ју, Бе о град

                              DOI 10.5937/kultura1341037V
УДК 316.344.42(497.11)”2012”

оригиналан научни рад

СО ЦИ ЈАЛ НЕ МРЕ ЖЕ –  
МРЕ ЖА ШКОЛ СКИХ ДРУ ГА РА

Иза њих њи хо ви, иза на ших на ши,

То у истом ча су ра ду је и пла ши,

Др же се ја ра ни, др же се зе мља ци,

Опет су у игри осо бе ни зна ци.

АрсенДедић,рефренпесме„Ткостојиизамене?”

Сажетак: У тек сту се ис пи ту је при мен љи вост пој ма мре жа 
школ ских дру га ра у ана ли зи умре же но сти по слов не ели те у Ср
би ји. На по да ци ма ем пи риј ског ис тра жи ва ња спро ве де ног 2012. 
го ди не на узор ку еко ном ске ели те по ка зу је се да има осно ва за 
при хва та ње хи по те зе пре ма ко јој лич ни успех за ви си од хо мо ге
но сти гру па ци је ко јој успе шни по је дин ци при па да ју, али да та хо
мо ге ност мо же про ис ти ца ти из ви ше из во ра, а мре жа школ ских 
дру га ра пред ста вља са мо је дан од тих из во ра.

Кључне речи: „мре жа школ ских дру га ра”, „со ци о кул тур на 
хомоге ност”, „по слов на ели та”, Ср би ја

Реткоседешаваданекисоциолошкирадпривучетакове
ликупажњујавности1каоштојетосвојевременобиослучај
сатекстомСлободанаАнтонића„Мрежашколскихдругара
уполитичкојелитиСрбије”.2Чланаксу,преманаводимаса
могаутора,уинтегралнојформипренеладваинформативно

1 Овајчланакједеопројекта„ИзазовиноведруштвенеинтеграцијеуСр
бији:концептииактери”,бр.179035(Институтазасоциолошкаистра
живањаФилозофскогфакултета уБеограду) чију реализацијуфинан
сираМинистарствопросвете, наукеи технолошкогразвојаРепублике
Србије.

2 Антонић,С.(2011)МрежашколскихдругарауполитичкојелитиСрби
је,На ци о нал ни ин те рес,Год.6,Вол.9,бр.3,стр.329350.
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политичка сајта;нањега су се затимпозивалибројнино
винариикоментатори,алииСаветзаборбупротивкоруп
ције.На текст суреаговалиинекиактерикоји сууњему
поменути,анакрајујеаутор,годинуданакасније,написао
наставак.3

Несвакидашњеинтересовањејавностизасоциолошкичла
накнесумњивоимавезесачињеницомдасепоменутасту
дијаслучајаодносинамрежушколскихдругаратадаакту
елногпредседникадржаве.Но, ако је тачињеницаможда
претежноутицаланаповишенупозорностмедијскизависне
јавности,пажњустручнихкруговамогупресвегапривући
њенитеоријскииметодолошкиаспекти4.

Теоријскизначајтекстаогледасеуотварањупитањаоиз
воримасоцијалногкапиталауСрбији.Уметодолошкомпо
гледутекстјеинтересантанјерсебазиранарелативноретко
коришћеномметодустудијеслучаја.

Циљовогтекстаједасеиспитаукојојмеримрежашкол
скихдругараделујекаоизворсоцијалногкапиталауСрби
ји.Односно,далијеонадоминантничинилацкохерентно
стиелите.Пренегоштосепрезентујуподацинаосновуко
јихбисемоглозакључитинештооовомпитању,потребно
једатинеколикопретходнихнапомена.

Не ко ли ко прет ход них на по ме на

У појмовном погледу Антонићева иновација огледа се у
томешто је један стари британскиидиом– the old school
tie5  прилагодио локалним приликама. Тај идиом извор
но означава начин на којиљуди који су похађали елитне,
углавномприватне, колеџепомажу једнидругимаданађу
добарпосао,уздодатакдатаквагрупаимаогромнумоћу

3 Антонић,С.(2012)Ђаво,историјаифеминизам:социолошкепустоло
вине,Крагујевац,ЦСД

4 Овденемапросторазаотварањепитањазбогчегаова,судећипореакци
јијавности,друштвеновеомарелевантнатеманијепровоциралашири
интерес социолога.Можемо да претпоставимо да је одговор везан за
разлогекојеАнтонићнаводи,одговарајућинапитањезбогчегасоцио
лозиуСрбјибежеодтешкихтема(Антонић,С.(2012)Ђа во, исто ри ја и 
фе ми ни зам: со ци о ло шке пу сто ло ви не,Крагујевац,ЦСД,стр.6468),или
зачињеницудајеистраживањесоцијалнихмрежајошувекнедовољно
јасноконцептуализованоподручје(Бабовић,М.(2005)Социјалнемре
же–повезивањедруштвенихактерау сфериекономскихактивности,
Со ци о ло ги ја,Вол.XLVII,бр.4).

5 Заправоовајидиомимаистозначењекаоизрази„theoldschoolnetwork”
или „old school boys”, али је чешће у употребио одњих.Поред тога,
његовоидиоматскозначењејејасније,јерсеповезујесаспецифичним
школскимкраватамакојесусеразликовалеузависностиодшколекоју
суучениципохађали.
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предузећима(CambridgeDictionaryOnline).Тајтермин,да
кле,упућујенаверовањедаљудикојисупохађаличувене
британскеприватнешколекористесвојепозицијеиутицај
дапомогнудругимљудимакојисузавршилиистушколу.6
Унештоопштијемзначењутајпојамсе,дакле,односина
групнулојалностприпадникапрвенственогорњекласеис
тимповезанумеђусобнуподршку,пресвега,приименова
њунаважнедруштвенеположаје.

УАнтонићевојинтерпретацији,односнокакоонкажеуши
ремсоциолошкомсмислу,појам„мрежешколскихдругара”
упућујена„успостављањемрежељудикојисупотеклииз
истогсоцијалногикултурногмиљеаикојисууспешнопри
вилеговаливажнесоцијалнеилиекономскетрансакције.”7

Чини се, међутим, да ова дефиниција проширује садржај
појмананачиндаонобухватачакионемрежечијиприпад
ницинисунужнопохађалишколу.Тако,например,припад
ницинекогкриминалногкланаобичнопотичуизистогсо
цијалногикултурногмиљеаипривилегујуважнесоцијалне
иекономскетрансакције.Уфилму„БилоједномуАмери
ци”(On ce Upon a Ti me in Ame ri ca)СерђаЛеонеа(SergioLe
one)описанјенастанакједногуспешногкриминалногкла
начијисуприпаднициформираниуистомсоциокултурном
миљеу.Четворицатинејџеракојисуранонапустилишколу,
успелисудапривилегујуважнесоцијалне,анакрајуипо
литичкетрансакције(једанодњихдоспеодопозицијесе
натора)бавећисеискључивокриминалнимактивностима8.

Такође,терминисо ци јал ни и кул тур ни ми љенемајуупред
ложеној дефиницији довољно одређено значење. Наиме,
со ци јал ни и кул тур ни ми љемогусеодноситинаразличите
ствари.Обичносеподмиљеомподразумеваокружењеуко
месуприпадницигрупесоцијализованиупериодудетињ
стваишколовања,јерсепретпостављадасеуследстицања
заједничких искустава формирају слични погледи на свет
и успостављају снажне емотивне везе. Овај социокултур
нимиљемогаобисеозначитикаопримарни.Међутим,со
циокултурнимиљесеможеодноситиинаокружењеина

6 Dictionary of Idioms (2001)University ofBirmingham&HarperCollins
Publishers

7 Антонић,С.(2012)Ђа во, исто ри ја и фе ми ни зам: со ци о ло шке пу сто ло
ви не,Крагујевац,ЦСД,стр.117.

8 Овомпримерусеможеприговоритидајеплодфикције.Међутим,при
мерСурчинског,апотомиЗемунскогклананијемногоразличит.Одра
стањеуистомкрају,привилеговањеекономскихтрансакцијаузоницр
не,акаснијеилегалнеекономије;успостављањезначајнихполитичких
веза;аједанодзначајнихчланова–МилорадУлемекбиоизвесновреме
високидржавнислужбеник.
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околности у којима се стичу доминантна, али нетипична
искуствакојаредефинишупогледнасветистварајунове,
подједнако снажне, друштвене везе. У том смислу, неза
висно од примарних младалачких искустава, специфичне
околностикаоштосу,например,учешћеурату,припадност
некомантирежимскомпокретуитд,можевишеодговарати
замисли социокултурногмиљеаиз коганастајумрежеко
јекаснијепривилегујуекономскеисоцијалнетрансакције9.
Такавсоциокултурнимиљеможесеозначитикаосекундар
ни.Тако,например,тринаестинтелектуалацакојису1989.
године формирали Демократску странку потичу из веома
различитихпримарнихсоциокултурнихмиљеа,алињихов
секундарни социокултурни миље односи се на чињеницу
дасусвибилибеоградскиинтелектуалцикојисусе јавно
супротстављали тадашњем режиму. Из таквог миљеа на
сталајеполитичкастранкакоја,подефиницији,настојида
привилегујесоцијалне,политичкеиекономскетрансакције.
Јошупечатљивијипримерутомсмислупредстављапред
ратнаКПЈчијисуприпаднициодрасталиувеомаразличи
тимпримарниммиљеима,алиихјезаједничкисекундарни
миље,односноискуствоилегалнограда,азатимиучешће
уНОБпрофилисалонаначиндасумоглиуспешнодапри
вилегијукоманднеположајеуцелокупномдржавномипри
вредномапарату.

Због свега наведеног чини се да појам „мрежа школских
другара”требазадржатиикориститиузначењукојејебли
же његовом уобичајеном значењу. Другим речима, он би
требало да означава мрежу засновану на похађању исте
елитнешколе.Уосталом,уконкретнојанализислучајаАн
тонићиуказујеначињеницуда супредседникиљудииз
његовогблискогокружењапохађалиисту–Првубеоград
скугимназију.10

Наравно,заразликуодбританскихшкола,елитнинивопо
јединихшкола у социјалистичкојСрбији није проистицао
изкарактеристикаобразовногсистема,већпрвенственоиз
разлогапросторнесегрегацијекоја јеподразумеваладасу
уцентралнимделовимаградовауглавномживелиприпад

9 Уколикобисмосезадржалинапримеримаизсветаседмеуметностимо
глибисмопоменутирускусерију„Сашинаекипа”(Бригада)укојојне
коликодруговакојисуодрасликаообичнимладићиизрускенижесред
њекласе,наконратногискуствауАвганистануиновихприликакојесу
затеклипоповратку,мењајусвојдотадашњиначинживота,идосежудо
врхаекономскогиполитичкогживотакористећиизмеђуосталогимре
жустворенутокомборавкауАвганистану.

10Антонић,С.(2012)Ђа во, исто ри ја и фе ми ни зам: со ци о ло шке пу сто ло
ви не,Крагујевац,ЦСД,стр.101.
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ници колективновласничке класе, а у рубним деловима
припадницирадничкекласе11.

Основнисмисаоовихнапоменабиоједасеукажедајехеу
ристичкаплодностикорисностпојмамрежашколскихдру
гаравећаакосењеговобимограничинамрежунасталуу
школскоммиљеу.Уширемзначењу,овајпојамупућујена
садржајзакојивећконкуришудвапојма–„социјалнемре
же”12 и „социјални капитал”.13 Сасвим је довољношто та
дватерминакоји,свакизасебе,имајуразличитатумачења
стварапојмовнузбрку,пабиувођењеновогпојмасличног
обимамоглосамодаунеседодатнузабуну.

Акосесхватиусвомизворномсмислу,појаммрежашкол
ских другара добија све већи значај, јер промењене дру
штвенеоколностиуСрбијиибившимсоцијалистичкимзе
мљамастварајупотребузањим.

Наиме,појавасвевећегброја,посебноелитних,приватних
школаифакултетаподразумеваијачањеконкуренцијеутој
области. Једна од важних конкурентских предности којом
се неки факултет може подичити јесу изгледи да његови
студентипозавршеткушколовањабрзонађудобарпосао.

11На индикативан начин о просторној сегрегацији сведочи дистрибу
цијаштампе.Докјеједанодауотракаостуденттокомлетњихмесеци
развозионовинеприметиоједакиосцикојисусеналазилиуцентрал
нимделовимаградадобијајудневнелистовеПо ли ти ка, Ве чер ње но во
стииПоли ти ка екс пресусразмери40:40:20.Какоселокацијакиоска
удаљавала од центра тако се и сразмера мењала у корист Но во сти и 
Екс пре са,односнонаштетуПо ли ти ке.Упросечномкиоскукојисена
лазиоујужнојиндустријскојзонибројиспорученихпримеракаПолити
кекојусучиталиуглавномприпадницивишихслојевабиоје5,аброј
примеракаНо во стикојесучиталиуглавномсредњислојевибиоје30,а
радничкогЕкс пре са65.

12Бабовић,М.(2005)Социјалнемреже–повезивањедруштвенихактерау
сфериекономскихактивности,Со ци о ло ги ја,Вол.XLVII,бр.4

13Голубовић,Н.иГолубовић,С.(2007)Алтернативниприступиуконцеп
туализацији друштвеног капитала,Еко ном ски ана ли, вол. 52, бр. 174
175,стр.152167;Стоиљковић,З.(2010)Прилогистраживањусоцијал
ногкапитала,у:По ли тич ка те о ри ја, по ли тич ка со ци о ло ги ја и по ли тич
ки си стем, Београд:Факултетполитичкихнаука,стр.7795;Миладино
вић,С.Проблемтумачењарезултатаистраживањадруштвене(структу
реи)покретљивости:идејасоцијалногикултурногкапитала,у:На сле ђе 
Пје ра Бур ди јеа,приредилиНемањић,М.иСпасић,И.(2006)Београд: 
Институт зафилозофију и друштвену теорију и Завод за проучавање
културногразвитка,стр.123134;Томановић,С.(2006)Применљивост
Бурдијеовогконцептасоцијалногкапиталанапроучавањепородицау
Србији,у:На сле ђе Пје ра Бур ди јеа,приредилиНемањић,М.иСпасић,
И.(2006)Београд: ИнститутзафилозофијуидруштвенутеоријуиЗавод
запроучавањекултурногразвитка,стр.111122;Штулхофер,А.(2003)
Друштвеникапиталињеговаважност,у:Со ци јал на ре кон струк ци ја за
јед ни це,приредиоАјдуковић,Д. Загреб:Друштвозапсихолошкупомоћ,
стр.7998.
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Утомсмислу,мрежаалумнистаможеодигратииигравео
маважнуулогу,ањиховамеђусобнаподршкакористикако
њималичнотакоишколи14.Отуда,можесерећидаовајпо
јамвећнедостајеуконтекступотребедасеразвијекласифи
кацијаразличитихизворасоцијалногкапитала15.Збогтога
појаммрежашколских другара представља само једну од
могућихмрежа,односноједанодизворасоцијалногкапита
лачијизначајпопретпоставцирасте.

Сасвимједругопитањедалијетапретпоставкаисправна,
односнодалијеиколикопорастаозначајмрежешколских
другара.Отомејошувекнемапоузданихподатака.Наиме,
наосновупојединихстудијаслучајанемогусевршитиге
нерализацијенитипроценеораширеностинекепојаве.Сту
дијаслучајаслужизадетаљанописианализуједногслуча
јакојинеморабитирепрезентативанзасвеслучајевекоји
сеодносенаиступојаву.Фокус је,дакле,напроучаваном
случајубезобзирадалијеречопојединцу,групиилиин
ституцији.Основнисмисаостудијаслучајаједапомогнуу
осмишљавањуширихтеоријскихзамисли,илиштоје,тако
ђе,веомаважнодаоповргнупостојећегенерализације.Тај
метод,дакле,помажедасеформулишуновехипотезе,али
наосновуњегасенеможеутврдитидалисутехипотезе
истините,нитиколикојепојавараширена.

УправоунаведеномсмислуАнтонићјеразвиохипотезуда:
„Пословниуспехиличнобогатствоједнегрупацијеусрп
скојелитинеможесераздвојитиодполитике,алииодсоци
јалнопсихолошкекохерентностисамегрупације”.16

14Управошколекрозразвијањеалумнимрежеподстичузближавањебив
шихученика.Штојевећибројугледнихиуспешнихалумнистатојеи
угледшколе,атимеињенаконкурентскапозицијабоља.

15Јошкрајем90ихгодинаимаосамприликудаупознамиповременода
сарађујемсаједномгрупоммладихљудикојисузавршилиБКУнивер
зитет.Јоштадамијебилоинтересантнокакосуони,мададолазеизтри
различитарегиона,међусобносеподржавајућиикористећисвераспо
ложивересурсеуспелидаразвијусвојеприватнепослове.Посебноми
јебилоинтересантноњиховосталноистицањечињеницедасупохађа
липоменутиуниверзитет,штојеменикаонекомкојебиозапосленна
државномфакултетутадабиловеомачудно.

16Собзиромнаконтекстукомејетекстписан,подразумевадакохерент
ностпроизилазиизшколскогокружења.Такође,собзиромнаконтекст
уместосоциопсихолошкачиниседабиадекватнијиизразбиосоцио
културнакохерентност.Наиме,нијепотпунојасноштазначиикакоје
могућеоперационализоватипојампсихолошкакохерентност.Збогтога
ћесеуовомтекстунадаљекориститипојамсоциокултурнакохерент
ност.Антонић,С.(2012)Ђа во, исто ри ја и фе ми ни зам: со ци о ло шке пу
сто ло ви не,Крагујевац,ЦСД,стр.118.
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Ис тра жи вач ки план

Унаставку текстa, користећи расположиве податке, поку
шаћемодапроверимонаведенухипотезу,односно,пресве
га,онајњенсегменткојисеодносинавезуизмеђуличног
постигнућа и социјално психолошке кохерентности групе
којојпојединацприпада17.

С обзиром да је реч о пословном успеху и личном богат
ству хипотезу ћемо тестирати на узорку пословне елите.
Природно је, међутим, да већ сама припадност пословној
елитипредстављапословниуспех.Збогтогасе,акојехи
потеза тачна, може очекивати да ће пословна елита бити
хомогенија и кохерентнија група у односу на остале дру
штвене слојеве.Проблем,међутим, представља чињеница
даудосадашњимистраживањимапословнихелитапојмови
социокултурнакохерентностимрежашколскихдругарани
суоперационализовани такода ће се анализа базиратина
секундарнимизворима,односноподацимакојинисуприку
пљанизаовусврху.Упркостоме,верујемодаћенаоснову
постојећихподатакабитимогућедаседајубарнекеиндика
цијеисмерукомеваљадаљеразвијатипроверуовехипоте
зе.Упостојећимистраживањимаприкупљанису,пресвега,
различити социодемографски подаци на основу којих се
донеклеможеустановитисоцијална,апосредноикултур
накохерентностпословнеелите.Ту,пресвега,мислимона:
старост,школскуспрему,занимањеишколскуспремуоца,
теверскуинационалнуприпадност.

Другипроблемсеогледаутомештосехипотезаодносина
појединегрупацијеуоквируелите.То,другимречима,зна
чидабијединицапосматрањаморалабитигрупација,ане
елитауцелини.Такавзахтевподразумевадасе,пресвега,
у оквиру елите идентификују посебне групације, а затим
дасеусвакојодњихиспитастепениизворкохерентности.
Овајпроблемјетежинегоштоизгледајерјеобичноречо
неформалним групацијама. Међутим, постоји тенденција
пословнихгрупацијадасеорганизујуупословнеклубове
штодонеклеможеумањитиовајпроблем.Свакизначајнији
пословниклубтребалобидаимасвојуИнтернетпрезента
цијунаосновукојејемогућедобитиосновнеинформације
очлановима,односноњиховеелементарнебиографскепо
даткекојибаруизвеснојмеридајутраженуслику.Сдруге
стране,одређенизакључцикојисеодносенаелитууцелини
моралибидасеодносеинањенепосебнеделове.

17Овезисаполитиком,односноповезаностиприпадникабизнисиполи
тичкеелитевидетинапримеру:Вулетић,В.(2013)По ли тич ка ели та 
Ср би је,Београд.Клет,стр.167185.
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Најзад,остајемождаинајважнијепитање–начемусепре
васходнозаснивапретпостављенасоциокултурнакохерент
ностгрупација?Односноштајеоноштосамиприпадници
пословнеелитесматрајудаихнајвишеповезујесадругим
људима.Нажалост,непостојеподацикојибидалидирек
танодговорнатопитање.Међутим,доодговорајемогуће
доћипосреднопрекоподатакакојисеодносенапитање:С
припадницимакојегрупевасвеженајвишезаједничкихин
тереса?Мадајеовдеречоинтересима,анеосоциокултур
нимкарактеристикамауправоовиподацимогудаосветле
значај мрежешколских другара у односу на друге изворе
социјалнеумрежености.

Несумњиводаискуствозаједничкогодрастањаишколова
њаигравеомазначајнуулогу.Оноје,међутим,сатканоод
неколиконезависнихфакторакаоштосугенерацијскаслич
ност,одрастањеуистомлокаломокружењу,похађањеисте
школе.

Показалосе,међутим,даоваврстасоциокултурнекохерент
ностиуспецифичнимдруштвеноисторијскимоколностима
имаслабијувезивнуснагууодносунарасну,националну
илирелигијскуидентификацију.Трагичноискуствопослед
њихбалканскихратова,показалоједанационалнаилире
лигијскасолидарностслакоћомразарајувезестицанетоком
заједничкогодрастањаишколовања.

Занимањеикласнаприпадностмогусетакођепосматрати
каозасебаноквиридентификације,јерупућујунаактуелни
социокултурнимиље,теихјемогућенезависнопосматра
ти.Означајуовогмиљеаговоричињеницадаодређениброј
људи у условима нагле социјалне покретљивости навише
мењасвојсоциопсихолошкипрофил,односностилживо
та,погледнасвет,кругпријатељаитд.

Најзад,осимвертикалне,ихоризонталнапокретљивостмо
жебитноодредититипумрежености.Тосепосебноодноси
намиграцијеизселаилимањихместаувеликеградовеко
јеподразумевајусвојеврснокултурноискорењивање.Значај
повезивањасаљудимаиззавичајапредстављалојеупери
оду интензивних миграција један од најважнијих извора
умрежавањаиподршкеупењањунасоцијалнојлествици18.

18Треба,међутим,рећидазначајовихмрежаувеликојмеризависиодсте
пенаотвореностидруштва.Уколикосуинституционалниканалиинди
видуалнесоцијалнепокретљивостиуновојсрединиотворенијизначај
завичајнихсоцијалнихмрежајемањииобрнуто.
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Свенаведеносведочидасеосновнакомепочиваумрежава
њенеможепостулирати,већсемораувекизноваемпириј
скиутврђивати.

Овдејебиломогућестатистичкианализиратисамоподат
кеопословној елитиуцелини.Међутим, тирезултати су
довољни да се установи релативни значај наведених чи
нилацабилодасепосматрајуиндивидуалноилиусклопу
наведених социокултурних целина. Примарни миље који
се односи на одрастање ишколовање посматран је преко
чиниоца каошто су генерација, суседствоиобразовање19.
Шири социјалнимиље је посматран преко вероисповести
и националне идентификације20. Секундарни миље је по
сматран преко два индикатора – занимања и класне при
падности.Најзад, завичајна повезаност посматрана је као
засебнацелина.

Ре зул та ти и рас пра ва

Степенхомогеностиекономскеелитепремаранијенаведе
ниминдикаторимамеренјенаосновуподатакаприкупље
них2012.године21наузоркуекономскеелитеСрбије.Према
тимподацимапословнаелитауСрбији јеиуапсолутном
иурелативномсмислунајхомогенија,собзиромнаполну
структуру,јеросамоддесет(81.6%)предузетникаидирек
торачинемушкарци(Табела1).Високстепенхомогености
присутанјеиупогледустарости.Подациостарости,међу
тим,неговоремногобезпоређењасадругимгрупама.Из
табеле1видисе,такође,дасуприпаднициекономскеелите
упросекунајстарија (45,3 године) алии релативнонајхо
могенијагрупасобзиромдајеодступањеодпросекауњој
најмањејеризноси9.2година.

19Јасноје,наиме,данаведенииндикаторинисуупотпуностиодговарају
ћизаоноштобитребалодамере.Ипак,извеснауопштавањасемогу
извући. Тако, на пример, ако испитаник не види заједничке интересе
саљудимасличногобразовањавеомајевероватноданепридајезначај
људимаскојимасешколовао.Такође,врлојевероватнодајеиспитаник
временомпроменионасељеукомејеодрастао,алитимјевероватније
дајеизгубиоивезусљудимаскојимајеодрастаотакоданиодговори
наовопитањенисубеззначаја.

20Вероватноједауусловимарелативненационалнеиверскехомогености
овифакторинеиграјувеликизначај,ализбогњиховедоминацијетоком
протеклихнеколикодецененијатребаинањихобратитипажњу.

21ПодацисуприкупљениуоквирупројектаИзазовиноведруштвенеин
теграцијеуСрбији–концептииактери,којијереализоваоИнститутза
социолошка истраживањаФилозофскогфакултета у Београду.Истра
живањејереализованонапригодномузоркуод163директораизаме
никадиректоравеликих јавнихпредузећакаоивласникаидиректора
великихприватнихпредузећауСрбији.
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Акосеовојгенерацијскојхомогеностидодаивисокстепен
хомогености у погледу стручне спреме, а према подаци
мабезмалосви(94.5%)припадниципословнеелитеимају
завршеннајмањефакултет, ондавидимодапостојиоснов
за изградњу блискости на основу социодемографских
сличности(Табела2).

Културна блискост произилази из високог степена нацио
налне (90.3%Срба) инештомањег степена конфесионал
не хомогености (82.7% православаца). Тој сличности, у
значајнојмери, доприноси и социјално порекло, које вре
меном постаје све хомогеније. Истина, у погледу класно
слојне самообновљивостихомогенији сунижидруштвени
слојевипопутземљорадникакојиу71.4%случајевапоти
чуизземљорадничкихпородица,НКиПКрадницикојиу
51.4%случајевапотичуизпородицагдејеотацтакођебио
НКилиПКрадник,иливисококвалификованихрадникаод
којих је, такође, безмало сваки други „наследио” социјал
ниположајсвогаоца(46.2%).22Међутим,свакаконијебез
значајауказатидасуданашњиприпадниципословнеели
теупогледусоцијалногпореклахомогенијиодстручњака,
службеникаиситнихпредузетника.Тајтрендсамозатвара
ња, односно класне саморепродукције буржоазије једна је
однајвидљивијихдруштвенихпроменакојесуседесилеод
почеткатранзиције.Наиме,премаистраживањуиз1989.го
динесамо је3.9%припадниканајвишегдруштвеногслоја

22Цвејић, С.Нови трендови у класнослојној покретљивости уСрбији,
у:Про ме не у дру штве ној струк ту ри и по кре тљи во сти,приредилиМа
ринковић,Д.иШљукић,С.(2012)НовиСад:ЗборникФилозофскогфа
култета

Табела2Стручнаспремаприпадникаразличитих
друштвенихслојева

Табела1Структурапословнеелитеидругихгрупа
становништвапремастаростииполу
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(директоривеликихпредузећаивисокорангираниполити
чари)потицаоизтаквогмиљеа;2003.годинетајпроценатје
порастаона29.6,аданасонизноси39.3.Додалисетомеда
још27%припадникапословнеелитепотичеизстручњач
ких породица може се закључити да две трећине (66.3%)
припадникаелитепотичеизсоциокултурногмиљеаукоме
сумоглидастекнусличненавике,животнистилида,стим
у вези, остваре блискост уприличноширокомкругу себи
сличнихљуди23.

Накрајутосезаистаипоказалокаотачно.Кадасепосма
трају подаци о занимању најбољег пријатеља видимо да
припадниципословнеелитедругујупретежносасебислич
нима,односносаприпадницимапословне(25.1%)иполи
тичке(3.7%)елитеилисастручњацима(40.5%)иприпадни
цимаслободнихпрофесија(1.2%)

Сви наведени подаци сведоче да је пословна елита у со
циокултурном погледу веома хомогена група, а уочени
трендови упућују на закључак да временом постаје и све
кохерентнијагрупа.Отомесведочивисокстепенсагласно
стиуставовимапреманекимодкључнихпитањавезаних

23Изтабеле3видиседајеситуацијасличнаиакосепосматраобразовни
нивооца.Наиме,60.7%припадникаданашњеелитепотичеизпородица
укојимасуочевиималивисокообразовање.

Табела3Образовањеоцаприпадникаекономскеелите

Табела4Одступањаодпросечниходговоранапитањао
економијииприватизацији
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за, на пример, пожељну визију економског развоја земље
(Табела4)24.

Унаведеномпогледуизгледадаподацинепротивречепо
четној хипотези према којој је пословни успех у вези са
кохерентношћугрупе.

Уколикосезапословнуелитукаоцелинуможерећида је
релативно хомогена и кохерентна група, то се несумњиво
можерећиизапојединегрупацијекојесемогупрепознатиу
оквируње.Утомсмислу,основниподацикојисеодносена
44члановабизнисклубаПривредник,потврђујуоваквооче
кивање.Наиме,овагрупакојучине,усвакомпогледу,нај
моћнијидомаћипривредницијошјехомогенијаодосновног
скупа.Тоје,слободносеможерећи,потпуномушкиклуб,
јермеђуукупно50редовнихипочаснихчлановасамосу3
жене.Просечнастаростчлановаклубајевишауодносуна
пословнуелитууцелинииизноси57.6година,алије,према
очекивању,одступањеодпросекамањеиизноси8.5година.

Чакинаосновуприличноштурихподатакаонапредовањуу
каријеримогућејеустановитидасеовагрупација,уодносу
напословнуелитууцелини,издвајапомногимобележјима.
Тако,например,готовосвакитрећи(31.8%)припадниково
гаклуба јетокомсвојекаријеребиовисокопозициониран
уизвршнимили законодавнимдржавниморганима; сваки
трећи(34%)јесвојиницијалникапиталстекаорадећиван
земље;тачнополовинајесвојпрвиелитниположајоствари
лаудржавнимпредузећима;свакитрећи(31.8%)јеактиван
ууправнимодборимаспортскихклубоваиудружења;апсо
лутнавећина (52.3%) јесвојелитниположајстеклатоком
90ихгодинапрошлогвека,адодалисетомејошчетвртина
(25%)онихкојисубилиелитаипре90ихалисусеутом
периодуодржалииојачали,видимодајеречовеомакохе
рентнојгрупацијикојабисемогланазвати„пионирисрпске
транзиције”.

Дакле,тезаоповезаностиуспехаикохерентностигрупаци
јеиздржалајеиовај„тест”.Треба,међутим,истаћидако
херентностовегрупацијенепроистичеизсоциокултурног
миљеаукомесусењеничлановиформирали.Наиме,чак
и летимичан поглед на њихове биографије указује на вр
лоразличитеживотнеоколностипренегоштосупостали

24Тако,например,независноодкарактераодговораможесеуочитидаје
одступањеодпросечногодговоранасвапитањакојасетичуекономије
иприватизацијерелативнонајнижемеђуприпадницимапословнеели
те.Интересантноје,истина,вишезанекедругеанализекаоштоје,на
пример,акционипотенцијалгрупа,дајеунутаргрупенесагласностпо
тимпитањимавећаакојегрупанижерангирананасоцијалнојлествици.
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деоелите.Међутим,већини језаједничкисекундарними
ље, односно заједничко искуство пословања у веома спе
цифичнимоколностима које су обележилераспаддржаве,
санкције,ратуокружењуисвеоноштосеуопштеноназива
„дивљикапитализам”.

Управоовајслучајсведочидакохерентностнекегрупације
непроистиченужноизсличностипримарногсоциокултур
ногмиљеањенихчланова.Стимувези,одговорнапитање
штајеизворкохерентностиразличитихпословнихгрупаци
јаможесенаћисамоанализомслучајасвакеконкретнегру
пе.Међутим,насовдезанимапитањеколикајевероватноћа
дајепословниуспехпоследицаумрежавањакојејезаснова
нонасличностимапроизашлимизпримарногсоциокултур
ногмиљеа,аколикосузастварањетихмрежабитнидруги
извори.

Рекли смо да подаци којима располажемо нису потпуно
адекватнизаодговорнаовопитање,алисвакакомогудати
одређенуиндикацију.

Оноштосеможевидетиизтабеле5једаприпаднициели
те,чешћенегочлановидругихгрупа,заједничкеинтересе
препознајусаљудимасличногзанимања,образовањаикла
снеприпадности.Узизвеснурезерву,можесестогазакљу
читидасеонинајчешћеповезујусаљудимаскојимаделе
највишеинтереса,односнодамреженастајууправоутим
односима.

Ако прихватимо овај закључак онда је могуће, на основу
раније предложеног образложења, посматрати и поредити
значајпримарногсоциокултурногмиљеазауспостављање
мрежасазначајемширегкултурногконтекста,секундарног

Табела5Значајинтереснеповезаностисаразличитим
идентитетскимгрупамауочимаприпадникаразличитих

друштвенихслојева
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миљеа(занимањеикласнихабитус)изавичајнихкорена.У
томсмислу,пажњутребаусмеритинатабелу6.Онапоказу
једајезаекономскуелитузначајпримарногсоциокултур
ногмиљеакаоосновумрежавањанајвећи,адаодмахзатим
следизначајсекундарногмиљеа.Ширикултурниконтекст
изавичајнакомпонентасудалекоиза25.Међутим,акосепо
сматрауодносунадругегрупесликаседонеклемења.Наи
ме,урелативномсмислусекундарнимиљекаоосновумре
жавањајенајважнијизаприпадникеекономскеелите.При
марнимиљејеподједнаковажан,азаправоинештоважнији
заприпадникеосталихслојева.Утомсмислујеинтересант
нозапазитида,например,значајсекундарногмиљеаопада
упоредосаопадањемсоцијалногположаја.Насупроттоме,
значајзавичајногпореклакаоосновеумрежавањарастека
копогледспуштамонизлествицудруштвенихположаја.

За кљу чак

Претходнеанализепоказалесудаимаосновазаприхвата
ње претпоставке да се пословни успех и лично богатство
не могу раздвојити од социокултурне кохерентности гру
пекојојпоседнициовихвредностиприпадају.Другимре
чима, тешко је очекивати постизање, градњу и очување
успеха и богатства без подршке мреже.Међутим, сасвим
једругопитањекојемрежесукључнезапостизањеуспе
ха и како се уњих доспева.Нажалост, нисмо поседовали
мерне инструменте да директно установимо колико су у
томпогледуважнемрежешколскихдругара.Чињеницада
јеприпадницимапословнеелитеприуспостављањумрежа
важанобразовнинивоуказујенапотенцијалновеликизна
чај овемреже.Ипак, на основу предложене анализе чини
седасуфакторивезанизапримарнисоциокултурнимиље
другоразредниуодносунавезеуспостављенетокомпосло
вања,односноусекундарноммиљеу.Отудаследидамрежа

25Штонезначидасузаприпадникеелитенационаланаприпадност,кон
фесионалноодређењеизавичајнопореклопосебиневажни.

Табела6Значајсоциокултурногмиљеазаприпаднике
различитихдруштвенихслојева
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школскихдругаранијебилапримарнимеханизамуизград
њипостојећепословнеелите.Тојенаизвестанначинразу
мљивособзиромнатурбулентнеприликеукојимајесрпско
друштво реструктурирано током последњих четврт века.
Значајшколскихдругаратокомтогпериоданапростоније
могаобитивелики,јерјесоцијалнипросторувишенаврата
протресенразличитимсиламарушећинекеодуспоставље
ниххијерархија.Поредтога,великибројонихкојибизахва
љујућимрежишколскихдругаранесумњивоуспелида се
попнувисоконасоцијалнојлествицитокомтогпериодасу
отишлиизземље26.Но,упркостоме,можесеочекиватида
ћезначајовогаизворарастиунаредномпериоду,сразмерно
учвршћивањукласнеструктуре.
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SOCIALNETWORKS–
NETWORKSOFOLDSCHOOLTIES

Abstract

In this articleweexamine if the term“old school ties” is applicable
in analyzing of Serbian business elite networking. The starting
assumption is that business success depends on the level of socio
culturalhomogeneityofagroupofsuccessfulindividuals.Datafrom
an empirical research conducted in 2012 on a sample of economic
elite, showed thatsuchassumptionwasgrounded,but that thegroup
homogeneitycouldoriginatefromdifferentsources.Thefirstsourceis
primarysocioculturalmilieuwhichincludespeersimilarities,growing
upinsimilarfamilyenvironmentsandattendingthesameschools.This
milieuistheclosesttotheterm“oldschoolties”initsusualmeaning.
Besidethese,therearevariouskindsofsecondarymilieus,someofthe
mostimportantonesbeingtheclasshabitat.Thisresearchshowsthat
classaffiliationandprofession, inparticular,have thebiggest impact
onformingofnetworksthatcontributetobusinesssuccess.Theresults
also show that there are significant differences betweenmembers of
business elite and lower social layers in relation to this issue. The
lowerasociallayerisonthesocialladder,themoreimportanthome
originbecomes.Today,nationalityandreligiousaffiliationarenotthat

importantforcreationofbusinessnetworks.

Keywords: old school ties, sociocultural homogeneity, business elite, 
Serbia
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Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет -  
Де парт ман за со ци о ло ги ју, Ниш
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оригиналан научни рад

СУ ШТИ НА ВЕР СКОГ УЧЕ ЊА 
КАО БО ГО СЛОВ СКИ ФАК ТОР 
ПР О ТЕ СТАН ТИ ЗА ЦИ ЈЕ РО МА 

ЈУ ГО И СТОЧ НЕ СР БИ ЈЕ*
Сажетак: У вер ском де ло ва њу ме ђу ром ском по пу ла ци јом у ју го
и сточ ној Ср би ји, цр кве ни пр ва ци про те стант ске про ве ни јен ци је 
ин си сти ра ју на ве ри као но вом еле мен ту у њи хо вом са мо де фи ни са
њу: кроз ин ди ви ду ал ни и груп ни рад под сти че се ду хов ни на пре дак 
про у ча ва њем Све тог пи сма и при ме ном би блиј ских на че ла у сва
ко днев ном жи во ту и по на ша њу. Адвен ти сти, Је хо ви ни све до ци и 
бап ти сти зах те ва ју „жи вот у ци та ти ма” и прак ти ку ју „ти ху” 
мо ли тву, без пле са и вер бал ног из ра жа ва ња осе ћа ња. За пен те ко
стал це, „по но во ро ђе не” хри шћа не, по ред Би бли је, по се бан зна чај 
игра вер ски ри ту ал: по тен ци ра се су бјек тив ни, ду бо ко емо ци о
нал ни до жи вљај, пре пу ште ност „вођ ству” Све тога Ду ха то ком 
слу жбе. У ра ду се пре но се за па жа ња про ис те кла из про ду бље них 
ин тер вјуа са 60 кр ште них Ро ма, као и 14 ром ских и не ром ских вер
ских ста ре ши на. По да ци су при ку пље ни на осно ву стан дар ди зо ва
не про це ду ре са Ро ми ма вер ни ци ма и не ром ским и ром ским ста ре
ши на ма про те стант ских вер ских за јед ни ца у ју го и сточ ној Ср би ји 
(Хри шћан ска бап ти стич ка цр ква, Је хо ви ни све до ци, Хри шћан ска 
адвен ти стич ка цр ква и Еван ђе о ска пен те ко стал на цр ква).

Кључнеречи: про те стан ти зам, Ро ми, ју го и сточ на Ср би ја, иден
ти тет, бо го слов ски фак то ри, вер ско уче ње.

ДРАГАН М. ТОДОРОВИЋ

*ПрипремљеноуоквирупројектаОдр жи вост иден ти те та Ср ба и на
ци о нал них ма њи на у по гра нич ним оп шти на ма ис точ не и ју го и сточ не 
Ср би је (179013),којисеизводинаУниверзитетууНишу–Машински
факултет,афинансирагаМинистарствопросвете,наукеитехнолошког
развојаРепубликеСрбије.
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Увод

Српскаправославнацрква,РимокатоличкацркваиИсламска
заједницасазазоромукључујуусвојверничкикорпусРоме,
образлажућитоњиховимскромнимбогословским знањем
иритуалномнедисциплином,подупртојакимфатализмом,
раширенимсујеверјемимагијскомпраксом.1Тоштовелике
верске заједнице не брину о Ромима и што су запустиле
билокакавпасторалнирадмеђуњима,изазвалојењихову
тешкозаустављивуконверзијуупротестантизам,унајвећем
бројууразнепентекосталнепокрете.2

УрелигијскопољеСрбије,укомесудотадапреовладавале
традиционалне религије и вероисповести (православље,
католичанство ислам), мале верске заједнице улазе на
тројакначин:евангелизацијом(међуверскинеобразованим
и духовно гладним појединцима, који се из стања невере
приклањају некој од бројних могућности на религијском
„тржишту”); преобраћењем (традиционалних верника,
чије се верништво исцрпљује у ритуалном практиковању
неколиковерскихобреда„прадедовске”религије/крштење,
венчање,погребниобичаји/);ипрозелитизмом(„куповином
душа”међугорљивимвернициматрадиционалнихрелигија,
чијепознавањевластитеверскетрадицијеиритуаларедовно
пратиидоброразвијенарелигиознасвестоосновнимпо
стулатимавере).3

1 Живковић,Ј.,Тодоровић,Д.,Јовановић,В.иЂорђевић,Д.Б.(2001)Ром
ске ду ше.Ниш:УниверзитетуНишу;Đorđević,D.B.andTodorović,D.
OrthodoxpriestsandtheprotestantRoma(Abitofempiricalresearchfrom
theSouthofSerbia),in:Ort ho doxy from an em pi ri cal per spec ti ve,eds.Bla
gojević,M.andTodorović,D.(2011),NišandBelgrade:YSSSRandIPST,
pp.175188.

2 Kuburić, Z.TheGypsyProtestantBetweenNationallyMixed andHomo
genousEncourage, in:Ro ma Re li gi o us Cul tu re, editedbyĐorđevićD.B.
(2003),Niš:YSSSRandYURomcentarandPunta,pp.163167;Kuburić,Z.
(2010)Ver ske za jed ni ce u Sr bi ji i ver ska dis tan ca.NoviSad:CEIR;Kurtić,T.
(2008)Protestantskaevanđeoskacrkva„ZajednicaRoma”uLeskovcu,Le
sko vač ki zbor nikbr.XLVIII,Leskovac:Narodnimuzej,str.351358;Тодо
ровић,Д.(2012а)Етнографскосоциографскипоказатељираширености
протестантскихверскихзаједницаујугоисточнојСрбији(сапосебним
освртомна Роме протестанте),Ет но ло шкоан тро по ло шке све ске број
19,Београд:ЕтнолошкоантрополошкодруштвоСрбије,стр.87111;То
доровић,Д.РомикаопентекосталциујугоисточнојСрбији,у:Про ме не 
иден ти те та, кул ту ре и је зи ка Ро ма у усло ви ма план ске со ци јал ноеко
ном ске ин те гра ци је,приредилиВарадиТ.иБашићГ.(2012б),Београд:
САНУ,стр.461475;Todorović,D.andŽivković,Ј.BranislavPavlov:Head
ofJehovah’sWitnessesinBujanovac,in:A Pri est on the Bor der,editedby
Đorđević,D.B.,Todorović,D.andJovanović,M.(2013),Niš:YSSSRand
FacultyofMechanicalEngineeringattheUniversityofNiš,pp.103121.

3 Todorović, D., ed. (2004) Evan ge li za tion, Con ver sion, Pro selytism. Niš:
YSSSR;Tодоровић,Д.иЂорђевић,Д.Б.,прир.(2004)О ми си о на ре њу, 
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Мноштво разлога који погодују конверзији ромских
православних,католичкихиверникаисламанапротестан
тизаммогусесистематизоватиучетиригрупе:социјално
економску (услуге милосрђа, образовање, саветодавне
услуге,медицинскапомоћ,економскиразвој),богословску
(личност пастора, служба на матерњем језику, постојање
чистихромскихцркава,суштинаверскогучења),културну
(улога песме, музике и игре у служби, неспутаност
емотивног доживљаја и испољавања вере, присност у
личном контакту и брига о породици и деци као одлика
традиционалног ромског културног обрасца) и политичку
(залагање за религијске слободе и једнакост свих верских
заједница,борбазаљудскаиполитичкаправаРома).4

Унашемрадуанализираћемосу шти ну вер ског уче ња(емо
тивно узбуђење, глосолалија или „говорење у језицима”,
визијеиисцељења),централнисегментбогословскихфак
тора,начемумалеверскезаједницепосебноинсистирајуу
верскомделовањумеђуромскомпопулацијомујугоисточ
нојСрбији.

Узо рак и ме то до ло ги ја ис тра жи ва ња

Истраживање5 јеобављенонаузорку60крштенихверни
ка ромске националности, као и 14 ромских и неромских
верскихстарешина.

пре о бра ће њу и про зе ли ти зму.Ниш:ЈУНИРиСвен.
4 Đorđević,D.B.PreobraćanjeRomanaprotestantizam(Model,činioci, tu

mačenje),u:Kon ver zi ja i kon tekst (Te o rij ski, me to do loš ki i prak tič ni pri stup 
re li gij skoj kon ver zi ji), prirediliKuburić Z. i Sremac S. (2009),Novi Sad:
Centarzaempirijskaistraživanjareligije,str.227244;Đorđević,D.B.and
Todorović,D.OrthodoxpriestsandtheprotestantRoma(Abitofempirical
researchfromtheSouthofSerbia),in:Ort ho doxy from an em pi ri cal per spec
ti ve,eds.Blagojević,M.andTodorović,D.(2011),NišandBelgrade:YSSSR
and IPST,pp. 175188;Тодоровић,Д.Протестантизам–новарелигија
Рома југоисточнеСрбије, у:Антропологија, религије и алтернативне 
религије: култура идентитета, уредио Синани Д. (2011а), Београд:
СрпскигенеалошкицентариОдељењезаетнологијуиантропологију
ФилозофскогфакултетауБеограду,стр.235266;Тодоровић,Д.(2012в)
УлогакултурнихфактораупротестантизацијиРомајугоисточнеСрбије,
Културабр.136,Београд:Заводзапроучавањекултурногразвитка,стр.
376402.

5 Презентовани резултати део су обимног социоемпиријског истражи
вањаспроведеногнаузоркукрштенихверникаромскенационалности
неколикопротестантскихверскихзаједницанатериторијијугоисточне
Србије (Хришћанскабаптистичкацрква, Јеховинисведоци,Хришћан
скаадвентистичкацркваиЕванђеоскапентекосталнацрква),ромских
инеромскихстарешинапобројанихверскихзаједница,теверскихвођа
већинскихрелигија(СрпскаправославнацркваиИсламсказаједница),
ауоквирудокторскедисертације„ПротестантизацијаРомајугоисточ
неСрбије”,којујеаутородбраниооктобра2011.годиненаОдељењуза
социологијуФилозофскогфакултетаУниверзитетауБеограду.
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Подацисуприкупљениметодомпродубљеногинтервјуана
основустандардизованепроцедуресаРо ми ма вер ни ци маи
не ром ским и ром ским ста ре ши на ма протестантских вер
скихзаједницаујугоисточнојСрбији.Разговорисуреали
зованиизмеђудецембра2008.имарта2009.године.

Ромимаверницимапостављенјесетпитања:

1.ДогодилоВамсевећдаосећатекаодастеиспуњениСве
тимДухом? 2.Верујете ли да Бог говори крозВас? 3. За
времетрајањаслужбеосећатевеликоузбуђењеиемотивно
пражњење?4.ДесилоВам се да за време трајања службе
почнетедаговоритејезикомкојинеразумете?5.Доживља
валистенеканатприроднаискуства?и6.Анекарелигијска
искуства,каоштосувизијеиисцељења?

Неромским и ромским старешинама постављена су пита
ња:1.А,можда,протестантскеверскезаједницепривлаче
Ромејернудеспонтанупобожностиобликезаједништвау
којимаседоживљаваљудскаприсностидушевнимир.Има
ли истине у томе да су важни и богословски (теолошки)
разлози?

Ре зул та ти ис тра жи ва ња

Емо тив но уз бу ђе ње за вре ме тра ја ња бо го слу же ња
Занималонасјеималиразликаудоживљајучинабогослу
жењамеђуРомимаприпадницимаразличитихпротестант
скихзаједница,односноукојојмерипревагуодносерацио
налнинадемоционалнимелементима.

„Осећамодговорностдатребанештодапренесем.Идемс
намеромдаразговарам,и то је једнаозбиљна ствар.Адок
трајепроповед,мениједовољноданекоданекикоментар,ја
крозтајкоментарвидимсебеионмеохрабри.Рецимо,неко
објашњавакакомујеЈеховапомог’оутомеитоме,аможда
јетоимојаситуација,ијасеосећамохрабрено.Иликадко
ментаришемо,осећамистонекупунину,јер,например,кад
разговарамоилидајемокоментар,мидајемосвојудео,самим
нашимговороммиславимоБога.”

С.Б.,37,Јеховинсведок,Тасковићи(Ниш)

„Штосетогатиче,богослужењедоживљавамрационално,не
емотивно.Посебнонеданекогсвештеникапосебноидеали
зујемиволимдагаслушам.Верујемдасвакисвештениккоји
изађеможедакаженештопоучнозамене.Томијебитно,да
добијемпоруку,анеемотивнидоживљај,дасејанештопо
себноемотивноузбудим.”

А.С.,29,адвентиста,Ниш
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Једанодаспекатаплодоносногутемељењаверскедоктрине
представљаусвајањезнањаоБиблијииупознавањесадру
гомверскомлитературом(месечници,серијскепубликаци
је).Њиховомсеанализомнанедељнимсастанцимаразвијају
специфичнеинтерпретацијеетосановегрупе.Новостечена
версказнањапостајуглавниресурсупотенцирањуосећања
различитостииистрајавањуусучељавањусамеханизмима
спољашњестигматизације.Додатниизвориидентификације
јесуучествовањанабогослужењима,појединачнаилизајед
ничкамолитвасаистоверницима,евангелизацијскирадитд.

Проповедниктокомбогослужењаговорикаоличнисведок
божјеготкровења,тумачећи,објашњавајућиипримењујући
ганапотребељуди.Изговореномречјуобјављујеиоглаша
ва „добру вест” примљену одБога.На слушаоцима је да,
оснаженивером,примеиразумејудатаупутстваипокушају
даихприменеуживотнојпракси.

НашиРоми,баптисти,адвентистииЈеховинисведоци,на
глашавају ра ци о нал но одношење током трајања верске
подуке:

1. Моћ и делотворност проповеди увећава се пажљивим
слушањем,коментарисањемизаписивањембележака;

2.Надахнутостзапријемсветеречипојачавасевреднимис
траживањемПисмаииспуњавањемпостављенихнедељних
задатака;

3.Исправнимпонашањемсматрасеусвајањеиприменапо
рукаСветогписмаидругеверскелитературе6;

4.Подстичесеучествовањеутеолошкојшколи;

5.Примеренимтономчитајуседуховнепесмеитд.

За пренаглашену емоционалност и неконтролисаност вер
ског израза пентекосталаца немају разумевања, штавише
називајугабогохуљењем,јеродудараодтишине,редаиби
блијскеприпременакојесунавикнутиусвојимзаједницама
(слике1и2).

ИспуњеностСветимДухомтокомтрајањабогослужења,ме
ђуједноставнимиспонтанимпентекосталцимаогледасеу
наглашеномузбуђењуиизливимаемотивногпражњења.

„Да. Значи, то је нормално.Отвараш сепреднекому коме
имашповерење.ТојејединопредБогом,предХристом.Мо
женекестварисупругу,мајци,оцуилипријатељу,алиовоје
директнопредБогом.Иотворилабисетако,иумислилаби’

6 Јеховинисведоциимајумесечнемагазине„Пробудисе!”и„Куластра
жара”,аадвентисти„Гласник”и„Знакевремена”.
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дајеонтупредамном.Иусвојемислиби’самасебирекла,
каокадклекнемпредњега,такогаславим,свисрцем.Тосви
доживљавају.Тосенеможебашсверечимаобјаснити,опи
сати,тајосећај...КаодасеналазишсамупросторијисаХри
стом,тако.Можешдаплачеш,дасесмејеш,дадигнешруке,
даклекнеш,какотеХристовДухводи...”

Д.Д.,29,пентекосталац,Лесковац

„Да.КадДухСветијесамном,значи,кадидемуцркву,ако
самсагрешиласаБогом, ја томолимдамиОнопрости.И
почнемдаплачем,почнемдасемолим,свиљудигледајуу
мене. Ја плачем, дижемрукеБогу, узвисујем га, почнемда
певамизсвеггласа.Итадаседоброосећам.”

С.А.,15,пентекосталац,ВрањскаБања(Врање)

„Па, такве ствари се немогу описати... Ја стварно не знам
какоизгледамумоменту,јеримаљудикојиволедаподигну
руку...Рецимо,јасеједноставноопустим,затворимочијако,
некадзнамсамодаставимрукуилидаподигнемруку,или

Слика1.Атмосферасазаједничкогбогослужењаадвентиста
уДраговцу(Бојник)(Д.Тодоровић,фебруар2009)

Слика2.АтмосферасазаједничкогбогослужењаЈеховиних
сведокауЛесковцу(Д.Тодоровић,фебруар2009)
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даподигнемоберуке.Једноставно,јанегледамокосебешта
седешава,нитимезанима.Утоммоментујажелимдабудем
штоближиБогу.Итојенајвећапоентадолажењауцркву.”

С.Ц.,29,пентекосталац,Врање

„Јасеосећамувекиспуњено.Акадјепроповед,тадјошјаче!
Јанеидемкодлекара,мождамине верујеш. Јаимампри
тисак 250, 260, лекне пијем.Кад семолим, осећам као да
нештомиодузмесве,итакосамсрећнасБогом,иувекме
дотакнеилечи.Ево,данассамбилабашболесна,целуноћ
нисамспавала.Рек’о:’Боже,дајмиснагуданеоставимсамо
моју...’.ЗнамдаједанасГосподњавечера.‘ФалаБогу,мно
гомибилодобро,идошласам.Изатосамиплакала.Значи,
верујемуБога...икаодалетим...Ништадруги,самоја...цео
Исусизађеиспредмене,мождаменеверујете...ијакаоимам
осећај...итресемсе,чак,свемежмарципролазу...Ево,садс
тобомштопричам,јакаодаосећамтоплину.“

Ш.Б.,64,пентекосталац,Ниш

ПентекосталнопреношењеиобјашњавањемилостиИсуса
ХриставернициманеподриваауторитетБиблије,алинагла
шавадарелигијанијесамопитањедоктрине,већиискуства.
Његова је специфичностуна гла ску на рад Ду ха Све тог у 
сва ком вер ни ку по на о соб. Упркос истраживачким склоно
стима,темељнојприпремииуверљивости,проповедников
наступнепотпунјеуколикосенезбиваусилиДухаСветога.
Испуњеностипрожетостсвојихсрца,оснаженибожанском
енергијомпоказујунаразличитеначине:

1.Пасторитемпераментномпроповеди,исцелитељскимдо
диромимолитвамазаоздрављењеилитерањезлихсила,а

2. Верници причама и сведочанствима, катарзичним сла
вљењемиегзалтиранимговоромипонашањем.

Одинтелектуалногоправдањавереважнијесуемоцијето
комсла вље ња Бо га,кадасеверницивољноподређујувођ
ствуДухаСветог.Насупротмирном,достојанственом,ћу
тљивомиодмереномхришћанствубаптиста, адвентистаи
Сведока, богослужење кодпентекосталацапоприма битно
ко му ни тар не од ли ке:Духсилазинагрупуљудиокупљених
умолитви.Интензивнозаједништвопрерастауснажноре
лигиозноискуство,изворснагеиподстицајдасеистрајеу
свакодневнојпобожности.

Ромски „пентекостални жар” прате потпуна преданост и
емоционална напетост присутних, манифестоване следе
ћимекстатичнимелементима:1.подрхтавање,2. трешење
игрчење,3.клечењеиликлањање,4.викање,стењањеили
гласноуздисање,5.дизањеилисклапањеруку,6.пљескање,
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7.громогласнопевање,8.њихањеуритмумузике,9,зане
сеностпогледаи10.раздраганоосмехивање(слике3и4).

Јеванђеоско хришћанство је „религија срца”: важно је да
лијепојединацискусиоизливеБожјељубавиусопственом
животу:

1.Омогућенајеприликасвакомекоосећапотребудапре
несесвојупричуилипружисведочанство,чимеизговорено
задобијавредностнаписаног;

2.Изпојединачнихигрупнихмолитвизахвалеилимолитви
заоздрављењеизбијарадост,спонтаност,узајамностина
глашенаемоционалност;

Слика3.Атмосферасаромскогбогослужењапентекосталаца
уЛесковцу(Д.Тодоровић,фебруар2009)

Слика4.Атмосферасаромскогбогослужењапентекосталаца
уНишу(Д.Тодоровић,март2009)
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3.Проповедјетемпераментна,алиистовременонеформал
наиопуштенија,праћенаверничкимузвицима(„Алелуја!”,
„Амен!”).

Гло со ла ли ја или „го во ре ње у је зи ци ма”

Опречни ставови о духовном дару гло со ла ли је, надахнућу
изговарањабујиценеразумљивихслоговаилиречиуемоци
оналномзаносу7,нагналисунасдаобјашњењепотражимо
надвестране:међуромскимверницимацркавакојенаовај
обредтокомбогослужењанегледајусодобравањем(адвен
тисти, Сведоци, баптисти) и цркве под чијим је окриљем
нановооткривен(пентекосталци).

„ТодоживљавамтакоштоуСветомписмупишедатребачо
вексвидаразумемотај језик.Бог једао један језикдасви
разумемо.Онћепричашпански,јаћупричамнемачкиишта
смосејаионразумели?ШтајебилосаВавилонскомкулом?
Ништа,затоштојеБогометаојезике....”

Н.Б.,25,баптиста,Ниш

„ТосустварикојекористиСотона,Ђаводабиљудепривукао
настранусебе.Јер,акомигледамоБиблију,онданијетамо
доказдаћеправиучениципадатиунесвест,битиподтран
сом,негоправидоказјељубавкојупоказујемоједнипрема
другима...Исус јасно говори: постојаћељуди који ће веро
ватидаторадеуИсусовоиме,алиИсусћеимрећи:никад
васнисампознавао.Тониједоказдајетоподршкаодстране
ИсусаХриста.”

З.С.,35,Јеховинсведок,Врање

„Нематогакодадвентиста...Е,овако.УБиблијијеописано
иговориседакадајеБогосноваоцркву,кадаједаоМојсију
налогкакоданаправицрквуикакодасеслужи,самГоспод
јеказао:’Кадуђешуцркву,скрушеногсрца,погнутеглаве,
умируитишини’.Значи,морадапостојиредиуређеносту
цркви.Првенствено,кадулазишуцрквуморадаседнеш,да
сеБогузахвалишштојеомогућиодадођеш.Мисаиличас
кадпочињеморадабудетихо,лепоиразумнокадсеговори.
Кадаједанговори,морајусвидаћуте.ТојеоноштојеИсус
казао,миритишинакадасилазиДухСвети,којиоплемењује
срцечовекуидајемуразумштадарадиикако.Кадмиадвен
тистипрочитамонештоизБиблије,митачнознамонаштасе
говори,штахоћетајстихдакаже.Аимаљудикојиговорена
празноинеразумејуБиблијуонакокакотребадајеразумеју.
Јер,Библијаговорисамазасебе,неморамјадатумачимБи
блију,падавамапренесем.Библијасамасебетумачи.”

Г.А.,45,адвентиста,Житорађа(Прокупље)

7 Noorbergen,R.(1974)Glo so la li ja – opoj ni zvu ci za no sa,IiII.Zagreb:Znaci
vremena.
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Какосмоописали,екстатичкоискуствосусреталицемули
цесаИсусомХристомпроживљавасеоживљавањемнеког
одукупнодеветдароваДухаСветог(глосолалија,исцељи
вање,визије,пророчанства,чудаитд.)којесуапостолипрве
црквепримилиуДанепентекоста.Говор„муцавихусана”
ненаилазинаодобравањемеђуРомимаокренутимпотвр
ђивањувересуштинскомспознајомБиблије,оцењујесекао
превара,импровизација,имитацијаилихистерија.

Оплемењеностверничкогсрцадоказујесе:

1.Духовниммиром;

2.Уређеношћуидостојанственошћуи

3.ТумачењемСветогписмасвимаразумљивим,анеизми
шљенимјезиком.

Издругачијегуглапосматрана,моћговорења„другим”,нај
чешће неразумљивим језицима, као израз „посредовања”
СветогаДуха,једнајеодкључнихдоктринапентекосталног
покрета.ЗамолилисмоРомепентекосталцеданампренесу
својаискуствакрштењабожјомсилом.

„Да,говорењеу језицима.Тоти једарДухаСветога.Тосе
увек,кадајеДанпентекоста,кадславесвецркведародСв.
Тројице, онда старешине у цркви замољавају све оне који
имајудардуховног језикадаидукод једнеособекојанема
дардуховногјезикаидасепомолењему.ДазатражеодГо
сподадаињемудатајдардуховногјезика.Кожели,идеи
молисењему.Стварјеутомеикокол’коотварасвојесрце.
Некопроговоридверечи,некотри.УБиблијистојинаписано
даћенекодобитидартумачењатогјезика,атренутносадау
црквиимапунољудикојиговоредуховнихјезиком,алијош
никоганемакотоможедатумачи.Али,уБиблијистојида
ћенекооднасдобититајдардатумачи,штосејошниједе
сило.”

П.К.,38,пентекосталац,Лесковац

„КадјеприсутанутебеДухСветиосећаштоплину,причаш
онајјезиккојитиБогдајесависине.Тоједар,свакоможеда
има,акоможешдагапримиш,акоБогстварнорадииделује.
Имамијатајдар...Па,немогудасесетимтихречикојеиз
говарам.Адругимогудачују,итичујеш,алинеобраћашпа
жњунато,тиобраћашпажњунасвоје,немамосвиистиречи
којипричамо.Свакиимасвојетедуховнеречикојеизговара.
Исадјанемогудачујемштатиговориш.Присутностбожја
кадјенатебе,тиосећаштоплину,свесетресетело.”

Г.Ј.,52,пентекосталац,Лебане

„Да,имамтајдар.Тоједарговорењеујезицима.Какодати
кажем,незнамнијакојијетојезик.Тоседесилокодмене,
мислимдаимаоко седам, осам године, како самдобио то.
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Првоми је било оно, како да ти кажем,шта је сад ово, не
познајемречи.Нисамхтеодаихговорим, јерсамсебојао,
незнамштатозначи.Просто,онодође,излазисамоодсебе.
Али,тамопишеуБиблији,аконемакодатумачито,тејези
ке који говорите, немојте да говорите јавно, само говорите
Богу.Нисусвикрштени,неговоресвиујезицима,мождаве
ћинаговори,алинисусви.Јошнисукрштени,неможемосви
иматиистедарове.Некоћебитиучитељ,некотешитељ,неко
евангелизатор,итако...Непамтим,онипростоизлазусаме
одсебе.Јакадбисадговорио,јанезнамдатикажемнијед
нуреч.Ондатонијето.Акотипамтиштеречииговоришод
тебе,ондатонијеодБога.Неговоришистеречисвакипут,
мењајусе.”

Д.Д.,32,пентекосталац,Врање

Гло со ла ли ја или „говорење у језицима” један је од духов
нихдарова,знакипотврдадругогкрштења–крштењауДу
хуСветом. Термин је изведен из грчког језика од γλώσσα
(glosso,glossa)=језикиλαλώ(lalein,laleo,lalia)=говорити,
говорим,говор8.Радисеосавременомфеномену,продукту
традиционалногпентекостализмауАмерицинапрагудва
десетогвека,којисеумеђувременурашириомеђунеопен
текосталнимхаризматамаширомсвета.

„Глосолалијучинезвуковикојисенижу,одмрмљањадобе
смисленог,алиговорусличногслоговањакојеукључујеогра
ниченибројразличитихслоговаивисокступањалитерације
ипонављања.”9

„Пентекостно искуство или крштење Духом Светим је до
живљајсиласкаДухаСветоганапојединуособу,поузоруиз
Дјелаапостолских(2,113;2,3839)укојемДухСветидолази
навјерникадагапомажеииспунисиломзапосебнослуже
ње”.10

Вокалноиспољавањеналикнепознатомјезику,односноне
артикулисаниначинизражавања,молитвеислављењаБога
представљачин ин ди ви ду ал не ве р нич ке тран сфор ма ци је у
достизањубожјеблизинеистањесрећеизадовољства.Пен
текосталце,збогнагласканаглосолалији,честоназивајуи
„покретом језика”, док је они сами доживљавају као кон
кретнуманифестацијуживогБога.

8 Trudić,A.iSremac,S.(2011)Praktičnaempirijskateologijakaoteorijare
ligijskeprakse:Predlogzaupotrebunarativnogintervjuauispitivanjugloso
lalije,Re li gi ja i to le ran ci ja,vol.9,broj16.NoviSad:Centarzaempirijska
istraživanjareligije,str.363379.

9 MarinovićBobinac,A.(1999)Ne cr kve na re li gi o znost u Hr vat skoj: Pri mjer 
pen te ko stal nih za jed ni ca,doktorskadisertacija,Filozofskifakultet,Sveuči
lištauZagrebu,Zagreb.

10Jambrek,S.(2003)Cr kve re for ma cij ske baš ti ne u Hr vat skoj.Zagreb:Bogo
slovniinstitut.
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У пентекосталним црквама обично се дар „другог гласа”
тражинаДанпентекоста,алиидругимприликама.Тадапа
стор,којинеможедадоделимоћ,алиможепризватидејство
ДухаСветога,молипредверникомиполажерукенаглаву
илитело,подстичућиотварањењеговогсрца.

МножинаинтервјуисанихРомапоседуједарговораујези
цима,алиистичудаимуцрквамане до ста ју осо бе об да ре не 
да ром ту ма че ња је зи ка,односнотумачиемоционалногса
држајаизговоренихпорукаимолитви.

Духовни дар „муцавих усана” различито се манифестује
међуРомимапентекосталцима:

1.Једанбројихсеслободнопрепуштанеобјашњивомпри
јатномосећају;

2.Добарбројихсеуплашекадсетодеси;

3. Нико не разуме значај изговорених дветри или више
речи;

4.Појединцимогуовуврстуактивностидачинесвесно11;

5.Задругејенесвесниакт;

6.Некијепонављајуумолитвама,каоистеилиноверечи;

7.Другисамоуспецијалнимприликама.

Ви зи је

Потражили смо међу верницима и одговор на питање о
евентуалномдоживљајудругачијихрелигијскихискустава,
каоштосуви зи је.

„Имаосамнекевизије,алисебојимдаотомепричам,дане
будемпророк,јанезнамдатум.Имаосамвизијезанекества
рикојесуменипотребне,даћедамеисцелиБог,имаосамви
зијеумноштвународасеналазим,пренегодаодемуцркву,
тојебилокаосан.Атогасамсесетиоједаредкадсамбиона
једномсаборувеликомуБеограду.Некевизијесејављајупре
негоштоседеси,дабимеохрабрилоидабимипоказалода
самнаправомпуту.Ево,садсејежим,тојеменипомогло.”

Б.Т.,35,адвентиста,ГорњиМатејевац(Ниш)

„Визије,да.Например,Богмипокаженекествари,који ја
небихсадзналаотоме.ИБогпокажештадасеради,шта
ћедаседесиилиобјашњавакрозвизијунеке...Кадсамбила

11Медицинаипсихологијаоваквонеобичноговорнопонашањепризнају
залегитимнурелигијскуактивност,указујућидасеможепосматратии
каосоцијалниикултурнифеномен,односнорезултатвежбањемнауче
ногпонашањанахаризматскимсеминаримаобновеуДуху.
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млађа,устаројцркви,тадсмоималиитимскирад,молитва.
Богпокажекакотребадасеради,какотребадасеиде.На
пример,пророчкареч,чујешглас,некомедасеговорипро
рочкаречиливизијанекомдатребадаговоритоито.Гледаш
удрвоилинекуливадуилинекосветло,светоиманекообја
шњењеизречибожје.Да,например,будешдрвоусађенопре
Потопа,даговоришречбожју.Свакаслика,свакавизија,дају
објашњењештатребадабуде.”

Д.Д.,29,пентекосталац,Лесковац

„Јесте,имаосамвизије.Али,поштопостојенекестварико
јесенисуоствариле,јанебихволеодаговоримдокнедође
правитренутак.”

С.Ц.,29,пентекосталац,Врање

Визије су важан део хришћанског религијског искуства.
КрозњихсеБогобраћапојединцимаубудномстању,ма
дасечестобркајусасновиђењима.Аутентичнарелигиозна
визијаможебитиличнеприроде,алиипредстављатисна
жнуморалнупорукузаједнициуцелини.Тумачењевизија
несмедадоводиупитањеауторитетбожјеречи,забележен
уСветомписму.Имање визија у блиској је вези са даром
пророштва.

Ромиупротестантизмуприличносусуздржаниуизноше
њуовеврстеверскогискустваилигајошувекнисуимали.
Ретки појединци га представљају као својеврсно интимно
искуствоокомебиразговаралитекнакониспуњења.

Удоживљенимвизијамауглавномсеописују:

1.УспостављениконтактисаИсусомХристом;

2.Јаснепредставенечијегбудућегоздрављења;

3.Потврдеонапреткуирастузаједницеуближојилидаљој
будућностиили

4.Упутстваинапоменезаприменудуховногдаразанеко
звањеилислужбу.

Ис це ље ња

Упосебнарелигијскаискустваспадајуиразноврснаис це
ље ња. Распитали смо семеђуРомимапротестантима јесу
лидоживелиовакваискустваикакокаоверницисагледавају
овајфеномен.

„НајвишеРомаје,уствари,дошлозбогтихисцељења.Роми
су, знате како,паничарикад серадионекимболестима.А
нисмонештодовољнобогати,падаплаћамопрекорукеисве
то.Ионданемамокуд,паморамокодБога.Онисучулиза
сватасведочанства,даБогчини,даБогможеидолазе,људи
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сепомоле.НеморатостарешинадасепомолидабиБогчуо.
МожесвакозасвакогдасемолиидаБогчујеидаисцељује
туособу.Идатакопостанухришћани,почнудадолазууцр
кву.Највећибројњихиостане.”

М.Б.,18,пентекосталац,Лесковац

„Имадостаисцељењаикоддругиљуди.Ево,менеБогисце
лиоодрака,пробудиомићелије.Па,миисцелиобол,јашес’
месецанапаркетсамспавала, томи једокторрекао, више
личинашлогноге. Једнасестрамикажедауцрквусуми
реклидаракногу.Јаплачемту,имолимсе,ичујемједантих
глас,каже: ’Штаплачешкадсамјастобом?Имадаходаш
к’оманекенка.Небојсе,детемоје,устани!’Аменесузеиду,
иусталасам,иидемуНиш.И‘фалаБогу,ево,наногесам.”

К.Р.,54,пентекосталац,Лесковац

„Исцељењасамдоживео.Конкретно,прошлегодинеумају
самтребаодаидемнаоперацију.Имампреломлобање,једна
костмијеуглави,десетдодванаестсатијетребалодатраје
операција,директнонамозгу.Питањејебилодалићеприто
медазакаческрамумождаидаостанемилиинвалидилине
штодруго.Мисмодошлинабогослужењу,славилисмоБога.
Докјебиламолитва,јасамсамоподигаоруку,амојаженаје
утоммоментурекла:’Господе,акосименипосведочиодаСи
живиправедан,молимте’иставилајесвојурукуовако,’не
дозволидаоденаоперацију,недозволидамусеиштадеси.’
Отиш’осамопеткодтогдоктора,јерсаммораодапотпишем
данежелимнатуоперацију.Поновосморадилидубинско
снимањеглавеионкадјепогледао,рекаоје:’Немогудаве
рујем’,собзиромдаимакодсебеједанбројснимака.Итоје
требалодабудепрваоперацијасатаквомврстоминтервенци
је.’Штаситирадио?’Одговориосамму:’Јаимамнајбољег
доктора.ТојеБог.’Ионмијерекао:’ОвосамоБогможеда
уради.СлавиБогадоксижививодирачунаштарадиш.’Би
лојејошмногоштошта.”

С.Ц.,29,пентекосталац,Врање

РоминадасвеверујудаБогделујекакобиучврстиоверукоја
јеукризиилипризваосебисумњичавеуњеговопостојање.
ЊиховапријемчивостзавођствоДухаимаисвојесоцијал
нопорекло.Лошистамбениусловиинемаштинадобрано
кроје здравствене навике, а друштвенамаргинализација и
територијална сегрегација ускраћује им многа загаранто
ванаправа,измеђуосталогиправоналечење(доступност
лекарскихординација,болница,центаразаопоравак).Када
тамоидоспеју,обичносеконстатујупоодмаклистадијуми
болестииуздравственекартонеуписујунајтежедијагнозе.
Сиромашним и себи самима препуштеним несрећницима
преостаје још јединовераунаднаравноделовање, заспас
сопственогилиживотанајмилијих.
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Причеоефикасностиверемуњевитопрострујемахаломи
наводенеопредељенедапрвопосетезаједничкаверскаоку
пљања, врло брзо се крсте и посвете црквеном деловању.
Устукленевољеподстичудуховноуздизањеипружајупри
лику заизградњуновеперсоне.Несви, алинаконштосе
домогнуспасоносногрешењазанасталемуке,многиРоми
заборављајупрвотне завете, отпадајуодвереивраћају се
старимнавикама;најпреонимузкојесугенерацијамаод
растали(слављењеЂурђевданаиВасилице,употребакало
ричнеисхране,пушење,алкохол).

Заоздрављењазадуженисупасторикојиусрдномоле(ор
ганизујусеизаједничкемолитвезаболесне)иполажуис
целитељскерукенаљудеупотреби,накончегаседешавају
фасцинантнепроменеуљудскомтелу,непознатезваничној
медицини(слика5).

Организамсерегенеришеичистиод:

1.Пси хо ло шких оп те ре ће ња(страхови,песимизам,опсеси
ја,депресија);

2.Фи зич ких бо ле сти (неизлечиве болести, канцер, одузе
тостделователа);

3.Збивајусеиду хов ни опо рав ци(покајања,опраштања,из
мирења);

4.НекадједеловањеДухапропраћенофи зич ким ре ак ци ја
ма:падање,гестикулације,гласовнепромене.

О искуствима безмало отписани јав но све до че на недељ
ним окупљањима браћи и сестрама, али и осталим суна
родницимаизванвере,призивајућиихдаимсепридружеу
прослављањуснагебожанскемилости.Оваквиаутентични

Слика5.МолитвапасторазаисцељењеверникауЛесковцу
(Д.Тодоровић,октобар2008)
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плодовиверенајупечатљивијеподстичуновеактепреобра
ћењаидоношењеодлукеовезивањусопственогживотауз
послањеизабранецркве.ПридајуимпажњуподједнакоРо
мибаптисти,адвентисти,Јеховинисведоциипентекостал
ци,алиуправокодјеванђеоскиххришћананаилазинанај
јачиодјек.

За кључ на раз ма тра ња

Ромисуљудирелигиозног,алинезависногдуха:никадане
бива усвојено сво богатство религијских идеја, осећања,
веровања и праксе, увек остаје отвореност за новине
у религијском животу и њихово комбиновање са већ
прихваћенимелементима.12Збогтогасепогрешнозакључује
дамеђуРомиманема, нитиможебити „добрих верника”.
То није тачно: Роми могу бити добри верници, отворено
је питање колико им је до сада нуђена таква могућност
од стране традиционалних верских заједница. Роми су
увек били отворени за оне који би им понудили полет ка
божанском и поучили их о спасењу божјом милошћу.
Очигледно да сумале верске заједнице то најприљежније
чиниле.

Ромијесудобриверници,самоштотоисказујунадване
зависнаначина. Један је онај којипрактикујуи окружују
ћиСрби:ослањајућисенасве те књи геипридржавајућисе
строгихијаснихпро пи са,захваљујућипропагандииделат
ностихришћанскихевангелизатора.Чинукрштењапретхо
дивишемесечнопроучавањеБиблијеирадсастарешинама
на упознавањуосновнихбиблијскихначела.Не заборави
мо,међутим,дајевеликибројРомаслабообразован,мно
ги,нарочитостарији,потпуноне пи сме ниидаимпреостаје
текживаречстарешинекаовезасБогом.Врлочестосла
бо познају српски језик, па им је неопходан проповедник
наромскомјезику.Оникојијесуписмени,немајувремена
даредовнопосвећујупажњуСветомписмуидругимвер
скимкњигама,каоидасередовноприпремајузаактивно
учествовањеу,рецимо,теократскојшколииподучавањуза
хришћанскуслужбу.Другиначинјеослањајућисенамоћ
нуорал ну тра ди ци ју,каотрајнуодредницусвогидентитета
крозисторију.Ромисусепреобраћаливишеугледајућисе
на нечији пример из непосредног окружењаи нечије све
дочанство,доказујућидасеневерује самоформом,већи
срцем.Утаквимситуацијамаре ли гиј ска прак са од но си пре
ва гу на ре ли гиј ском све сти.

12ТатомирВукановићспецифичанромскидоживљајииспољавањевер
скихосећањасимболичнојеназваотермином„љараманство”–Vukano
vić,T.(1983)Ro mi (Ci ga ni) u Ju go sla vi ji.Vranje:NovaJugoslavija.
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ЦрквенимјепрвацимаизредоваадвентистаиСведокапод
једнако важнодамеђупреображенике усаде силу верског
знањаиактивноучествовањеусвакодневномживотузајед
нице.Одромскихверника захтевасепреданопроучавање
Библијеидругетеолошкелитературеподбуднимокомис
кусније браће и сестара, учествовање у организованој те
олошкој подуци, али и редовно посећивање богослужења
иревностаневангелизаторскирад;штавише,предусловсу
црквеномкрштењуиформалномозваничењуприпадности
религијскојгрупи.

Становништворомскихмахала санаглашенимемотивним
наспраминтелектуалногпотенцијалавиђенијејемеђубап
тистимаипентекосталцима.Старији,махомнеписмени,ри
туалистипоштујуБиблијукаосвеопштиизворзнања,алису
имзаприхватањејеванђеоскогучењапресуднирелигијско
практиковање родбине и пријатеља, сведочанства о дело
вањуДухаСветогусвакодневицииличностпастора,који
понизнимстављањемнарасполагањесопственојпаствипо
тврђујемаксимудаје„верабезделамртва”.

БогослужењакодРомапентекосталацаимајупроповедпа
стора,обдаренихзапреношењеречиГосподње,каоштоје
имајуидругеверскезаједнице,укојимасеподучавајуис
правномверскомживотуипонашању.Алиимајуиславље
њеБога,речимаипесмом.Верницисеупотпуностипре
пуштајуделовањуДухаСветогадаихводионакокакоон
хоћеижели.Иакоокружендругомбраћомисестрама,сваки
верниксепредајеуспостављањудиректне,интимневезес
Богом,комеиспоручујенајдубљемолбе,жељеиочекивања
запревладавањетешкихживотнихситуација.Акадасеона
остваре,па јошипослушајудругасведочанстваоделова
њуДухаСветога,онданемабољепотврдедастенабожјем
путу.
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THEESSENCEOFRELIGIOUSTEACHINGASA
THEOLOGICALFACTOROFTHEPROTESTANTIZATION

OFTHEROMAINSOUTHEASTERNSERBIA

Abstract

In the religiousactivityamong theRomapopulation inSoutheastern
Serbia, church leaders of the Protestant provenience insist on faith
as a new element in their selfdefinition: individual and groupwork
encourage spiritual improvement through the study of the Holy
Scripturesandtheapplicationofbiblicalprinciplesineverydaylifeand
behavior.Adventists,Jehovah’sWitnessesandBaptistsdemand“alife
inquotes”andpracticethe“silent”prayer,withoutdancingandverbal
expressionoffeelings.ForPentecostals,the“newlyborn”Christians,
apartfromtheBible,aspecialsignificanceisassignedtothereligious
ritual: a subjective, deeply emotional experience is emphasized as
well as givingin to the “leadership” of the Holy Spirit during the
worshipping service. The paper presents observations from the in
depthinterviewsconductedwith60baptizedRoma,aswellas14Roma
andnonRomareligiousleaders.Thedatawasacquiredbasedonthe
standardizedprocedurewithRomabelieversandnonRomaandRoma
leaders of Protestant religious communities in Southeastern Serbia
(Christian Baptist Church, Jehovah’sWitnesses, ChristianAdventist

Church,andEvangelicalPentecostalChurch).

Keywords: Protestantism, Roma, Southeastern Serbia, identity,  
theological factors, religious teaching
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Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Еко ном ски фа кул тет –  
Де парт ман за европ ску еко но ми ју и би знис, Су бо ти ца
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прегледни рад

ДЕН ДИ ЗАМ И МО ДА:  
ОД ОДЕ ЋЕ ДО СТИ ЛА

Сажетак: У на сто ја њу да се ис пи та фе но мен ден ди зма у ра ду се 
про бле ма ти зу је од нос сло бо де по је дин ца и ње го ве усло вље но сти 
ме на ма мо де. Иа ко је ве зан за од ре ђе ни исто риј ски тре ну так и 
од ре ђе ни ге о граф ски про стор, ден ди зам има уни вер за лан кул тур
ни зна чај, јер про мо ви ше јед но но во схва та ње ин ди ви ду а ли те та. 
Ден ди по сто ји са мо на осно ву вла сти тог су да уку са ко ји се очи
ту је у на чи ну ње го вог оде ва ња, др жа ња и ма ни ра. Уме сто да се 
оде не при клад но оби ча ји ма дру штве не кла се ко јој при па да, као 
што је то би ло уо би ча је но, мо дер ни по је ди нац оли чен у ден ди ју у 
сло бод ном из бо ру оде ће и вла да ња ви ди при ли ку за вла сти ту са
мо ре а ли за ци ју. Упра во ден ди зму тре ба при пи са ти за слу ге за от
кри ће мо гућ но сти да се не чи ја не за ви сност и ори ги нал ност да ју 
из ра зи ти не по сред но, на ње го вој спо ља шњо сти. Кључ но пи та ње, 
од ко је г за ви си кул тур ни до мет ден ди зма, је сте да ли та кво по
сту па ње мо же да обез бе ди истин ску сло бо ду ин ди ви дуе или оно 
са мо отва ра но во по ље дру штве не ма ни пу ла ци је.

Кључнеречи: ден ди зам, естет ска кул ту ра, суд уку са, ин ди ви ду
ал на сло бо да, мо дер ност, мо да

To tus mun dus fa cit hi stri o nem.

НатписулондонскомGlo be The a tre

Оде ва ње као на чин из ра жа ва ња

Рад америчкогмодног креатораМаркаЏејкобса (Marc Ja
cobs)упоследњевремеодражаванаклоњеностминимали
стичкој поетици: засебни, носиви комади,међу којима се,
саједнестране,истичумекисивикардиганииизазовнена
боране сукње, а са друге, ружичасте кабанице и спортске

АЛЕКСАНДАР ЧУЧКОВИЋ
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бермуде.Иако су кројеви уздржани, луксузниматеријали,
попутнежногкашмираифиневуне,наговештавајутактил
нупријатност.Овакавприступдизајнирањупредусретљив
јепремапотребисавременогпојединцазаувођењемредау
ужурбаниградскиначинживотаитобезодрицањаодужи
вања у луксузу. Историјске корене настојања „модно све
сногпојединца”даобјединипротивречностиаскетскеуздр
жаностииестетскихосећањатребапотражитиудендизму.
Иако се често мисли како елегантно одевање представља
императивтекнашегвремена,првуназнакууверењакакоје
путемодећеиначинанакојисеонаносимогућеизразити
особеноствластитогукуса,паиостваритисекаоличност,у
највећојмеридугујемопрвимдендијима.

Поредафинитетапремамодерномодевањукојиданаспре
овладава,нереткосетакођеможенаићинаставдабимоди
требалоотписатисвакувредност,јерјеонатекособенивид
друштвенеманипулације.Међутим,иако се омодинајче
шћемисликаоосредству„заодевања”иприкривањаправе
природетелаиличности,уњојбисмоистотакомоглида
видимоипокушајконструисањаипредстављањасопства.
Уколико не представља искључиво инструмент завођења,
модаби,преконизаразвијенихтехникаинемалогбројауко
рењених знањанакоје сеослања,моглапојединцудапо
служикаосредствоисказивањауразличитимрегијамабив
ствовања.Ослањајућисенаизграђенешемекласификације,
властитесклоности,навике,пачакинесвеснеспособности,
индивидуаможедаизградииизразисвојукус.Наравно,све

Илустрација1Модел Марка Џејкобса,изколекцијепролеће/лето
2013;Преузетосасајта:http://www.marcjacobs.com/lookbooks/
marcbymarcjacobs/mensreadytowear/springsummer2013/
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је томогуће самоподусловомдаизмакне замкамамодне
индустрије,којанастојиданаметненормекакобиизпри
влачностимоднихартикалаизвуклапрофит.Ипак,модерно
одевање се пречесто схвата или као приврженост понуђе
нимшаблонима, који сеувекизноваобнављајуили, опет,
каоиндивидуалнихир,којисеопштојуниформисаностису
протстављакуриозитетомбезпокрића.

Понештоодоногаштојепредвавекаизазивалоскандале,
данассесматрадруштвенопожељним.Отуданаснечудито
штосеизмениламода,неготоштосенијеизменилоњено
разумевање.Додуше,склоностпремамодиниданасчесто
није праћена успехом у њеном поимању и практиковању,
алинеманесугласицаповодомтогадасемодернимсматра
самооноштопроизилазиизслободногестетскогизборапо
јединца.То, једноставно, значидаподмодернимнетреба
подразумеватипукопреузимањеобразаца–иакојеуправо
томоделпокојемсеодвијасмењивањемоднихциклусаод
ренесансенаовамо–већјединооноштопредстављарезул
татангажовањавластитеестетскемоћисуђења.Управозбог
тога,аупркосчињеницидајемодаприхваћенакаозначајан
феноменмодерногдруштва,нереткосечинидаонанере
зултујеничимдругимдоједномврстомманипулацијевла
сникакапиталакојиутомевидеприликузазараду.

Очигледно,модаимадинамичкуприроду,пасеонанепре
станоманифестујенаразличитеначине,штојечиниподе
сном за различита тумачења, која се протежу између две
крајности,одкојихједнаумодивидисредствоприкривања
телаиличности,адруга,супротнотоме,средствоконстру
исањаипредстављањасопства.1Дендизампредстављаосо
бениприступразумевањумоде,којиуњојвидиприликуиз
градњеукуса,закоји,опет,сматрадајенајважнијиаспекат
личности.Послестогодишњегоперисањамоднеиндустри
је,таквостановиштелакосеможеучинитипревазиђеним,
али треба рећи да се дендизам није исцрпео у подлегању
некаквим„моднимпрописима”,негодасеоноњихупра
во упорно оглушавао.Већ тада семогло назрети да један
„модникôд”подразумеванекаправилакојасучестовезана
непосреднозаодређенинизодевнихартикала,алисуден
дијибрзосхватилидамоданипоштонеможебитисведена
нањих,негодаонаподразумеваслободнопоигравањета
квимконстантама.Међутим,поштотачињеницаникадау
довољној мери није била схваћена од стране многих који
су настојали да „следемоду”, склоност према привлачној

1 Craik,J.(2005)The Fa ce of Fas hion: Cul tu ral Stu di es in Fas hion,London
andNewYork:Routledge,р.2.
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одећисечешћеманифестовалакаопомодарство,дакле,као
приврженосттренутновладајућимобрасцима(којисеувек
изноваобнављају),или,опет,каохир,којисеопштојуни
формисаности супротставља куриозитетом без покрића.
Могућностнеадекватногсхватањамодепроизилазиизњене
„неухватљиве”природе,којаподразумеванепостојанесадр
жајеиразноврсностњиховогзначења.Границаизмеђуори
гиналногиприхватљивог,уствари,јеврлотанка.

Међутим,најважнијиаспектмодејесте,уствари,из гледра
дикалне новине, коју не прати „суштинска измена ствар
но сти”.2Стогасеможерећидамодаускраћујеуправооно
штообећава.Акосесагласимода јеоноштомодаистиче
као стварно, уистину, само привид, онда је јасно дањена
привлачностпочиванаобмани.Међутим,моралибисмода
сезапитамодалијетаквапримедбаиданаснаместу,буду
ћидаманипулативнаприрода„диктатамоде”непредставља
једини,ајошмањенајозбиљнијиизазовкојисепреднашу
слободу поставља. Ипак, не треба да заборавимо да овде
нијеупитањусамоприроданекаквогпролазногобичајау
одевању,негода је,такођеонечемуштосеодносинаце
локупнустварност.Једноставно,нијеизвеснодалијесто
летнавладавинаноминализмапоштеделабилокакавчврсти
појамре ал но сти.Акосеуобзирузменичеанскиувидкако
непостојиСтвар ност,негомиимамопосласамосањеним
различитимтумачењима–дакле,саразнимстварностима,
намећесепитањедалиидаљеимасмислатрадиционално
разликовањепојавеисуштине?Провокативностдендијапо
чивалајеутомештосуониистицаливажностакциденци
јеуодносунасупстанцију,чимесу,поредосталог,вређали
традиционалниукус.Међутим,дендизамсенијеистрошио
ускандалу,негоједопринеоразрадинекихкључнихпита
ња,пресвега,оногоодносусуштинеиспољашњости,ана
рочитособзиромнаиндивидуалност, каостожернипојам
савременекултуре.

Ипак,уизвесномсмислу,денди је једнафриволнапојава,
којуможемоузизвеснеоградедасматрамопретечомдана
шњег„самосвесногпотрошача”,алинеидагасањимпои
стоветимо.Затопостојинеколикоразлога:прво,дендиније
предузимљивипрегалацкојитрошинетомстечено,већзау
зимапозуаристократеслободногодрада;осимтога,онни
јеопседнутпотрагомзановимуживањима,већумедабуде
аскетскиуздржан;коначно,дендинијепомодар,негоонај
којимукотрпно разрађује лични стил.Дендизам чак није,

2 Kroker,A.andKroker,M.(eds)(1987)Body In va ders: Pa nic Sex in Ame ri
ca,NewYork:StMartins,р.45.
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каоштомногеслабообразованеособеверују,текпретера
насклоносткадобромодевањуиелегантнимстварима.Те
стваризаистинскогдендијасусамосимболиаристократске
супериорностињеговогдуха.БалзаксведочикакојеБрамел
држаодатрпеза,коњи,намештајифасадапотичуизпоје
динцасамопо сред но, а говор,ходиманири–не по сред но
идајеуправоторазлогдаовипоследњи,вишенегопрви,
у потпуности буду подвргнути законима елеганције.3 Баш
уследтога,уочимадендијасавршеностоделапроизилази
изњеговеједноставности,којајезаправо,најбољиначинда
онуспеуономедочегамујепосебностало,атоједасе
разликујеоддругих.4Акотоимамонауму,моралибисмо
дасезапитамо:Какосепојединацнашаоуприлицидасоп
ственимсредствимаможедаизградипосебан стил, а, по
средствомтогстила,исебекаоличност?Дабисеодгово
рилонатопитање,неопходноједаразмотримогенезуовог
феномена.

Исто риј ски из во ри ден ди зма и ње го ва  
мо дер на при ро да

Дендијевскопоступањеослањасенаједнунеобичнумеша
винуепикурејскогхедонизмаистоичкогаскетизма.5Наиме,
потрагазаразборитимзадовољствомкаоврховномморал
номвредношћуЕпикуровјеизум,докјефанатичнаистрај
ностуодолевањусвакомузбуђењуипокоравањеприродној
нужностипрвипуткаоетичкипрописпостављенодстране
Зенона.Осимтога,целокупнукултуруЗападатрајнојеобе
лежиладвомиленијумскадоминацијаплатонизма,којемће
седендизамсупротставитинарадикаланначин.Акоовим
сукобљенимполазиштимадодамојошједнуначелнускло
ностдендијапремаразноврснимпротивречностима–њего
војпојавијесуђенодаизазовескандал.

Истрајноступокушајувраћањадостојанстваономтелесном,
којесекоддендијаочитовалонајвишекрозњиховодржање,
нијемогладабудеприхваћенабезотпора,аиспрвачакније
могладабуденисхваћена.Наиме,Платонјепроказаоцело
купнучулносткаопросторукојемјемогућедоспетитекдо
„одсјајаидеје”,дабисехришћаниунаступајућимвековима
својничкомодлучношћупосветилизадаткуутврђивањани
скогположајаовестранечовековеприроде.Средњевековна
духовностнасје,дакле,трајноудаљилаодантичкогидеала

3 Балзак,О.(2013)Брамелињеговоучење,у:Ден ди зам,часописГра дац,
бр.188190,стр.112113.

4 Д’Орвији,Б.(2007)Ден ди зам и де ка ден ци ја,Београд:Укронија,стр.98.
5 Schiffer,D.S.(2009)Phi lo sop hie du dandysme,Paris:P.U.F,р.4.
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природногсавршенства.Дајечовекнесавршенобићеверо
валосеодвајкада,међутим,тек јеухришћанствуразвије
наидејаоњеговојмодификабилности.Дендизамћеуправо
настатинатојидејизаговарањемглорификацијевештачког.
За дендија артифицијелност задобија посебну вредност у
оквируособене,естетскипрофилисане,бригезаодевањеи
манире.Насупротсвомромантичномсавременику,којисе
препушта заносимауследосећања „светскогбола”, денди
заузимапрорачунату,трезвенупозу,причемусујединитра
говистрастикодњегакристализованиубрижљивонегова
номизгледу.Поштоприродностдоживљавајукаонекулти
висаност,дендијиуартифицијелностиестетскогвидепри
ликукултурнееманципације.

После ренесансне обнове интересовања за природу, два
главнаправцафилозофскогпромишљањадовеласуупита
ње владајућепредставе оприродии друштву.Испитујући
искуствокаоглавниначинстицањасазнања,емпиризамје
показаонеоправданостпретпоставкеоприроднимосновама
друштвене организације, док је рационализам, окренувши
сесвесрднојматематизацијинауке,заступаомеханицистич
ко поимање целокупне природе.Очевидно, природу више
никонијесхватаоуњенојнепосредности,већјеонасвепре
даније доживљавана као ресурс за задовољење човекових
потреба.Натрагутаквихидеја,дендијинастоједасирову
природностпосредујуестетскимпогледом.

Наглашавањевредностилепотекаосредстваизмирењасу
кобљенихсферачулностииразумамоглосеуочитиикод
Канта (Kant),Шилера (Schiller) илиНовалиса (Novalis), а
дендизамјеразвиоособенеиједностранепоследицетаквих
схватања,којесезаснивајунауверењудајечулнаприлика
индивидуенепосредниизразњеногдуха.Акосматрамода
суштинапребиваупојави,онданасодуверењадавласти
туличностможемодаизразимопутемзаузимањаизвесне
позеделисамокорак,којипредузимајууправодендији.Ре
лативизамкојионипромовишучестодобијакарикатуралне
обрисе.Крајем19.века,унамеридапровоциравикторијан
скиморализам,Вајлд(Wilde)јејеткозапазиода„оникоји
примећујуинајмањуразликуизмеђудушеитела,уствари,
не поседују ни једно ни друго”.6Иако не развија никакав
експлицитантеоријскистав,дендипоказуједајеуовоуве
рентакоштоистичесвојуспољашњосткакобиприкриоду
бину.НатајначинонантиципираНичеову(Nietzsche)тезу,
којанаизвестанначинобележавацелокупнумодерност,да

6 Wilde,O.(1894)Phra ses аnd Phi lo sop hi es for the Use of the Young,24.May
2013,http://www.kingkong.demon.co.uk/gsr/phrphil.htm
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свакидубокидухимапотребузамаском,поштојесвакање
гова реч, делоипојава увекподвргнутапогрешнимтума
чењима.7Нововековномишљење јепошлоодпретпостав
ке да би требало утврдитимогуће везе између субјекта и
објекта,будућида јепресталавераунужностпретходних
повезивања.Дендијисусестановиштемрасцепљеногодно
сасубјектаиобјекта,напросто,поиграли,показујућитопу
темсвогпосебногначинаодевања.Посвемусудећи,денди
је,дакле,једнаизразитомодернафигура.

Под модерношћу треба разумети једно епохално одређе
ње духа које је, између осталог, успоставило особен мо
делдруштвенеорганизацијеипромовисалопосебанначин
живљења.Уместодасеруководитрадицијомиобичајима,
модернодруштвосеусредсредилонаизумевањевластитих
темеља.Појединацсеосетиослободнимодразличитихдру
штвенихстегасвојственихранијим,стабилнимпоредцима,
алисеистовременосуочиосаопадањемњиховезаштитне
функције,тесепостепеноосећаосвеугроженијимодстра
недругих,свебројнијихнезнанаца.Дабиповратиоспокој,
модеранчовексепосветиоосмишљавањувластитогживота
–будућидавишенијевероваокакоживотиманекиунапред
расположивсмисао–иизградњиновогдруштвеногпоретка
–будућидајепрестаодадоживљаваобавезноствладајућег
моделадруштва.

Ослободившисе„старихсветиња”,модеранчовексеупо
трази завредностимасвевишеокретаосвакодневномжи
воту. Тако је новоосвојену слободу успостављања услова
доброгживотапремавластитиммерилимапочеодапракти
кујепревасходнонаједанначин–изборпотрошнихдобара,
видевши у томе важно упориште своје индивидуалности.
Дендијисутосхватањеразвилиуправцу једнекрајности,
изједначавајућибригузасопствосапосвећеношћувласти
томизгледу.Наиме,никопреовихсамосвеснихмонденских
младихљудинијепомислиодабикључнеодговоре упо
гледуидентитетатребалопотражити,неуприкривенојсу
штини,негоуочевиднојпојавности.Сходнотоме,дендизам
представљаистинскиреволуционаранфеноменпотомешто
промовишеновиприступизградњиидентитетапојединца,
којиотадаподразумеваразвојрепертоаразнаковавезаних,
пресвега,заодевање,држањеиопхођење.

Таквепроменемоглесуузетимахауследтогаштосе,то
комвишевековног урушавања традиционалних вредности,
променила и организација свакодневногживота, нарочито
захваљујућииндустријализацијипроизводњематеријалних

7 Ниче,Ф.(1983)С оне стра не до бра и зла,Београд:Графос.
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добара.Осећајућисепозванимдаслободноммоћираспо
лажеприродом,човексеудаљаваоодтрансценденцијекао
стожераживотног смисла ка техничком приређивањужи
вотнихуслова.Међутим, како колективноимагинарнобу
десвемањеобавезујуће,такоћејавнасферагубитинаду
ховнојвредности.Додуше,бићеразнихпокушајадасетај
дефицит некако надокнади, међу којима је и онај који се
односинаизборестетскипривлачнихпредмета.Међуста
новницимаубрзанорастућихградоваслабилесудруштвене
везеионисуједнидругепочелидадоживљавајукаопотен
цијалнеизвореопасности.Утаквимоколностимаморалаје
битиразвијенаједнапосебнавештинаразумевањанезнана
цанаосновуњиховепојаве.Међутим,природаодевнихи
употребнихпредметајесложена,паикадасеверуједасе
крозњихрефлектујукарактернецртепојединцаиодређени
друштвениодноси,тојошувекнезначипостојањенекаквог
једнозначногкôда,којибиондасамотребалоразазнати.Ка
да јемасовнапроизводњаобезбедилавеомаразноликадо
бра,тумачењемотивасакојимасуначињенинекиконкрет
ниизборипостајалојесветеже.

У контексту нове стратификације друштва, морао је би
тиизмењенизначајодевања.Наиме,занечиједруштвено
позиционирање више није било значајно искључиво ње
гово порекло, него и богатство, биломатеријално, у виду
трговачког, финансијског и индустријског капитала, било
духовно,увидуобразовањаикаријере.Дендијићебалан
сиратипотананојжициразапетојизмеђупојавеисуштине
сопства, постављајући се према потреби разумевања овог
односакрајњеиронично:онајконемапорекла,можеимати
аристократскодржање,онајбезновца,можесеодеватикао
богаташ,аонајштониједуховнообдарен,можеистицати
вредностукуса.

Дајенекоприхватионовемогућностиизражавањавласти
теличности,моглоселакоуочитивећизначинанакојисе
он одевао. Стога не чуди што је помодарска склоност ка
новотаријама представљала преовлађујући избор припад
никанарастајућебуржоазије,којисумуприбегавалиради
властитепромоције,посебноистичућисвојупредузимљи
востисамосвеснидух.Употразизаоригиналношћу,ден
дијипримењујутактикууздржаности,пауместопомамеза
новинама,приљежноразвијају једанстандардандијапазон
естетскихсредстава.Примеркојитоилуструје,јестедасу
савременициЏорџаБрамела,тогродоначелникадендијев
скогпоступања,безрезерведржалидасеуњеговојмашни
огледацелокупнањеговапојава.Томедоприносиисазнање
дасеовајестетаоблачиотрипутасвакогдана,трошећиу
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просекупотрисатазасвакутоалету,адајеостатаквремена
готовоуцелостипроводиосаветујућисесакројачемсвојих
капутаилисаособамакојесусестаралеоњеговојодећи.
Акоу опсесивној пажњидендија премадекоративнимде
таљимабудемовиделизнакњиховогидолопоклоничкогод
носапремаслободиестетскогизборавидећемодапоменута
примедбаоизједначавањучовекаимашненијепретерана.
Немајући другу функцију осим аутореференције, елемен
тидендијевогпрекомерногстиласведочеонепатворености
његовогестетскогосећаја.8

Дендијепретечановеетике,укојојличниидентитетвише
непочивананекомунутрашњемкарактерномсвојствуко
јејерезултатконкретнихоплемењујућихморалнихрадњи,
него сеон засниванапоседуматеријалнихдобараибива
израженпутемодређенематеријалнеслике.Уместоличних
врлинакаошто јесензибилност, способностиморалност,
у капитализму је главним извором индивидуалне моћи,
утицајаиугледаудруштвупосталобогатство.Иакотакво
транспоновањеморалних вредности уматеријалненесум
њиво представља показатељ декаденције једног друштва,
небисмосмелидазаборавимокакооноуистовремепро
мовише нову слободу самоодређивања и самоизражавања
појединца.

8 Finkelstein,J.(1991)The Fas hi o ned Self,Cambridge:PolityPress,р.114.

Илустрација2Воштана фигура Џорџа Боа Брамела,из
колекције:ИсторијскеличностиЕнглеске,Музејокруга

Вентура,Калифорнија,САД;Преузетосасајта:http//www.
galleryhistoricalfigures.comFigurefull.phpabvrname=BeauBrummell
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Од свог јављања, дендизам није никога остављао равно
душним.Иако јерођену европскимметрополама,Лондо
нуиПаризу,овајкосмополитскифеноменнијемогаодасе
утврдибезжестокоготпоранационалнихидеологија.Тако
супристашедендизмавиђенеједноставнокаоособелошег
карактера, које, и поред тога што наликују џентлменима,
устварисебринујединозасвојизглед.Несумњиво,основе
аристократске нетрпељивости према дендијима треба по
тражитиунастојањимадасеочувастарипоредак,чијесу
стегевећосетнопопустилепредновимхијерархијама,међу
којима је једну – ону која се тиче рафинираног естетског
осећаја–покушаваодаустановиуправодендизам.Упркос
томмеђусобноманимозитетуизрасломнаразличитимпре
ференцијама, племића и дендија није увек било лако раз
ликовати,нарочитоондакадајеџентлменнеговаолежеран
однос према животу и истицао властиту бескорисност у
практичнимстваримадотемередабисемоглоговоритио
животномстилу.Појавадендијаиндиректносведочиопро
тивречностистратегијеџентлмена,који,настојећидаутвр
ди посебност аристократије, исказује потребу за другима:
својидентитетонможедаосигурасамоотклономоддру
гих.Слично томе,дабиседоказаопредпубликом,денди
настојида своје, естетизоване, врлинепредставикаопри
родне.Обојица,дакле,заснивајусвојидентитетнаодносу
премадругоме,паихобојицуипогађапоменутаоптужба
заизвештаченост.КадаРаскин(Ruskin)усвојојрасправиО 
вул гар но сти као врхунску одлику џентлмена помиње „ра
финираност сензибилитета”, он га, уствари, посредно из
једначавасадендијем.Денди,дакле,настојидаделујекао
аристократапреподобљенуестету.9

Ипак,нетребазаборавитиданијеречтекосукобуприпад
ника различитих друштвених класа, него и о радикалном
противљењудендија свимнормама, како традиционалним
такоионимакојесууправотадабилеуспостављане.Тоден
дијечининеподобнимзасвакодруштвои,каопојединце,
нужнофрагментарнимбићима,којићесвенадеположити
навредностестетизованихтренутака.Какопроменакојани
каданепрестајенемаисторије,негосеодвијаупростору
вечнесадашњости,онасеистовременосупротстављасвему
традиционалноми свемупомодном,никаданепрестајући
дабудемодерна.

Мноштвооптужбикојесуизречененарачундендизмапо
текле су од оних који су се противили напуштању старог

9 Ruskin,J.(2010)OfVulgarity,in:E.T.CookandA.Wedderburn(eds.)The 
Works of John Ru skin vol. 7,Cambridge:CambridgeUniversity Press, p.
353.
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поретка, алии од оних који су билипривржени схватању
историјекаолинеарногнапретка.Утомдуху,например,код
Хазлита(Hazlitt)можемоданађемода„штагоддаседога
ђа,увекјеон(денди)упрвомплану”,докје„светадужност
човекапретворенаупредметспрдњеиоговарања”.Овајже
стоки критичар, напослетку, спремно закључује како „Ен
глезинисунацијаден ди ја”,тедабисвакогакоихубеђује
„дасвојуславуграденагајтанликапутимаилиукрашавању
бурмутица, требало растерати једним гневним урликом и
згњечити као скакавца.”10Очевидно то одсуство традици
оналнихидеалаизазивалојепрезиригневсавременика.У
ироничномтону,ализнатнорадозналијидаразумењегову
појаву,Карлајл(Carlyle)држидаје„дендичовеккојиноси
одело,човекчијисезанат,звањеибићесадржеуношењу
одела…тетако,докседругиодевајудабиживели,онжи
видабисеодевао”.11Осимврховногбонтона,пишеПрево
(Prevost),дендиниједонеоништаново,штопоказуједокоје
мересупроцветалеташтинаиглупост.12

Жељадараскинесавластитомепохом,алииодсуствопо
требедасезаговаранекаквоноводруштвеноодређењечине
основудендијевскогсхватањадруштвенединамике.Уместо
напореклу,каоштоједотадабилоуобичајено,дендисвој
друштвениположајнастојидазаснујенаједноминдивиду
алном стању духа. Лишен порекла, али и предузетничког
менталитета, денди одудара како од традиционалних тако
ињемусавременихнормиисвесносеопредељује заоса
му.Историјскапојавадендизмадогађасеутренуткукадасе
демократијајошнијесасвимустоличила,ааристократијаје
већбилауопадању.Духмодерностидонеојенаклоностпре
мановинама,којујеуметничкимодернизампротумачиокао
промовисањеестетскогосећањаживота.Кључноодређење
дендизма јесте склоност променама, и то склоност према
променамакојаникаданепосустаје,којазбогтогаинепри
знајеисторију,тесеодвијаупросторувечнесадашњостии
збогтоганикаданегубинапривлачностипомодног.

Несумњиво једаданасживимоудобукојеобележавара
дикалнииндивидуализам.Слобода и једнакост сушироко
прихваћеникаосуштинскивидовислободе,аважењегра
ђанскихправасепретпоставља.Међутим,миосећамоијед
нуначелнопогубнупоследицуоваквогразвојаствари,ато
је– запостављањеосећањадруштвености.Тоседогодило

10Хазлит,В.(2013)Школадендија,у:Ден ди зам,стр.7.
11Карлајл,Т.(2013)Дендијакалнотело,у:Ден ди зам,стр.11.
12Прево, Џ. (2013) Дендизам у Енглеској и Француској, у: Ден ди зам,

стр.107.
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јерјеумеђувременудошлодоишчезавањатрансценденци
јекаотемељавредности.Наиме,духмодерностијеподрио
важењетрадиције,обећавајућиеманципацију,алинијеус
пеода,искључивимослањањемнаразум,конструишено
вивидтрансценденцијекојабиималадруштвеноважење.
Такојеослобођенаиндивидуапочеладаблудиусвакодне
вици,укојој јекао јединивредносниреперпреосталаро
ба.„Купиоводабибиооно”,јестеданасопштеприхваћена
девиза.Отуданијетешкозакључитикакомодерностсадржи
једну унутрашњу противречност: она истовремено ствара
новемогућностииндивидуализације,којенисуприсутнеу
традиционалним,руралнимдруштвимаиукидамогућност
друштвеногповезивања.ПремаЗимеловим(Simmel)речи
ма,нашегобиваобогаљенодтренуткакадасветпредмета
превазилазимоћсубјектадагаусвоји.13

Усвојојсклоностикавишезначностима,дендизамједовео
упитањеитрадиционалнопоимањемушкогидентитета,бу
дућидадосадакојомодишедендијевскапојавасадржисве
симптомеженскепометености.14Наиме,поштојефетиши
стичкинастројен,дендинепрежеодтогадаотворенопо
кажеда је„ментално”неопредељенупогледусвојеродне
припадности.Осимтога,дендизамјеуизвесномсмислуан
тиципираоФројдово(Freud)становиштеопореклуодевања
кодљуди,којијесматраодајеобичајношењаодећенастао
јеуследпотребеженедаприкријесвој„полнинедостатак”
ижељемушкарацадакрозтајчинприкривањаутврдирод
ну разлику и успостави културну хијерархију. Међутим,
дендијислутедајемушкарацтајкојије„кастриран”упо
гледусвогродногсопстваистогаониникаданисуизричити
попитањусвогсексуалногопредељења,негосвојуличност
представљајунаизменичнокао„наглашеномушку”и„уне
коликоженску”: они не бришу траговемушкости како би
усвојилицртеженствености,негопутемсвогестетскогпре
галаштвау„извесномсмислу”постајужене,адапритоме
ипакнепрестајудабудумушкарци.

Сексуалностјесамоједноодмногихпољанакојемденди
јиисказују својепротивљењевладајућимкултурнимсхва
тањима.Међутим,дендијевскапојавајесхватанакаожен
ствена из потпуно других разлога негошто ће то касније
бити случај, откада се показивање естетске бриге сматра
изразомженствености.Наиме,еротизамдендијајепотицао

13Simmel,G.(1971)Fashion,in:D.N.Levine(ed.),GeorgSimmelonIndivi
dualityandSocialForms,ChicagoIL:UniversityofChicagoPress,p.462.

14Tacium,David:Le Dandysme et la cri se de l’iden tité ma scu li ne à la fin du 
XI Xe siè cle : Huysmans, Pa ter, Dos si,24.03.2011,http://www.theses.umon
treal.ca/theses/pilote/tacium/these.html
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из различитих извора од дотада преовлађујућег кицошког
одевања,којејеготовоувекбилопраћенопрекомерномупо
требомпарфемаишминке.Данасможемодакажемодаје
садендијеммужевностзадобила једантемељнодругачији
израз: елегантну једноставност. Али, према тада владају
ћем схватању, елеганција дендија је сматрана недовољно
раскошномистогајечитавањиховапојавасавременицима
деловала–женствено!Међутим,управоинсистирањемна
надмоћности свога укуса, денди је могао да послужи као
узорновогобликовањаличности,пајењеговоизмештање
схватања сексуалности, у ствари, последицаширег насто
јањадасеутемељиоригиналносхватањевредности.Када
сенеконеугледанадругемушкарце,арадикалнонастоји
дабудеособен,баремуизвеснојмери,његовапсихологија
мораналиковатиженској.Денди,каоестетакојисаженама
делипреокупацијесвојимизгледом,изазивасумњичавосту
погледусвогсексуалногидентитета.Нејасностисексуалне
оријентациједендијадоприносичињеницадамушкеособе
хомосексуалног опредељења такође испољавају већу бри
гузавластитиизглед,неговећинамушкехетеросексуалне
популације.Акотомедодамодаје једанбројонихкојисе
издајузадендијеисамхомосексуалнооријентисан,поисто
већивањепостајејошлакше,иаконемањепогрешно.

Дендијевскопротивречнорезоновањеипоступање говори
отомедајеупитањунесрећна,алихрабраиндивидуа,ко
јасенеустручаваодзаступањаочевидноконтрадикторних
ставова,каоштосуодбијањедасемодапрати,алинеида
сеонадиктира,илидасеистовременоизазивајуидивље
њеипрезир.Отуданебитребалоданасзачудипримедба
даисходтумачењадендизмазависиодперспективетумача.
Наиме,самокаоироничнафигура,дендиможедабудесхва
ћеникаоапсурданикаорафиниран.Бивајућиистовремено
ексцентричниаутсајдериприпадникелите,дендиизазива
друштвени поредак истовремено отелотворујући његово
највишемерилодоброгукуса.

Дабисеразумеласпецифичносткултурногутицајаденди
змаваљаразмотритињеговисторијскиток.Пресвега,по
стављасепитањедалијеЏорџБрамел(GeorgeBrummell)
биотипичанпредставникдендизмаилијетајтрезвени,му
шичави,нежни,блазирани,непостојани,монденскимизан
тропбиотекнепоновљивиидеал,узоркојисумногиподра
жавалиненадајућиседаћегауистинуикададостићи?Како
сусезадендије,осимБрамела,издавалииЛордБајрон(Lord
Byron),ГрофД’Орсеј(Comted’Orsay),паиБарбиД’Орвији
(BarbeD’Orevili),ШарлБодлер(CharlesBaudelaire),Оскар
Вајлдичитавниздругихзначајнихкултурнихпосленика,
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овдесенамећепитање:Дали је,узсвуразличитостмеђу
њима,подовимпојмомуопштемогућеподразумеватинеки
стабиланозначитељ?15Одговорбисмомоглидапотражимо
угенеалогијиовепојаве.

Упогледуисторијскогтренуткајављањадендизманемани
каквихнедоумица,поштојејаснодајеречокрају18.века
ипросторуЕнглеске,чијестановникеодликујепосебнавр
ста таштине, која је „усидрена све до срца куварских по
моћника”.16Дакле,требаиматинаумудајеречоособеном
острвскомфеномену,којије,додуше,наконштојеиживео
најбољеенглескедане,учетвртојдеценији19.века,постао
популарануФранцуској.ДендијеуЕнглескојбионаслед
никонихкојисусеу18.векуназивалиbe auилиbuck,ау
Францускојонјенаследиопомодара,гизделина,развратни
каимондена.17

Повод новом приступу одевању била је новоустановљена
навикачлановаенглескогпарламентакојису,поштосужи
велиуунутрашњостиземље,наседницеморалидастижу
јашући.Да не биморали да изнајмљују скупе станове по
Лондону,укојимабимоглидапредахнупослепутаидасе
преодену,онисупочелидапрерађујусвојуодећукакоби
добиланапрактичностиалинеиизгубиланадостојанству.
Такосусеопределилизаједноставанкрој,скупематерија
леибрижљивуизраду.Свременомћетајприступпостати
широкоприхваћен,аврхунацћедостићиувремевладави
неЏорџаV(18111820).Уразличитимвидовима,онћесе
испољаватисведокраја19.века,итонесамоуЕнглеској
негоиуФранцуској,нарочитоутокукраткогпериодаизме
ђу1837.и1845.године,кадасууметници,нарочитокњи
жевници, задатак преношења правила уметности у живот
осећали као унутрашњи порив. Наиме, у приповедачу су
серелативнолакообјединилидруштвенимоделБрамелаи
романтичарски афинитетиБајрона, али сефигура дендија
доводиунепосреднувезусапоетом,итосведоданас,пре
свега,збогБодлера,којијеславиодендизамкрозсвојенапи
се,аисамсесматраодендијем.Захваљујућипопуларности
дендизма, енглески провинцијални костим био је широко
прихваћенуФранцуској,какоодстраненовихрепублика
наца,такоиоднезадовољнихаристократа.

Краткоћатрајањаовепојаве–дведеценијеуЕнглескојине
пунаједнауФранцуској–моглабинаснавестинапомисао

15Natta,M.C.(1991)La gran de ur sans con vic ti ons. Es sai sur le dandysme,
Paris:Éd.duFélin,р.13.

16Д’Орвији,Б.нав.дело,стр.3031.
17Прево,Џ,нав.дело,стр.107.
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дајепреречонекомбезначајномпомодарству,негоојед
номособеноминтелектуалномпокрету,каквимсу ганеки
оглашавали.Међутим,поштоћеовајфеноменпоновоожи
ветиудеценијамакојесууследилеипоштоћеиматимного
бројнеизданкеитокомнаредногвека,чиниседајеуисти
нубиоинспиративан.КултурнаразменаизмеђуЕнглескеи
Францускеодигралајекључнуулогууустоличењуфигуре
дендија,којаје,ипоредкраткоћепериодасвојепопуларно
сти,успеладабудеизразитоинтелектуалноподстицајна.

Акобисможелелидаукраткоопишемоисторијатдендизма,
ондабисмоморалидапоменемо:прво,друштвенииодевни
енглескидендизамдругедеценије19.векаЏорџаБрамела
игрофаД’Орсеја,потом,францускиинтелектуалниикњи
жевнидендизамсредине19.векаБарбеД’Оревилија,Шарла
Бодлера,ТеофилаГотијеа(TéophileGautier)и,нештокасни
је,ЖорисаКарлаУисманса(JorisKarlHuysmans),те,конач
но,дендијевскиестетизампоследњедведеценије19.века
ОскараВајлда,АртураСимонса (Arthur Symons) иМакса
Бирбома(MaxBeerbohm).Акопажљиворазмотримо,виде
ћемодаовеизразитеиндивидуеизразличитихепохауједи
њујенесамозаједничкиидеал,негоиједанистанчаносећај
залепо.ОскарВајлдје,например,гајионаклоностпрема
употребнимпредметимапокретаArts & Craftsиуљимаста
рихмајстора,алинисумубилестраненијапанскеестампе
нитипрвештампанекњиге,египатскиигрчкиантиквитети,
пачакнипростиједрагоценостикаоштосуреткешкољке
илиминерали,штојелакообјаснитиједномњеговомпри
медбомкако„свештојелепоприпадаистојепохи”.18Бити
наочит,оденутисесукусом,опходитисестактомипроми
шљеношћу,практиковатиестетскеритуале,окруживатисе
лепимпредметиматребалоби,премаочекивањимадендија,
дабудедовољнодасеживотуцелиниучинилепим,авла
ститаличностначиниуметничкимделом.

Оде ва ње и соп ство:  
лич ност као умет нич ко де ло

Данассеверуједафизичкапојаваимаодлучујућизначајза
судбинупојединца,јерседржидасенаосновунечијефизи
ономијеистасаможезакључитинештоважнооњеговомка
рактеру.Иакосуљудиодувекдонеклемарилизасвојизглед,
онисутекодренесансепочелидапоказујупреданубригу
заулепшавањевластитепојавеидаразрађујукôдовелепог

18Calloway, S.Wilde and the Dandyism of the Senses, in:The Cam brid ge 
Com pa nion to Oscar Wildе,ed.Raby,P.(1997),Cambridge:CambridgeUni
versityPress,р.39.
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понашања.Одтогдоба,вештинауређивањасопственогиз
гледаиграћеважнуулогуупроцесунечијегзаузимањапо
ложајаудруштву.Свременом,репертоарујепридруженаи
поза,каоважносредствоприкривањателеснихманаиис
тицањаврлина,алиидискретне,невербалнекомуникације.

Такојеспољашњостииндивидуепридавансвевећизначај,
алисеникаданијеусталионекиуниверзалникôдкојимби
недвосмисленомоглодасеобјаснизначењеодевнихпред
мета и козметичких интервенција, будући да је конкретан
културниконтекстутомпогледуувекимаопресуднуулогу.
Ипак, то уверење не самошто се задржало до наших да
на, него се у високоиндустријализованимдруштвимачак
учврстило једно радикално очекивање у погледу могућ
ности превођења целокупности индивидуалних потреба
ижељауматеријалниоблик.19Највеће тешкоће тумачењу
личностипритомејестварало,неслабопознавањеконвен
цијаизражавањаличностикрозматеријалнезнакове,него,
управосупротно,склоностнекритичкогослањањанатакве
конвенције.

Материјалистичкаоријентацијанашецивилизацијеинаста
накдруштвакојејесуштинскиодређенопрекоактивности
потрошњестворилисунавикудасечакивластитотелопо
сматракаопроизвод,односнокаороба.Стогајеобликовање
иуређивањетелапосталоначиндаиндивидуапредстависе
бе,илибаремсвојевиђењесебе,другима.Међутим,пошто
сетумачењеличностипремањенојфизиономији,држањуи
одевањунезасниванаједнозначнимпоказатељима,упоредо
сауверењемоважностиспољашњихзнаковазаразумевање
нечијегкарактераприхваћено јеисупротноуверењеда је
површинаобмањујућаидајеистинаоличности,уствари,
скривенаизањенепојаве.Читавпроблеммогаобидасесве
денаслободнуваријацијучувенелатинскепословицекоја
бигласила:одело,можда,нечиничовека,алионопресудно
утиченањеговизглед,паитојединоузусловданезабора
вимокакосеодизгледаистовремено,парадоксално,очекује
идаоданечијикарактеридагаприкрије.20

Помоћу одеће у исто време одређујемо и скривамо тело,
јерсвојфизичкиобликзаодевамомаскомозначавајућегма
теријала.Такосеизмеђуносиоцаодећеипосматрачаоба
вљаједнаразменананивоу„поетскогпредмета”,будућида
идентитет„одевенога”,уствари,израстаизпроцесафикси
рањазнаковакарактераидвосмисленогпоигравањањима.

19Finkelstein,J.нав.дело,р.4.
20Hollander,А.(1978)Se e ing Thro ugh Clot hes,Berkeley/LosAngeles:Uni

versityofCaliforniaPress,р.xv
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Унестабилномодносуизмеђузнаковаодевнихпредметаи
назнакапсихолошкиходносакојиихпрате,материјализују
сеособеностијаства,какобионопосталоуочљивоодстра
недругихитимедокрајаконституисано.21

Изовогасевидикакослободаизбораодећеобећаваслобо
дусамоодређења,јертело,каочистачулност,немаготово
никаквогсмисла,патекодећаобезбеђујекључнипрелаз–
одчулностидо значења.Наравно,не треба заборавитида
извесназначења„испоручује”самотелонаосновуодређе
њакојавећпоседује,каоштосубојакоже,стас,анатомске
и родне карактеристике, гестикулација и поза. Међутим,
тек одевање заснива богате могућности стварног прелаза
одапстрактногдоконкретногтела.Одећапружаосновуза
посебностсубјекта:онасама заснива једнуврстукомуни
кације–путемпосебногначинаодевања,алипретогаона
омогућавакомуникацијукаотакву–јерјесамоодевенотело
основа субјективности. Комуникација између нагих особа
нијемогућа,будућидаодећаслужикаосредствообезбеђе
њачовековогдостојанства,а,осимтога,нашесопствони
јенираспознатљивобезње,поштоодећапружамогућност
препознавањанашегидентитетаодстранедругих.

Међутим, кључан проблем тумачења предстоји у сваком
појединачном случају. Од Платона наовамо истинитим и
стварнимнесматрасеоноштојеуочљивонаштрчећојпо
вршинибића, већњегова скривенаиневидљива суштина.
Тако,иакосеодећасматраважнимпутоказомзатумачење
нечијегидентитета,савременасклоностпремадодељивању
прворазредног значајапојавиуодносунасуштинуподра
зумевасверизикекојетумачењупостављајусубјективизам
иирационализам.Разлогтомележиучињенициданешто
потпуносингуларно–каоштојеличност–накрајунемо
же бити друштвено прихваћено, па чак ни схваћено. Ако
имамонаумудинамикуовепротивречности,постајејасно
даодећаиначиннакојисеонаносимогупослужитикао
важненазнакенечијег карактера, алими,настојећида тај
карактерразумемо,небисмосмелидасеограничимосамо
наовеелементе,иначећемоствариподврћинеоправданом
поједностављењу.

Дендијисупоказалидаодличноразумејууправоовудина
мику,иакосутакођедалиповодадабудуоптуженизаре
дукционизам.Наиме,онисуславиливажностодевањаисто
временоодричућиважностсамојодећииистичућизначај
начинањеногношењаитумачења.Онисурелативизовали

21Barthes,R.(1990)The Fas hion System,Berkeley/L.A.:UniversityofCali
fornia,1990,рр.236255.
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значајматеријалнофиксиранихелемената значења (одеће)
укористпроменљивихелемената(психологије),јерсубили
уверенидаћенатајначин,уместоробовањапомодарству,
моћидасеокренуслободнојизградњисопства.Међутим,
поштопокушајдаселичностуцелинизаснујенаодећии
држањупочиванакрхкимосновама,ваљалобисезапита
ти откуда потиче идеја да би вредност индивидуалности
моглада сенађе упориштеискључивоуизвеснимњеним
материјалнимназнакама.

Модерно доба је одбацило традиционалне вредности како
биизнашлонужне,умскеосновесвакевредности,паимо
рала.Међутим,танастојањадоданаснисудалазадовоља
вајућирезултат,пресвега,изразлогаштопостојиначелни
проблемсадруштвенимважењемтеоријскихувида.Једно
ставно,оноштосеумомдарасветлитинебиванепосредно
прихваћеноусветуживота.Можесерећидајеидендизам
никаоизједнеопштеносталгијезаморалом,поштовањечи
јихнорми јепостепено губилона снази,пачакипреста
лодаседоживљавакаообавезујуће.Попутобешчашћеног
аристократе,дендинастојидадефицитморалнихвредности
надоместинеговањеместетскихвредности,небилинекако
повратиоизгубљенуславу.Онхоћедаестетскевредности
протумачикаоморалнеидапостанеморалниузортакошто
ћесамогсебепретворитиууметничкодело.22

Садасусвепретпоставкезакоренитуизменупоимањаоде
вања биле на броју. На пример, постало је могуће преко
одећеизразитисвојунезаинтересованостзаполитичказби
вања,што је било посебно драгоцено уЕнглеској, у којој
једруштво,захваћеновихороминдустријализације,билоу
озбиљномпревирању.Како јесудбинапојединцачестоза
висилаодњеговогполитичкогопредељења,онајко јебио
уздржанусаопштавањусвојихполитичкихставоваосећао
себезбедније.Сдругестране,важностнечијегпореклаза
његовположајудруштвусадаједобилаконкуренцијуубо
гатству.Дендијинастоједаовесупротностиизмире:човек
безпорекламожезаузетипозуаристократе,безвеликеимо
вине,можеселуксузноодевати,безнарочитогобразовања,
моженепоколебљивоистицатисвојсудукуса.

Дендизамјенарочитосхватањеестетскихвредностиуокви
рукојегјепредметестетскебригеистовременоињенсубје
кат.Каоштоће сеууметностиразвитиларпурлартистич
косхватање,каоштоћеуобластиобликовањаупотребних
предметаоднетипревагуЕстет ски по крет,такојенапољу
индивидуалногвладањапрењихузеомахадендизам.Борба

22Ками,А.(1976)По бу ње ни чо вјек,Загреб:Зора/ГЗХ,стр.57.
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зааутономијууметностиокончанајеодрицањемсвакењене
функцијеизузевестетске,алијеценакојујеуметностзбог
тогамораладаплатибилаприличновисокаиогледасеу
обавезињенетржишнепроцене.Ослобађањеуметностиод
различитихулога–промоцијевереилиморалногсаветодав
ства, глорификације власти или идеализације друштвеног
поретка–одвијалосепутемњеногстицањаробногстатуса.
Такојенаступилоприближавањепојмовале погико ри сног,
окојемћепонајвишесведочитиестетизацијасветаматери
јалнепроизводње.Дендииуовомпогледуимадвоструку
улогу:онупотребљаваестетскасредства,којаприпадајуре
дулеперобе,какобиславиоматеријалнулепотукаотакву,
паисредстваробнепроизводњекаоизворанајвећегњихо
вогдела.Дакле,онпокушавадакреирасопствоестетским
средствима.Лепотапојаве,држањаиманирадендијатреба
лаједапроизведејединствениестетскиутисаккодпублике.
Да би био јединствен попут уметничког дела, онмора да
се супротстави свима другима, он је суштински опозици
онар.Дендихоћедаживиидаумрепредогледалом.Онје
ништа мање него отелотворење Берклијеве (Berkeley) со
липсистичке тезе es se est per ci pii – „постојати значи бити
опажен”.Међутим,дабибиојединственпопутуметничког
дела,дендиморадасесупротставиистојпублицикојојсе
представља.Такоњеговасамосталностињеговаосамаза
једночинеусловењеговогпостојања:непоштујућиправила
којапоштујудруги,он,уствари,изазивадругедагастворе.
„Бизарност постаје квалитетом, застрањивање начелом, а
умећедопадања,којекарактерише‘ваљаногчовека’класи
цизма,постајеумећедопадањанедопадљивог…Каоисвака
група,дендијибивајуумањојмериодређенионимштоих
естетскипривлачи,аувећој–онимчемусепротиве”.23Због
тогадендинијеспособандаживиудруштву,већјединона
његовојмаргини.

Денди настоји да објединиживот и уметност.Подвргава
јућисвојживотестетскимправилима,онпостајеспонтани
уметникивластитоуметничкоделоуистимах.Истичући
важностодевногкода,којисе,пресвега,ослањанаориги
налностиелеганцију,дендијеувекексцентричан:истовре
менодецентриранимонденскинастројен.Онзаузимаода
бранупозу, развијапрефињенеманире,негује способност
општењаиимаистанчаниодноспрема језику,оштроуман
је,духовит,паициничан,недопустивонарцисоидан,прово
кативан,зачудногпонашања,посвећенкултусопства,склон
идеологијиелитизмаипробранимсклоностима.

23Heinich,N.(2005)L’éli te ar ti ste,Paris:Gallimard,р.241.
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Дендијепосебанпотомештонастојидаизградисвојиден
титет стратегијом прекомерног естетског инвестирања у
влаституличност.Упркосчињеницидасуфигурудендија
глорификовалимногиуметници,дендизампредстављајед
ноизобличено схватање уметности, у којем се занемарује
свакаконкретностуметниковогпоступањакакобисесла
вила апстрактна узвишеност естетских вредности. Пошто
дендиодбијакорисностуметничкогзанатакакобисепре
пустиобескорисномцеремонијалутоалете,онинеможеда
доспедорезултатапостојаногуметничкогдела,већсамодо
наклоностипремапролазнојелеганцији.Сходнотоме,уру
камадендијаестетскаинвенцијапретварасеумистифика
цију,астваралачкичинубескорисниритуал.24

Оноштојекодуметника,којистварадело,честапропратна
појава,коддендијапостајесуштинскимодређењем.Умет
ник, каоособенипојединац, уначелу сенеуклапалакоу
друштво.Међутим,коддендија,оригиналностпојавевише
нијеслучајна,негојерезултатњеговогкултногодносапре
масопству.Понекадтозадобијакарикатуралневидове,као
например,кадаонизбацује„р”изговора,намерношушка
илимуца.Ипак,такоотворенимиспољавањемироније,ден
дипоказуједасматракакоприпадакласинадмоћнихинди
видуа,чијаплеменитостнепочиватоликонапореклуколи
конаменталномиинтелектуалномсклопу.Одећа је један
одглавнихзалогатаквогпокушаја,јерјеонанајочигледнији
изразњеговепосебности,алионазањега,ипак,представља
средство, ане сврху.Вајлд јеприметиодачовек требада
настојидапостанеуметничкодело,или,акоутоменеуспе
ва,требабаремдасеуметничкимделомзаодене.Међутим,
одећанијетекоклопсопства,негоможедабудеињегова
слика,пачакињеговконструктивниелемент.Наједномме
стууОр лан ду,ВирџинијаВулф(VirginiaWoolf)кажекакоје
преслучајдаодећаносинас,негомињу,јер–премдасмо
митикојинањуутичемо,такоштојојпридајемообликпри
тискомсвогатела–онајетакојаобликујенашасрца,нашу
мисаоинашговор.Варирајућијошједномпоменутулатин
скудевизуоодевањуичовечности,моглибисмодакажемо
даодело,акоинечиничовека,свакако,чинидендија.Ме
ђутим,назаједљивупримедбуњеговихсавременикаотоме
даједендисамо„оделокојехода“,моралобиседодатидаје
он,ипак,престилсакојимсеоделоноси.25

Aкозанемаримоособеностисторијскогконтекста јављања
дендизма, у отпору којињегови протагонисти испољавају

24Сартр,Ж.П.(2013)Дендизамистерилност,у:Ден ди зам,стр.117.
25Д’Орвији,Б.нав.дело,стр.33.
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премамногочемуштоједруштвеноприхваћеномоглиби
смодавидимонарочитухраброст,којаимјеомогућавалада
будуслободнијиодмногихсавременика.Отомесведочии
Бодлер,који,усветуустројеномутилитаристичкимвредно
стима, дендијевској лењости приписује вредност моралне
надмоћииврлинухеројскепобунепротивтаквогпоретка,
алииКами(Camus),којиуфриволномсамоугађањудендија
види озбиљан чинметафизичке побуне и потврду естети
кепорицања.26Дендипривлачипажњутимештосенебави
ничимдругимдопрославомвластитогстилаиличнееле
ганције.Онбитребалода„спавапредогледалом”, јербез
његанепостоји.Управозбогтогаонпослесмртиизасебе
не оставља ништа до анегдоте о формалном савршенству
својихпокрета,којисуналиковалиуметничкимдогађајима.

Денди је склон да показује засићеност сваким и свачим.
Осећањедосадејењеговаобавезнапозаусалону,клубу,ка
фани,наулици,којипредстављајупозорницунакојојнови
херојнудисвојодразсвету.Онсеокрећесамомсебикако
биоткриодругиманесводивостсвогначинапостојања.Бу
дућичовекпублике,дендисвојеодређењезадобијаукри
тичкомодносупремазаконуизмене.Дендисвојуособеност
засниванапоследицамакојеизазивауодносунасвет:његов
идентитетпроизилазиизпозициједругости.Логикамодедо
коједендидржиодвијасенадванивоа:историјскомипси
хоаналитичком.Првиподразумевапокушајдасеизузмеиз
историје,дасеовековечиуестетскојјединствености,адру
ги–опсесивнувезаностзанетомизумљенезаконекојисе
испостављајукрозфетишистичкепроцедуре.

Темпераментдендијајеособен,јеронобједињавабезобзир
ностипоштовање.Премасхватањудендија,оникојеприро
данијеблагословилатаквимтемпераментомморалибида
сепотрудедазаузмутаквупо зу.Дендифасцинираобједи
њавајућиособенитемпераментиспецифичниизглед,иако
нијеречоконстантама,негооограничениммогућностима
варирања,какобисеостварила једначина:строгоодевање
прати весељачки темперамент, али зато смела вишебојна
одећапризивахладнууздржаност.

Дабиуспеодаизградиличнистил,дендисеослањанаосо
бинекојепоседује,алиразвијаиновеспособностиисти
ченовазнања.Онсеразумеумногошта,алиничемуније
вичан у посебнојмери и, чини се, баш то ретко одсуство
„једностранепосвећености”мачемуустању једаобузме
читавоњеговобићеидастворикултнопонашање.„Царство
дендизмајеискључиво,иуњемусеспајајусвеспособности

26Ками,А.нав.дело,стр.55.
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његовихпристаша.Мождајеуправоизтогразлогапрваод
свијумоћи,којојсумногизаветоваличитавживот.”27Особи
некојесенајчешћевезујузадендијасу:физичкаизузетност
(којаподразумевависокстас,доксувиткостинаочитостпо
жељни),елегантност(пресвега,одевања,путемкојесеода
шиљепорукаонезависности,самоуверености,оригинално
сти, самоконтролиирафинираности), самопрегор (који се
манифестујекаостоичкауздржаност),уравнотеженост(као
позакојакодпубликетребадаствориутисаксамоуверене
индивидуалности), независност (по могућству финансиј
ска,али,уколикоједендиприсиљендаради,његовпосао
бимораодаподразумевасамосталност),неодговорност (у
погледу свега: склоности, морала, амбиција, политичких
опредељења,пачакиличнихинтересовања,изчегабивају
изузетајединопитањаукуса),духовитост(којаподразумева
филозофскеимпликацијепримедбикојеизричедабиизвр
нуоуобичајенуважностпроблемаокојемјереч),скептич
ност(којупратиутисакживотногзамораиблазиранапоза,а
нереткоипесимизам,мизантропијаицинизам),самољубље
(којемненедостајеиронијеишарма),мушичавост(којаје
последицанастојањада себуде тајновит,чемудоприноси
држањедострогих,самопрокламованихправила,којадру
гима често делују неразумно), достојанствена уздржаност
(којаскриванајмрачнијаинајбурнијаосећања,усупротно
сти са романтичарским ставом), друштвеност (која сема
нифестујепрековештинаљубазногопхођења, забавности,
речитости,плесања,двосмисленогћаскања,паидаразапи
сање),те,коначно,истанчанукус(пресвегауодевању,који
представљабранусвакојвулгарности).

Међутим, упркос овом подужем попису особина које су
пожељне за дендија, не постоји никакво егзактно мерило
њиховог присуства. Осим тога, дендизам подразумева са
мосталност,пастрогодржањедобилокаквогнизаправила
осујећујеуспехтаквогнастојања.Наиме,дендисесвесрдно
трудидаизбегнеетикетирањекојимсемодернодруштвоси
стематскислужикакобисвојечлановекатегоризовалопре
мапредвиђенимфункцијамаиуправотаквимпоступањем
он друштво изазива.Ово изазивање састоји се уњеговом
одбијањудабудесведенназначењеидабудечистиозна
читељ.Његоваулогаудруштву јеформалнаионанепре
станоревидирасвојеиспољавањекакобиприхватилаили
одбациланормеунекојприлици.„Оннедопуштадагаопо
нашају:оноштообележавадендија јенезависност.Дани
јетако,постојалибизаконидендизма.Аонинепостоје”.28

27Фреми,А.(2013)Брамелимоћдендизма,у:Ден ди зам,стр.111.
28Д’Орвији,Б.нав.дело,стр.48.
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Једноставно,дендидржиискључиводостила,уздајућисе
уистинитостонеБифоновепримедбеда стилнијеништа
другодо–самчовек.Најважнијесредствоистицањастила
дендијепронашаоуодећи.

Ден ди као ро до на чел ник мо де:  
из ме ђу кон вен ци је и ори ги нал но сти

Одећаје,једноставно,фетишдендија.Далекоодтогадабу
денападан,какосетоданасобичноверује,дендијесклони
ји„дискретномодевању”,сажетомизражавањуузминимал
неинтервенцијеисуптилневаријације.Очигледно,дендији
суразумелидасекрозодећуможеизразитиукус,аверовали
суидасенаистиначинможеизградитивластиталичност.
Да би од одеће начинили средство изражавања личности,
дендији суморалидаизазовупреокрет у схватањуодева
ња.Наиме,утренуткукададендизамступанаисторијску
позорницу,мода,нарочитомушка,јевеомаекстравагантна,
чак разметљива, а нањеном репертоару су раскошнише
шири, напудерисане перике, нашминкана лица, уштирка
ни оковратници, свилене и чипкане декорације, манжетне
ишлепови,украснетракеикићанке,тевисокепотпетице,
дабисетомеодједномсупротставиладендијевсканеобич
на трезвеност једноставног кроја, децентних, једнобојних
комадаодеће,којисуготовоналикуниформи,причемуна
њојнајчешћејединураскошпредстављабрижљивоприве
зана кравата од белог муслина. Дендијевска посвећеност
естетскимвредностиманајлакшеседасхватитиизанегдо
та.Забележеноје,например,дајеПринцодКауница(Fürst
vonKaunitz), ужељида својој тоалети да последњуноту,
пролазиокрознизсалона,чијујевеличинуибројпретход
ноизрачунао,поредтачноодређеногбројасобара,којиби
гаудатомтренуткупосулиодређеномколичиномпудера.29
Дендиистичеважностукуса,закојиверуједаје,акосепре
данонегује,устањудачакионоштојебаналнопретвори
уузвишено.

Самосвесно развијајући пробирљивост, денди изоштрава
својачулаинегујепозуизузетности.Дабибиопосебан,он
морадараскинесаконвенционалним,панастојидаистро
шениморализамепохеодменивластитоместетскомориги
налношћу.Дендиуочаваиприликеи замкемоде, свестан
да,поредтогаштопромовишевредностновога,онатакође

29Усписукојиимаодлучујућизначајзаразумевањедендизма,Д’Орвији
показујеколикоисампоседуједендијевскисензибилитеткадаставља
напоменууоквирунапомене.Поштологикадендизманалаженеуморно
варирањештурихсредстава,тајнизтражидасенаставиновомнапоме
номотоме.
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налажеопонашање.Дендиисправнонаслућуједамехани
заммодеподразумевапрописивањеправила,баремузрелој
фазињеногциклуса,алидајетупреречоусахњивањумо
де,негооњеномсмисленомпрактиковању.„Модајеједан
од многих обликаживота уз чију помоћ ми настојимо да
комбинујемо тежњу ка друштвеном уједначењу сажељом
каиндивидуалномразликовањуиодступању.”30Иакоотоме
немаизграђенитеоријскистав,дендипримећуједачимне
штобиваприхваћено,онопрестаједабудемодерно.Данас
знамодамодапредстављаизразједненапетединамикеиз
међужељезановином,заоригиналношћуизаизражавањем
властитог укуса и тежње за поштовањем утврђених вред
ности, за поистовећивањем са другима и за опонашањем
владајућихнорми.

У тој двострукости моде почива привлачност онога што
истовременозапочињеиокончавасе,шармкојимзрачиса
мопролазнановина.Главнипроблемкојиовдетребаразу
метитичесесукобанепрестанепромене,којуподразумева
модакаосредство,ипостојаногосећањасопства,каоупо
ришта оригиналне индивидуалности, која се код „модно
свеснеособе”постављакаоциљ.Тајсукобнијенеиздржив
самозбогтогаштосемодаодвијанапериферијиличности,
пасеипоредтогаштојојјепривржен,некоувекможеда
оглушиоњенезахтеве.Уосталом,особеистанчаногукуса
модукористекаонекуврстумаске,којаувекдонеклепри
крива,анесамооткриваличност,њенеставове,осећањаи
склоности.Акоимамоувидудајекрајњауздржаносттако
јаомогућавадасеоноштојеиначенепријатељскозаинди
видуалитетпретвориусредствоњеговеизградње,назреће
модометедендизма.Коначно,мотодендија„Недопустисе
биизненађеност”(лат.Nil mi ra ri)могаобидапослужикао
путоказсавременојрастресенојиндивидуиуњенојпотрази
задушевнимспокојем.Ипак,требарећидаособепотпуно
посвећене неговању свог изгледа по правилу нису биле у
стањудасамепостигнуприжељкиванудушевнуравнотежу,
него су је најчешће симулирале заузимајући позу стоичке
непоколебљивостииразрађујућиманире.

Дендисеподвргаваискључивоправилимакојајесамосми
слио.Макакобесмисленоонамогудаизгледајудругима,
онихстрогопоштујеунадидаћеуспетидаразористеге
реалитетаикакобиконачноуспоставиомитосвомсопству.
Јеркрајњициљдендијанијеништадругодоживотуетеру
властителичности.Тежњазаслободомисамозаконодавно
понашањечинедендијанепоправљивомодернимбићем.Он

30Craik,J.нав.дело,стр.189.
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немапретечаибескрајнојеусамљен,алијехрабариистра
јануиспољавањусвогслободарскогпорива.Иаконеуспева
дабудеистинскислободан,дендиизгараутомнастојању,
јернепознајеништаузвишенијеодиндивидуалности.

Реферишућинавладајућистилодевања,наширокораспро
страњенеманиреиуобичајенначинопхођења,дендипре
терујеумимикријисведокконачносамнамернонеизложи
туђемпогледупукотинесвојепредставе.Кадасечинидаје
пријемчивзамериладруштва,онсе,уствари,руга,јерпри
мењује двојаке аршине.Друштво с правом бива увређено
таквимпоступањем,којеистовременонудиобразациодаје
презир.Допуштајућидруштвудасеуњемуогледа,денди,
уствари,показујеколикожудидабудеприхваћен,јермује
тонеопходнокакобисеуздигаонадруштвенојлествициод
човекабезпорекладосувереногвладарапопитањуукуса.

Родноместодендизма јесте,дакле,дијалектикамоде,која
се одвија кроз супротности оглушавања о владајући укус
иуспостављањановихестетскихвредности,њиховогдру
штвеногприхватањаикопњења.Дендипредстављапотпу
нуновину,он јенепатворениоригинал, јернеманикаквог
узора у друштву.Штавише, дендинастоји да се испразни
одсвакогзначењаидапостанеголиозначитељ,даселиши
свакесадржинекакобипостаочистаформа.Поступајућина
тајначин,онуносипометњуутрадиционалноразликовање
оригиналаикопије,јерјеонтакаворигиналчијастварност
зависиодлегитимацијекопије:оннепостојикаоличност
сведокнебудепрепознаткаотакаводстранедругих.

Напрвипоглед, у томпоступањунеманичега спорног.И
заиста,налогичкомпланустварфункционише:појамисти
некаосвојусупротностувекподразумевапојамла жно сти,
каоштои оригиналподразумевапостојање копије.Међу
тим, на онтолошком плану таква супротност није одржи
ва, јер јепривидреалности–недопустив.Стогадендизам
фасциниратимештосеманифестујекрозједнуодбијајућу
привлачност, кроз потпуно предавање жудњи за идеалом
који се не може достићи, кроз напетост која се јавља из
међупривлачности етеричне слободеинеумитног дејства
чврстогреалитета,једномречју,крознапордасеестетизује
егзистенцијатакоштоћесеодформеначинитисадржај.Па
ипак,естетскаиндивидуалностдендијаимаважењесамос
обзиромнапоништавањедруштвеногбићакаопривида,те
оннастојидапокидасвакувезусадруштвом,изузевонеко
јаговориотојсупротстављености.Дендиниједеодруштва,
онјенепоновљив,индивидуалан,али,ипак,једруштвото
којеморадагаопазииначеон,једноставно,непостоји.
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Оригиналнајединственостдендија,дакле,непочиватолико
напојмуисти не, коликона стратегијидруштвенелегити
мацијекојуонпрактикује.Онјеиндивидуатекодтренут
ка кадаму тај статус доделе други, од којих ће он заувек
остатиразличитпоначинунакојиуправљасвојипривлачи
туђипоглед.Дендизам, у ствари, промовише једнубизар
нумогућностмодерногиндивидуализма, који, уодбијању
даподлегнедруштвеномауторитету,којијошувекпоседује
аристократија,разоткриваиндивидуукаопукипсихолошки
мит.Оноштодендичинијестедаодбијадабранимитоин
дивидуалности,али,иронично,такоштомусесавпредаје.
Неизражавајућисвојуунутрашњост,ондругеприсиљавада
произведујединственостњеговеспољашњости.

Желећидабудеапсолутномодеран,дендипромовишеори
гиналност.Међутим,онсесмештаизванодносаистинитог
илажног,тестварногипривидног,производећипредставу
којатребадазамениобестране.Такооннијениоригинал
нити његова симулација, већ – си му ла крум. Управо отуда
потичутајновитостдендијаитешкоћањеговогразумевања.
Једноставно,симулакрумзамагљујеразликуизмеђуориги
налаисимулације,такоштонаместооригиналауводипред
ставу.Дендинемапореклаинемапотомака,онјевластита
сликаиприликаи–ништавише.ЏорџБернардШо(Geor
geBernardShaw)јеједномприметиодајеглумацнајмањи
лицемер,јерјединоонпризнаједаглуми,аестетизацијски
поступакдендијаодвијасеуправоусмерупоигравањадру
штвенимвредностимаиулогама.Акоузмемоуобзиронај
аспектмодерностикојисеодносинастваралачкурасполо
женост за новину, схватићемо да значај дендизма почива
уњеговојспособностидаразумеињеговојпреданостида
истакнемогућностикоједоносимода.

„Моднирецепт”изворногдендијевскогстилауодевањуна
лагаоједаодећабудененаметљивогкројаисмиренихбо
ја,каоидабудеизрађенаодврхунскихматеријала,којиће
беспрекорнодаприањајуузтелоњеногвласника,какоби
он,нехајанпремабригамакојемучевећину,биозаокупљен
искључиво заузимањем позе блазиране духовитости, кроз
којупровејавајуњегованезависностиоригиналност.Осо
беностдендијевскогсхватањалепотеогледасеунастојању
дасевластиталичностобликујекаоуметничкодело, а то
схватање јошувексветлуцаужељисавременогчовекада
сеоденесукусом.Шекспировскапримедбадатанапочетку
овогтекста,отомекакојечитавсветпозорница,моглабида
послужикаоосноваепифанијскогискуства.
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DANDYISMANDFASHION:
FROMCLOTHESTOSTYLE

Abstract

Inanattempttoexaminethephenomenonofdandyismthispaperdeals
with the relation of an individual’s freedomandhis conditioning by
theswingsoffashion.Althoughfirstsetinacertainplaceandmoment
in history, dandyism holds a universal cultural significance since it
promotes a new understanding of individuality.A dandy exists only
thankstohisownjudgmentoftastereflectingintheclotheshewears,in
hisforbearingandhismanners.Insteadofdressinghimselfaccording
tothecustomsofhissocialclass,aswasexpected,adandyasamodern
individual saw an opportunity for selfrealization in the free choice
of clothes andmanners.We owe the credit to the dandyism for the
discoveryofapossibilitytoexpressone’sindependenceandoriginality
sodirectlyandexternally.Akeyquestionthatdefinestheculturalreach
ofthedandyismasaphenomenonremainsifthisbehaviorcanensure
truefreedomtoanindividualorifitonlyopensupanewfieldofsocial

manipulation.

Keywords: dandyism, aesthetic culture, judgment of taste, individual 
freedom, modernity, fashion
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HOW TO CREATE A PERFECT 
BEAUTY IN ART AND IN 

REALITY? 
ON THE CULTURE OF BEAUTY, 

ITS CONEMPORARY AND EARLY 
MODERN RAMIFICATIONS AND 

THE FOUNDATION OF THE 
ICONOGRAPHY OF DOVE REAL 
BEAUTY CAMPAIGN IN EARLY 
MODERN ART AND THEORY.  
AN ART HISTORICAL VIEW

Abstract: Although history does not offer the dictate of beauty such 
as we encounter today in the industry of beauty, the notion of beauty 
in visual arts was not far from the contemporary issues. We may note 
that sensual beauty, during the long history of the culture of beauty, 
was taken as a reflection of a higher perfection. However, it originated 
from the nature and artists could improve the nature in their art by 
using various strategies to realize the beauty as perfection. Today, we 
encounter the same ancient and early modern ideals and strategies 
combined with new media, especially with the computer generated 
image. The concept of ideal beauty has not changed. The media have, 
and the development of the technology enabled an embodiment of 
purified and perfected nature, as well as a demonstration of the process 
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of its surpassing – unfolding in front of our eyes – as in the case of the 
commercial for “Dove (Natural) Beauty” Campaign that may serve as 
an illustration of the ancient process of study, selection and idealization. 
The same concerns did not belong exclusively to the domain of visual 
arts, i.e. virtual worlds, but they also represented a set of more worldly, 
everyday life, subjects of discourses on beauty and the possibility of 
its achievement, as expoused in the seminal On the Beauty of Women, 
written in 1541 by Florentine humanist Angelo Firenzuola.

Keywords: culture of beauty, idealization, Dove commerical, Early 
Modern art and theory, new media vs. old media

Thestartingpointformyargument1isthenotionthatmediology
broadly indicates a wideranging method for the analysis of
cultural transmission in society and across societies, and that
the practice of mediology is not a science, and as such may
range across academic disciplines.2 I shall findmyself in the
positionofamediologist(ifImay)whoistryingtofindwhathas
beenmissed in theordinary institutional partition of scientific 
disciplines,3certainlyawareoftheriskofbeingmisunderstood
andseverelycriticizedforthisfutile,ignorantandclumsyeffort.

Theideaforthispapercameseveralyearsago,whenIfirstsaw
thecommercial titledDove Real Beauty: Evolution.Asanart
historian,Iwasstruckbythecomplexityofitscontent,aswell
asbytheillustration,init,oftheconceptofstudy,selectionand
idealizationthat,duringtheearlymodernera,wastheprocess
occuringonlyinanartist’smind.IadmitthatIcannoteventryto
begintocoverallthenuancesofpossibleinterpretations,which
suchasimplevideocommercialinspiresinanarthistorian,but
Ishouldliketotry,andIamwillingtoplacemyheadonthelog
ofcriticism.

Iwouldagree,fromthestandingpointofanarthistorian,and
forthesakeofthepresentargument,withthestatementthatthe
methodologies of mediology and its neighboring disciplines
appear somewhat deficient in the matters of analysis of the

1 ThispaperwasrealizedwiththesupportoftheResearchProjectsponsored
byTheMinistryofEducation,ScienceandTechnologicalDevelopmentof
TheRepublicofSerbia,IO177009.

2 A shorter version of this essay was presented at The 2nd International 
Interdisciplinary Symposium Philosophy of Media“ArtandMedia”,Opatija,
Croatia,September1922,2012.

3 AsimpliedbythewritingsofmediologistRégisDebrayinhisIntroduction à 
la médiologie, PressesUniversitairesdeFrance–PUF,2000.Idonotintend
toansweranyofthequestionsaskedbymediology,asIlackthenecessary
understandingof thisdiscipline;especiallynot thequestion:Howdoesan
idea become a “material force”, andwhat are the social and institutional
mediations thatgivemedia andcommunication technologies their cultural
power?
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essentialnatureofmedia,4i.e.oftheir(oftencriticized)function
toshapeconsciousnessof“unconscious”individuals.Naturally,
one such complex discipline attracts scholars from various
fields of research, who either play active roles in creation of
thecontentsof theseever“new”media,oractas theircritics,
oreventrytodecipherthelessobviousaspectsofthecontents
offeredbythemassmedia.And,assuch,itmustrelyonwider
scientificplatform.5

Ithaslongbeenclearthattheculturalmatrixofourcivilization
has been defined by the presence of mass media with their
potentials analyzed either in terms of affirmation, or in terms
of caution and apprehension (even when scholars retain the
coldobjectivity).6Itseemstome,thus,thatmediology7isstill
hoveringbetweenthesetwopositions.

The philosophy of media, on the other hand, is still in the
makinganditsprospectsarewide.Isurelyagreethatthemedia
areasoldashumanbeings’needtocommunicate,andthatthis
iswhere themethodologies and expertise of sciences such as
linguistics,psychology,sociology,historyofart,etc.,comeinto
play.Because,onlythetrueadeptscanrecognizethepertinent
contentswhich, invarioushistorical contexts, “workedupon”
various“markets”, andcontribute toourunderstandingof the
phenomenaattachedtothemassmediacommunication,which
appearedasnewparadigm in thediscoursesoncontemporary
culture,notsolongago.

In an analysis of the methodologies ofmediology there also
arose a question of the possibility to establish an aesthetics 

4 Judgingby the scholarswhosepapersarepublished in theproceedingsof
theInternationalSymposium“PhilosophyofMedia”,heldinCres,Croatia,
September2011:Kultura133,Beograd2011.

5 See Pavletić, L. (2011) “Tko i kako istražuje medije”,Kultura No. 133,
Beograd:Zavodzaproučavanjekulturnograzvitka,pp.203211.However,
itisnotclear,fromthecontentsofthepaperspresentedattheaforementioned
symposium,whatismediology:Isitasciencewhoseobjectofresearchare
media as such and their social roles?Or, on the other hand, their authors
understandmediologyasawiderangingmethodfortheanalysisofcultural
transmission,etc.–asstatedinthemaintext.

6 Membersofhistoricavantgardeandneoavantgardemovementssawthem
aspowerfulmeansforpromotionofnewideologies;wedonothavetostress
the contribution of Marshall McLuhan, Guy Debord and their followers.
SeeAlić, S. (2009) Mediji, od zavođenja do manipulacije (Media From 
Seduction to Manipulation), Zagreb, pp. 2935; Vuksanović, D. (2007)
Filozofija medija (The Philosophy of Media), Beograd, Fakultet dramskih
umetnosti; Vuksanović, D. (2011) “Filozofija medija vs. misliti medije”
(“ThePhilosophyofMediavsThinkingtheMedia”),KulturaNo.133,pp.
1325.

7 As it is understood by the scholars whose papers are published in, the
aforementioned,KulturaNo.133.
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of media,8 which would embrace all relating research areas,
andwhichwouldbebasedon thepremise that theconceptof
aesthetics (aisthesis) implies, more or less clearly, both the
sensoryperceptionandtheprocessoflearning(i.e.,intellectual
understanding). I believe that this is acceptable and that it
justifies the establishment of an aesthetics of media of mass
communicationonlyifwetakeintoconsiderationthefactthat
thecontemporarymediarelyonintensivestimulationofsenses,
intheirmarketingofgoods.9Ontheotherhand,ifweassume
that the notion of aesthetics revolves around the notion of 
beauty (essential, natural and artificial), as proposed by some
ofmycolleagues,10 then Iwould suggest that itwouldnotbe
appropriatetospeakaboutanaesthetics of media,butaboutthe
representationsofbeauty inmassmedia,aswellasabout the
criteriaforitsappraisal(appraisalofbeauty,tobesure).

Theexperienceofthehistoryofart,withitsobjective(i.e.,the
complex analysis of the contents of visual messages and the
changestheyundergooverthecourseoftime),mayhelpussolve
thesubtle,andsomewhatconfusing,dilemma– touchedupon
above–andsuggesttheobjectofresearchandthemethodology
of the proposed aesthetics of media, acting as amediologist
art historian and pointing to the possible crossing of certain
scientificdisciplines.

Earlymodernarttheorywouldproveespeciallyvaluable,here.
Thecontemporarytendencytoconstituteanaestheticsofmedia
remindsof theneed, felt in theearly15thcentury, toestablish
an apology for “painting” (i.e., illusion of reality on two
dimensional surface), to explain the language of image, from
whichthereemergedbothhistoryofartandmodernaesthetics.
Atthesametime,thereappearedattemptstodefinethelawsand
usefulness, i.e.purpose,of image,aswellas tounderstandits
potentialtoinfluencebeholder(consumer)–basedonthestudy
ofancientsources.

This phenomenon coincided with the emergence of new
civilizational codemarked by the (massmedia) technological
revolution:Gutenberg’spress.Halfamillenniumlater,weare
facingthechangesinthecommunicationstandardsthatresulted

8 Vuksanović,D.(2011)Filozofija medija (The Philosophy of Media),Vol.2,
Beograd,Čigoja;Ćalović,D. (2011)“Upotrazizaestetikommedija” (“In
SearchforanAestheticsofMedia”),Kultura No.133,pp.4255;Umetnost 
kao medij masovne komunikacije (Art as Medium of Mass Communication),
ed.Milosavljevic,A.(2011)KulturaNo.131.

9 Itseemsthat“marketing”,selling,soliciting,isunavoidablecontextofmass
media.

10SeeĆalović,op. cit.
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intheriseofnewcivilization–therisewearewitnessingand
whoselawsandpurposeswearestrivingtodefine.

Imayagree thatnewmediahelpusunderstandoldmedia,as
proposedbysomephilosophersofmedia,11but I would like to add 
that old, traditional, media could certainly help us understand 
new media.Thus, it is not strange that, in the visual patterns
with which operates the mass media industry, we recognize
wellknown historical patterns,12 especially those that formed
the foundationof theapologyofpainting13 anddealtwith the
issues,whichbelongtothedomainofcontemporaryaesthetics:
theconceptofbeauty.

Scholarsmainlyturntotheissusespertainingtobeautyinartas
representationofanartificialrealitythatservedasacorrective
of thenatural appearanceof things.Both“image”andbeauty
in art owe their apologies, even today, to ancient philosophy
as the foundation of the development of art theory and art
practice.Therefore,Ifeelthatthe“artificial”universescreated
by the mass media, although they might have not received
theirspecial theoreticalframeworkyet,arenothing more than 
the technological miracoli in which the created metareality
isdivestedofancientmoralizingdeposit.Theyserve,Iwould
suggest, as illustrations of the basic assumptions about the
“purifiedbeauty”thatappearedasidealintheRenaissanceand
theManneristarttheories.

The Foundation of the Contemporary Concept of 
Beauty in Ancient Art Theory

Wewillturntotheinterpretationofbeautyintheearlymodern
arttheoryandthepossibilityofitsrealizationinart,aswellas
to the illustration of the process of idealization of nature, i.e.
surpassingitsdeficienciesasitappearsina“Dove”commercial,
titled Dove Real Beauty: Evolution.14 In addition, it is
extraordinarythatonemethod,describedinoldarttheory,which
couldhavebeenonlyimagineduntiltoday,isfinally“aided”by
atechnological“novelty”whichallowsittounfoldinfrontof
oureyes.)

11Alić,op. cit.,pp.2528.
12Milosavljević, A. (2010) “Ima li nam spasa bez Domestosa? Docere i

persuasio:Strašni Sudupotrošačkomdruštvu”(“IsThereaSalvationBeyond
Domestos? Docere and Persuasio: The Last Judgement in the Cosumer
Society”),Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti 17,Beograd, pp.
209217.

13Orvisualrepresentationingeneral.
14Availableathttp://www.youtube.com/watch?v=iYhCn0jf46U
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It is known that the cosmetic company “Dove” has been
advocating natural feminine beauty and has been warning
againstthefallaciouscampaignswhichareofferingthepotential
consumers“abeautifiedreality”afteronlyseveralweeksofuse
of special products for “beautifyingof theworld”, for almost
adecade.TruthisthatinThe Dove Campaign for Real Beauty 
thenaturalbeautyisbeingpromoted,15butinordertodoso,a
rhetoricalturnisemployed:thenaturalbeautyispromotedbyan
illustrationoftheprocessofcreationofanidealbeauty,suchas
thebeautiesthatappearinthecommercialtricksoftheindustry
of beauty. The video clip in question is, paradoxically ,titled
“Evolution”:16thedevelopmentfromtheimperfectionofnatural
beautyof an“ordinary”girl thatonecanmeet ineveryalley,
to aperfect representation of a likenesswith rectified natural
deficiencies.Thus,anordinarygirlbecomesacyberface ofa
metareality with an intervention of skilled masters who are
makingcosmetictricksaddedbysanctionofPhotoshop.

Thehistoryofmankindknowsneither thedictationofbeauty
imposedonusbythe industryofbeauty,norsuchindustryof
beautythatweknowtoday.Nevertheless,theconceptofbeauty
in art and artistic theory from antiquity to baroque17 was not
farawayfromthe“productivity”,“industry”,fromitspractical

15Seehttp://www.dove.us/SocialMission/campaignforrealbeauty.aspxThis
marketingcampaignissubjecttocriticism,aswell.

16Thevideowascreated in2006; it isavailableathttp://www.youtube.com/
watch?v=iYhCn0jf46U

17EventotheNeoclassicism,atleastintheformalsense(PrettejohnE.(2005)
Beauty & Art 17502000,Oxford,OxfordUniversityPress).

Fig.1.Thenaturalfacialfeatures(left)ofthemodelwhoappeared
inthecommercialforDoveNaturalBeautyCampaignandher

appearanceaftertheprocessingofthedigitalimagethatappeared
onabilboard(http://www.parentingchatcafe.com/wpcontent/
uploads/2011/11/ParentingChatCafeDoveBeautyGirls.jpg
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functionandpurpose–atleastnotinthedomainofthevisual
arts – because that “industry” helped the creation of a nicer
realityingeneral.

Weowe theconceptof idealbeauty toanancientphilosophy,
although, in it, itwasfirmly tied tomoralprinciples (suchas
beauty of the soul and what it creates in the sense of social
relations and the role and functions of individual in society).
The corporeal beauty was understood as a reflection of a
higher perfection, it was sought for in nature, and originated
fromit, in theprocessofselectionfromthemostbeautifulof
variousnaturalmodels.Itwasreducedtoamean,toacommon
denominator, subject to mathematical laws. Nature was the
model, the guide, but a skilledmaster (artist) could – rather,
hewasobligedto–surpass itandimproveitbythecanonof
proportions, for example. This necessity to improve and to
surpassnature,aswellastheassumptionthatahumanbeingcan
interveneinthemattersofnaturalorderofthings,wasclearly
expressedinartistictheory,whichdealtwiththepossibilitiesof
itsrealizationinart.

When speaking about the idea of beauty, wemeet two basic
concepts:beautiful(bellum),18andimitationofnature(mimesis).
Let us just remind that ancient philosophy offered a concept
ofautonomyofart in relation toeverchangingand imperfect
reality,tonature:inboththeplatonicviewthataworkofartis
inferiortonaturebecauseitonlyimitatesit,andtheAristotelian
notion that art is superior to naturebecause it improvesupon
the deficiencies of nature’s individual products, art confronts
naturewithanewlycreatedimageofbeauty.19However,faithful
imitationofnaturalmodelwasnotadesiredqualityinartuntil
theendof19thcentury,andphilosophers,poetsandtheoristswere
readytopraiseahumanfigure,createdbyartist,andrefinedin
suchwaytosurpassthe“truth”.ItwasnotonlythatPolycleitus
was the much praised sculptor who designed the canon of
proportions, but even more praised was the painter Zeuxis,
whowhencommissionedtopaintthemostbeautifulwomanof
all,Helen,forLucina’stempleinCrotona,askedforfivemost
beautifulmaidens inorder tocopy themostbeautifulpartsof
theirbodies.Thus,Zeuxis,knownastheimitatorofthenatural

18Short summary of the aspects of beauty implied by the Latinpulchrum i
bellum isoffered inTatarkjevič,V. (1980) Istorija šest pojmova,Beograd,
Nolit,pp.115116.

19See,e.g.,Panofsky,E.(1960),Idea: Ein Beitrag zur Begriffsgeschichte der 
alteren kunsttheorie,Berlin,VerlagBrunoHessling;Lee,R.W. (1967)Ut 
Pictura Poesis. The Humanistic Theory of Painting, NewYorkmW.W.
Norton&Company,Inc.;Zurovac,op. cit.
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models,20reconciledinhisworkthetwooppositetendenciesby
surpassing the natural deficiencies in the process of selection
of the most beautiful from what the imperfect nature offers.
Moreover, themethodusedbyZeuxiswasconstantlyreferred
toinancientartistictheoryatleastasmuchasthePolycleitus’
inventionofthecanonofproportions.Despitethedevotionto
imitation,ancientGreekthoughtwasquiteawareofthenotion
that artist’s relation to nature is not only the relation ofmere
imitator,butalsotherelationofanindependentrivalwho,with
hiscreativity, freelycorrects itsnecessarydefects. In time, let
usremind,thereappearedthebeliefthatthebestartcansurvive
withoutmodelsperceivedbythesenses,andthat,duetoartist’s
imagination it can completely emancipate itself from reality
(accordingtostoics).TheNeoPlatonistswentevenfurther,as
weknow, claiming for artist’svisions a special characteristic:
thesevisionscanconfronttherealityasaltogetherautonomous
ideas,which  surpass nature in their beauty, because they are
identicalwiththeveryprinciplesfromwhichnatureoriginates,
andwhicharerevealedintheactofintellectualcontemplation.21

Theconceptofcloseimitationemergedagaininthe14thcentury
inBoccaccio’spraiseofGiotto’s realism,22 and it stayedwith

20Pliny(1960),“TheFiveandThirtiethBookDiscoursethofPainting,Colour,
and Painters”, The History of the World, Commonly Called The Natural 
History of C. Plinius Secundus, or Pliny,ed.Turner,P.,NewYorkToronto
London.

21Panofsky,op.cit.;Plotin(1984),Eneade,Beograd,Književnenovinepp.59
80.

22BoccaccioG.(1997)Dekameron,VI.5,pp.8687.Theinspirationcamealso
fromPliny’swritingsaboutpainterswhocreatedsuchconvincingillustions
oflifethattheydeceivedbothmenandanimals.Pliny,op.cit.

Fig.2.FrancoisAndreVincent,Zeuxis Choosing Models 
from the Beautiful Women of Croton,1789(http://www.

wikigallery.org)
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theadvocatesofrealismandwiththeartistswhostrovetocatch
theperfectillusionofthevisiblerealityduringthe15thcentury.
Thedebateaboutthisproblemwasaveryimportantaspectof
artistictheory,anditstartedatthebeginningofthe15thcentury
in Italy, with the emergence, in 1435, of the first humanistic
treatiseonpaintingbyLeoneBattistaAlberti.23Speakingabout
composition,Albertipaidmuchattentiontoitsharmony,which
renders“graceinbodieswhichwecallbeauty”;disproportion,
immediately warns us Alberti, creates “ugly appearance”.24
Thus,intheprocessofcompositionofplanes,oneshouldaskfor
graceandbeauty,andthemost“certainandfittingwayforone
whowishestopursuethis”is“totakethemfromnature,keeping
inmindinwhatwaynature,marvelousartificerof things,has
composed the planes in beautiful bodies”.25 Speaking further,
Albertiturnstotherepresentationofhumanfigure,whosebody
partsshouldbeinharmony(“tuttiimembribeneconvengano”);
andtheywillbeiftheyareoftheappropriatesize,function,kind
and color, and if they conform to the canon of proportions.26
Writing about representations endowed with qualities, which
surpassmeremimesis andwhich are to communicate certain
deeper truths, Alberti introduces the notions of majesty and
dignity, achievedwhen all “ugly” parts of a body,which are
displeasing, are concealed.He reminded that ancient painters
representedonlyone sideofAntigon’s portrait – theone that
didnotshowthathelackedaneye,andthatPlutarchsaidthat
ancientpainters,whenpaintingtheirkings,didnotwanttoseem
that they had not noticed their deficiencies, but they tried to
correctthemwhenevertheycould,holdingontosimilitude.27

23IamquotingItalianversionof the textof1436,availableat Internetpage
http://www.bibliotecaitaliana.it:6336/dynaweb/bibit/autori/a/alberti/
de_pictura_volgare, because of its accessibility:Alberti L.B.,De Pictura 
(redazione volgare), Opere volgari, ed.Grayson, C., Bari, Laterza, 1960
1973.

24“Nasce della composizione delle superficie quella grazia ne’ corpi quale
dicono bellezza.Vedesi uno viso, il quale abbia sue superficie chi grandi
echipiccole(...)similealvisodellevecchierelle,questoessere inaspetto
bruttissimo”.Alberti,“LibroII”.

25“... maravigliosa artefice delle cose, bene abbia in be’ corpi composte le
superficie”.Alberti,op. cit.

26“Epoichelanaturacihaportoinmezzolemisure,ovesitruovanonpoca
utilità a riconoscerle dalla natura, ivi adunque piglino gli studiosi pittori
questafatica,pertantotenereamentequellochepiglinodallanatura,quanto
ariconoscerlearannopostosuostudioeopera.Unacosaramento,cheabene
misurareunoanimantesipigliunoqualechesuomembrocolqualeglialtri
simisurino...Ameparecosapiùdegnal’altremembrasiriferiscanoalcapo.”
Alberti,op. cit.

27“Lepartibrutteavederedelcorpo,el’altresimiliqualiporgonopocagrazia,
sicuopranocolpanno,conqualchefrondeoconlamano.Dipignevanogli
antiqui l’immagine d’Antigono solo da quella parte del viso ove non era
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Inorder tobe able todo that, apainter should followcertain
rulesandexplorenatureanditsactions,butheisnotsupposed
tosimplyimitatereality–heshouldrespectbeauty,inthefirst
place.AncientpainterDemetrius,Albertiremindsus,failedto
obtaintheultimatepraisebecausehewasmuchmorecarefulto
makethingssimilartothenaturalthantothebeautiful.Thisis
why, therefore,oneshouldchoose thosepartsof thebeautiful
bodies that deserve most praise. However, this is the most
difficultthingtodo,becausebeauty does not reside in a single 
body, but is rare and dispersed in many bodies,sopaintermust
discover and study it.28 It is important to stress, nevertheless,
thatAlbertiadvisespainterstoavoidthecustomofsomewho
followcertainmodelsandconceptsintheirminds.Hecitesthe
famousexampleofZeuxiswhodidnot relyonhisownmind
in order to achieve beauty because he thought that hewould
notbeabletofindeverythingheneededfortherepresentation
ofbeauty,and thathewouldnotbeable tofind it ina single
body.29Thus,beautyforAlbertidependsonexperience(itcomes

mancamentodell’occhio(...)EdicePlutarcogliantiquipittori,dipignendoi
re,seinloroeraqualchevizio,nonvolerloperòesserenonnotato,maquanto
potevano,servandolasimilitudine,loemendavano.”Alberti, op. cit.

28“Qualcosabenechesiadifficile,perchénonneinunocorposolositruova
compiutebellezze,ma sonodisperse e rare inpiù corpi, pure si debba ad
investigarlaeimpararlaporviognifatica.”Alberti,op. cit.

29“Fugge gl’ingegni non periti quella idea delle bellezze, quale i bene
essercitatissimi appena discernono. Zeusis, prestantissimo e fra gli altri
essercitatissimopittore,per fareuna tavolaqualpubblicoposenel tempio
diLucina appresso de’Crotoniati, nonfidandosi pazzamente, quanto oggi

Fig.3.PierodellaFrancesca,Duke Federico da 
Montefeltro,146570,GalleriadegliUffizi,Florence

(http://www.wikigallery.org)
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a posteriori),andideaofbeauty(idea delle bellezze)abidesin
mind thatknowsnatureanduniversal lawsandformswell. It
wasstillearlyforRenaissancethinkerstoemancipatefromclose
observationofreality,althoughtheexampleofZeuxismayhave
impliedit.Thiswillbethelegacyofnextgenerationoftheorists
andartiststhatwillintroducethenotionofideaofbeauty(idea 
delle bellezze, bella idea)whichexistsa priori inartist’smind
andwhichheimitates.

Inthe16thcenturythedoctrineofimitationofideadidnotsqueeze
outtheoldernotionthatartiscloseimitationofnature,butitsoon
dismissedtherenaissancenormativeaesthetics,anditreliedon
theconceptofdesign(“disegno”),thevisiblemanifestationof
artist’s“concetto”,whichappearsinhisintellect.30Inpractice,
theartistwasadvisedtorelyonfirmfoundationsofthesensory
perception–nownotonlyontheperceptionofrealnature,but
alsoontheperceptionof the“purifiednature”(i.e., theworks
ofart).

Inaddition,hewastolearnmathematicalrulesandproportion.
However,thesewerenotunderstoodintermsof“tools”butin
termsoffoundationforpracticalskillsandhisownreasoning.
Thus, the study of nature was still unconditional because it

ciascunopittore,delsuoingegno,maperchépensavanonpotereinunosolo
corpotrovarequantebellezzeegliricercava,perchédallanaturanonerano
adunosolodate,pertantodi tutta lagioventùdiquellaterraelessecinque
fanciulle lepiùbelle,per torredaquestequalunquebellezza lodata inuna
femmina.”Alberti,op. cit.

30WorkedoutbyVasariin“Introduction”toLivesof1568:Vasari,G.(1991)Le 
Vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti,Roma,NewtonCompton
Editoris.r.l.,pp.7378.Bytheway,wecannoteanincosistencyintheuseof
termsintelettoandanimointhearttheoryofthe15thandthe16thcenturies.

Fig.4.JacopoPontormo,Martyrdom of San Maurizio 
and the Theban Legions,c.1530,GalleriadegliUffizi,

Florence(http://www.wikigallery.org)
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offered“scientific”method,orthewaytoachieveartist’sidea,
butitsreproductionwasnowlabeled“rittrare”,asexplainedin
thetreatiseonperfectproportionsbysculptorVincenzoDanti.At
thesametime,whatwecouldconsiderasequivalenttoimitation
(i.e.,tomimesis)–“imitare”(Lat.)nowassumedthemeaning
of thereproduction of reality as it was supposed to be seen.31
Anartist should follow the rulesofferedby thenature,but to
actascreatorandtoworkaccordinghisowninvention,i.e.his
“inner design” (disegno interno), as FedericoZuccari defined
it in his famous Idea.32 That design is the concept, the idea,
whichisborninartist’sintellect,accordingtowhichhecanact
andwhichhecan“realize”inhismedium.33Zuccariwentever
further and, in an extraordinary passage, explained the origin
andthereasonforthisinnerdesign,whichistherealevidence
ofman’sdivinenature,becauseitallowsonetoproduceanew
worldandcompetewithNature:“God...wishedto(...)endow
[man,A.M.] with the ability to form an inner Design, in his
mind,sothathecanknowallthecreaturesandthathecancreate
within himself a newworld (...) moreover, with this Design,
almostimitatingGodandlivingwiththeNature,hecanproduce
infinitenumberofartificial things that resemble the natural,and 
aided by painting and sculpture make new Heavens that can be 
seen on Earth [italicA.M.].”34However,asopposedtoGod’s,
man’sDesignoriginatesfromthesenses,thatis,fromtheworld

31“IlRitrarresarebbeilperfettomezzoadesseguirel’artedeldisegno:senon
fusse, che queste cose, le quali la natura, e l’arte produce, sono come ho
detto,lepiùvolteimperfetteediqualita,ediquantità,percagionedimolti
accidenti.Tutteleformedellanaturaintenzionaliinsestessesonobellissime,
e propozionatissime, ma non tutte le volte la materia e atta à riceverle
perfettamente,esopraquestomancamento,chelamateriailpiudellevolte
nonricevalaformasidistendeilmododell’operareconlaimitazione,come
accenainelprincipio(...)Ecosìquell’artefice,checolmezzodiquestedue
strade[infact,“ritrarre”and”imitare”,A.M.]camminerànell’artenostra,cioè
nellecose,chehannoinseimperfezioneecheharebbonoàessereperfette,col
imitare,enelleperfettecolritrarre,sarànellaveraebuonaviadeldisegno.”
DantiV.(1567),Il primo libro del Trattato delle perfette proporzioni,Cap.
XVI,Firenze,pp.5762.

32His treatise was published in Rome in 1607; Zuccari returned to the
scholasticismandinterpretedhumancreationinstrictlyNeoplatonicterms.
Here,wearequotingfromZuccari,F.(1768)L’ Idea de’ pittori, scultori ed 
architetti,Roma,NellaStamperiadiMarcoPagliarini.

33“... il Disegno interno in generale è un’ idea e forma nell’ intelletto
rappresentante espressamente e distintamente la cosa intesa...” Zuccari,
op.cit.,I,Cap.III,8.

34“...Dio,volleancodarlifacoltàdiformareinsemedesimounDisegnointerno
intellettivo, acciocchè col mezzo di questo conoscesse tutte le creature e
formasseinsestessounnuovoMondo(...)edinoltreacciocchèconquesto
Disegno,quasiimitandoDioedemulandolaNatura,potesseprodurreinfinite
coseartificialisimiliallenaturali,ecolmezzodellapitturaedellascultura
farcivedereinTerranuoviParadisi.”Zuccari,op. cit.,I,Cap.VII,18:



113

ANGELINA MILOSAVLJEVIĆ AULT

perceived through the senses, from thenature imitatedbyart.
Thereasonforitisthat“...theinner,artificial,Designandart
continuetomakeartificialthingsinthesamewayNaturedoes
(...)Natureisleadtoitsownaimandtoitsownactionsbyan
intellectualprinciple(...)itachievesitsaimwithorderedmeans.
And, since art sees the same [method, A.M.] in its actions,
mostlyaidedbythesaidDesign,Naturecanimitateart,andart
can imitateNature.”35We should note that “beautiful”,which
(roughly) appears as an alternative to “idea”, during the 16th
century,becauseof thestronginfluencebytheNeoPlatonism
onartistictheory,againassumedthatNeoplatonicmetaphysical
meaningof thevisiblemanifestationofgood,andrepresented
areflectionorrayoflightshiningfromGod’sface,whichwe
cannotexplaininfurtherdetail,here.Theideaofbeauty,which,
traditionally, consists of the harmony,which creates grace, in
reality,becamesubjecttoindividualjudgmentofanartistwho
possessesperfectideasofphenomenainhismind.

Thecomplexityofthemanneristdiscourseaboutthenatureof
artisticcreationandthenatureofbeautywasprovenbyanother
philosophicaltradition,36clearlydefinedindialogueonpainting
titledAretino byVenetian humanist LodovicoDolce).37After
definingartasimitationofnature,addingthatthebestmasteris
theonewhoseworksareclosertoit,38Dolceredefinestheaimof
artnotingthatpaintermustworkalotinordernotonlytoimitate
nature,butalsotosurpassit.39Dolcediscussestwowaysinwhich

35“(...)ilDisegnointernoartificialeel’arteistessasimuovonoadoperarenella
produzionedellecoseartificialialmodo,cheopera laNatura istessa.Ese
vogliamoanco sapereperchè laNatura sia imitabile, èperchè laNaturaè
ordinatadaunprincipiointellettivoalsuopropriofineedallesueoperazioni;
ondel’operasuaeoperadell’intelligenzanonerrante,comediconoifilozofi;
poichèpermezziordinarîecerticonseguisceilsuofine;eperchèquestostesso
osserval’artenell’operare,conl’ajutoprincipalmentedidettoDisegno,pero
equellapuòesseredaquestaimitata,equestapuòimitarquella.”Zuccari,op. 
cit.,I,Cap.X,28:

36Lee,op. cit.,pp.911,thinksthatthistrendemergedwiththeappearanceof
Dolce’streatise,althoughthisstatementissubjecttodeeperanalysis.

37Dolce L. (1557),Dialogo della Pittura intitolato l’Aretino, Venezia. For
reprint,translationandcommentaries,seeRoskill,M.(2000)Dolce’s Aretino 
and Venetian Art Theory of the Cinquecento, Toronto, The Renaissance
SocietyofAmerica.

38“... laPitturanonesserealtroche imitationedellaNatura:ecolui,chepiù
nellesueoperelesiavicina,èpiùperfettoMaestro.”Roskill,op. cit.,p.96.

39“Deve adunque il Pittore procacciar non solo d’imitar, ma di superar la
natura.DicosuperarlaNaturainunaparte:chenelrestoèmiraculoso,non
pur,sesiarriva,maquandovisiavicina.Questoè indimostrarcolmezzo
dell’arte in un corpo solo tutta quella perfettion di belezza, che la natura
nonsuoldimostrareapenainmille.Perchènonsitrovauncorpohumano
cosìperfettamentebello,chenonglimanchialcunaparte.Ondehabbiamo
esempiodiZeusi...(thenfollowsthestoryofZeuxis)”.Roskill,op. cit.,p.
130.
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paintercanrepresentlifenotasitis,butasitshouldbe.Hecan
godirectlytonature,andchoosethemostbeautifulpartsfroma
numberofindividualphenomena,inordertocreateacomposite
figuremoreperfectthantheexistingone(themethodofZeuxis).
Painter can also derive perfect model from nature, such as
ApellesandPraxiteleswhomadetheirfamousrepresentations
ofAphroditeaccording toPrine, themostbeautifulcourtesan.
However,amodernartist,Dolceclaims,cannotfindastandard
of perfection in onewoman, because nature is neverwithout
deficiencies,evenunderthebestconditions.Shouldanartistlike
torepresentthenatureasmorebeautifulthanitisbyimproving
itsdeficiencies,hemustfollowthestudyofantiquity.Because,
antiquityisthatidealnaturetowhichpainterstrivesand“ancient
statuesembodycompleteartisticperfection,andmayserveas
exemplarsforthewholeofbeauty”.40

40 “Devesi adunque elegger la formapiùperfetta, imitandoparte laNatura.
Il che faceva Apelle, il quale ritrase la sua tanto celebrata Venere, che
uscivadaimare...daFrinefamosissimacortigianadellasuaetà;etancora
PrasitelecavòlabellastatuadellaVenereGnidiadellamedesimagiovane.
Epartesidebbonoimitarlebellefiguredimarmo,odibronzode’Mestieri
antichi. Lamirabil perfettion delle quali chi gusterà e possederà a pieno,
potràsicuramentecorreggermoltidifettidiessaNatura,efarlesuePitture
riguardevoliegrateaciascuno:perciochèlecoseantichecontengonotuttala
perfettiondell’arte,epossonoessereesemplaridituttoilbello.”Roskill,op. 
cit.,pp.138139.

Fig.5.MichelangeloBuonarotti,Slave,c.1513,Muséedu
Louvre,Paris(http://www.wga.hu/framese.html?/html/m/

michelan/1sculptu/giulio_2/slave52.html)
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It isworthnoting thatwhenDolceadvisespainters to imitate
beautifulstatuesofancientmasters(“lebellefiguredimarmoo
dibronzode’Mestieriantichi”),hedoesnothaveinmindsuch
imitationperse;itshouldbeameanstoanaim.So,if–aswe
assume–painterdoesnotonlymerelycopyancientstatues,but
usesthemwithdiscretionascriterionforidealachievement,he
couldjustaswellachievetheperfectbeautyasifhefollowed
thefirstand lessuncertainmethodof“improvinguponnature
with themeans taken fromnature herself”without dangerous
turningtotheperfectstandardsofancientart.Dolcedoesnotsay
thatonemethodisbetterthananother,andhewouldprobably
agreethatagoodartistcansuccessfullycombinetheselective
imitationofnaturewithskillfuladaptationsfromantiquity.

Theconceptoftheperfectionofnaturedevelopedtothepoint
thatfamoustheoristofartfromthe17thcentury,GiovanniPietro
Bellori,statedthattheTrojanWarwas,infact,notfoughtover
awoman,Helen, themostbeautifulwoman in theworld, but
overofastatue.41Thisisbecause,accordingtoBellori,nature
cannotcreatesuchperfectbeauty;incanexistonlyasacreation
of man, in which all imperfections of nature are corrected
andsurpassed.42Althoughaworkofart, according toBellori,
is based on the very essence of nature and natural forms, it
surpassesnature’sindividualandspecificcreationsbyperfecting
itsforms.Study–selection–idealizationarethreebasicsteps
in the creation of perfectmodels, of perfect natural order, of
perfectbeauty,anditwasrecognizedastheprocessofworking
ofancientmasters.Thisiswheretheveryartificialityofbeauty

41“Manon fù così bella costei, qual da loro si finse, poiche si trouarono in
essadifettieriprensioni;anzisitienech’ellamainauigasseaTroia,mache
insuoluogovifosseportatalasuastatua,perlacuibellezzasiguerreggiò
diecianni.”Bellori,G.P. (1672),“L’IdeadelPittore,delloScultore,edel
Architetto. Scelta delle bellezze naturali superiore allNatura”,Le Vite de 
pittori, scultori et architetti moderni, Parte prima,RomaMDCLXXII,pp.
67.

42Iwouldliketostressthatthediscoursesonbeautyinartandnaturearenotas
assimpleastheymayseem.Ancientnotionthatbeautyproducesbeautyand
beautifullactionshadnotbeenforgotten.InhistreatiseonbeautyTorquato
TassoexpressedtheviewthatHelencouldnothavebeenbeautifulbecause
herphisicalbeautywas thecauseof the tenyearlongwar: “...Elenanon
sarebbestatabella,perchéellamossel’Asiael’Europaaguerreggiareefu
lafiammae la ruinade l’antichissimoregno troiano(...) l’incontinenzade
gliuominiel’impudiciziadeledonnepuòdareoccasionealerapineeale
guerre;laondeforse,s’Elenafuimpudica,nonfubella,perchélabellezza
è sempre congiunta con l’onestà, e con la voce greca tò kalón altrettanto
ilbelloquantol’onestoèsignificato...”Tasso,T.(1616)“IlMinturnoovero
dellabellezza”,Opere non piu stampate del Signor Torquato Tasso,raccoltee
publicatedaMarc’AntonioFoppa,RomaMDCLXVI,p.274.So,evenwhen
perfectbeautycanbe found in reality, shemustnot lack the innerquality
understoodbydidacticandmoralizingtradition.
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abides,asitwasconceivedofinthehistoryofartandartistic
theory.

Nature, speaking in the Neoplatonic terms, cannot preserve
perfect forms because they are subject to declinebecause of
the inconsistency ofmatter – especially human beauty.Thus,
whatnaturecannotachieve,artcan–itworksmoreaccurately,
asBellori suggested.He summedup and took to full fruition
what until the late 16th centurywas ordinaryway of thinking
about art in Italy, as the cradle of art theory. Moreover, in
his announcement that the outer nature need to be the source
of those ideal concepts that are object of artistic imitation,
redirected the theory of painting, after its platonic mannerist
train,toAristoteliantraditionwhichsurviveduntilmodernera,
as artistic imitationof Ideaorof themental imageofbeauty,
whichartistpossessesinmind,andwhichoriginates,asinthe
case of Zeuxis, from merging of the most beautiful parts of
variousindividuals.

So,BelloriredefinedtheIdeathatistobeimitatedbyanartist,
notinthetermsthatwouldberecommendedbyaPlatonist,but
as an image of the selected and beautified nature formed by
painterinhisimagination,43accordingtotheempiricalmethodof
Zeuxis.Thispainter,beingwithoutusefulaprioripresenceofthe
platonicideainhismind’seye,beforehepaintedHelen’sideal
beauty,madeacompositementalimageofthebasicperfections
ofhisfivebeautifulmodels.Truthisthat,attheverybeginningof
hisdiscourse,Belloridescribed,usingplatonictermsthatbring
intomemorythewritingsofhismanneristpredecessors,Ideaas
“esempio della bellezza superiore”inartist’smind,comparing

43“Quelsommoedeternointellettoautoredellanaturanelfabbricarel’opere
suemaravigliose,altamenteinsestessoriguardano,costituìleprimeforme
chiamateIdee,inmodocheciascunaspecieespressafùdaquallaprimaIdea,
fomandoseneilmirabilecontestodellecosecreate...linobiliPittorieScultori,
quelprimofabbroimitando,siformanoanch’essinellamenteunesempiodi
bellezzasuperiore,einessoriguardandoemendanolanaturasenzacolpadi
coloreedilineamento.QuestaIdea,overoDeadellaPitturaedellaScoltura
apertelesacrecortinedegl’altiingegnideiDedaliedegliApelli,sisvela
anoiediscendesopraimarmiesopraletele;originatadallanaturasupera
l’origine e fassi originale dell’arte, misurata dal compasso dell’intelletto
divienemisuradellamano,eanimatadall’immaginativadàvitaall’imagine.
Sono certamente per sentenza de’maggiori filosofi le cause esemplari ne
glianimidegliArtefici, lequalirisiedonosenzaincertezzaperpetuamente
bellissimeeperfettissime.IdeadelPittoreedelloScultoreèquelperfetto,
ed eccellente esempio della mente, alla cui immaginata forma imitando
si rassomigliano le cose, che cadono sotto la vista (...) l’Idea costituisce
il perfettodella bellezzanaturale, e unisce il vero al verisimiledelle cose
sottoposteall’occhio,sempreaspirandoall’ottimoedalmaraviglioso,onde
nonsoloemula,masuperiorefassiallnatura,palesandocil’operesueeleganti
ecompite,qualiessanonèsolitadimostrarciperfetteinogniparte...”Bellori,
op. cit.,pp.35.
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itwithidealpatternthatexists inGod’sintellectas thedivine
exampleofthecreatedworld.Thus,“cause esemplari”,orideal
types, according to which artworks are formed, also exist in
artists’ minds, in the perfection of the eternal beauty. Bellori
announced that theoriginof idea is innature (originata della 
natura)andhedefineditastheperfectionofnaturalbeauty(il 
perfetto della bellezza naturale).Hedoesnotleaveadoubtthat
hewasnot thinkingaboutIdeaasanarchetypeofbeauty that
existsaprioriinmetaphysicalindependence,butaposterioriin
theprocessofselectionfromartist’srealexperienceofnature.44
Furthermore, idea manifests its superiority in relation to the
factualnatural truththroughtheselectedartistic truth;artistic
truth,inturn,originatesfromthenaturaltruth(originata della 
natura supera l’origine, e fassi originale dell’Arte).Theconcept
of“selectedartistictruth”bringsintomindDolce’sadmiration
forantiquity,whichaffectedBelloriaswell.However,Bellori
sawancientstatues,unlikeDolce,asobjectsofimitationintheir
capacitytoserveasfamousexamplesproducedbyartistswho
deserveadmirationbysubsequentgenerationsexactlybecause
theyimitatedtheIdeaofbeautyselectingthebestfromnature.
Theexampleofantiquity,thus,teachesmodernartistthathecan
beassuccessfulasancientartists ifhecontemplatesbeautiful
Ideaofwhatheistorepresent.45

Angelo Firenzuola, On the Beauty of Women.  
No Perfect Beauty, but Desirable Features

Theaboveconsiderations,however,quotedonlyinsumanda
smallportionof thecorpusofoldartistic theory,werenot far
away frommorepractical concerns.Although itwasdifficult,
until today, to surpass in reality the natural deficiencies, they
were objects of thought in everyday life.Aristocratic culture
thatemergedatthebeginningof16thcenturyinspiredawhole
series of complex treatises written in the form of dialogues,
whichaimedatclassificationandcodificationofeverydaylife
of the elite, demonstrated the knowledge of interlocutors and
developedfromcasualchattingonvarioussubjects.

44“Tutte le cose ... dall’arte ... hanno principio dalla Natura istessa, da cui
derivalaveraIdea.”Bellori,op. cit.,pp.10.

45“Ci resterebbe il dire che gli antichi Scultori havendo usato l’Idea
meravigliosa, come habbiamo accennato, sia però neccessario lo studio
dell’antichesculturelepiùperfette,percheciguidinoallebellezzeemendate
dellanatura; ... liPittori egliScultori, scegliendo lepiù eleganti bellezze
naturali, perfettionano l’Idea, l’opere loro vengono ad avanzarsi e restar
superiori alla natura, che è l’ultimo pregio di queste arti, come habbiamo
provato.Quindinascel’ossequioelostuporedeglihuominiversolestatuee
leimmagini,quindiilpremioeglihonoredegliArtefici:questafùlagloriadi
Timante,diApelle,diFidia,diLisippo.”Bellori,op. cit.,p.11.
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ThatwasalsothecaseofOn the Beauty of WomenbyAngelo
Firenzuola,46 initiatedby a conversation inwhichparticipated
four ladies; they were joined by several men, one of which,
Celso, took the role of spokesman. In the first book of the
treatise,Firenzuola(i.e.,Celso)repeatsthealreadyknownviews
about beauty, which cannot be found in only one body, and
stressesthatthebeautyofawomanisthehighestgiftbestowed
onmankindbyGod,andthatitmustbeconsideredprecious.47
Beautifulwomanisonewhopleasesallpeople,notonlysome.
However,inordertopossesstheperfectbeauty,awomanneeds
manythings–thereisrarelyonewomanwhopossesseshalfof
thenecessaryqualities.48Inwhichpartofthebodyisbeautybest
shown?Theansweris:in“theface”thatmaybeseenbyall.49
Andbeautyistheharmonyofpartsthatdifferamongthemselves
andareproportionate.Firenzuolapaiddueattentiontothisissue
explainingandsuggestingthemeasuresofproportion–onthe
basisofhisownimpression,asheadmits.50Heconcluded:“...
andsincenaturerarelyconforms[tomeasures,A.M.]weshall
leavethemtothepainterswho,withastrokeortwoofthebrush
maylengthenorshortenthemasseemsgoodtothem.”51After
a long discourse about individual parts of the body and their
functions, Firenzuola, wrote about perfect beauty of woman,
composing her face of beautiful individual parts, like Zeuxis
whoformsanimageinhismind.Firenzuolastartedwithcauses
ofimperfectionsofnaturalmodels,theconceptwithoutwhich
(aswedisplayedabove)onecannotdealwiththeproblemsof
artisticcreationandbeauty,andhenotedthatNatureisgenerous
to themankind.Nevertheless, everydayexperience teachesus

46FirenzuolaA.(1548),Delle Bellezze delle Donne intitolato il Celso,Firenze
(availablenonpaginatedathttp://digilander.libero.it/bepi/bellezze/bellezze.
htm);thisworkwasdedicatedtoCosimoIde’Mediciin1541.

47“...labellezaeledonnebelle,eledonnebelleelabellezameritanod’esser
comendateetenutecarissimedaognuno;perciòcheladonnabellaèilpiù
belloobiettochesirimiri,elabellezaèilmaggiordonochefacesseIddio
all’umanacreatura...”,Firenzuola,op. cit.

48“... quando e’ si parla d’una bella, e’ si parla d’una che piaccia a ognuno
universalmenteenonparticolarmenteaquestoeaquello(...)èbenveroche,
avoleresserebellaperfettamente,e’cibisognanomoltecose,inmodoche
radesenetrovanochen’abbianopurlametà...”Firenzuola,op. cit.

49“...inluogoeminente,acciochémegliosipotesseroriguardaredaognuno(...)
lafaccia(...)è(...)lapropriasiededellabelleza”.Firenzuola,op. cit.

50However,Firenzuolaadds,thepossesssionofa“measuredbeauty”isnotan
absoluteneccessity,sinceitisenoughttohave“others”thinkthatsomeone
isbeautifulbecausethatonehasthat“something”whichlendshergraceand
attaction.

51“Soncimoltealtremisure, lequali,perciòchepoco importanoe lanatura
ancora l’usa rade volte, noi le lasceremo a’ dipintori, i quali con una
pennellatapiùeunamenolepossonoallungareeaccortarecometornalor
bene.”Firenzuola,op. cit.
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that Nature, when it comes to individual cases, is avaricious
andmiserlybecauseShedoesnotgiveeverythingtoeveryone,
butShegives some things to someoneand someother things
to someone else. This is why ancients, Firenzuola reminds,
represented her as a female figure with many breasts, from
whichmencantakeonlyamouthfulatatime.

Thismeansthat,althoughweneedmanythings,wehavetotoil
toacquire or beautify or preserve them with art, industry and 
wit.Andsincethechanneloutofwhichthemilk(thenutrient)
flows is narrow and hardly a drop ofmilk can come forth at
once,wecanconcludethatNaturedoesnotbestowherfavors
easily and lightly, but “grudgingly one on each and one at a
time”.Thisiswhyeverybodyhasaflaw:theonewhohasfine
staturedoesnothaveapleasing face;oronehas lovelyeyes,
but bad complexion, and similar.52 Since this is the case, in

52“... lanaturaè stata sempre largae liberaledonatricedelle suegrazieallo
universale e comun gregge degli uomini; non di meno in particolare e’
nonparegiàchesiaintervenutoilmedesimo,anzipossiamoaffermareper
isperienzacotidianacheellasiastatamoltoavaraemoltoscarsa(...)ellaha
bendatoognicosasì,manonaognuno,anziafaticaunaperuno.Laqualcosa
volendogliantichipoetidimostrare,lafinserounadonnapienadimammelle,
dellequalinonnepotendolouompigliarepiùch’uncapezolpervolta,non
puòtirareasésenonunapicciolapartedelsuonutrimento.Einoltre,sevoi
considereretebenelanaturadellapoppa,voitrovereteche,ancorch’ellasia
diquellaubertàeabondanzachesaognuno,nonperònegettaillatteinbocca
dapersé,mabisognasuggerlo;chenonsignificaaltrosenoncheindimolte

Fig.6.BenvenutoCellini,Nature,sketchforthesealof
AccademiadelDisegno,detail,Firenze,1560,BritishMuseum,

London(www.wga.hu/html/c/cellini/7/06graphi.html)
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ordertoimagineaperfectlybeautifulwoman,oratleastmostly
beautiful, we need to take the most beautiful parts of many
women(likeZeuxis)– in thiscaseof thefour ladiesengaged
intheconversation:53“...eachofyougivesmeherpartforthe
portraitofmychimeraofbeauty.”54

It is significant that Firenzuola added what he considered
appropriatecolorsofthefacetothecorrect facial featuresthat
canbegeometricallyconstructedandmathematicallymeasured,
aboutwhichhewroteinhisfirstbook.Inordertomakeabeauty
perfect,thus,hertanhastobefairyellowwithcertainlustre.55
Herhairshouldbeofgoodqualityandfair,likegoldorhoney,
orsun,waving,abundantandlong.Foreheadmustbefairand
wide, and serene – without wrinkles and powder, calm. The
line of the browmust not be flat, but curved like arch. Such
foreheadandbrowsaddtothelustreofeyesthatshouldbelike
twostarsshininginthesky.Theglobesmustbeclearlyseenand
whitewith hue of flax, and although some praise black eyes,
others blue, Firenzuola states that, according to the general
consent, brown eye are the best because they give gentleness
andkindness,aswellasalluringcharm.Earsaresupposed to
be of nice shape, light ruby, but should not be soft and thin.
Templesshouldbewhiteandflat,nothollow,astheyareasign
of“weaknessof thebrain”.Cheeksshouldbe fairandshould
beginaswhiteassnow,butwheretheirroundnessswells,their
colorshouldincreaseinrosiness.Noseisthemostimportantof
allotherparts,Firenzuolastated,becausetheonewhodoesnot
haveabeautifulnosedoesnothavebeautifulprofile.

cosebisognachenoioper acquistarleoper abbelirleopermantenerleci
affatichiamoconarte,industriaeingegno.Eperciochéilcanaledondeesceil
latteèstrettoeafaticanevieneunagocciolapervoltapossiamoconsiderare
chevolserdirechelanaturanondàlegraziene’particolaridoppiamente,ma
afaticaunaperuno,aunapervolta.”Firenzuola,op. cit.

53To be sure, beside possessing certain beautiful features they illustrate the
“scarcity”ofthenature.

54“... percioché così come la chimera si imagina e non si trova, cosi quella
bellachenoi intendiamofingere,si imagineràenonsi troverà;epiùtosto
vedremoquellochesivorrebbeavereperesserbella,chequellosiabbia,non
dispregiandoperquestolabellezadivoichesetequipresentiodellealtreche
noncisono;lequali,sebenenonhannoraccoltoinlorolointero,nondimeno
nehannotalparte,chebastaloroperesseraccarezateeancheperessertenute
belle.”;“...peròciascunadivoimidaràlapartesuaperilritrattodellamia
chimera.”Firenzuola,op. cit.

55Thecolorsare:“...ilbiondo,illionato,ilnegro,ilrosso,ilcandido,ilbianco,
ilivermiglioeloincarnato...”Firenzuola,op. cit.
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It must be of proper size (same as forehead), narrow and
straight,turnedupalittleatthetip.Thelinesofnostrilsshould
bealmost invisible,butclearlydefined.Thecolorof thenose
should be similar to that of the ears.The lips, “source of all
sweetness”shouldberosyandsmall,not large,notvery thin,
notvery thick.Chin shouldbe round, tingedwith tender rose
and red.The throat ismostbeautifulwhen it is long, slender,
softandlight,likeinadovewhoseneckisofgoldandpurple.
Reminding, though, throughout the discourse, of the fact that
thereisnoperfectbeautyamongwomen,andthateveryoneof
hisinterlocutorshassomedesirablefeatures,heconcludedthata
womanisaidedintheconcealmentofhernaturalimperfections
bybothmakeupanddress56,andheadds:“...however,when
artisnotaidedbynature,itisofsmallaccomplishment(...)and
toconclude,Ishallsaythatnatureisthemistressofbeauty,and
artishermaid.”57Wemayaskourselves:arethesenotthesame
featuresandcolorswefindinbeautifulfacestoday,too?

So,solvingthedilemma,whichemergedatthelevelofeveryday
experience,althoughFirenzuolais themanofthe16thcentury

56Healsowarnsagainstthefalseuseofmakeup,whichcannotcreatebeauty,
butonlytoconcealtheimperfections.

57“...nondimeno,quandol’artenonhal’aiutodallanatura,lafapoco,equel
pocoriescemale(...)Eperòconcludendodiremochelanaturaèlamaestra
dellebellezeel’arteèunasuaancilla...”Firenzuola,op. cit.

Fig.7.AntoniodellPollaiuolo,Portait of a Lady,c.1465,
StaatlicheMuseen,Berlin(http://www.wga.hu/framese.

html?/html/c/cellini/7/06graphi.html)
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(atleastinthemattersconcerningbeauty),hewassensitiveto
whatispossibleandattainable.Healsodemonstrated,astaking
part inaconversationstartedbywomen,hisadherence to the
AristoteliantraditionaccordingtowhichNatureisthenecessary
means for creationofperfectbeauty,withoutwhich a skillful
craftsman,anartist,cannotdirecthisactions.

Instead of a(n Impossible) Conclusion

New Questions Arise to Propose Future Discussions

Inthispaper,ItriedtodemonstratethattheDovecommercial,
which I referred to, is a useful from a standing point of a
historian, representation of the ancient process of study
selectionidealization, even if its creator had no theorical
knowledgeof,or even interest in, theancient speculationson
perfectbeauty.Ialsotriedtoremindusallthatisseemstome
that,overthecourseoftime,oneandthesameideaofartificial
beauty has been nourished, the one that we – in the present 
day – are facingwheneverwe arewatching the contents that
suggest theexistenceofametarealityofferedusby themass
mediatransmitters.Weareoverwhelmedbythatreality,andit
servesasareminderofourgeneralimperfectionsratherthanas
inspirationtocontemplateabetterreality.

Today,inthe“industryofbeauty”,artseemstohavereturnedto
itsancientmeaningofars(technē),withoutanabstractaesthetic
goal. Each day,we face artificial beauties presented to us by
themassmedia.Today,with the growing number of “beauty
hunters”,aidedby thesubstantialfinancialpotential, the ideal
ofbeautyisbeingunderstoodinpracticalterms,anditsmaterial
realizationisseeminglypossible,meaningthatitisaccessibleto
majorityofpeople.Theindustrialcreationofbeauty,faraway
frombeingreducedtocosmeticindustryortouseofcomputer
image,existsowingtothewiderdevelopmentoftechnology–
suchasplasticsurgery,whichactuallyintroducedthecorrection
of natural deficiencies. The concept of ideal beauty had not
changed.Mediahad,andthedevelopmentoftechnologyallowed
theembodimentofpurifiednatureandtherepresentationofthe
process of surpassing the nature, thus introducing artificiality
intotherealspaceandtime.

The “Zeuxis” of today, the one sitting in front of a computer
monitorwith a “mouse” in his palm,who uses,with a sense
of ease, the physically absent brush in various shapes,which
selectsthenaturaldeficiencies,isnotinneedoffivemaidens.
Heneedsonlyone...ornone.
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Letusopenonemoreproblemworthyofsomefuturediscussion,
andask:Isapresentdayartist(orart,forthatmatter)–taking
intoconsiderationthecontemporarytechnologicaladvancement
– slipping back to the “craft”, to skill, reviving, at last, the
concept of “technē”, i.e. of “ars”, which originally was not
meant to denote artworks in the contemporary sense of the
term,58 but every product of acting purposefully according to
certainnorms?Arewewitnessingthedevelopmentofameta
techne,bywhichthetechnique,craftsmanship,reconqueredthe
domain of selfsufficiency?59The judgment of the “artist”, of
thecreatorof thecomputergeneratedphysicalbeauty, returns
to the inner concept or to themodels that are already clearly
buit intothesubconsciousness(aided,ofcourse,bythemedia
ofmasscommunication)whoseundisputed“beauty”isamatter
agreedupona priori.Thus, thepurifiedbeauty that resides in
ouraestheticexperienceisfullyatwork.

And, again, we do not appreciate naturalism: which woman
reallywishestolookliketheopulent“Dove”beauties?

Inart,naturalismhasneverbeenawelcomequality–noteven
whenthenaturewasacknowledgedasanartist’sguide.60

Even when it was cherished, it served as an extra means of
expression,ifonlytoinspireempathyandexposethisimperfect

58Thosewiththe“aura”bestowedonthembytheartworld.See,e.g.,another
excellentanalysisoftheconceptofimage,etc.:BeltingH.(1994),Likeness 
and Presence. A History of the Image Before the Era of Art,Chicago.

59Onlyseeminglyunexpectedturnreflectedininstistingoncraftsmanshipin
themanneristartistic theory–themostuntalentedcanlearn,andthemost
talentedhastolearnrules.However,onthis,someothertime.

60Letusremember,briefly,Carravaggio’sexample.

Fig.8.Dove Beauty Campaign: Dove Beauty Curves (http://
www.dove.us/SocialMission/campaignforrealbeauty.aspx)
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worldastheplaceoftheembodimentoftheDivineProvidence.
Nature, corrupted and imperfect, was taken as unfit, and
naturalismwasemptywhenitwasusedforitsownsake,without
acontent–thealluringcontent,thatis–whichislikeabeautiful
ideaofabeautifulrealitythatpleasestheeye.
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КАКОСТВОРИТИСАВРШЕНУЛЕПОТИЦУУ
УМЕТНОСТИИУСТВАРНОСТИ?

ОКУЛТУРИЛЕПОТЕИЊЕНИМСАВРЕМЕНИМИ
НОВОВЕКОВНИМСХВАТАЊИМА,КАОИОЗАСНИВАЊУ

ИКОНОГРАФИЈЕКАМПАЊЕDOVE REAL BEAUTYУ
НОВОВЕКОВНОЈУМЕТНОСТИИУМЕТНИЧКОЈ

ТЕОРИЈИ.ЈЕДАНПОГЛЕДИСТОРИЈСКОУМЕТНИЧКЕ
ПРОВЕНИЈЕНЦИЈЕ

Сажетак

Иако историја не открива диктат лепоте какав данас намеће
индустрија лепоте, појам лепог, барем у домену ликовних
уметностинијебиодалекоодреализацијеиодданаспонуђених
стандарда. Телесна лепота је била схватана као одраз вишег
савршенства,алијебилатраженауприроди,иодњејепотицала.
Селекцијом најлепшег из разних природних модела, она је
редуковананазаједничкиименитељ,насредину.Природајебила
модел, водич, али несавршена, и вешти мајстор је могао да је
поправи,ињенусавршенијусликуреализујеууметности.Иданас
сеуиндустријилепотенегујуиистиидеалиистестратегијекоје
знамоизстаријепраксе,стимштојеуупотребуушлакомпјутерски
обрађенаслика.Концептидеалнелепотесенијепроменио.Медији
јесу,аразвојтехнологијејеомогућиоиотеловљењепрочишћене
природеиоткривањапроцесањеногпревазилажењапреднашим
очима,уводећиартифицијелностустварнипросторивреме,каоу
рекламизакампањупропагирањаприроднелепотекомпанијеDove
којаилуструједревнипроцесстудијеселекцијеиидеализацијеу
уметности.Но, није само уметност, односно уметничка теорија,
била средиште занимања и предлагања савршених модела. Оне
су, чини се, биле јасан одраз друштвених тенденција, односно
занимањааристократскесрединеукојојсусепостављалапитања
ипредлагалемогућностипревазилажењаприроднихнедостатакау
жена,алиимушкараца,каоуделуАнђелаФиренцуоле,О лепоти 
жена,из1541.године.Овајрадпредстављасамоједанодприступа

темамакојеотваракултуралепоте.

Кључне речи: култура лепоте, идеализација, реклама за Dove, 
уметност и уметничка теорија 15. и 16. века, нови медији vs.стари 

медији
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ТРАН ЗИ ЦИ ЈА КУЛ ТУ РЕ*
Сажетак: У тек сту се ука зу је на то да ин трин сич на не пот пу
ност зна че ња пој ма „кул ту ра”, ко ји за ви си од кон тек ста, не ума
њу је уло гу кул ту ре у об ли ко ва њу по гле да на свет. Про бле ма тич ни 
еко ном ски и по ли тич ки усло ви од ра жа ва ју се на ста ње кул ту ре, а 
свест о ста њу кул ту ре омо гу ћа ва ду бље са гле да ва ње мо гућ но сти 
дру штве них про ме на. То ме се ис пре ча ва прин цип мо дер не ка пи та
ли стич ке про из вод ње ко ја је и на ста ла са тр го ви ном књи га ма, као 
про из вод ња кул ту ре. По ка зу је се да је про из вод ња кул ту ре, ко ја 
је окре ну та про фи ту, пре пре ка за ства ра лач ко об ли ко ва ње кул
ту ре. То је још про бле ма тич ни је у мар ги на ли зо ва ним кул ту ра ма, 
по пут кул ту ре у Ср би ји, ко ја је стал но из ло же на сме на ма тран
зи ци ја  – из пре мо дер ног до ба, у тра ди ци ју хри шћан ства, па пре ко 
ате и стич ке мо дер ни за ци је ко му ни стич ког ре жи ма, до са да шње 
ере гло ба ли за ци је. Та ко је те ку ћа тран зи ци ја кул ту ре у Ср би ји 
по ста ла део оп ште (гло бал не) кул тур не тран зи ци је ко ја се на
ла зи на рас кр сни ци из ме ђу про из вод ње кул ту ре, чи ја је сре ди шња 
вред ност про фит, и ства ра ња кул ту ре као под ло ге одр жи вог и 
хуманог жи во та на Зе мљи. 

Кључнеречи: кул ту ра, тран зи ци ја, гло ба ли за ци ја, ства ра ње

Досадашње транзиције („комунистичке“ и „посткомуни
стичке“)углавномсуизгледалекаодаихјеисторијанане
ласпоља.Онесуслабилеотпорностдомаћекултуре,каои
других култура у окружењу, све до потпуног ишчезавања
идентитета,доносећипревратекојисучестоспречавалида
сеусталеиразвијајустваралачкастремљењаудруштву.У
мањојиливећојмеритоседогађа,додуше,савећиномтра
диционалних друштава захваћених глобалним процесима
модернизације.Испољавајућисеусвимобластимаживота
историјскапревирањакореспондирајупреображајимаиден
титетакојисесаразличитихнивоапреламајуупроменама
значењапојма„култура”.Затозначењекултуреостајенеиз
весноипоредизвесностиулогакојеима.

ЈЕЛЕНА ЂУРИЋ

* Текст је настао у оквиру пројекта 43007 Института за филозофију и
друштвену теорију који финансира Министарство просвете, науке и
технолошкогразвојаРепубликеСрбије.
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Култура се, наиме, уобичајено схвата као заједничкииме
нитељ који поступке појединаца чини разумљивим неком
друштвуилигрупикојојтипојединциприпадају,наоснову
вредности,уверења,понашањаислично.Културајетакође
скупматеријалнихинематеријалнихпроизводакојисудео
живота и погледа на свет датог друштва.Може изгледати
дасукултураидруштвопреклапајућипојмови,јер,култура
је карактеристика свакогдруштва, каоштосвакодруштво
садржиодређенукултуру.Међутим,каоштосе једнакул
тураможеодноситинавишеразличитихдруштава,такои
једнодруштвоможеобухватати вишеразличитих култура
и утолико појмови културе и друштва нису преклапајући.
Тозначидањиховоразумевањезависиодконтекстаукојем
секористеовипојмовијерсутотаквипојмовикоји,упркос
сталномоптицајуимногимодређењима,немајусвојејасно
иконачнозначење.

Ниуантропологијикоја је,унастојањудасхватиљудску
природукаотакву,пошлауистраживањеразличитихкул
тура,непостојисагласностокоупотребеовогпојма.Према
схватањуКлифордаГерца (CliffordGerz), анализакултуре
је „интринсичнонепотпуна”,„...иштоје јошгоре,штоје
дубљатојемањепотпуна”.1Показалосе,међутим,даиде
јакултуреосцилујеизмеђууниверзалистичкогирелативи
стичкогзначења.Културасе,наиме,односи,каконаљудску
врстуичовекауопште,такоинаодређену,посебнукултуру
једногдруштва,чакиакојето„друштво”устварисамодео
некаквеширезаједнице.

ЗатојеЗигмунтБауман(ZygmuntBauman)великимсловом
„К”иуједниниозначиоКултурукојајеповезанасаопштим
иуниверзалнимпредиспозицијамачовека,односно,људске
врсте,каоштосусимболичкеактивностииупотребајезика.
ПремаБаумановојкласификацији,то је„атрибутивнаКул
тура”ињениатрибутисуисамиуниверзалнипоштосучи
ниоцикласификацијељудскости.Насупроттоме,напоједи
начнекултуре,којесулокализованеупросторуивремену,
односисе„дистрибутивни”појам„културе”којесуозначе
немалимсловом„к”иумножини.2Кададаклеговоримоо
културама које археолози и антрополози сврставају према
типовимаорганизацијеиокојимакласификујусвојазнања,

1 Герцнастављасвојеразмишљањеоанализикултуре:„Тојечуднанаука
чије најупечатљивије тврдњеимају најнесигурнију основу у којој на
предоватиувезиснекимпитањемзначипојачаватисумњуиусебии
удругимадаганистебашдобросхватили”.Gerc,K.(1998)Tu ma če nje 
kul tu raI–II,Beograd:BibliotekaXXvek,стр.44.

2 Упоредити:Bauman,Z. (1984)Kul tu ra i druš tvo,Beograd: Prosveta, str.
2731.
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њиховозначењенеприписујемо„Култури”чијијеиденти
тет заједнички именилацљудске врсте, него  „културама”
којечинеспецифичнеразликеидентитетасвојихпосебних
друштава.3

АпоријауниверзалистичкогзначењаКултуре,односно,кул
туреунајширемсмислу (којесенајвишеразилазиодпој
ма друштва у свом ужем, политичкоекономском смислу),
јестеутомештосеонанајвишеприближавапојмукулту
реуужемсмислу,којесетиче(уметничког)стваралаштва.
Свакиодразличитихконтекстаукојимасеупотребљавапо
јамкултуреповезанјесаодговарајућимаспектимаљудског
идентитета. Означавајући дату сферу културе они делују
прекоусвојенихпогледанасвет.

Када,например,културупосматрамоуконтекступретпо
ставке да је култура облик заштите друштваод окружења
(каоштосеуобичајеносхватајупроизводиматеријалнекул
турекојезаједничкикористечлановиједногдруштва),онда
сепоказуједасутежњезавећимнивоимазаштитедовеле
домодерногразвојаиорганизовањадруштваповезивањем
различитихкултурноетничкихгрупа,паичитавихнарода
(сасвојимразличитимкултурнимтрадицијама)ујединстве
ненационалнедржаве.Модерненационалнедржавесуто
комисторијскихпроцесаисаместваралесопственеоблике
иврстекултуракојесупосталетемарасправаопотенцијал
ном„сукобукултура”,односно,омогућностимановогпо
везивањаилираздвајањаупромењенимисторијскимусло
вима.

Када,међутим,културапосматрауконтекстуулогекојуона
имаукохезијидруштва,ондаонаделујекаоизвористан
чанихутицајанапојединцеиколективе–изворвредности
повезанихсасхватањемциљеваиизборомсредставазањи
ховоостваривање, алипрвенственокаоизвор значењако
ја доприносе обликовању погледа на свет.Поглед на свет
одређенекултурепокрећеодговарајућементалнемапекоје
усвајајупојединции/иликолективиикојеутичунаживот
друштва.

СобзиромнатодајеСрбија,ипрераспадасвојепретход
недржаве–Југославије,анарочитонаконпериодаратних
сукоба,међународнихсанкцијаипосткомунистичкетранзи
ције,почеласвевишедагубисвојематеријалнеинематери
јалнеживотнеуслове,којисуубилокојем,барделимично
сувереном друштву, неизоставни чиниоци самосвојности

3 Упоредити: Đurić, J. (2012) Glo bal ni pro ce si i pre o bra žaj iden ti te
ta,Beograd: Institutzafilozofiju idruštvenu teoriju; I.P.„Albatrosplus”,
стр.321идаље.
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културе,заразумевањеисторијеидејекултуретребасхвати
тицентралнунарацијумодернеимперије.

СитуацијауВеликојБританијикојујеописаоРејмондВи
лијамс (RaymondWilliams)приказујепроблемеодносаиз
међу културе и друштва који почињу са периодом Инду
стријскереволуцијекададолазидооткрићаимодернеупо
требе појма „култура”.На примерима плејаде британских
стваралаца4,Вилијамсјеизнеоопштиобразацдруштвених
промена преламајући их кроз употребу пет кључних пој
мова(индустрија,демократија,класа,уметностикултура)
каокоординатамапемодернеструктурезначења.Увидидо
којихједошаопоказалисудапроменеуупотребипојмова
изражавајуопштупроменуодносапремаживоту.Међутим,
Вилијамсоваусмереностнаопштакретањамишљењаиосе
ћањауисторијиструктуреизначењакултуренијеомогући
лаиздвајањеовогпојма,негоје,напротив,свевишеистра
живањапоказивало свешируповезаност културе са оста
лимаспектимаживота.5

Великеисторијскепроменеуобластимаиндустрије,демо
кратијеикласа,подстаклесупромене значењапојмакул
туреисањимаускоповезанепроменекојесуседесилеу
уметностикаоодговоринањих.Отуда,иакојеисторијапој
макултуренизодговоранапроменеудруштвеномеконом
скомиполитичкомживотуисамакултурајенекаврстамапе
заистраживањеприродеосталихпромена.

4 Реч је о чувеним британским ауторима попут: Бeрка (Edmund Burke
1754),Бентама(JeremyBentham1773),Блејка(WilliamBlake1782),Вор
дсворда(WilliamWordsworth1795),Овена(RobertOwen1796),Колриџа
(S.T.Coleridge1797),Бајрона(LordByron1813),Шелија(P.B.Shelly
1817),Китса(JohnKeats1820),Карлајла(ThomasCarlyle1820),Дизра
елија (BenjaminDisraeli 1829),Мила (John StuartMill 1831), Дикенса
(CharlesDickens1837),Раскина(JohnRuskin1844),Арнолда(Matthew
Arnold1847),Шоа(BernardShaw1881),Вајлда(OscarWilde1881),Ло
ренса(D.H.Lawrence1910),Елиота(T.S.Eliot1913),Орвела(George
Orwel1928)идругих.Упоредити:Wiliams,R.(1960)Cul tu re and So ci ety 
1780–1950,GardenCityNewYork:AnchorBooksDoubleday&Company,
Inc.

5 Вилијамсово истраживање употребе речи „култура”, пре појаве Ин
дустријскереволуције,показалодакултуранајпреозначаваприродну
склоностразвоја,азатимпроцесеувежбавањаљуди.Оваупотреба,која
сеобичноодносиланакултурунечега,промењенајеуXIXвекупрема
апстрактномзначењукултурекаотакве.Такојекултурапочеладаозна
чава:1.„општестање,илинавикуума”којајеутеснојповезаностиса
идејомљудскогусавршавања;2.„општестањеинтелектуалногразвоја
удруштвукаоцелини”;3.„општетелоуметности”,акаснијеуистом
столећу4.„целокупанначинживота,материјални,интелектуалнииду
ховни” (Wiliams,R. (1960)Cul tu re and So ci ety 1780–1950,GardenCity
NewYork:AnchorBooksDoubleday&Company,Inc.,р.VXVIII).
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Култура, наравно, никада није била само одговор на нове
начинепроизводње,већинановеобликеличнихидруштве
них односа (на пример, на проблем друштвених класа и
развојдемократије).Одвајањеморалнихиинтелектуалних
активности од политичких и економских токовамодерног
друштваиистицањеовихактивностикаоодређеневрстеал
тернативе,довелоједонастанкапојмакултурекаотакве.У
јошужемсмислу,одређивањезначењакултуреусмеравасе
наподручјеличногдоживљајаиосећањакојисуповезани
сауметношћу.

Ипак, треба истаћи чињеницу да је у модерном друштву
културадобиласасвимдругачијуулогунегошто јеимала
упремодернимдруштвимагдејебилаорганскиповезанаса
осталимсферамаживота.ПремасхватањуЕндрјуаМилне
ра, (AndrewMilner) због тогашто је умодерномдруштву
културапресталадабудеокосницаживота,онајепрестала
дабудечакиокосницаинституционалнихпредставаокул
тури.Такода,премањеговомсхватању,значењепојмакул
туренепредстављапроизводсаморазумевања,негонакнад
ногтумачењапремодернихдруштавасастановиштамодер
ногдруштваукојемкултурапостајенештосасвимдруго.6

Милнер је сматрао да се теоријскипојам културепојавио
текнаконштојекултурапосталадруштвенипроблем.Шта
више,премањеговомтумачењу,теоријакултуренијепро
стонекипосебан,специјализованакадемскидискурс,који
управљаемпиријским,супстантивнимистраживачкимпро
блемима, већ је сампојам културе онопотиснуто „друго”
друштва.7Реторикадруштвенетеоријетакођејеималапро
блемсатеоријомкултуре,закојунијебиломестаниукон
текстуоногашто је раније било одређено као „политичка
економија”,акаснијеподељенонапосебнедисциплинееко
номскихиполитичкихнаука.Међутим,иутојподели,те
оријакултурејеосталаједнаодсредишњихнепријатности
модерне цивилизације. Томе је допринела природа социо
културне модернизације којом доминира капиталистичка
економскаорганизацијапроизводње.Такосепоказалодаје
производњакултуреустварипрвиобликмодернекапитали
стичкеиндустријечијисупочецибилиуправоутрговини
књигама.

Уочавањемштампањакњигакаоважногсимболакапитали
стичкепроизводњекултуреМилнерјеразмишљаоуистом
духу као и Клод ЛевиСтрос (Claude LeviStrauss). Овај

6 Упоредити: Milner, A. (1994), Con tem po rary Cul tu ral The ory, London:
UCLPress

7 Исто,стр.4.
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францускифилозофи антрополог је такође говорио опо
јавикњигаиписанихдокумената,несамокаоодоприносу
реконструкцијидруштвенепрошлости,негоикаооузроку
губљењанепосредневеземодернихљудисадругимособа
макојесубилеизворидруштвененарације–приповедачи,
свештеници илимудраци, са којима суљуди некада били
повезанипрекоусменогпредања.Уместотога,књигесупо
сталенекаврстапосредника.Сакњигамасесвевишепоче
лаширити комуникација идеја и, посредно, комуникација
измеђуљуди,аликњигесу,премамишљењуЛевиСтроса,
донелеибременеаутентичности.Утомсмислу,развојпи
смености је, са једне стране, веома користио човечанству,
али му је, са друге стране, одузео нешто фундаментално
битно.8

Усвакомслучају,појаватрговинекњигамабилајеисториј
скиновначинкултурнепроизводњекојијеувезисаопштим
развојем капиталистичке друштвене организације. Она је
утицаланапреображајеитранзицијекултуреуобликекоји
суприлагодљивиличномвласништву,попутауторскихпра
ва,комерцијализацијеипрофесионализацијеписањаиизда
ваштва.Збогкапиталистичкогподређивањаинтелектуалног
животаекономскомиусловљавањакултурногстваралаштва
материјалномсигурношћу,настало јеуверењедасупокр
овитељски пореци, попут феудалних, стимулативнији за
развијањекултуре.Анализирана јепојаванове, „масовне”
културе,којанастајесакапитализмоминепостављависоке
уметничкекритеријуме.Критичкатеоријадруштваистакла
јеразликуизмеђумасовнеи„високе”културеипоказалада
аутономијауметностиодосталихдруштвенихпраксиомо
гућаваслободуоддруштвенеконтроле,алитакођедоприно
сидруштвенојирелевантностикултуре.9

Левичарскамисаојезасавршенијиобликпокровитељског
поретка сматрала комунистички поредак. Међутим, иску
ство функционисања „еxкомунистичких система”10, чији
односпремакултуритакођеможедасесхватикао„покро
витељски”, познаје склoност таквог мишљења ка идеали
зацији.Стављањем уметности у службу званичне идеоло
гије, комунистички системи су, наиме, такође спречавали
да култура заиста постане крајње друштвено релевантна.

8 Упоредити: LeviStrauss, C. (1989), Struk tu ral na an tro po lo gi ja, Zagreb:
Stvarnost,стр.353–354.

9 Упоредити:Marcuse,H.(1968)Ne ga ti ons,Boston:BeaconPress.
10„Еxкомунистичкисистеми”суустварибилисоцијалистички,а„кому

нистички”субилисамонаидеолошкомплану,али„транзиционидис
курс”јеискористиоовајназивуфункцијипредставе„урушавањакому
низма”.
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Друштвена„релевантност”културесастојаласеуконтексту
комунистичкеидеологије,углавном,одњеногрепродукују
ћегпотврђивањауциљуусмеравањаидентификацијешто
је,уместоуспостављања,изазивало„кризуидентитета”со
цијалистичке заједнице југословенског друштва11. С обзи
ромнатодасуидеолошкеслужбебилепретежнофокусира
ненапроблем„спољашњихиунутрашњихнепријатеља”12,
услучајевимакритичкогмишљења,илиизражавањаидеја,
различитих од главних токова тадашњег идеолошког ми
шљења,културностваралаштвојебилоцензурисано.

Мождајенајвећаслабостпроизводњекултуреурежимуко
мунистичкеидеологијебилаутомештоонаниједозвоља
валаслободуизборакултурнихвредности.Тосе,посебноу
СРСрбији,алииширомСФРЈугославије,испољавалокроз
материјалистичкиоријентисанпогледнасветкојијепоти
скиваодуховнепотребе,којесупредстављалеконтинуитет
са ранијимобичајима, културомиидентитетомљуди.Ду
ховност јекомпензовананаметањем„патриотскогморала”
братстваијединствауокриљукултуре„радничкекласе”ко
јојсуизненадасвиморалиприпадатипоништавајућисвоју
дотадашњутрадицију(верника,сељакаилисопственика).

Сатаквогполазиштадисконтинуитетапројектована„аван
гардарадничкекласе”тешкојемоглапостатиносилацду
ховногразвоја.Није,међутим,познатодајемеђутеорети
чаримадруштва ова чињеницапрепозната као релевантан
разлогурушавањакомунизма.Томожебитизначајанпре
вид,будућидаједуховнаслабостмогућнаподлогазатода
материјалнеслабостипостануразорне.Оваслабостјетако
ђепоследицаснажногутицајамодернизацијскепарадигме–
презентованеуовомпериодумарксистичкеисторијеувиду
теоријенаучноисторијскогматеријализма.

Овапарадигмајекаснијенарочитоизраженакрозиндискри
минативну наклоност према политичкоекономским моде
лимауређењаразвијенихмодернихдруштава,причемује
специфичностњиховеисторијскеситуацијенедопустивоза
немарена.Материјалнапредностразвијенихмодернихдру
штава,уодносунареволуцијомосвојена,„комунистичка”
друштва,којасунаразарањупретходнихтрадицијаоства
риваламодернизацијскутрансформацију,почиванањихо
вомконтинуитетусасопственомтрадицијом.Тојесвакако

11Надругачијиначиноовојкризиидентитетаречјеукњизи:Golubović,
Z.(1988)Kri za iden ti te ta sa vre me nog ju go slo ven skog druš tva,Beograd:Fi
lipVišnjić.

12Упоредити:Đurić,J.(1998)„Upotrebamitovaurazaranjudruštva”(227–
263),Me di ji i rat,Beograd/Zagreb:Argument.
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омогућилодасекомерцијализацијакултурнепроизводњеу
овимдруштвимаконтинуитетаспонтанијеинтегрише.Ко
егзистенцијамодернихитрадиционалнихкултурнихсфера
уњимамоглајебитистимулативназаусвајањеплурализма
вредностиштојеодговаралотехнолошкомпрогресуиуве
ћавањукапиталадодатноцрпљеногколонизацијомсвета.

Културна предност развијених земаља почива дакле на
аутохтономпореклуи континуитету развојамодерностии
модернизацијеуњима.Тосе,наравно,одражаваинастање
културе.Схватањекапитализмакао„основнетрансформа
цијскеснагеобликовањамодерногсвета”13,тевредновање
експлоататорскихпринципанаосновукојихсекапиталуве
ћава,доприноситомедасеувећавапредностматеријалног
статуса културе у капиталистички развијеним земљама.
Неразвијена друштва, каошто је и ово наше, подвргавају
се, насупрот томе, режиму глобализације. Глобална тран
сформацијакапитализмаусветскисистемостварујеуовим
друштвимау„посткомунистичкојтранзицији”неоколонија
листичкепретензијештосе,наравно,одражаваинапроиз
водњукултуреуњима.

Културепосткомунистичкихипостколонијалнихдруштава
су,ускладусањиховимполитичкимиекономскимстањем,
маргинализоване и пасивизоване. Ове пацификоване кул
туреживеекономијубедеукојој је такозвана„пиратерија
ауторскихправа”истовременоираспрострањенначинди
семинациједоминантнекултуре.Упркостомештојеуовим
друштвима аутентично стваралаштво у незавидном поло
жају, изгледа да је депривација одфундаменталнељудске
потребезастваралаштвомпостала„нормалностање”.Они
којидолазедоматеријалнихмогућностизасвојстваралачки
израз, чине тоуглавномнаосновукомуникације садоми
нантнимцентримапроизводњекултурекојимасаображава
јусвојесадржаје.

УтаквојситуацијиизгледадаИнтернетпостајенајдоступ
нијаалтернативакојаомогућаваслободнијуразменуразли
читихкултурнихсадржајаитимедоприносидобровољном
стварањувредностипланетарнекултуре.Међутим,иакоје
бројкорисникаИнтернетазнатан,онјезаправонедоступан
огромномслојусиромашногстановништва.Штавише,мно
гоонихкојигакористеослањајусена„пиратерију”каоје
дининачинпартиципирањаубројнимсадржајимакултуре.
Оправдавањетогаиглавниаргументтакозванеcopyleftфи
лософијепочиванауверењудасупроизводикултурејавно

13Gidens,E.(1998)Po sle di ce mo der no sti,Beograd:FilipVišnjić,str.21.
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доброкојетребадабудедоступносваком.То је,међутим,
незаконитоусветудоминирајућемодернекултуре.

Уситуацијидоминацијематеријалистичкихвредности,ни
припаднициразвијенихдруштаванемогунатаквојоснови
стваратизаистаљудскисмисленеобликекултуре.Натоути
чеинапредовањеглобализацијекојадоводичовечанствоу
некуврстуспреге,системаспојенихсудова,такодасесве
промене у појединим деловима одражавају на опште ста
њесистема.Ускладусатим,ХомиБаба(HomiBhabha)је
приказао слику савременог света „у изопаченој ситуацији
(пост)просветитељскогчовека”, „сапетог, ане суоченог са
тамномсенкомколонизованогчовекакојаиздубинанесве
сногцепасамоњеговобиће”.14

Омогућностимапреображајаовенесвеснепоцепаностиби
ћатребалобидасеуоквирукултуреизнедреодговори.Ме
ђутим,доминантнапроизводњамодернепотрошачкекулту
репотискује гласове онихкојиимајуштада кажу, акони
збогчегадругог,ондазбогтогаштонастоједанађунесамо
личнарешења,негорешењакојасадржеодговореодопштег
значаја.Тоизгледакаоначиндасепокренепожељанпрео
бражај,какосебе,такоидруштваињеговеполитике,еконо
мијеикултуре.

Уместоданампогледнатранзицијукултуребудепунстра
хаодугроженебудућностичовечанстваињеговогобезли
чавањаупотрошачкојкултури,која јединисмисаовидиу
обрту новца, требало би да се запитамо можемо ли ство
рити поглед наде у освит новог, стваралачког доба, у ко
јемћенаучниитехнолошкинапредак, заједносалакоћом
размене информација, повезати свет и понудити неки нов
оквир за остварење стваралачког потенцијалаљуди?Исти

14КритикујућиДеридино(JacquesDerrida)кружењеидентитетаиразли
кекаоантидијалектичкуигру„недостатка” (субјекта)и (субјектакао)
„надоместка”,Бабасуочаваовуигрусабесмисломгубљењаидентите
таињеговогсимулакрумаупостструктуралистичкомалтеритету.Кон
цептуализацијуудвостручењавременаипростораприказивањемзнака,
Бабаразликује,заједносаБартом(RolandBarth),одсимболичкесвести
којаобнављаодносформеисадржаја.Премањеговомсхватању,недија
лектичкокретањепоткопавауређењезнакаистратегијомнагонасмрти
истребљујеприсуствоисадашњост.УзЛиотара(JeanFrancoisLyotard),
Бабаистичедаприсуствопостојисамозахваљујућиритмувременакоји
сеобнављакрознаративетрадициједанебибилозаборављеноипре
твореноунедостатак.Запад,напротив,заборављавреме,погрешнона
стојећидагомилесадржајапретвориуисторију,но,игранадомештања,
илипонављајућеудвостручење,производинеисторичност,„културуте
орије”којаонемогућавадасеисторијскојпосебностиприпишезначење.
Разликапосебнекултуреартикулишесекаохибридностпремакојојје
свакакултурнапосебностразличитаодсебесамеистогазакаснела.(Ba
ba,H.(2004),Smeš ta nje kul tu re,Beograd:Beogradskikrug,str.106–108).
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потенцијал, наиме, који угрожава будућност човечанства,
јеродбацуједуховност,можедасеповежесањомидапо
станеприликазастварањелепотеатимеисветакакавтреба
дабудеусвојојсавршености.

Без овог општег упоришта тешко је наћи смисао у хаосу
злоће, ружноће и уништења; постоји мноштво неповеза
нихиобичнобезуспешнихпокушајакултурнихпреобража
ја.Насупротстварањакултурестојипроизводња(масовне)
културекојанамећеперспективукојанеусрећујељуде,али
изгледакаодатаквукултурунадменостинијемогућепро
менити.Ипак,уместотога,могућејестваратикултуру,ато
истовременозначи:стваратисвојесопственобићеуаутен
тичнојлепотикојаћенеминовнобитипрепозната.
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TRANSITIONOFCULTURE

Abstract

The text points at the complex inadequacy of the meaning of the
conceptof“culture”.However,thedependencyofthisconceptonthe
contextdoesnotdiminishan important roleofculture in influencing
worldviews.Cumbersomeeconomicandpoliticalconditionsreflecton
thestateofculture,whiletheawarenessofthestateofcultureallows
deeper considerationof possibilities for social change.Theprinciple
of modern capitalist production stands in opposition to this, as it
has itsorigins in tradingbooks,asaproductionofculture.Since the
productionofcultureismainlyprofitoriented,itisanobstacletothe
creativeshapingofculture.Thisisevenmoreaprobleminmarginalized
cultures,suchasthecultureinSerbia,whichisconstantlyexposedto
thetidesoftransition–fromthepremodernage,intothetraditionof
Christianity,thanacrosstheatheisticmodernizationofcommunismto
theglobalizationera.Hence,theactualtransitionofcultureinSerbia
hasbecomeapartoftheglobalculturaltransition.Itisatthecrossroads
betweentheproductionofculture,withprofitstandingascentralvalue,
and thecreationofculture that supports sustainableandhumane life

onEarth.

Keywords: culture, transition, globalization, identity, creation
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ФИЛМ СКА КУЛ ТУ РА И РУ СКА 
ЕСТЕ ТИ КА ЕКРА НИ ЗА ЦИ ЈЕ

Сажетак:У ра ду се ис тра жу ју мо гућ но сти ру ске есте ти ке екра
ни за ци је у по ку ша ју од ре ђи ва ња при ро де фил ма као умет но сти и 
ме ди ја, као и ње на по ве за ност са пој мом филм ске кул ту ре. Иа ко 
је од нос фил ма и књи жев но сти ра но уо чен као пи та ње од ве ли ког 
не са мо те о риј ског не го и кул тур ног зна ча ја, ов де се за па жа по
ве за ност тра ди ци је ру ске есте ти ке екра ни за ци је са спе ци фич ним 
схва та њем пој ма филм ске кул ту ре при сут ним у кон тек сту ру ске 
и со вјет ске кул ту ре два де се тог ве ка.

Кључне речи: есте ти ка екра ни за ци је, филм ска кул ту ра, књи
жев ност, умет ност, фи ло зо фи ја

Односфилмаикњижевности,раноуоченкаопитањеодве
ликог,несамотеоријскогнегоикултурногзначаја,одсамог
јепочеткабиоуфокусусвихпокушајадасеутврдиприро
дафилмакаоновеуметности.Сагледаваннаизменичнокао
синтезауметности,илисинтетичкауметност,иаутономна
уметност,узпаралелнонегирањењеговеуметничкеприро
дезбогзависностиодтехникеитехнологијеи„популистич
ке” настројености,филм је поистовећиванили контрасти
раннарочито сапозориштем, сликарством,фотографијом,
музикомикњижевношћу.Филмјепоистовећивансапозо
риштем, уследњегове извођачке природе, са сликарством
услед визуелности, са фотографијом због репродуктивне
природефотографскогмедија,самузикомзбогритма,аса
књижевношћу, чини се, због свега осталог, од сижејности
сведосуштинскихпитањасмисла.Каода јеуправоуод
носу са књижевношћу филм у највећој мери потврђивао
свој идентитети достојанствонаспрамдругихуметности,
штозаправонебитребалодачудикадасеиманаумуста
тус„уметностиречи”унашојкултури:„Једнајеодразлика
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између књижевности и осталих умјетности што књижев
ностимамоћ–многовишенегомакојадругаумјетност–
дачовјекузначивише,дачовјекузначидостадругихствари
поред оне којуму као умјетностможе значити”1. С друге
стране,филмуправоупокушајуослобађањаод„литерар
ности”,каодастичесопствени„надуметнички”статус,оно
правонапокушај ослобађањаод језика каоокова смисла,
превазилажења „знаковног поретка” ка оном првобитном,
неизрецивом,маштатобило.

Односоведвеуметности,каоипроблемфилмскеадапта
ције,односноекранизацијекњижевногделапостаоје,због
свогзначајазапокушајутврђивањаприродефилманаспрам
других уметности,медија и обликаљудског стваралаштва
иделовањауцелини, привилегованпредмет теоријефил
ма,каоионаквогприступафилмукојибисмомоглиназвати
естетичкимилифилозофским.Естетикафилмасе,притоме,
обичнопоимакао1)синонимзатеоријуфилма,2)као„део”
теорије“филма,којисеа) „ослањанаестетичкиприступ”,
односно„проучавањефилмакаоуметности,ипроучавање
филмова у смислу уметничких порука”2 или б) „обухва
тапроучавањефилмскогизраза као спекулативну анализу
медија и његове естетичке организације, са семиолошког,
структуралистичког,наратолошкогстановишта”3,и,најзад,
3) као део опште естетике, као филозофске дисциплине,
усмерененапосебнууметностфилма.Филозофијафилмаје
јоштежеодредивпојам,којиусвакомслучајуобухватараз
личитеобликепреплитањафилмакаоуметностиимедија,с
једне,ифилозофијеучестоврлоширокомзначењу,сдруге
стране,односно„упли та њефилмаутемеиобјектепроуча
вањафилозофије,односнофилозофијеутеоријуфилма”.4

У оквиру естетике као филозофске дисциплине, проблем
односафилмаикњижевностимогаобисесврстатиупоље

1 Петровић,С.(2009)На у ка о књи жев но сти, Београд:Службенигласник,
стр.155.

2 Омон,Ж.(исар.)(2006)Есте ти ка фил ма, Београд:Clio,стр.10.
3 Даковић,Н.(2006)ПојмовникТеоријефилма,у:Есте ти ка фил ма (Ж.

Омонисар.),Београд:Clio,стр.293.
4 Даковић,Н. (2011)ПојмовникТеоријефилмаIV,Филм и фи ло зо фи ја,

ШатоД.,Београд:Clio, стр.234.Различитиаутори,уосталом, сасвим
различитосагледавајуовајпојам,односноовајоднос(филмфилозофи
ја),честоиузависностиодтрадиције(средине)којојприпадају(упо
редитинапримеркњигеШатоаиКуренојаневеденеуЛитератури).О
појму„филмозофија”,којитакођетребапоменути,видетиФремптонаи
Пуриола,такођенаведененаспискулитературе.Филозофијафилмаби
семогларазматратииусклопуфилозофијемедија,којунакритичкими
спекулативнимтемељима,независноодХабермасовог(Ha ber mas)пој
маMe di enp hi lo sop hie,засниваДивнаВуксановић.
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компаративне естетике, која „проучава односе међу умет
ностима,њиховемеђусобнеутицајеи везе, дабиоткрила
збогчегаразличитеуметничкеврстечинеуметностуопште,
утврдилаунутрашњезаконитостиорганскецелинеуметно
сти,продрлаусуштинудијалектичкогодносањене једин
ственостиуразликамаиразличитостиу јединству”5,ипо
свомодређењунајдубљејеповезанасатемељнимонтоло
шкимпитањимаопојмууметности,односнопитањем„Шта
јеуметност?”6,каоитрадицијскиутемељенимпроблемом
класификацијеуметности,чијијеисторијскиизданак.Овде
ћемо,ипак,естетикупоимајућипрвенственокаофилозоф
скудисциплину,каоестетичкимозначити1)онакавприступ
филмукоји,наспраманалитичкоемпиријскеоријентације,
тематизујерецепцију,односнодоживљајфилма7(рецепциј
скиприступ),и2)приступкојифилмкаоуметностимедиј
сагледава у односу према другим уметностима, медијима
иобластимаљудскогстваралаштваиделања,радипроми
шљања темељних питања природе филма као уметности
и медија,односноонаквихсржнихпитањакаквасу„шта
је филмкаофилм?”, односно „шта филм чини филмом?”
(релациониприступ).

Доминантна промишљања о односу између уметности, у
распонуодАристотела,прекоЛесинга (Les sing),доСури
јоа(So u ri au)и,например,СузанеЛангер(Lan ger),донекле
типичназа„главниток”културеЗапада,повезујенеколико
основнихидеја,којеможемонавестинаследећиначин:по
стојиизвестанобликбитнељудскестваралачкеделатности
којиназивамоуметност,икојисеувећојилимањојмери
разликујеоддругихобликаљудскестваралачкеделатности,
алииодприроде;уметностуспостављаизвеснеодносеса
другимоблицимаљудскестваралачкеделатности,каоиса
категоријама стварности; поред општег појма уметности
можемоговоритииопосебнимуметностима,одкојихсва
капоседујесопственаизражајнасредства,којомсеонараз
ликујеоддругихпосебнихуметности;посебнеуметности
могуступатиумеђусобнеодносе,итиодносисемогуте
оријскипромишљати;свакапосебнауметностињенапоје
диначнаостварењамогукориститиизвеснасредствадруге
уметностиимогу се користити средствимадруге уметно
стиусопственомпроцесунастанка,развојаилиобликова
ња;можесеговоритиограничнимипрелазнимоблицима

5 Ранковић,М.(1973)Ком па ра тив на есте ти ка, Београд:Уметничкаака
демија,стр.21.

6 Focht, I. (1972)Uvod u este ti ku, Sarajevo:Zavodza izdavanjeudžbenika,
str.9.

7 Turković,H.(2012)Te o ri ja fil ma,Zagreb:MeandarMedia,str.25.
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између посебних уметности, са различитим вредносним
предзнаком.

Филмјеодсамогпочеткабиодоживљаванкаосинтетичка
уметност,иликаоуметностнасталанафонудругихумет
ности,алиидругихобликаљудскогстваралаштва:технике,
технологије и науке, пре свега, касније чакифилозофије,
одређујућифилм као посебан обликмишљења, или једну
идеационуструктурукојапревазилазипредметноискуство.
Главнипроблемиупроучавањуфилманастајууправоусу
очавању са другимуметностимаи другимоблицимаљуд
скестваралачкеделатности:фотографскопореклофилмске
слике уводи питање о репродуктивној, дакле деонтологи
зованојприродифилма,којаозбиљноиаприоридоводиу
питање његову моделизацијску моћ,8 односно уметнички
идентитет;блискостсликарствуподвлачивизуелнуприроду
филмскогмедија,штоћебитипосебнонаглашеноукризи
(самопреиспитивању)филмакаоуметностиимедијакојаће
наступитипојавомзвукаислике,алииновихмедија–свако
проблематизовањепојма„слике”такоћесенеминовноти
цатиифилма;поређењесамузикомнеминовноћеводитика
патосу„чистеуметности”идоавангарднихексперимената,
усмеренихпримарнонаоспоравање„литерарног”,односно
нарацијскогискуствафилма,алиисликовнотеатарскупо
зицију „представљања”; паралелизам са театром отвори
ћепитањаколикоо специфичностифилмскихизражајних
средстава,толикоиоприродифилмскогпростораивреме
на;чакисучељавањесаархитектуромимаћесвојеместоу
виђењуипреиспитивањуфилмакаоуметностисимулације,
максималне„двојничке”илузије,чакинезависноодпитања
тродимензионалнепројекције,проширенихекранаи„вир
туалности”новихмедија.Пресуданупливтехникеитехно
логијеусамнастанак,развојиидентитетфилмапресвега
као медија, неминовно ће саму природу филма стављати
подлупу сваке критике техникеи технологије, уметности
удобаиндустријскогдруштва,масовнеуметностиикулту
ре,модерности,објективизације,читавогсплетафеномена
везаних за индустријскомедијскоинформационо друштво
које последњих деценија и последњих векова доминира
Западом.Стога ће се имноге доминантније и радикални
јеантирепрезентацијскепарадигме,махомсаавангардним
и„критичким”предзнаком,сапосебномпажњомусмерити
управонакритикуфилма.Филм јеунекурукуи„жртва”

8 Односисенасемиотичкипојаммоделизације,односномоделовањасве
та.Отомевидети:Коларић,В.(2010)МоделизацијасветауАристоте
ловојпоетицииуструктуралнојсемиотициЈуријаЛотмана,у:Збо р ник 
Ма ти це срп ске за сла ви сти ку,бр.78,стр.101118.
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савременихнаучнихистраживања,којиприматдајумеди
јимазаснованимнасимултаности,мултиперспективностии
синергизму,којипре„пресликавају”сликусветарецентне
енергетскоинформационе научне парадигме,9 него „заста
рели”,екрански,медијфилма.

Најпредоживљаванкаотехничкооткрићеивашарсказабава,
филмутекприближавањекњижевностиипозоришту,кроз
адаптацијукњижевнихипозоришнихдела(каои„употре
бу”позоришнихглумаца),доносиизвестанпрестижукру
говима грађанске елите, самим тимиизвестан грађански,
односноуметнички,идентитет.Авангарда,сдругестране,у
свомантиграђанскомзаносуисвојојантиграђанскојретори
ци,филмпроглашавасливањем,синтезомсвихуметности,
чак „апсолутниммоделом свих видова уметности”10, па и
превладавањемуметностикаотаквеканекимновимвидо
вимаљудскогстваралаштваиљудскогпостојања.

Акосуфилмовиупрвојдеценијисвогразвојабиливрсте
извођачкогспектаклаилиатракције,„чија јефункцијапре
биладапокаженегодапредстави,даприкажепренегода
приповеда”11,развојипрепознавањефилмакаоуметничке
врсте, односно његовог уметничког потенцијала, поклапа
се саувођењемипревлашћунарације, каоштоће се тра
гањаза„чистим”филмскимизразоми„аутентичном”при
родомфилма,удругојитрећојдеценији,засниватиуправо
накритицинарације,као„литерарног”и„нечистог”трага
оногвременакадфилмјошнијебиоуметност.Паиданас,
критика„манипулативне”и„експлоататорске”моћифилм
скогмедија, усмерава се најпре на нарацију, каои на она
техничка средства (примарномонтажна)која јеунајвећој
мериподржавају.

Пореднарације,каодругазначајна„копча”филмасакњи
жевношћудоживљаванјеговор,имплицитноприсутаниу
немомфилму,алигдесеуправона„ослобођењу”одговора,
одвербалногјезика,исагледаваланезависностиаутоном
ностфилмакаоуметности,пресвегауодносунапозори
штеиналитературу.Питање„натписа”извукаједнојеод

9 Према оваквим тумачењима, после енергетске и информационе, при
суствујемо рађању „енергетскоинформационе револуције на молеку
ларномнивоу”,гдесеинформационисадржајоткриваусвакомзакону
природе(в.Коруга,Ђ.(2002)Информационафизикаисвест,На у каре
ли ги јадру штво,прир.Јеротић,В.,Коруга,Ђ.иРаковић,Д.Београд:Бо
гословскифакултетСПЦ,МинистарствовераВладеРепубликеСрбије,
стр.155.

10Мильдон,В. (2007) Дру гой Ла о ко он, или О гра ни цах ки но и ли те ра
туры,Москва:Российскаяполитическаяэнциклопедия,с.7.

11Кук,Д.А.(2005)Исто ри ја фил ма I, Београд:Clio,стр.39.
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кључнихпроблемауодносуфилмаикњижевности,каоиу
самоидентификацијифилмакаоуметности,стимштосене
смезаборавитида„замисаоопроизводњипокретнихслика
нијеникадпостојалаодвојеноодидејеозаписивањузвука”
идајенамера„одсамогпочеткабиладафилмовиговоре,па
прематомеунекурукунемифилмпредстављатридесето
годишњеодступањеодприроднетенденцијеовогмедијака
потпуномпредстављањуреалности”12.Оваквогледиштене
доводиупитањесамоизједначавањенемогфилмасафил
мом„каотаквим”,негопроблематизујеиправопореклои
природуфилма:акофилмнијенастаокаоуметност,алини
каојезик,његовнастанаксвакаконијенезависанодфено
мена „илузије”. То филм и књижевност повезује на оном
најсуптилнијемпољу,наплануразликовања „унутрашње”
и„спољашње”слике,наплануодређењаправеприроде(чак
уонтолошкомсмислу)људскеимагинације,али(кроздија
лектикусликеиречи)иљудскогмишљења.

Наравно,посебнопитањеодносакњижевностиифилмау
филмској теорији и пракси представља питање филмског
сценарија,чијијеграничниидентитетизмеђуоведвеумет
ности,каоињеговонтолошкистатус,доданаспроблемти
зован,иблискојевезансапитањемфилмскогауторства.Иа
којекњижевни(„поетски”)карактерсценаријапотенциран
одпојаведијалошкогфилма,феномен„литерарности”,чак
императивалитерарностисценаријапостојао јеираније.13
Управосекрајемдвадесетих,сапојавомзвучногфилма,и
развојемфилмскедраматургијеињенетеоретизације,поја
вљујеипитањеадаптацијеиекранизацијекаопосебантео
ријскипроблем,каоиширатеоријскоестетичкапроблема
тизацијаодносафилмаикњижевности.14Ипак, топитање
имплициранојеодсамогпочеткаразмишљањаиписањао
филму,иунајдубљојвези јесапокушајемодређењасаме
његовеприроде.

За разлику од на англосаксонском подручју доминантног
термина„теоријаадаптације”,урускојтеорији,кадајереч
оодносукњижевностиифилма,преовладаватермин„есте
тика екранизације”, са нешто већим нагласком на питања
синтезеимеђусобногдејствауметности.Теоријскеоснове

12Исто,стр.19.
13Видети,например,офеноменутзв.емотивногилиизражајногсцена

рија,уИмами,П.(прир.)(1978)Филм ски сце на рио у те о ри ји и прак си, 
Београд:Универзитетуметности,стр.111идаље.

14Првикомплетнијирадоодносуфилмаикњижевностинаводнојесту
дијаАндреБержеа (Ber ge)из1927. године (в.Милинковић,Д. (1999)
Ро ман у ју го сло вен ском фил му 19451990, Београд:Институтзафилм,
стр.15).



144

ВЛАДИМИР КОЛАРИЋ

актуелних истраживањамахомпочивају на семиотици та
ртускомосковскешколе, алисасвевећимутицајемфран
цуских и англосаксонских (Стам/Stam, Хит/He ath) аутора,
наизраженусвестобогатомнаслеђурускогформализмаи
филмскеавангарде,пресвегаЕјзенштејна.ПоредБахтина,
проблемекранизацијесагледавасеиуЈакобсоновимкатего
ријамапревођењаитранслације,којесечестоподвргавају
критици,15сматрајућидасугеришу„другостепеност”филма
уодносунакњижевност,алисеидаљеразрађујуипроду
бљују.Рускаистраживањаизобластиестетикеекранизације
одвијајусеуконтекстусвестиоснажном„литературоцен
тризму”рускекултуре,којаимдајефилософскинабој,алии
овеликомдоприносурускихтеоретичараидејиофилмукао
аутономнојичакпрвостепенојуметностиепохе,ураспону
одрускихформалистаиЕјзенштејна,прекомарксистичких
теоретичара (подстакнутих Лењином и Луначарским), до
савременихсемиотичара,алиибројнихестетичараитеоре
тичарауметностикојифилмудајузначајноместоусвојим
истраживањима.

У специфичној улози која естетика екранизације игра у
руској теоријии естетицифилмавелики значајимапојам
филмскекултуре.ВеликитеоретичарБелаБалаж (Balázs),
једанодауторакојисунапресуданначинутицалинасхва
тањефилмаидруштвенеулогефилмауСовјетскомСавезу
иРусији,својиминсистирањемнапојму„филмскекултуре”
дао је значајан подстицај како преиспитивању увреженог
литаратуроцентризма руске културе, тако и формулисању
извеснихаспекатанове,совјетскекултурекојибимоглида
допринесу стварању једногновоги аутентичногдруштве
ногпоретка,инајзад„новогчовека”.Балаж,наиме,сваку
посебну уметност види као „израз специфичног односа
иукључивањачовекау свет”, афилмкао„уцелининову
уметност”,итиме„новооткровењеиприказчовека”.16Са
њим,каоновомуметношћу,рађасеиновичовек,„којирас
полаженовомосећајношћу,новимспособностимаиновом
културом”,17пајезатофилмскукултурупотребнопознавати
управо радипознавања човека.Филмска култура такони
јеукидањекултуреранијихвремена,пани„књижевнекул
туре”,већједансинтетичкиидијалектичкипроцес,штоје

15Видети на пример: Арутюнян, С. (2003)Экра ни за ция ли те ра турных 
про из ве де ний как спе ци фи че ский тип вза и мо действия ис кусств,10.01.
2011, <http://www.dissercat.com/content/ekranizatsiyaliteraturnykhproiz
vedeniikakspetsificheskiitipvzaimodeistviyaiskusstv>

16Балаж, Б. (1948) Филм ска кул ту ра, Београд: Филмска библиотека,
стр.14.

17Исто,стр.32.
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идејакојајенаишланадобарпријемуусловимаспецифич
несовјетскекултуресоцреализма,каосвојеврстанмоделза
дијалектички процес превазилажења и синтезе културног
наслеђаранијихепохакаоитражењекултурнихмоделаза
епохуизмењенестварности.Овонијесамопитањесоцре
ализмаињеговеидеолошкеосновеуконтекстусовјетских
тридесетихи четрдесетих година двадесетог века (када је
тамо деловао иБалаж),18 већ и специфичности руске кул
туреусмеренекастваралачкомпревладавањуевропскогна
слеђаитрагањузапонекадкомпликованимисинтетичним
културнимкаоидруштвениммоделимакојибидопринели
проналажењуитрасирањуспецифичногрускогкултурноги
цивилизацијскогпута.

Нека од карактеристичних становишта на чијем темељу
серазвијаласавременарускамисаоофилму,утицајнисо
вјетски теоретичар Р. Собољев (Со бо лев) изражава овако:
„Филмсеродиокаосинтетичкауметност,тојеступиојеу
себеискустводругихуметностиикњижевности.Међутим,
иако синтеза сликарства, књижевности, позоришта, архи
тектуре,музике,онипакнијепостаона ду мет ност.Филм
ништанијеукинуо,онјесамодопуниотрадиционалниси
стемуметности”19.Аштосетичеспецифичностифилмске
уметности, управо са обогаћивањем „специфичнихфилм
скихизражајнихсредставаоткривалесусеиуметничкемо
гућностифилма”20.Ипак,премаНечајуиРатникову(Не чай
иРат ни ков),„историјафилманијепочелауметничкимтра
гањима, већ интернационализацијом капитала”, афилм је
„изданакнаучнотехничкогпрогреса”,који,открићемфото
графије и покретнефотографије, у највећојмерииспуња
ва„тежњучовечанствакамаксималноверномприказивању
света у његовим просторно временским односима”, па је
тако„фотографскаприродафилма”постала„основањего
вематеријалне егзистенције”21.Филмтакоотварапростор
једној новој, аудиовизуелној и синтетичкој култури, која
ствара и једно другачије поимање уметности.Синтетичко
поимањефилмаимасвојеимпликацијенатеорију,алиде
ломитеоријскопорекло,собзиромдаседоидејефилмакао

18Мададобарпријемоваквихидејаодстранесоцреалистичкеелитесамо
потврђујетезуБ,Гројсакако„Стаљиноваепоханијествориланикакав
изразитлакопрепознатљиввластитистил”,већћепребити„дајеона
користиланајразличитијестиловекакобиодњихстворилајединствено,
тоталноуметничкодело,каквојебиласамасовјетскастварност”(Гројс,
Б.(2011)Умет ност уто пи је,Београд:ПлавикругЛогос,стр.6).

19Соболев,Р.(1975)Как ки но ста ло ис кус ством, Киев:Мистецво,с.7.
20Исто,стр.8.
21 Нечай, О. и Ратников, Г. (1985) Основы ки но и скус ства, Минск:

Вышэйшаяшкола,с.17.
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синтезеуметности,односносинтетичкеуметности,дошло
применомпостојећихуметничкихтеоријанановууметност,
чија је специфичност препозната у свеобухватној способ
ности „адаптације [прилагођавања] и обједињавања обли
кадругихуметности”22.Самосталностуизучавањуфилма
стогајенајпретраженанатеренуемпирије,односноемпи
ријскихистраживања,чимејемисаоофилмутребалодасе
ослободи претераног утицаја других уметничких теорија.
Татенденцијадовелаједоуочавањаипрецизирањаспеци
фичностифилмакаоуметностиимедија,паиделимичном
успостављању специфичнофилмског терминолошког реч
ника,али јеводилаинегирањусистемности,интердисци
плинарне отворености, па и самог аутентично теоријског
карактерамислиофилму.Можеморећидасурускиаутори
јошврлоранонаглашавалиинеговаликакоспецифичност
филматакоињеговусинтетичноститеснувезусадругим
уметностима,какоемпиријскуметодологијууприступуно
војуметноститакоинајсмелијатеоријскауопштавања.

Неки од општеестетичких и уметничкотеоријских права
цаиауторакојисуутицалинарускуфилмскутеоријуина
естетику екранизације су свакако рускиформализам, неу
ропсихолошкаинеуролингвистичкаистраживањатридесе
тихгодинадвадесетогвека,лингвистикаифилологијакоја
јекаоспојзападнихутицајаиаутентичнорускогдоприноса
својврхунацнашлауЈакобсону(Якоб сон)ипрашкојшко
ли,марксистичкатеоријаодразаиидејачовековоговлада
вањасветом,развој структуралнесемиотике,узобновљен
доприноснекихпредреволуционарнихрускихауторакакав
је отац ПавлеФлоренски (Фло рен ский), и у новије време
синергетика,23каопојамкојиобједињаванекеодзначајни
јихаспекататакозваненајновијенаучнепарадигме.Акосе
ограничимонафилмскеаутореифеномене,највећиутицај
нарускутеоријуфилмаиестетикуекранизацијеизвршила
суексперименталнаистраживањасовјетскемонтажнешко
ле, затим посебно синтетичке идеје Ејзенштејна, анализа
америчког филмског искуства, нарочито на плану ствара
њафилмскеформе ифилмског наратива, са нагласком на
делуД.В.Грифита(Grif fith).Затимјеутицајизвршилане
надокнадива делатност Беле Балажа у СовјетскомСавезу,
каоиделанекихстранихауторапревођенихнаруски,ка
квисуСпотисвуд(Spot ti swo o de),Лосон(Law son),Кракауер,

22Соколов,В.(2010)Ки но ве де ние как на у ка, Москва,Канон+,с.15.
23Осинергетициињеномутицајунасавременурускунауку,каоиупри

менинауметност,ипосебнофилм,видетиЛесков,Л.(2006)Си нер гизм: 
фи ло соф ская па ра диг ма XXI ве ка, Москва:ЭкономикаиЕвин,И.(2009)
Ис кус ство и си нер ге ти ка,Москва:ЛИБРОКОМ.
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каснијеувеликојмериК.Мез,ауновијевреме(одосам
десетихгодинадвадесетогвека)С.Хит,Р.Стамилиновији
францускиаутори,каоОмон(Au mont)илиБелур(Bel lo ur).24

Што се тиче општеестетског разматрања проблема одно
самеђууметностима, каоконтекста за естетичкиприступ
односуфилмаикњижевности,утицајнирускиисовјетски
естетичарЈуријБорјев(Бо рев),например,сматрада„свака
врстауметностинајпотпунијеоткриваједнустрануопште
суштине и природе уметности.Правац у уметности – ин
варијантајеуметничкеконцепцијесветаиличности”25,где
„уметностнадуховнопрактичном,аестетиканатеоријском
плану усредсређује пажњу на општељудско”26. Естетичка
делатностје„универзална–тојечовековаделатностусвом
општељудском значају”, а „круна естетичке делатности је
уметност”27.„Свакиуметничкиправацстварасвојтипумет
ничкогделасасвојиммоделомсвета,којиизражаваумет
ничкуконцепцијукрозразличитезначењскеслојеве.Усва
комодњихзапечаћенјеједанодтиповаинтеракцијечовека
саразличитимунутрашњимиспољашњимсрединама”,па
је „узрокподеле уметностина врсте разноврсност типова
уметничкогосвајања[овладавања]света,којесеослањана
естетску разноврсност стварности, на уметниково духов
нобогатствоинабогатствокултурнихтрадиција”28.Филм
је, према Борјеву, „по својој природи синтетичка умет
ност”, која се „непосредно ослања на могућности техни
ке”,иуњеговојосновилеже„достигнућатрадиционалних
уметности”29.

Савремени филозоф Николај Хренов (Хре нов) конкретни
је заснива питањемеђусобног односа уметностии посеб
но односа филма и књижевности. Он развој уметничких
облика посматра кроз сучељавање принципа сижејности,
карактеристичног за литературоцентричну епоху, и прин
ципа„програмности”(про грам мност),карактеристичногза
представљачке (зре лищные) структуре, где „програмност“
нетребасхватитикао„потпуноодсуствоорганизације,већ

24Једанодводећихрускихтеоретичарафилма,КирилРазлогов(Раз ло гов),
филм,паињеговодноспремакњижевности,усвојимновијимрадови
масагледавасастановиштапојмова„уметностекрана”и„језикекра
на”,укључујући,дакле,усвојаистраживањаиискуство„новихмедија”
(в.Разлогов,К. (2010)Ис кус ство экра на: От си не ма то гра фа до Ин
тер не та, Москва:Российскаяполитическаяэнциклопедия).

25Борјев,Ј.(2009)Есте ти ка, НовиСад:Прометеј,стр.14.
26Исто,стр.20.
27Исто,стр.35.
28Исто,стр.188.
29Исто,стр.217.
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тип организације”30. Филм тако није виђен као самоста
лан или књижевности потчињен облик уметности, него у
континуитету са читавом традицијом одређеног „естетич
когсистема–системаприказивања[показ]”31.Овакветезео
заснивањуфилманаприказивачкимпринципимабалагана,
односно циркуса, свакакомного дугује традицији која се,
унутар руске теорије, у највећој мери ослања на дела Еј
зенштејнаиБахтина,уцелиниизузетноутицајнихнаруску
теоријуфилмаинаестетикуекранизације.

Утицајни совјетски теоретичар филма Семјон Фројлих
(Фрейлих) сматра да „значај теорије расте у кризним мо
ментима развоја уметности”, док се у „периодима успона
уметност ствара слободно, непроизвољно, она сама себе
објашњава и демонстрира своју независност од живота и
одестетичкихконцепата”32.Предметтеоријеуметности је
„идеја уметности”, а уметност подразумева условност, и
то је оношто је разликује одживота и стварности и даје
јојсмисаоуљудскомживоту,уисторијиидруштву.Услов
ностјезаправо„јединствоформеисадржаја”ињенкарак
терјеодређенжанром”,којијепросто„типусловности”33.
Условност„ослобађауметникаоднеопходностидакопира
предмет, чинећи га способним да открије суштину, скри
вену иза кринке предмета.Жанр на неки начин регулише
условност.Жанр омогућава да се појави суштина, која се
свакаконеподударасаформом.Условностжанраје,могло
бисерећи,неопходнакакобисеизразилабезусловнаобјек
тивностсадржаја,или,украјњојмери,безусловноосећање
истог”34.Жанрје„појавастила”,којисеодређујекао„лич
ниизразвремена”инијепросто„укупностпоступака,која
органски изражава уметничку замисао”, већ „у себи носи
идејууметничког“,пазастилможеморећидаје„критери
јумуметничког”35.Поредстила,ирадња(действие)омогу
ћавадасеговориоповезаностиразличитихуметности,ау
случајуфилма,чијасу„темељнасвојствадокументарност
ипокрет”36,ми„наекрануневидимосамурадњу,већњену
представу[из ображение]иуправотапредставаможедабу
десхваћенакаорадња”,односно„самапредставанаекрану

30Хренов, Н. (2006) Кино – реабилитация архетипической реальности,
Москва:Aграф,с.70.

31Исто,стр.42.
32Фрейлих, С. (2007) Те о рия ки но: От Эйзенштэйна до Тар ков ско го, 

Москва:АкадемическийПроект–Мир,с.7.
33Исто,стр.48.
34Исто,стр.49.
35Исто,стр.224.
36Исто,стр.440.
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јерадња”.Уметностиблискефилму,такосе,премакрите
ријумурадње,дефинишунаследећиначин:„Позориштеје
радња,књижевностописивањерадње,афилмзамишљање
[воображение]радње”37.

Кадајеестетикаекранизацијеупитању,детаљнијећемосе
осврнутинадела тричестоцитиранаиуконтекстуруске
мислиоодносуфилмаикњижевностикарактеристичнаау
тора:Гураљника,МаневичаиМиљдона,алиивеликогсо
вјетскогфилмскогредитељаМ.Рома.Уовомрадунећемо
излагати могућности које нуди семиотички приступ овој
проблематици,пресвега,имајућиувидутартускомосков
скушколу структуралне семиотике, с обзиром да он, пре
покушајааутораовограда,ипоредсвојихвеликихпотен
цијала,досаданијебиосистематскиизложен.Стимуве
зи,овдетакођенећемопосвећиватинепосреднупажњуни
доприносурускихформалистаовимпитањима,који јесве
самонезанемарљив.38

УранАбрамовичГураљник(Гу ральни к)својаистраживања
усмеравана екранизације дела класичнеруске књижевно
сти.Зањегасе,сапојавомфилма,појавио„новичиталац”,
докекранизацијудефинишекао„свакионaјфилмкојијена
дахнуткњижевношћу,безобзиранастепенњенеблискости
(формалнеилисуштинске)изворнику”.Књижевностјезнат
ноутицаланаформирањефилмакаоуметностии„међусоб
ниодносфилмаикњижевности,каоизвораидеја,ликова,
аналогија,стваралачкихимпулса,изузетнојесложен”39.Гу
раљникодбацује„рестаураторствоибуквализамкаометод
пре во ђе ња сјезикакњигенајезикекрана”,иекранизација
је зањега„стваралачкипроцес”,одинтересаи зафилми
закњижевност,пасеекранизацијаможедефинисатиикао
„једна одформинепосредногмеђудејстваимеђуопштења

37Исто,стр.233.
38Поводом излагања могућности семиотичког приступа естетици екра

низације видети  Коларић, В. Семиотичко заснивање проблема одно
сафиомаикњижевностиифилмскеадаптацијекњижевногдела,у:У 
тра га њу за умет нич ком фор мом, приредилиУспенски,Е.иКоларић,В.
(2012)Београд:Факултетдрамскихуметности,стр.125130иКоларић,
В.(2013)Филм и књи жев ност: тран сфор ма ци ја књи жев ног тек ста Ф. 
М. До сто јев ског у фил мо ви ма Жи во ји на Па вло ви ћа,докторскадисерта
ција,Универзитетуметности,Факултетдрамскихуметности,,Београд,
аповодомдоприносарускихформалистаовојпроблематицикаоузорне
примере видетиШкловский,В. (1923)Ли те ра ту ра и ки не ма то граф,
Берлин:Рус. универс.издво;Тынянов,Ю. (1977)Поэти ка. Ис то рия 
ли те ра туры. Ки но,Москва:НаукаиИоффе,И.(2006)Из бран ное:1920
30е гг,СанктПетербург:Петрополис.

39Гуральник,У. (1968)Рус ская ли та ра ту ра и со вет ское ки но, Москва:
Наука,с.5.
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[комуникације]књижевностиифилма”40.Екранизацијани
је пасивноимеханичкопреношењеиз једног у другиме
дијштоби,посеби,билонемогуће,већдинамичкипроцес,
односно „разноврсност процеса претварања [превођења,
преображавања], стваралачкогпресаздањапроизводакњи
жевнеуметностипремазаконимадругихуметности”,одно
снофилмаителевизије.Гураљникусвојимистраживањима
полази са позиције теорије књижевности, и зањега пита
њаодносакњижевностисадругимуметностима, апосеб
нофилмом,имајупресвегапрактични значаји„повезана
сусаактуелнимзадацимаестетскогосвајања[овладавања]
стварности”41.Свака екранизација, изњегове позиције те
оретичара књижевности, представља, у мањој или већој
мери, „новочитањекњижевногдела”,макарто значилои
да, док се екранизатор посвећује „трагању за средствима
еквивалентногпреводаидејносликовногсистемакњижев
ногизворанајезикфилма,оннеизбежноипоправилувр
шиприпремнуис тра жи вач ку делатност”42.Међутим,исам
филмуњеговомконачномобликупредстављатумачење,и
тотумачењекојенијебеззначајазакњижевност,већсамим
тимшто „добра књига не исцрпљује у себи скривена бо
гатства.Ууметничкомделу,каоуједруатома,скривенаје
огромнаунутрашњаенергија”,иутомсмислуекранизација,
вернадухудела,амакариразличитаусвомматеријалном
оваплоћењу,„ослобађа”деотеенергијеспособнедаство
ри „нови организам–ново дело”43.Ипак, свака екраниза
ција,коликогодуспешнабила,носипечатсвогвременаи
збогтогасуувекпотребненовеекранизације,каоновачи
тањакласичнихдела,односноњиховоразматрањеизнове
„идејнокњижевне перспективе”44. Због тога је, према ау
тору, значајноочувањечврстефилмскедраматургије, чије
рушењеусавременомфилмуслаби„идејнуиемоционалну
моћфилма”45.Екранизација,такође,ниједраматизација,од
носноекранизацијапрозесенесводинаналажењењеног
„драмскогеквивалента”,собзиромнатесанодносдрамског
иприповедачкогуфилму,каоуосталомиупрозиироману.
Анализиивредновањуекранизацијенеможесеприступити
безодносапремањеномкњижевномизвору,таквотумаче
њебилоби„насилноиједнострано”.Татеснавезапроиз
водаекранизацијеикњижевногизвораогледасе,пресвега,

40Исто,стр.8.
41Исто.стр.18.
42Исто,стр.23.
43Исто,стр.44.
44Исто,стр.78.
45Исто,стр.129.
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напланустила,гдејестилистикакњижевногделаоношто
представља„објективнуреалност,накојусеослањааутор
екранизацијетрагајућизастиломфилмаекранизације”,при
чему „стилистика уметничког дела никако није скупфор
малних поступака”, већ представља „функционалну свеу
купност нераскидиво повезану с интерпретацијом основ
ногдрамскогсукоба”46.„Филмскаизражајностмораимати
основууструктурисамогкњижевногизвора.Односећисе
садостојнимуважавањемкаспецифичностифилма,овоје
занаснепроменљивзакон.Смисаокњижевнотеоријскогис
траживањаекранизацијезакључујесеконкретнимпроуча
вањемдејстваовогзакона”47.

ЗаЈосифаМихајловичаМаневича (Ма не вич),којиекрани
зацији приступа из наглашенијег филмскотеоријског угла,
филмска уметност, синтетизујућиизражајна средства дру
гихуметности,нијеточинила„механичкинегодијалектич
ки”,стварајућиособенуметничкијезик.Захваљујућиовоме,
двадесетивекнеможебитипосматранкаовекуништења
уметности,већ„интензивногузајамногодносамеђуумет
ностима”.Филмзатонијени„антиуметност”ни„надумет
ност”,онјепроизводвековногразвојауметностиипотреба
зањимодувекјеуписанау„психофизичкисклопчовека”.
Развојиограничењатрадиционалнихуметностинајављују
људскупотребузафилмом:„Историјакњижевностиодви
јаласеусталнојборбизасликовитостречи,завизуелност
књижевне слике. Историја позоришта представља запра
вотешкуборбусаограничењимасцене”48, доккаооснов
не особености специфичног филмског језика теоретичари
филмауглавномнаводекатегоријесинтетичности,покретне
сликеимонтаже.Изузетноместо књижевностиуљудској
култури,ауторвезује за„слободу,покретљивостидубину
књижевногизраза”,где„великиписацусвојестваралаштво
укључује огромнуобластживота, продире у духовну кул
турународа,постајућиучитељчитавихпоколења”49.Вели
ко књижевно дело дарује „огромну стваралачку енергију”
животу,њенаогромнаснагаделовањанаживотинаљуде
омогућена је управоњеном „дубоко синтетичном” приро
дом.„Синтетичкосвојствокњижевностијеутомешторечи
покоравајуивремеипростор,ионаможедапренесеибо
је,обликимузику”50.Управојеутојсинтетичностинајвећа
блискосткњижевностиифилма,каоизначајкњижевности

46Исто,стр.265.
47Исто,стр.343.
48Маневич,И.(1966)Ки но и ли те ра ту ра,Москва:Искусство,с.9.
49Исто,стр.15.
50Исто,стр.17.
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за филм: „Књижевност је жива вода филмске уметности.
Тек проникавши у њу, филм добија дар живота”, где већ
литерарнаосновафилма–сценарио,похрањујесвесинте
тичкемогућностифилма.Филм јеупроцесу свогнастан
каиформирања„усвојиоисконскасвојствакњижевности,
прихватајућињенуспособностстварањасинтетичкеслике
живота.Укњижевностионјепронашаоидругаважнасвој
ства:монтажу,кретањеповременуипростору”51.Екранје,
посвојојприроди,ближикњизинегосцени,ифилм,„кон
кретизујућисавременукњижевностувећаваснагуемотив
ногнабојакњиге.Екран јемоћантрансформаторкњижев
ности,којимногострукоувећаватиражкњиге,њенодјек”.
Филм је „кондензована књижевност, и вредностфилма за
већину гледалаца није у њеној верности приповетци или
роману, већ уњеговој истинитости”52.Иако другостепена,
екранизацијатаконијеобавезноидругоразредна,инетре
бапотцењиватикакоњеноколективнопорекло(иколектив
нопореклофилмауопште),таконињенколективниодјек.
Екранизација је, заМаневича, један од облика међусобне
повезаностифилма и књижевности, а сценарио већ пуно
правнаврстакњижевности.Екранизацијајемноговишеод
пасивногимеханичкогпреношењаконкретногкњижевног
дела нафилм, она је „гигантска лабораторија проучавања
вековногискуствамудростииумећа”.Филмпрекокњижев
ностиостваруједодирсанајдубљимосновамаљудскекул
туреиљудскогзнања.Маневичтакођеувиђадасупоети
кеАристотелаиЛесинга већунајвећојмери „формирале
литературузаекран”,односноутицаленастварањеираз
војфилмскогсценарија,докјеуместоромана,зафилмску
адаптацију најпогоднија форма кратког романа (по весть).
„Безкњижевности,филмостајелишендруштвеногзначаја
и естетскевредности, каошто је, уосталом,и свакаумет
ностлишенасадржаја.[…]Безкњижевностифилмселако
претвараупукудемонстрацијупоступакаипластичнуизра
жајностсвогспољашњеглика”53.

Валериј ИљичМиљдон (Мильдон) своја истраживања за
снивадиректнонаЛесингу,назвавшисвојукњигуоестети
циекранизацијеДру ги Ла о ко он. Оннајпренаглашавакако
јепроблемекранизације„готововршњаксамогфилма”,по
штосупрвикорацифилмапраћени„интензивнимкоришће
њемкњижевногипозоришногматеријала”54.Таквапракса

51Исто,стр.29.
52Исто,стр.39.
53Исто,стр.215.
54Мильдон,В. (2007) Дру гой Ла о ко он, или О гра ни цах ки но и ли те ра

туры,Москва:Российскаяполитическаяэнциклопедия,с.6.
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брзојепотврдиладау„књижевнимделимаделујуестетски
закони,којигубеснагупреношењемнаекран”,такода„го
товокњижевноделонијепогоднозаекранизацију”,односно
дајенеопходнаизвеснаприпремнаоперацијауправцуње
говогприлагођавањазаконимафилма,дакленужанјесцена
рио.Такојеекранизацијанајпресхваћенакао„превођењес
једногестетскогсистеманајезикдругог”,односнона„но
виуметничкијезик”.Ипак,оваквосхватањеекранизацијеи
њенепраксе,отворилојемногепроблеме:„Трансформација
нормивербалнеуметности(књижевности)унормевизуел
неуметности(филма)водилисуизобличавањуи једнихи
других”55.Могућерешењеје„средствимаекрана(једанје
зик) пронаћи у књижевном делу (други језик) нештошто
нијечитљивоузпомоћдругихпоступака.Утомслучајумо
жеморећиданастаје нештоштоможемоназватитре ћим 
је зи ком”56.Другимречима,„екранизацијуможемосматрати
успешном уколико јој је филмским средствима успело да
изразинеизразивосредствимакњижевности”,нештоштоје
услед„незавршеностииотворености”свакогвредногкњи
жевногдела,моглодапромакнеосталимначинимачитања,
паисамомаутору.Какојеосновнаспецифичносткњижев
ностиињенапредност у „нефизичкој”природиречи која
јеспособнада„изазовеосећајфизичкогприсуства”,изазов
екранизације је у томе да „чувајућифизичку конкретност
којајеуприродифилма,изједначисаречиуњенојнефизич
којмногозначности”57.Тектадаекранизацијанеће„изневе
рити“нифилмникњижевност.Дакле,смисаоекранизације
остајеумањеиливишеуспешном„истраживањукњижев
ногтекстафилмскимсредствима”,дакле,сродноГураљни
ку,читањетекста,где јечитањесхваћенонекаомеханич
коипасивнопонављањефиксираногидовршеног текста,
већкао„потрагазауметничкимсмислом”58.Науметнички
успехекранизације,тако,можеморачунатиакоекранизује
мо„неделонегоњеговемотиве,односнодух,или,користе
ћисеречимаТињанова,његовсиже(везеиодносеуњихо
војдинамици)анефабулу(статичнинизодноса)”59.

ВеликисовјетскиредитељМихаилРом(Ромм)филмнепо
сматрапримарнокаосинтетичнууметност,онјесвојеумет
ничке поступке, као све друге уметности, развијао посте
пено,одражавајућиреалност.Ромодносфилмаикњижев
ности посматра најпре кроз проблемфилмског сценарија,

55Исто,стр.14.
56Исто,стр.18.
57Исто,стр.38.
58Исто,стр.141.
59Исто,стр.188.



154

ВЛАДИМИР КОЛАРИЋ

којизањеганипоштонијепукасировина,већпуноправан
књижевнииуметничкиоблик,штопретпостављаиодгова
рајући однос сценаристе према свомпослу, алии редите
љафилмапремасценарију.Једнаодосновнихособености
филмајењеговамасовност,којајенајдубљеповезанасање
говомвеликом„способношћууопштавања,типизацијежи
вотнихпојава”.Поредмасовности,ауториитумачифилма
небитребалодасебојеидругихњеговихсвојстава,какви
суконкретностисировост.„Говорећиосировостиимаму
видулапидарностзамисли,разговетноибрзоодвијањепри
че, јасно и недвосмислено излагање основне идеје, њено
рељефно изражавање кроз делатност ликова. Филм може
битиизузетносуптиланипрефињенуодређенимепизода
ма,уразрадисвакогпосебноузетогдетаља,алисамоонда,
када је основни развојфилмаизграђен са јасноми, пона
вљам,сировомпрецизношћу”60.Сценарио јеутомсклопу
„описбудућегфилма”,с јасномсвешћуотомеда јефилм
„пре свега и више од свега – представљање”и „уметност
радње”.Умећефилмскогдраматурга се,ипак,ипоредне
спорнеособеностифилмскеуметности,„неослањасамона
специфичнезахтевефилма,већинавеликукњижевнутра
дицију”,и тонасамоусмислуинспирацијеилитематске
селекције,већиусмислуконкретнихпоступака,собзиром
да,например,„монтажномишљењележиуосновивелике
књижевности”61. „Разуме се,филмско писмо никада у чи
стомвидунећетенаћиукњижевнимизворимаизпрошло
сти–онојеспецифичноисамосвојно.Међутим,елементи
филмског виђења светаналазе се свуда у књижевности, и
занатуфилмскогдраматурганеморасеинетребасеучити
самонаосновуфилмоваифилмскихсценарија”62.

Узакључку,утрадицијирускеестетикеекранизацијеможе
моуочитинеколикотемељнихпроблемаиставова:

1) Литературоцентризам: екранизација је тумачење књи
жевног дела и неможе се посматрати независно одњега;
књижевност је значајно утицала на развој и формирање
филмскеуметности;

2) Специфичност филмског језика, односно изражајних
средстава филма; ова специфичност успешно се сагледа
вауодносупремакњижевностииупроцесуекранизације
књижевногдела;

60Ромм,М.(1954)Литератураикино,в:Ис кус ство ки но (3),с.69.
61Исто,стр.79.
62Исто,стр.81.
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3)Ифилмикњижевностсусинтетичкеуметности;иједно
идругосупосебнеуметности;свакапосебнауметностима
својпосебанјезик,односнопосебнаизражајнасредства;

4)Оекранизацијисеговориутерминимапревођења,тран
слације,преображавања,трансформације,пресаздања,пре
ношења,претварања,дијалога,причемусуузависностиод
приступа,свиовипојмовиподложнипроблематизацији;

5) Екранизација је стваралачки чин (наравно, под одређе
нимусловима);

6)Екранизацијаима„обавезу”ипремакњижевностиипре
мафилму,премаспецифичностифилмскогјезика,односно
особенојприродифилма,такоипремакњижевномизвору;

7)Филмскадраматургија јеуметничкадисциплинаподло
жнатеоријскомпроучавању;филмскисценариојепосебна
књижевнаврста;

8)Екранизацијаниједраматизација;

9) Проблем екранизације сагледава се у историјској пер
спективииуперспективикултурногпамћења;

10)Екранизација,попуткњижевностиифилмауопште,за
државаодноспремакатегоријамареалности,односно,утом
погледуније„другостепена”уодносунафилмреализован
премаоригиналномсценарију.

Релациониестетичкиприступфилмууоквирурускеесте
тикеекранизациједајезначајнеприлогеистраживањупри
роде (physis, јестаство)филма, безпокушаја свођења свог
историјског(развојног)иконцептуалног(идејног)богатства
овеуметностиимедијанааприоризованирационалистички
конструкт.Такође,његоваулогауформулисањуспецифич
ногпојмафилмскекултурениданаснијебезизвесногзна
чаја.Иакоданаснеспорнозастарео,појамфилмскекултуре
замењенјепојмоммедијскекултуре,чијакултурноисториј
скадијалектикауодносупремадругимоблицимаљудског
стваралаштва и делања и према културном наслеђу, па и
њенаулогауформирањуновекултурнеидруштвенествар
ности, никако није лишена структуралних аналогија па и
конкретнијекултурносоцијалнеикултурноисторијскепо
везаностисадинамикомформирањафилмскекултуре,као
културе једногновогвремена,уусловимаспецифичнеру
скестварностисовјетскеепохе.Епохамедијскекултурејош
траје,аштаћенамонадонети,уРусијииливанње,остаје
дасевиди.
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Мо тив за ово ства ра лач ко оку пља ње (у го ди ни ју би ле ја хри
шћан ства) про на шли смо у по тре би да осве тли мо јед но на
ше ме сто/ вре ме су сре та све тов ног и са крал ног, и то у про
сто ру Га ле ри је За во да за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, 
на до мак ло зе чу до твор ца Три фу на, на ве ли ки дан хри шћан
ских учи те ља и про по вед ни ка (Све та Три је рар ха). Ме сто и 
вре ме су сли ке, мо за и ци, ико не..., реч ју – „пло до ви” умет
ни ка удру же них у „Рас арт”, као од ра зи ве ре, на де и љу ба ви 
пре ма при ро ди, чо ве ку, умет но сти, уни вер зу му, ко ји но се у 
се би дух ства ра о ца, дух под не бља, дух вр ли не, дух ху ма но
сти – исто вре ме но про по ве да ју ћи, по у ча ва ју ћи, кри ти ку ју
ћи, ан ти ци пи ра ју ћи, али и уми ру ју ћи, по пут оних чи је да не 
про сла вља мо. 

Дру го ја чи јих ли ков них по е ти ка и есте ти ка, де ла пред на
ма по ка зу ју да је мо гу ће оства ри ти са гла сје у ви ше гла сју, 
хар мо ни ју у кон тра сти ма, спој бо га те и ре ду ко ва не па ле те, 
ускла ђе ност тон ских и бо је них ре ги стра, ди ја лог мо дер
ног и са вре ме ног сли кар ског је зи ка, те да број ни на чи ни 
из ра жа ва ња, ра зно род ни при сту пи у трет ма ну ли ков них 
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елемена та, мо гу да по ста ну јед на ки де ло ви ши ре уни вер
зал не при че. Да се укло пе, по пут па жљи во ода би ра них ка
мен чи ћа мо за и ка Пре дра га То до ро ви ћа – „Ди о ни са За гре ја” 
– на ко јем је „ис хо ди ште сна ухо ди ште ка ме на”; оних ми ну
ци о зно ути сну тих, као на „Пе пе љу ги” Би се ни је Те ре шчен
ко, где пра ти мо бо гат ство сим бо ла срп ске на род не бај ке. 
По пут зна ков ног (раз)от кри ва ња сми сла људ ског по сто ја ња 
у „Хо ро ско пу” Алек сан дра Лу ко ви ћа – Лу ки ја на, или за у
ста вље ног тре нут ка бив ство ва ња пред за пи та но шћу, у але
го риј ској сце ни „Пан до ре” Пре дра га Ми ло ше ви ћа; мо жда 
по пут по е тич них по те за сли кар ског ле та на „Ан ђе лу” – чу
ва ру ду ше што жр тву под но си, код Џо је Рат ко вић Га ве ле; 
оних из ра же ног пул си ра ња ма те ри је што се у очи ути ску ју, 
на „Пор тре ту мај ке” Стан ке То до ро вић. Или пак сат ка них од 
екс пре сив них на ма за Пе три је Јо ви чић у „Мор на ре вом сну”, 
„где се про жи ма ју умет ност и при ро да”; од ван вре ме не љу
ба ви ко јом иси ја ва ју „Две се стре” Mирославе Ка ра јан ко вић 
и ње ном ди ја ло гу са ин ти ми стич ким; од да ха фре ско пи са 
на при ка зу ма на сти ра Ан дре а ша, под све тло шћу (или пла
вет ни лом) спа се ња, ау то ра Зо ра на Ми хај ло ви ћа. По пут од
ме ре но исли ка них ли ни ја и по вр ши „Пла ста се на” Љи ља не 
Га шпа ров ски ко ји нам ка зу је о по тре би чу ва ња тра ди ци је; 
лир ских све то гор ских за бе ле шки Ми ле та Па ји ћа на „Пу ту 
од Са ви ног по ља ка Хи лан да ру”: про шлост као ама нет за 
бу дућ ност; тра га ко лек тив ног не све сног у ме та фи зич ком 
про сто ру на „Гла ви Кон стан ти на” Ма ри је Кне же вић. Да се 
укло пе, по пут фо то граф ског до жи вља ја „стре мље ња ка уз
ви ше ном” пред гра ча нич ком цр квом Ус пе ња, ау то ра Жељ ка 
Ра до ви ћа; ослу шки ва њем уну тар њег осе ћа ја ду ше ко ја из
не дри „Бо го ро ди цу са Хри стом” Ја сми не Кла ни це; или као 
игра јед но став них а са вр ше них об ли ка „Пло до ва” при ро де 
Ра де Си ки мић. 

Пет на ест умет ни ка, то ли ко и сен зи би ли те та, пу те ва у ве чи
тој по тра зи за ства ра лач ком иде јом, по кре тач ком ми шљу, 
жи вот ном спо зна јом, сли кар ском исти ном (или исти ни том 
сли ком), ин тим ним од ра зом. Пет на ест чу до тво ра ца, у не ис
тра же ном про сто ру из ме ђу не бе ских и зе маљ ских си ла, ко ји 
пре и спи ту ју сво ју ода ност сли ци, али и те же да за го спо да ре 
ма те ри јом, ком по зи ци јом, струк ту ром, фор мом, бо јом, све
тло шћу, по кре ну ти же љом да оста ве траг свог по сто ја ња. 
Та ко, они по ста ју по пут про вод ни ка ства ра лач ких си ла, те 
на дах ну ти енер ги јом Кре а то ра, кроз сво ја де ла, ов де и са
да (hic et nunc), на сто је да ство ре јед но о бра зну сли ку, са
ста вље ну од пло до ва што нам да ру ју. У њи хо вим при ка зи ма 
чи та мо ар хе ти по ве, по ру ке, сно ве, тај не, от кри ва мо сло је
ви то зна че ње, осе ћа мо да ма ре уни вер зу ма су бли ми ра не на 
овом ме сту. Во ђе ни ал хе ми јом њи хо вог сли кар ског уме ћа, 
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ла ко пре ла зи мо ве ко ве на ла зе ћи дух ан ти ке, Ви зан ти је, ста
рих мај сто ра, али оста ју ћи увек по ве за ни чвр стим ни ти ма са 
са да шњим вре ме ном. Не го ва њем кон ти ну и те та тра ди ци је у 
са вре ме но сти (не ко је ре као „са вре ме ни сли ка ри са тра ди
ци јом”), они ис пи су ју на зи до ви ма на ма зна чај не га ле ри је 
жи вот ни ци клус чо ве ков, мо же се ре ћи – жи ти је све та.

Дра га на Мар ти но вић,  
мр те о ри је умет но сти и ме ди ја

ИЗАТЕЉЕАПРИРОДЕ,
5. март

Мо ми ра Ра до са вље вић, кра ље вач ка сли кар ка и ис ку сни ли
ков ни пе да гог, пред ста вља се бе о град ској ли ков ној пу бли ци 
про лећ ном из ло жбом са мо ти ви ма цве ћа, пти ца и пеј за жа. 
Ода бра не сли ке су де ло зре лог умет ни ка ко је су на ста ле у 
по след њих го ди ну да на као ре зул тат кон ти ну и ра ног ра да и 
до след но сти у окви ру за да те те ме, по при ро ди и у при ро ди. 
За нат ско уме ће, те мељ ни при ступ, ли ков ност и до жи вљај 
зна них мо ти ва са др жа ни су и ис ка за ни у свим ком по зи ци о
ним сег мен ти ма. Ра до ви су на ста ли као ре зул тат сло бо де из
бо ра из ра жа ва ња и во ка ци ја ау тор ке ко ја има свој кон ти ну и
ра ни пут. Чи тав ико но граф ски ре пер то ар на ла зи се у  пре по
зна тљи вом све ту. До след но спро ве де не иде је су сре ћан спој 
и рав но те жа по е тич ног, ду хов ног и сна жно про жи вље ног, 
са ху ма ном ди мен зи јом и искре ном ис по ве шћу при род ног 
и так тил ног.

Као са мо стал на и са мо све сна лич ност, фор ми ра на на иде ја
ма кла сич но схва ће не сли ке, Мо ми ра Ра до са вље вић на сту
па са ја сно из гра ђе ним ста вом и опре де ље њем. У пле не ру, 
као не ис црп ном из во ру ин спи ра ци је, прот ка ном ду хов ном 
ле по том Бо жи јег при су ства и дра го це но сти жи вље ња и тра
ја ња, ау тор ка ослу шку је сво је ми сли и ме ди ти ра, пре пу шта
ју ћи се тран спо но ва њу ви ђе ног и игри вла сти те ма ште. Та ко 
се про бран мо тив си гур ним по те зом пре тва ра у ис по вест и 
сво је вр сни днев ник. У бес крај ном раз го во ру и до слу ху са 
пти цом и цве том, из ме ђу ре а ли стич ног и фан та стич ног, до
бро зна ног – ви ђе ног и  на слу ће ног, на ста је свет осо бе ног 
ин ди ви ду ал ног са звуч ја. Оп ти ми зам, бла гост и лич на ин ти
ма из раз су вла сти тог ду шев ног ста ња, као од го вор по зи тив
ног и људ ског на су прот гло ба ли за ци је, дик ти ра не бр зи не, 
оту ђе но сти и по тро шач ког мен та ли те та.

Ком по зи ци је су про ми шље не, пу не и згу сну те, об ли ко ва не 
си гур ном ру ком и ис тан ча ним уку сом. Склад ни рас по ред 
пла но ва и де та ља у про сто ру, ра ци о нал на цр тач ка ве шти на 
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и ефект но осве тље ње прет ход ни ца су да љем ис хо ди шту, на 
ко ји се на до ве зу ју бо је ком плет ног спек тра.

Ци клус „Из ате љеа при ро де” спе ци фи чан је из раз ло га што 
је ода бра на тех ни ка акри лик на плат ну, чи ји син те тич ки 
пиг мен ти по се ду ју оштри ну, ја чи ну, флу о ре сцент ност и ре
скост – ко ји не по сто је у ре ал ном окру же њу. Њом се не мо гу 
по сти ћи ла зу ри, сфу ма то, ефек ти бар шу на или ме тал ног сја
ја. Мо ми ра Ра до са вље вић не же ли да па ти ни ра, од но сно да 
„за пр ља то но ве”, чак и не по ку ша ва да опо на ша уље, зна ју
ћи да би то био фал си фи кат и грех пре ма јед ном или дру гом 
ма те ри ја лу. Акри лик, сво јом ја сно ћом и „ди вљи ном”, би ва 
ак цен то ван и тран спо но ван кроз пик то рал но зна че ње све тла 
и сен ки у ком по зи ци о ној укуп но сти сли ке ко ја по ста је не
ствар на ма ги ја под не ким дру га чи јим сун цем. На тај на чин, 
ја сни ва ле ри и склад бо ја, ко ји ма се умет ник игра кла сич
ним су че ља ва њем то плог и хлад ног то на, да ју ин ди ви ду ал
ном са звуч ју рас ко шност и ле по ту, у чи јој је би ти на гла шен 
си гу ран цр теж и кон ту ра. Све ње не пла ве, зе ле не, сма раг дне 
и тир ки зне, по ред не ве ро ват них жу тих, на ран џа стих, пур
пур них и љу би ча стих, да ју ефе кат троп ске шу ме.

Као ау тен тич на ли ков на по јав ност, пре по зна је се ве дра га
ма, рас пе ва ни хар мон ски склад, естет ска пит кост и ја сна оп
ти ми стич на то пла ко но та ци ја, ба зи ра на на за го нет ном спо ју 
ра зно ли ко сти из ме ђу флу ид но сти и чвр сти не.

За ви дан умет нич ки опус Мо ми ре Ра до са вље вић за слу жу је 
пу ну па жњу, јер је она зре ли умет ник ко ји је ство рио вла
сти ти ру ко пис рав но те же ком по зи ци је и фор ме у до ме ну 
упор ног оп ста ја ња и бес крај них ис тра жи ва ња по зна те те ме. 
Не по сред ност емо ци је, сту ди о зни при ступ и на чин ком по
но ва ња тран спо но ва ни су у лич ни ли ков но те мат ски ма ни
ри зам фор ми ран на иде ја ма кла сич но схва ће не сли ке. 

Ма ри на Лу кић Цве тић,  
исто ри чар умет но сти

УПОТРАЗИЗАКОНАЧНИМ,
21. март

Иван Ми лу но вић, ака дем ски сли кар из Кра ље ва, овом из
ло жбом, ко ја је ујед но и ње гов лич ни из бор, пред ста вља 
на шој умет нич кој пу бли ци део свог ства ра ла штва, идеј но 
кон ци пи ра ног у прав цу ис тра жи ва ња људ ске ег зи стен ци
је, умет ни ка и умет но сти уоп ште. У вре ме ну про ме ње них 
вред но сти у свим дру штве ним сег мен ти ма, го во ре ћи о се
би и о све ту, до ми ни ра за пи та ност ау то ра где је у све му то
ме чо век, ве ко ви ма де фи ни сан као дру штве но би ће. Че му 
дик ти ра на оту ђе ност и се бич лук, ка да ни у ва се ље ни ни смо 
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сами? Шта се то од нас зах те ва и да ли ду ша има це ну, ка да 
нас је Тво рац бла го на кло но ство рио по свом ли ку? 

Иа ко је по во ка ци ји сли кар ап стракт ног опре де ље ња, ње гов 
зна ков ни опус до ка зу је да је ста ње умет ни ко ве све сти, све
сно сти по сто ја ња и соп стве не са ве сти, за пра во од раз ста ња 
обич ног чо ве ка као гра ђа ни на све та ко ји је по стао са мо чи
ни лац по тро шач ког дру штва. Ком по зи ци је пред на ма до каз 
су да смо још жи ви све до ци ру ше ња Бер лин ског зи да, ко је 
сим бо лич но зна чи вла да ви ну ка пи та ла и ја сну по де лу на бо
га те и си ро ма шне. Ег зи стен ци ја ли зам је не из бе жни оти сак 
са да шњег вре ме на, од но сно пе чат сва ке сли ке, за пе ча ће не у 
би ти умет ни ка и умет но сти уоп ште. Ау то ров опус је кон ти
ну и ра на пре о ку па ци ја на шом зби љом, пре то чен у свој ствен 
лич ни днев ник, као до каз са вре ме ни ка, стро гог кри ти ча ра и 
ви зи о на ра. 

Сва ком но вом ком по зи ци јом, Иван Ми лу но вић сим бо лич
но за по чи ње да ства ра свет ис по чет ка, гра де ћи га од оно г 
што би евен ту ал но пре о ста ло по сле оп ште ка та кли зме. На 
свим плат ни ма спо је но је по вр шин ско и про стор но, у са гла
сју са умет нич ким и ме та фи зич ким, да ју ћи склад ним од но
сом ма са крај њу фор му умет ни ко вој за ми сли. По сма тра ње 
и уте ме ље но жи вот но про ми шља ње пре ра ста ју на плат ну у 
спон та ну ски цу и са мо стал ну кре а ци ју, пре зен то ва ну за ма
хом кроз игру ши ро ких по те за, си гур них ли ни ја и чвр стих 
фор ми. У кон ти ну и ра ном тра га њу за ко нач ним из ра зом и 
су шти ном соп стве не ства ра лач ке ми си је, умет ник се, на пр
ви по глед, по и гра ва основ ним об ли ци ма. Раз ли чи та су ту
ма че ња пра во у га о ни ка, кру га и тро у гла, и сва ки по сма трач 
фо ку си ран је на лич ну про јек ци ју у соп стве ној све сти. У по
ступ ку из во ђе ња ис ти че се склад не по сред ног ка зи ва ња, ме
та фо рич но сти и ви ше слој ног зна че ња. Да ли је то са мо скуп 
ге о ме триј ских сли ка, ап стракт них на зна ка или зна ков ни кôд 
људ ског оп стан ка? Раз ми шља њем, ду бљим раз у ме ва њем 
и са гле да ва њем ствар но сти мо гућ не су раз ли чи те асо ци ја
ци је. Да ли смо пре по зна ли ко мад сво је зе мље, сво је ку ће, 
сунца, не ба или Све тог Трој ства? 

Сти че се ути сак да су сли ке, као сло бод не ви зу ел не екс пре
си је, на ста ле спон та но, енер гич но, у јед ном да ху. Су ко би 
све тла из раз ли чи тих угло ва да ју осо бит драм ски кон текст. 
Све је ја сно, си гур но по ста вље но, не ма сен ки, пер спек ти
ва је из о ста вље на. Исто вре ме но звуч ни ко ло рит, од но сно 
из бор чи стих бо ја, асо ци ра на моћ еле ме на та зе мље, во де 
и ва тре, ко ји да ју крај њи из раз умет нич кој за ми сли. И до
слов це ша ка те зе мље, из ко је на ста је мо и ко јој се вра ћа мо, 
зби ља је фик си ра на на сли ци, ства ра ју ћи зна ни нам ен фор
мел. Свр сис ход на при ме на од ба че них ма те ри ја ла, ђу бри шта 
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по трошач ког дру штва, да ју на ра ти ву но ву ди мен зи ју. Но
вин ским фраг мен ти ма, са ја сном про во ка тив ном по ру ком 
ис трг ну том из кон тек ста, сли кар на ста вља да при ча и по ле
ми ше. Ме тал ни от па ци, зуп ча ни ци, во лу те, спи ра ле, мре же 
чач ка ли ца као све до ка обе до ва ња, по ста ју ске лет ком по зи
ци је, а ши ро ка пра ва ли ни ја, цр ве на или цр на, под ву че на је 
цр та ка фан ског или жи вот ног ра чу на.

Сли ке Ива на Ми лу но ви ћа, као ре а ли за ци ја умет нич ког 
им пул са, пу не су екс пре си је, емо тив ног на бо ја и ши ро ког 
ра спо на асо ци ја ци ја. Иси ја ва ју ћи из сво је уну тра шњо сти, 
иро нич но и са алу зи јом, да ју ја сну по ру ку по сва ђа ном све
ту. „У по тра зи за ко нач ним” је идеј но до след но про ми шље
на и ли ков но хо мо ге на це ли на.

Ма ри на Лу кић Цве тић,  
исто ри чар умет но сти

ПЕЈЗАЖИЖЕНЕ,
9. април

Им по ну је нам што смо у на шој га ле ри ји при ре ди ли из ло
жбу ма ке дон ских умет ни ка, за ко је мо же мо да ка же мо да су 
већ ду го вре ме на при сут ни на бе о град ској умет нич кој сце
ни, те да су увек из но ва ин спи ра тив ни у сво јој по сто ја но
сти и ода но сти тра ди ци о нал ним сред стви ма умет нич ког из
ра жа ва ња. Њи хо ва из ло же на де ла, ко ја тре ти ра ју те ма ти ку 
пор тре та и ак та, на во де нас да се под се ти мо раз во ја ове две 
ве о ма за сту пље не те ме у свим умет нич ким из ра зи ма. На и
ме, у Ен ци кло пе ди ји ли ков не умет но сти пи ше да је пор трет 
при каз ли ка или фи гу ре од ре ђе не осо бе у ан фа су, про фи лу, 
по лу про фи лу, док је акт естет ски схва ће на за бе ле шка на гог 
људ ског те ла. На ла зи мо га као сто је ћег, ле же ћег, се де ћег, не
где и у по кре ту, при ро ди, ен те ри је ру... Исто ри ја умет но сти 
пра ти тра ди ци ју при ка зи ва ња му шких на гих фи гу ра (ко је су 
нај ви ше би ле за сту пље не у ан ти ци, и то у ви ду скулп ту ра 
бо го ва, хе ро ја), од но сно жен ског на гог те ла, што је пак би ло 
ве за но за пред ста ве Еве, Ве не ре, Да на је – у сва ком слу ча ју, 
мит ских или бо жан ских и по лу бо жан ских ли ко ва што сим
бо ли зу ју плод ност, љу бав, ле по ту. Хе ле ни зам је Ми ло ском 
Ве не ром – из ду же не си лу е те, сен зу ал них обли на – по ну дио 
иде ал пред ста ве жен ског те ла ко ји је пре у зе ла За пад на кул
ту ра сли ка ња и мо де ло ва ња ак то ва. У ре не сан си ожи вља
ва ју ми то ви кла сич не Грч ке, што ви ди мо код Бо ти че ли ја, 
да би код Ми ке лан ђе ла жен ске фи гу ре по при ми ле му шку 
сна гу и ми ши ћа вост, при бли жа ва ју ћи се кре и ра њу пла стич
них фи гу ра у ма ни ри зму, где трет ман по кре та и кон тра ста 
че сто иде до пре те ра но сти. У ба ро ку до ла зи до оса мо ста љи
ва ња број них ли ков них те ма (пеј за жа, мр тве при ро де), као 
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и пор тре та и ак та, па ће осе ћа ње за из град њу енер гич них 
ге сто ва и тен зи је из ме ђу све тло сти и сен ке би ти ви дљи ви и 
на пред ста ва ма на гих или по лу на гих те ла, гла ва или до по ја
сних фи гу ра, као код Ру бен са или Ка ра ва ђа. Ове сце не пак 
у нео кла си ци зму по при ма ју мо рал ну, ум ну и иде а ли стич ку 
ди мен зи ју, страст је уга ше на, баш као и то но ви, да би 19. 
век, у ко јем се по ја вљу је та да „сме ла и др ска” Го ји на сли ка 
„Го ла ма ја”, до ве ла до осло ба ђа ња емо ци ја и ма ште од кон
вен ци о нал но сти. И та ко да ље, све до Еду ар да Ма неа, ко ји је 
1865. го ди не на из ло жби „зва нич ног Са ло на” из ло жио пред 
па ри ску пу бли ку „Олим пи ју”, кон тро верз ну сли ку на ге же
не, ин спи ри са не Ти ци ја но вом Ве не ром. Ње го во об ја шње ње 
је би ло да се иза на го сти кри је ду бља фи ло зо фи ја, у сми слу 
да „умет ник мо ра вре ме ном да се ме ња и да сли ка оно што 
ви ди”. Ка да би смо пра ви ли пре сек раз во ја пор тре та, ви де ли 
би смо да се он кре ће не ка да у сме ру иде а ли стич ког, не ка да 
ви ше ка на ту ра ли стич ком, ре а ли стич ком. На кон по што ва ња 
при ка за ње го ве ду хов но сти у сред њем ве ку, он се у но вом 
ве ку „се ку ла ри зу је” и та да се ак цен ту је опис лич но сти, ње
на моћ, по ло жај у дру штву, по ја ча ва ин ди ви ду ал ност, па и  
ре пре зен та тив ност, у не ким сти ло ви ма и пом пе зност сли
ка них ли ко ва. У 19. ве ку ће по ја ва фо то гра фи је по ти сну ти 
умет ност пор тре ти са ња, да би је у 20. веку ожи ве ли екс пре
си о ни сти, а по том се ја вља и у ап стракт ном сли кар ству (се
ти мо се, на при мер, Пи ка са).

У срп ској умет но сти, те ма ти ка ак та и пор тре та по ја вљи ва
ће се спо ра дич но у 18. ве ку на зид ном сли кар ству ма на сти
ра Бо ђа ни и Кру ше до ла (при ме ри ба ро ка). Као са мо стал на 
фор ма, утвр ди ће се кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка, и про ла
зи ће раз не стил ске фа зе, од ре а ли стич ких ви до ва код Уро
ша Пре ди ћа и Сте ва на Алек си ћа, до кон струк ти ви стич ких, 
ку би стич ких фор ми Са ве Шу ма но ви ћа, да би то ком 20. ве
ка и акт и пор трет оп ста ли као са мо стал не и вр ло при сут не 
сли кар ске те ме. 

На из ло жби де вет ма ке дон ских умет ни ка, кроз те ма ти ку 
пор тре та и ак та, пред ста вље ну раз ли чи тим тех ни ка ма ли
ков ног из ра за и ма те ри ја лом: уље на плат ну, цр теж, скулп ту
ра, гра фи ка, при бли же ни су нам њи хо ви ства ра лач ки опу си 
ко ји го во ре о при пад но сти нај ви ше мо дер ном умет нич ком 
прав цу и на чи ну ства ра ња, и о по што ва њу фи гу ра тив ног 
по кре та. Пред ста ва фи гу ре је крај њи ре зул тат њи хо вих ра
зно род них стил ских опре де ље ња, сен зи би ли те та и при ла
за при ка зи ва њу би ћа же не, док је по ла зи ште са ма њи хо ва 
умет ност, ау тен тич ност ства ра лач ке по е ти ке и есте ти ке. На 
ода бра ним ра до ви ма син те ти зо ва ни су пор трет и акт у сво
је вр сној „ана то ми ји лич но сти” ко ја је не где тран сцен ди ра на 
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екс пре си о ни стич ким по те зом или по ет ским схва та њем на
го сти, а по не где је од раз ин ти ми стич ке сту ди је те ла или је 
пак на тра гу ме та фи зич ког ли ка. 

Та ко пре по зна је мо ова пло ће не урав но те же не, пре фи ње не и 
ком пакт не фор ме, што их је из не дри ла ду бо ка осе ћај ност 
и ра дост ау то ра фи гу ра па ро ва у брон зи и јед не у оник су 
Си ни ше Но ве ског. Пу не и ди на мич не скулп то рал не об ли
ке, све де не или пак раз ви је не до ап страк ци је ко је про ди ру 
у про стор од ре ђу ју ћи га пре ма се би и иза зи ва ју ћи асо ци ја
тив ност, код брон за них фи гу ра Славeта Ај то ског. Сре ће мо 
се и са гла вом из ни клом из рав них и за о бље них по вр ши, ли
не ар но ис цр та них, по ста вље ном у ван вре мен ски про стор, 
ко ја те жи да до ми ни ра плат ном под на зи вом „Се ћа ње” Вла
ди сла ва Ко ца ре ва. Са гле да ва мо и екс пре сив ност ужа ре них 
фраг ме на та, ра су тих и са ку пље них, не де фи ни са них и пре
по зна тљи вих, ума ње них и уве ли ча них код Зо ра на Ди мов
ског. На и ла зи мо и на ме ди та тив ни пор трет Кле о па тре ко ја 
про ми шља уз ви си ва ње ка цар ству све тло сти и пик ту рал но
сти, код Ки ра Стан ков ског. Ми са о ни ди ја лог из ме ђу ока ме
ње не про шло сти и пу те не са да шњо сти, или про ла зно сти, 
за бе ле же не у тра го ви ма древ них ци ви ли за ци ја на су прот 
веч но сти жен ске при сут но сти, оли чен је код Бо жи да ра Да
мја нов ског. Ста бил не пла стич не фор ме и ши ро ки па сту о зни 
по те зи опи су ју ско ро ап стракт ну по лу ле же ћу фи гу ру у зе
мља ној га ми на ак ту ау то ра Сто ја на Па чо ва. Ту је и би ће 
аморф ног об ли ка, уто пље но у чуд но ва ти пре део, ко је као да 
из ра ња из на гла ше не ма те ри је и звуч ног ко ло ри та сли кар ке 
Љи ља не Бла жев ске. Од раз жен стве не фи гу ре од вла чи нас у 
та јан стве не ду би не дру гих све то ва, оте ло тво ре них у сим бо
ли ци са ме ли ков но сти у „Ен те ри је ру” Дан ке Пе тров ске.

Зaкључујемо да се ма ке дон ски умет ни ци, пре зен то ва ни на 
из ло жби „Пеј за жи же не” не од ри чу фи гу ра тив но сти, ма
кар она би ла ге о ме три зо ва на или ап стра хо ва на. Дру го ја чи ја 
ком по зи ци о на ре ше ња и мо ду си ко ри шће ња ње них сред ста
ва, при сту пи фор ми и ње ној уну тра шњој екс пре си ји, као и 
ви ше стру кост у ре ша ва њу про бле ма ти ке ма те ри ја ли за ци је, 
са мо до при но се бо гат ству и по себ но сти њи хо вог ли ков ног 
реч ни ка ко јим ства ра ју спе ци фи чан ви зу ел ни, че сто фан та
стич ни свет пред по сма тра чем. Суп тил ним и све сним ко
ри шће њем ми то ло шких и би блиј ских мо ти ва, але го риј ских 
сце на, ево ци ра њем иде а ла ста рих мај сто ра, цр пље њем ин
спи ра ци је из при ро де око нас и у на ма са ми ма, у њи хо вим 
де ли ма мо же мо да ис тра жу је мо и не ко ли ке зна чењ ске ни вое 
при ка за же не и ње ног би ћа. Мо же мо да „про чи та мо” сим
бо ле и ар хе ти по ве, на ра ти ве и за пи се, да раз гр не мо та ло ге 
вре ме на и из бри ше мо гра ни цу из ме ђу уну тар њег и спољ њег 
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про сто ра. Реч ју, мо же мо да пре по зна мо на сто ја ња и ре флек
си је ма ке дон ских умет ни ка су бли ми ра не у „пеј за жу же не”. 
Њи хо ви ме ди ју ми ва ри ра ју, у тех нич ком и ли ков ном по гле
ду, али квин те сен ци ја оста је – про на ла зи мо је у уни вер
зал ној ле по ти же не, но јед на ко до жи вља ва мо и ат мос фе ру 
запи та но сти и иш че ки ва ња, ми стич но сти и тра гич но сти...

Дра га на Мар ти но вић,  
мр те о ри је умет но сти и ме ди ја

ХИЛАНДАР,
23. април

Из ло жба аква ре ла Ми ле та В. Па ји ћа, отво ре на не по сред но 
пред Вас крс, ин спи ри са на је Хи лан да ром – пра во слав ном 
све ти њом, ри зни цом срп ске ду хов но сти, иден ти те та, на сле
ђа – а на ста ла је као же ља и по тре ба да се до ча ра ду ша овог 
све тог ме ста и да се ожи ви ам би јент све то сти. Да се по ка же 
ка ко су Ра шку, срп ску по стој би ну, ду хом опо ја ли уче ни ци 
св. Са ве, а по том и њи хо ви уче ни ци, све до нас и до ве ка... 
Умет ник је сма трао се бе не до стој ним Хи лан да ра да ко ри
сти тех ни ку ко ја се мо же по во љи по пра вља ти и до те ри ва ти, 
зна ју ћи и по шту ју ћи то што су „без и ме ни мо на си са нај ве
ћом љу ба вљу ра шке ду хов не би се ре за о де ну ли у не про ла зне 
фре ске, згу че ни под ку по лом и ра за пе ти у ап си ди...”. 

Сва ки од број них аква ре ла пре зен то ва них на из ло жби је сте, 
на не ки на чин, по ет ски за пис, не му шти во дич по ста за ма 
Св. Го ре, пу та ња ма ка Хи лан да ру ко ји нам да је ја сни ју ви зу
ел ну пред ста ву ду хов не ат мос фе ре овог сво је вр сног „утвр
ђе ња пра во сла вља“. Из тог раз ло га је и по сто је ћа све ча на 
опре мље ност аква ре ла и ми стич ност ко јом су, са мим тим, 
оба ви је ни (по пут ре ли кви ја ра). Та ко ђе, раз дво је ност сва ког 
пред ста вље ног мо ти ва ка зу је нам да су они ре пре зен та тив
ни де ло ви ма на сти ра, те се мо гу по сма тра ти као по себ не 
рели кви је, али и део је дин стве не це ли не.

По том, до ла зи ли ков ност: аква ре ли ма не мањ ка бо ја, то
но ви, ко ји су углав ном ујед на че ни на свим сли ка ма. Ту су: 
цр ве на, на ран џа ста, окер, сме ђа, зе ле на, пла ва, ин ди го, ко је 
има ју и сво ју сим бо ли ку, али до ча ра ва ју и жи во пи сну град
њу у ви зан тиј ском сти лу, еле ган ци ју и ор на мен тал ност ар
хи тек тон ских зда ња у при род ном окру же њу – уз ви но ву ло
зу, чем пре се. Ка да су на не те у ви ше сло је ва, по не кад чак 
екс пре си о ни стич ким ши ро ким по те зи ма, он да се по сти же 
ути сак фо ку си ра но сти на да ти мо тив, ста бил на кон струк ци
ја ком по зи ци је. При ро да је пак да та на но си ма све тлих, про
зир них бо ја, крат ким по те зи ма. Не за о би ла зна је и све тлост 
ко ја је ско ро им пре си о ни стич ка, „гу та” де ло ве ар хи тек ту ре 
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ко ји се рас та чу и не ста ју ка иви ци осли ка ног па пи ра. Тре ба 
по ме ну ти и пре ци зан цр теж ко ји је нео п хо дан за ову сли
кар ску тех ни ку, ко ја је пак део умет ни ко вог сен зи би ли те та, 
омо гу ћа ва ју ћи му да до сег не сми ре ну ат мос фе ру има нент
ну све то гор ском про сто ру.

Ов де је мо гу ће пу сти ти ма шти на во љу, јер су аква ре ли пред 
на ма илу стро ва не ре флек си је сли ка ра ко ји ме ња ви зу ру 
при ка за, и у бу квал ном и у пре но сном сми слу. Та ко, ви ди мо 
пер спек ти ву од о зго, бо жан ску, или од о здо, ко ја стре ми ка 
ви си на ма. Све ове ли ков не мо ди фи ка ци је до при но се кре
и ра њу јед ног уто пиј ског гра да. Ми ле Па јић нас по зи ва да 
„раз гр не мо ма гло ви тост” тог све тог ме ста и да уђе мо у, мо
же се ре ћи, сво је вр сни му зеј – Хи лан дар – да за ви ри мо у 
про шлост ко ја нам се пру жа као ама нет за бу дућ ност.

Дра га на Мар ти но вић,  
мр те о ри је умет но сти и ме ди ја

УТОНУЋА,
16. мај

Ана Па ре жа нин при па да ге не ра ци ји мла дих бе о град ских 
умет ни ка; ди пло ми ра ла је у Бе о гра ду на гру пи зид ног сли
кар ства код про фе со ра Ла зо ви ћа, а спе ци ја ли зо ва ла се у 
Ати ни. 

Ци клус „Уто ну ћа” ода бра ла је и осми сли ла ау тор ка, а са
чи ња ва ју га де вет сли ка ра ђе них ком би но ва ном тех ни ком, 
у мик су кла сич ног уља на плат ну и пе ска као суп стан це 
–  агре га, ко ји је исто вре ме но и озна чи тељ, за пра во пе сак у 
пра вом сми слу ре чи. У овом слу ча ју, по сма тра мо га као сим
бол про ла зно сти вре ме на, за бо ра ва, али и но вог по чет ка ако 
се ја ви у сно ви ма. Без зрн це та пе ска за лу та лог у шкољ ци не 
би би ло ни са вр шен ства би се ра. На сли ка ма Ане Па ре жа
нин, он је по за ди на и сце но гра фи ја зр на сте фак ту ре. У ње му 
се са кри ва или на гла ша ва об на же но. Он упи ја оти ске деч јег 
дла на или пр шти на све стра не, отре са ју ћи се сна жним по
кре том са ко се. На сва кој сли ци те мат је мла да же на, узе та 
зна ков но као Бо ти че ли је ва Ве не ра, ко ја у свој сво јој рас ко
ши обли на уме сто пе не из ра ња из цр ни ла во де. Ли це, са
кри ве но ве лом ко се, спо је но је са во дом пра вом цр ве ном 
ли ни јом жи во та ко ја мо же зна чи ти и Амо ро ву стре лу. Она 
и Он, две си лу е те ко је се де на пе ску до ди ру ју ћи се гла ва
ма, јед но дру гом су ме ђу соб ни осло нац и за шти та. Сло бод
но мо же мо ре ћи – по ве за ност уни вер зу ма и хо мо са пи јен са, 
јер из над њих је бес крај ин ди го пла вог сво да и ти ши не. На 
днев ном све тлу, они су пред ста вље ни одво је но, чак на по
је ди нач ним плат ни ма. Њи хо ва ле ђа су без гла ве и за тег ну те 
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су и на прег ну те му ску ла ту ре, по пут торзâ из Ва ти ка на. За
тим, длан де те та ко је је гра ди ло ку ле од пе ска – остао је у 
мор ској при чи као оти сак исте пла ве бо је. Сле де сти дљи ва, 
згр че на, об на же на ко ле на у пе ску као у утонућу или гру ди 
са мла зом мај чин ског мле ка, упи је ног у истом пе ску уме сто 
деч јих уста. Пу пак, цен тар све та, Омфалос, от пао је у пе ску 
као мо дра ла ти ца. И на кра ју, од но сно по чет ку, на ша Ве не ра 
уста је. Пру жи мо јој ру ку, људ ски је. Ко ли ко са мо сим бо ла, 
ме та фо ра и зна ков них ко до ва у ни зу! Ани не сли ке, по пут 
ка ра та, мо же мо сло жи ти, про ме ша ти и по де ли ти дру га чи јим 
ре дом, баш као и у жи во ту. До би ће мо при чу оп ти ми зма или 
пе си ми зма она ко ка ко смо је ми до жи ве ли или же ли мо да се 
она до го ди.

„Уто ну ћа”, као над ре а ли стич ко ка зи ва ње, ин тим на ис по
вест, сан, соп стве на успо ме на, ма шта или за пи та ност, са ја
ком идеј ном спре гом и по ру ком ра ђа ња, по че та ка и пра по
чет ка, за о кру жен је але го риј ски ци клус. Са сва ком сли ком 
и ства ра лац и по сма трач во де уну тра шњи ди ја лог, згу снут 
на ви ру ћим емо ци ја ма. Ле по та на сли ка ног те ла, ње го ва сна
га и све жи на су у ге сту и на бо ју естет ског и ерот ског. На сли
ка на пŷт је бли ста ва, за тег ну та и ру жи ча ста по пут пу де ра. 
Ла зур но је исли ка на, тех ни ком ста рих мај сто ра, што под
вла чи дра ма тич ни кон траст са пе ско ви том мат по за ди ном. 
Су ге стив ност цр те жа и чвр сти на во лу ме на су у спре зи са за
тво ре ном фор мом ко ја, са за си ће ном бо јом, да је спе ци фи чан 
сли кар ски ру ко пис. Ау тор ка пре ла ма све тлост и по сма тра 
свет кроз лич ну при зму.

Ана Па ре жа нин је сли кар ка ши ро ког за ма ха, сна жне енер
ги је и ја ког тем пе ра мен та ко ју во де уну тра шњи им пул си, 
па та ко све му да је по крет, гест и игру. Ње не ком по зи ци је 
су над ре а ли стич не, езо те рич не, ме ди та тив не фи гу ра циј ске 
фор ме, где је све про ми шље но, и ни шта на њи ма ни је плод 
слу ча ја. Па жљи вим по сма тра њем от кри ва се сво је вр стан 
умет нич ки ства ра лач ки про цес про жет пот пу но де фи ни са
ним, це ло ви тим из ра зом и кон цеп том. У кон тра сту гру бе 
фак ту ре и исли ка них пар ти ја до би ја се оно што је не сва ки
да шње и што је раз ли ку је од дру гих, што је ње на уну тра шња 
ствар ност, хте ње и ори ги нал ност. Без об зи ра на чвр сту фор
му, ау тор ка вас по ста вља хар мо ни ју емо тив них асо ци ја ци ја 
и па ра диг ме жен ског прин ци па.

Ма ри на Лу кић Цве тић,  
исто ри чар умет но сти
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ИГРА,
4. ју ни

Отва ра ње из ло жбе афир ми са не сли кар ке Ма ри је Кне же вић 
у Га ле ри ји За во да, не по сред но на кон ње не са мо стал не из
ло жбе у Га ле ри ји УЛУС, по твр ђу је из гра ђе ну пре по зна тљи
вост на ше га ле ри је ко ја раз ви ја из ла гач ку де лат ност ви ше 
од јед не де це ни је. Ма ри ја Кне же вић, до бит ни ца не ко ли ко 
пр вих на гра да за сли кар ство, по зна та је бе о град ској и ши рој 
пу бли ци по ка рак те ри стич ном пор трет ном сли кар ству бо га
тог ко ло ри та ко је у сво јој сна зи из ра за се же до екс пре си о ни
зма, чак ап страк ци је. 

Про ши ру ју ћи сво је по ље де ло ва ња и де ла ња, ра де ћи уљем 
на ста клу и кли ри ту, у овом ци клу су ин спи ри са на је ба лет
ским умет ни ци ма, мај сто ри ма игре, као и од но сом та квог 
ти па по кре та и са мог ма те ри ја ла (ста кла, бо је, чип ке, др ве
та). Рад на кли ри ти ма (ста клу) са сто ји се из три до че ти ри 
сло ја без бој них кли ри та, ре ђа них је дан из над дру гог, где је 
сва ки слој осли ка ван уља ном бо јом, те се по сти же ефе кат 
тран спа рент но сти. Ова де ла на ста ла су као по тре ба умет
ни це да сли ка иза ђе из окви ра дво ди мен зи о нал не рав ни и 
„кре не ка по сма тра чу”, од но сно да до сег не са јед не стра не 
ди на мич ност, а са дру ге стра не они рич ност. Та ко се по сти
же ви ше слој ност сли ке ко ја стре ми из ду би не ка по вр ши
ни, ства ра ју ћи ути сак тр о ди мен зи о нал но сти. На ра до ви ма 
је при су тан мо тив људ ског те ла у не кој вр сти пле сног ге
ста, а мул ти пли ко ва њем фи гу ра у по кре ту ства ра се ути сак 
су сре та ња без ствар ног кон так та, бе сми сле но сти игре или 
пак жи во та, услед не бро је них ис ку ше ња си ла при вла че ња 
и од би ја ња.

При ка за ни ра до ви Ма ри је Кне же вић мо гу да се по сма тра
ју као оте ло тво ре ње чо ве ко вог на сто ја ња, тра ја ња ње го вог 
кре та ња што те жи спо зна ји су шти не бив ство ва ња. По пут 
ме та фо рич не игре ко ја сим бо ли зу је сам жи вот што се на ста
вља, мул ти пли ку је, про јек ту је, са ња. Оно што опа жа мо као 
фи гу ру (игра чи цу), ви ђе ну ба лет ску по зу, из гра ђује се слој 
по слој, та ко што сва ка пло ха би ва осли ка на. На кра ју, на
ста ју обри си или пра ве сту ди је по кре та, че сто мул ти пли ко
ва них об ли ка, ко ји сваг да за др жа ва ју рит мич ност и скулп то
рал ност, сна гу при сут но сти. Про вид ни сло је ви ста кла осли
ка ни су ми ну ци о зним по те зи ма, али пре по зна ју се и сме ли ји 
по те зи на лик умет нич кој ак ци ји, по пут гре ба ња, са ви дљи
вим тра го ви ма чет ке, гу жва ња чип ке. У том ви ше ди мен
зи о нал ном ме та фи зич ком про сто ру и вре ме ну, сли ка жи ви 
илу зи ју ди на мич ног кре та ња, из ван огра ни че ња и пра ви
ла ма те ри јал ног све та. Тран сфор ми ше се из фигуративног, 
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ликов ног у сим бо лич ко, зна чењ ско, пре ла зе ћи у под руч је 
све тло сне бес ко нач но сти, у сво је вр сну „ду хов ну ре ал ност”.

Ин те ре сант но је за па жа ње умет ни ка Пре дра га Пе ђе То до ро
ви ћа са отва ра ња из ло жбе о иде ји тра ја ња ко ја је има нент
на и ре а ли зо ва ним сли ка ма Ма ри је Кне же вић, „за пи су ју ћи” 
на њи ма „уза стоп ни низ кре та ња”, „ви ше се квен ци”, по пут 
Мар се ла Ди ша на или Едвар да Меј бри џа, а ка сни је и Де гаа, 
Беј ко на. На зи ва ју ћи ова кав истин ски ана ли тич ки и пре дан 
про цес „ар хе о ло ги јом по кре та”, То до ро вић ис ти че да се ви
зу ра сли кар ке кре ће од „им пре си је, ко ја бе ле жи по крет као 
од раз спо ља шњег – ма кро све та, ка екс пре си ји ко ја от кри ва 
и оно скри ве но – ми кро свет по је дин ца”.

Дра га на Ма р ти но вић,  
мр те о ри је умет но сти и ме ди ја

ЦРТЕЖ,МИТИПОЕТИКА,
18. ју ни

Ми ло рад Ми ћа Ми хај ло вић сли кар је ви зи о нар ског ду ха, 
бес крај не ма ште и има ги на ци је, не ве ро ват не енер ги је, кре
а тив но сти и све жи не, чи ји је сли кар ски опус кон ти ну и ра но 
на из у зет но ви со ком естет ском ни воу. Нај јед но став ни је ре
че но, мај стор је свог за на та, ко га мо же те без да ха и са по
што ва њем слу ша ти и за бо ра ви ти на вре ме, док вам он кроз 
анег до те от кри ва сво је би о граф ске се квен це. То ли ко је из
ло жби, при зна ња, по знан ста ва, гра до ва, зе ма ља, га ле ри ја у 
жи во ту јед ног умет ни ка, ко ји док ли ста сво је ал бу ме са ва ма 
де ли спек тар емо ци ја.

Те ма ти на цр те жи ма Ми ло ра да Ми ће Ми хај ло ви ћа веч ни су 
и сна жно про жи вље ни сно ви, за го нет ке, и ре флекс су ствар
но сти. Вој во ђан ска рав ни ца на ње го вим на ста ње ним пеј за
жи ма пу на је ениг ме и фан та сти ке. На огром ним не бе си ма 
са сун цем, ме се цом, зве зда ма ре па ти ца ма зби ва се дра ма 
не мо гу ћих за пле та и ка тар зи. Про стран ство је и го ре и до
ле, а при ча од ла зи у бес крај и не по врат. Она је исто вре ме
но и ста ни ште и све ти ли ште пти ца ма, чуд но ва тим ри ба ма и 
љу ди ма ар хе тип ске сна ге. Све ле ти, леб ди, кре ће се, гу жва, 
ко ви тла, по пут из не над не рав ни чар ске олу је, а он да се за ле
ди у ухва ће ном тре нут ку. На обла ци ма, ду го ко се вре те на
сте са мо ви ле не ви ђе не ле по те ве ло ви ма и ша ка ма скри ва ју 
и от кри ва ју на гост, не пре ста но ма ме ћи и за во де ћи све оне 
ко је ус пут срет ну. Умор ни пси дре ма ју по днев ним сном или 
се огла ша ва ју на ме се чи ни, мач ке се про те жу по ред де во
јач ких ак то ва, док ис ке же ни ша ка ли лу та ју про стран стви
ма у чо по ру. У по љу, је ле ни и ср не па су док сре ћу су ђа је 
ко је у глу во до ба са че ку ју ду ше и ша љу их на овај или онај 
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с вет. Све при сут ност ми ну лих вре ме на, пра ро ди тељ ства и 
бал кан ско сло вен ске ма ги је пре то че на је, кроз ле ген ду и 
усме но ка зи ва ње, у умет ни ко во се ћа ње и му дрост ко ји се 
тран спо ну ју у на ра тив ни ток са ви ше стру ким зна че њем и 
ви ше слој ном сим бо ли ком. Искон ске те ме, од но сно гру пи са
не фи гу ре у рав ни ре ал ног и ире ал ног, те ме љи су сли ка ре ве 
спе ци фич не ико но гра фи је. 

Про стор ис пу ња ва ат мос фе ра фи не уну тра шње ле по те, сре
ће, све тла, ра до сти, иш че ки ва ња, на де, се те или тај но ви то
сти. Естет ска пит кост и ла ко ћа, спе ци фи чан шти мунг тај ног, 
ви дљи вог и не ви дљи вог, све та рав ни це, да тог и у дру гој ди
мен зи ји, сли ци да ру ју по себ ну но ту, јер је у при ро ди сли
ка ра да не пре ста но гра ди свој из раз и иза зов. Пул си ра ње, 
по крет, игра, по ен та су ње го вог ства ра лач ког чи на ко ји је у 
рав но те жи са от ме ном су здр жа но шћу.

Цр теж, по сма тран као пред ло жак или де ло са мо за се бе, код 
Ми ће Ми хај ло ви ћа има исто ве тан тех нич ки по сту пак и зна
чај, та ко да су слу чај но сти и су ви шно сти ис кљу че не. Склад
ност је, за пра во, у чу де сном спле ту ли ни ја, ко је су те мељ 
сва ке ком по зи ци је. Ли не ар на ара бе ска, из ду же них еле гант
них и бла го ле лу ја вих те ла, зу ми ра на је у круп ном ка дру. 
Све је по ста вље но на пра вом ме сту и укла па се по ди ја го на
ли у ди на ми ку и дра ма ти ку по за ди не. Али, мо же и су прот но 
– на гла ше на кон ту ра до вољ на је са ма се би да ство ри чи сто 
де фи ни сан, за о кру жен об лик. Око сни ца по став ке су ја сне 
фор ме ко је гра де си гур ну, про ми шље ну и упе ча тљи ву ком
по зи ци ју ко ја ди ше, jeр је по ста вље на у ши ро ком кру гу, на 
не ви ној не так ну тој бе ли ни па пи ра.

Ви зу ел ни кон тра сти тво ре се су че ља ва њем там ног и све
тлог, цр ног и бе лог, стан дард ним по ступ ком стр пљи вог цр
та ча кроз тач ки це и уна кр сне, искри ча ве шра фу ре. Тон ске 
вред но сти по стиг ну те су же ље ном гу сти ном по те за, док је 
бит дефинисaнa дугoм, сигурнoм линијoм. Умет нич ки чин 
Ми ло ра да Ми ће Ми хај ло ви ћа је убе дљив, урав но те жен и 
хар мо ни чан.

Ма ри на Лу кић Цве тић,  
исто ри чар умет но сти

РАЂАЊЕДУГЕ,
20. ју ли

Оно што до че ку је по се ти о ца ула зе ћи на из ло жбу „Ра ђа ње 
ду ге” је сте екс пло зи ја бо ја са сли ка На де Кр ста јић. Бо ја је 
та ко јом сли кар ка же ли да „по бе ди си ви ло у ко јем жи ви мо”, 
да про бу ди ма шту, по кре не да ма ре у на ма. Бо ја је та ко ја 
нам по ка зу је мо гу ћи пут кре та ња ду ха и ко ја, ши ре ћи се по 
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плат ну у ви ду оп тич ког спек тра тво ри ду гу што пре мо шћа ва 
не бе ске ви си не. Из ње (или у њој) ра ђа се те ло – об ли ко ва
но ме ким, али пре ци зним, кат кад бо је ним ли ни ја ма – ко је је 
увек у по кре ту, стре мље њу, из ви је но или про ду же но, ап сор
бо ва но у вр тлог од хлад них и то плих то но ва. У јед ном тре
нут ку, основ на сред ства сли кар ки ног ли ков ног из ра за, бо ја 
и ли ни ја, тран сфор ми шу се у спе ци фич но ста ње – ста ње 
ком пре си је (са би је но сти). Та ко се чи ни, са јед не стра не, да 
од мре же ли ни ја и ско ро из гра ви ра них по те за, и то по нај че
шће шпа хтлом, не ма трач ка сло бод ног ме ста на сли ци, а са 
дру ге стра не пак да на сли ка ни про стор те жи про ши ре њу и 
ван гра ни ца сли ке, на гла ша ва ју ћи бес ко нач ност уда ље но сти 
или мо жда бес ко нач ност бли зи не, ко ја је има нент на овом 
сли кар ки ном опу су.

По крет је дат ду гим усме ре ним ли ни ја ма у ус ко ви тла ном 
окру же њу, те при ка за не фи гу ре де лу ју као да плу та ју у гу
стом ли кво ру, ко ји им ујед но пру жа за шти ту у њи хо вом 
„окло пу” са зда ном од цр те жа и бо је. Та ко смич ка ма са об
ли ку је, али и на не ки на чин „при др жа ва” фи гу рал не фор
ме у раз ли чи тим крет ња ма ко је ода ју ути сак бес те жин ског 
ста ња. Ме ђу тим, овај осе ћај ва ри ра, јер убр зо на по вр ши ну 
из ра ња си гу ран цр теж ко ји у са жи во ту са ла зур ним или па
сту о зним на но си ма бо је одр жа ва ком по зи ци ју ста бил ном. 
По сма тра ју ћи на сли ка на те ла, мо же мо ре ћи да су из ло же на 
не кој вр сти ми кро гра ви та ци је, у ко јој гу бе те жи ну, али не и 
ма су, инер ци ју у свом ли не ар ном кре та њу, у ко јем опи су ју 
соп стве не пу та ње. До ми ни ра осе ћај сло бо де, осло бо ђе но
сти (ду ха или мо жда ду ше од те ла) – сло бод ног уз ле та ња, 
ле ви ти ра ња, па да ња те ла; у јед ном тре нут ку она де лу ју као 
да су у ко ви тла цу, под ло жна убр за њу, у ко јем по чи њу да 
се раз ла жу, ста па ју ћи се са ко смо сом и пре тва ра ју ћи се у 
симбо лич не на зна ке. 

На чин ра да На де Кр ста јић во ди нас ка ап стракт ном екс пре
си о ни зму, ко ји не гу је сна гу из ра за, по шту ју ћи пси хич ки 
про цес ства ра ња и спон та ност ге сто ва. Са ма умет ни ца ка же 
да јој је је дан од узо ра (у ко јем про на ла зи свој ства ра лач ки 
стил) упра во ак ци о но сли кар ство ко је се гра ди рас пр ска ва
њем бо је по плат ну, фор ми ра њем на но са по пут па сте, и то 
слу чај ним то ко ви ма. Слич но то ме, на сли ка ма пред на ма, 
ди на мич не ви зу ел не фор ме ко је сли кар ка кре и ра од раз су 
ње ног уну тра шњег по кре та и си ла што из ра ња ју као им
пул си ду бљег до жи вља ја све та, ко је по ста вља у ин тер ак ци
ју са по сма тра чем. С об зи ром на то да је ов де по ред еле
мен та слу чај но сти за сту пљен и еле мент кон тро ле, рав но
мер но сти, урав но те же но сти, ње но про жи вље но Ја не губи 
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комуникацију са на ма ни ка да пре у зи ма ка рак тер син те ти зо
ва них об ли ка, ни ти ка да пре ра ста у ап стракт ни при каз.

Зна чај но је по ме ну ти да је На да Кр ста јић по нај ви ше усме
ре на на зид но сли кар ство, те да је – као што је не ка да Џек
сон По лок био – ан га жо ва на у број ним ак ци ја ма и про јек
ти ма осли ка ва ња зи до ва јав них гра ђе ви на. Мо жда би смо 
мо гли на при ме ру ње ног сли кар ства да при ме ни мо ми сао 
ко ја је во ди ла По ло ка кроз ње го ву умет ност, а то је те жња да 
њом из ра зи свој „по ку шај бу ђе ња енер ги је при ро де”. Јед на
ко, и На да те жи да до ма шта ра ђа ње ду ге по себ но обо је ном 
има ги на ци јом, да нам омо гу ћи да про на ђе мо сво је ме сто у 
тре пе ре њу бо ја и све тла што асо ци ра на пра ско зо р је. Ње
не сли ке и до и ста „сла ве жи вот ну ве дри ну, уме ће по кре та”, 
осве тља ва ју ћи про стор у ко јем по чи ва ју (оби та ва ју).  

Дра га на Мар ти но вић,  
мр те о ри је умет но сти и ме ди ја

ЖИВОТСЛОВУ,
19. ав густ

Ме ђу сво јим сли ка ма чи стог из ра за и по ру ке, Зо ран Илић 
је у пот пу но сти де фи ни сан као ка ли граф по опре де ље њу 
и као сли кар по во ка ци ји. Ње гов ге нет ски код или, срп ски 
ре че но, за пис ћи ри ли чан – по све му је и вид ја сног ис ка
зи ва ња лич не сло бо де и кон стант ног про те ста оп штој гло
ба ли за ци ји. Спе ци фич ни аква ре ли са ни цр те жи „рас те гљив” 
су оквир по је ди нач ном иза бра ном сло ву ко је, пре све га, за
др жа ва сво ју зна ков ност, од ре ђе ност и осо бе ност. Тек та да, 
за по чи ње пра ви на ра тив ко ји иде ка бес кра ју. У не пре ки ну
том, жу стром по те зу по кре ће се асо ци ја тив ни мо ме нат ко ји 
у све сти сва ког по сма тра ча по при ма кон крет ни је зна че ње, 
за ви сно од мен та ли те та и пси хо ло шког скло па лич но сти. 
Тек та да, кроз згу сну то и са др жај но ту ма че ње ли ни ја и бо ја, 
за по чи ње ди ја лог, под сти цај на раз ми шља ње, за пи та ност о 
на ма са ми ма – ку да ће мо и ка ко ће мо да ље. По ру ка ау то ра 
оту ђе ном чо ве ку је сте сло бо да ту ма че ња, са же љом да се 
по де ли све, па и лич на ис по вест. 

Ле по та и су ге стив ност ис пи са не ре чи, по пут по ру ке древ
них мо на ха на бе ли ни је ван ђе ља или псал ти ра, за мр ља на су
зом и по ка па на во шта ни цом, на до ве зу је се кроз умет ни ков 
пре пис истим ћи ри лич ним пи смом у ак ту ел ни чин про тив 
ути сну тог бро ја, са тан ског пе ча та, од но сно чи па... Ства ра
лач ки чин пре пи си ва ча је ја сан, где си гур на ру ка и ве шти на 
не мањ ка ју, та ко да је очи глед но да је Зо ран Илић, пре све
га, мај стор овог рет ког за на та, док умет ник у ње му ис пи су је 
но ве стра ни це са са др жа јем ко ји во ди ка От кро вењу. Сло во 
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је но во по и ма ње све та и све тог, сим бол ко ји нас до во ди до 
са мог Кр ста, Рас пе ћа, ка ду ши или пак зе маљ ском об лич ју 
не ког да на шњег Ада ма и Еве, прог на них са сво јих ог њи шта  
и ис трг ну тих из сво јих ко ре на.

Ово пу то ва ње кроз вре ме, од по че та ка пра во сла вља и ћи
ри лич не кул тур не тра ди ци је па до да на шњих да на, во ђе но 
је сна жном кре а тив ном ве шти ном и енер ги јом са мог ау то
ра, чи ја до се тљи вост и ма шта, има ги на ци ја и игра по ме ра ју 
гра ни це пи са ња сло ва и кре и ра ња илу стра ци је. Сим бо лич на 
ап стракт на ара бе ска ра ђа се из слов ног зна ка као ем бри о
на, за пли ће се и об мо та ва по пут ни ти чи сте сви ле у клуп ку, 
ства ра ју ћи на па пи ру но ви жи ви об лик. Уз бур ка ни скуп ли
ни ја, све де них бо ја, ко је до ми ни ра ју, за пра во нај бо ље од ре
ђу ју са мог ау то ра ко ји се кре ће из ме ђу ак та и ара бе ске.

Ви зу ел ни ефек ти и оп тич ка им пре си ја гра де се на кон тра
сти ма све тлог и там ног, обо је ног и не так ну тог, цр ног и бе
лог, згу сну тог и раз ву че ног. У ши ро ком ра спо ну при сту па 
те ми и тех ни ци, из ме ђу при ме ње не и ли ков не умет но сти, 
као на гра ни ци два све та – ма те ри јал ног и ду хов ног, исто
риј ског и умет нич ког – Зо ран Илић ис пи су је сво је ме лан хо
ли је и ви зи о нар ска сно ви ђе ња, цр та и ко ло ри ше спе ци фич
ном тех ни ком ко ја но си сна гу ски це на ста ле у јед ном да ху.

Лич но ви ђе ње је да је овом из ло жбом Зо ран Илић ис ка зао 
став: на по чет ку па све до кра ја би дра го це но ћи ри лич но 
сло во.

Ма ри на Лу кић Цве тић,  
исто ри чар умет но сти

ДАЛЕКЕСТРАЖЕ,
19. сеп тем бар

Ци клус „Да ле ке стра же” бе о град ског сли ка ра Јо ва на Пан
ти ћа пред ста вља ду хов но, умет нич ко и кре а тив но тра га ње у 
са звуч ју са оп ти ми стич ком лир ском ис по ве шћу. У же љи  да 
као у ка ле и до ско пу свет учи ни леп шим, ње го ве ком по зи ци је 
има ју спе ци фи чан склоп и по сту пак из ра де ко ји ме ња ви зу
ел ни иден ти тет сва ко дне ви це. За јед нич ко овим де ли ма је сте 
спој бли ста ве све тло сти и све тлу ца во сти но вих ма те ри ја ла, 
кон траст бе ли на под ло ге и еруп тив ног акри ли ка, што је све 
на гла ше но ефек ти ма угла ча ног ме та ла. Апли ци ра ни ода бра
ни об лу ци, као ус по ме на са да ле ких пла жа, ва жни су ак те ри 
са др жа ја, али су, па ра лел но, и све до ци је дин стве но сти и не
по но вљи во сти при ро де. Асам бла жи су, за пра во, опи пљи ва 
ма те ри ја ко ја бу ја, пул си ра и ме ђу соб но се про жи ма са на
сли ка ним. Ау то ро ви све то ви ни на ко га не под се ћа ју и ни ко
га не сле де, ни шта им се не мо же ни до да ти ни од у зе ти, па 
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се и не мо гу по ре ди ти ни са ким. Ре зул тат су ли ков не про
ми шље но сти и умет нич ке му дро сти. Но се мно га ис ку стве на 
ци ви ли за циј ска зна че ња спо је на са лич ним ста вом или чак 
ин ти мом. 

Јо ван Пан тић се кре ће из ме ђу ап стракт них, над ре а лних, 
сим бо лич них и ре ал них све то ва, на сли ка ног и опи пљи вог. 
Сли кар је ра фи ни са ног из ра за, оштрог ока, ве ли ког стр пље
ња и уме ћа, пре ци зан у ра ду, вр ло кре а ти ван и ма што вит. 
Ње го ви асам бла жи од по чет ка ства ра ња па до за вр шне пре
зен та ци је, на по ста мен ту или зи ду, ком плет но су осми шље
ни и до пер фек ци је из ве де ни, са зда ни и по ста вље ни. Али, 
све мо же и на гла вач ке, за ро ти ра но, ди ја го нал но или по пре
ко, и он да се до би ја но ви на ра тив, кон траст и дру га чи ји ре
флекс.

Ства ра лач ка ми сао и иде ја о сун че вој све тло сти, ко ју је 
ство рио Бог и одво јио је од мра ка, по ве за на је са сим бо
ли ком зла та ко ја са ико на у та ми хра ма ре флек ту је са мог 
Твор ца. Са истим ци љем, ау тор екс пе ри мен ти ше и ис тра
жу је са вре ме ним све тлу ца вим ма те ри ја ли ма у же љи да у 
људ ску сва ко дне ви цу уне се ви ше осве тље но сти и оп ти ми
зма. По пут ис точ њач ких „хва та ча сно ва”, ау тор маг не тич но 
са ку пља син те тич ке ни ти, фи не кон чи ће и ко ма ди ће ра зно
бој них ме тал них фо ли ја, са ка ба рет ским ефек том шљо ки ца 
и сцен ског гла му ра, и јед но став но их за ро бља ва, од но сно 
ура мљу је из ме ђу два ром бо ид на плек си гла са. Ко ри сти бо је 
спе ци фич ног флу о ре сцент ног, ре ског спек тра, ко је иси ја ва
ју из сво је струк ту ре. Ру бо ви, од но сно ивич ни спој, ко ло ри
са ни су чи стом бо јом ко ја се сво је вр сним оп тич ким ефек том 
раз ли ва дуж чи та ве по вр ши не тран спо ну ју ћи је у про зир
ну, сли ко ви то ре че но, аква ре ли са ну под ло гу раз вод ње ног 
главног то на. 

На по ла пу та из ме ђу не ба, во де и зе мље – ја сна је ли ни ја хо
ри зон та. На њој се ни жу ка пи је, вра та и сту бо ви као ула зи и 
про ла зи из јед не ди мен зи је у дру гу, из овог све та у оно стра
но. У при зми во де ног огле да ла, са трип ти ха „Пор тал вре ме
на” зе маљ ски тир киз пре тва ра се у бо је пла ме на. Апли ци
ра ни алу ми ни јум ски про фи ли са про ву че ном ди ја го на лом 
асо ци ра ју на ар хи тек тон ске фор ме ујед на че них, до пер фек
ци је ур ба ни зо ва них, бу ду ћих на се ља. Ме син га ни де та љи на 
по вр ши ни асам бла жа де лу ју по пут злат них око ва ико на, док 
ром бо ид ни об ли ци на не бу по ста ју сим бо лич не ман дор ле 
на ја вље них вас кр се ња.

Скулп ту ре ви со ког умет нич ког скла да и про чи шће ног из
ра за упи ле су све ка рак те ри сти ке и зна че ња са мих сли
ка. Кроз „Ста кле ник тај ни”, „Ха ва ри ју бро да Mistery” или 
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„Израњање”, пре но си се иде ја зе маљ ског све тла и људ ског 
тра ја ња у прав цу да ле ких не по зна ни ца. Фор ме су пу не на
бо ја и мо же мо да их схва ти мо као ви зи ју бу ду ћих енер гет
ских пи ра ми да окре ну тих ка не ви дљи вом, бес ко нач ном, 
веч ном и бо жан ском. Асам бла жи и скулп ту ре ова пло ће не из 
њих ду бин ски иси ја ва ју и но се сво ју ау ру. Ли ков на су шти
на је  мно го знач на и кре ће се од обич не при че до по ет ске 
ви зи је и ми си је пу не му дро сти. Хар мо ни ја јед но став но сти, 
при сно сти и искре но сти пре но си се на по сма тра ча.

Ма ри на Лу кић Цве тић,  
исто ри чар умет но сти

ОДСУТНИФАНТОМНАШЕГПОСТОЈАЊА,
3. ок то бар

На по чет ку све га је „Ана то ми ја ме лан хо ли је” – акт, си би ла, 
крик умет ни ка над соп стве ним стра да њем, кроз ко је ће про
ћи пра те ћи „квант све тло сти” – као пра у зрок на ста ја ња ви
да, као пра у зрок на ста ја ња бо ја, као пра у зрок ми сли ко ја се 
сли ва у ра зум – јед нак за све и ши ри од пој мо ва ко ји ма љу ди 
об ја шња ва ју је дан дру го ме оно што је у њи ма већ об ја шње
но; пра те ћи исто ри ју све тло сти као траг до пра по сто ја ња. 
Као пра у зрок емо ци о нал не и ин те лек ту ал не ге не зе, на ста ле 
у су ко бу нео бја шњи вог и не мер љи вог вре ме на. 

Сли ка, бо ре ћи се са соп стве ном та мом, пу шта њем пра у ста
ва све тло сти из ко јих ши кља ју пла ве, цр ве не, жу те и бе ле, 
ко је се не мо гу и не сме ју кон тро ли са ти ни јед ним људ ским 
ме ха ни змом, на ста ла је чо ве ко вим тру дом да илу зи ја ма об
ја сни соп стве но по сто ја ње. То се не учи, то се осе ћа нер ви
ма, стру ја њем кр ви, то је за со ље но со љу су за и зно ја, па у 
чо ве ку ври, ки пи, те ра га да тр чи, да леб ди над соп стве ним 
би ћем, да па да, уста је, тра га и от кри ва оно што је оста ло не
дир ну то про ме ном. По сто ја ње је код Гр би ћа прет по ста вље
но је дин ством на мер ног и спон та ног, а ви зу ел но је увек бли
зу ап страк ци ји је зич ких сим бо ла. Екс пре сив ност по мог ну
та ли ни јом са мо је емо ци ја са сме ром пред ко јим се сли кар 
пи та: „где сам са да?”, „где сам био ра ни је?”, „где ћу би ти 
у сле де ћем тре нут ку?”. Бес ко нач ност, обе ћа на пра вој тач ки 
ли ни је, ни је умет ни ку им пе ра тив јер он зна – са мо сво јим 
за о кре ти ма и кри ви на ма ли ни је за др жа ва ју ин ди ви ду ал ност 
али и дра ма тич ност рит мо ви ма, упа да ју ћи та ко, јед на дру
гој, у по ља са ко јих се чу је зве кет ма че ва све тло сти и та ме, 
ма са и ма гли на.

Сна жна екс пре си ја, ко ја се не спо ти че о соп стве ну ли рич
ност, на ста је у по бе ди чи сте бо је над чи стом ли ни јом. Вр
ху нац дра ме чи ни су коб бо је и све тлотам них по вр ши на. 
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Сли ка ре ва „му ка” на ста је при ми ре њу ва лер ских вред но сти 
и чи стих то но ва, као и у на ме ри да се кон тра сти ма оства ре 
акор ди. Там не по вр ши не по це па не су све тлосре бр на стим 
то но ви ма, а бе ле по вр ши не ни су све де не на нај све тли је ак
цен те, већ чи не ме ста на ко ји ма се су сре ћу бо ја и све тлост.
Сум њи ча во пре ма док три на ма, Гр би ће во сли кар ство се су
прот ста вља дог ма ма и уто пи ја ма, укљу чу ју ћи и умет нич ку. 
Мо жда су за то сви на по ри ње го ве има ги на ци је – уи сти ну 
тра га ња за од сут ним фан то мом на шег по сто ја ња.

Сло бо дан Је лић,  
исто ри чар умет но сти

Свих ових го ди на, ко ли ко пра тим ства ра ла штво Ми ла на Гр
би ћа, мо гу да ре зи ми рам да он све вре ме ис тра жу је са др
жин ске и тех нич ке аспек те, са по ен том да бу де нов и дру
га чи ји. Увек је окре нут уна пред, у стал ној је бор би са бе
ли ном плат на, хра бро ула зи у ри зик, та ко да сва ком сли ком 
осва ја но ве ис ку стве не и из ра жај не про сто ре. У ви зу ел но 
естет ском кон тек сту, ње го ве ком по зи ци је ни ка да ни су де ко
ра тив не пло хе, већ би их сло бод но на зва ла ам би јен том, где 
се су че ља ва зе мља са не бе си ма, фан та сти ка са исто риј ским. 
Као ау тен тич ни но си лац кон тек ста ме та фи зич ког, ду хов ног, 
фи ло зоф ског, спи ри ту ал ног, сли кар ски по сту пак је спо ро и 
ду го роч но ис тра жи ва ње ко је се кре ће у прав цу раз у ђе ног 
и сло же ног сцен ског про сто ра. Иа ко ва жи за ко ло ри сту, у 
ње го вом опу су па ра лел но по сто је два про це са: ста бил ни 
цр теж, из ме ђу ар хи тек ту ре и ак та, на гла шен ду гом, кри ву
да вом за тво ре ном ли ни јом, и ис тра жи ва ње фак ту ре, екс пре
сив но сти ма те ри је и хро мат ске енер ги је. До ми ни ра по тре ба 
за пре и спи ти ва њем и про на ла же њем пра ве ме ре у аде кват
но сти њи хо вих од но са.

Ми лан Гр бић је умет ник ко ји се осла ња на ин ту и ци ју и емо
ци је, ко ји спа ја сло же ну цр тач ку и сли кар ску кре а тив ну ве
шти ну, а има ги на ци јом и ди на мич ном игром по ме ра гра ни
це ка ире ал ном и фан та стич ном. Ви зу ел ни ефек ти ба зи ра ни 
су на кон тра сти ма там ног и све тлог, то плог и хлад ног, цр
ног и бе лог, та ко да на ста је свој стве на оп тич ка им пре си ја. 
Ко нач но ре ше ње – сво јом урав но те же но шћу на гра ни ци је 
два све та, па мо же да нас за ва ра и ство ри ути сак као да је 
настало у јед ном да ху. 

Ма ри на Лу кић Цве тић,  
исто ри чар умет но сти
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READBETWEENTHELINES,
17. ок то бар

Одав но је по зна та чи ње ни ца да је па пир на пул па, са ста вље
на од от па да хар ти је, це лу ло зе, леп ка, во де и дру гих ве зи ва, 
ве о ма ин спи ра ти ван и за хва лан ма те ри јал у обла сти умет
нич ког об ли ко ва ња. Овом ма те ри ја лу (papiermache) ра ду ју 
се и умет ни ци и школ ска по пу ла ци ја под јед на ко. Ре ла тив но 
јед но ста ван по сту пак при пре ме по дат ног ма те ри ја ла, ко ји 
се мо же тре ти ра ти на ви ше на чи на, ње го во пле ме ни то по
ре кло и бес крај на ре ци кла жа хар ти је отва ра ју ра зно вр сне 
мо гућ но сти кре а тив ног из ра жа ва ња. Ипак, овај ма те ри јал 
је нај бли жи гра фи ча ри ма ко ји су тех но ло шким по ступ ци ма 
упу ће ни на кон такт са ква ли тет ним па пи ри ма раз ли чи тих 
де бљи на, че сто на лик нај леп шим, бе лим тка ни на ма. Мла
да ча чан ска умет ни ца Ле ла То ма ше вић је по обра зо ва њу 
графи чар.

Прак са упо тре бе овог ма те ри ја ла у Ср би ји по ве за на је са го
сто ва њи ма аме рич ких умет ни ка код нас кра јем осме де це
ни је про шлог ве ка. Ма ња гру па до ма ћих умет ни ка, ра до зна
лих и скло них екс пе ри мен ту, при хва ти ла је иза зов ма те ри
ја ла, што су ка сни је пре у зе ли и не ки пред став ни ци мла ђих 
ге не ра ци ја. Бо гат ство осо бе них из ра за и лич них по е ти ка 
од ли ку је сва ког ау то ра по на о соб.

Ле ла То ма ше вић, умет ни ца у пу ном кре а тив ном уз ле ту, от
кри ва де ли ка тан ми кро ко смос ова пло ћен у овом спе ци фич
ном ма те ри ја лу. Њен из бор у ли ков ном из ра жа ва њу је у до
ме ну ге о ме триј ске ап страк ци је. Фор ма ти основ них па пи ра, 
ко је са ма об ли ку је, је су ква драт, пра во у га о ник, али че сто и 
по лу круг. Са др жај на њи ма та ко ђе је ап стракт но ге о ме три
зо ван или бла го асо ци ја ти ван у не ким при ме ри ма. Ре кло би 
се, на пр ви по глед, да је умет ни ца „усред сре ђе на” на чи сто 
фор мал ну – естет ску и мор фо ло шку игру у бес ко нач ној ком
би на то ри ци ли ков них еле ме на та. До ком плек сни јих це ли на, 
она до ла зи до да ва њем, уме та њем ма њих ко ма да хар ти је, ко
на ца и ни ти раз ли чи тих де бљи на, те њи хо вим по ступ ним 
и сло је ви тим пре кла па њем, тран спа рент ни јим ко ма ди ма 
по дат не хар ти је. Ла га но и про ми шље но, умет ни ца ин тер ве
ни ше ми ни мал но, ин си сти ра ју ћи на ре љеф ном цр те жу, ко ји 
ра до ви ма до но си жи вост и кре та ње. На са мом по чет ку, она 
за др жа ва не у трал ну бе ли ну основ не ма те ри је ко ју обо га ћу
је ак цен ти ма у бо ји са мо у де та љи ма, и то вр ло дис крет но. 
Ути сак на ко ји на во де ове опи пљи ве бе ли не је да се ра ди 
о ин тим ном, ушу шка ном и ду бо ко лич ном све ту оку па ном 
фи ном све тло шћу. Овом ути ску до при но си и са ма ис тан
ча ност по ступ ка ко ји по шту је при ро ду ма те ри ја ла, мо жда 
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ису ви ше. У је дин стве ном сле ду, ре ђа ју се пред на шим очи
ма суп тил ни лич ни за пи си из ре че ни на ве о ма по е ти чан и 
„амор ти зу ју ћи” на чин.

Бе ла ста ни шта и ме ки иглои Ле ле То ма ше вић од раз су ду
бо ко не све сних им пул са. Мо жда су то оа зе си гур но сти са
ме ау тор ке у по ку ша ју ло ци ра ња соп стве них огра ни че ња, а 
сва ка ко је су ду хов ни уз ле ти из ба нал но сти ре ал ног све та. 
Ка ко год да до жи вља ва мо и ту ма чи мо ове ра до ве, они ипак 
нај ви ше од ра жа ва ју при јат не и то пле емо ци је са ме ау тор ке.

Иво на Ра ја чић Ба ран дов ски,  
исто ри чар ка умет но сти

РЕТРОСПЕКТИВА‘ЦРВЕНО’2012/2013,
30. ок то бар

Те о до ра Ста мен ко вић је ро ђе на у Хам бур гу, Не мач кој. За вр
ши ла је основ не сту ди је сли кар ства на Фа кул те ту ли ков них 
умет но сти у Бе о гра ду и тре нут но жи ви у Франк фур ту, у Не
мач кој, где се при пре ма за да ље сту ди је на по љу умет но сти 
пе р фор ман са, за ко ји се опре де ли ла 2012. го ди не. 

Уче ство ва ла је на број ним груп ним из ло жба ма, као и са
мо стал ним, у др жа ви и ино стран ству (са мо стал на из ло жба 
ода бра них ау то по р тре та на Фа кул те ту драм ских умет но сти, 
2012; са мо стал на из ло жба ви деопер фор ман са ZoneRed у 
На му ру, у Бел ги ји, 2013).

Ре тро спек тив на из ло жба до са да шњих ра до ва мла де умет
ни це Те о до ре Ста мен ко вић пред ста вља скуп про је ка та ра
ђе них на ни воу ис тра жи ва ња мо рал них вред но сти чо ве ка 
21. ве ка. По чев ши од сек су ал но сти, као јед не од при мар них 
људ ских осо би на, умет ни ца у свом ра ду па ра лел но при да је 
зна чај и кон зер ва тив но сти, као на мет ну тој фор ми људ ског 
гле да ња на око ли ну, у од но су на се бе и обр ну то. На тај на
чин, она ула зи у сту ди ју основ них аспе ка та лич но сти ко ји 
Мо рал пој мов но до во де у пи та ње.

По ста вља ју ћи не ком па ти бил не људ ске осо би не и те жње у 
ди рек тан од нос, Те о до ра ба зи ра свој рад на ше ми пу бли ка 
– умет ник – пу бли ка, и у ра ду ко ри сти се бе као обје кат ко ји 
ре флек ту је. Та ко, да ју ћи под јед на ку ва жност уну тра шњим 
по ри ви ма, са јед не стра не, а спо ља шњим ути ца ји ма дру
штва са дру ге стра не, њен рад оди ше пре по зна тљи вим исме
ва њем „ком про ми са” ус по ста вље ног из ме ђу ових жи вот них 
фак то ра чо ве ка са Бал ка на да нас.

У по тре би за по сти за њем со ци јал не рав но прав но сти у дру
штву, Те о до ра Ста мен ко вић на ни воу умет нич ког ства ра
ња за ла зи у те ме раз ли чи тих об ли ка дис кри ми на ци је. Пол, 
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старост, сек су ал на ори јен та ци ја, по ре кло, ка ста (кла са), 
имо ви на, је зик, ве ро и спо вест, убе ђе ња, ста во ви и здра вље 
фак то ри су ко ји ути чу на со ци јал ну (не)јед на кост. Та ко, по
чев ши од по зи ци је же на у сре ди ни из ко је умет ни ца до ла зи, 
она по чи ње да ис тра жу је и со ци јал ни по ло жај на ци о нал них 
ма њи на и здрав стве но угро же них и изо ло ва них гру па. 

У све у куп ном ра ду Те о до ре Ста мен ко вић, ва жну уло гу има 
со ци јал ни ан га жман у окви ру дру штве но изо ло ва них гру па. 
У те жњи да ука же на ва жност ме ђу људ ских јед на ко сти, без 
об зи ра на пол, еко ном ски по ло жај, здра вље и дру ге уну тра
шње, као и број не спо ља шње и на мет ну те ути цај не фак то ре, 
Те о до ра у фор му умет но сти ко јом се ба ви уно си је дан но ви 
еле мент: „со ци јал но укљу чи ва ње” пред ста вља глав ни фак
тор у Те о до ри ним по след њим ра до ви ма и по ла зну тач ку у 
бу ду ћим. 

Те о до ра Ста мен ко вић,  
умет ни ца

ТЕОДОРИНАКЊИГА,
14. но вем бар

Те о до ра Ба ла ба но вић је ро ђе на у Па ри зу, где је и за вр ши ла 
гим на зи ју. Од сред ње шко ле, озбиљ но се ба ви цр та њем и 
пи са њем. За упис на Фа кул тет ли ков них умет но сти у Бе о
гра ду при пре ма ла се у ате љеу сли ка ра Жељ ка Тон ши ћа, а 
ди пло ми ра ла је у кла си про фе со ра Зо ра на Ву ко ви ћа. Да нас 
жи ви и ра ди у Бе о гра ду. Има ла је две са мо стал не из ло жбе: у 
свом ате љеу у Но вој Па зо ви и из ло жбу  „Го зба” у Уни вер зи
тет ској би бли о те ци „Све то зар Мар ко вић”, а уче ство ва ла је 
на ви ше груп них из ло жби.У свом ин тим ном сим бо лич ком 
ства ра њу тран сфор ми ше ре чи у сли ке, ис тра жу ју ћи та ко 
раз ли чи те функ ци је је зи ка. Осим сли кар ства, ба ви се пи са
њем, ва ја њем, из ра дом мо за и ка и пе да го шким ра дом. Го во
ри три је зи ка и је дан уни вер зал ни, ви ше ме диј ски, и на ла зи 
иза зов у ко му ни ка бил но сти – у по ку ша ју да не што ка же...

Тре нут но при пре ма пр ву ау тор ску об је кат –књи гу сли кар
ске при ро де ко ја укљу чу је два де сет три свет ска је зи ка, као 
и раз ли чи те на чи не ви зу ел ног чи та ња. Та ко ђе, ак тив но уче
ству је у ор га ни зо ва њу раз ли чи тих кул тур них и умет нич
ких ма ни фе ста ци ја, под пред сед ни ца је Удру же ња ли ков
них пе да го га Ср би је и но вим про јек ти ма про мо ви ше де чи је 
ствара ла штво и ства ра ла штво уоп ште.

Те о до ра Ба ла ба но вић,  
умет ни ца
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Па ска ло ви би о гра фи све до че да је фи ло зоф ра дио та ко што 
би на ко ноп це ис под та ва ни це ока чио мно штво це ду љи ца 
са за пи си ма сво јих иде ја; ње го ва аскет ска со ба ли чи ла је на 
не ка кву фи ло зоф ску џун глу, са ли ја на ма и кро шња ма ис пи
са них ли сти ћа. На сли чан на чин, по став ка Те о до ре Ба ла ба
но вић уво ди нас у ства ра лач ку ра ди о ни цу умет ни це, свет 
лир ских за бе ле шки, ли ков них ети да. Ови ра до ви су гра фич
ки и ко ло ри стич ки све де ни на ми ни мум, а ипак пред ста вља
ју за о кру же но и це ло ви то ре ше ње. Ау тор ка укљу чу је и пу
бли ку у свој ли ков ни хер ба ри јум до во де ћи је у не по сре дан 
су срет са отво ре ним де лом, сво јом сли кар ском бе ле жни цом, 
ви зу ел ном „жи вом” књи гом, не где из ме ђу пи сма и сна.

Дра ган Ран ко вић,  
књи жев ник и књи жар

ДЕЦЕМБАРСКИИЗБОР,
3. де цем бар

Ода бра на скулп тор ска де ла Ђор ђа Ара ли це за из ло жбу „Де
цем бар ски из бор” део су це ло ви те иде је ње го вих ис тра
жи вач ких по ду хва та за по след ње три го ди не (city luggage, 
cityscapes и adlibris), а што об у хва та ви ше ни воа ства ра лач
ке по е ти ке. Ни во ма те ри ја ли за ци је ве зан је за до жи вљај и 
опи пљи вост са мог ма те ри ја ла, те ви дљи вост на чи на из ра де 
скулп ту ра – ва ре ни ме тал пре ву чен про вид ном пла сти фи
ка ци јом; ни во сим бо ли зма, за точ ко ве на ко ји ма се ње го ве 
скулп ту ре нај че шће на ла зе, или пак руч ке, при зи ва ју ћи по
кре тљи вост, пре но си вост или да ле кост; те мат ски ни во, за 
увек при сут ну је дин стве ну при чу ко ја по ве зу је из ло же на де
ла у сво је вр сни ин тер ак тив ни ци клус, ин спи ри сан мо ти вом 
или окру же њем. Та ко су, нај пре жен ска те ла, а по том ур ба
ни про сто ри, спо ме ни ци ар хи тек ту ре, пут не тор бе, књи ге, 
у ства ри, тр о ди мен зи о нал ни асо ци ја тив ни об ли ци ко ји се 
тран сфор ми шу из јед ног мо ти ва у дру ги или из јед не фор
ме у дру гу, ус по ста вља ју ћи рит мич ност ме тал них бло ко ва и 
отво ра, там ног и про зрач ног. Пре ла зе ћи пут ви ђе ног, до жи
вље ног, за пам ће ног, они зба цу ју са се бе све што је су ви шно, 
упи су ју ћи у ма те ри јал оно што им је има нент но, али ни ка
да не за тва ра ју ћи ни ти огра ни ча ва ју ћи скулп ту ру у пот пу
но сти, да ју ћи јој пак ка рак тер „отво ре ног де ла” – од но сно, 
мо гућ ност да је по сма трач „до вр ши” у ди ја ло гу са њом, 
са да тим тек стом. Ара ли ца тран спо ну је мо ну мен тал ност и 
ста ме ност јав них спо ме ни ка кул ту ре, ар хи тек тон ских гра
ђе ви на, кул тур ног на сле ђа у знак, пу тем ли ни је, во лу ме
на, од сја ја ма те ри је, ука зу ју ћи на то да све ство ре но но си 
сво ју суд би ну, окол но сти на стан ка, вред ност по што ва ња и 
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ди вљења, ујед но их спа са ва ју ћи од не ми нов ног про па да ња, 
на гри же но сти вре ме ном, уни шта ва ња.

Да је умет ност Ђор ђа Ара ли це на не ки на чин ан га жо ва на, 
да асо ци ра на од ре ђе не до га ђа је, по ка зу је нам и пре зен то
ва ни део опу са на зван „У част књи ге” (Аd libris) – сво је
вр сни спо ме ник Књи зи, као ар те фак ту, не чем што је вред
но и те шко до ступ но, баш као и са мо зна ње ко је је у њи
ма „чу ва но”. (Ба рем је та кво би ло у сред њем ве ку, ка да су 
нај вред ни је књи ге у ма на сти ри ма би ле ве зи ва не лан ци ма за 
по ли це, те су би ле на зи ва не „око ва не књи ге”.) У отво ре ним, 
спа ко ва ним, на ре ђа ним књи га ма на шег умет ни ка ви ди мо 
Књи гу По ста ња или Ари сто те ло ву књи гу о тај на ма при ро де 
и ве шти на; не ста ле ру ко пи сне ко дек се; мо жда и се ћа ње на 
из го ре ле сред њо ве ков не спи се, ру ко пи се, до ку мен та, књи
ге на ше на ци о нал не би бли о те ке. Ве за но за то, при клад но је 
на ве сти од ло мак из књи ге „Име ру же”, Ум бер та Ека: „...За 
књи гу је до бро да бу де чи та на. Књи га је са зда на од зна ко ва 
ко ји го во ре о дру гим зна ко ви ма, а ови, опет, го во ре о ства ри
ма. Без не чи јег ока што чи та, књи га но си у се би зна ко ве из 
ко јих не на ста ју пој мо ви и, сто га – она је не ма...”. 

Оно што је има нент но де ли ма Ђор ђа Ара ли це, чи ја је ве ли
чи на при ла го ђе на га ле риј ском про сто ру, је сте да су она вр ло 
по доб на за мо ну мен та ли за ци ју, од но сно за мо гућ ност соп
стве ног „уве ћа ња”, у за ви сно сти од на ме ре умет ни ка или 
пак на ру чи о ца, те да, као та кве, мо гу ла ко да се адап ти ра ју 
свим уну тра шњим и спо ља шњим про сто ри ма, оби та ва ју ћи 
у њи ма као сво је вр сна све до чан ства људ ске ци ви ли за ци је.

Дра га на Мар ти но вић,  
мр те о ри је умет но сти и ме ди ја
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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 
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