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KNJIŽEVNOSTIISTINA: 
OBMANA,KOGNICIJAI 

JOŠPONEŠTO
Odnosknjiževnostiiistinejestevelikopitanjefilozofijejošod
kadajePlatonodbaciosaznajnuiedukativnuvrednostknjižev
nosti.Pjesnicisu,tvrdioje,inspiriranimuzama,pišuiznezna
nja,pretvarajusedaznajuasamoobmanjuju,njihoveseistine
nedotičuidejanegosjenesjena,anjihovojedjelovanjeutoli
korazorniještopotičustrastiičitateljimadonosezadovoljstvo.
OvimjePlatonzauvijekutroputknjiževnimantikognitivisti
makojismatrajudajeknjiževnostfikcijska,dakleneistinita,da
nastajekaoplodmašte idajojsvrhanijeprenijeti istinunego
zabavitičitatelje.Stoganemapotrebedananjugledamokaona
kognitivnovrijednu.

Povijesnogledajući,naovajsuizazovuglavnomodgovaralipje
snici,filozofiumnogomanjembroju,noijedniidrugislagali
susedajePlatonnaprostopogriješiokadajeknjiževnostiodu
zeokognitivnuvrijednostitakojuradikalnopostavionasuprot
istini.OdpjesnikapoputKeatsa,ShelleyaiWordswortha,pisa
capoputDickensa,TolstojaiDostojevskog,pasvedovelikana
filozofskemislipoputAristotelaiHegela,književniciifilozofi
strastvenosupobijaliantikognitivističkestavoveipokazivaliu
kojojjemjeriknjiževnostneraskidivopovezanasistinom,ito
onomistinomkojanijedostupnanihladnimmetodamaznanosti
niapstraktnimmetodamafilozofije.RazlogeprotivPlatonovog
proterivanjadajuknjiževnici,anajuverljivijeupravoondakada
sebavefikcijskomknjiževnošću.Tirazloziuglavnomnisuar
gumentativnogtipa,većsenalazeuefektimačitanjaknjiževnih
tekstova.Dakleunačinunakojiknjiževnostutječenakognitiv
ne,emocionalnei imaginativneresursečitalaca.Čakje iknji
ževnostvaralaštvoonihknjiževnika,kaoštojeIsaacBashevis
Singer,kojisuizričitozastupalistavdajeciljknjiževnostidaza
bavi,namnogečitateljeimaladalekodubljiuticaj.Književnost
govoričovjeku,govoriočovjeku,otomekakojebitičovjeki

UVODNA REČ PRIREĐIVAČA
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kojesusvekompleksnostinjegovaiskustvausvijetu.Književ
nost jeprimarnopovezanasasvijetom,onagaotkrivausvim
njegovimslojevimaistogaistinakojunamknjiževnadjelanude
uvelikoprevazilaziznanstvenuistinukojajeuvijekograničena
napojedinačnemomenteistavove.

Naravno,književnikognitivistineniječudoprinosimaginacijei
zanosaknjiževnomestvaralaštvunititvrdedajepredanostknji
ževnosticiljuistinejednakonomeznanosti.Književnostmora
ostavitiprostorazaodstupanjeodstvarnostiizaemocionalnoi
imaginativno,anehladnoiracionalnoprezentiranječinjenicao
svijetu.Notomeunatoč,valjaprepoznatiukojojmjeriupravota
odstupanjaomogućujuknjiževnicimadaizazivajuustaljenesu
dove,dovodeupitanjeprihvaćeneičestonepromišljenesvjeto
nazore,pozivajučitateljenadubljepromišljanjeoproblemimao
kojimagovoreiukonačnici,otvarajunovesfereiskustva.Kroz
načinnakojigovoreosvijetu,književnicinasdovodeupoziciju
izkojeimisamidrugačijegledamonanjegainasvojeiskustvo.
Susretsknjiževnimdjelomomogućujenamdauočimoonošto
nam je promaknulo, shvatimo da sumožda neki naši stavovi
bili pogrešni, revidiramo sudove koje smo imali i produbimo
spoznajekojesmoimali.

Platonjepogriješioikadajeknjiževnostvaralaštvouvjetovao
inspiracijommuza imnogi su velikani pisane riječi insistirali
nautemeljenostinjihovastvaralaštvaustvarnomesvijetu.„In
ventingfromexperience”–invencijanaosnovuiskustva–stva
ralački jeprincipErnestaHemingvejakoji postavljapitanjeo
dvojnomstatusuumetničkeproze;njenojukorenjenostiupišče
vomživotnomiskustvukaoodlučujućemformativnomuticaju
sjedne,injenojutemeljenostinamimetičkompredstavljanjus
drugestrane.Ovajprincipporekloizmišljenogtražiustvarnosti
timeštoukazujenaderivativnupriroduinvencije.Rečin ven ci
ja, označiteljza„stvaranje”i„mentalnoosmišljavanje”,uovom
sekontekstumože shvatiti kao sinonimsa rečju „originalno”,
čijejeznačenjetakođedvosmisleno,akoimamonaumunjenu
upotrebuupoetikamasrednjegveka („onošto jepostojalood
samogpočetka”)injenumodernuimplikaciju–„neizveden,iz
prve ruke”).UHemingvejevom tumačenju, invencija je i ono
što jeoduvekpostojalo, ionoštose iznovaotkrivakaonovo:
dakle,ponavljanjeiskustvaunjegovomfikcijskomodrazu.Kao
štosuiDavidHumeiReneDescartestvrdili,imaginacijanikada
nemožeprevazićielementeiskustva.Ondapak,kadaseumu
svojemnastojanjudadođedoznanjaipakuzdigneiznadgranica
iskustva,dotičeseonihnajelementarnijihaliinajkompleksnijih
životnihpitanjakojaKantnazivaantinomijama,akojasetiču
slobode,besmrtnosti,Bogaisameprirodejastva.Nisuliupra
vototemekojesuseuvijekiznovaocrtavaleuknjiževnostiiu
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onimdjelimakojimasečitateljiokrećuočekujući,ispravno,da
unjimanađubaremnekeodgovorenavelikaživotnapitanja?

UovojseidejikrijejošjednaPlatonovapogreška.Usvojemje
ogorčenom napadu na kognitivnu vrijednost književnosti Pla
tonpretpostaviopasivnog,nerefleksivnogčitatelja,kojinapro
stoupijaipoistovjećujesesonimočemupjesnicigovore.No
takavjestavsporaniuvelikojmjerizanemarujeaktivnuulogu
kojučitateljimaprisuretusknjiževnimdjelom.Naravno,time
seotvaracijelinizfilozofskihproblemaodoseguiulozičitate
ljevogangažmananesamourecepcijidjelanegoiunjegovom
stvaranju.Ovogaputatasmopitanjazanemarilikakobismose
usredotočili na samog ’protjeranog pjesnika’ i omogućili mu
daseuzdignuteglavevratiuidealnudržavuiponovnozauzme
svojemjestomeđuedukatorima.

Dakle, radovi predstavljeni u ovom tematu uglavnom dijele
uvjerenjeoepistemičkojvrijednostiknjiževnosti.Autorkeiau
toriokupljeniovdjeizravnoilineizravnopolemizirajusPlato
nom,analizirajuknjiževnostopćenitoiknjiževnadjelapojedi
načnopokazujućinakojesvenačineistinamožebitisadržanau
književnostiikojimsvemetodamaistilskimfiguramaknjiževni
umjetniciraspolažudabijuprenijeličitateljima.Nadamoseda
ćemoovimtematomukazatinasloženost rasprave,doprinijeti
aktualnimipotaknutidaljnjaistraživanja,podignutisvijestova
žnostiknjiževnostizacjelokupnoobrazovanjeimoralnirazvoj
pojedinacatepokazatiidokazatineizostavnomjestokojeknji
ževnostimaimoraimatiudruštvukojevrednujeznanjeiistinu.

drVladislavaGordićPetković 
drAleksandarPrnjat 

drIrisVidmar



14

Sve u či liš te u Ri je ci, Filozofski fakultet –  
Od sjek za fi lo zo fi ju, Ri je ka, Hr vat ska

DOI 10.5937/kultura1443014V
      UDK 82.0:159.9 

        82.0:1 
                 82.0:165.72

originalan naučni rad

ISTINEITRIVIJALNOSTI 
KNJIŽEVNIHDJELA

Sažetak: Te melj no po la ziš te u ra du jest stav pre ma ko jem je knji žev nost 
kog ni tiv no vri jed na, u smi slu da nu di od re đe ne kog ni tiv ne do bit ke či ta
te lji ma. Ovaj se stav – ko jeg na zi vam in tu i tiv nim sta vom o kog ni tiv noj 
di men zi ji umjet no sti – bra ni ob zi rom na je dan vr lo spe ci fi čan pri go vor 
pre ma ko jem knji žev nost nu di sa mo one spo zna je ko je su či ta te lji ma već 
po zna te, zbog če ga je ona kog ni tiv no tri vi jal na. Ovaj pri go vor – ko jeg 
na zi vam ar gu men tom iz kog ni tiv ne po zna to sti – ana li zi ra se sa sta ja
liš ta epi ste mo lo gi je, a ne, kao što je obič no slu čaj u knji žev noj este ti ci, 
este ti ke. Ana li za po ka zu je da po sto je zna čaj ni kog ni tiv ni do bi ci ko ji su 
nam do stup ni čak i u slu ča ju onih dje la ko ja nu de spo zna je s ko ji ma 
smo već upo zna ti.

Ključne riječi: ar gu ment iz tri vi jal no sti, kog ni tiv na vri jed nost 
književno sti, ra zu mi je va nje

Kog ni tiv ni do pri no si knji žev no sti

AmyMullinpisalajeotomekakoumjetnostmožedoprinijeti
ciljevimafeminizma,usmisludaosvješćujedruštvoonačinuna
kojisuženeudruštvupercipirane,otomekakosedruštvopre
manjimaponašaikojaočekivanjaimnameće,kaoiotomekoja
njihovaponašanjasankcionira1.TeorijskistavkojegajeMullin
naprimjerufeminizmaiumjetnostiželjelaobranitijestonošto
ćuzvatiin tu i tiv nim sta vom o kog ni tiv noj di men zi ji umjet no sti: 
umjetnost namgovori nešto o svijetu i čovjeku, nešto što za
dovoljavaepistemičkekriterijeopravdanoga i istinitogavjero
vanja,zbogčegamožemonaknjiževnostgledatikaona izvor

1 Mullin,A.(2000)Art,Understanding,andPoliticalChange,Hypa tiano.15,
3,pp.113139.

IRIS VIDMAR
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znanja i zbogčegamožemo tvrditida izknjiževnihdjelauči
moosvijetuičovjeku.Književnadjelaotkrivajunamčinjenice,
nudenaminformacije,pokazujunamkakoseodređeniprocesi
događaju,koji ihuvjetiomogućuju,dokojihposljedicadovo
de,pokazujunamaspektesocijalnihpraksi,institucija,ljudskih
odnosa, psiholoških procesa, moralnih dilema, emocionalnih
procesa2.

Mullinjemeđutimišlaikorakdalje,utolikoštojetvrdilakako
sebaremponekadmožedogoditidasusretsumjetničkimdjelom
rezultirapromjenamaustavovima,očekivanjimapaiponašanji
mapojedincadokojihdolazinakonštopojedinacposredstvom
umjetničkihdjelaosvijestiodređeneaspektesituacijaokojima
djelogovori.Umjetničkonamdjelonemoranužnoprenijetiod
ređenepropozicijskespoznajevećmožedovestidotogadapro
dubimospoznajekojeimamo,promijenimostavove,razvijemo
svjesnostoodređenimproblemimailiaspektimadruštvakojisu
nam prije izmicali. Najčešće se ovakav stav dovodi u vezu s
moralnimrazvojemčitatelja;idejajedaposredstvomumjetnosti
publika razvija injeguje svojmoralni senzibilitet,produbljuje
znanjeomoralnimnačelimakojaimaipostajeoplemenjenimo
ralnidjelatnik.Mullinje,opravdano,skeptičnapopitanjutoga
može li se predvidjeti da će susret s određenimdjelomzaista
dovestidomoralnograzvoja,novažnojeprimijetitistavprema
kojemčinjenicadanamdjeloneštogovoriosvijetumožedo
vestidotogadaisamapublikatoosvijestiizbogtogarevidira
svojestavove,načelaiponašanja.

Filozofikojidijeleovupočetnu intuiciju sMullinnazivaju se
estetskimkognitivistima,aobziromdaćuovdjegovoritiprven
stvenooknjiževnimdjelima,mojećetemeljnopolazištebitite
zaoknjiževnostikaooizvoruznanja,podčimećupodrazumije
vatinesamočinjenicudaizknjiževnostimožemoneštodirektno
naučitiosvijetu,negoičinjenicudaknjiževnostmožedjelovati
nanaškognitivni,emocionalniilimoralniaparatnanačindaon
postajerafiniraniji.Tonamomogućujedaformuliramodrugači
jepogledenaživotnoiskustvoisvijet,dođemodoboljeguvida
uspecifičneokolnostikojeodređujunašeiskustvo,interakcijus
drugimljudimaiopćenitonašpoložajusvijetu.Uovomjeslu
čajukognitivnidoprinosindirektanzatoštonamknjiževnostne
nudigotovespoznajenegoutječenanašukognitivnuekonomiju

2 Zapotaknutiovuintuiciju,dovoljnojeuzetijedanprimjer,poputknjiževnog
opusaWilliamaFaulkneraisagledatinačinnakojionportretirakulturu,so
cijalne,ekonomske,političkeiideološkeaspekteameričkogjuga,obrascera
snediskriminacije,utjecajtakvihobrazacanapojedince,osjećajpripadnosti
zajedniciipsihološkastanjapojedinacakojiživeutakvojzajednici.
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ikonceptekoje imamonaraspolaganjuzaprosuđivanje ipro
mišljanjeostvarima.3

Ovako definiran, književni kognitivizam naprosto inzistira na
stavudajeknjiževnostkognitivnovrijedna,ito,kaoštosmovi
djeli,takoštodirektnonudičitateljuinformacije,činjenice,alii
indirektno,nanačindaomogućujekognitivnosazrijevanje,pro
dubljivanjepostojećegznanja,rafiniranjemoralnogsenzibiliteta
islično.Jednostavnostiradi,unastavkućugovoritiodirektnom
iindirektnomkognitivnomučinku.

Pitanjekojesenamećejestsljedeće:kojajevezaovekognitiv
nedimenzijeknjiževnogumjetničkogdjelainjegoveestetske/
umjetničkevrijednosti?4Iakosejaovdjenećubavitiovimpita
njem,važnojeukazatinasljedećedvijetezekoje,tradicionalno,
čineosnovicuknjiževnogakognitivizma.Premaprvoj, episte
mološkojtezi,književnasudjelakognitivnovrijedna,nanačin
kakosmotoprethodnoobjasnili.Premadrugojtezi,takozvanoj
estetskojtezi,takognitivnadimenzijauvjetujeilidoprinosisve
ukupnoj estetskoj vrijednosti djela, odnosno činjenicadanam
djelo prenosi netrivijalno znanje barem ponekad jest estetski
relevantno5.Negiratijednuodovedvijetezeilinjihobjeznači
prihvatitinekioblikknjiževnogantikognitivizma.Ovdjećuse
posebnobavitionimtipomantikognitivistakojinegiraepiste
mološkutezuitotakodanegiraonoštosmonazvaliintuitivnim
stavom o kognitivnoj dimenziji književnosti6. Ono čemu pri

3 UzmimozaprimjerpjesmuWilliamaBlakeaTi gar.KljučnopitanjekojeBla
keovdjeotvarajestproblemzla:izstrofeustrofuBlakepropitkujeontološko
podrijetlozla,dabiupretposljednjojstrofipostavioključnuhipotezu:jeli
tvoracdobra–Bog–ujedno i tvorac zla?Tezakojuknjiževnikognitivist
zastupajestdaseususretusovompjesmomisamčitatelj,ukolikojereflek
tivaniosjetljivnatemeiproblemekojeonaotvara,morazapitatipitanjakoja
Blakeotvarairazmotritiimplikacijenjegovihstavova,štomožedovestido
togadaonsamrevidirastavovekojeima.

4 Kaoštoćebitijasno,ovdjeneželimulazitiuproblemodnosaumjetničkihi
estetskihsvojstava,nitiodgovaratinapitanjejesuliprimjericekognitivnai
ekspresivnasvojstvapodskupumjetničkihiliestetskih.Iakosuovosvakako
ključnapitanjaknjiževneestetike,ovdjeseželimbavitiisključivokognitiv
nomdimenzijomknjiževnosti,neulazećiudaljnjeraspraveotomekojaje
njezinaulogailifunkcijauukupnojestetskojvrijednosti.

5 U ovoj formulaciji prvenstveno slijedim Berysa Gauta (Gaut, B.Art and
Knowledge,in:The Ox ford Hand bo ok of Aest he tics,ed.LevinsonJ.(2005),
Oxford University Press, pp. 436450), no on nije jedini kognitivist koji
estetskuvrijednostuvjetujekognitivnom.

6 Antikognitivistmoženarazličitenačinenapastikakoepistemološku, tako
iestetskutezu,kaoinjihovukonjunkciju.Nabrojatisvevarijantekojeanti
kognitivizammožepoprimitipremašujetemuovograda,novažnojeuočiti
daantikognitvistimanaraspolaganjunekolikoprigovora,primjerice,može,
poputPlatona,tvrditidasuumjetniciepistemološkinepouzdaniilipoputLa
marquea,tvrditidaprocjenakognitivnedimenzijenijesastavnidioknjižev
nogiskustvaivrednovanja(daklenegiratiestetskutezu).
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marnotežimjestdetaljnijeistražitiintuitivnistavokognitivnoj
dimenziji književnosti: što je to štonamknjiževnostgovorio
svijetuikojijeepistemičkistatustoga?

Baremjedanrazlogzbogkojegjepotrebnodetaljnijeanalizirati
vezuizmeđuonogaštonamknjiževnodjelogovoriosvijetui
onogaštojeusvijetujestprigovorkojisečestoupućujeintuitiv
nomstavuodstraneknjiževnihantikognitivista,apremakojem
namknjiževnostnegovoriništaštovećneznamo.Ovajćupri
govorzvatite zom iz kog ni tiv ne po zna to sti.Važnojeovdjeuočiti
daantikognitivistkojizastupaovu te zunetvrdidajeonošto
književnostgovoriosvijetuneistinito,pogrešnoilinanekidrugi
načinepistemičkinepouzdano,većnaprostotvrdidanamjeveć
poznato7. Iz tog razloga, književnost nemože biti kognitivno
relevantna,iakonaravnotoneznačidaonanemadrugihvrijed
nosti(primjericeekspresivnu,estetskuiliumjetničku).Pitanjeje
daklekako,usvijetluovogprigovora,spasitinašpočetni,intu
itivnistavokognitivnojdimenzijiknjiževnostiipokazatidauz
estetskuiumjetničku,književnostimaikognitivnudimenziju.

Ar gu ment iz kog ni tiv ne po zna to sti (AKP)

Nekolikojevarijantiargumentaizkognitivnepoznatosti.Ras
pravljajućionjemu,JohnGibsonvezujegauzmimetičkoshva
ćanjeumjetnosti,premakojemumjetnikdržiogledaloukojem
sesvijetreflektira.Noproblemještoutomslučajuumjetnost
„nemoženištavišedolistavitiprednasvizijesvijetaskojima
smovećuvelikojmjeriupoznati…književnaprezentacijanašeg
svijetamožebitibriljantnoestetskopostignuće,aliukonačnici
jetoslikapotpunopoznatogteritorija”8.

Noel Carroll argument iz kognitivne poznatosti razrađuje u
terminimakognitivnebanalnosti:

Idejajedasuznačajneistinezakojemnogitvrdedaumjetnost
iknjiževnostpružaju–odnosno,općeniteistineoživotu,obič
noimplicirane…uglavnomtrivijalne…Uusporedbisprirod
nimisocijalnimznanostima,umjetnostiknjiževnostnestvaraju
novoznanje;nedovodedootkrića.Onereciklirajuistinekoje
većznamo.Posljedično,obziromdanemasmisla tvrditida iz

7 Zaprigovorantikognitivitaoepistemološkojpouzdanostiautoraknjiževnog
djelavideti:Vidmar,I.(2012)Plato’sIonintheContextofLiteraryCogni
tivism,Gla snik za Druš tve ne Na u ke,br.4,Fakultetzatrgovinuibankarstvo
Alfauniverziteta,str.111152.

8 Gibson,J.(2003)BetweenTruthandTriviality,Bri tish Jo u r nal of Aest he tics,
no.43,OxfordJournals,p.226.
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književnostiiumjetnostiljudiučetruizmekojevećznaju,nema
bašsmislaumjetnostzvatiedukativnom.9

Najpoznatiju formulaciju argumenta iz kognitivne poznatosti
ponudio je Jerome Stolnitz, koji ga vezuje uz ono što naziva
kognitivnomtrivijalnošću.Osnovnaje idejadanamknjiževna
djelanemogurećiništanovogaosvijetu,ništaštovećnezna
monatemeljuosobnogaiskustva.Komentirajućistavknjižev
nogakritičarapremakojemnamEdipovasudbinaomogućujeda
shvatimodapostojirazlikaizmeđubivanja,činjenjairazumije
vanja,Stolnitzpiše:

Edip je svakakodjelovaobez razumijevanja i nakraju je to i
uvidio.Noimiostalismotočinili,većinuvremena.Manjeje
vjerojatnodaonikojisučitalidramu(…)nisutuistinunaučili
prethodno,pocijenusvojevlastite,manjedramatičneboli10.

Sadakadasmopredstavilinekolikorazličitihformulacijaargu
menta izkognitivnepoznatosti,možemo lakše razumjetizbog
čegajeonproblemzasveonekojivrijednostknjiževnostiteme
ljenanjenojkognitivnojvrijednosti,bilousmisludasuestet
skivrijednasamoonadjelakojasukognitivnovrijedna,bilou
smisludajekognitivnavrijednostjednaodvrijednostidjelakoja
ukonačnicidoprinosisveukupnojestetskojvrijednosti.Ukoli
ko se vrijednost književnih umjetničkih djela barem djelomi
cetemeljinakognitivnojvrijednostikojuonaimaju(daklena
njihovojsposobnostidanasnaučenečemnovom),tadanjihov
kognitivnidoprinosmorabitijedinstvenizaistavrijedan,ane
trivijalan. Kognitivni doprinos književnosti, drugim riječima,
morazaistanuditičitateljimaneštonovo,neštoštoonisamijoš
neznaju,inačesudjelabezvrijedna.

Dva su načina rješavanja ovogproblema; estetski i epistemo
loški. Zastupnici estetskoga načina nastoje pokazati da se tri
vijalnostbrišeoriginalnošću,usmisludaonoštonamjezaista
važnozaprocjenudjelanijetrivijalnostilinetrivijalnostonoga
štonamdjelogovoriilipokazuje,većnačinnakojijeautordjela
iskoristioestetskaiumjetničkasredstvadabiprenioodređenu
poruku11.Ovajjeodgovorsvakakovrijedansastajalištaesteti

9 Carroll,N.(2002)TheWheelofVirtue:Art,Literature,andMoralKnowled
ge,Jo ur nal of Aest he tics and Art Cri ti cism60,1,Wileyy,pp.3–26.

10Stolnitz,J.(1992)OntheCognitiveTrivialityofArt,inAest he tics and the 
Phi lo sophy of Art, eds.Lamarque, P. andOlsen, S.H. (2004),Blackwell, 
p.337343.

11PeterLamarqueprimjerice tvrdi,vezanozaanalizuDickensonova romana
Naš za jed nič ki pri ja telj:„Ukolikopokušamoizvućiistinuosvijetuizovoga,
istinukojajeneovisnaofikcijskimpartikularnostima,poput„Novackvari”
tada smo ponovno suočeni s banalnošću.Tema o koruptivnojmoći novca
nebrojenojeputaobrađenauknjiževnosti,ineplauzibilnojepretpostavitida
jevrijednostDickensovaromanauprezentacijioveotrcaneistine.Vrijednost
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ke,utolikoštouvažavanekaodključnihsvojstavaumjetničkog
stvaranjazbogkojihvrednujemoumjetničkodjelo,kaošto su
kreativnostioriginalnostautoratenačinnakojikoristiumjet
ničketehnikezaprikaztemekojuprikazuje12.Noproblemtri
vijalnostitimenijeizbjegnutnaepistemološkojrazini;onošto
želimpokazati jest da 1) književna djela koja se oslanjaju na
onoštonamjepoznatonisutrivijalnai2)postojeznačajnikog
nitivnidobicikojisemoguostvaritiunatočtomeštonamdjela
pokazujuonoštojepoznato.Iztograzloga,mojćeodgovorna
trivijalnostbitiepistemološki.

Najlakšiinajbržinačindasepokaže(i)jestdasetvrdi,ispravno,
da jenaprostonemogućedaknjiževnodjelonenudibašništa
novoga čitateljima. Jednostavan je odgovor naStolnitzov pri
govornaprostotvrditidaknjiževnadjela,akoseponekadibave
onimeštonamjepoznato,nečinetostalno,stogaihnemožemo
univerzalnookarakteriziratikaotrivijalna.Uzto,pitanjetogaje
liodređenistavtrivijalanuvelikećeovisitiotomekojeznanje
imačitatelj.Čakinapredteorijskojrazini,tezaotrivijalnostije
prejaka;nitidjelauvijekpokazujuonoštonamjepoznatoniti
namgovoreonoštojetrivijalno.

Zastupnici epistemološkoga načina kojem ćemo se ovdje pri
klonitinastojeublažiti trivijalnostpokazujućida je takav stav
prejak iznekoliko razloga. IGibson iCarrollu svojimsu ra
dovimapokazalidačinjenicadanamknjiževnostnudineštosa
čimesmovećupoznatineznačidanenudiinekedrugevrste
kognitivnogdobitka;njihovimćemose rješenjembavitinešto
kasnije.ZasadajevažnouočitidasamoStolnitzpromičetezu
otrivijalnostisnamjeromdapokažedajeknjiževnostupotpu
nosti  neadekvatnimehanizamspoznaje.Odgovoriti naovako
formuliraniprigovortemeljnijeizazovknjiževnomkognitivisti.

Da bismo pokazali ispravnost epistemološkoga odgovora, de
taljnije ćemoproučiti argument iz kognitivne poznatosti.Moj
jeprijedlogdaseraspoznajučetirimogućačitanjaargumenta,
svakoodkojegaukazujenajedanvidproblema.Odgovarajući
nasvakoodovihčitanja,nesamodaćemopokazatidajeknji
ževniantikognitivistukrivu,veććemododatnopokazatikoliko
jeknjiževnostkognitivnovrijedna.

Dakle, argument iz kognitivne poznatostimože se shvatiti na
jedanodovihnačina:

romanaproizlaziiztogakakojetemarazrađena,aneizsamoggologpropo
zicijskogsadržajateme”(Lamarque,P.(2009)The Phi lo sophy of Li te ra tu re,
BlackwellPublishing,str.239).

12Kieran,M.(2005)Re ve a ling Art,Routledge.(posebnopoglavlje1i2)nudi
teorijuotomekakoovasvojstvagenerirajuumjetničkuvrijednost.
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AKP1:čitateljivećznaju istinekojesusadržaneuknjižev
nosti;

AKP2:čitateljimogunaučitiistinesadržaneuknjiževnostina
nekedrugenačine;

AKP3:istinekojemožemodobitiizknjiževnostisunamdo
bropoznate,tolikodasutrivijalne;

AKP4:čitateljimorajupristupitidjelusodređenimpredzna
njem,morajuunijetinekoznanjeudjelo,dabiuprocesučita
njakognitivnoprofitirali.

PogledajmonajprijeAKP4kojomsetvrdineštodrugačijenego
sAKP13,ali seponekadAKPmože interpretiratikaoAKP4.
Idejajedakledačitateljmorapristupitidjelusodređenimpred
znanjemdabimogaopratitiradnjuiizvući‘poruku’djela.Pri
mjerice,dabinetkomogaozaistarazumjetiZlo čin i ka znu,on
unaprijedmoraznatidajeubojstvološe,inačemuRaskoljniko
vamoralnadilema,kaoniopravdanjekojenavodizaubojstvo,
neće imati smisla. Međutim, ukoliko čitatelj unaprijed mora
znatidajeubojstvološe,ondajeupitnokojesetoetičkonače
lomoženaučitiizdjela,odnosnoštodjelonudiukognitivnom
smislu.Nasličannačin,primjerice,Faulkneroviromaninemo
gubitiizvorinformacijaoameričkomjužnjačkomrobovlasnič
komsistemu i rasizmu, jer čitatelj tounaprijedmora znati da
bimogaopratiti radnju.Činisedakledanamnitiknjiževnost
općenito,aniknjiževnadjelapojedinačnonemogurećiništašto
većunaprijedneznamo.Govorenamsamoonoštovećznamoi
utomsusmislukognitivnotrivijalna,iakonaravnomogusvojim
estetskimsvojstvimagenerirati iznimnoestetskozadovoljstvo.
Noononikadanećebitirezultatkognitivnedimenzijedjela.

ŠtojesatezamaAKP13?Važnojeprimijetitidasvakaodnjih
predstavljaproblemzaknjiževnikognitivizamunjegovomnaj
radikalnijem smislu.AKP1 (čitatelji već znaju istine koje su
sadržaneuknjiževnosti)negiraepistemološkutezuknjiževnog
kognitivizma,AKP2 (čitatelji mogu naučiti istine sadržane u
književnostinanekedrugenačine)negirajedinstvenidoprinos
književnostizanašspoznajniaparat,aAKP3(istinekojemo
žemodobitiizknjiževnostisunamdobropoznate,tolikodasu
trivijalne)dodatnoradikaliziraantikognitivističkistavtimešto
nesamonegiraepistemološkutezu(kaoiAKP1)negododatno
umanjujespoznajneaspektekojipostojeuknjiževnosti.Suvre
menisuepistemolozijasnopokazalidanisusveistinejednako
vrijedneidaspoznavaocimorajuizbjegavatitrivijalneistine13.
Noako jeknjiževnost izvorsamotakvih istina,onda jezaista

13Videti, primjerice:Kvanvig, J. (2008) PointlessTruth, Mid west Stu di es in 
Phi lo sophy,32,1,pp.199212.
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teškovidjetizbogčegabismojuvrednovalinanačinnakojito
činimo.Usvakomslučaju,epistemološkatezanemožepodupri
jetiestetskutezuiknjiževnikognitivizamusvomnajradikalni
jemoblikunijeodrživ.

Problemnijeništamanjinizaonekognitivistekojiseneobve
zujunužnonaprihvaćanjeestetsketeze,dakleonekojiinzisti
raju na kognitivnoj vrijednosti književnosti a da ju pritomne
činenužnomzaestetskuvrijednost.Epistemološkomtezomse
želi rećidanamknjiževnostdajenovespoznaje inoveuvide,
produbljujerazumijevanjeiomogućujeboljekognitivnozahva
ćanjesvijeta.Noakojesvetovećpoznato,dostupnokrozdruge
izvorepačaki trivijalno, tada izgledada jeepistemološkadi
menzijadjelavrlosiromašna.Onoštoželimojestpokazatidaje
književnostepistemološkivrijedanizvorznanja,anetrivijalno
neinformativanarhivtrivijalnihistinakojevećznamo.Dabismo
daklespasiliepistemološkutezu,moramopokazatineopravda
nostsvihnjezinihtumačenja(AKP14).

Jed no stav no rje še nje: osvje tlje nje i  
kog ni tiv no učvrš ći va nje

Jednostavnorješenjezaargumentizkognitivnepoznatostijest
tvrditi da, čak i akonamdjela pokazujunešto štoveć znamo
(AKP1),štojedostupnoizdrugihizvora(AKP2),štoje trivi
jalno(AKP4),ilijepotrebnoznatiunaprijed(AKP4)toipakne
značidanamnemogupritomponuditiineštonovo.Ovajstav
braneonikojizastupajutezuo‘osvjetljenju’,međukojimasu
najpoznatiji IlhamDilman iMatthewKieran14.Komentirajući
umjetničko stvaralaštvo Goye, posebno njegovu seriju What 
mo re can we do?,Kieranističe:

Užasratajeneštoočemuuglavnomznamomnogo.Znamoda
uključujepatnju,okrutnost ibesmislenouništavanježivota.U
određenomnamsmisluGoyazaistanegovoriništaštovećne
znamo.Aipak,njegovaserijanaživopisan,eksplicitanidirek
tannačinstavljauprviplanonosačimeseobičnoneželimosu
očiti,tjerajućinasdaseusredotočimonakrvoproliće,okrutnost
iuništavanjekojeratuključuje,darazmišljamootome…Djela
moguprivućinašupažnjupremastvarimakojenepromišljeno
uzimamozdravozagotovoibavećisenjimaonanammogupo

14VidiDilman (Dilman, I. (1995)Art andReality: SomeReflections on the
Arts,Phi lo sop hi cal In ve sti ga ti onsno.18,3,pp.264280)iKieran(nav.dje
lo).Sličanstavosposobnostiumjetničkihdjelanarativneumjetnostibranili
suVidmar iBaccarinikoji seposebnousredotočujunadistinkciju između
pružanjačinjeničnihinformacijaiopisaipružanjačinjeničnihopisana„po
sebnouključivalački iliosvješčivalačkinačin”kojidovodidokognitivnog
dobitka(videti:Vidmar,I.iBaccarini,E.(2010)Art,Knowledge,andTesti
mony,Synthe sis Phi lo sop hi ca.25,2,p.333348).
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kazatiilinasmogupodsjetitinanašupravuprirodu,natoštoje
ljudskostikakobismonatotrebaliodgovoriti.

SličanstavbraniiDilmankojismatradanamdobraumjetnost
govorineštoostvarnomsvijetu.Obziromdagovorimooistini
kojajesadržanauromanu,iotomedatuistinumožemonaučiti,
tvrdiDilman,moramoobjasnitikojajevezaizmeđuonogašto
čitamou romanu i našega svijeta, odnosno različitih aspekata
ljudskogaživota.PremaDilmanu,„Ovuvezumožemoobjasni
ti takodakažemodaonazrcali stvarnost,dapojašnjavaneke
njezineaspekteilidanamdajejasnijipoglednasvijetodonoga
kojeg smo prethodno zauzeli obzirom na naše iskustvo svije
ta“15.Samačinjenicadaumjetnostgovoriostvarimasakojima
smoupoznatiiomogućujecijelukognitivnutransakciju.Ukoli
kojeautoruspješanuonomeočemupiše,omogućujenamda
vidimoneštopoznatoustvarnomživotuna jasnijinačinnego
štotovidimounašimstvarniminterakcijama…Iztogaučimo
zatoštonamsadadajeiličinipristupačnimonoštoznamoali
nismouspijevalividjeti,onosačimesmosesusretalialinismo
uočavalinijanse.16

Vidimodakledazastupnicitezeosvjetljenjadržekakojeupravo
AKP4preduvjetdabičitateljostvarioodređenikognitivnidobi
tak.Nojošjeivažnijisljedećikorak,nakojeminzistirajuautori
kojizagovarajutezupremakojojumjetnost(aposebnonarativ
na)omogućujekognitivnoučvršćivanje.Ovdjećemopredstavi
tidvanačinanakojiknjiževnostmožedovestidokognitivnog
učvršćivanja.Uobaslučaja,idejajedaznanjekojačitateljunosi
udjelo,prvenstvenoznanjeomoralnimčinjenicamaiemocija
ma,postajeprodubljeno,obuhvaćakompleksnijeaspektemoral
nihiemocionalnih(psiholoških)reakcijaštoukonačnicidovodi
doboljegrazumijevanjasvijetailjudskogaiskustvausvijetui
omogućuječitateljudatakvespoznajeprimijeniunovimsitua
cijamausvojojinterakcijisljudima.

NoelCarrollformuliraojeteorijuokognitivnomučinkuknjižev
nostikojasetemeljinapojmurazjašnjavanja(cla ri fi ca ti o nism).
Ovdjenijeriječodobivanjunovihčinjenica inovihspoznaja,
većoprodubljivanjuonogaštovećznamo,aštojemogućeupra
vo zato što namdjelo predstavlja i daje na razmatranje istine
kojesunamvećpoznate,noteistinepredstavljaukontekstimai
slučajevimaskojimanismoupoznati:

Možda ćemou susretu s narativommorati reorganizirati hije
rarhijskiporedaknašihmoralnihkategorijaipremisa,iliihin
terpretiratiusvijetlunovihparadigmi i teškihslučajeva, ilina

15Dilman,nav.djelo,str.265.
16Isto,str.269270.



23

IRIS VIDMAR

drugačijinačinklasificiratifenomeneskojimasmovećupoznati
–svejetoneštonaštobinasmogaopotaknutifeminističkiautor
kojimožepokazatinepravduuonimslučajevimaukojimasmo
miprethodnovidjelisamouobičajenostanjestvari17.

JohnGibsontakođerseoslanjanaidejuokognitivnomučvršći
vanju18.Premanjemu,pojamznanja(usmislupropozicijskeisti
ne)nezatvarajazkojipostojiizmeđuumaisvijeta;vrločesto,
toštoneštoznamonijedovoljnodaobuhvatisveonoštoimanje
znanjazahtijevaodnas.Primjerice,toštoznamodanetkopati
nepovlačidazaistarazumijemo,odnosno,uGibsonovimtermi
nima,dasmoosvijestilizahtjevekojetoznanjepredstavljapred
nas.Upravojeknjiževnostdobrautomedanamomogućitakvo
osvješćivanje.

Nebrojenojeprimjerakojipokazujuovakavkognitivniučinak.
VećsmospomenuliMullininjezinutezuofeminističkojumjet
nostiipokazalismonakojinačinBlakeovTi garpotičepitanjao
ontološkojkategorizacijizla.Promišljanjeotimpitanjimamože
dovestidorazjašnjavanjasamogkonceptazatoštostavljačitate
ljausituacijuizkojenazlogledadrugačijenoštojetočiniopri
je.Jedanodprimjeraknjiževnihdjelakojerazjašnjavapojmove
jestShakespeareovKralj Le ar.Jednoodcentralnihpitanjadjela
jestpitanjemotivaitogakakoonidovodedopostupaka:zašto
kraljLear tražidokaze ljubaviod svojihkćeri, zaštoodlučuje
podijelitikraljevstvonatimosnovama,zaštoKordelijanenudi
dokazesvojeljubavi–samosunekaodpitanjakojageneriraju
radnju.Noonoštojezanimljivouovomkontekstujesttokako
svakiodtihpostupakadovodidoodređenihposljedica.Nataj
način, Shakespeare otvara pitanje kauzaliteta i pokazuje kako
postupcizakojesmosamiodgovornimogudovestidotogada
nanasdjelujupogubno.CollinMcGinnanaliziralikkraljaLeara
tvrdećikakoonpokazujeukojojjemjeriracionalnoponašanje
podložnoneracionalnim,nejasnimičestoneobjašnjivimsilama
koje upravljaju pojedincima i vrlo često ostaju skrivene pred
samimpojedincem(dovodećitakoupitanjemogućnostznanja
vlastitihmotiva)idrugimljudima(štootvarapitanjemožemoli
uopćeikadaznatištodrugiljudimisleizaštoneštočine)19.

17Carroll,N.Art,Narrative,andMoralUnderstandinginAest he tics and Et hics; 
Es says at the In ter sec tion,ed.Levinson,J.(1998),Cambridge,Cambridge
UniversityPress,p.142.

18Gibson,J.(2003)BetweenTruthandTriviality,Bri tish Jo u r nal of Aest he tics,
no.43,OxfordJournals,pp.224237.

19Ova se idejamožebraniti ne samonanačindakažemodačitatelj,putem
imaginativneuključenostiulikoveinjihovepostupkedolazidotogadapro
dubljuje svoje poimanjeokauzalitetu, nego i iz perspektiveShakespearea
kojiprekolikakraljaLeareaistražujenačinefunkcioniranjaljudskogauma.
Iz tog je razloga uShakespeareovimdjelima tako čestmotiv ludila i sna;
onoštonjegazanimajepitanjekakosetastanjaodnosepremaumuijastvu:
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Kralj Le arpropitkujeimoralnanačela,nudećipotencijalzanji
hovo bolje i produbljeno razumijevanje.OdnosKraljaLearea
premanjegovimkćerimapokazujerazličiteaspektekojeodnos
otackćimože poprimiti, pri čemuShakespeare otvara pitanje
roditeljskihobavezapremasvojimkćerimaaliipitanjeobave
za koje djeca imaju prema roditeljima.Kordelijin oprost tako
ukazujenamogućnostnadilaženjapovredeištetekojajenane
sena,osvješćujućinatajnačinučitateljusnagumoralnognačela
praštanja.

Po ten ci jal ni pri go vor

Jedanpotencijalniprigovorkojibiseuovojfaziraspravemogao
uputitikognitivistimakojizagovarajuovakavoblikkognitivnog
učinkaknjiževnosti–generiranogprekotezeosvjetljenjaikog
nitivnogučvršćivanja– jestdaonipretpostavljajuda je takav
kognitivniučinakdobar.Najčešćeseraspravaovdjevezujeuz
idejudanamknjiževnostpomažeumoralnomrazvojuirazvi
janjumoralnogsenzibiliteta,čimepostajemoboljimoralnidje
latnici,sposobniuočitikompleksnostmoralnihsituacija.Većina
filozofakojizagovarajuovakavstavpretpostavljajunekioblik
moralnogpoboljšanja20.No,vjerujemdajeMullinupravukada
upozoravanapogrešnostovogpristupa,tvrdećidanemožemo
predvidjeti do čega će susret s djelomdovesti. JoshuaLandy,
koji je također skeptičanprema idejiomoralnompoboljšanju
krozknjiževnost,upozoravanaodređenusimetrijukoja se ja
vljaonogtrenakadadopustimoisamumogućnostdaknjiževna
fikcijadoprinosirazvojumoralnogsenzibiliteta:„Akonasknji
ževnostnemožepokvarititadanasnemoženitipopraviti”21.I
MulliniLandyupravusukadagovoreuterminimapotencijal
nostiknjiževnosti,radijenegolidapretpostavljajudajemoral
nopoboljšanjenužna(iličakvjerojatna)posljedicačitanja.

Važnojeuočitidacijelaovaraspravaokopotencijalnostiknji
ževnostidanasmoralnopoboljšanijenužnoproblemzatezuko
juovdjebranim(intuitivnistavokognitivnojdimenzijiknjižev
nosti).Prijesvega,književnikognitivizamkojegbranimširije
odsamogpitanjapotencijalnostiknjiževnostizamoralnirazvoj
utolikoštosebaviznanjemopćenito,anesamomoralnomspo
znajomidjelovanjem.NačinnakojiFaulknerrazrađujeproblem

jesulionisamojednoodaspekatauma,ilinjegovoposebnostanje?Videti:
McGinn,C.(2006),Sha ke spe a re’s Phi lo sophy; Di sco ve ring the Me a ning be
hind the Plays,HarperCollinsebooks

20Vidi,primjerice:Kieran,M.(1996)Art,Imagination,andtheCultivationof
Morals,The Jo ur nal of Aest he tics and Art Cri ti cism.

21Landy,J.(2010)CorruptionbyLiterature,RepublicsofLetters,Jo u r nal for 
the Study of Know led ge, Po li tics and the Arts,1,2,dostupnonahttp://rofl.
stanford.edu/node/49(ožujak2013).
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rasizmauromanuSvi je tlo u ko lo vo zumožedovestidotogada
moralnidjelatnikpromijeni svoj stavo,primjerice, jednakosti
pravaCrnaca iBijelaca, iako,kaoštosuMullin iLandyupo
zoravaju,tajstavmožeićiusmjerumoralnogpoboljšanja(na
puštanjemrasističkihstavova)kaoimoralnogpogoršanja(pri
hvaćanjemrasističkihstavova).NoFaulkneristotakopokazuje
kakojedošlodostvaranjarasističkogsvjetonazora,kojiobrasci
ponašanjagenerirajutakvestavoveizbogčegasuonitakodu
bokoukorijenjeniuameričkujužnjačkukulturu22.

S druge pak strane, čak i ako raspravu ograničimo samo na
moralnoznanje,prigovoropotencijalnostiknjiževnostidanas
moralnopokvaripogrešnojeusmjerennaknjiževnost.Drugim
riječima,smatramdaseististavopotencijalnostizapoboljša
njemikvarenjemmožeprimijenitiinadrugeizvorespoznaje.
Primjerice,povijesniizvoriorazvojunacističkeNjemačkemo
gupotaknutisolidariziranjesHitlerovimstavovimanaistinačin
nakojitomogunapravitiknjiževnadjelaifilmovikojisebave
ovomtematikom.Sociološkailipsihološkastudijaonasiljunad
homoseksualnimosobama,pačaknisvjedočanstvozlostavljane
osobe nemoraju dovesti do razvoja antihomofobnih stavova
kodosobakojeseprotivehomoseksualnimvezama,kaoštoni
romanIs po vi je sti ma skenemoradovestidorazumijevanja(no
zatodjelapoputSred njeg spo lamogubitiedukacijskivažna i
kognitivnovrijednazatoštopokazujuučemujerazlikaizmeđu
homoseksualneosobeitransrodneosobe,aovaserazlikačesto
zanemarujeismatranevažnom).

Tezaoosvjetljenjuikognitivnomučvršćivanjuformuliranesu
prvenstvenokakobi seoslabila teza sadržanauAKP4,odno
sno,kakobi sepokazalodaknjiževnostmožebiti kognitivno
vrijedna upravo zato što pretpostavlja znanje koje čitatelj već
imainadograđujega,omogućujućipritomčitateljudadostig
nekognitivnovrijednaspoznajnastanjapoputrazumijevanja23.
Naravnodaknjiževnikognitivizamkojiprihvaćatezuoosvje
tljenjuikognitivnomučvršćivanjumožedaljetvrditikakonam
književnadjeladajucijeliniz istina skojimanismoupoznati.
Kieran,CarrolliGibson,svatkonasvojnačin,braneknjiževni
kognitivizamkojiprihvaćatakavstav24.Pogledajmosadadetalj

22Videti:Schwartz (1982)MalcolmCowley’sPath toWilliamFaulkner,Jo
u r nal of Ame ri can Stu di es, no.16,2,pp.229242;Towner,T. (2008)The 
Cam brid ge In tro duc tion to Wil li am Fa ulk ner,CambridgeUniversityPress.

23O razumijevanju kaokognitivno vrijednom stanju videti:CatherineElgin,
kojaseposebnobavipitanjemtogakakoumjetnost(uodnosunaznanost)do
prinosirazumijevanju.VidiElgin,C.(1996)Con si de red Jud gment,Princeton
UniversityPress.

24Kieran(nav.djelo)jeposebnousredotočennasposobnostumjetnostidarazja
sniiprodubimoralnanačela,aliinanačinnakojiumjetnoststavljapubliku
usituacijuukojojmogudoćidonovihspoznajaosebi.Gibson(Gibson,J.
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nijeAKP13kakobismopokazalidajeargumentusvimsvojim
inačicamapreslabdaumanjinašupočetnuintuiciju.

AKP13: kog ni tiv ni do pri nos po zna tih isti na

Istinajedasmounekim,moždaiuvećinislučajeva,upoznatis
onimeštodjelogovori,sistinamakojeprenosiiliperspektiva
makojeotvara.Znamodaljudiponekadpočineubojstvokako
bina tajnačindošlidonovca,znamodasežene(imuškarci)
ponekadupuštajuupreljubničkeodnosekadasunezadovoljniu
braku,znamodapobačajnijeuvijekbiolegalanuAmerici.Sve
toznamoibezdapročitamoZlo čin i ka znu,Go spo đu Bo varyili
Ame rič ku tra ge di ju. UtomjesmisluantikognitivistpoputStol
nitzaupravu,čitateljiznajuistinesadržaneudjelu.No,Stolnitz
griješikadapretpostavljadajetakva‘ogoljelaistina’jedinošto
namdjelodajeukognitivnomsmislu.Zlo čin i ka znanudipuno
višeodgoletvrdnjeopogrešnostiubojstva.Mnogikritičariči
tajudjelokaofilozofskuanalizuprincipakonsekvencijalizmai
utilitarizma,kaopsihološkuanalizuučinkakrivnjenapojedinca,
kaosociološkustudijuosiromaštvuialkoholizmukojisupotre
saligradutodoba25.Postojidaklemnogoistina–kojepripadaju
različitimdomenama,odpsihologije,filozofije,sociologije–u
djeluipogrešnojepretpostavitidaječitateljupoznatsasvima.

Nanajopćenitijemnivou,Stolnitzupotpunostizanemarujekog
nitivnidoprinoskojisemožeobjasnitiputemindirektnogkog
nitivnog učinka, što smo već djelomično vidjeli kodKierana,
Dilmana,CarrollaiGibsona.OnoštoStolnitzpropuštavidjeti
jestdanačinnakojiautorrazvijapričumožedoprinijeti tome
kakočitateljpromišljaonačelimaikonceptimasadržanimudje
lu,štoukonačnicimožerezultiratitimedačitateljrevidirasvoja
načelailishvatidabiionsamučiniotoisto.Primjerice,način
nakojiFlaubertopisujerazvojEminanezadovoljstvabrakomi
razočaranjesvojimodabirompomaženamshvatiti što jeEmu
nagnalonapreljub.Utomsmislu,čitateljmožerevidiratisvoj
stavopreljubničkomponašanju,primjericetakoštoćeuočitida
preljubničkoponašanjenijenužnorezultatmoralnološegkarak
tera.KaoinaprimjeruFaulknera,vidimodakledadjelonudi
određenukognitivnudobitkojanadilazionoštočitateljvećzna,

ThickNarrativesinNar ra ti ve, Emo tion and In sight,eds.Carroll,N.andGib
son,J.(2011)Universitypark:PennsylvaniaStateUniversityPress)tvrdida
namknjiževnostnudiuvidusocijalneprakseiinstitucije.Carroll(Carroll,
N. LiteraryRealism,Recognition, and theCommunication ofKnowledge
in A Sen se of the World: Es says on Fic tion, Nar ra ti ve and Know led ge,eds.
Gibson,J.,Huemer,W.andPocci,L.(2007),Routledge,pp.2441)tvrdida
jerealističkiromanizvorspoznajaosvijetuposamojsvojojbiti:baremjedan
odciljevarealističkogromanajestprenijetiznanje.

25Videti,primjerice: Ivanits,L. (2008)Do stoyevsky and the Rus sian Pe o ple,
CambridgeUniversityPress.
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apostižetotakoštočitateljastavljaupoložajizkojegaonsam
formiradrugačijipristupproblemuuzimajućiuobzironenjego
veaspektekojisumuprethodnoizmicali.Konačnirezultatmo
žebitiispoznajaotomeštobionsamučiniousličnojsituaciji.

Jedanodnačinanakojidjelomožepotaknutipromišljanjeone
komaspektu jest idaponudi svojevrsnuperspektivuodnosno
načinviđenjastvarikojimožepredstavljatidrugačijipogledna
stvariodonognakoji ječitateljnaviknut ilikoji jeprihvaćen
kaodiomoralnogsvjetonazorakojemčitateljpripada.Primjeri
ce,jednaodtemakojuHouellebecqotvarauMo guć no sti oto ka 
jestmogućnostistinskeljubavnevezeizmeđustarijegmuškar
caimlađedjevojke.Moralnaosudatakvevezekojojseglavni
junakprotiviodražavastajalištekojevećinaimaprematakvoj
vezi:

Razlikaugodinamabilajeposljednjitabu,krajnjagranica,utoli
kojačaštojebilaposljednjaištojezamijenilasvedruge.Uda
našnjemsvijetumožetebitisvinger,biseksualac,transseksualac,
zoofil, ljubiteljsadomaza,alinesmijetebitistar…Eh,da,bio
sammuškaracugodinama,pratilametasramota…itaseksualna
sloboda,štojeumladihbilatakozdravaidražesna,umojemje
slučajumoglabitisamognusnonavaljivanjestarogperverznjaka,
kojineželipre pu sti ti mje sto mla đi ma(str.209).

Načinnakojiautorportretiraemocionalnostanjeglavnogjuna
kapokazujedaseitakvavezamožezasnivatinaistinskojlju
bavi(„ShvatiosamdaćuvoljetiEsther,daćujevoljetisilovito,
neopreznoinepovratno.Shvatiosamdaćetapričabititakosna
žnadabimemoglaubiti,daćemevrlovjerojatnodoistaiubiti
čimmeEstherprestanevoljeti”str.73) i jakomemocionalno 
seksualnom zanosu, što može umanjiti sklonost ka moralnoj
osuditakvevezekojabisetemeljilananeprirodnostiiliperver
ziji ipotaknuti čitateljada sezapitaokoncepciji ljubavikoju
samprihvaćailiotomeštosmatraprikladnimokviromromanti
čarskeljubaviizašto.IsamHouellebecqudjeluistražujesamu
priroduljubaviinudiodređeno(hipotetsko)tumačenjeprirode
ljubavi26

26IdejadadjelonudisamohipotezedolaziodHilaryaPutnama(Putnam,H.
(1976)Literature,Science,andReflection,New Li te rary Hi story,no.7,3,
pp.483491)kojitvrdidaneovisnootomeštosetvrdiudjeluikojesuistine
zastupljene,nemožemoihprihvatitikaoistinitedoknisutestiranevanjskim
okolnostima.DavidNovitz takođerprihvaća takavstav i tvrdidahipoteze
kojedjelonudimoramoapliciratinavanjskisvijetiakosepokažuispravni
ma,tadaihsmijemoprihvatiti.Videti:Vidmarje(Vidmar,I.(2014)Thought
Experiments,HypothesesandtheCognitiveDimensionofLiteraryFiction”,
Synthe sis Phi lo sop hi ca,pp.177194)zaraspravuoepistemološkojvrijedno
stihipotezakojedjelodaje.
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graniceipakpostoje,makolikosvibilidonekleizdržljivi,nakra
jusviumremozbogljubaviili,boljerečeno,zbognjezinanedo
statka;ljubavjenaposljetkuneizbježnoubojita(str.173)

ivezeljubaviiseksualnosti:

Kadnestaneseksa,partnerovotijelopostanepomaloneprijatelj
sko;pojavesešumovi,kretnje,mirisi;isamaprisutnosttogtije
la,kojevišenesmijemodotaknutiioplemenitidodirompolako
prerastausmetnju,svejetonažalostpoznato.Nestanaknježnosti
uvijekjeuskopovezansnestankomerotike.Nemaproduhovlje
neveze,vrhunaravnogspajanjaduša,nitibiločegaštobi tome
sličilo ili baremna topodsjećalo.Kadnestane tjelesne ljubavi,
nestanesvega;sumornaitupamrzovoljaispunjavadane(str.69).

iznosećipritomstavove27nakoječitateljmožereagiratitakoda
primjericerevidirasvojestavove,proširispoznajekojeima,ili
naprostosagledajedandrugačijipoglednastvari.

Čakipodpretpostavkomdasusvitistavovivećpoznatičita
teljuilidaihionsamzastupa, Houellebecqovdjeideidalje
odtoga.NačinnakojirazrađujevezuizmeđuDanielaiEsther
ujednoreflektirainačinnakojimodernodruštvogledanasta
rost imladost,ačinjenicadaEsthernakraju ipakneuspijeva
razvitiromantičnoljubavneosjećajemožesečitatikaomoralna
osudadanašnjegdruštva,kaoanalizadruštvauvremenuuko
jemživimo,kaoupozorenjeoonomeštonasčekananivoume
đuljudskihodnosaiseksualnosti,kaoposljedicawo men power 
pokreta:

ZaEstherje,kaoizavećinudjevojakatognaraštaja,seksualnost
bilaugodnazabava,kojomravnajuprivlačnostierotičnost;ona
u njihovimočima nije podrazumijevala osobit emocionalni an
gažman;ljubavje,kaoiNietzscheovasamilost,vjerojatnopuka
sentimentalna izmišljotina, koju su slabiji smislili da bi jakima
nametnuli osjećaj krivnje i ograničili njihovuurođenu surovost
islobodu.Ženesunekoćbileslabe,osobitokadsurađale,upo
četku su trebale okrilje snažnoga zaštitnika i stoga su izmislile
ljubav,nosadsupostalejake,nezavisneislobodne,tesuprestale
izazivati i osjećati tu emociju za koju više nije bilo istinskoga
opravdanja.Tisućljetnimuškiplan,kojiseunašedobasavršeno
očitujeupornografskimfilmovimaičijijeciljlišitiseksualnost

27Jednoodključnihpitanjateorijeinterpretacijejestmogulisetistavovipri
pisatisamomautoruiovdjepostojerazličitarješenja.LamarqueiOlsen(La
marque,P.andOlsen,S.H.(1994)Truth, Fic tion, and Li te ra tu re: A Phi lo
sop hi cal Per spec ti ve,Oxford,OxfordUniversityPress) tvrdekakočitatelj
uvijekmorazauzetitzv.fikcijskistavpremaonomeštočitaistavoveizražene
udjelunepripisatiautoru.Notonijeproblemkojijenamaovdjerelevantan;
neovisnootomevjerujeliHouellebecqustavovekojeDanielzastupaudjelu
iline,čitateljmožebitipotaknuttimstavovimadapromisliotomeštoonsam
mislioprirodiljubavi,ljudskojseksualnosti,povezanostiljubaviiseksa,te
danatajnačinprodubispoznajekojevećimaoovimaspektimaljudskoga
iskustva.
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svakesentimentalnostiisvestijenačistuzabavu,napokonseu
ovomnaraštaju iostvario.Timladi ljudinisumogliosjetiti,pa
čaknipotpunopojmitionoštosamosjećao,aidasumogli,tobiu
njimaizazvalosamonelagodu,poputnečegsmiješnogaipomalo
sramnoga,poputstigmeiznekogdrugogdoba.Nakonnekoliko
desetljećatrudaipsihološkoguvjetovanja,napokonsuuspjeliiz
svogasrcaiščupatijedanodnajstarijihljudskihosjećajaisadje
bilogotovo,onoštojeuništenonemožesevišeobnoviti,kaošto
sekrhotinerazbijenešalicenemogusameodsebeslijepiti,posti
glisusvojcilj:niujednomtrenutkuuživotunećeiskusitiljubav.
Bilisuslobodni(str.334335).

Obziromdase romanucijelostimožečitatikaomisaonieks
perimento razvoju ljudskevrste,posebnonjihovojhumanosti
i ljudskosti,Houellebecqpozivanapromišljanjeo fundamen
talnimpitanjimakoja svakakonisu ni trivijalna ni kognitivno
inertna.Uovompodužemcitatuizdjelavećsuotvorenamno
gobrojnapitanjakojasedotičurazličitihpodručjaifilozofskih
disciplina;seksualnosti,evolucije,psihologije,etike.Bilobizai
staneplauzibilnotvrditidajebašsveodtogapoznatočitatelju28.

Tvrditi da književnost predstavlja čitateljima ono što oni već
znaju te da je zbog toga kognitivno trivijalna u velikojmjeri
potkopavanekeodnamjerakojejeautorimaopripisanjudjela
irazvijanjupričenaodređeninačin.Mnogiautoripišudjelas
namjeromdaistražeodređenesocijalne,ekonomske,političke,
etičke,filozofske,seksualne(iine)fenomeneijedininačinda
toučinejestdaseoslonenaonoštojepoznato.Primjerice,je
dan od najučestalijihmotiva u svimDreiserovim djelima jest
pitanje socijalnihuvjeta koji generiraju socijalnu stratifikaciju
između bogatih i siromašnih. Likovi poput Carrie, Droueta i
ClaydeaGrifitapokazujuideologijuupozadiniameričkogsna,
doksudbinepoputHurstwoodovepokazujukakosituacijasoci
jalnenadmoćiiprestižamožedjelovatiitakodapojedincauništi
ipokazujekakojesocijalnistatusvarljiv29.

28Ovajargumentmožeseiojačatiakoseuzmuuobzirtemekojeromanuci
jelostiotvaraipitanjakojapotiče,poputDanielovevezesasuprugomIsabell
kojaautoruslužikaomotivzaispitivanjevažnostiseksualnihodnosaubraku
iprocesastarenjai tjelesnogpropadanja, tenajednojraziniviše,pitanjeo
tomemoguliuopćeljudiostvaritisrećuikojibitouvjetitrebaliomogućiti.
Naravno,samaidejaoElohmitimaibesmrtnostiostvarivekrozkloniranjete
dolazaknovihljudikojisulišeniemocionalnihstanjaiinterakcijapropitkuje
sameosnoveljudskosti.

29Naravno,ovojesamojedanaspektpriče.SamliksestreCarriečestosesta
vlja u kontrast s likomnjezine sestre koja predstavlja protestantsku radnu
etikuisvjetonazor.Nasuprottome,Carriejeusvojimpostupcimavođenate
žnjomzaposjedovanjemmaterijalnihstvarikojejojomogućujubolji,ugod
nijiilagodnijiživot.NozarazlikuodHurstwoodakojiočekujedamuseta
kvestvaridogode,Carriejeaktivna,djelatnasnagakojasesamaborizaono
štoželi.Utomsmislu,kritičaripoputCraneaiEbyromančestoanaliziraju
upravoizperspektiveaktivnostinasuprotpasivnostiepistemoloških/etičkih
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Dreiser jebiogotovopaopsjednutipitanjemtoga jesu lisiro
mašnisami‘krivi’zasvojstatus,ilipakpostojenekejačesile
–poputseksualnognagonailisocijalnesredinekojeupravljaju
životimapojedinaca.Tojeijednoodključnihpitanjakojeotva
rauAme rič koj tra ge di ji,a‘epizodaspobačajem’Dreiserusluži
kakobipokazaonedosljednostumoralnomprosuđivanjuboga
tihisiromašnih.Dreiserovdjenegovorionoštočitateljvećzna
–pobačajjebioilegalan–većrazvijamoralnukritikučinjenice
daječakipercepcijagrijehaigrešnikaodređenasocijalnimsta
tusomanedjelimaiponašanjemljudi.Obziromnanjihovosiro
maštvo,Clyde,aposebnoRoberta,predstavljajudvojegrješnika
kojisupočinilinezamislivizločin.Nasuprottome,djecadobro
stojećihobiteljikojisezatekuuistojsituacijinesnosenititakvu
moralnuosudunitisusmatranigrješnicima,većsenanjihgleda
kaonanekogakogajesnašlanesreća.ZarazlikuodRoberte,ko
jajesamakrivazasvojestanje,tosunaprostonesretnedjevojke
koje zaslužuju spas.Na taj način, tvrdi Eby, „Pravi seksualni
zločinkojegDresierrazotkrivauAme rič koj tra ge di jijedržavna
kriminalizacijaseksualnost“(str.582).Siromašnisuljuditako
ujednopercipiraniikaonemoralniprijestupnicikojisenemo
gusavladatipred jakimseksualnimnagonimakoji jeujedno i
izvorzlainemorala.Ukonačnici,Dreiserovajemoralnakritika
društvamogućasamozatoštoDresierpišeopoznatojsituaciji,
osvrćućisepritomnanačinnakojidruštvonastojisankcionirati
biološkeimpulse,amoralnuosudurelativiziratiobziromnafi
nancijskiisocijalnistatuskojegpojedinacima.

AnalizajedosadapokazaladaStolnitzpretpostavljaprejedno
stavnoshvaćanjekognitivnedimenzijeknjiževnihdjela,prven
stvenozatoštoneprepoznajekognitivniradčitateljadokojeg
dolaziususretusdjelomizatoštoneprepoznajenamjeruautoru
daudjelu istraži (anesamopredstavi)određeneokolnosti ili
fenomene. Istinepredstavljeneudjelu samo supolazna točka
skoječitateljkrećeunadogradnjusvojekognitivneekonomi
je.KaoštoprimjersDreiserompokazuje,autoriponekadkreću
odpoznatihistinakakobiistražiliokolnostikojesudoveledo
stanjastvariizraženihtimistinama.Važnojedaklezapazitida
istinekojeizvlačimoizknjiževnosti,akovećijesupoznate,ipak
mogukognitivnodoprinijetičitatelju.

Prema drugoj interpretacijiAKP, istine koje nalazimo u djelu
dostupnesunamiiznekihdrugihizvora.Premanajjačojverzi

djelatnikaodnosnonačinanakojisilesocijalneatmosfereisocijalnogstatu
sa formiraju,podržavaju i (uHurstwoodovuslučajuuništavaju)pojedince.
Videti:Crane,G.(2007)The Cam brid ge In tro duc tion to the Ni ne te enthCen
tury Ame ri can No vel,CambridgeUniversityPress;Eby,C.V.TheodoreDre
iserandtheForceofthePersonal,in:Com pa nion to Ame ri can Fic tion 1865
1914,eds.LambR.P.andThompson,G.R.(2005),Blackwell,pp.572585.
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jiargumenta,zastupnikknjiževnogkognitivizmamoraobjasniti
zbogčegabisečitateljokrenuoprimjericeFaulknerovimdjeli
madanaučineštoojužnjačkojkulturiisocijalnimokolnostima
Amerike,kadapostojicijelinizpovijesnihisociološkihknjiga
kojese timebave.Premaneštoslabijojverziji,onoštonauči
moizknjiževnostivećznamo,primjericeizosobnogiskustva,
školovanjailisvjedočanstvadrugihljudi,stoganamknjiževnost
nijepotrebnazaučenje.

Kolikojeovajargumentjaknajvišeovisiotomeukojojmjeri
netkosmatradakognitivnadimenzijadjelaodređujeilidoprino
sisveukupnojestetskojvrijednostidjela.Oniknjiževnikogniti
vistikojidržedajeknjiževnostvrijednaisključivozbogznanja
kojenamdajeimatćenajvišepoteškoćaumanjitijačinuAKP2:
ukolikojeznanjedostupnonadrugenačine,tadaništausamoj
književnostineopravdavanjezinuposebnostnitivrijednost.

Ovdje,međutim, neću braniti takav stav;moja je perspektiva
epistemološka (što znači dame primarno zanima znanje koje
književnadjelageneriraju)aneestetska(dakle,nebavimsepi
tanjemtogaukojojmjerikognitivnadimenzijadoprinosiestet
skoj).Drugim riječima, postaviti problemna način na koji to
čine antikognitivisti (zašto čitati književnost ane znanstveno
djelo)nijenužnojedininačinnakojimožemopristupitiovom
problemu.Inzistiratinaisključivostitakvogpristupabilobipo
grešnoizatoštobisetimezanemarivalačinjenicadaiudrugim
situacijamaukojimadolazido transferaznanjamožemooda
bratimanjepouzdanog informatora i tvrditidaneštoznamoa
dapritomnismokonzultiraliepistemološkinajboljiizvorinfor
macija.Čestoprimjericeprihvaćamosvjedočanstvodrugihljudi
neznajućijesuli(ilizbogčegasu)oninajboljiizvorspoznajei
informacijaotemiokojojgovore.

Međutim,možesepostavitipitanjetoganakojesetočnoznanje
mislipodznanjemodnosnospoznajamakojeknjiževnostgene
rira,akojenesmijebititrivijalnodabibilovrijedno.Primjeri
ce,možesetvrditidatoštonamdjelodajenekeinformacijeo
svijetu,sabraneučinjeničneopisekojinammogubitinepozna
ti,zapravonijedovoljnovrijednoznanjedabiopravdalojedin
stvenost književnosti; ono što želimo jest da namknjiževnost
preneseznanjekojeninakojidruginačin,nitiizjednogdrugog
izvora,nebismomoglidobiti30.Takavsekognitivnidoprinosne
bimogaonazvatitrivijalnimitakavbikognitivnidoprinosbio
jedinstven.

Mojaverzijaknjiževnogkognitivizmanijetolikojaka,odnosno,
smatramdaljestvicunemoramopostavititakovisoko.Sjedne

30ZahvalnasamElviuBaccariniunaovojsugestiji.
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strane,epistemološkaanalizakojuovdjeprovodimprimarnoci
ljanatodapokaževrijednostkognitivnogdoprinosaonihdjela
kojase,djelomičnoiliupotpunosti,oslanjajunaspoznajekoje
čitateljvećima.Sdrugestrane,smatramdajeknjiževnostkog
nitivnovrijednačakiakospoznajekojanamdajenisunaovaj
način jedinstvene.Štoviše, takavmisezahtjevčiniproblema
tičnimizsljedećihrazloga.Prijesvega,ostajepitanjekojebito
biloznanjekojejedotemjerejedinstveno;radiliseovdjeouvi
duumoralniproblem,psihološkanačela,političkerežime,so
cijalneokolnosti?Ukolikojeknjiževnostposebnovrijednazato
štonamdajejedinstveniuvidunekimoralniproblemilidilemu,
zaštonebismomoglitvrditidafilozofskodjelonemožegeneri
ratijednakovrijedanuvid?Iakosusveglasnijionifilozofikoji
odričufilozofiji takvumogućnost i tvrdedaknjiževnostovdje
imaprednost,takavstavimaisvojihprotivnika.Dalje,iuovom
slučaju originalnost takvog znanja opet će ovisiti o čitatelju i
njegovomiskustvu.Uzto,ukolikosmopretpostavilidaknjižev
nostgovoriosvijetuičovjeku,tadajebaremnačelnomoguće
da će i takvo jedinstvenoznanjebiti dostupnodrugimputem,
primjericeprekoosobnogiskustvailisvjedočanstvaoosobnom
iskustvu.Dakle,nesamodajenejasnokojebitoznanjebilodo
stupnosamoprekoumjetnosti;jednakojenejasnoizaštobiono
bilodostupnosamonatajnačin.31

Naposljetku,analizadosadapokazujedajeiAKP3(istineko
jemožemodobitiizknjiževnostisunamdobropoznate,toliko
da su trivijalne)potpunoneutemeljen.Ukoliko ipostojedjela
kojanenudeništavišeodtrivijalneistine,onanećegenerirati
kognitivni radkodčitatelja,nou tomslučajugovorimoopo
jedinačnomdjeluaneoknjiževnostiopćenito,štoStolnitzeva
argumentacijasugerira.

Va žnost kog ni tiv ne di men zi je iz per spek ti ve či ta te lja

Započelismoovajradvrlojednostavnomtezomotomedanam
književnostgovorineštoo svijetu i čovjeku.Ključniprigovor
ovoj tezinakoji smoseovdjeusredotočilibio jeargument iz
kognitivnepoznatosti,kojisetemeljinaidejidatoštonamknji
ževnostgovorinijeništaštovećneznamo,zbogčegajekog
nitivnojdimenziji prijetilaopasnostdanebudevrijednanego
trivijalna.Nanekolikosmonačinapokušalioslabitiovajprigo
vor.Tezaoosvjetljenjuikognitivnomučvršćivanjuupravojei

31Činisedajemnogoboljiodgovornaovakavprigovorestetski.Dilman(nav.
djelo)međuostalimabranitezupremakojojupravoudaljenostčitateljaod
tekstaisituacijeopisaneutekstu(udaljenostiusmislunemogućnostidjelo
vanjaiutjecanjanadogađaje)omogućuječitateljudaseusredotočinadoga
đajenaracionalnijiismirenijinačiniutakvimokolnostimaonmožekogni
tivnoprofitirati.
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inzistiralanavažnostionogaštočitateljvećzna,dakleonogašto
unosiudjelo.RazradomAKPa(AKP13)daljesmopokazali
neosnovanost antikognitivističke pozicije, barem sa stajališta
epistemologije;dodatnisuargumentipotrebnidabise iestet
skiobranilakognitivnadimenzija.Sadanamostajedasepitamo
zaštonamjeuopćebilovažnopokazatidaantikognitivistgrije
ši?Drugimriječima,zaštojekognitivnadimenzijaknjiževnosti
važna,akonezatodabiutemeljilailiojačalaestetskuvrijednost
djela?

Odgovornaovopitanjemorauključivatiičitatelja,daklekog
nitivnogspoznavaocakoji,premamodelukojegovdjebranim,
ususretusknjiževnošćuostvarujeodređenikognitivnidobitak.
Stolnitziostaliantikognitivistipotpunozanemarujučitateljai
njegovu kognitivnu ekonomiju, pod čime podrazumijevamne
samoznanjekojevećimavećikognitivnastanjadokojihdolazi
ususretusaknjiževnimdjelom32.Umjestospoznavaocakojiod
ređenoznanjeunosiuprocesčitanjaikojeseuprocesučitanjai
promišljanjaodjeluobogaćuje,produbljujeigeneriranovozna
nje(obziromnaonoštosamnazivalaindirektnimkognitivnim
učinkom),Stolnitzpretpostavljačitateljakojijerecepcijskine
aktivan,usmisludasusretsknjiževnimdjelomnepotičenove
kognitivneprocese.Notakavjestavpogrešan.Važnojeuočiti
nekolikotezaovdje.Prijesvega,neželimtvrditidaćesvakiči
tateljizsvakog(kognitivnovrijednog)književnogdjelaizvući
određenikognitivnidobitak;ponekadzaistačitamoprvenstveno
snamjeromdazadovoljimonekedrugeinteresekojisenemo
rajupoklapatisepistemološkompotragomzaznanjem,ponekad
propuštamouvidjetikognitivnipotencijalkojegdjelonudi,po
nekadodbijamoupustiti seu revidiranje stavova izodređenih
psihološkihiliemocionalnihrazloga.Nounatočtome,pogrešno
jetvrditidanikadanećedoćidokognitivnognapretka.

Pitanjejenaravnokadajedjelokognitivnovrijedno.Premate
orijikojuovdjebranim,tosepitanjenemožeodgovoritinara
zini općenitosti.Vjerujem (ali ovdje nećuponuditi argumente
u korist toga stava) da su kanonska književnadjela, onakoja

32Nažalostovdjenemamprostoradetaljnijegovoritioepistemološkojvrijed
nostiovihstanja,nodovoljnojenapomenutidaihsuvremenaepistemologi
ja –prvenstvenoDuncanPritchard, JonathanaKvanviga iWayneaRiggsa
–prepoznajekaojednakovrijednakaoiznanje,ilibaremkaoinstrumentalno
dovoljnovažna(zbognjihovadoprinosaznanju)daimsepripiševrijednost.
Podtimkognitivnimstanjimapodrazumijevamrazumijevanje,osvješćivanje,
formiranjehipotezakojimasenastojidatismisaoiskustvukojeproživljava
mo,promišljanjeoaspektimaproblemakojedovodidorevidiranjastavova,
uočavanjauzročnoposljedičnihvezaislično.Onačinunakojiknjiževnost
pomažepostizanjuovih stanjavideti:Vidmar, I.LiteraryCognitivismand
EpistemicAims,u:Be o grad skori ječ ki su sre ti: zbo r nik fi lo zof skih ra do va,ur.
Arsenijević,M.(2013),InstitutzafilozofijuFilozofskogfakultetaUniverzi
tetauBeogradu,Beograd.
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smatramodjelimavrhunskeumjetnostikognitivnovrijedna,da
predstavljaju nepresušni izvor znanja i razumijevanja o svije
tuičovjekuidasvakomčitateljunudepotencijalzakognitivni
rast.Noovdjeću‘kognitivnovrijednodjelo’ ipakdefinirati iz
perspektivekojajeinternalnačitatelju;smatramdajetojedini
načindaseizbjegneproblemtrivijalnostiiodgovorinapitanjeo
tomekojisustvarnikognitivnidobicičitatelja.

Većsmoreklidapitanjeotomeštojetrivijalnoovisioznanju
koječitateljunosiudjelo.DeterminističkaslikasvijetakojuHo
uellebecqrazvijauEle men tar nim če sti ca mamoždaćezvučati
trivijalnofilozofukojijeupoznatsmetafizičkimraspravamao
determinizmuislobodivolje,nosvakakoćepredstavljatinovo
inepoznatoznanječitateljukojinematakvufilozofskupozadi
nu.FilozofskiaspektiGri mi znog slo vamogubitinezanimljivi
nekometkodjelačitausredotočujućisenapovijesnosociološke
aspektepuritanskekultureietičkihobrazacaponašanjakarakte
rističnihzaPuritance.

Kakoćečitatelj reagiratinadjelo,koji njegovi aspekti ćemu
biti zanimljivi i koji će generirati daljnji kognitivni rad ovisit
će i o interesima, preferencijama i emocionalnom stanju čita
teljaiupravoćeoniuznačajnojmjeriodređivatikakavćeuti
sak (iutjecaj)djelo imatinačitatelja.Ukolikočitateljudjelu
neprepoznaneštoštoodgovaranjegoviminteresima,dilemama,
problemimaipotrebama,vjerojatnoćesemanjeangažiratioko
nastojanjadaizvučekognitivnebeneficijeizdjela,iakonaravno
toneznačidačistaradoznalostpremanovimiskustvimakojasu
udjeluopisananemogusamiposebigeneriratiipotaknutikog
nitivniangažmanodstranečitatelja.33JeneferRobisnon(2010)
branila jesličanstavuraspravioemocionalnomodgovoruna
fikciju injezinanamteorijapomažedadaljeoslabimooštricu
trivijalnostitimeštouočavamosvojevrsnuosjetljivostčitatelja
premaonomeštočita–upravoćetakvaemocionalnokognitiv
napozadinausmjeriti interesčitateljapremanekimaspektima
djela.Razlogzbogkojegsemožemoemocionalnoikognitivno
povezatislikovimauromanu,atimeinjihovu‘situaciju’pove
zati snašom, jest taj štounjihovomponašanjuprepoznajemo
istiobrazacracionalnogdjelovanjuusmjerenogkaispunjavanju
ciljevakaoikodljudi.

Važnojeovdjenaglasitiitodakognitivnidobitakmožealiine
morabitisastavnidionekihdrugihinterakcijakojenudepoten

33Mnogisuautorisklonitvrditidaćezbogestetskihsvojstavaizadovoljstva
kojeknjiževnostpružaovajinteresbitipobuđeniondakadakodčitateljaizo
stajeovajaspektosobnoginteresazaproblemkojegdjelootvara.Ukonačni
ci,ovedvijeidejenisusiprotivne;ovdjenaprostonavodimaspekteknjižev
nogaiskustvakojimoguutjecatinatokakoćečitateljkognitivnoreagiratina
djelo.
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cijal za kognitivni rast i stjecanje znanja.Dokumentarni film,
osobnosvjedočanstvo,znanstvenirad,ukolikosuepistemološki
pouzdaniizvorispoznaje,imajupotencijalprenijetiznanjekoji
međutimnemorabitiispunjen.Utomsmislu,književnostkao
izvor spoznaje nije ništamanje epistemički vrijedna odnekih
drugih praksi kojima priznajemo kognitivnu vrijednost, a pri
govorikojisenjojupućujumogusejednakolegitimnouputitii
drugimpraksama.

Jošjedanaspektkojimožedoprinijetitomejelidjelotrivijalno
ilinejestisamatemakojomseautorbavi.Najednojopćenitoj
razini,možemogovoritiouniverzalnimtemama,kojenadilaze
prostornovremenskeaspektedjelaidotičuseonogauniverzal
nogauljudskomeiskustvu.Noistotako,djelasemogubavitii
situacijama(političkim,socijalnim,ekonomskim)kojesuspeci
fičnezaodređenovremenskorazdobljeiliprostor34.Utomslu
čaju,kadaseokolnostipromijeneitemeprestanubitiodinteresa
arješenjakojanudeopćeprihvaćena,ikognitivnadimenzija–ili
nekinjeziniaspekti–možepostatitrivijalnom.Ovakvajestroga
podjelamožda pregruba; svakako se bezvremenske tememo
gurazvijatiiparalelnostematikomkojajespecifičnazadano
vrijemeiprostor.Primjerice,Zlo čin i ka znajednimsedijelom
bavipitanjemsocijalnihokolnostispecifičnihzaodređenovre
menskoprostornorazdoblje(SanktPetersburg,sredinašezdese
tihgodinadevetnaestogastoljeća),nonajednomdrugomnivou,
Dostojevskiotvarapitanjaodbezvremenskogznačajakojanisu
vezanazaprostor i vrijeme,poputpitanjapsihološkogučinka
krivnjeimogućnostkajanjaioprostagrijeha.

Naposljetku,moramo se zapitati i o tome koliko je opravdan
ikolikojetrajanutjecajkognitivnihprocesakojesusretsdje
lompotiče.Nekoliko je stavova o ovompitanju. Sa stajališta
književnogkognitivizma,najoptimističnijijePhilipKitcherko
ji tvrdidasekonceptikojiserazvijajuususretusknjiževnim
djelomuklapajuupozadinskushemuvjerovanjaistavovakoje
osobazastupa ida imaju istiopravdavalačkistatuskao ikon
ceptidokojihosobadolaziusklopusvojegiskustva35.Nasuprot

34DominicHead(Head,D.(2002)The Cam brid ge In tro duc tion to Mo dern Bri
tish Fic tion,Cambridge:CambridgeUniversityPress)analizirapedesetgo
dinaknjiževnogstvaralaštvabritanskihpisaca(razdobljeod1950.do2000.
godine)ističućikakoromanpružaposebnuvrstuuvidaunajvažnijeaspekte
socijalneikulturalnepovijesti.Temeromanakojeanaliziraisključivosupo
vezanesasocijalnim,gospodarskim,političkimiekonomskimokolnostima
specifičnimazaovovremenskorazdoblje,auključuju,izmeđuostalih,ipita
njasocijalnestratifikacijeposlijeratneEngleske,razvojfeminizmaipostfe
minizma,multikulturalizam,reformeobrazovnogsustava,političkeaspekte,
razvojnovihtehnologijainjihovutjecajnameđuljudskeodnose.

35Kitcher,Ph.(2013)De aths in Ve ni ce: The Ca ses of Gu stav von Aschen bach, 
ColumbiaUniversityPress.
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tome,PeterLamarqueističekakonemamorazlogapretpostaviti
(nitiseponašamokao)dasuljudikojičitajunabilokojinačin
pametnijiilisposobnijirješavatiživotnedilemeodonihkojine
čitaju36.Antikognitivistinerijetkoističuprolaznostkognitivnih 
(i emocionalnih) stanja do kojih susret s književnimdjelom i
specifičnimproblemomkojegonootvaradovodi, ilimožedo
vesti. Jedanodnajistaknutijihprimjera toga jest sentimentalni
romanizameričkeknjiževnostikojijeupravoiciljaonatoda
pobuđivanjemjakihemocijaizmanipuliračitateljazaprihvaća
njeodređenihstavovakojejezagovarao.Noibeztakvog‘na
mjernog’manipuliranja,pitanjeotomekakavjestvarnokogni
tivniučinakknjiževnostijelegitimnoikognitivistmorananjega
odgovoriti.ElvioBaccarini ovdjenudi odgovor koji se zasni
va na prihvaćanju svojevrsnoga ekvilibrijskogmodela znanja,
sličan Kitcherovu ali ublažen koherentističkim ograničenjima
koja su inače na snazi kod teorija opravdanja koje se temelje
na koherentističkommodelu37.U tom smislu, istine, stavovi i
svjetonazorikojedjelozagovaraneprihvaćajuse(ineodbijaju)
automatski,većimčitateljpristupapomodelureflektivnogekvi
librija,nanačindaihprosuđujeobziromnanjihovuuklopljenost
usveukupnisustavvjerovanjakojavećima.

Tvrdili smo da je jedan od distinktivnih kognitivnih dobitaka
dostupnihčitatelju izknjiževnihdjela razumijevanje.Usamoj
jeprirodi razumijevanjaovakvakoherentističkastrukturakoja
senemožereduciratinaistinitostiopravdanje.Razumijevanje
nijepovezanosistinomnanačinnakojiznanjejestizarazliku
odznanja,ononijekonačno,većdolaziustupnjevima.Iztogje
razloga književnost posebno vrijedan instrument za dolaženja
dorazumijevanja:različitaknjiževnadjelakojasebavisličnim
problemskimtemamamogunampokazatiproblemizrazličitih
perspektivaodkojihsvakamožedoprinijetitomekakočitatelj
razumijedotičniproblem.38

36Lamarque,P.LearningfromLiterature,inA Sen se of the World: Es says on 
Fic tion, Nar ra ti ve and Know led ge,eds.Gibson,J.,Huemer,W.andPocci,L.
(2007),Routledge,pp.1323.

37Baccarini, E. (2010) Reflective Equilibrium,Art, and Moral Knowledge,
Pro ce e dings of the Eu ro pean So ci ety for Aest he tics,no.2,pp.2033.

38OvdjeponovnomožemouzetikaodobarprimjerknjiževniopusTheodorea
Dreisera i način na koji svako od njegovih djela pristupa fenomenu ame
ričkogsnaisocijalnestratifikacije.USe stri Car rietajjeproblemprikazan
izperspektiveuzdizanja(Carrie,Drouet)odnosnopadanja(Hurstwood)na
društvenojljestvicimoći,uAme rič koj tra ge di jipitanjesocijalnogpoložajai
financijskoguspjehavezujeseuzosobnusuperiornostdoksiromaštvopred
stavljamoralnineuspjeh.Idejajedakledasvakodjelootkrivanovesegmente
određenogfenomena.Kao još jedanprimjermožemonavesti različiteper
spektivekojedjelanudečitatelju.Primjerice,Zlo čin i ka zna, Gri mi zno slo vo 
i Kralj Le ar svakona svojnačinpolemizirapitanjeosobnekrivnje,odgo
vornostiipokajanja,nudećitakočitateljumogućnostdadođedocjelovitijeg
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Za klju čak

Ključniproblemkojimsmoseovdjebavilijestbioargumentiz
kognitivnepoznatosti, premakojem jeknjiževnostkognitivno
trivijalna.Nanekolikosmonačinapokazalidajeovajargument
pogrešan.Pokazalismodasuknjiževnadjelaunačeluprebogata
sadržajemitemamakojeotvarajudabiuopćebiloplauzibilno
tvrditi danude samoono što čitatelj već zna.Unekimsluča
jevima,pokazalismo,autorisenamjernooslanjajunaonošto
ječitateljupoznatokakobi istražiliokolnostikoje sudo toga
dovele.Pokazalismoidaoneistinekojesuvećpoznatemogu
bitikognitivnorelevantne,štodovodidoodređenihkognitivno
vrijednihstanjapoputosvješćenjailirazumijevanja.Našanam
jeusredotočenostnačitatelja,aliinaokolnostiukojimajedjelo
nastalo,pokazalaidasamopitanjeotomekadajedjelotrivi
jalnogubisvojsmisaobudućidaje‘trivijalnost’relativizirana
obziromna(pred)znanjekoječitateljimaiobziromnatemekoje
suudjeluotvoreneakojemoguizgubitinavažnostiiznačaju
(paipostatitrivijalne)unekimdrugimokolnostima.

BIBLIOGRAFIJA:

Baccarini,E.(2010)ReflectiveEquilibrium,Art,andMoralKnowled
ge,Pr o ce e dings of the Eu ro pean So ci ety for Aest he tics,no.2, 
pp.2033.

Carroll,N.(2002)TheWheelofVirtue:Art,Literature,andMoral
Knowledge,Jo ur nal of Aest he tics and Art Cri ti cism60,1,Wileyy, 
pp.3–26.

Carroll,N.Art,Narrative,andMoralUnderstandinginAest he tics and 
Et hics; Es says at the In ter sec tion,ed.Levinson,J.(1998),Cambridge,
CambridgeUniversityPress,pp.126160.

Carroll,N.LiteraryRealism,Recognition,andtheCommunicationof
KnowledgeinA Sen se of the World: Es says on Fic tion, Nar ra ti ve and 
Know led ge,eds.Gibson,J.,Huemer,W.iPocci,L.(2007),Routledge,
pp.2441.

Crane,G.(2007)The Cam brid ge In tro duc tion to the Ni ne te enth 
Cen tury Ame ri can No vel,CambridgeUniversityPress.

Dilman,I.(1995)ArtandReality:SomeReflectionsontheArts,Phi
lo sop hi cal In ve sti ga ti onsno.18,3,pp.264280.

Eby,C.V.TheodoreDreiserandtheForceofthePersonal,inCom pa
nion to Ame ri can Fic tion 18651914,eds.LambR.P.andThompson,
G.R.(2005),Blackwell,pp.572585.

Elgin,C.(1996)Con si de red Jud gment,PrincetonUniversityPress.

viđenjaiboljegrazumijevanjatoganakojisunačinkrivnja,odgovornosti
pokajanjepovezani.



38

IRIS VIDMAR

Gaut,B.ArtandKnowledge,inThe Ox ford Hand bo ok of Aest he tics,
ed.Levinson,J.(2005),OxfordUniversityPress,pp.436450.

Gibson,J.(2003)BetweenTruthandTriviality,Bri tish Jo u r nal of 
Aest he tics,no.43,OxfordJournals,pp.224237.

Gibson,J.ThickNarrativesinNar ra ti ve, Emo tion and In sight,  
eds.Carroll,N.andGibson,J.(2011),Universitypark:Pennsylvania
StateUniversityPress.

Head,D.(2002)The Cam brid ge In tro duc tion to Mo dern Bri tish Fic
tion,Cambridge:CambridgeUniversityPress.

Ivanits,L.(2008)Do stoyevsky and the Rus sian Pe o ple,Cambridge:
CambridgeUniversityPress.

Kieran,M.(1996)Art,Imagination,andtheCultivationofMorals,
The Jo ur nal of Aest he tics and Art Cri ti cism.

Kieran,M.(2005)Re ve a ling Art,Routledge.

Kitcher,Ph.(2013),De aths in Ve ni ce: The Ca ses of Gu stav von 
Aschen bach, NewYork:ColumbiaUniversityPress.

Kvanvig,J.(2008)PointlessTruth,Mid west Stu di es in Phi lo sophy,32,
1,pp.199212.

Lamarque,P.(2009)The Phi lo sophy of Li te ra tu re,BlackwellPublis
hing.

Lamarque,P.andOlsen,S.H.(1994)Truth, Fic tion, and Li te ra tu re: A 
Phi lo sop hi cal Per spec ti ve, Oxford:OxfordUniversityPress.

Lamarque,P.LearningfromLiterature,inA Sen se of the World: Es
says on Fic tion, Nar ra ti ve and Know led ge,eds.GibsonJ.,Huemer,
W.andPocci,L.(2007),Routledge,pp.1323.

Landy,J.(2010)CorruptionbyLiterature,Re pu blics of Let ters: a Jo
u r nal for the Study of Know led ge, Po li tics and the Arts,1,2,dostupno
nahttp://rofl.stanford.edu/node/49(ožujak2013).

McGinn,C.(2006)Sha ke spe a re’s Phi lo sophy; Di sco ve ring the Me a
ning be hind the Plays,HarperCollinsebooks.

Mullin,A.(2000)Art,Understanding,andPoliticalChange,Hypa tia 
no.15,3,pp.113139.

Novitz,D.FictionandtheGrowthofKnowledgein:The Worlds of Art 
and the World,ed.Margolis,J.(1984),Amsterdam:Rodopi.

Pritchard,D.,Millar,A.andHaddock,A.(2010),The Na tu re and 
Va lue of Know led ge, Three In ve sti ga ti ons,Oxford:OxfordUniversity
Press.

Putnam,H.(1976)Literature,Science,andReflection,New Li te rary 
Hi story,no.7,3,pp.483491.

Riggs,W.D.TheValueTurninEpistemologyinNew Wa
ves in Epi ste mo logy,eds.HendricksV.iPritchard,D.(2008),



39

IRIS VIDMAR

Palgrave,Macmillian,dostupnonahttp://facultystaff.ou.edu/R/
Wayne.D.Riggs1/wriggs/value%20turn.pdf(kolovoz2010).

Robinson,J.EmotionandtheUnderstandingofNarrative,inA Com
pa nion to the Phi lo sophy of Li te ra tu re,eds.Hagberg,G.andJost,W.
(2010),WileyBlackwell,pp.7192.

Schwartz,(1982)MalcolmCowley’sPathtoWilliamFaulkner,Jo u r
nal of Ame ri can Stu di es,no.16,2,pp.229242.

Stolnitz,J.(1992)OntheCognitiveTrivialityofArt,inAest he tics 
and the Phi lo sophy of Art,eds.Lamarque,P.andOlsen,S.H.(2004),
Blackwell,337343.

Towner,T.(2008)The Cam brid ge In tro duc tion to Wil li am Fa ulk ner, 
CambridgeUniversityPress.

Vidmar,I.andBaccarini,E.(2010)Art,Knowledge,andTestimony,
Synthe sis Phi lo sop hi ca,25,2,p.333348.

Vidmar,I.(2012)Plato’sIonintheContextofLiteraryCognitivism,
Gla snik za Druš tve ne Na u ke,br.4,str.111152.

Vidmar,I.(2014)ThoughtExperiments,HypothesesandtheCogniti
veDimensionofLiteraryFiction,Synthe sis Phi lo sop hi ca,  
pp.177194.

Vidmar,I.LiteraryCognitivismandEpistemicAims,u:Be o grad sko
ri ječ ki su sre ti: zbo r nik fi lo zof skih ra do va,ur.Arsenijević,M.(2013),
InstitutzafilozofijuFilozofskogfakultetaUniverzitetauBeogradu,
Beograd.

IrisVidmar
UniversityofRijeka,DepartmentofPhilosphy,Rijeka,Croatia

TRUTHSANDTRIVIALITIESOFLITERATURE

Abstract

Thecentralclaiminthispaperisthatliteratureiscognitivelyvaluable
asitoffersspecificcognitivebenefitstothereaders.Thisclaim–which
Icalltheintuitiveattituderegardingcognitivedimensionofliterature
– isdefendedagainstoneveryspecificobjectionaccording towhich
literatureoffersknowledgealreadyfamiliartothereader,whichmakes
it cognitively trivial. This objection – which I call argument from
cognitive familiarity– is analyzed from theepistemicpointofview,
andnot, asusually in literaryaesthetics, from theaestheticone.The
analysis shows that thereare significantcognitivebenefitswhichare
availableeven in thosecaseswherewearealready familiarwith the

knowledgethattheworkimparts.

Keywords: triviality argument, cognitive value of literature,  
understanding
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КЊИЖЕВНОСТ,ИСТИНАИ
ЦЕНЗУРА

Сажетак: У ра ду се ис тра жу је од нос књи жев но сти и исти не по
ла же њем од прет по став ке да овај од нос у ве ли кој ме ри од ре ђу је 
да на шњи ин те рес пу бли ке за од ре ђе но де ло, ин те рес књи жев не 
кри ти ке и мар ке тин шке про мо ци је. На при ме ру ли сте нај чи та
ни јих књи га у 2013. го ди ни по ка зaно је у ко јој ме ри са мо пред ста
вље на исти на де ла ути че на ин те рес пу бли ке али и у ко ли кој ме ри 
оче ки ва ње по зна те исти не об ли ку је де ла. У за кључ ку ра да до ла зи 
се до ста ва да исти на на се бе пре у зи ма сво је вр сну уло гу цен зу ре 
ко ли ко и ау то цен зу ре де ла у на ста ја њу. 

Кључнеречи: исти на, срп ска књи жев ност, цен зу ра, нај чи та ни је 
књи ге

Књижевностисвеувезисањомопседапроблемистине.1И
такојеодсамогпочеткаразмишљањаокњижевности.Од
носизмеђуистинеикњижевности(формулисанкаоистина
књижевности,књижевнаистина,откривањеилисазнавање
истине у књижевномделу, вредносниили критички суд о
књижевностиформиранузависностиодповерењауњену
истинитост...) непрекидно сеуспостављабезобзирана то
далићебитиоспораваниливеличан,препознаткаоважан
илисматранирелевантним.Нереткосе,узависностиодтога
какавсеодносуспостављапремаистиникњижевногдела,
правиизборилиуспостављахијерархијаизмеђудела: јед
ноставнијеречено,речјеоизборуизмеђу,рецимо,реализма
иромантизма, лирскепесмеиисторијскогромана схваће

1 Радјенастаоуоквирупројекта„Аспектиидентитетаињиховооблико
вањеусрпскојкњижевности”(178005)којифинансираМинистарство
просвете,наукеитехнолошкогразвојаРепубликеСрбије.

ЖЕЉКО МИЛАНОВИЋ
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ног као дело које познаје своју референцијалност, између
истинепотврђенеулектиридискурсаобразовногсистемаи
њеногизневереноглицау,например,первертованомпеда
гошкомроману,измеђунеограниченогповерењаукњижев
ноделоилињеговогодбацивањакаоутицајногуизградњи
идентитета.

Сусретистинеикњижевностијесамоједноодместанако
јимаистинасусрећесвојеатрибуте,магнетскиихпривлаче
ћиузсебе.Истинаатрибутепривлачиуонојмериколикоје
саманестабилна.Билобиважнопратитиједнулингвистич
кустатистикуоблизиниистинеињенихатрибутанесамоу
књижевностивећиујезикуунајширемсмислу.Далибире
зултатипотврдилидаистинаможедаопстанебезатрибута?
Уверенисмодасетонебидесило.Истинаумедабудегола,
једна, горка, јединствена,невероватна,божја, једноставна,
поетска,неугодна,последња,апсолутна,релативна,универ
зална,национална,историјска,огољена,окрепљујућа,сле
па,болна,права,варљива,немогућа,чињенична,заводљи
ва, тајанствена... али и књижевна. У промењеном односу
атрибутаиистине,уједнојистиникњижевностиуместоу
књижевнојистинимоглибидабудуочуванипоследњитра
говиникаддокрајадосегнутеиувекизноваоспораванеау
тономијекњижевногделаицелoкупногпољакњижевности
–таданебиистинаодређивалакњижевноствећбикњижев
ностибилоостављенопољеслободеданезависиниусвојој
генезиниусвојојрецепцијиодистиненајчешћесхватане
каоподударностисказаисветачињеница.

Пречестоје,дакле,односпремаистинииодноспремакњи
жевности.Односповерењаилинеповерењаукњижевност
градисенаосновусхватањаистинеимогућностидаонабу
деприсутнаукњижевномделу.Музе,бог,узорно,реалност,
несвесно, историјско или релативно али и митско, рели
гијско,поетичко,психолошко,идеолошкоилифилозофско
представљајупољаукојимакњижевностпроналазијемство
својеистине.Наравно, процесистовремено течедвосмер
но:дискурскњижевностисеобликујеускладусазахтевима
владајућихдискурсаколикоихиобликујеалиипреобража
ва–управосувременапреображајавладајућихдискурсаи
оријентириисторијекњижевностикојаихрегиструјекако
би оправдала своје постојање и разлику у односу на дру
гекњижевнедисциплине.ДоПлатона јемогућеповерење
измеђупесничкогделаињеговогмитскогреферента,рели
гијскакњижевностнећенасинтересоватиуколиконемамо
поверењеуподударносткњижевногињеговогрелигијског
референта, експерименталнироманповерењепроналазиу
свомметоду,надреализамудиректномпреношењумисли...
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Реклобиседакњижевностинијемогућабезодносапове
рењауњенуистинитост.

Каконамјенамерадауовомрадуговоримооодносукњи
жевностииистине,сматрамодајеважнокренутиоданали
зеодносачиталацауСрбијипремаистиникњижевногдела,
односноодпокушајадауочимодалисеинтересукусафор
мираузависностиодобећанеистине–далиседоистине
долазикроздијалогсаделомилисеобећањубеспоговорно
верује.Заобилазећиутицајкурикулумаалиидугогтрајања
схватањакњижевностикаокључнесимболичкерадњеуус
постављањуколективногидентитета,чининамсеважније
дасеусадашњемвременууочивезаизмеђуделаипубли
ке (коликоивезаизмеђупубликеидела)која јеодређена
ауторскомедијским посредовањем колико и променама у
културинасталимпослепадаБерлинскогзидаисвегаоног
штојепослетогауследило.Нашајепретпоставкадауправо
ододносаделапремаистини,очекиваногодносаповерења,
којисвечешћеподразумевајучитаоциалииауториикрити
чари,зависибудућносткњижевности.

Михаил Берг (Михаил Берг), када говори о статусу руске
књижевности,кажедасеуРусијидеведесетихгодина20.
векадесионаглипреображајположајакњижевностиусоци
јалномпољутакода„инерцијарецепциједоданаданашњег
оцењује то дешавање као катастрофу”.2 Берг као разлоге
нестајања логоцентричне (текстоцентричне) оријентације
рускекултурекојесеодигралокаснијеидалекоболнијеод
истоветне промене у западноевропским и северноамерич
кимкултурама,видиуследећем:промењенисузахтевима
совногпотрошача,укинутасуцензорскаограничења,опало
јеинтересовањезарелигију,победилојелиберализам,свеје
снажнијаконкуренцијадругихпоља,„укључујућиповећа
њемоћисредставазамасовноинформисање”.3Бергразлоге
овакве промене дели на оне који су последица припајања
Русијесветскомкултурномпростору (мибисмопререкли
да су они резултат глобализације) и на специфично руске
међукојимасеналазеследећифактори:усовјетскомпери
оду речи је био наметнут идеолошки подтекст, социјални
статусмасовнекултуреинаучнихдисциплинајеунапређен,
увећана јеразноврсностизвора забаве,информацијаиси
стемавредности(такојесуженаобластопштихинтересова
ња),суженојеиидеолошкопољеиповећанавредностуоби
чајеногживота,односноречјеопромени„очекивањаувези

2 Берг, М. (2011) Ли те ра ту ро кра ти ја, Београд: Службени гласник, 
стр.271.

3 Исто,стр.272273.
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саиновативношћукултуре,књижевностииуметности,када
друштвовишенерачунадаћеодкултуредобитиготовмо
делзаобликовањеживота,негосесаглашавасапроцесом–
којисеодвија,наравно,несамоуРусији–потискивањакул
туреизсфереозбиљногживотаусференедељнезабаве”.4 

На пољу културе у Србији такође се деведесетих година
20.векаодигралазначајнапромена–непрекиднајадиковка
надкултуромдоданаснепрестаје.Установекултуре,изда
вачкекуће(чинесепосебногласним)алиипојединцине
прекиднојадикујунадлошомкултурномполитикомдржа
ве захтевајућивећасредства.Веомасуреткигласовикоји
бипроблематизовалиучешћедржавеињеногидеолошког
апаратаунастајањукултуреупотпуностиподржанедржав
нимновцем.Некиодразлогакојисудовелидогубиткало
гоцентризмауРусијиприсутнисуиуСрбији–конзумент
масовнекултурепромениојесвојаочекивањасаширењем
телевизије,радија,интернетаиштампанихмедија;цензор
скаограничењаједнопартијскедржавесупостепенослаби
ладабипривиднопотпунимнестајањем(преобликовањем
свогприсуства)отворилапуткомпензацијизапостављеног
националног идентитета; масовна култура је омасовљена
докрајњихграница–њенсоцијалнистатус јепомеренка
афирмативном вредновању; научне дисциплине су добиле
својеместоумасовниммедијимакрозповећаноприсуство,
рецимо,политичкиханалитичара,социолога,економистаи
других експерата – наравно, ово је праћено огромномна
јездом квазистручњака који су успели да подрију и само
ткивоУниверзитета.Религијскојеврлоуспешнопронашло
својеместоусавременојкултури,посебноукњижевности
паједанасмогућеговоритиорелигиознојкњижевностико
јаокупирасвевећидеокњижевногпоља.5Садругестране,
присутнисуибројниалидалекомањевидљивипокушаји
скретањасаглавнихкултурнихиуметничкихтокова.Кул
тура у Србији, захваћена глобалним процесима, одговара
опису Арџуна Ападураја (Arjun Appadurai): „Главна осо
бинаданашњеглобалнекултуре јеполитикаузајамногна
стојањаистостииразликедаједнадругуканибализујуина

4 Исто,стр.274.
5 Доовогаједошлозбогнесигурногположајаистинеупостмодерни.Га

дамер,Х.Г.(HansGeorgGadamer),противећисенеутрализацијиистине
упоезији,кажедаонаобећаваистину:„Нијенималослучајноштосе
Гадамеровпојамобећањакојетекстносинајбољеразуменапримеруре
лигиозногтекста”(Kvas,K.(2011)Isti na i po e ti ka, NoviSad:Akademska
knjiga,str.69).
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тајначинуспешнопоништедвојнуидејупросветитељствао
тријумфалнојопштостиипобуњенојпосебности”.6 

Литературоцентричност се односи на ослабљени положај
књижевности у сусрету са конкурентскимпољима.Међу
тим, док литературоцентричност слаби, увећава се прису
ствоипојачаваутицајкњиге.Ламентнадопадањемтиража
књижевнихделапраћенјеогромнимбројемаутора–често
сечуједаимавишеилибарједнакописацаколикоичитала
ца.Ипак,некаделаимајувеликетиражекоједостижупонај
вишезахваљујућисоцијалномстатусуњиховогауторакоји
јестворенчестимприсуствомумедијимаалиичињеници
даседистрибуцијакњигавеликогтиражаобављапрекорас
прострањенемрежепродајеновина.

Народна библиотека Србије објављује резултате најчита
нијих књига у библиотекама током једне календарске го
дине.7 Заиста, у већини случајева је речо књигама анео
књижевнимделима.Последњаобјављеналистанајчитани
јихкњига,којуможемосматратиирепрезентацијомчита
лачког укуса схваћеног у најширем смислу, садржи веома
симптоматичнезнаке.Међу25најчитанијихкњигау2013.
годинизаиста јенајвишекњигаанајмањекњижевнихде
лакоја бибилаизузета од анализењиховогодносапрема
истини.8Налистијенајвишеауторакојисупрофесионално

6 Apaduraj,A. (2011)Kul tu ra i glo ba li za ci ja,Beograd:BibliotekaXXvek, 
str.70.

7 Награда за најчитанију књигу додељује се од 1973. године (први до
битникјебиоМ.ЦрњанскизаРо ман о Лон до ну;међудобитницимасе
налазеМ.Лалић,М.Булатовић,Д.Ћосић,А.Тишма,М.Ковач,С.Се
ленић,Д.Албахари,Д.Медаковић,М.Селимовић,М.Павић,Д.Не
надић... (листа је доступна на адреси http://www.nb.rs/pages/article.ph
p?id=8976)). Године 2006. је промењен начин додељивања награде на
иницијативутадашњегуправникаНароднебиблиотекеСрбије,Сретена
Угричића,такодасеизмеђу25најчитанијихкњигабиранајбољакоја
нијесамонајчитанијавећпоседујеуметничке,научне,културнеипро
светневредностиалиипрофесионалниквалитетпродукцијеиопреме.
Угричићеваиницијативајеполазилаодставада„нијемогућеинститу
ционално раздвојити одговорност за статистичку стручну евиденцију
ододговорностизапромоцијувредности”(Пи смо Сре те на Угри чи ћа о 
ре де фи ни са њу про фи ла на гра де,www.nb.rs/pages/article.php?id=8976,1.
3.2014.године).

8 Налистије26насловајерсенапоследњемместуналазедванасловаса
истимбројемпоена:Ве ли ки рат, АлександарГаталица;Пи смо го спо ђе 
Вил ме, ЈеленаБачићАлимпић;Ду ге но ћи и цр не за ста ве, ДејанСтојиљ
ковић;Си ме о нов пе чат, ВањаБулић;Јо ва но во за ве шта ње, ВањаБулић;
Сјај у оку зве зде, ЉиљанаХабјановићЂуровић;Го ди на про ђе, дан ни
кад: днев ник јед не ро би је, ЖаркоЛаушевић;Ду го веч ност: ко мен ди ја del 
ar te, СветиславБасара;Бли ста во и стра шно. Део 2, БекимФехмиу;Ти 
си ме ни све, ВеснаДедићМилојевић;Bo na via, ДраганВеликић;Та мо 
да ле ко, ВукДрашковић;Via Ro ma na, ВукДрашковић;Зна ме ње ан ђе ла, 
ДејанСтојиљковић;Дру га књи га: днев ник јед не ро би је,ЖаркоЛауше
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повезанисателевизијом,билодасутелевизијскиводитељи
иновинариилиредовнигостизабавнихемисија(ЈеленаБа
чићАлимпић,ВањаБулић,ВеснаДедићМилојевић,Исидо
раБјелица,БранкицаСтанковић), глумции једанредитељ
(ЖаркоЛаушевић,БекимФехмиу,ЕмирКустурица).Нали
стисеналазеиједанполитичариписац(ВукДрашковић),
ауторкепопуларнихкњига (ЉиљанаХабјановићЂуровић,
МаријаЈовановић),„човеккојизна”9(ДејанЛучић),писци
СветиславБасара,АлександарГаталица,ДраганВеликић,
ЗоранВ.Момчиловић,ВладимирАрсенијевићиДејанСто
јиљковић.Најчитанијиписац јеА.Гаталицашто је свака
копоследицаНИНовенаградедодељенезароманВе ли ки 
рат.Дакле,међунајчитанијимкњигаманалазеседела (8
од26!)самошестписацакојекњижевнакритикапрепознаје
каоуметничкирелевантнебезобзиранањиховемеђусобне
разликеилиосцилацијеувредновањуњиховихдела.10 

Већина најчитанијих књига уСрбији 2013. године рачуна
наистинитостсвогдискурсабилодаточинисвојимжан
ровскимопредељењем,билодакњижевнакритикаилисам
издавач у практичним критикама књиге говори о њеној
истинитости.ДвекњигеЖаркаЛаушевића,(ауто)биограф
ске књиге Бекима Фехмиа, Исидоре Бјелице и Бранкице
Станковић јаснимжанровскимопредељивањемсусаморе
презентоване као истините. Остале књиге се препоручују
као места привилеговане истине јер откривају „скривену

вић;Mein Kampf, СветиславБасара;По ла ду ше: исто риј ска ме ло дра ма 
за сно ва на на ма шта њи ма о ве чи тој љу ба ви и исто риј ским по да ци ма из 
ар хи ва, ВеснаДедићМилојевић;Без на де жна пра зни на: ро ман, Зоран
В.Момчиловић;Лет: ро ман, ВладимирАрсенијевић;Ава то или Же на 
по след њег де спо та: по ли циј ски Тви тер ро ман, ИсидораБјелица;Сун це 
ме ни, сун це те би, ВеснаДедићМилојевић;Ки не ска осве та, ДејанЛу
чић;Зву ци из под мор ни це: ро ман, МаријаЈовановић;Спас, ИсидораБје
лица;Сто ја да, ЕмирКустурица;Ин сај дер, мо ја при ча, БранкицаСтан
ковић.Листајепреузетасаадресеwww.nb.rs/pages/article.php?id=23418,
1.3.2014.године.

9 http://www.dejanlucic.net,2.3.2014.године.
10Важно јенапоменутида јерецепцијаЉиљанеХабјановићЂуровићу

књижевној критици веома противречна и креће се од непризнавања
било какве вредности до беспоговорног афирмисања (два текста вео
ма упечатљиво говоре о томе: Ivanović,N. (2000)ZaposedanjeDrugog
imanipulacijaženskimpismom,Rečbr.59/5,Beograd,str.199243.каои
Стојилков,А.ВизантијаисавременоженскописмоуСрбији:положај
женеу византијскомдруштву, у:Ви зан ти ја у (срп ској) књи жев но сти 
и кул ту ри од сред њег до два де сет и пр вог ве ка, приредиоБошковић,
Д. (2013),Крагујевац:Филолошкоуметничкифакултет, стр. 197213.)
Судећиповременскојдистанциодтринаестгодинаизмеђуовадватек
стаисобзиромнатодасамаЉ.ХабјановићЂуровићодричевредност
књижевнекритике,питамоседалијеприсутностовеауторкеивели
ка читаностњених књига религиозне тематике довела у искушење и
академскукритику.



46

ЖЕЉКО МИЛАНОВИЋ

истинуоједнојнесвакидашњојвојвођанскојпородици”(Ј.
БачићАлимпић),њихови јунациразоткривајузаверу„која
седешавана[sic!]иокоСветеГоре”илиоткривају„тајну
скривену у цртежима имонограмима” (В. Булић), садрже
одговоре на питања „како насДухСветинадахњује и ис
пуњава...какодабудемоспремнизаОсмидан”(Љ.Хабја
новићЂуровић),служекаоместопрепознавањажена„које
субилеостављене”(В.ДедићМилојевић),приближавајусе
„иисторијскојиуметничкојистинионама,некадашњима
и садашњима” (В.Драшковић),љубавнеприче уњима су
заснованена„историјскимподацимаизархива”(В.Дедић
Милојевић), прелазе све границе „у потрази за истином”
(И.Бјелица), уводенас „у тајнемасона,њиховихобичаја,
скривеногначинаговора,системаскупљањаинформацијаи
утицајанадогађаје,умеханизмеобавештајнихслужби,њи
ховихобманаиманипулацијасвешћу”(Д.Лучић),немогу
дасепореде„нисаједномдругомкњигомпоискрености,
емоцијамаалинивеликомбројутајниирецепатакојеаутор
каоткрива”(И.Бјелица).Ниделавреднихкњижевниканису
избеглаповезивањесаистином,патакоСтојиљковићевију
наци„кореспондирајусаонимштознамооњимаизсачува
нихстароставнихсписа”аисторичариихнећедраматично
оспораватиилинавеликохвалити,Басаринроманразоткри
ва„лицеиналичјенашегменталитета”аАрсенијевићуво
ди „галерију историјских личности”.11 У овом последњем
случају,кадаприметимодаувођењеисторијскихличности
уАрсенијевићевомромануимавезесаочекиваномистином
деланебавимосеанализомсамогделавећуказујемонаоно
што јепосталопреовладавајућиставосрпскојкњижевно
стиатојечињеницадасесвакикњижевниконтактсаисто
ријомнужнореализујекаоистинит.12 

11Сви претходни цитати преузети су са адресе http://knjigainfo.com,
2.3.2014.године.

12Односсрпскекњижевностииисторијејевеомачестоуспостављанпри
вилеговањемисторијског.Тако,ЈованДеретићкажедајесрпскакњижев
ност„усвимпериодимасвогпостојања[...]уисторијиналазилаглавни
апонекадскоројединипредмет”каоида„историчност,нефикционал
ност,каоформативноначелоимазначајнуулогуиуновојкњижевности,
иако је ова заснована на систему у којемфикционалност представља
темељнипринцип”(Деретић,Ј.(1983)Исто ри ја срп ске књи жев но сти,
Београд:Нолит,стр.18,19).Садругестране,Љ.ХабјановићЂуровић
своје неограничено поверење у истину књижевности али и историје
преносиинаАлександруСтојилковкојаћесамојЉ.ХабјановићЂуро
вићпрепуститидаговориоистинитостисвојихдела:„Духовнициклус
чинеистинитепричеоистинитимдогађајимаиликовима,имаконтуру
којуморадаследи.Недопустиво јеизмишљатиоисторијскимлично
стима”(цитиранопремаСтојилков,А.нав.дело,стр.210).Упечатљив
примерданашњегодносаизмеђуисторијскеикњижевнеистинепред
стављаитекстРадошаЉушићаоБасариномроманусотији,По че так 
бу не про тив да хи ја. УовомтекстуЉушићоБасариговорикаоописцу
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Полазећи од става да је истина „једно од средишњихфи
лозофских, књижевнотеоријских и естетичких питања”,13 
КорнелијеКвасусвојојвеомапрегледнојстудијиосхватању
истинекодПлатона,АристотелаиХорацијанијепропустио
приликудаговорииосавременимпоследицамаПлатоновог
иАристотеловог схватањаистине.Квасразликујепетмо
дела истине у књижевности (миметички, епистемолошки,
етички,модел аутентичностиифигуративнимодел).14Да
кле,истинаукњижевностијеприсутнабилодакњижевно
делокореспондирачињеничнојилипарадигматској ствар
ности, води до знања путем виртуелног искуства, доноси
моралнасазнања,поистовећујеискреностсаистиномилиу
својојфикционалностисадржисазнајнуфункцију.Свихпет
моделаистинеукњижевностимогућејепрепознатиувећи
нинајчитанијихкњига2013.годинеитобезпосебногхер
менеутичкогнапора:паратекстуалнизнаци(дневник,исто
ријскамелодрама,мојаприча, успомене, бруталноискрен
запис,полицијскиТвитерроман),социјалнопрепознатљив
статусауторакојијепотврђенприсуствомумедијимакоји
претендују на монопол истине, религијска референцијал
носткаоимаркентишкорецензентскиодломцикојинеза
обилазедаскренупажњунаистинитостдела–довољносу
речити.15Истинауњимасенајчешћепредстављакаочиње
нична(уоквирумиметичкогмодела)иликаокомбинација
другихмоделаистине(например,националнопарадигмат
ска,сазнајнаиморалнакодВ.Булића).Већинакњигасали
стезнада„чињеничнаистинајеоноштопродаједело“каои
даће„публикаопроститигрешкеуметности,ичакпропусте
уприповедномпоступкуодржавањанапетостиуизношењу
оваквеврстеистине”.16

„спорних” знања, који својим„измишљотинама”обешчашћујеи смрт
свеца,незналицикојанепознајени„елементарнечињенице”,којипо
реднезнањапоседујеи„самомржњусопственеповести”,представнику
пијанихприповедача, средњошколцукојиблатинародињеговупове
сницуасвезатоштосе„нијепоиграваоисторијомсвогнарода”већју
је„нанедопустивначинзлоупотребио”(Љушић,Р.Басаринеисторио
графскебаханалије,Ле то пис Ма ти це срп ске,књ.487,св.12,стр.225).

13Kvas,K.нав.дело,стр.9.
14Исто,стр.4452.
15Моглабисеупутитизамеркаоваквомначинуанализеданеразликује

књижевна и некњижевна деламеђу најчитанијим књигама.Међутим,
већинакњигасалисте,билодасужанровскипозициониранеустабил
нимкњижевнимжанровима(роман,приповетка)билодасепозициони
рајууобластиграничнихжанрова((ауто)биографија,дневник,успоме
не)неузмичепредсвојомнелитерарношћувећјеподстиче,оправдано
илине.

16Abot,H.P.(2009)Uvod u te o ri ju pro ze,Beograd:Službeniglasnik,str.232.
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Инсистирањемнаистиниињенимпривилеговањемукњи
жевномделустварасепроцепууметничкомкрозкојипро
дире конкурентски дискурс: књижевност се повлачи пред
најездомистине.Књижевноделобидапреузмеулогуду
ховнихнаука,паидасамопостанењиховоделојерхипо
стазирасвесвојеинтересекаједном–преношењу,открива
њу,показивањуи,изнадсвега,учвршћивањуистине.

Гадамер,кадаговориоистиниудуховнимнаукама,подсећа
наснаимперативкојисеможеданасуСрбијипрепознати
као неприкосновено наметнут: „Притисак интереса при
вредеидруштваоптерећујенауку”.17Дооваквогзакључка
Гадамердолазиполазећиод става да духовненауке следе
образацразвојаприродних,каоида„увидуусловљеност
свегсазнањаодисторијскихидруштвенихмоћикојепокре
ће савременост, не значи само теоријско слабљење нашег
поверењаусазнање,негоистварнунемоћнашегсазнања
насупротснагамавољестолећа”.18Збогтогасудуховненау
кестављенеу„службутихтенденцијаипроцењујусепрема
моћикојуњиховасазнањазначеудруштвеном,политичком
илинекомдругомсмислу.Такоонепојачавајуутисаккоји
моћостављанањих”.19Акоуједнојкултурипреовладаукус
заистиномиакотаистинажелидасереализујеуделукоје
себесамопредстављакаокњижевно,неизбежноседешава
повлачењекњижевног.Књижевнопоље се самопривидно
не сужава јер га попуњавају многобројне истине које ре
флектујуутицајмоћинањихалииодржавајутуистумоћ.
Гадамерјенедвосмисленкадговориопритискукојиизну
транапададуховненауке:„онесусамеуопасностидасма
трајуистинитимоноштоодговараинтересиматихсила”.20 
Акосекњижевностпоистоветисадуховномнаукомилипо
потребиувексанекомдругомјерсеодњезахтеваистина
којапотврђујепозициједруштвенемоћи,беспредметнаби
биларасправаоистиниукњижевномделу–кадмоћочеку
јеистину,очекивањећеибитииспуњеноунепроблемати
зованомконсензусукојиједанасмогућјединоузмедијско
посредовање,односноузслеђењеекономскелогике„књи
жевне и уметничке индустрије која, тргујући културним
добрима као било којим другим, даје предност дифузији,
тренутномипролазномуспехукојисемеринпр.тиражима,
изадовољавасеприлагођавањемвећутврђенимзахтевима

17Гадамер,Х.Г.(1996)По хва ла те о ри ји,Подгорица:Октоих,стр.48.
18Исто.
19Исто.
20Исто,стр.52.
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купаца”.21ПјерБурдије(PierreBourdieu)примећујеида,на
супрот„антиекономској”економијичистеуметностикојане
ствараделазапубликувећсвојимделимаморадајествори,
налазисекомерцијалниполнакомесуделакојаодговарају
„претходнопостојећојпотражњииупретходноутврђеним
облицима(подвукаоП.Б.)”.22Судећиполистинајчитанијих
књига у библиотекама у Србији, истина обликује потра
жњу док жанрови који су традиционално прихватљивији
каосудовиистине((ауто)биографија,успомене,дневници)
узготовонеизбежноприсустворелигијскихреференатаали
идокументационеподлоге(историја)успевајудапреобли
кујуиромани,унајвећембројуслучајева,укључегаупо
љемоћи,23пристајућитаконанепромењивостстањаукоме
„пољапроизводњеукултуризаузимајуподређениположају
оквирупољамоћи”24инеуочавајућида„наративнафикција
многовишевременатрошиупотврђивањунашихилузија
негоштодоприносиновомсазнању”25.

Економијепроизводњеипотражњеистинеукњижевномпо
љусемеђусобноподстичууистојмериколикоихподстиче
моћинасталесуалиинарочитоинтензивиранекаопосле
дицамногобројнихузрокамеђукојимадоминирајупромене
унутар политичкемоћии настанка политичког друштва у
коменаупражњеноместоједнопартијскогуређењаможеда
дођесвакоонајко,набилокојиначин,задобијенаклоност
медија и преимућство у производњи и одржавању симбо
личкестварности.Преобликовањемполитичкемоћипрео
бликованјеиодносдржавнеконтроленадпољимакултуре
имедијатакодаданашњизакониојавноминформисањуи
културинепознајуцензуруиограничавањеслободеизра
жавањаосимуњиховомнегирању–они гарантујудаин
формисањенеподлежецензуриидапостојислободаукул
турномиуметничкомизражавању.БорисБуденкажеда је
заборавипорицањецензуре(закојусеверуједајеизгуби
ласмисаосападомкомунизма,смештенаусоцијалистичку

21Бурдије,П.(2003)Пра ви ла умет но сти. Ге не за и струк ту ра по ља књи
жев но сти,НовиСад:Светови,стр.204.

22Исто,стр.205.
23ВиделисмодаДеретићкажекакоисторичност(нефикционалност)има

формативнуулогуиукњижевностикојојјефикционалносттемељна.Та
историчност,настављаДеретић, јављасе„увишеразличитихоблика,
одкојихсудвапосебнозначајна:првомеприпадајудокументарноумет
ничкижанрови,којисестварајунагранициисторијеикњижевности,
адругомеонекњижевнекомпозицијеукојимајеглавнатемаисторија
билонародауцелинибилопојединихњеговихделова“(Деретић,Ј.нав.
дело,стр.19).

24Бурдије,П.нав.дело,стр.309.
25Abot,H.P.нав.дело,стр.246
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прошлоститакоодвојенаодсадашњости)идеолошкапрет
поставкасећањанању.26Уданашњимоколностима,може
сепоставитиипитањедалијезаборавцензуре(којасеиз
мештаусвојеврснехибернотерапијскерасправеопрошлим
временима или у расправе које би да повежу прошлост и
садашњост)27идеолошкамаскањеногинтензивираногпри
суствауновимоблицима?

Цензурајетачкаукојојсекњижевностиистинасусрећуна
најболнијимогућиначинјерцензураусвомтрајањуникада
нијерачуналаискључивонаистинитоствећ,итоумного
већојмери,насвојутицајуспречавањунастанкановихдела
којабибилањенпредметинтереса.Другачијеречено,цен
зурисатисеможепојединачноделоалијетослабаутехана
спраммогућеопасностиоднастанкадругихдела.Цензурау
времесвогинституционалногпорицањаможедапроистек
нејединоизочекивањапублике,иззамишљеногвредносног
паноптикумаједногдруштва.Говорећиодваслучајаукоји
масучитаоциподиглитужбепротивписацауСловенији,
МаркоЈуванкажеда јеречосимптомукојиуказујенато
дакњижевносткрајем20.векагубисвојуаутономијуисво
јудраж,дасесливаупросторштампанихиелектронских
медија,каоидакњижевностданасморададруштвенопро
верава садржај својих имагинарних простора суочавајући
га„садругимдисциплинамаијезицимакојикултурупуне
значењимаипредставама”сакојима„морадасеспоразуме
ваиотомештајеистинаиштајеправилно”.28Речјеопер
спективикојанеобећаванесамодаћекњижевностсачувати
своју аутономијувећнитодаћењенааутономијаимоћи
дабудепредметрасправејерјецензуразаборављенаидео
лошкимтриком.Цензурајепревласточекиваногдискурса,
оногдискурсакојинијеинећебитипроскрибованкаосупро
танбилокомеибилочему.Цензураинијемогућабезисти
не.Тамогдепостојимоћкојаконтролишеистину,цензура

26Buden,B.iŽilnik,Ž.(2013)Uvod u proš lost,NoviSad:Centarzanoveme
dije,str.6869.

27Тако,например,ПерсидаЛазаревићДиЂакомоговориопарадоксал
номдоприносуцензуреувремеАустроУгарске(ималајезначајанути
цајнасрпскукултуру)каоиотектовимаулистуБе тон којетумачикао
делатностгејткиперса.Међутим,питасеоваауторка,заштоБе тон не
доносиилистеполитичкиподобнихписацаиненудиновеперспекти
ве? (LazarevićDiGiacomo,P.Paradoksi (ne)zvaničnihcenzura in:Kul tu
ra bez cen zury (?) eds.Czaplińska,J.iModelskaKwaśniowska,A. (2010),
Opole:Uniwersytetopolski,pp.87100).Реклибисмодасеможепостави
тиидругачијепитање:данијебилоцензуреитаквогњеногдоприноса,
какобиданасизгледаласрпскакултуракаоидалијенужноочекивати
решењаодкритике...

28Juvan,M.(2011)Na u ka o knji žev no sti u re kon struk ci ji,Beograd:Službeni
glasnik,str.216.
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имасвоја великаочекивањашто једанасвидљивоширом
светакададржавезабрањујупарцијалноилиуцелинипри
ступинтернету,ТвитеруилиЈутјубуиликадаорганизације
којебидабуду једини заштитници јавногморалаилипо
литичкекоректностиутичунесамонаприступштампаним
илиелектронскимсадржајимавећинањиховонастајањеи
доступност.Ужељида саботираидеолошкепретпоставке
сећањанацензуру,БуденсвојразговорсаЖ.Жилникомза
почињеподсећањемнаделоМ.Шумаша(MurraySchumach)
TheFaceontheCuttingRoomFloor:TheStoryofMovieand
TelevisionCensorship(1964)укојојсеуспостављавезаиз
међуразвојафилмскогбизнисаиуспонацензуреикажеда
је„ценамасовногприхватањасаобразностсамораломма
се”.29Ако јепревентивнацензура сапроналаскомштампе
омогућилапроверавањерукописапреодласкауштампу,ако
јецензураштитила„табуе,филтрираларепрезентације,чу
валаканон,моћдруштвенокохезивних,владајућихдискур
саииздвајалаодступајућегласовекојибимоглидапосеју
семејересиинепокорности”,30тешкојенесумњатиуњено
присустводанас.Цензурапослепроналаскаштампејеима
лаготовоулогу„хардверског”инжењеринга(недозволити
штампање,спречитидистрибуцију).Нијетешкозамислити
даувременуправацензурадобијеи„софтверске”облике
–можданашипрограмизауностекстанаучедасепротиве
нашиммислима.Наравно,нијенамнамерадаговоримоо
омиљенојантиутопијскојтемикојапредвиђазаверупротив
слободевећдаукажемонапроменуустратегијамацензуре:
моћтежизаокруженом,завршеноминепроблематизованом
обликовањујавнихдискурса.Тамоћсеогледаиуизједна
чавању књижевног дела и књиге – на листи најчитанијих
књиганалазесе,додушеудалекомањемброју,икњижевна
дела.Да ли је овоизједначавањепоследица ранијег лите
ратуроцентричногдруштванасталогидеолошкимдиктатом
илиуводубудућедруштвоукомесеоднеименованеали
незваничнои,медијскимприсуством,(не)институционали
зованецензуремногоочекује?Кадаје1979.годинесуђено
ПредрагуЧудићу за романЉудске слабости,Врховни суд
Србије јеодлучиодапоистоветироманикњигу, књижев
но дело иштампану ствар:штампаним стварима семоже
судитидаизносенеистините тврдњекојемогудаизазову
узнемирење јавности, док књижевна дела, иако изазива
јуутисакнелагодности,немогубитипроцесуирана.31Ако

29Цитиранопрема:Buden,B.iŽelimir,Ž.нав.дело,стр.71.
30Juvan,M.нав.дело,стр.218.
31 Re še nje Vr hov nog su da Sr bi je Kž. II. 83/79у:Čudić,P.(2013)Ljud ske sla

bo sti, Beograd:Levokrilo,стр.161164.
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књижевностинсистиранасвојојистинитости,наодбијању
дабудедело,већсепредстављаискључивокаокњигаисти
не и, ако је тако испуњено очекивање читалачке публике
поистовећенесајавношћу,нежелилисамакњижевностда
будеодведенанаоптуженичкуклупу?

Књижевност данас се налази предПрокрустовим вратима
јерзнадаакојепревисокауодносунакревет–бићескра
ћена,аакојепрениска–бићерастегнута.Књижевностпред
вратима моћимора да одлучи да ли ће прихватити ризик
аутономијеилиризиксвојихнедостатака.Акоприхватиау
тономијунеможе сенадатиукључивањуу економскуло
гику,акоприхватинедостаткекојеупорнонастојидаком
пензује својом самопрокламованом истинитошћу може да
сенадамилостимаекономије.Важнојеподсетитиседаје
ПрокрустоваубиствазауставиоТезејтакоштогајесместио
накреветизапочеомерење.
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LITERATURE,TRUTHANDCENSORSHIP

Abstract

The paper deals with the relationship between  literature and truth,
taking as a point of departure an assumption that the relationship is
to a great extent determined by the current interest of the public in
certainwork,interestofliterarycriticsandmarketingpromotion.The
exampleofthe2013listofbestsellersshowsanextenttowhichaself
presentedtruthofaworkhasanimpactontheinterestofthepublic,
aswellastowhatextenttheexpectationsastothetruthfulnessshape
worksofliterature.Intheconclusionofthepaperaviewistakenthat
the truthassumesupon itselfakindofarolebothofcensorshipand

autocensorshipoftheworkthatisbeingwritten.

Keywords: truth, Serbian literature, censorship, bestsellers
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Sažetak:Mo ja je osnov na pre mi sa da pri stu pa nje po li tič koj knji žev no
sti kao na rod nom iz ri ča ju ame rič ke de mo kra ci je nu di ključ nu pred nost 
za kri tič ki po gled na po greš nu kon cep ci ju ko ju Ame ri ka ima o se bi. Pi
ta nja o do se gu gra đan ske par ti ci pa ci je – ili, toč ni je, nje no ga ne do stat
ka – u po li tič kim pro ce si ma, ko ja se mo gu pra ti ti sve do spin kul tu re, 
za pra vo su pi ta nja o stup nju do ko je ga je po li tič ka apa ti ja ute me lje na i 
od ra že na u kul tu ri u ko joj svi su dje lu je mo. 

Ključne riječi: ame rič ka kul tu ra, de mo kra ci ja, na ci o nal ni mit, 
politička fik ci ja 

1.

Na samome kraju devetnaestog stoljeća, povjerenikUreda za
patenteSjedinjenihDržavaposlaojememorandumpredsjedni
kuMcKinleyu,savjetujućigadazatvoriureduzobrazloženjeda
jesve,štojeuopćemoglobitiizmišljeno,većizmišljeno.1Zami
slitesamoto–državnizaposlenikkojiimaogromnommoćpiše
samoubilačkuporukukojomučinkovitopreporučujeotpuštanje
samogasebeisvojihpodčinjenihuimezatezanjaremena!

1 TekstprevelaIrisVidmar.

PETER SWIRSKI
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Pričajetolikodobradajegodinamakružilaupopularnimme
dijima.Tisak,paradio,patelevizija,svisujecrpili.Usvibnju
1987.godineReaganovisujepiscigovoračakuvrstiliunjegovo
obraćanjematurantimaulokalnojsrednjojškoliuChattanooga,
Tennesseeu.JednomkadajujeprihvatioUredPredsjednikaSje
dinjenihDržava–neovisnootomeštojetobioonajpredsjednik
kojegajenjegovslužbenibiografopisaokao‘očitobedastog’–
pričajezaživjela,usmenomsepredajomaposlijeiinternetom
širilazemljomdobijajućinavjerodostojnostisvakiputkadabi
senjomeparadiralokaodijelomameričkepovijesti.2

Međutim,onatonijebila.

DržavnislužbenikkojijenavodnotakološesavjetovaoMcKin
leya bio je CharlesHollandDuell, voditelj Odjela za patente
između1898. i1901.godine,koji jepotomprešaouprivatnu
odvjetničkupraksuikasnijepostaojednimodfederalnihsudaca
SjedinjenihDržava.Problemjeutomešto–kaoštosupovjesni
čaripotvrdilivansvake,osnovaneineosnovanesumnje–nema
ni trunčicedokazada jeCharlesHollandDuell ikadanapisao
neštopoputtogznakovitogmemoranduma3.Unatočtomeštose
cijelojednostoljećetapričaprihvaćalasvedoOvalnogUreda,
onanemanikakveosnoveupovijesnojčinjenici.Onajenevje
rodostojna. Izmišljena.Ukratko, ona jeveliki klasik američke
političkefikcije.

Nadrugomkrajuspektraorganizirane,ilikakoseWillRogers
običavao šaliti, neorganizirane politike, nalazimo drugačiju
vrstuameričkepolitičkefikcije.Ovdjećetenaićinaumjetnička
djelakojanajedanilidruginačinpokazujusrednjiprstroman
tičarskoj‘umjetnostradiumjetnosti’estetici,prijenoštozasuču
rukavekakobiuvježbavalepučkudemokraciju–ili,kakoveć
bilo,revizionističkupovijest.

Ukolikobimoralipokazati ikoničkiprimjerovog tipapolitič
ke fikcije,mnogi bi čitateljimogli ukazati naDžun glu Upto
naSinclarea,tomonumentalnodjeloameričkogpisma.Roman
američkog pisca objavljen u Americi priča je koja odjekuje
socioekonomskim prizvucima: nepovoljne okolnosti imigrant
skihradnikakojicrnčezaminimalacuklaonicamaČikagakra
jemdevetnaestogstoljeća.Ovdjesemeđutimproblemipočinju
gomilati.

2 Morris,E.(1999)Dutch: A Me mo ir of Ro nald Re a gan, NewYork:Modern
Library,str.579.ZaprimjerneprestanogobnavljanjamitaoUreduzapatente
videti:The Eco no mist13(April1991),str.83.

3 Videti: Sass, S. (1989)A Patently False Patent Myth, Skep ti cal In qu i rer  
(Ma ga zi ne for Sci en ce and Re a son)13,Amherst,NewYork,p.310313.
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Započetak,iakoseSinclairovklasikobičnosvrstavameđupo
litičkeromane,onzapravomalotogagovoriopolitici,posebno
usamocenzuriranojverzijikanoniziranojuvišeodosamstoiz
danjadiljemsvijeta.Zaista,izbacivanjemgotovosvihreferen
cinasocijalizamiSocijalističkustrankuAmerike–počevšisa
prilagodljivombiografijomnjezinanekadašnjegvođeEugenea
Debsa–kakobiprivukaopažnjukomercijalnogtiska,Sinclair
jepretvorioromanoradničkojklasiuromanoindustrijipaki
ranjamesa.Otomesvjedočiižalopojkakojujeobjavioposlije
objavljivanjaromana,ukojojtvrdidajeciljaousrcenacije,a
greškompogodiounjenželudac.

Noipak,Džun glateškodajetipičnafikcijaobziromdajeunje
noj pozadini sedmotjedno istraživanje činjenica po čikaškim
klaonicamaArmoura,SwiftaiMorrisakojejeSinclair–istra
živačkinovinarzasocijalističkimagazinThe Ap peal to Re a son 
(Pozivanjenarazum)–proveo.Tolikojezapravofundamental
nabilanjegovadokumentarističkaestetikazanjegovukoncep
cijuumjetnosti da ju je učiniokamenom temeljcemu svojem
manifestu„MyCause”1903.Trigodinekasnije,prebolijevajući
ranekojesijesamzadaouDžun gli,sažaljenjemjeustvrdioda
jenjegovapogreškabilautomeštojepretpostaviodafikcijačini
životaneživotfikciju.

Svejeovobilodabismopokazalidaizjednačitiameričkupo
litičkufikcijusaprozomsocijalnogusmjerenjakojupišuAme
rikanciikojaseobjavljujeuSjedinjenimDržavamaodsamog
početkanijeobećavajuće.Uzmiteprviromankojivampadneu
ruke.Pla net za pred sjed ni kaAlistairaBeatonamajkajesvihsa
tiraoSjedinjenimDržavama,monitoradministracijeGeogeaW.
Bushainjegoveopsjednutostisvjetskomhegemonijom.Između
žestokihpolitičkihverbalnihnapadaipučkogagovoraservira
nogaumajstorskojizvedbiMarkaTwainaujednomodnjegovih
‘objesiteihvisoko’raspoloženja,ovaburleskaoBijelojKućine
možebitivišeameričkanoštojest.Aipak,napisaojujeŠkoti
objavljenajeizvanSjedinjenihdržava.

Ovakvo jepogrešnosparivanje još idramatičnijekadaseradi
oizjednačavanjufikcijeinovelističkeproze.Rap,ovajnajčišći
američki žanr kulturalnoga izričaja po samoj je svojoj prirodi
protukulturan,opozicijskiipolitički,itosaučestalošćuipravil
nošćukojajedalekoodslučajne.Ipak,neovisnootomekoliko
zaštitnicazaklanjalavidiometalasluhprednajvećomeksplozi
jomrimovaneameričkepoezijeoddobaHarlemskerenesanse,
nitkonebimogaozamijenitiriječirappjesamasanarativnom
prozom.

Na sličan način ispod kritičkog radara ostaju i političke kari
kature i crtići, udruženi slikovni duhoviti komentari koji sva
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kodnevnozabavljajuipoučavajučitateljemilijunanovina,ma
gazinaipriloga.Šalesuozbiljneupolitici–ThomasNagelto
jepokazaojednomizauvijekkadajeokrenuojavnomnijenjei
javnetužiteljeprotivkarizmatičnog‘Šefa’Demokratskestranke
Tweeda.Nosveidokcrtajuirazdjeljujupolitičkotijelozanašu
zajedničkuzabavuipoučavanje,nitkonemožezamijenitisliko
vitiokvirzanarativnuprozu.

Što se toga tiče, čak ni najuspješnija politička fikcija u povi
jesti američkeumjetničke zabave, koja je gledatelje stjerala u
kut sinergijomslike,govora iglazbe,ne spadapodknjiževnu
prozu.Bezispričavanja,ukopanaupolitikuipolitičkupovijest,
Za pad nojekri loliberalnoposuđivaloizobjedomene,počevši
od ‘chic ken su its’epizodevezanezasuđenjeguverneruArkan
sasazaizbore1992.padoobustaveVladekrajem1995.godine,
zavrijemeClintonovasučeljavanjasaGingrichom.

Upravojeovajvisokooktanskispojpolitičkihčinjenicaifikci
jedoprinioobožavanostiovesapuniceoBijelojkućizavišeod
desetmilijunagledateljakojisusedamgodinasvakitjedanpra
tiliserijuobilježenunagradamaEmmy.Ovajepolitičkafikcija
doistaodradiladomaćuzadaću,saAaronomSorkinom,glavnim
piscemiumomcijeleserije,kojijeokupiocijelugrupustalno
zaposlenihistraživača,ojačanomDDMyersom,prvimtajnikom
Clintonovaodborazamedije iPeggyNewman,koja jepisala
govorezaBushastarijegkojisubilisavjetniciscenarija.Brojne
jeepizodeukasnijimsezonamanapisaoEliAttie,Goreovčo
vjekzapisanjegovora.

Kakoistinanijeništačudnijaodfikcije,Za pad no kri lostvorilo
ječakipolitičkupovijest2006godine,kadajebritanskimkon
zervativcimadoslovnodaloreceptzanjihovukradimiceizvede
nupobunuprotivTonyaBlaira.Uključnojepizodioproštajne
sezone,demokratskizakonotvorcipretvarajusedasunapustili
CapitollHill netomprije glasanja o istraživanjumatičnih sta
nica,nasamarivšitakoRepublikanskoggovornika,uvjerenogu
pobjedu,dapozovenaglasanje.„Takosmodošlinaideju”,po
tvrdiojekolovođabritanskihčlanovaparlamentakojijeukrao
ovutaktiku,„bilojetoizravnoinspiriranoZapadnimKrilom”.4

Životimitiraumjetnost inamračnijenačine.Samopitajteko
medijaša Reggie Browna o njegovom iskustvu koje potpuno
odgovara onome iz političkog filma FrankaCapreMe et John 
DoekojijeisamrepriziranuWarrenovuBeattyjevupo li tič kom 
političkomBul wort hu.Uljeto2011Brownjeodrađivaosvoju
gažuimitirajućiObamunakonferencijamaRepublikanskihvo

4 Carlin,B.,George, J.andHelm,T. (2.Feb2006)Blair’swhips fooledby
WestWingplot,The Te le graph 2 online http://www.telegraph.co.uk/news/
uknews/1509435/BlairswhipsfooledbyWestWingplot.html.
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đa,šalećisekakouzcrnogocaibijelumajkuPredsjednikmora
slavitisamopolamjesecaPovijestiCrnaca.

JednakojetakonasrnuoinaVIPRepublikance,Romneya,Gin
gricha iPawlentya,pokazavšida i jedne idruge tretirana isti
način.Nočinisedajeprešaogranicukadajenastaviosaskečom
omiljeniciTea Mo ve mentpokreta,MicheleBachmann.Utom
jetrenuReggieBrownsusreoJohnaDoea,kadajenjegovmi
krofonnasilnoiskopčanizstrujeasamjekomičarbioispraćen
spozorniceuzzvukovesveglasnijeiglasnijeglazbe.Jeliovo
slučajprotuustavnognarušavanjaslobodegovoraililošukusza
šale?Samiprosudite.

2.

Političkogovorništvo,bilouoblikubombastičnihobećanja,iz
bornihletaka,političkihdokumenata,stranačkihmanifesta,slu
žbenihizvješćaokampanjskimdonacijama,obraćanjakongre
su,pačak i razmetanjabombastičnimfrazamazapljuskujebi
račkotijeloočitovanomsvrhomgovorenjaistine,potpuneistine
iničegaosimistine.Aipak,spravilnošćukojanasuvijekšokira
alinikadneiznenadi,topokazujesvojupravuprirodusvakiputa
kadanekagrandioznalaž–kojunipassmaslomnebipojeo–
ugledasvijetlodana.

NeovisnootomeradiliseoobećanjuozatvaranjuzaljevaGu
antanamounutargodinedanaodpobjedenaizborima,oslučaju
nepostojećegaIračkogoružjazamasovnouništenjenakojegje
Bush referirao sportskom metaforom o ‘sigurnom zakucava
nju’,olažnojistiniotome„dajanisamimaoseksualneodnose
stomženom”,otajnojprodajioružjaIranukakobisefinancirao
očito tajni rat kojeg je samKongresproglasionezakonitim,o
eskalaciji‘političkeakcije’uJugoistočnojAzijinakonsvečanog
obećanjadasetonećedogoditi,ofabriciranjurazlogazaoprav
danjeZaljevaTonkin,ZaljevaSvinja,oprotestuotome‘daja
nisamzločinac’izrečenomsrukomnasrcu…Enciklopedijabi
semoglaispunitiizmišljenimpričamaučijujeistinitostteško
povjerovati,akojepotpisujenajvišiDržavniured.

Naravno,nijeuobičajenopristupitigovorništvuBijeleKućekao
književnomžanrusavlastitimstilističkim(nepretencioznim,ne
intelektualnim),tematskim(demokracija,slobodnotržište)ire
toričkim(religiozno,apokaliptičko)konvencijama.Kaoiudru
gimdomenama,iovdjejeključunamjerama:jednavrstafikcije
koristi pretvaranje da bi ilustrirala velike istine, druga koristi
načelosličnostifikcijskogistvarnogsvijetadabizavaralaljude.

Očemugovorim:omituoameričkojdemokraciji.Kakosuisti
calisocioloziodWeberaprekoMilladoMertona,svakipolitički
sustavimaugrađenemehanizmekompenzacijekakobipojačao



59

PETER SWIRSKI

svojudugovječnostiomogućiopotporuzastatusquo.USjedi
njenimDržavamanajočitijiodovihpolitičkihvaralicajepom
poznapovorkakojaseodržavasvakečetirigodinepodnazivom
‘predsjedničkiizbori’.Kakoseglasačidovlačedobirališta,ilu
zornovjerujućidabirajunajvišegdržavnikaSjedinjenihDržava,
šefovistranakaprerušeniuizborniodborizazavjeseorkestriraju
cijelimprogramom.

Ponekad,međutim,njihovojedirigiranjezabilježenonaskrive
nimkamerama,kaoštosedogodilo2000godine,sedmogok
tobrauepizodiokrađiglasova.Unatočkroničnomporemećaju
pamćenja,Amerikaipakjošuvijeknijeupotpunostizaboravila
pučkoja jemnogimCrnimglasačimanaFloridionemogućila
glasovanjeipotaklamedijskistampedodaprijevremenoprogla
seBushadrugimpobjednikomiprepusteseurukeReaganovog
Vrhovnog Suda koji je zaustavio prebrojavanje koje bi – kao
štobibiloispravno–osudilaGoreanačetirigodineudržavnoj
institucijibezmogućnostipomilovanja.

Međutim,ovajeepizodaVelikogBrataizstvarnogaživotasa
krilajednujošinezgodnijuistinu.ZaboravitedogađajesFlori
de.Nanivoucijeledržave,Gorejepre ma gla so vi ma lju diosi
guraoznatnupremoćnadsvojimprotivnikom.Da jeAmerika
zaista demokracija – da suAmerikanci zaista izabrali svojeg
predsjednika–onjetrebaopostatičetrdesetitrećimpredsjed
nikomSjedinjenihAmeričkihDržava.Umjesto toga,glasačko
jetijelodobilomomkakojegnijeizabralo,momkakojijedobio
višeodmilijunglasovama njeodsvojegprotivnika.Qu od erat 
de mon stran dum.KaoipreporukadasezatvoriUredzapatente,
iameričkajedemokracijajednavelikapolitičkafikcija5.

Mitotomedamoćpripadaljudimajesamoto–mit,iakopo
priličnoprodoran.Poputsvihtemeljnihmitova,nanacionalnoj
je razini propagiranputem škola,medija,Hollywooda, radija,
televizije,tiska,internetaidrugihpozornicamedijaimasovne
kulture.Nosvedokjegranicačinjenicaifikcijeoznačenanevi
dljivomtintom,Amerikanciseuživljavajuumitovekojenemo
gurazlikovatiodstvarnosti.Idi,GeorgeSantanayana,sasvojim
tihimipristojnimupozorenjemdasuonikojinemoguzapamtiti
prošlostosuđeniponavljati ju.Pomakniseinapravimjestaza
SamaCookeainjegovu„Janeznampunoopovijesti”.

Neznaminećuznati.

Uznakvremena,trenutnovažećinastavniplanzaučenikeuDe
lawareuvišeneuključujeočekivanjedasemogu„prisjetitibilo

5 Videti:Swirski,P.(2011)Ame ri can Uto pia and So cial En gi ne e ring in Li te
ra tu re, So cial Tho ught, and Po li ti cal Hi story (Tran sna ti o nal Per spec ti ves on 
Ame ri can Li te ra tu re),NewYork,London:Routledge,drugopoglavlje.
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kojegspecifičnogdogađajailiosobeupovijesti”6.Naravno,po
vijestkojesenemorajuprisjetitijestmitopoetska,aneonapoli
tičkanekorektna(iakopolitičkikorektna)kojajedokumentirana
uprimjericepismimaAdamsaiJeffersona.OciAmerikeuzima
jukaosamoevidentnuistinudasuonisuperiornijiobičnompu
kunaistinačinnakojisuBijelciopćenitosuperiornijiCrncima
iIndijancima.Kaoprirodniaristokrati,nesebičnoposvećenijav
nomedobru,onisuiboljeopskrbljenizaposjedovanjepolitičke
moći.Takobaronikažu.

Nisteuvjereni?PročitajtebilješkeJamesaMadisonasKonstitu
cijskekonvencije.Delegatisuneprestanonapominjalikakosu
trenutniproblemiposljedicapretjeranedemokracije,kojusuna
zivaligomilokracijom.Zbogtoga, tademokracijekojuimamo
neproizlazitolikoizJeffersonovepoveljevećiznajstrastveni
jegnjenogkritičara,PatrickaHenrya.Napitanjekako jemo
gućedaonanejamčislobodugovora,slobodutiskailislobodu
vjeroispovijesti,podržaojeprvihdesetamandmanaUstavukoji
suzajedničkipoznatikaoPoveljaprava.

3.

Sviznajudajeameričkapolitikaoekonomiji,glupost.Alimalo
njihshvaćadaje,kadajeriječoekonomiji,svatkojednakoglup.
Prisjetimosekolovoza1993.godineNewtGingrich,vodećiRe
publikanacnačeluuskoroRepublikanskekuće,prisvojiosi je
uloguegzorcistaClintonovepolitike‘poreziibudžet’osuđujući
jukaoputizopačenihizlih.Ovopovećanjeporeza,negodovao
je,„ubitićeposloveidovestćedorecesije,arecesijaćeotjera
tiljudesposlaunezaposlenostizapravoćepovećatideficit.”7

Stručnjaci poput Philla Gramma, predsjednika uprave Se na te 
Ban king koji je prije bio profesor ekonomije, ponavljaju ovaj
apokaliptički scenarij dodajući vlastite nagovještaje mraka i
očaja:

Kupujemonepovratnukartuzarecesiju.Večerasovdjepredviđam
da,ukolikoprihvatimoovajzakon,američkaćeekonomijaposta
jatisveslabijomanejačom,začetirigodinedeficitćebitivećia
nemanjiodovogadanas.

Dogodiloseupravoobratno.Osnaženabudžetom,ekonomijaje
raslastoipetnaestmjeseci,štojenajdužineprekinutiperiodra
staupovijestiSjedinjenihDržava.ZavrijemeBillaryevihosam
godinauOvalnomuredu,sotvaranjemdvadesetidvamilijuna
novih radnihmjestanezaposlenost se smanjilazačetiriposto,

6 The Ec co no mist(2011).
7 OvajcitaticitatkojislijedipreuzetisuizConason,J.(2003)Big Li es: The 

Right Wing Pro pa gan da Mac hi ne and How it Dis torts the Truth,NewYork:
ThomasDunne,str.78.
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štojevišenegozavrijemeReaganaiBushaPrvogazajedno.Uz
to,akosteipaknastranimilijunašaimilijardera,korporacijsko
bogatstvoraslojeubrzanimkorakom(dotcommjehurićraspao
se2001).

Istina je da je nacionalna ekonomija tako velika, tako kom
pleksna i posljedično, tako nepredvidiva, da čak ni stručnjaci
čestoneznajuočemugovore.Obziromnato,sasvimjeoprav
danodovoditi upitanjepremise la is sezfa i rea, čak i tolikoda
susukcesivneDemublicanadministracijeodtogaionakoradile
sprdnju.Svakiputkadasedostignekritičnatočka,razmetljiva
tržišna ekonomija razotkrije se kao ono što zaista jest: velika
američkapolitičkafikcija.

U studenome 2006. godine šefovi triju velikih automobilskih
kompanijaponiznosuuBijelojkućitražilizaštitu–atimeiin
tervenciju–jersenisumoglinositisazijskimieuropskimproiz
vođačima.Svesetoodigralonakonštosuustrajnoispodsmje
hivanjemodbijalipreusmjeritisesminikombijaisportskihvo
zilakojisutrošilivelikekoličinegorivanaekonomskahibridna
vozila. Krajem 2008 godine njihov je socijalistički program
odobrenodstraneRepublikanskeadministracijekojajenavod
nobilazala is sezfa i re.

Otprilikeutovrijeme,BushiCheneypovlačilisurukavbeskič
menjačkihzakonodavacauKongresukakobisedamstomilijardi
dolaraotišlofinancijskiminstitucijamakojimajebilapotreban
financijskifiks.NaovajjenačindesnicabismarckovskeBijele
kućepočinilanajvećuintervencijuubankeikompanijezazaj
moveupovijesti.Dodajućiuvredunapovredu, istovremenos
timeštosuporezniobveznicitakvimpotezombiliosuđenijoš
desetljećimaotplaćivatitakveopscenesvote,multimilijunašima
poputRomneyaimultimilijarderimapoputBuffetaomogućeno
jedaplaćajunajmanjiporezunaciji.

Štosedogodilosla is sezfa i re om?Skonkurencijomslobodnog
tržišta? S time da seVlada drži dalje od poslovanja?Godine
2012,dokjediljemzemljepjevaosvojuvježbanipolitičkigo
vor,RomneyjeučinkovitooporekaovladuSjedinjenihDržava
oporekavširedistribucijudobarakao‘potpunostrankoncept’.8 
Šestmjeseciprijetoga, taj jeistiRomneyurodnomMichiga
nudoživioneuspjehkadasuseradniciautoindustrijeokrenuli
protivnjegazbogtogaštoje–pazitesadovo–ostaouztržišnu
ekonomijuiglasaoprotivdavanjagolemihkreditavelikimpro
izvođačimaautomobila.

Uzemljimonitaristakoji podupiru ekonomski sustavMiltona
Friedmananeisplatisenovčanoinvestiratiuonozaštosezala

8 BBCvijesti:„Obama:MittRomneygriješi”.
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žeš.Amerikadijeliobilnečekovenajvećimkapitalistima,uklju
čujući,simbolički,BankuAmerike,alislobodnotržištenedola
zinasvojenitinanivounaroda.Međugomilomprimjera,jed
nakonamdobromožeposlužitionajiz1937,protekcionistička
akcijataksikočijaškeslužbegradaNewYorka.Lobiranjempred
TammanyHallom,ograničenjebrojtaksijačimejeonemoguće
nopotencijalnimkonkurentimadauđunatržišteiponudeniže
cijene,štojenanijelopovredunesamojavnostinegoisvimane
zaposlenimakojisuudobadepresijetražiliposaoutaksislužbi9.

Optužujućisvetištanakojimastojirepublika,povjesničarCha
rlesAustinBearddokumentiraojedosegdokojegsuUstavna
konvencija,pačakisamUstavuvjetovaneinteresimaelitekoja
semeđusobnotapšapoleđimaipušicigare.GeorgeWashing
tonbio je i najveći zemljoposjednik unutar trinaest kolonija i
najstrastvenijilobistzafederalnukompenzacijuratneštete–po
čevšiodvlastite.Njegove je tvrdnjepodupro isti protekcioni
stičkireketkojijošodtadapripovijedagospelekonomistaSmit
haiRicharda.

Ovimeneporičemda‘nevidljivaruka’konkurencijeslobodnog
tržištanemožefunkcioniratikakobitrebala.Alitojemoguće
ako i sa mo akojecijelinizuvjetazadovoljen:počevšiodtogada
postojevišestrukinezavisniracionalničimbenicikojidoprinose
bogatstvuikoji imajujednakipristuptočniminformacijamao
transparentnostitržišta.Svimorajutrgovatipodjednakimuvje
tima,bezikakvihbarijerakojesprječavajunavalunovihkupaca
itrgovaca,bezikogatkobibiodovoljnosnažandaiskrivitržište
manipulirajućicijenama.

Zapitajtese:da li su ikadaovipreduvjetibiliostvareniuSje
dinjenim Državama, ili igdje drugdje u svijetu? Naravno, u
usporedbis rigidnomekonomijombivšegSovjetskogsaveza i
njegovihsatelitskihdržava,američkotržištejestslobodno.Kao
iuakademskojzajednici,svejestvarstupnja.Ali,nastranus
propagandom,nacionalnajeekonomijapravilnoplanirana,nad
gledana, podložna intervencijama i spašavana kako bi bila u
skladusupravljačkimpolitikamakojezajedničkinamećuBanka
federalnihrezerviiVlada.

BaškaoinevjerodostojnapričaozatvaranjuUredazapatente,
fikcijaosamoregulirajućemtržištudobijanaznačajusvakiput

9 NjujorškitaksistiuBryson,A.andMcKay,S.eds.(1994)Is It Worth Wor
king?London:PSIPublishing,p.24;zareguliranogospodarstvovideti:Gol
din,C.andLibecap,G.D.eds.(1994)The Re gu la ted Eco nomy: A Hi sto ri cal 
Ap pro ach to Po li ti cal Eco nomy,Chicago:ChicagoUniversityPress,onovcu
zavelikefirmevideti:Schlosser,E.(2004)Re e fer Mad ness: Sex, Drugs, and 
Che ap La bor in the Ame ri can Black Mar ket,Boston,NewYork:Mariner, 
p.72,100.
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kada je ispričanaodstranepolitičaranasvimrazinamavlasti,
neovisno o tome jesu li uopće čitaliAdamaSmitha.Oni koji
jesu,ubrzootkrijudaiakoijestepozdravljaospontanumudrost
tržišta,škotskijeekonomistinzistiraonatomedaosiguravanje
ključnihjavnihdobarazahtijevajakuvladu,štoječinjenicakoju
neokonzervativneideologijetakoprikladnoignoriraju.

Usvomeustrajanjudasvojeteorijepredstavikaomatematički
pouzdanuznanost,MiltonFriedmanusvomdjeluKa pi ta li zam 
i slo bo da umanjujevažnostčinjenicedajelogikala is sezfa i re 
dobra samo toliko koliko su dobre njezine premise10.Nije on
ni jedinikojiprodaje takve trikove.SvetopismoGeorgeaSti
glera,FrankaKnighta,DavidaFriedmanaiostalihneoliberalnih 
(u današnjem žargonu neokonzervativnih) osnivača Čikaške
Škole–guruašokprivatizacije,deregulacija,radikalnihrezova
socijalnihprograma–bez iznimkepropuštanaglasiti ‘akko’u
pozadininjihovihracionalnihočekivanja.

Kakotodaoniprolazenekažnjeno?Prosječančovjekkojiplaća
porezneradodonosisudoveoekonomijiiekonomistimajervje
ruje,ipotaknutjevjerovati,danijedovoljnopametandashva
ti jezik imatematikuproroka.Posljedično,kada suupitani za
mišljenje,nepreostajeimdrugonegopozvatisenafrazepoput
‘manjeintervencijejebolje’,‘tržišnaekonomija’,ili‘nevidljiva
ruka’,plešućitakouritmuHardingovaameričkogsnaomanje
vladeuposluivišeposlauvladi.

Umeđuvremenu,deregulacijabankarskogaifinancijskogatržiš
tastvarauvjetezavelikefinancijskeslomovekojiupravilubrišu
milijardenovacadioničkevrijednostiiotkrivajupravuprirodu
pomoćiekonomijislobodnogtržišta:radisenaprostoobest sel
le ruameričkefikcije.IdoktuitamonekakavIvanBoeskyili
CharlesKeatingmoguprovesti nekoliko godina u kaznionici,
današnjimultinacionalnipljačkašimagnatiprevišesuičestou
mogućnostiproglasitibankrotiotićiodvelikihdugova,unište
nihkompanijaisrušenihsnova11.

4.

Političari su čudo evolucije: čovjekoliki izvana, školjkasti iz
nutra–bezmozga,bezmuda,bezkičme.Saškoljkamadijele
ipotpununezainteresiranostzaapstraktnepojmovepoput isti

10Videti: Blinder,A. S. (2004)The Qu i et Re vo lu tion.Yale:YaleUniversity
Press,potpredsjednikaFe de ral Re ser ve Systemičlanapredsjednikovogod
boraekonomskihsavjetnikaudobaClintona,zakritiku;zanapadnaFried
manoveprogrameekonomskestrogostiipolitičkerepresije,videti:Klein,N.
(2007)The Shock Doc tri ne.London:Penguin.

11ZanekonvencionalnestavoveoKeatinguvidi„AnEmpireoftheObscene”u
Schlosser(2004).
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ne.NijeničudodajepokojniGeorgeCarlinusvojimstand up 
komičarskimnastupimaiskečevima,ukojimasečestodoticao
osnovnih fundamentalnih političkih pitanja, običavao koristiti
takopunopolitičkihlovačkihpričaukojenitkonijevjerovao:
akojeiskrenostnajboljapolitika,neiskrenostmora,posistemu
eliminacije,bitidruganajbolja.

Suprotstavljajućisestavudajepolitičkaumjetnostilošaumjet
nostilošapolitika,popularniumjetnicipoputCarlinadugoveć
dijelepjesničkupravduproračunatimnetočnostimaiotvorenom
nepoštenjuspinmašinepoznatekaoVlada.Istegodinekadaje
objavio Ži vo tinj sku far mu, George Orwell slatkorječivošću je
namamioiostaledaučineupravotopodsjetivšiihnatodaje
stav‘daseumjetnostnebitrebalamiješatispolitikomsampo
sebipolitičkistav.’12 

Problemjeutomeštojeimplicitnimizjednačavanjempolitikes
političkimstavomOrwellotvoriovrataizjednačavanjupolitike
sapsolutnobiločime.Školskiprimjertogakakojeizblijedjela
riječ nap u današnjoj akademskoj i književnoj kulturi dolazi
izknjiževnogdodatkaTi me su, The Ti mes Li te rary Sup ple ment,
tog kolovoskog krojača ukusa. Ne tako davno objavljen je u
njemuprikazkolekcijekratkihpriča suvremeneameričke spi
sateljiceLorrieMoore.Autorica članka prelazi izravno na bit
stvari:ključnapričaukolekcijinijeništadrugodoli‘potpuno
politička’13.

Nesumnjičavomčitateljujužnjačkiton,poznatkaopozivanjena
sukobisvađu,mogaobiprizvativizijuameričkihizabranihVIP
osoba,ključnihfigurakorporacijailizakonodavnihigračakoji
krojesvojeplanovezadobrobit,ilikakovećznabiti,nedobro
bitnacije.Alinijetako.Kaoštoisamprikazpokazuje,dotična
pričaništanegovoriotomekakopolitičkiprocesvodepolitički
znanstvenici, stratezi u odborima za političku akciju,mislioci
unevladinimorganizacijama,političkianalitičari,novinariko
jisvojemišljenjeizražavajuupolitičkimtjednicima,inakraju
i samipolitičari–ukratko, svioničija radna titula svjedočio
njihovojupletenostiupolitiku.

Što je toondaštopričučiniupotpunostipolitičkom?Radise
zapravoopravojbanalnosti:pričasebavirasnim,socijalnimi
ekonomskimnepravednostima.Timesenaravnobaveimnoge
druge, „Thidwick the BigHearted Moose, Yertle and Turtle,
višemanjesvakaknjiževnafikcijakojapostoji.Činjenicadaje

12Orwell,G.WhyIWrite,in: The Com ple te Works of Ge or ge Or well, vol. 18. 
Smot he red Un der Jo ur na lism, ed.Davison,P. (1998)London:Secker and
Warburg,p.316321.

13Kelly,A.(2Maj2008)WelcometoAmerica:LorrieMoore’sfictionasana
tionalregister,The Ti mes Li te rary Sup ple ment2,str.19.
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Dr.Seusspisaopotpunopolitičkufikcijumožebitiiznenađuju
ća,noipak,ex fal so qu o dli bet.

Nebrojenojemnogoanalognihprimjeraknjiževnihkritičarako
jidolijevajuvoduupolitičarevovino14.NasvakogGoreVidala
dolazidesetakinterpretatorakojijedvačekajustavitietiketuna
gotovosvakiknjiževniproizvoduimeradikaliziranjaakadem
skogadiskursaičinećigamanjeirelevantnimzadruštvoucje
lini.Nažalost,kakojesvevišeivišesociokulturnihproizvoda
tretirano kao političko – transrodna erotika, ekokritičkamito
grafija,seoskafantazija,čakireklamiranjeproizvoda–samje
nazivizgubiosvakoznačenje.

Drugastranaovogprocesa jemarginalizacijakritičkihstudija,
da inespominjemodoprinosaumjetnosti,koji imajuneštoza
rećiopolitici.Obojeseokrećuameričkojkulturi,gdjesepod
političkom umjetnosti predstavljaju, pogrešno, dobronamjerne
filmskeuspješnice,poputfilmaCheiz2008,kojinakonpočet
nenezainteresiranostipostanuhitoviprekonoći.Soderbergh i
njegovscenaristuspjelisuutomedamemoarefanatičnogpoli
tičkogrevolucionarapretvoreuneštogotovonemoguće:četve
rosatnifilmkojisegotovouopćenedotičepolitike15.

Najednomširemnivou,razvodnjavanjepolitikeuumjetnostii
kulturnomkriticizmupogoduje socijalnim inženjerima koji bi
voljelidržatipolitikupodaljeodokajavnostiijavnostpodalje
odpolitike.Ovakvanasrazmatranjadovodedotogadarazma
tramopolitiku,umjetnostiistinunanajnevjerojatnijemmjestu:
uPentagonu.Razlogjetomutaj,kolikogodtonevjerojatnobilo,
štoodnedavnoameričkivojniestablišmentzahtijevaodaktivnih
vojnika,vojnihveterana, službenikauMinistarstvuobranepa
čakipolitičaradaprihvatepolitičkuumjetnost.

KaoisaUre dom,začeciidejesubritanski.Godine2009.Lon
donTownkazališteuprizorilojemaratonskihdvanaestpredstava
kolektivnognazivaVe li ka igra: Af ga ni stankojesudramatizirale
različiteperiodekrvljunatopljenepovijestizapadnjačkeuklju
čenosti i vojne intervencije u ovu pustinjsku zemlju. Godine
2011,nazapovijedvisokihčasnikaPentagona,svihdvanaestdi
jalogabilojenanovouprizorenouWashingtonuuzakašnjelom
pokušajudaameričkuvojsku ipolitičarenaučineštoozemlji
koju suokupiraliduženo što su to radiliSovjetiosamdesetih
godina prošlog stoljeća. „Postoji ta pretpostavka”, ustvrdio je
glasnogovornik Ministarstva Obrane braneći takvu radikalno

14Videti:Swirski,P. (2010)Ars Ame ri ca na, Ars Po li ti ca: Par ti san Ex pres si
on in Con tem po rary Ame ri can Li te ra tu re and Cul tu re,Montreal,London:
McGillQueen’sUP.

15Videti:Calder,P.(26Nov2009)ALessThanRevolutionaryChe,Ti me O ut, 
p.13.
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novupolitiku,„daumjetnostinašimuškarciiženeuuniforma
madolazesadrugačijihplaneta.Tonijetako.”16 

Toštovrhovnigeneraliozbiljnoshvaćajuumjetnostsamojeje
danodrazlogadanjezinupredanostmoralnomciljushvatimoza
ozbiljno,aliprimjeriizknjiževnefikcijekojisebavestvarnim
životimasutolikobrojnikolikovamsedanabrajati.Imajućito
naumu,maloihjekojisemogunadatidaćepostićiuspjehma
leneknjižicekojaje,premabiografuipremasestriHarrietBe
echerStowe,ipremaAbrahamuLincolnu,potaknulaGrađanski
rat.Kritiziranaod strane intelektualaca zbog svoje sladunjave
naivnosti,Či ča To mi na ko li baunovčilajeabolicionističkupo
litikuuzajedničkojknjiževnojvalutinedabiugađalajavnosti
negodabioblikovalajavnomišljenje.Atojeinapravila:dokra
japrvogtjedna10,000čitatelja,dokraja1852.godine300,000
čitatelja–unacijisajedvatridesetmilijuna–potaklojerasprave
širomzemlje.Postavšiprodavanijomodsvojihknjiževnihriva
la,poputCarolineLeeHentzinjenePlan tern’s Nort hern Bri de 
kojajeropstvoocrtavalakaopravedansocijalniporedak,ostavi
lajenjihovepolitičkebodovedalekoizasebe.

IstapolitičkopopularnaformulakojajeČi ča To mi nu ko li buuči
nilanajprodavanijimromanomdevetnaestogastoljećaponovno
sekoristiiudvadesetprvomestoljeću,odlijevoorijentiranoga
Za pad no ga kri la do desno orijentiranogaLeft Be hind.Današ
njipiscislobodnokombinirajuintelektualnutematikuineinte
lektualnuestetiku,povijesnečinjeniceipopularnufikciju,stra
načkuideologijuisnalažljivostmasa.Utomprocesu,neovisne
slobodnjakepoputMichaelaMooreapretvoreupolitičkeikone,
demokrate, poput bivšeg komičara zabavne emisije Sa tur day 
Night Li veAlFrankenausenatoraSjedinjenihDržava,republi
kancepoputStephenaColbertausatiričnegromobraneizbornih
kampanjazapolitičkuakciju.

Idanas,kaoiudevetnaestomestoljeću,doksupredvodilibitku
protivapolitičkeapatije,popularnisuumjetnicinapadanizbog
navodnogapodilaženjanajnižimkulturnimukusima.Iakosva
kakonijeistinadasvaizdanjatežetomedauzburkajuestetskei
političkevode,postojinebrojenootrcanihstereotipakojisupro
tuprimjertome.The Shell Ga meStevenaAltenaiz2008.godine
samojejedanodmnogihprimjerapulpfikcijekojaseodupire
takvomstereotipunavođenjembibliografije iobilnim tumače
njimakakobičitateljznaokojijediopričepolitičkanefikcija.

Istamješavinaneintelektualneestetikeineintelektualnepoliti
ke sačinjava i izdavačkinovitet iz2007, romanThe Ra ce.Za
pomoćpripisanjuautor,koji jenekadabiopoveznica između

16 The Eco no mist,19feb(2011):79.
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Se cu rity and Ex chan geodboraispecijalnogtužiteljauaferiWa
tergate i koji je bio članomWas hing ton advo cacy gro ups, sa
stavio je virtualnuTko je tko uWashingtonu:NewtGingrich,
JohnMcCain,guvernerMarkSanford,nekadašnjidržavnitajnik
JamesBaker,članicaKongresaStephanieTubbsJones,kongre
snikJamesClayburnigomilapolitičkihučenjaka,novinara,voj
nogosoblja,stratega,akademikaiznanstvenika.

Roman The Ra ce,kojegsupohvaliliiBillClintonikonzerva
tivniSpec ta tor,ukazujenatoštojeključniproblemutomešto
jepopularnaumjetnostalatzapolitičkoobrazovanje.Čakiako
jeorganiziranapolitikaprezrenakaoenklavaprofesionalnihma
nipulatoraioportunistaželjnihmoći,odstranejavnostikojojje
oduzetopravoglasa,političkaumjetnostzabavaprivlačinade
setkemilijunagledatelja,ubrzanopreuzimajućiulogunositelja
političkogaobrazovanjaistranačkogkritičara,dainespominje
moulogujavnogpredvoditeljaimobilizatorajavnogmišljenja.

Gledatinapolitičkuumjetnostkaonapučkialatdemokracijeda
jeneusporedivuprednostzakritičkuanalizupogrešnepredodž
bekojuAmerikaimaosamojsebi.Njezinepovijesnokorektiv
nebrige,kojeseukonačnicimogupratitisvedonjenepolitike
manipuliranja, pružaju prirodni okvir za analizu toga kako je
umjetnostdanasangažirana.Pitanjaonivougrađanskogparti
cipiranja–ilinedostatkaistoga–upolitičkomprocesuizravno
vodedopitanjaodosegudokojegasutakvistavoviukorijenjeni
upopularnojkulturiilisuunjojreflektirani.

Američka politika ili američka politička umjetnost?Nevažno,
obojepozivajunasuzdržavanjeodsuda.
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Abstract

My central premise is that approaching political literature as a
grassrootsexpressionofAmericandemocracyoffersacrucialvantage
point foracritical lookatAmerica’serroneousconceptionsof itself.
Traceabletotheubiquitouscultureofspin,questionsaboutthelevelof
citizens’participation—orindeed,lackthereof—inthepoliticalprocess
arereallyquestionsaboutthedegreetowhichpoliticalapathyisrooted

inandreflectedbythecultureinwhichweallparticipate.
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Сажетак:Рад раз ма тра про блем спо зна је исти не у ро ма ни ма До
на Де Ли ла и по ку ша ва да по ка же да се у де ли ма овог ау то ра до 
исти не ни ка да не до ла зи по сред ством чи ње ни ца, исто риј ских до
ку ме на та и при ча, већ да се исти на ука зу је на нео бја шњив, ми
сти чан на чин док су ли ко ви у ста њу ек ста зе. Исти на се нај че шће 
спо зна је ко лек тив но, ка да се чи ни да ши ро ке ма се љу ди по ве зу је 
не ви дљи ва си ла ко ја им из не на да омо гу ћа ва при ступ по љу зна ња, 
а про ду же на ру ка ове не ви дљи ве си ле су ме ди ји ко ји има ју моћ да 
Де Ли ло ве ју на ке до ве ду у ста ње слич но ре ли гиј ском тран су. Рад ће 
по ку ша ти да де фи ни ше и уло гу умет ни ка и умет нич ке про дук ци је, 
ко ји има ју кључ ну уло гу у по ме ра њу гра ни ца спо зна је исти не у Де
Ли ло вом ства ра ла штву.

Kључнеречи: Де Ли ло, исти на, исто ри ја, чу до, ме ди ји, умет ност

Увод

ДајеДонДеЛилоједаноднајвећихсавременихамеричких
исветскихписацанајбољепоказујечињеницадасуцитати
изњегових дела постали неодвојиви део не само америч
когколективногзнања,већисветскекултурнебаштине.У
свомстваралаштву,ДеЛилосебависуштинскимпитањима
која притискају савременог човека, и покушава да одреди
али и помери наше границе спознаје истине инсистирају
ћинаважностиколективногнаслеђа.Kрозсвесажетијииз
раз,ДеЛило као да поручује да се до истине долази кроз
неизговорено,невербално,крозуметностибол.ИзаДеЛи
ловихновијих„ликовахолограма”,какоихјепрвапогрдно
назвалаМичикоKакутани у приказу романаТач ка Оме га 
(Po int Ome ga),1кријусељудикојиимајунеизмернужељу,

1 Kakutani, M. Make War. Make Talk. Make it All Unreal, in: The New
York Times, 01 February 2010, 16 April 2014, http://www.nytimes.co
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алииреткуспособностдатрансцендирајустварностидау
таквимтренуцимаготовопређуустањечистесвести.Ме
ђутим,уДеЛиловимновијимроманимањиховамоћарти
кулацијекаодајењава.Заправо,уроманимаДонаДеЛила
могућностспознајеистинекаодајеуобрнутојсразмериса
способношћуартикулације,јерјеистинанеизрециваињено
местојеуирационалном.

УсветуДеЛиловихроманадоистинесепрвенственодолази
спознајомисторије,којајезаовогписцавећаиодживота
иодфикције.ИзасамогДеЛила,каоаутора,смисаосвега
постојећегможесеочитати јединоуисторији,тој„непре
гледној тродимензионалној конструкцији”,2 како јеописао
уједноминтервјуу,избогтогајеисторијатоликомоћанин
тертекстуроманимаовогаутора.Међутим,иакојенаовом
месту историју популарно назвао „конструкцијом”, она је
„тродимензионална”,односноускладусатеоријомФреде
рика Џејмсона, суштински „ненаративна и неприказива”,3  
паседоњенеможедоћипутемпричаиписанихдокуме
ната, јерубитинијетекстуалнеприроде.Збогтогаћеова
студијапокушатидапокажедасеуДеЛиловимроманима
доистиненикаданедолазипутемдокуменатаиприча,већ
дасеистинауказујенанеобјашњив,мистичанначиндоксу
ликовиунекојврститрансаилиекстазе.

Kа ира ци о нал ном ту ма че њу исти не и исто ри је

Избогатог опусаДонаДеЛила јасно се видида је онод
личанпознавалацсавременогдруштва,алиикултурнихи
књижевнихтеоријакојевештокористиипародираусвојим
делима.Упокушајудаштојаснијесагледамоодносистине,
историјеификцијеуДеЛиловомстваралаштву,уовомделу
ћемонавестикратакпрегледнајутицајнијихтеоријакојесе,
узмањуиливећудозуироније,могупрепознатиуроманима
овогаутора,акакојепитањеисторијеодкључневажностиу
ДеЛиловојепистемологији,тоћебитиполазнатачказада
љаразматрањапроблемаспознајеистинеуњеговимделима.

Kада јеисторијаудеветнаестомвекудобила статуснауч
недисциплинечинилоседаистинаопрошлимдогађајима
никаднијебиладоступнија,јердоисторијскеистинесеса
да могло доћи научнимметодама.Према Ранкеу, основни

m/2010/02/02/books/02book.html
2 Silverblatt,M.An interviewwithDonDeLillo onUnderworld, in:Book

worm onKCRW, 15 January 1998, 16April 2014, http://www.kcrw.com/
etc/programs/bw/bw980115don_delillo.Свипреводицитатасаенглеског
језикаА.В.

3 Jameson, F. (1981) The Po li ti cal Un con sci o us: Nar ra ti ve as a So ci ally 
Symbo lic Act, Ithaca,NY:CornellUniversityPress,p.82.
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задатакисторијесастојаосеутомедасеоживипрошлост
онакокакосезаистадогодилаидасенатајначинприближи
истини.Тимејенакраткораскинутавезаизмеђуисторијеи
фикције,којесувековимапосматранекаосроднедисципли
не,ачијујеграницууглавномодређиваоњиховодноспрема
истини.ОпштејепознатодајеАристотелпоезијустављао
испредисторијекадајеречоистини–јерсеистинабоље
указујеуопштемнегоупојединачном.Упркосзаједничком
циљуфикцијеиисториографиједадођудоистине,Аристо
телихјепосматраокаодваодвојенапроцесајеруфикцији
владазаконвероватноћеинужности,ауисторијионошто
сезаистадогодило.Међутим,какоСиморЧетменпримећу
је,АристотеловаПо е ти ка „отвара вишепитања негошто
дајеодговора”,4иуправојеуоведведефиницијепосејана
клица свих даљихдискусија о односуисторије ификције
премаистини.Саједнестранесепојавиласумњаумогућ
ностспознајеистинеодогађајимаопрошлости,јерсуони
вишеструкоудаљениодсадашњегтренуткаидоњихседо
лазиискључивопосредно,прекоисторијскихдокуменатаи
чињеницакојесупроблематичнепосебијерувекдолазеод
човека кога одређујењегова култура, језики само схвата
њевремена.Уромантизмујеутомсмислупрепознатајош
једна спона између историје и фикције, а то је креативна
моћимагинацијекојанаспоKолриџуиШелијујединамо
жедовестидоистине.Управојекреативнамоћимагинације
убитисавременихтеорија,закојеисторијанепредставља
ништамањуконструкцијуодфикције,каонапримеркодРо
ланаБарта,ХејденаВајтаиЛиндеХачон.Такосетокомдва
десетогвека јављанизтеоретичаракојиуисториографији
примећујуистоветненаративнетехникекаоуприповедању.
Наративистичкетеоријећезаговаратидајеисторичарпри
поведачкојииспредапричуоисторијскојистинибирајући
„чињенице”којесматрарелевантнимиправећизаплет (за
Четменасвакинаративмораиматизаплет,азаХејденаВај
та фабулирање је „поступак својствен сваком наративном
тексту”),5 што увек имплицира накнадну интерпретацију
догађаја,тесеуправоутомодабиру,редоследуинаглаша
вањуразличитихчињеницаогледанемоћисторичарададо
ђедојединственеистине,јерјеонаувеквишеструка.Тео
ријаисториографскеметафикцијеЛиндеХачонјепокушај
јаснијег одређења односа савременог романа према исти
ни,ионакаже„фикција је заправо само једанодпонуђе
нихдискурсапомоћукогаконструишемосопственуверзију

4 Chatman,S.(1978)Story and Di sco ur se: Nar ra ti ve Struc tu re in Fic tion and 
Film,NewYork:CornellUniversityPress,p.1.

5 Исто, стр.47;WhiteH., (1978)Tro pics of Di sco ur se: Es says in Cul tu ral 
Cri ti cism. Baltimore:TheJohnsHopkinsUniversityPress,p.82.



72

АЛЕКСАНДРА ВУКОТИЋ

стварности“,односно„иисторијаификцијасудискурси(...)
наосновукојихпокушавамодаразумемопрошлост”.6Ро
манисториографскеметафикцијетакопокушавадапокаже
данепостоји„једнаистина,већистинеумножини,истине
којесуусловљенедруштвом,идеологијомиисторијом”.7

Чиниседасу,измеђуосталог,свепоменутетеоријезасту
пљенеуроманимаДонаДеЛила,алиидасуумотанеубес
крајнеслојевеиронијеипародије,такодасеДеЛиловапое
тиканепрестаноопиремогућностимакласификације.8Иза
самог аутора важиисто–иако јенапрвипоглед типичан
представник постмодернизма, многи критичари га радије
представљајукаомодернистуилибаркаоаутсајдераупост
модерној.9Например,докуромануВа га(Li bra)посматрамо
НиколасаБранча,пензионисаногагентатајнеслужбеЦИА
којипишетајнуисторијуатентатанаЏонаKенедија,како
проучава свеувези саживотомнаводног атентатораЛија
ХарвијаОсвалда–одњеговогдневникадо„микроскопског
приказа три пубичне длаке” (Li bra, 181), безнадежно тра
гајућизаистином,овајнеуморниприкупљачнамсеможе
учинитикаопародијанасвакогисторичаракојијеуверенда
сеискључивопрекодокументарнеграђе,научнимметодом,
можедоћидоистине.Бранча,међутим,бескрајаннизнасу
мичнихчињеницаизИзвештајаВореновекомисијенећедо
вестинидокаквоготкрићаионјесведаљеодциљаштоду
бљеулазиуанализуте„ЏојсовскекњигеоАмерици”(Li bra, 
182).УликуНиколасаБранча,алииВолтераВинаЕверета,
креатораОсвалдове судбине који кује заверу о атентатуи
упоређујесвојзаплетсазаплетомроманаунапредиспреда
јућипричукојомсероманзавршава,видесеиелементиме
тафикције,тесеовадваликамогупосматратикаодвојници
аутораромана,10 алиикаосвојеврсниисторичарикојико
ристесвојумоћ„креативнеимагинације”дапопунепразна
местауобиљуконтрадикторнихчињеница.У томсмислу

6 Hutcheon,L.(2005)A Po e tics of Post mo der nism – Hi story, The ory, Fic tion,
NewYork/London:Routledge,p.40,89.

7 Исто,стр.18.
8 Видети:Вукотић,А.Истина,историјаипричауромануВа гаДонаДе

Лила.У:Збо р ник Је зик, књи жев ност, вред но сти: књи жев на ис тра жи
ва ња,ур.Лопичић,В.иМишићИлић,Б.(2013),Филозофскифакултет
Ниш,стр.247256.

9 Видети:DeCurtis,A.AnOutsiderinthissociety,in:Con ve r sa ti ons with Don 
De Lil lo,ed.dePietro,T.(2005)TheUniversityPressofMississippi,p.52
74;Duvall,J.Thepowerofhistoryandthepersistenceofmystery,in:The 
Cam brid ge Com pa nion to Don De Lil lo. ed.Duvall, J. (2008)Cambridge:
CUP,pp.110.

10Видети:Green,J.(2008)Libra,in:The Cam brid ge Com pa nion to Don De
Lil lo,ed.Duvall,J.,Cambridge:CUP,p.98.
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Ва га сечиникаотипичнипримерроманаисториографске
метафикцијекакогадефинишеЛиндаХачон.

Међутим,донеклеусупротностисаидејомисториографске
метафикције, али и теоријама по којима је спознаја исти
немогућа само у наративномоблику,ДеЛило укључује и
Џејмсоновуидејуонемогућностинаративногприказивања
истинеиисторијенаместимагделиковиговореотомеко
ликојетешкоговоритиистину.ЗаОсвалдовумајку,напри
мер,тојенемогућподухват,јеркакокажеусвомсведочењу
насуду„постојепричеупричама”(Li bra,450)иистинасе
затоникаданеможеиспричатиупотпуности.

Дакле, ниВа га ни, како ћемо видети, други романиДона
ДеЛиланемогусеописатиникаороманиисториографске
метафикције,никаороманичињеничнеприповести,никао
историографскиромани,алиникаороманификтокритике,
мадасадржеелементесвеганаведеног.Оноштобисеовим
тумачењимаморалододатикакобисмоштобољеразумели
ДеЛиловупоетикујестеелементирационалног,мистичног,
непојмљивог.„Правиживотнемогућејесвестинаизговоре
нуилиписануреч,тонеможенико,никада(...)Биографија
од осам стотина страница само је беживотнонагађање” –
кажеРичардЕлстеруромануТач ка Оме га (23),којиможда
најјасније сажима суштину ДеЛилове поетике. Међутим,
иакоусветуДеЛиловихроманаистинаиисторијаприпада
јусуштинскиненаративниминеприказивимкатегоријама,
ликовима могућност спознаје није сасвим ускраћена – до
истинесеипакможедоћи,алиузпомоћчудаимистерије.
Такопонекадисаминазивиромана,каоштосуТач ка Оме
гаиВа га(енг.Li bra),упућујунанекуврстукосмичкенад
свестиодносноназвезде,астрологију,инекунеобјашњиву
силукојанасдоводидоистине.11Овонеодољивоподсећана
Шлегеловудефиницијуисторичаракаопророказагледаног
упрошлост–сасвимналикнаастролога,којипрошлост,са
дашњостибудућносттумачиузпомоћзвездаионоземаљ
ског,алиисвојеимагинације.

Исти на као илу ми на ци ја

Слично као код Св. Августина, где људску душу „треба
освјетљаватидругимсвјетломкакобиималауделауистини

11KодДеЛиловихјунакатаквавераучудесночестопрелазиусујеверје,
опсесијуилипараноју,паонипочињудатражезначењаитамогдесе
онанемогупронаћииповезујунеповезиво,нереткоинанајбаналнијем
нивоу.Такојенапримермантраромана„Свејеповезано”уједноипа
родијадруштвакојеусвемупокушавадапронађезначењеинекивиши
смисао.
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јеронасаманијеистина”,12тј.гдељудскамисаоможедоћи
доистине јединоузпомоћБожијемилости,иусветуДе
Лиловихроманапроцесуласкаупољезнањаморадабуде
потпомогнут неком спољашњом, невидљивом силом, или
чудом.13ЦелокупноДеЛиловостваралаштвоснажнојеобе
леженоњеговимкатоличкимнаслеђем,ироманиовогауто
раобилујурелигијскимсликамаиметафорамакојеуглав
ном доприносе комичном ефекту и самопародији. Ипак,
важнојеистаћидакодДеЛилачудоникаданијебожанске
природе,већсерађаизколективногнаслеђаиосећањаза
једништвасадругима,пасеепифанијауглавномдоживљава
колективно,честонамасовнимокупљањима.Тако,напри
мер,ЏонМаклурпримећујеуесеју„ДеЛилоимистерија”
да семистичнидоживљајуглавном јављаприликомнеког
јавног„колективногобреда”дајућијунаку„снажноосећање
заједништвасадругимљудимаи(...)некимнеименованим
духовнимприсуством”.14Маклурдодаједасеобредуглав
номодвијауотвореномјавномпростору,анеуцрквиилиу
затвореном,безприсуствасвештеника,„људисеслободно
крећу,никонијеискључен,иокупљенинеприпадајуистим
институцијама”.15Ликовиутаквимтренуцимадоживљавају
некуврстуколективнеекстазе,аокидачзатаквостањесве
стиможебитибилошта–одџинглаивидеоклипа,графита,
билбордаиинтернетадовеликихуметничкихдела–речју,
тосусимболиизпопуларнеивисокекултурекојинаспод
сећајунатодасвиделимозаједничкупрошлост,колективно
наслеђе.

ТакојеДеЛилованајпознатијасценаколективнеекстазеко
ја прати изненадну спознају истине засигурно крај приче
„АнђеоЕсмералда”,којасеосимуистоименојзбирциприча
налазииуромануПод зе мље(Un der world).Насамомкрају
овогроманахиљадуљудисеокупљаиспредбилбордакоји
рекламирасокодпоморанџекакобиутренуткукадапрође

12Augustin,A.(1973)Is po vje sti,Prev.Hosu,S.Zagreb:Kršćanskasadašnjost,
IV.xv.25.

13УчењаСв.АвгустинаважнасузаразумевањеДеЛиловепоетике,ион
јошусвомпрвомроману,Аме ри ка на,спомињеАвгустинакогаликпо
знаткао„ЛудиПисацМеморандума”цитирауједнојанонимнојпору
ци:„Иникадачовјекнеможебитикобнијеусмртинегокадјеисама
смртбесмртна” (Ame ri ca na26,101),акојићепослужитикаополазна
тачка заразматрањаоАвгустиновомсхватањуживотакаобескрајног
процесаумирања.УромануKосмополисБеноЛевин,усвојој„испове
сти”некадашњемпослодавцуЕрикуПакерукажецитирајућиАвгусти
на:„Постаосамзагонеткаизасамогсебе(...)Иутомејемојаболест.”
(Kосмополис,167)

14McClureJ.(2008)DeLilloandMystery,in:The Cam brid ge Com pa nion to 
Don De Lil lo,ed.Duvall,J.Cambridge:CUP,p.168.

15Исто.
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возиобасјабилборднањемуугледалилицеубијенедевојке
Есмералдеитакодоживелинекуврступросветљења.Утре
нуткуобасјавањабилборда,сестраЕдгар,калуђерицакоја
стојиугомиликојучинељудинајразличитијихпрофила,

видикакосеЕсмералдинолицепомаљаисподонерас
кошнедугеодсока,иизнадмалогпериферијскогјезера
ичинијојсекаоданекоживиутомлику,некакавживи
дух (...)Осећа да јој се нешто указало.Анђео најчи
стијерадости(...)Чинијојсекаодајојјесвенадохват
руке,каодајојсесвеуказује,тугаигубитакиотупе
лиматерински јад и некаква снага на некомдубоком
нивоужаљењакојијојнедадасеодвојиодљудикоји
серукујуиоплакују(...)натренутакпостајебезимена,
лишенасвихпојединостиизсвојеличнеисторије,као
бестелесначињеницаутечномоблику,којасеизливау
гомилу.(Под зе мље,831)

Она у трансу скида рукавице које увек навлачи у страху
одинфекцијекадаидеупосетусиромашнимстановници
маБронксаипочињедасерукујесаекстатичнимженама
које„измаштанимречима”утрансу„певајуостваримако
јесуизванњимазнанихзаноса”(829).Овојесценањеног
ослобађањаи дубоке спознаје заједништва са другима, са
целимсветом–опатицакојаседотадагнушаладиректног
контактабилокаквеврсте,штојесимболичноназначеногу
менимрукавицама,одједномдопуштадајеокупљенигрле,
осећајућипопрвипутда туприпада, да су свидеоисто
рије.Међутим,накондвевечериЕсмералдинликсевише
неће указивати на билборду,што ће сеструЕдгар остави
ти запитану надљудском способношћу спознаје истине и
превртљивостипамћења.Видимодаонаипакодлучуједа
верујеу„нештосветоштопулсиранавреломхоризонту”,у
„визијузакојомчовекжудизатоштомујепотребаннекакав
знаменкојибисупротставиосвојојсумњи”(832),односноу
некусилукојанамдајемоћтрансценденцијеиспознаједа
смосвиједно.16 

Иовасценаје,међутим,пресвученаунеколикослојеваиро
нијетакодапародирасамусебе,односнорелигијске,посеб
нокатоличкеритуале.СестраЕдгартакопрепознаје„изоби
љетрудаитехнике”у„префињено”исцртанимкапљицама
сокаодпоморанџенабилборду,штопореди са средњеве
ковном црквеном архитектуром, док мирис авионског го
ривапоредисатамјаном(828,833).Заправо,какојесестра

16Занимљиво је да је лик сестреЕдгарпотпуно супротанопатицамаиз
романаБе ли шум,којепоказујуодсуствобилокаквевереучудеснокада
кажу„Покажитемианђела.Хајде.Хоћудагавидим.”(Whi te No i se,317).
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Едгарфокализаторкрознајвећидеоовесцене,читавдогађај
јесагледанурелигијскомсветлу,пасценаврвиодречикао
штосу„анђео”,„дух”,„божјидах”,алиинеодређенихречи
попут„некакваснага”,„нешто”,којеупућујунанекунеиме
нованумистичнусилу.

Заправо, ДеЛилови романи обилују сличним сценама го
товорелигиознеекстазенанајбаналнијимместима,попут
супермаркетаилиштале,каошто је случајуромануБе ли 
шум (Whi te No i se).Такоћеспознајао томедасвиделимо
истусудбину„обасјати”ипротагонистуовогромана,Џека
Гледнија,докстојиуредуусупермаркетуислушакуцкање
каса,препознајућиданаистиначин,докстојимоунеком
замишљеномреду,свиишчекујемодаоткуцанашпослед
њи час и да је у томе сва истина.17Изненадну спознају о
заједништву са другима доживљава и публика приликом
пројекцијеАјзенштајновогизмишљеногфилмаПод зе мљеу
ДеЛиловомистоименомроману,кадаљудиизпубликеин
стинктивнореагујунапознатизвук,„Марш”СергејаПроко
фјева,којисучулимногопутапресамогфилма,звуккојије
већпостаодеоколективногзнањакаошпицазарадиоеми
сију:„мислиимбехузаокупљенесећањемнарадиоемиси
ју”(Под зе мље,451).Докгледаовајфилм,уметнициKлари
Сакс се чини „да се кроз гледалиштешири талас разуме
вања,какосепреносииз једногредаудругипосредством
оненедокучиве телеметријемасе.Kојамождаиније тако
недокучива.”(452).Уовомслучајудух,односнобожјидах
доносемедијикојеДеЛиловијунацидоживљавајукаонеку
мистичну,божанскусилукојаихможедовестидоистине.

Ме ди ји, исти на, ми сте ри ја

Медији,којисуутканиусамутекстуруДеЛиловихромана,
имајуважнуулогууприближавању,алиикреирањуисти
неиисторије.ДеЛиловијунацисусвеснидајеудобаме
дија тешко одредити да ли стварност претходимедијском
приказуилијеобрнуто,штоумногомедоприносињиховој
збуњености.ДеЛилов свет толико једубокоуроњенуме
дијску културу да ликови често и сами себе доживљавају
каопроизводмедија.ТакосеуромануВа гаОсвалдосећа
каода је„усредсопственогфилма” (Li bra, 370), акадага
погодихитацонунапредвидикакоћењеговасмртизгледа
тинателевизијииосећаболзамишљајућитусцену:„Видео
јекакогапогађахитацкаокрозобјективкамере.Гледаоје

17ИовдесеможепрепознатиодјекАвгустинакојиживотвидикаовечно
умирање.
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телевизијуосећајућибол.”(439).18Понекадсечиниидаме
дијиобликујусветДеЛиловихромана,адасуликовисамо
пасивнипосматрачивишеструкоудаљениодистине,којаје
посредованауправомедијима.19Разматрајућикакосенаше
виђењеистинеиисторијемења са технолошкимразвојем
друштва,ДеЛило се често поиграва са Бодријаровом тео
ријомхиперреалности,пасеудругомделуПод зе мљаједан
случајниснимакубистваописујекаотракакоја јенесамо
надреална, већ „подреална”и „ опако стварна” (160).Ову
сцену,којапочињеса„Видисечовеккојивозиаутомобил.”
(159)каодапосматрамокрознекомислећеококамере,која
имасвоју„свест”.Проблематичнајесамаприродаснимка,
чиниседајеоноштојеснимљено„стварније,веродостој
нијеноиштадругооковас”,снимак„прокопаваканалкроз
време,дастваримадајеобликисудбину”(160161).Снимак
садржи„нештоштовамсеобраћасасвимнепосредно,што
вамсаопштавастравичнествариосиламакојесуизванва
шеконтроле,оукрштенимлинијамакојепресецајуисторију
илогикуисвакиразумнинивољудскихочекивања.”(161).
Збогодломакапопутовог, којикаода самисебекомента
ришу, ДеЛилова проза се често представља као типичан
примерфиктокритике,асамДеЛилокаоБодријаровгласно
говорник,штобимоглодадоведедопоједностављенихту
мачењаделаовогаутора.20Међутим,овдејеважноистаћи
даДонДеЛилојестеодличанпознавалацсавременогдоба,
алиуроманимасеникаданечујегласауторакојисависине
дајекоментаромедијскомдруштву.ДеЛилозаправокори
стибезграничнемогућностикојемедијиимедијскакултура
пружајунапланунарације,уграђењузаплета,алииупои
гравањуидејомистинеиисторије.Стогабибилопогрешно
извући закључак да је у светуДеЛилових дела истина на
нивоусимулакрумаилидајеудоменухиперреалног.Исти
наилиистинепостоје,амедијисупрепознатисамокаојош
некасредствакоја,честонанеобјашњив,чудесанначин,до
приносењенојспознаји.Збогтогаћеликовимедијимачесто
приписиватичудотворнасвојства,паћечакисамогледање
телевизије,каоуромануБе ли шум,описатикаомистично
искуство.

18Детаљнијеоулозимедијауовомромануу:Вукотић,А.,нав.дело,стр.
252.

19Marić ,A. (2011) Media medi(t)ations in Don DeLillo’sUn der world, in:
Philologia,No.9,ed.Čubrović,B.Belgrade:Svetlo,pp.111121.

20Чарлс Бакстер је сугерисао да биДеЛилов опус требало изучавати у
оквирустудијакултурепренегокњижевности:Bаxter,C. „ADifferent
Kind of Delirium” in: NewYork Books, 09 February 2012, 10 February
2012,http://www.nybooks.com/articles/archives/2012/feb/09/differentkind
delirium/
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ДеЛило још осамдесетих година препознаје ефекат који
телевизија имедији уопштеимајунаљудскуподсвест, па
суџингловиислоганикојисеуБе лом шу мупонављајукао
мантрадеоколективногзнањакојеактивирасличнеасоци
јацијекодсвихљуди.Иронијаје,међутим,утомештојеу
медијиматаквознањепотпуношизофрено,насумичнопо
везано,што јенајављеноуромануБе ли шум, гдесеизме
ђуосталогЕлвисПрислииХитлерстављајууистураван,
аможданајбољеприказанонакрајуроманаПод зе мље,где
сестраЕдгарпослесмртиуместоурајодлазиусајберпро
стор,гдеје„самоједнимкликомнамиша”удаљенаодЏеја
ЕдгараХуверасакојимје,наизглед,ништа,осимимена,не
повезује.

Занимљивојеида,какосечини,медијиуДеЛиловимро
манимаимајунековишезнањеодљуди(јошуромануАме
ри ка накамерасеописујекао„лукаваиграчка”[11]),каои
тодадецаимајупосебноразвијенодноссамедијима,ине
реткосечинидајеистинадоступнијадецинегоодраслима,
можда затошто су ближа неким знањима из пренаталног
периода.21KадауБе лом шу муСтефи,кћипротагонистеЏе
каГледнија,изговарауснуимеаутомобила„ТојотаСели
ка”,Гледнисеаутоматскиприсећацелогџинглаипочиње
да разматра значење ових „готово бесмислених речи”.Он
разумедасуовотерминикојисепрекомедијасвимаути
скујуупамћење,алиодједномосећакаоданештомистично
лебдиуваздухуиописујеовајдоживљајкао„величанствену
трансцеденцију”.Гледнимеђутимсхватадаједечијасвест
„предубокадабисеиспитала”(155),тедасумутасазна
ња заувек недоступна. Слично је и у романуИме на (The 
Na mes), где отац погрешно написане и употребљене речи
свогсинавидикаонекознањекојењему,каоодраслом,из
миче.УромануРатнерова звезда (Ratner’s Star)одједног
четрнаестогодишњакасеочекуједадешифрујекодпослат
садругепланете,јердеца„јошнисустигладасеудаљеод
својихдуховнихкорена” (265)иу томе јењихованадмоћ
надодраслима,којиразмишљајуурационалнимоквирима.
Исто,докЏеф,синНикаШејаизроманаПод зе мље,непре
станопуштаснимакубистванааутопутуунадидаћеугле
датиубицу,Никсепитадалињеговомсинуснимакказује
нештовише.Занимљиво јеида јесамвидеозаписнапра
виладевојчица,каодајеунапредзналаштаћеседогодити,
иликаодаиманекунеобјашњивукомуникацијусакамером:

21СпознајаистинесекодДеЛилачестоприказујеикаосећање,каокод
Платонагдеседушасећасазнањаизпренаталногпериода,односнокод
неоплатонистеАвгустина,закогајеспознајаистинепроцесвечногсе
ћањанаБога.
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„Светвребауокукамере,унапредуоквирен,ишчекуједеча
каилидевојчицукојићедоћииузетитусправу”(Под зе мље 
160).Сличнотоме,уромануПа дач(The Fal ling Man)након
нападанаСветскитрговинскицентар,децауместокамере
држедвоглед,ишчекујућидасенападтекдогоди.Уњиховој
верзијиприче,којаопетподсећанаБодријаровуфилозофи
ју,22нападнакулетектребадаседеси,кададођеизвесни
БилЛотон(Па дач,689).Иронијајеутомештоубрзосазна
јемодадецазаправонисувиделарушењекуланателевизији
идазбогтогаверујудасенападниједогодио,идајеиме
БилЛотонвероватнодечијаверзијаименаБинЛаден,али
сумњаудогађајипотајнавераудиректнуповезаностдеце
саистиномостају.Овдесеизмеђуосталогпоноворазматра
питањеистине–штајеистиназанасидалијетосамооно
штозавређујепажњумедија,каоидалиутехнолошкодоба
икадапрестајемодавидимосебеисветоконаскрозокока
мере.Међутим,каоиуосталимДеЛиловимроманимакод
којихсеизновамогуоткриватискривенислојевииронијеи
самопародије,иовајдеопрожимаосећајдародитељичесто
верујудасеизадечијихелиптичнихизразакријенаговештај
нечегмногоозбиљнијегнегоштојезаистаслучај.

Исти на и умет ност

ДеЛиловафасцинацијауметношћупрожимаготовасвање
гова дела, а какоЏонДувал примећује, необјашњивимо
ментитрасценденцијеуовимделимачестосуповезаниса
уметничкомпродукцијом.23УједноминтервјууДеЛилока
жедајезадатакфикциједаунесенаговештајредаунасу
мичностсвакодневице,ауметностјезањегаутешнанагра
да,иликомпензацијазатоштоживимоутешкомихаотич
номсвету–онкаже:„Ууметноститрагамозасмисломкоји
намизмиче у свакодневномискуству.”24ДеЛилоуметност
препознајеусвему(уромануВа гачакиИзвештајВоренове
комисијеоубиствуЏонаKенедијапоредисесакњигомко
јујеЏејмсЏојсмогаонаписатипослеФи не га но вог бде ња 
дасепреселиоуАјовуиживеостогодина)иусветсвојих
романаукључујесвеобликеуметности,одуличнихграфи
та,перформансаимултимедијалнихинсталацијадофото

22Бодријарсматрадајекатастрофа„некаврстаобећања”укојесеузда
мо,алидасеусветусимулакрумаоназаправоникаданећедогодити.
Baudrillard, J. (1994) Si mu lac ra and Si mu la tion, Chicago: University of
MichiganPress,1994,p.55.

23Duvall,J.Thepowerofhistoryandthepersistenceofmystery,in:The Cam
brid ge Com pa nion to Don De Lil lo,ed.Duvall,J.(2008),Cambridge:CUP,
p.4.

24DeCurtis,A.AnOutsiderinthissociety,in:Con ver sa ti ons with Don De Lil lo,
ed.dePietro,T.(2005),TheUniversityPressofMississippi,p.74.
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графије,архитектуре,филма,музикеисликарства.Исами
ликовисучестоуметници,каосликаркаKлараСаксицртач
графитаМунмен157изПод зе мља,бодиартистЛоренХарт
ке,уметникперформансаДејвидЏенијакили„Падач”,ре
жисерЏимФинлиизроманаТач ка Оме га,писацБилГреји
фотографБритаНилсонизроманаМао II,итд.ДеЛилоима
посебанодноссаавангарднимфилмом,пасеАјзенштајно
ве, Бергманове иГодарове техникемонтаже често приме
ћују и у самој наративној структури романа.Приметно је
иДеЛиловоодушевљењемодернимроманом,иуњеговим
делимасечесто,измеђуосталог,могупронаћииреференце
наЏојса,Фокнера,ХемингвејаиЕлиота.Овдећемосе,ме
ђутим,фокусиратиначудесносвојствоуметностиусвету
ДеЛиловихроманаинањенунеобјашњивумоћдаликове
доведедоизненаднеспознајеистине.

KадаЏејмсАкстон, наратор у романуИме на који је сме
штен у Грчку и неколико локалитета на Блиском истоку,
предсамкрајроманаодлучидапосетиАкропољ,местокоје
га јенапочеткуодбијалозбогсвојеузвишеностиисако
јимникаконијемогаодасеповеже,онизненадаосећадато
„нијереликвијаупокојенеГрчке,већдеоградакојиживиу
подножју”(The Na mes,330).„Партенонморадасеосети,а
недасеизучава”,кажеЏејмскојиутомтренуткуосећада
изкаменаизлазиљудскоосећање,„тајнескривенивапај,тај
гласкојипрепознајемокаосопствени”(330).Џејмс,попут
многихдругихДеЛиловихјунака,предуметничкимделом
осећанесамонеизмернодивљење,већинекуврстудухов
ногприсуствакојегадоводидоистине.Kаоиобично,он
нијесам–„Људипролазекрозкапију,потоциијатаљуди,
масовнискупови.Чиниседаниконијесам.”(331).Попут
сестреЕдгар,Џејмсосећадајеједносасвимтимљудима,и
дајеутомесваистина.Језикјеоноштокаољудиприноси
мохраму,анемолитва,појањеизакланиовнови,размишља
Џејмсунекојврстидуховногпросветљења,иутомејесадр
жанасваистинаљудскогрода–језикнасдефинишеичини
дабудемоједно,дабудемонаистомталасуразумевања.

Фасцинација језикомјеочигледнаиукаснијимроманима,
алисавременомДонаДеЛилакаодавишеинтересујемоћ
сажетогизразаимогућностневербалнекомуникације,што
семоже учинити каопарадокс у уметностиписања рома
на.Уместоречи,ДеЛилоћесвевишекориститиуметносту
покушајудаостваринекуврстуроманатишине.Утомсми
слу,Тач ка Оме га,романукомесевремеиговоруспоравају
доготовонемогућихграница,односнороманкојипарадок
салножелидабуденевербалан,дакомуницирапразнинама,
најближијетомциљу.Исамназивроманаупућујенанешто
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мистично–терминјесковаофранцускифилозофисвеште
никПјерТејардеШарден,којијеподТачкомОмегаподра
зумеваокрајњициљеволуцијеинајвишистепенуниверзал
не свесности којој тежи читав универзум.25УДеЛиловом
светууправоуметностдајемогућностпрескакањаеволуци
је,трансцендирањастварности,имождадиректнекомуни
кацијесанекомврстомнадсвести.Уметностнасприближа
ваТач ки Оме гасажимајућипросторивремеипомерајући
границесвести.Увећпоменутомприказуовогромана,Ми
чикоKакутанијенаписаладаон„гуши”,дауњему„нема
ваздуха”,штојезаправоврлобрижљивоиспланирано–ли
ковикаодасуувакуму,нечујниинепокретни,ичиниседа
њиховасвестјединоутаквомстањууспевадатрансцендира
просторивреме.Иубуквалномсмислу,романТач ка Оме га 
успоренјепопутинсталацијеДагласаГордонаДва де сет че
тво ро ча сов ни Пси хокојомроманпочиње,акојаприказује
Хичкоковкултнифилмуспорентакодатрајецеодан.26Ин
сталација јенечујна,безмузикеидијалога,штонапочет
ку одређује комплетну атмосферу романа, у коме ће бити
размењенатекпонекаречиукомећерадњабитиуспорена
докрајњихграница.СинеастаЏимФинли,којижелидака
меромухватиистину,„самоједанчовекиједанзид”,„освит
човека”(Тач ка Оме га,27,78),нећеуспетидаснимифилмо
ратномветерануРичардуЕлстеруињеговупричуоратуу
Ираку,икакоодмичевремеобојицаћесвемањеговорити,
доксенакрајунерастануупотпунојтишини.ДеЛилоов
деправиупадљивепаралелесасвојимдебитантскимрома
номАме ри ка на,гдеДејвБел,младидиректортелевизијске
мреже, попутЏимаФинлија одлази изЊујорка да сними
документарацукомебиљудикојесусрећенапропутовању
игралиправеиизмишљенесценеизњеговепрошлости.Kао
иЏимФинли,иДејвствараупустињи,која ганепреста
ноинспиришекаостудента,иобојицаверујудаћепутем
филма,намистичанначинкакавдозвољавасамоуметност,
добитиизненадниувидуистину.Међутим,ниДејвниЏим
неуспевајуусвојојнамериињиховифилмовиостајунани
воуидеје.Онинеуспевајујерсепрошлостнедаиспричати,
истинасеопиренаративнимстратегијама,икаоуИме ни ма 
„морада сеосети, анеда сеизучава”.Иосетиће секада
нашдухпостанеједносацелимсветом,упустињиукојојсу
„садржанесветајне”,гдеселиније„пресијецајуупијеску.”
(Ame ri ca na,355).

25DeChardin,P.T.(2008)BeyondtheCollective:TheHyperPersonal,in:The 
Phe no me non of Man,NewYork:HarperCollinsPublisher,pp.254273.

26УпитањујеправаинсталацијакојујеДеЛилозаистапосећиваоуЊу
јорку,пасеубезименомнараторукојиопсесивнодолазиугалеријуна
почеткуикрајуроманамогупрепознатииелементиметафикције.
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ПустињаилипустаземљајеДеЛиловавечнаинспирација,
иодјециЕлиотовеПу сте зе мље чују сена свакомкораку,
можда најјаче у Под зе мљу, Делиловом најцењенијем ро
ману до сада који заправо и јесте нека врста омажа овом
Елиотовомделу.ПротагонистаНикШејрадикаодиректор
отпадаитокомдеведесетихгодина,усадашњостиромана,
живиупустињи.Имногадругаместауроману,попутси
ромашног,прљавогиоболелогБронксаиKазахстанскекли
никезаоболелеодрадијације,подсећајунапустуземљу.У
пустојземљи,илиуовомслучајудепонији,ДеЛилопрепо
знаје не самометафору историје и истине, већ и огроман
уметничкипотенцијал, јер јеуметниктајкојиупустојзе
мљипокушавадапронађенекивишисмисаоискривенуло
гику.ИуромануБе ли шумотпадсепосматракаосредство
долажењадоистине,па такоЏекГледнидок„чепрка”по
кућномђубретуизненадаспознајеодликедруштваконзуме
ризмаипокушавадапронађесвојеместоутаквомсистему.
ПопутГледнија,иНикШејприступаотпаду сапосебном
пажњом,икаоиГледни,иНикосећадасеуотпадукрије
некановаистина,алтернативнаисторијакојачекадабуде
откривена коришћењем уметничке имагинације. То упра
вочиниKлараСакс–уметницаизроманаПод зе мљекоја,
према Полу Глисону, осликавањем бомбардера из епохе
Хладногратадајенововиђењеисторијекојавишенијесамо
историја великихљуди.27KадаНик угледаKларине осли
канебомбардереизбалона,изненадаћесхватитисуштину
историје,којаприпадасвимљудимаикојаморадаукључи
свеакожелидабудеистинита.ПремаГлисону,Никдолази
доовогзакључкауправопрекоKларинеуметничкевизије
каошточитаоцидолазедосличногзакључкапрекоДеЛило
ве„визије”уПод зе мљу,28којајеопетпосредованаЕлиото
вимпророчанскимвизијама.Под зе мљесеизавршаваречју
„Мир”,сасвимналикназавршнестиховеЕлиотовеПу сте 
зе мљенасанскриту„Shantih,shantih,shantih”,најављујући
нови,медитативнитонитишинукојићеобојитиДеЛилов
свесажетијиизразунареднимроманима.

Напослетку, као и самДеЛило, који се често описује као
својеврстанпророксавременогдоба,иуметнициизњего
вихроманасувизионари,ањиховаделачестоимајучудесне
ефекте.Уметностнајављује будућност, па такоХичкокова

27Gleason,P.DonDeLillo,T.S.EliotandtheRedemptionofAmerica’sAto
micWaste Land, in:Un der words, Per spec ti ves on Don De Lil lo’s Un der
world,eds.Dewey,J.,Kellman,S.G.andMalin,I.(2002),Newark:Associa
tedUniversityPresses,pp.13043.

28Gleason,P.HistoryasAccretionandExcavation,in:Elec tro nic Bo ok Re vi
ew,24August2004,16April2014,http://www.electronicbookreview.com/
thread/criticalecologies/accretive
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чувенасценаподтушемиубиствоМерионKрејнутумаче
њуЏенетЛи,чимесезавршавапрологу Тач ки Оме га,као
данајављујекаснијинестанакРичардовећеркеуроману.29 
УПод зе мљуБројгеловаслика„Тријумфсмрти”,којастоји
уназивупрологаиокојојједанликнепрестаноразмишља
најављујесмртиболесткојимасезавршавароман–убиство
ЕсмералдеиНиковупосетуKазахстанскојклиници.Фото
графијаЛијаХарвијаОсвалдана којој поноснопозира са
пушкомуруцинасличанначинпрефигурирадогађајеуро
ману.УДеЛиловомсветусвисмоповезаниуТјераровојно
осфери,сфери„здруженихљудскихмисли” (Тач ка Оме га,
58),илинекаквомпољузнањакојесенепрестаноприбли
жавакрајњемстепенуеволуције,ауметностнамуретким
тренуцима преданости омогућава непосредан увид у про
шлостибудућност.НараторуТач ки Оме гакаже:„Потребна
јеизузетнапажњадабистевиделионоштоседогађапред
вама.Потребанјетруд,посвећеничкипреданонастојање,да
бистевиделионоуштагледате.”(19),итаквопомнопрома
трањестварностиуправојекарактеристикаДеЛиловепро
зе.Уметностјетајбожанскидухилидахкојинампомажеда
прескачемостепеницееволуцијеукретањукаТачкиОмега,
дадоживимотренуткеекстатичногзадовољствауспознаји
дасмосвиједнаковажнииистиуразличитости.

За кљу чак

Тешко је извућибило какав апсолутан закључак када је у
питањупоетикаДонаДеЛила,јербисеувекмоглапронаћи
макарсуптилнадозаиронијекојабиоповргласвакупоста
вљенутезу.Паипак,чиниседауДеЛиловомстваралаштву
постојиједнаконстанта–фасцинацијамасамаидубокавера
даистинакружинаталасимаздруженихљудскихмисликоје
конвергирајуунекојзамишљенојтачкикојаусебисажима
прошлостибудућност.Попутуметникаиз својихромана,
ДеЛилоразмишљаукатегоријамагеолошкогвременаипро
стораиистинуприказујекаосвеукупноколективнознање
иликолективнонаслеђесвихљуди,којечинидамислимо
уројевима,даистинуспознајемо јединоузаједништвуса
другима.Утаквомсветумедијимасе,мождасујеверно,при
писујучудотворнасвојства,јерсажимајупросторивремеи
чиненасближимнегоикада.Међутим,текуметност,моћ
креативнеимагинацијеистварањаупустој земљидоноси
редисмисао,јеристинајеусвиманама,самотребадајесе

29Уроману јенаговештенода јеонамождаубијенаножемкоји јепро
нађен у пустињи, али следећиЏимова размишљањаможемо доћи до
закључкада јеоназаправопрешлаунекостањечистесвести,илида
никаданијенибилаприсутна.
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сетимокадаједномуспоримовреметакодаконачновидимо
оноуштагледамо.
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DONDELILLO:THECLOUDOFKNOWING

Abstract

The paper considers an issue of recognising the truth in the novels
ofDonDeLilloinanattempttoshowthatworksofthisauthornever
offer recognition of the truth through recognition of facts, historical
documents and stories, but unveil the truth in inexplicable,mystical
ways. The truth is mainly recognised collectively, while it seems
thatbroadmassesofpeopleareconnectedbyan invisible force that
suddenly enables them to access a pool of knowlege; an extended
handofthisinvisibleforcearethemediathatholdthepowertobring
DeLillo’scharacterstoastatesimilartoreligioustrance.Thepaperwill
alsotrytodefinetheroleofanartistandartproduction,which,asit
seems,holdthekeyroleinmovingthebounderiestotruthrecognition

inDeLilo’sopus.

Keywords: DeLillo, truth, history, miracle, media, art
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ARS AMA TO RIA,PITANJE
LJUBAVIULA MORT LE ROI 

ARTUS
Sažetak: Ovaj rad do ti če se pro ble ma ti ke lju ba vi pri ka za ne u sta ro
fran cu skom dje lu s ar tu ri jan skom te ma ti kom, La Mort le Roi Ar tus, po
sljed njem di je lu tzv. Vul ga ta ci klu sa. Na pri mje ru ra znih ob li ka lju ba vi 
ko ji su pred sta vlje ni u dje lu pre do čit će se po ve zni ca iz me đu to ga ka ko 
je osje ćaj lju ba vi, kao i nje go ve raz ne ma ni fe sta ci je, opi san u ci klu su 
te ono ga što o lju ba vi i emo ci ja ma go vo re ta da va že ći fi lo zof ski prav ci. 
Pu tem ta kve us po red be na sto jat će se uvi dje ti ve za iz me đu po jav no sti 
opi sa nih u knji žev nom dje lu i fi lo zof skih isti na.

Ključne riječi: Sta ro fran cu ska udvor na knji žev nost, La Mort le Roi 
Artus, au tor stvo, lju bav, sred njo vje kov ne fi lo zof ske isti ne o lju ba vi 

La Mort le Roi Ar tus predstavlja posljednji dio trinaestosto
ljetnogciklusaarturijanskihpričakojisenazivaPro se Lan ce
lot,apoznatjejošipodnaslovimaLan ce lot GraalteVulgata
cycle.1OvajciklusodpetpričaponekadsenazivaiPseudoMap
cycleizrazlogaštosenetočnopripisujeWalteruMapu,pisaru

1 Postoji nekoliko edicija ovog ciklusa:Sommer,O.H. (19091913; reprint
1979)The Vul ga te Ver sion of Art hu rian Ro man ces,7vol.,Washingtonand
NewYork:TheCarnegieInstitutionofWashington;Frappier,J. (1936;re
print1964)La Mort le Roi Ar tu, Ro man du XI I Ie siè cle,Geneva:Droz;Bru
ce,D.J.(1974)Mort Ar tu: an Old French Pro se Ro man ce of the XI I Ith cen
tury, be ing the last di vi sion of ‘Lan ce lot du Lac’ now first edi ted from ms. 
342 (Fonds français) of the Bi bli othèque na ti o na le with so me col la ti ons from 
ot her ma nu scripts,NewYork:AMSPress;Poirion,D.(20012009)Li vre du 
Graal,3vol.,Paris:Gallimard;Willingham,E.M.(2007) La Mort le roi Ar
tu, from the Old French Lan ce lot of Yale 229,Turnhout:Brepols.Ovajčlanak
temeljitćesenaedicijikojujepriredioOskarH.Sommer.
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HenrikaIIPlantageneta.2Međutimovodjelo,pisanonastaro
francuskom,ostalojenajpoznatijeponazivuVulgataciklus,iz
razlogaštojetajnaslovupućivaonanjegovuvažnostiznačaj
zaarturijanskuiopćenitosrednjovjekovnuknjiževnost.Naime,
ovajpetodijelnicikluspredstavljanajopćenitiji, temeljni izvor
nakojegsusenadovezaleinadograđivalesvebudućearturijan
skepriče.Važnostovogdjelajedakleneprocjenjivaizrazloga
štosenatommjestuprviputasustavnoobrađujusvenajvažnije
temearturijanskeknjiževnosti,kaoštojeprimjericepotragaza
gralomtepričevezaneuzvitezovekraljaArtusa,3 sposebnim
naglaskom na pothvate viteza Lancelota. Ciklus nastaje kroz
kompilaciju i dodatnu razradu arturijanskih priča engleske i
francuskeprovenijencijekoje sumuprethodile,kao što suna
primjerHi sto ria Re gum Bri tan ni ae Geoffrey odMonmoutha,
WaceovRo man de BruttedjelaChrétiendeTroyesiRobertade
Borona.Vulgataciklusjepodijeljennapetzasebnihpričakoje
sunaslovljeneEsto i re del Sa int Grail, Esto i re de Mer lin, Lan ce
lot pro pre, Qu e ste del Sa int Graal i La Mort le Roi Ar tus.Priče
sunastajaleuokvirnomperioduizmeđu1215.i1230.godine.4 

Jednaodnajvećihproblematikakojasejavljaprilikomproučava
njaovogciklusajestpitanjeautorstvaovihpetpriča.Naime,ono
jejošuvijekneutvrđenotejeposljedičnonemogućesvelikom
sigurnošćuargumentiratidalijedjelonastaloodjednogautora
ilivišenjih.Razniistraživačistvaralisurazličitepretpostavke
oautorstvudjela.Patakopostojeteorijedajedjelonastalood
skupineautorakojisudodavalipričenavećpostojećuradnju.S
drugestranepojediniistraživači,kaoprimjericeFerdinandLot,
zastupajuidejudaječitavciklusdjelojednogautora,temeljeći
svoju tvrdnjuna tomeda je radnja tolikosavršenokronološki
posloženaštonavodinapomisaodajesamojedanautormogao
spojititolikoraznihdogađajaipričaukoherentnikorpus.5Iako

2 Kibler,W.W.Introduction.TheLancelotGrailCycle:TextandTransforma
tion,in:The Lan ce lotGrail Cycle: Text and Tran sfor ma tion,ed.Kibler,W.
W.(1994),Austin:UniversityofTexasPress,p.1.TeorijaoautorstvuWal
teraMapajeodbačenaizrazlogaštojepisarumroprijenegoštojeprvaod
pričaizciklusauopćenastala.(op.a.)

3 UtekstućesekoristitimeArtusumjestostandardiziranogArturizrazlogašto
seovaprvotnainačicaArturovogimenakoristiuizvorunakojemsetemelji
članak.

4 VidetivišeodatacijiciklusakodKennedy,E.etal.Lancelotwithandwit
houttheGrail:LancelotdoLacandtheVulgateCycle,in:The Art hur of the 
French, the Art hu rian Le gend in Me di e val French and Oc ci tan Li te ra tu re,
ed.Burgess,G.S.andPratt,K.(2006)Cardiff:UniversityofWalesPress, 
p.277.

5 VišeoraznimteorijamavidikodBrandsma,F.(2010)The In ter la ce Struc tu re 
of the Third Part of the Pro se Lan ce lot,Cambridge:Brewer,D.S.,p.1819.
ViditakođervišekodCarman,J.N.(1973)A Study of the Pse u doMap  Cycle 
of Art hu rian Ro man ce: to In ve sti ga te its Hi sto ri coGe o grap hic Bac kgro und 
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ne znamo tko su autori ciklusa s velikomvjerojatnošćumože
sepretpostavitidajeautor,ilivišenjih,pripadaokruguklerika
što se dâ iščitati iz same radnje koja isprepliće ideje svjetov
nogviteštvasonimduhovnim.Također, radnja sadrži temelje
kršćanskogučenjakaoštojeprimjericeosuđivanjebrojnihgr
ješnih radnji koje čine likovi u ciklusu.Međutim, takve pret
postavkenisudo sadapotvrđene, a niti pobijene čimepitanje
autorstva idaljeostajeotvoreno.Unatoč tomeštosenemože
izvestineosporivzaključakoautoru,odnosnoautorimaciklusa,
putemanalizetekstamoguseutvrditiutjecajikojisuoblikovali
radnju.Naime,kroztekstsemogupronaćismjernicetadašnjih
skolastičkihideja,kaoionihuvjetnorečenoprofanihidejaproi
zašlihizdjelapojedinihantičkihpisaca,akojiutječunarazradu
problematikakoje sepojavljujuunutar radnje.Sukladno tome
postavlja seproblem,koji će senastojati rasvijetlitikrozovaj
članak,atojepitanjejelimogućeuvidjetidaliseskolastičke
misli,odnosnofilozofskeistinemoguiščitatiudjelu.Posljedič
notomepostavljasepitanjeutvrđivanjačijastajalištaipoglede
čitamotedalionareflektirajuistinitostanjestvariotadašnjem
društvukaoiuvodećimfilozofskimpravcima.

Priča s kojom ciklus započinje, naslovljenaEsto i re del Sa int 
Grail, donosipripovijetkuoJosipuizArimatrejeteputunako
jem je iz JeruzalemauEnglesku prenio kalež u kojem je na
vodnočuvanakrvrazapetogKrista.Naovusepričunadovezuje
drugidiociklusa,Esto i re de Mer lin, ukojemseobjašnjavapo
javaMerlina te porijeklo kraljaArtusa.Najveći dio u ciklusu
zauzimanjentrećidio,Lan ce lot pro pre,aukojemse,kaošto
tonaslovdajenaslutiti,prikazujeLancelotovživot,kaoibroj
ne avanture ostalih vitezovaArtusova okruglog stola. Odmi
ćućiseodsvjetovnihtemačetvrtidiociklusaQu e ste del Sa int 
Graal obrađujetematikuviteštvakojesestavljauBožjuslužbu,
uovomslučaju sciljempronalaskasvetoggrala.Kulminacija
svih prije spomenutih tematika doživljava svoj klimaks u po
sljednjemdijeluciklusanaslovljenomLa Mort le Roi Ar tus gdje
dolazidokonačnepropastiCamaalota6spletomokolnostikoje
sunavedeneuprethodnimdijelovima.

Trisuglavnaprotagonistaovogdjela,Artus,LancelotiGenie
ure.7Autoriciklusapokušalisupovezatitriglavnetemekojese
dotičuovihlikova,atojepotragazagralom,ljubavLancelotai
GenieuretesmrtkraljaArtusa.Iakosedakleusvakomoddijelo
vaciklusaobrađujurazličitetemepostojijednapoveznicakoja

and to Pro vi de a Hypot he sis as to its Fa bri ca tion, Kansas:University of
KansasPress,p.97131.

6 Utekstućesekoristitinazivizizvornogdjela,umjestoinačiceKamelot.
7 ImekojeseuVulgataciklusukoristizakraljicuGuinevere.
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ispreplićesvakuodnjih,temakojaseprovodikrozsvepriče,a
tojeljubav.Bilodajeprofanailiduhovna,ljubavjepokretači
graditeljradnjealiistovremenoirušiteljskasnagapričepočemu
onazapravopredstavljaistinskogaprotagonistaciklusa.

Međutim,daseljubavikrozdjelonebipristupiloisključivokao
apstraktnompojmuautorisupokušaliobjasnitikojasveznače
njaljubavmožeimatiitonanačindajuutjeloveuraznelikove.
UpravosetakoputembrojnihLancelotovihavantura,skojima
sepublikaupoznajeodnjegovogprvogpojavljivanjaudijeluci
klusanaslovljenomLan ce lot pro pre8pasvedokonačnogdijela
La Mort le Roi Ar tus, moguspoznatirazniaspektiljubavikoji
suzastupljeniudjelu.

LjubavjeizgledaokosnicaLancelotovogživota,onoštoproži
manesamonjegovuemotivnustranunegoizgledaionufizič
ku.KakosenavodiupočetnomdijeluLan ce lot pro pre,gdjese
opisujuLancelotovifizičkiimoralniatributi,mladić,kojićes
vremenom stasati u vrlog viteza, imaneproporcionalno veliki
torzo,čimeseprepuštapublicidazaključidajetajdionjegove
anatomijepovećiizrazlogaštotakoostvarujesposobnostnoše
njaičuvanjavelikogsrca.9Nadalje,kakotonaglašavaElspeth
Kennedy iz djela se može iščitati misao autora prema kojim
obimLancelotovasrcateposljedičnotorzajestproporcionalna
sa smjernicamakoje sedajumladomvitezu,a to jedauvijek
stajenastranuiuobranuvrlinasrca,odnosnoduha,anetijela.10 
Onajvitezsvećimsrcemlakšećeostvarititajzahtjevodonoga
smanjimtorzom.Dakle,Lancelotovafizičkapredispozicijaveć
a pri o ridefiniranjegovusudbinuviteza.11

LjubavuLancelotovomslučaju ima razna značenja, ovisnoo
situaciji u kojoj se lik nađe.Takou ranijim razdobljima svog

8 Ovajvelikikorpuspričaunutarciklusapodijeljenjetematskinatridijela.U
prvomdijelupojavljujeselikGalehota,divaskojimseLancelotsprijateljuje
prilikomosvajanjajednogzamka.Galehotjebiozaslužanzaprvipoljubac
izmeđuLancelotaiGenieure.PrvidiozavršavasmrćuGalehota.Nanjegase
nastavljadrugidiotrilogijenazvanCharrette,nagoviještavajućidaseovdje
radioadaptacijidjelaChrétien de Troyesa Le Che va li er de la char ret te.U
ovomdijeluobrađujetemaoslobođenjakraljiceGenieurekojuizzatočeniš
tva izbavljaLancelot.Treća icentralna tematrilogijenazivaseAgravain i
govoriozačećuGalahosakadajeLancelotnaprevarupotaknutdaspavas
Elaine,kćerkomkraljaPellesa,odnosnočuvaragrala.Ovapričaslužitakođer
ikaouvodusljedećidiociklusa,Qu e ste del Sa int Graal,ukojemćeupravo
Galahosvoditipotraguzagralom.

9 „...sifustilassesconuenables&bienseant&bientailliesalamesuredel
cors&desespaules.Netropgrelesnetropgrosneloncnecoursoutreme
sure.Etlepisteilqueennulcorsnetrouastonnesilargenesigrosnesi
espes...”.Sommer,O.H.nav.delo,vol.3.,p.3435.

10Kennedy,E.(1985)Lan ce lot and the Grail,OxfordandNewYork:Oxford
UniversityPress,p.4950.

11Isto,p.351.
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životaLancelot poznaje samo jednuvrstu ljubavi, a to jeona
koja proizlazi iz smjernica viteštva.Naime, upravoGospa od
Jezera,kojajeodgajalaLancelotazaviteza,spominještoseto
smatraidealomviteštvausrednjovjekovnomdruštvuteprvomi
jedinomljubavisvakogatkobivauvedenutuslužbu.Vodećise
smjernicomsrednjovjekovnogviteštvaGospapredstavljaviteza
primarnokaozaštitnikavjereiCrkvetesvećenstvadajućitako
ljubavi,kojuvitezmoranositisasobom,striktnoduhovnukom
ponentu.12 Lancelot, dakle, poštujući vrline svog velikog srca
poznajesamoduhovnuljubavkojagamotiviradaizvršisvoju
viteškudužnost,onukojapodrazumjevazaštitusvegasakralno
ga.Posljedičnomožeseizvestizaključakdasvakaljubavkoja
nepotičeizvršenjetakoplemenitihciljevanemaistuvrijednost.
Plemenitostuobranivjerejestonoštojevrijednodaispunisrce
vitezainatajnačinomogućimudaispuniidealviteštva.

Međutim,autoriciklusadaljeuradnjuuvodekomplikacijupri
ostvarenju ovog ideala, dajući publici ono što i očekuje prili
komčitanjadjelasarturijanskomtematikom.Ljubavkojajeu
prvotnomdijeludakleimalaisključivoduhovnukomponentuu
trenutkukadaLancelotprviputugledaGenieureonadobivasa
svimdrugačijudimenziju.KadaLancelotaposveopčiniljepota
kraljiceGenieuretanovaljubav,kojagajezadesilaupotpunosti
ćepromijenitinjegovusudbinu.Ovaljubavimavelikupokre
tačkusnagu, jerćekrozčitavu radnju svakiodvitezovihpot
hvatabitivođennjegovomljubavipremaGenieure.Također,ta
je ljubav inspirativna jerona je takojapotičevitezana razne
pothvate.Ovapoticajnaiinspirativnaljubavimaisvojuveliku
manu,naime,predajućisenjoj,vitezdospijevaunedoumicute
moradokučitinakojinačinmožepomiritionoštose tražiod
njegapriispunjenjuidealaviteštvastimedaostanevjeranlju
bavipremasupruzisvogkraljaiseniora.Dvijesuvrsteljubavi
sadaukontrapoziciji.

Nadalje, kroz sudbinuLancelotamoguće je iščitati i vezu iz
među ljubavi i smrti. Iznedavnog istraživanjakoje jeprovela
PeggyMcCrackennatemuljubaviismrtiuPro se Lan ce lotmo
žeseuvidjetinakojesenačineispreplićuovedvijepojavnosti
utekstuuslučajuLancelota.Naime,onanaglašavadasekroz
tekstpostavljajedanidealzasvakogviteza,atojedasmrtzbog
iuimeljubavipredstavljaodanostiukazujenaistinskuljubav.
MeđutimMcCrackennaglašavada jedostizanjeovakvog ide
ala,dakleputemkrajnježrtveuvidusmrtizbogljubavi,nešto
štosetoleriraidopuštasamomuškimlikovimaudjelu.Uvodeći
timeudiskusijuopitanjuljubavi i rodnukomponentuproble
maMcCrackenargumentiradadoksetajčinžrtveslaviidržiu

12Sommer,O.H.nav.delo,vol.3.,p.113116.
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najvećimpočastimauslučajevimamuškihlikova,istitajčinne
inspirirablagonaklonostkadasenanjegaodlučinekiženskilik.
Toćese,prijesvega,vidjetikrozprimjereGalehotatedjeveod
Escalota,kojiobojeumiruzbogljubavipremaLancelotu.13

GalehotidjevaodEscalotanisujediniprimjerikojiopisujuka
dajepočinjenataultimativnažrtvasmrtizbogljubavi,naprotiv,
starofrancuskaudvornaknjiževnostprepunajetakvihslučajeva.
Značajtakvihprimjerajesttoštosekroznjihmoževidjetiutje
cajvjerskogelementanaknjiževnost.Naime,većinaspisakori
stimartirološkemotivekakobiobjasnilatakvečinovenakojese
likoviodlučuju.Dakle,svjetovnaljubav,kakojushvaćastaro
francuskaudvornaknjiževnost,imatakođeriduhovnukompo
nentu,odnosnopredstavljajućiljubavkaooblikžrtveknjiževni
likovitakozadobivajuodlikemučenika.

VezaljubaviismrtiunutarVulgataciklusanajboljejevidljiva
unjegovomposljednjemdijelu,La Mort le Roi Ar tus.Ovajza
vršetakciklusapredstavljanekuvrstukulminaciječitaveradnje,
poštoseunjemurazrješavajubrojnetematikekojesusejavljale
u prethodnim dijelovima.14 Na ovommjestu razrađuje se pri
čaonedopuštenojljubaviizmeđuLancelotaiGenieure,ljubavi
kojaimarazorneposljediceizrazlogaštojetauvjetnorečeno

13McCracken,P.TheLoveoftheDead:HeroicLoveandHeroicMasculinityin
theProseLancelot,in:En tre Hom mes: French and Fran cop ho ne Ma scu li nity 
in Cul tu re and The ory,ed.Reeser,T.W.andSeifert,L.C.(2008)Newark:
UniversityofDelawarePress,p.51.Višeorodnompitanjuustarofrancuskoj
srednjovjekovnojknjiževnostividetikodGaunt,S.(1995)Gen der and Gen re 
in Me di e val French Li te ra tu re,Cambridge:CambridgeUniversityPress.

14IstraživanjavezanauzposljednjidiociklusaLa Mort le Roi Ar tussuopse
žna,alinekaodnajznačajnijihuključuju:Lot,F.(1918)EtudesurleLancelot
enprose,Paris:LibraireAncienneHonoreChampion;Fox,M.B.(1933)La
MortleroiArtu,Étudesurlesmanuscrits,lessourcesetlacompositionde
l’oeuvre,Paris:Boccard;Bogdanow,F.(1966)TheRomanceoftheGrail:A
StudyoftheStructureandGenesisofaThirteenthCenturyArthurianProse
Romance,Manchester:ManchesterUniversityPress;LesRomansduGraal
danslalittératuredesXIIeetXIIIesiècles(1966)Colloqueinternationauxdu
C.N.R.S.Paris:ÉditionsduC.N.R.S.;Owen,D.D.R.(1968)TheEvolu
tionoftheGrailLegend,EdinburghandLondon:Oliver&Boyd;Carman,J.
N.nav.delo;Frappier,J.(1972;reprint1977)EtudesurlaMortleroiArtu:
romanduXIIIesiècle,dernièrepartieduLancelotenprose,Geneva:Droz;
Isti(1977)AutourduGraal,Geneva:Droz;Leupin,A.(1982)LeGraalet
la littérature,Etude sur laVulgate arthurienne en prose,Lausanne:L’Âge
d’Homme;Burns, J. E. (1985)ArthurianFictions:Rereading theVulgate,
Columbus:OhioStateUniversityPress;Kennedy,E.(1985)nav.delo.;Mic
haA. (1987)Essaissur lecycleduLancelotGraal,Geneva:Droz;Kibler,
W.nav.delo.;Trachsler,R.(2000)Clôturesducyclearthurien,étudeettexts,
Geneva:Droz;Séguy,M.(2001)LesromansduGraaloulesigneimaginé,
Paris:Champion;Combes,A.andBertin,A.(2001)ÉcrituresduGraal,XII
XIIIesiècles,Paris:PressesuniversitairesdeFrance;Greene,V.(2002)Le
sujetetlamortdanslaMortArtu,SaintGenouph:Nizet;Dover,C.(2003)A
CompaniontotheLancelotGrailCycle,WoodbridgeandNewYork:Boydell
&Brewer.
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profanaljubavsrušilaonusakralnujersArtusompadaiCama
alot,idealviteštva.

RadnjaLa Mort le Roi Ar tus započinje smrćuvitezaGalaata,
Lancelotovogsina,kaoisdrugimtzv.vitezovimagrala.15Ne
uspjehuotkrivanjugralateškojepogodilaiLancelotakojise
pokušavaiskupitizapočinjenegrijeheivoditikrepostanživot
što senikakone sviđaGenieure.Njihovaveza senastavlja te
budipažnjuArtusovognećaka,Agrauainsa,kojiupozoravakra
ljanapreljubnike.16Toćebitiprvoodmnogihupozorenjako
je će doprijeti doArtusameđutim čini se da okolnosti uvijek
iduuprilogskrivanjutepreljubničkevezeizrazlogaštosvaki
putizostajuneoborividokazikojibiupućivalinanju.Patakoi
uovomslučajuArtusnijepovjerovaonećakuizrazlogaštose
Lancelot,umjestokaoštoseočekivalodaćeostatiuCamaalotu
bližekraljici,odlučujenasudjelovanjeuviteškomturniru.Lan
celotovdolazaknatajturniriznimnojebitanzadaljinirazvoj
radnje,kaoizauvođenjejošjednetematikevezaneuzljubavi
toonenesretne,neuzvraćene.Naime,LancelotdolaziuEscalot
gdjeboravikodjednognižegplemića.Prinjegovomposjetutom
zamkuonseupoznajeisplemićevimsinovima,kaoisnjego
vomkćerkom,djevomodEscalota,kojaćeukasnijimverzijama
ovepričebitipoznatakaoElaine.17

PričaLancelotaidjeveizEscalotazauzimarelativnomalipro
stor uLa Mort le Roi Ar tus ali je njena važnost za nastavak
radnje te za čitavodjelo iznimna, pošto će sudbinaovedjeve

15„...Quantilotraconteletrespassamentdegalaadetdelamortperceualsien
furentmoultdolantacort...”,Sommer,O.H.,nav.delo.,vol.6.,p.203.

16„...Etquantagrauainsstoquilsenaloientetquelancelotremanoit.sipensa
quildemoroitpolamorleroineouilvoloitauenirquantliroisseroitales.
lorssenvintalroisenonclesilidist,...,sireilestensiquemadameleroine
aimelancelotdefoleamoretlancelotli...”,Isto,p.205.

17DjevaodEscalotajavljasepoprviputuVulgataciklusu.Sljedećispomen
toglikabitćetekkodThomasaMaloryaunjegovomdjeluLe Mor te Dart
hurizdrugepolovice15.stoljeća.MalorydjevunazivaElaineleBlankili
ElainetheFair.Nakonovogspomenaliksesporadičnopojavljujeiudrugim
pričamaizarturijanskeknjiževnosti,avrhunacćedoživjetiupoznatojpoemi
AlfredaTennysonaThe Lady of Sha lott,nastalojudrugojpolovici19.sto
ljeća.Ovadjevajavljaseiizvangranicafrancuskeiengleskeknjiževnosti,
patakojeprimjericenjenapričaopisanaiujednojtalijanskojtrinaestosto
ljetnojnovelinazvanojLa Don na di Sca lot ta.Višeorazvojulikauraznim
djelimaiepohamavidjetikodLeLan,N.(2005) La De mo i sel le d’E sca lot 
(12301978), mor te d’a mo ur, in terdits, temps re tro uvés,Pariz:L’Harmattan.
RecentnaistraživanjaosudbiniovoglikauverzijiLa Mort le Roi Ar tusjesu
sljedeća:HaresStryker,C.(1997)TheElaineofAstolatandLancelotDia
logues:AConfusionofIntent,in:TSLL,39.,p.205229;Greene,V.(2002)
HowtheDemoiselled’EscalotBecameaPicture,in:Arthuriana12.3,p.31
48;Ingram,A.L.(2003)DeathofaMaiden:La De mo i sel le d’E sca lot in La 
Mort Ar tu, in: Vox ro ma ni ca. An na les Hel ve ti ci ex plo ran dis lin gu is Ro ma ni
cis de sti na ti,vol.62,p.127135.
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zapečatitiisudbinuCamaalota.Većpriprvomupoznavanjuvi
tezaidjeveonajetolikoopčinjenaLancelotomdasezaljubiu
njeganaprvipogled.Teškojepakrazlučitidalijeonoštodjeva
osjećaistinskaljubavilizaljubljenostuidejuljubavispramtako
velikogviteza.Naime,krozdijalogedjeve sostalim likovima
onagotovouvijeknaglašavaLancelotovuspremnostiugledko
jiposjedujekaovitez.Međutim,neovisnoo tomeda li jeona
osjetilapravuljubavilisamosklonostidealuljubavikojegželi
postićionajeusvojimstavovimaiosjećajimaustrajnainepo
kolebivadosamogsvogkraja.

PrinjihovomprvomsusretudjevatražiodLancelotadanosinje
zinrukav,kaozalognjeneljubavi,naturniru,naštoonnevoljko
pristaje.Ovimčinomzapočinjeniznesporazumaizmeđudjeve
iviteza,kojaovajnjegovpoteztumačikaotodajojjeLancelot
podariosvojuljubav. 18Nadalje,vitezovanevoljkostdaotkrije
djeviakovećnetkoposjedujenjegovosrce,ideuprilognjenom
mišljenjudaseizmeđunjihdvojestvaraljubavnaveza.

Lancelotnaovomturnirusudjelujebezdaotkrivasvojidentitet
tesepritomborisbrojnimdrugimArtusovimvitezovimakoji
neznajudajetonjihovsuborac.Patakovitezauturnirukojeg
jeuspiopobijeditiranjavadrugivitezCamaalota,Bohort,teje
LancelotprisiljensklonitiseuzpomoćsinaplemićaizEscalo
ta.JedinikojijedokučioLancelotovidentitetjestArtuskojito
saopćava vitezuGauuainu da bi potomovaj potonji krenuou
potraguzaLancelotom.19GauuainovdolazakuEscalotzakom
plicirati će dodatno priču Lancelota i djeve. Naime, Gauuain
opčinjendjevinomljepotomnudijojvezu,alidjeva,uvijekdo
sljednasvojimosjećajimapremaLancelotu,odbijaovuponudu
ipritomkoristiprilikudadodatnopohvaliLancelotoveviteške
sposobnosti.20Gauuainpotomtražioddjevedamukažeokojem
setovitezuradinaštomudjevapokazujeLancelotovštit.Ova
kratkaepizodapreokrenutićepričunanačindaćesumnjeupre
ljubizmeđuLancelotaiGenieurepastinakratkouvodujerGa
uuainprenosiArtusuvijestioLancelotovojljubavipremadjevi
odEscalota.21IdokovaizjavadonosimirArtusuistovremeno

18„...Etladamoiseleliportavnemanche(atachie)a.j.penonchel.Siliprie
moultquilfacedarmesenceltornoiementporlamordeli...“.Sommer,O.H.
nav.delo,vol.6.,p.208209.

19Isto,p.212214.
20„...Ilnamiegranamentqueieloitesmoigniera.j.desmeillorscheualiersdel

monde...”,Isto,p.216217.
21„...Carievouscreantloialmentqueonqueslancelotnepensaalaroinede

teleamor.Ainsvousdiporvoirquilaimeparamorsvnedesplusbelesda
moiselesquisoitleroialmedelogreseteleaimeausiluimoultdurement...”,
Isto,p.219,222.
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onadubokouznemirujekraljicu,kojaočajavajermislidajeiz
gubilaLancelotovuljubav.

Lancelotidjevaćeseponovoitopoposljednjiputsusrestikada
jedjevapomoglavitezudaseoporaviodranazadobivenihna
turniru.Doksebrinuladapovratinjegovozdravljedjevini su
osjećajipremaLancelotu jačali svakimdanom teonaočekuje
braksvitezom.Međutim,kadaseLancelotoporaviorazgovor
izmeđunjegaidjevesrušitćesvakunadukojujeonapolagala
urazvojteveze.Naime,Lancelotjojgovoridajeonatolikoli
jepadabibiopočašćenštogavolialinažalostonnijeslobodan
dijelitituljubavsnjomjerjenjegovosrcevećzauzeto.Shrvana
djevana to izjavljujeda jeonupravo izgovorionjenu smrtnu
kaznu.22Uovomnjihovom razgovorumože sepronaći bit is
preplitanjadjelovanjaimotivacijeupitanjimaljubaviiviteštva.
Naime,dabiLancelotovipostupcibilisagledanikaoispravnion
jemoraonapočetkuodmahdeklariratidapostojinetkokomeje
predaosrce.Međutim,on jedozvoliodanjegovodnosprema
djevi,prihvaćanjenjenogrupca,zamaskirajunjegovuintenciju
premaGenieure.

EpizodasdjevomizEscalotaslužikaonekavrstapredznakaza
raspletpriče.Naime, iakoArtusbivauvjerenunevinostLan
celota iGenieure to će se ubrzo promijeniti, u trenutku kada
kraljposjećujesvojupolusestruMorgainu,kojamurazotkriva
aferu.23NagrižensumnjomukraljičinunevjernostArtusdobiva
dodatnupotvrduuistinitostpreljubničkeafereizmeđuLancelo
taiGenieureindirektnokrozdjevuodEscalota,kojasepopo
sljednjiputjavljauradnjikaozadnjičavaozabijenulijesCama
alota.Shrvanazbogslomljenogsrcadjevaumire,anjenotijelo
dolazidoCamaalotanabogatoukrašenojbarcikojuuočavaju
Gauuain iArtus.Gauuain juprepoznajekaodjevuizEscalota
dokArtusželisaznatitkojeprouzročionjenusmrtjerjeočito
umrlaodtuge.Artusovaćeseželjaiostvaritijerćeuzdamino
tijeloGauuainpronaćipismoukojemsedjevaobraćavitezovi
maCamaalotaiopisujesvojupriču.Djevakrozteksttogpisma
poručujevitezovimaokruglogstoladajeumrlaizljubaviprema
najboljemaliinajokrutnijemvitezu,onomekojegnjenesuzei
preklinjananisupokolebale.24Ovakavdjevingovor„izgroba”
pokazujesvuogorčenostkojujedamaosjećalateimaintenciju

22„...Carachequevousmenauesoreaprisavneseuleparolevousdiiouque
vousmeferoisaprochierdemortplushastiuement...”,Isto,p.226,243.

23„...voirsestsirefaitmorgainienesaisevouslesauesencore.quelancelot
delacaimevostrefemelaroineGenieuretresdontquilrechutlordredeche
ualerie...”,Isto,p.239.

24„...Iouvousrespontqueiousuimorteporlepluspreudomedelmondeet
porleplusvaillantquelensache.Mesceestilplusvilaincheualierqueiou
onquestrouai...”.Isto,p.256258.
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prokazatisvenelogičnostikojesejavljajuunutarudvorneljuba
viiviteštva.Artuspakkrozovonjenopismodobivajošjednu
potvrduprevareLancelotaiGenieure.

Dakle,ovasmrt imadvojakufunkcijuzadaljnjinastavakrad
nje.Naimedjevinasmrtradiljubavipredstavljenajekaožrtva
zaljubavitoonuLancelotaiGenieure,izrazlogaštojekraljica
sadauvidjeladajunjenljubavnikipaknijenapustiovećdasera
diloonesporazumu.Međutim,dokrazrješenjeovognesporazu
mapredstavljasrećuzaljubavnikeistovremenoonnagovještava
propastCamaalotajerudaljnjemtijekuradnjeArtusiLancelot
započinjuborbukojanesamodaćezavršitismrćukraljanegoi
nestankomnjegovakraljevstva.Ovasmrtzbogljubaviimada
kleistovremenoipozitivaninegativanishod.

Dakakoda je nemoguće predstaviti sve oblike ljubavi koji se
javljajukrozčitavcikluspaće se stogazapotrebeovog rada
analiziratidosadaizneseniprimjeri.Tosudakle,duhovnalju
bavkojaimazaciljostvarenjeidealaviteštva,teprofanaljubav,
odnosnoonaizmeđumuškarcaiženeuokvirukojeseposebi
cenaglašavajudvaaspekta,nedopuštenaineuzvraćenaljubav.
Upravoćeovepojavnostiutekstubitipredmetomanalizeuna
stavkurada.Vraćajućisepaknaonoštojenavedenouuvodnom
dijelu,atojedapitanjeautorstvaciklusajošuvijekostajeneraz
jašnjeno,dolazisedojednogodproblemarada.Naime,nepo
stojanjepodatakaoautorumožeselakopovezatisproblemom
proučavanjabilokojetematikekojasejavljaunutarradnje,pa
takoiproblematikeljubavi,izjednogjednostavnograzloga,ato
jedasenemožerazlučitičijaseperspektivaiščitavakroztekst,
aposljedičnotimejeteškoutvrditidaliknjiževnodjelouistinu
prenositočnostanjeosrednjovjekovnimsustavimavrijednosti.

Kaoštojeslučajiuvećiniostalihdjelasrednjovjekovneknji
ževnosti,patakoiuVulgataciklusu,radnjajesročenauskladu
s tada važećimfilozofskim i vjerskimpoimanjima.To se pri
jesvegaodnosinapatrističkeiskolastičkeidejeimisli,odno
snonaprovođenjesmjernicaskolastičkihidejakrozradnju.Taj
patristički i skolastički utjecaj vidljiv je i u poimanju pitanja
definicija raznih aspekata ljubavi u ovom djelu. Dakle, argu
mentiratćesedatapoimanjautječunatokakojeovojtematici
pristupljenokrozradnju.

Prije svega treba navesti što je srednjovjekovni latinski jezik
podrazumijevao pod pojmom ljubav.Naime u srednjovjekov
nomlatinitetukoristesetripojmaskojimasepokušavajuopisati
razniaspektiosjećajaljubavi.Patakoamorpredstavljailjubav
iseksualnuželju;di lec tiopredstavljadivljenjeipoštovanje;te
ca ri tasterminkojipredstavljanesebičnu,altruističkinastrojenu
ljubav.Ovisepojmoviponekadpreklapajutenjihovaznačenja
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oviseosituacijiukojojseupotrebljavaju.Terminamorjepak
onajkojisegotovouvijekkoristiusrednjovjekovnimromani
ma.Tajjeterminusebipodrazumijevaodvatemeljnaimpulsa,
ca ri tas i cu pi di tas,odnosnodobrotvornost,milosrđeiželju,ko
japonekaduključujeiseksualnuželju.25Iztograzloganaamor 
segledakaonaambivalentnupokretačkusnagu,jerdoksjedne
stranemožestremitiostvarenjudobraravnajućisepremaca ri
tas,sdrugepakstranemožedovestidodestruktivnoggubitka
kontroleizlogishodauslučajudasepovodizacu pi di tas.Na
tajnačinkršćanskaučenjadefinirajuamorkaopodjelunadvi
jesuprotnosti,sjednestraneonupoželjnuduhovnu,altruistič
kuljubav,tesdrugeonunepoželjnuseksualnupožudu.Vodeći
setakvimsmjernicamačitateljimasrednjovjekovnihromanase
ukazujeda stremepremaovomprvomoblikuamor, dokonaj
drugitrebajuizbjegavatipodsvakucijenu.

Takođertrebanavestištosetopodrazumijevapodpatrističkimi
skolastičkimidejama,odnosnokojisubilivodećiivažećistavo
vioemocijamailjubaviusrednjemvijeku.Krozčitavorazdo
bljesrednjegvijekanepostojijednauniformirana,jedinstvena
definicijakojabinamodgovorilanapitanještosutočnoemocije
predstavljalezasrednjovjekovnodruštvo,većsetojproblema
tici pristupa s različitih aspekata.Ono štopak jest zajedničko
svakomtompristupujestkršćanskadoktrina,koja imaglavnu
uloguuobjašnjenjukojajesvrhaemocija.Patakoseodvjer
nikatražidavolejednidrugetedanadasvevoleBoga,aliida
se u ostvarenju kreposnog kršćanskog života vode osjećajima
samilostiipokajanja.

Polazišna točka za razradu pitanja emocija u srednjemvijeku
jestAurelijeAugustin,nakogasusenadovezaliranijiskolasti
ci.Augustinoveidejeproizlazeprijesvegaizonihkojesumu
prethodile,dakle,antičke,stoičkeiplatonističke,dokjenjegov
doprinosutomeštoimpridružujekršćanskielement.Preuzima
jućistoičkimodelpodjelenačetiritemeljneemocijeontakođer
uvrštavausvojufilozofiju injihovu idejuopovezanostiemo
cija ivolje.26Ovakooblikovane idejeoemocijamapostalesu

25Podijeluamornaca ri tas i cu pi di tasuveojeAelredodRievaulxusvomdjelu
Li ber de Spe cu lo Ca ri tas. Ael re di Ri e val len sis: Ope ra Om nia(1971)Corpus
Christianorum,ContinuatioMediaevalis1–2aandb,vol.1,Turnhout:Bre
pols,p.23.

26King,P.EmotionsinMedievalThought,in:The Ox ford Hand bo ok of Phi
lo sophy of Emo tion,ed.Goldie,P.(2009)Oxford:OxfordUniversityPress, 
p.169170.VišeoAugustinovimpogledimanaemocijevidikodBrachten
dorf,J.(1997)CiceroandAugustineonthePassions,in:Re vue des étu des 
au gu sti ni en nes,no.43,Paris:Institutd’Étudesaugustiniennes,p.296299.;
Byers,S. (2003)Augustineand theCognitiveCauseofStoic ‘Preliminary
Passions’,in:The Jo u r nal of the Hi story of Phi lo sophy,no.41,Madison:De
partmentofPhilosophy,UniversityofWisconsin,p.433448.
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temeljna dogma za srednjovjekovnefilozofe do trenutkakada
pojavaAristotelovih ideja nakršćanskomZapadumijenja po
gledenaemocije.GovorećioljubaviAugustinnaglašavadaje
ljubavpremaBoguipremabližnjimainspiriranaca ri tas,aliistu
motivacijumože imati iamorakoza topostojivolja.Razlika
pakizmeđudobreilošeamor počivanavolji,odnosnoakose
voljaoslanjanaprohtjevetijelaondajeljubavloša.

NadovezujućisedaklenaAugustinaranijiskolasticikaoštosu
AnselmoCanteburyjskiiPetarAbelarddaljerazrađujusrednjo
vjekovnepogledenaemocije i toupravonanjegovu idejuda
osjećajipredstavljajuneštošto imakomponentuhtijenja teda
jenjihovaosnovnaodlikamotivacijska,odnosnoonipotičuna
djelovanje.27Anselmoproblematizirapitanježeljekojaponekad
možebititolikojakadanadvladasveosjećaještojeneštoštose
moraizbjegavati.IoniAbelardnaglašavajudakadapožudado
laziparalelnosamor,onaodvraćaonogakojiosjećaljubavod
pravogcilja,duhovne,nesebičneljubavi.Nadalje,učenjaWilli
amaodSt.Thierryagovorepakdasetjelesnaiduhovnaljubav
nerazlikujuponičemuosimpomotivaciji,jerdokjednastremi
premadole,premaželucu,drugaseostvarujenanačindastremi
premagore,premaglavi,odnosnoBogu.Natajsenačinmože
utvrditidistinkcijaizmeđueros i aga pe.28

UtrinaestomstoljećuitoprijesvegazbogpojaveprijevodaAri
stotelovihtekstovanaZapadumijenjasepristuprazradipitanja
emocija.PrijenegoštonascenunastupiTomaAkvinski,jedan
drugiskolastiksvojimidejamadaljedoprinosiraspravioemo
cijama.Naime,JeandelaRochelle,kojidjelujeuprvojpolovici
trinaestogstoljeća,donosizanimljivumisaootomekakoljudi
imaju neke intrinzične afinitete ili pakodbojnost premaodre
đenimpojavnostima.Također,ondonekleodstupaodstoičko/
augustinovskoggrupiranjaemocijatepredlaženovisistemkla
sifikacijeosjećaja.Njimesuljubav,želja,užitak,kaoinjihove
suprotnosti,mržnja,odbojnost,jad,oneemocijekoječinegru
puosjećajakojeukazujunapohotu.Drugugrupacijučinenada,

27King,P.nav.delo,p.172173.VišeostavovimaAnselmaiAbelardaprema
emocijamavidikodBrower,J.AnselmonEthics,in:The Cam brid ge Com pa
nion to An selm,ed.Davies,B.andLeftow,B.(2004),Cambridge:Cambrid
geUniversityPress;Marenbon,J.(1997)The Phi lo sophy of Pe ter Abe lard,
Cambridge:CambridgeUniversityPress.

28WilliamofSt.Thierry,De ux Tra ités de l’a mo ur de Di eu: de la Con tem pla tion 
de Di eu; de la Na tu re et de la dig nité de l’a mo ur,prev.Davy,M.M.(1953)
Paris:Vrin,p.72.OproblemuduhovneitijelesneljubavividivišekodAstell,
A.W.,The Song of Songs in the Mid dle Ages(1990)Ithaca,NYandLondon:
CornellUniversityPress;višeoproblematicirazlikovanjaeros i aga pevidi
kodOsborne,C.Eros Un ve i led: Pla to and the God of Lo ve(1997)Oxford:
ClarendonPress.
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ponos,naklonostteočaj,poniznostiprijezir,odnosnoemocije
kojeukazujunaplahovitost.29

Posljednji skolastik koji će se spomenuti u kontekstu pitanja
emocijausrednjemvijeku jestTomaAkvinski. IakoAkvinski
djeluje nakon što je ciklus već završen, ipak treba spomenuti
njegovu filozofiju iz razloga što ona predstavlja sintezu ideja
kojesumuprethodileikojesumubiledostupne,onekojesu
mogleutjecatinaradnjuciklusa.Snjimćezavršitiovajpregled
zbogtogaštoidejeostalihskolastikanisumogleostavititragana
pisanjeVulgataciklusaizjednostavnograzlogaštosusročene
nakonštoječitavcikluszavršen.TomaAkvinski,oslanjajućise
nasistematizacijuemocijakojujenapravioJeandelaRochelle,
širidaljesvojeviđenjeosvojstvimaosjećaja.Akvinskiidekorak
daljeinavodidasvakaodemocijakojejeRochellespomenuo
imaisvojepotkategorijekojeihdodatnoobjašnjavaju.30Patako
na primjeru razdiobe osjećaja ljubaviAkvinski navodi da po
stojedvijevrste,onoštoonpodrazumijevapodamor ami ci ti ae,
kojikaoštomunazivgovoripredstavljaprijateljskinastrojenu
ljubav,odnosnoaltruističku,onukojatražiipotičedobroune
čemuilinekomu.Sdrugestrane,Akvinskispoznajeividljubavi
kojaimaisključivosebičnepobude,odnosnoonakojaželinešto
ili nekoga isključivo radi svojih interesa i ostvarenja osobnih
profita.Takvaljubavnazivaseamor con cu pi scen ti ae.31

Uzteološkepogledenaljubavusrednjemvijekutakođersuuzi
manauobzirimedicinskaobjašnjenjapojaveiposljedicalju
bavi.Srednjovjekovnipisciponekadshvaćaju ljubav,odnosno
osjećaje,kaofizičkastanjapasustogamedicinskastajalištaišla
prijesvegaspozicijedijagnostikeiliječenjaonogštosenaziva
in sa num amo remštopredstavljabolestnesamoduševećitijela
kojejeoslabljenopripojavitogosjećajaljubavi.32

Paralelnosaskolastičkimpogledimanaemocijeiposebicelju
bav u srednjem vijeku srednjovjekovno društvo se, također,
oslanjainarimskepogledenatepojavnosti,uviduponovnog
otkrivanjaOvidijevihideja.Autorisrednjovjekovnihromanaod
dvanaestog stoljeća nadalje koristili su ponekadOvidija te su
togrimskogpiscasmatralijednimodfilozofakojioproblemu

29King,P.,nav.delo,p.175176.
30Isto,p.176.
31Isto.VišeostavovimaTomeAkvinskogpremaemocijamavidikodDrost,

M.(1991)IntentionalityinAquinas’sTheoryofEmotions,in:In ter na ti o nal 
Phi lo sop hi cal Qu a terly,FordhamUniversity,no.31,p.449460;Gorevan,
P. (2000)Aquinas andEmotionalTheoryToday:MindBody,Cognitivism
andConnaturality, in:Ac ta Phi lo sop hi ca,Roma:ArmandoEditore, no. 9, 
p.141151.

32VidetivišekodAdams,T. (2005)Vi o lent Pas si ons: Ma na ging Lo ve in the 
Old French Ver se Ro man ce,NewYork:PalgraveMacmillan,p.2932.
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ljubavi teoretizira s neoplatonističkog stava.33 Ovidijeva djela
Ars ama to ria i Re me dia amo risbilasuraširenameđusrednjo
vjekovnompublikomtejenjihovutjecajnaradnjeromanaočit,
međutim,teškojebiloopravdatikorištenjenjegovihpogledana
ljubavukršćanskiorijentiranojokolini.Upravozbogtogaštosu
njegovadjelapropagiralaemocionalnoiseksualnoiskustvolju
bavinisumoglakoegzistiratizajednosa„službenim”skolastič
kimstavovima,odnosnonisuuzimanauobzirpriobjašnjenju
struktureosjećajavećsupotisnutaudomenufikcije.34 

Također,unatoč tomeštoga je srednjovjekovnapublikadoži
vljavalakaofilozofa,skolasticisuuglavnomkritiziraliOvidija
izrazlogaštonjegovipristupitemamaljubavinisuobrađenisa
stajalištakršćanskogmorala.WilliamodSt.Thierryaspočitava
takoOvidijuda je izopačio ljubav,onajosjećajkojiprijesve
gatrebastremitidobrome,duhovnomuzdizanju,anepodilaziti
prohtjevima tijela.Najveća diskrepanca koja se javlja između
srednjovjekovnogskolastičkogpogledanaljubaviOvidijevog
jestutomedadoksrednjovjekovniteolozitomosjećajupristu
pajukrajnjeozbiljnoiobjašnjavajugakoristećijasneodrednice,
Ovidijesvojupublikuzabavljaalegorijama,činećioddiskusije
o ljubavi „napetu” intelektualnu igrupunu skrivenih značenja
ikontradikcija.35Međutim,sdrugestrane,poneki teolozi ipak
koristeOvidijeve idejekakobipodržalivlastitastajališta.Pri
mjericeMatthewodVendômepriobjašnjenjujednogoduzroka
kojiutječenaljudskepostupke,ca u sa im pul si va,koristiupravo
primjer ljubavi, koja kao štoOvidije kaže čini čovjeka odva
žnim,onajedaklepoticajna.36

KakodakleobjasnitiopiseljubaviuVulgataciklusuiposebice
njegovomposljednjemdijeluLa Mort le Roi Ar tus?Možesear
gumentiratiizpredstavljenihpogledauradudajeutjecajnapri
stupljubaviuovomdjelubiodvojak.Naime,očitojedasuunu
tarradnjekorištenadvaizvorazapitanjeljubavijerseuciklusu
mogunaćiprimjeriljubavikakvupodrazumjevaOvidije,kaoi
oni primjeri koji ukazuju na korištenje skolastičkih smjernica
pridefinirajusvrheljubavi.Međutim,izgledadajeprevagnula
jedna strana, odnosno jedan utjecaj.Naime, upravo ukazujući
natoštoljubavmožeuzrokovatiikojesuposljediceukolikose
likpredanekomodvidovaamor,duhovnomiliuvjetnorečeno
profanom.Lancelotovaduhovnaljubavčinigapravimvitezom,

33Isto,p.3745.
34Allen,P.L.(1992).The Art of Lo ve: Ama tory Fic tion from Ovid to the Ro

man ce of the Ro se.Philadelphia:UniversityofPennsylvaniaPress,p.57.
35Isto,p.1537.
36Matthew of Vendôme, Ars ver si fi ca to ria, vol. 3 ofMat hei Vin do ci nen sis 

Ope ra.,ed.Munari,F.(1988)3vol.,Roma:EdizionidiStoriaeLetteratura, 
p.109.
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dajućimupotencijal da ostvari viteški ideal ali samoukoliko
pokaževoljudausmjerisvojuljubavidjelovanjepremazaštiti
svegasvetoga.UtrenutkukadaLancelotvoljnoodstupioddu
hovneljubaviradipotrebeonetjelesneongubipotencijalostva
renjaidealaviteštva.UduhudakleAugustinoveidejeodobroji
lošojljubaviLancelotsvojomvoljomsvjesnoodlučujekojojće
seamorprikloniti.

NedopuštenaljubavizmeđuLancelotaiGenieuresagledanasa
stajalištaOvidijevog seksualnog iskustva ljubavinemožebiti
ostvarenanitimožebitiprihvatljivaskolastičkimfilozofijamaiz
razlogaštojeonaprijesvegacu pi di tas,aneca ri tasjertežiis
ključivoispunjenjusebičnihpobuda,nikakoonihaltruističkih.
Kao takva ova ljubav svakako ne spada ni u kategorijuamor 
ami ci ti ae zbog svog preljubničkog karaktera. Također, neuz
vraćenaljubavkojupremaLancelotuosjećajuGalehot idjeva
odEscalota,sagledanaudjelusOvidijevogstajalištaemocio
nalnog iskustva ljubavi nije prihvatljiva jer opet nema taj du
hovni vid već isključivo počiva na sebičnim željamaova dva
lika.Konačno,upravosuovadvaoblikaljubavi,nedopuštenai
neuzvraćena,doveladopropastiCamaalotačimedakakoautori
moralizirajunesamooamorvećiovoljiimotivacijipojedinca
daseodlučinajedanput.

Slijedećinavedenuargumentacijupitanjeautorstvadjeladakle
ostajeotvorenopitanjedokučivanjakojiod tihdvajupravaca,
onajOvidijevski ilionajskolastički,krojevodećuperspektivu
koja se želi predstaviti publici.Ono što se pak sa sigurnošću
možeutvrditijestdaVulgataciklusteposebicedioLa Mort le 
Roi Ar tusvjernoreflektira idejeproizašle iz tadašnjihvodećih
skolastičkih krugova čime je veza između književnog djela i 
(filozofske)istinetočnoutvrđena.
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ARS AMATORIA,THEPROBLEMOFLOVEIN 
LA MORT LE ROI ARTUS

Abstract

Themainsubjectofthispaperistheproblemofloveasshowninthe
Old FrenchArthurian romance called the Vulgata Cycle, especially
its last part La Mort le Roi Artus.This thirteenth century romance
is the basis for all otherArthurian tales as it represents a summary
ofall themesassociatedwith the legendsofKingArthurandcourtly
literature,suchastheforbiddenlovebetweenLancelotandGuinevere,
the quest for the Graal and other adventures of the Knights of the
RoundTable.Themain theme however,woven through each of the
presented tales throughout thewholework, is love.Whether it’s the
amor encompassedwiththeidealofthechivalriccodeemphasizingits
spiritualcomponentorprofanemortallove,thisemotionisomnipresent
intheplot.Basedontheexamplesofmanydifferentformsoflove,the
paperwilldemonstratethelinkbetweenhowtheemotionofloveandits
manifestationsweredescribedintheromanceandwhatthethenleading
philosophicaltheorieshadtosayaboutamorandemotions.Withthis
comparison an attemptwill bemade tofind the connection between
prevalencesdescribedintheromanceandthephilosophicaltruths.

Keywords: Old French courtly literature, “La Mort le Roi Artus”, 
authorship, love, medieval philosophical truths on love
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Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и 
друштве ну те о ри ју, Бе о град
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СВЕТИИСТИНА 
КЊИЖЕВНОСТИ:КАМИЈЕВ
НАГОВОРНАПОМИРЕЊЕ

Сажетак:Чла нак на сто ји да Ка ми је ву ви зи ју „ис пра вље ног ства
ра ња”, с јед не стра не, мо ти ва ци о но си ту и ра у књи жев но и де о ло
шке кон тро вер зе ње го вог до ба, а с дру ге, ука же на ње но те о риј ско 
оправ да ње и естет ско пот кре пље ње осла ња ју ћи се на, си сте мат
ски не у о бли че не али број не и екс пли цит не, ре флек си је ау то ра о 
ста ту су књи жев но сти и уло зи умет нич ке прак се. За кљу чу је се да 
је на из глед ко ле бљи ва Ка ми је ва по зи ци ја про из вод све сне од лу ке – 
и ње ног спро во ђе ња – да је пре вас ход ни за да так умет ни ка да, у 
про тив ста ву пре ма пре врат нич ким док три на ма спа со но сног ре
ше ња, сво јом бун тов ном на ја вом об зир ног пре по ро да у име прав де 
и ле по те, раз у ме ва и ства ра лач ки све до чи про тив реч ја вла сти тог 
вре ме на и за го ва ра њи хо во, мо жда и не до глед но, по ми ре ње.

Кључне речи: Ка ми, по ми ре ње, умет ност, исти на, ства ра ње, 
пре по род

„Небихмораописати:”1–пише,дакле,Ками(Camus)1942.
gодине–„да јесвијетбио јасан,умјетносттонебибила,

1 Овајчланакнастаојеуоквирупројекта41004„Реткеболести:молеку
ларнапатофизиологија,дијагностичкиитерапијскимодалитетиисоци
јални,етичкииправниаспекти”,потпројекат„Биоетичкиаспекти:мо
ралноприхватљивоубиотехнолошкиидруштвеномогућем”ипројекта
43007„Истраживањеклиматскихпроменаињиховогутицајанаживот
ну средину, праћење утицаја, адаптација и ублажавање”, потпројекат
„Етикаиполитикеживотнесредине:институције,техникеинормепред
изазовомпроменаприродногокружења”,којефинансираМинистарствo
просветеинаукеРепубликеСрбије.

ПРЕДРАГ КРСТИЋ



104

ПРЕДРАГ КРСТИЋ

а да ми се чинило да свијет има смисла, не бих писао”.2 
Књижевностје,судећипремаовомзапису,одговорнанеја
санинесмисленсвет.Другоиме зањеговоразјашњењеи
осмишљавањејесхватање.Алисхватитисвет,Камикаода
ниједногтренутканемасумње,тонезначипревасходнораз
откритињеговетајнеиразабратизаконитостињеговогод
вијања,већ„свестиганаљудско,означитичовековимпеча
том”,односнотозначи„пријесвегаујединити”.3Приметном
апстинирањуодтермина„истина”уовом„схватањусвета”
доследно онда одговара повлашћеност његовог органона.
Наукасеуовомконтекстунинепомиње,филозофијатакође
илиумањојмери,апресуданзначајдобијауметност.Такав
њен статусповлачи специфичноразумевањењеногкарак
тераисврхе.МоглобисерећидасевећуКамијевојупо
требитермина„уметност”свевишепримећујепремештање
нагласкасадескриптивноестетскихпасажананормативну
артикулацијуњенепожељнедруштвенефункције,којавре
меномпостајесвебременитијаулозимаизадацима.Онису
додушепретежнопомиритељскеприроде,алистогауправо
неупоредиво захтевнијии, најзад, емфатичкиинтонирани:
„Циљумјетностиниједастваразаконеилидавлада,већда
пријесвегасхваћа.(...)Умјетникнакрајусвогапутапрашта
умјестодаосуђује.Оннијесудацнегоисправљач”.4

ТаобзирностиспуњенаразумевањемкодсамогКамијане
долази,међутим,тек„накрајупута”,некаорезигнацијапо
искуствузаблуделоггосподствасуђењакојебисададако
ригује,већчитавимтокомпута,притомниуколиконепо
ступајућипитомоисмерно.Другачијеречено,управоприн
цип праштања и исправљања чији јефункционер, налаже
уметникудаобзирноалинепоколебљивоибескомпромисно
устајепротивначелакоја,стилизованауапсолут,немајука
пацитетмилосрђаиобзирнихпотеза.Негдеприкрајусвог
пута,најдаљевећсачетрдесетчетиригодине,кададржиго
ворприликомуручењаНобеловенаграде,Камипресумира
него„открива”властитивјерујупогледууметности.Опет
ненаметљиво,опрезно,сарезервамакојеизбегавајуунивер
зализацију, онпризнаједа,иако сâмнеможедаживибез
уметностикојуствара,њуникаданије„стављаоизнадсве
га”,дагаона,упрaвозатоштојењеговапотреба,„недијели
одљуди”,негоомогућавадаживи„попутсвихосталих”.А

2 Camus,A.(1976)За пи си,Одабранадјела,књига7,Загреб:Зора,Графич
кизаводХрватске,стр.199.

3 Camus,A.(1975)Мит о Си зи фу; Пи сма јед ном не мач ком при ја те љу; Го
во ри у Швед ској,Одабранaдјела,књига5,Загреб:Зора,Графичкизавод
Хрватске,стр.22.

4 Исто,стр.185.
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онда се готово неприметно, у истомобраћању, са испове
дањадазањегауметност„нијезадовољствоосамљеника”
којепроистичеизмржњеипрезира,прелазинакрупнијуи
далекосежнијутврдњукојапоопштавада„правиумјетници
ништанепрезиру,онисеприсиљавајударазумијуумјесто
дасуде”:„Иакосенаовомсвијетумораопредијелити,они
сеопредељујузадруштвоукоме,премаријечимавеликог
Ничеa,нећевишевладатисудац,већстваралац,биоонрад
никилиинтелектуалац”.5

Чиниседајетимеуметникнемалокредитиран,ауметност,
каоњеговексклузивнизавичај,уздигнутанарангузорног
моделадруштвеногорганизовања, слике једнеутопијене
присилногинеконкурентског,перманентногстварања.Ако
кодКамијанемазадовољстваосамљеника,имамождајед
ног другог удомљења својственог уметницима откад по
стадоше интелектуалци, са осећајем дуга и задатка своје
аутономне а никад довољно утицајне „професије”, једног
другог удобног смештања у митологију мучеништва на
страживаздаугроженихвредности (произвољно (не)одре
ђеног)човекаисвета,чијисујединиправовернипородии
тумачи,једногчак(духовничког?,праведничког?,нарцисо
идног?)задовољствакоје,најзад,истовременоовековечује
иокамењујеуметностиуметникеуузвишеном,трудноми
перманентномдисидентству одма ког одређеног, стањуи
могућностиствари,наметнутогПлана.Aкоуметностзаиста
несмедабудезадовољствосамотника,ондауметникмора
даучествујеудогађајимасвогвремена.„Мисмоангажира
ни,иакопротивсвојевоље”,вајкасеилимириКами:„На
покон,нечиниборбаоднасумјетнике,негонасумјетност
приморавадапостанемоборци.Посвојојулози,умјетник
јесведокслободе”.6Утојчаснојмобилизацијиипишчева
величинаогледаласеуслужењуистиниислободи:алионој
истиникојутребаувекизновазасниватииосвајатиионој
слободикојајеопаснамакарколикоизаносна.

Ети ка естет ског ху ма ни зма

„ЗаразликуодСартра,Камијепрвоинајвећмабиоумет
ник,уметниккојијеимаотачнуидејуотомештауметност
иуметниктребадабуду.Његовауметничкасвестобјашња
вала је и подржавала све његове остале активности”, на
глашавасправомЖерманБре(Bréе).7Алиповокацији,по

5 Исто,стр.167168.
6 Camus,A. (1976)Кро ни ке,Одабранaдјела,књига8,дватома,Загреб:

Зора,ГрафичкизаводХрватске,стр.134.
7 Brée,G.(1961)Ca mus,NewBrunswick:RutgersUniversityPress,p.10.
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ономштогапризива,вансвакесумњеуметник,апообра
зовањуфилозоф,Каминијеједноставнакњижевноисториј
ска чињеница, понајмање носталгични сентименталиста,
идалекојечакиоднекаквееснафскеприврженостиумет
ности.Уметност,премаКамију,пристајесамоуз„обећање
верностикојесвакиумјетникдајесвакидансамомсебиу
тишини“.8Тоуметничкупраксуидржањеуметниказаиста
доводиублизинуоногаштозапажаЗбигњевБјењковскиу
стожернојтезисвогесеја„КамиантиКафка”:да„спозици
јеморалистаКаминесилазиникад.Никаднијеполитичар,
тактичар, трибун,идеолог, никаднеинтервенише”.9Бјењ
ковскидодушепревасходноимаувидуалжирскукризукао
аргументативниосновкојибимогаопоткрепититакавстав.
Аличакитада,чакиакосеимаувидуКамијеваизјавада
измеђуАлжираимајкебирасвојумајку–онрадијеоста
јеуправоборац,аличистихруку,идакакоморалиста,али
уакцији.10Профетможданемогућеисвакаконеудобнепо
зиције , алипозиције која сечинилода јединаможебити
достојнапозвањауметникаи–одређењачовека.Уосталом,
велиКамиодговорајућина једнопитањеновинара,у тек
стукоји јеприређивачОдабранихдјелапримеренонасло
вио„Умјетникињегововријеме”,„можданијепотребнода
каоумјетниципосредујемоудогађајимастољећа.Али,као
људи,јест”.11 

Адогађајинисунималонаивни.Погубна ратна сведочан
ства диктирају прекретнички регистар, чак и кад се арти
кулишуупротивставупремапревратничкимидеологијама.
„Двапитањакојаубудућепостављанашевријемедруштву
доспеломубезизлаз:јелимогућестварање,јелимогућаре
волуција?–истосупитањекојесетичепрепородаједнеци
вилизације”.12Грчкинаукјеувектудаопомене:неможесе
битиуметникинечовечанистовремено.Сестреистемајке

8 Camus,A.(1975)Мит о Си зи фу; Пи сма јед ном не мач ком при ја те љу; Го
во ри у Швед ској,Одабранaдјела,књига5,Загреб:Зора,Графичкизавод
Хрватске,стр.171.

9 Бјењковски,З.(1982)Па кло ви и Ор фе ји: есе ји о за пад но е вроп ској ли те
ра ту ри два де се тог ве ка,Ниш:Градина,стр.195.

10Упоредити:Михаиловић,Д.КамииСартр–чистеи(ли)прљаверуке,у:
У тра га њу за сми слом: по во дом сто го ди на од ро ђе ња Ал бе ра Ка ми ја 
и по чет ка об ја вљи ва ња де ла Мар се ла Пру ста.Утрагањузаизгубље
ним временом (19132013), Класици светске књижевности: јубилеји,
књига6,приредилеЈеремић,В.иМихаиловић,Д.(2013),Београд:Уни
верзитетска библиотека „Светозар Марковић”, Филолошки факултет, 
стр.182183.

11Camus,A. (1976)Кро ни ке,Одабранaдјела,књига8,дватома,Загреб:
Зора,ГрафичкизаводХрватске,стр.231232.

12Camus,A. (1976)По бу ње ни чо вјек, Одабрана дјела, књига 6, Загреб:
Зора,ГрафичкизаводХрватске,стр.266.
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побуне,самоскупамогуостваритиразлогсвогустанка.Бу
дући уметник постбогоубојичког времена, Ками препород
третиракаопохрањенипреостатакидеалапопогребусва
когидеалитета.Онзахтеваискренуверумакарупожељност
његовемогућностии,истовремено,резервисанунаду,једно
истинско„каода”приступањеипоступање:„Постојисамо
једнокориснодјеловање,онокојебипоновостворилочовје
каиземљу.Јаникаднећупоновостворитиљуде.Алитре
бапоступатикаода”.13 Phi lo sop hie des als obвременомтако
постајецентралниКамијевпостулат.Убеђивачкастратегија
сепонавља.Са готовоскрушеногпризнањанеопходности
опонашања стварања у свести о немогућности рекреације
људи,тосведочанстволичнеинвестицијесугеришеидоби
јакарактермакарпрепорукекојапретендујенауниверзално
важење:„Акопослушамиронијуприкривенуубитиствари,
онасеполакоразоткрива.Намигујућималимбистримоком,
онакаже:‘Живјетикаода...’Упркоссвиммојимтрагањима
утомејесвамојазнаност”.14

Настојећидаситуирауметникаутајиронизованичинпо
стања, Ками би да умакне позицији судишта охоле тран
сценденције и истовремено, естатски егзистирајући, не
затворисеустановишту„лепедуше”,одкојегсечинида
започињесвојупустоловину.Иукорењенустварностиис
клизаоизње,обавезандаодговоринаизазовесвогвремена,
оннеможедасехерметизујеуинтимнисветафричкоглета
својемладости.Камиистичеиписмомнегује–алиника
данеапсолутизује–једанврлоодређен„Медитеран”,онај
који симболише очување античког наслеђамере, форме и
границе.Онодлучноуказуједасе„европскаидеологијау
последњих сто педесет година конституисала у сукобу са
‘природом’и‘љепотом’идасеникаквоцивилизацијскона
слеђенеможезасноватибезмеђусобногпрожимањаелеме
ната‘медитеранскесвјетлости’и‘европскеноћи’”.15Иску
пљење,компензација,коректура,враћањеправапотиснутом
аблаготворноммоменту,анетрагањезауточиштемукојем
престајутензије,нарочитонеза„колевком”,чиниседајето
праведнамеранамереКамијевеинтервенције.

Изреком кодКамија стоји да сама уметност „не бимогла
осигурати ренесансу која претпоставља правду и слобо
ду“–небилисеодмахизадописалаједнаспецификација:

13Camus,A. (1976)Кро ни ке,Одабранaдјела,књига8,дватома,Загреб:
Зора,ГрафичкизаводХрватске,стр.155.

14Camus,A. (1975)На лич је и ли це; Пи ро ва ње; Ље то, Одабрана дјела,
књига1,Загреб:Зора,ГрафичкизаводХрватске,стр.82.

15Ковач,Н.(1975)Су коб би ћа и иде а ла – али је на ци ја у де лу Ал бе ра Ка ми
ја,Сарајево:„Свјетлост”,стр.161.
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„Алибезњетаренесансанебиималаобликинебизначила
ништа”.16Акоиниједовољна,ипактеклепотаобликујеи
осмишљаваправеднупобуну.Судећиипремамногимме
стимаизкаснијегКамијевогопуса,тојеистаоналепотаи
непатвореносталжирскихплажаизњеговихпрвихдела.У
говоруприликомдоделеНобеловенаграде,рецимо,налази
сеиследећенепосреднопризнањеиуистимахпризнање
непосредности:„Нисамсеникадамогаоодрећисвјетлости,
срећештопостојим,слободногживотаукомесамрастао”.17 
Међутим,акобисеимоглорећидасеКами,„послетешког
идугогобилажења,којесумунаметнулиисторијскидога
ђајии,јошивише,његовплеменитиипрецизникодексча
сти,вратиоиницијалномизворусвогписања–преманеким
критичариманајбогатијемуњеговомделу–светусвогме
дитеранскогдетињства”,18тобимоглодаважисамоуколи
косепретходнопретпоставидаповратакнечемуморабити
различитодполаскаодтогистогнечег,утојмерида,барем
ууметности,итонешточиниразличитим.Имплицитнади
јалектикаКамијевихделаговорилаби,онда,далепотакоја
стојинаизвору,стојиистогименаалиразличитетежинеи
смислаинаувиру.Бре,каоиСартр(Sartre),управонемисли
да јетослучај,различитододушевреднујућитаквуКами
јевудеволуцију,дајењеговповратак„кући”биолинеарно
неисторичанилиуправоузораисторичности.ПремаСартру
из„ОдговораАлберуКамију”,онје„врхунацкласичнетра
дицијенепријатељаисторије”којијенаправиопроизвољну
ализаводљивусинтезу„измеђуестетскогужитка,пожуде,
срећеијунаштва,измеђуврхунскеконтемплацијеидужно
сти,измеђужидовскогблаженстваибодлеровскогнезадо
вољства”.19СвајеприликадаКамисвојемедитеранскоде
тињствозаистаникаданијенапуштао(јошмањеоноњега),
каоштоје,сдругестране,увекзнаоидауметностнестоји
(само)настранидетињства,невиности,чистоте,лакоће,де
скрипције.Већ1939.године,сâмотомесведочи:„Усклади
тидјелокојеописујеидјелокојеразјашњава.Датиопису
његов прави смисао.Док је опис сам он је диван, али не
доносиништа”.20

16Camus,A. (1976)Кро ни ке,Одабранaдјела,књига8,дватома,Загреб:
Зора,ГрафичкизаводХрватске,стр.196.

17Camus,A.(1975)Мит о Си зи фу; Пи сма јед ном не мач ком при ја те љу; Го
во ри у Швед ској,Одабранaдјела,књига5,Загреб:Зора,Графичкизавод
Хрватске,стр.170.

18Brée,G.нав.дело,стр.255.
19Сартр,Ж.П.(1984)Пор тре ти,Београд:Нолит,стр.104.
20Camus,A.(1976)За пи си,Одабранадјела,књига7,Загреб:Зора,Графич

кизаводХрватске,стр.112.
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Преко дивоте описа, ипак би требало уметничким делом
донтетијошнешто.То„нешто”јечас„побуна”,час„ства
рање”,час„ренесанса”,час„помирење”.Заједничкиимени
тељбимогаобитиизвеснадруштвенаделотворностумет
ности.Када у својим теоријским списима тематизује кул
турне,антрополошкеисоцијалнепроблеме,Камиконтуре
препорода уочава увек или, пре свега, у равни уметничке
креације.Наподручједруштвеногпреображајаонтајмодел
није толико покушавао да преслика, колико да успостави
паралелеипромовишеаналогнемогућности.Праведноби
стогабилорећидајетајмодел,акојеибиоутопијскиили
чакмисионарски,чинисе,увекбиоидовољноопрезанда
никаданебудемесијански.„Морамоистовременослужити
иболииљепоти.Тозахтјевадугострпљење,снагу,скриве
ниуспјех, атосуврлинекојетемељепотребнунамрене
сансу”.21Истрајностуспровођењуовихврлиназаправо је
описпутавеликогуметника,алиијединигарантпуноправ
ногосвајањаслободе:„Одвратнодруштвотиранаиробова
укојемумисебенадживљујемонаћићесмртипребражај
јединонаразинистварања”.22

Узсвето,паиузјошнеодмеренијикрик:„Самоумјетници
чинедоброусвијету”,23неможесеипакпронаћиубедљиво
текстуалнопокриће задоскорадоминантнурецепцијуКа
мијанаовимпросторима:„У‘Побуњеномчовеку’Камисе
залажезааристократију.ДокјеПлатонпредлагаодадржа
вом управљају филозофи, Ками је присталица владавине
уметника.Штавише,поњему,битнипроблемисавременог
друштвабићерешениаконавластдођууметницикојису
принципијелнопротивубијања”.24Таквамарксизованаде
нунцијацијапретпоставља,прво,дасеувекрадиополити
ци,овладању,оуправљањуи,друго,даинештотакопре
слабоилиодгосподарењаразличитокаоштоје„артизам”
(самизсебе)хоћеилиуопштеможедасеизродиувласт,у
ар(т)истократију.Странкасталежауметника,доксууметни
ци,којабисеборилазаполитичкудоминацију,срећомили
не,идаљеостајене(за)мислива,макарзбогунутрашњихтр
вења.Коначно,напоследњимстраницамаПо бу ње ног чо ве
ка,књигекојајеосумњиченазаширењеелитистичкихиде
ја,налазимоиово:„Љепотабезсумњенестварареволуције.

21Camus,A. (1976)Кро ни ке,Одабранaдјела,књига8,дватома,Загреб:
Зора,ГрафичкизаводХрватске,стр.232.

22Camus,A.(1976)По бу ње ни чо вјек,Одабранадјела,књига6,Загреб:Зо
ра,ГрафичкизаводХрватске,стр.267.

23Camus,A.(1976)За пи си,Одабранадјела,књига7,Загреб:Зора,Графич
кизаводХрватске,стр.236.

24Јеремић,Д.(1970)До ба ан тиумет но сти,Београд:Култура,стр.212.
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Алидолазиданкадаћереволуцијеиматипотребузањом.
Њезинзаконкојиоспоравастварноуистовријемедокму
дајејединствојесттакођерзаконпобуне”.25

Уметносткаокласичнибаштиниклепоте,изгледадаверује
Ками,можеилитребадаестетизујеонутехнологијупобуне
којајевећзначајноузнапредоваланањенуштетуи,уономе
штоделе,узаједничкомотклонуодбаналностипукогпри
стајања,спречиипотоњудасесведенавулгарностискљу
чивог негирања.Чак и пуноправно и пуноважноНичеово
(Nietzsche) одбијање сваке трансценденције можда тражи
исправку: ако икакву, савременост треба једну нову тран
сценденцију „која се реализира у умјетности, и која тиме
што је оностраност, не запоставља овај свијет, већ га чак
претпоставља свему осталом”.26 И заиста, трагове таквог
домишљањаналазимокодКамија,наместимакојаниуколи
конисутекуспутнавећ,радијенапротив,преломна:„Али
имаможданекаживатрансценденцијакојуобећаваљепота
икојанасможенавестидаволимоовајсмртнииограниче
нисвијеттегапретпостављасвемуосталом.Умјетностнас
таковраћаизворимапобунеуколиконастојиобликоватијед
нувриједносткојабјежиунепрестаномпостајању,аликоју
умјетностпредосјећаихоћеотетиповијести”.27Визијапле
менитеинтенцијепомирења,ипоценухотимичненедифе
ренцираности,часмишљенакаопросторбалансирањаачас
каостворене/стваралачкеравнотеженанаднивоу–сведочи
орасколусветаинадиуметникаумогућностреконструкци
јењеговог јединствауметничкимгестовимаисредствима.
НемаосновадасетврдидасекодКамијарадиовише,али
ниомањеод тога.Каошто јеизвеснодаонмислида то
нијесамоприватнодуховноискуствовећпренештокао,у
проклетствупарадоксаповлашћен,онајнепроменљивиудес
човекакојинагонидасе,једнакоузалудноалиплодотворно,
безнадежноализдушно,готовоонакокаоСизифуњеговој
интерпретацији,иустварностииутексту,поступакаода

25Camus,A. (1976)По бу ње ни чо вјек, Одабрана дјела, књига 6, Загреб:
Зора,ГрафичкизаводХрватске,стр.270.

26Грлић,Д.(1979)С ону стра ну есте ти ке,ЕстетикаIV,Загреб:Напријед,
стр.260.

27Camus,A.(1976)Побуњеничовјек,Одабранадјела,књига6,Загреб:Зо
ра,Графички заводХрватске, стр. 252.ЖерманБревидиовај одељак
као„неочекиванудирекцијуКамијевогмишљења”,каомогући„кључ
јединства” два вида лепоте које Ками није успео да помири: „лепоте
природеилепотечовека”.Докјепотоњапостајаласвепервертиранија,
прваиважнијајегубиланаизражајностизбогКамијевогизлетауакту
елнукњижевнополитичкумоду,речник,проблематику:„чиниседаје
Камијевоискуствовршилопритисакнањеговсензибилитет:време је
узелосвојданакодуметника”(Brée,G.нав.дело,стр.9).
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нијефаталан:„Умјетностипобунаумријетћетекспосљед
њимчовјеком”.28 

Уто пи ја ства ра ња и по у мет ни че ње ми шље ња

ЖанДанијел(JeanDaniel),међутим,упозоравадајевеома
опасновраћатисеКамијевомделу„санамером,којучесто
срећемокодвернихпоклоника,довршавањаауторовогде
лауместоњегасамогили,захваљујућипоједностављеним
интерпретацијама,чакиједнојврстиразочарањакоједопу
шта,тумачењусмисладелакаоапокалипсе”.29Неможепо
служитикаоалибизапроизвољноиличакидоследнодовр
шењечињеницадацелокупанКамијевопусзаистауопште
нијецеловит.Онјеостаоконачнонедовршеннесамоонако
какојесвакиауторскикорпуснедовршен,какојесвакасмрт
ауторапрерана, већпревасходно стогашто тонинежели
дабуде,штоупотразизасвојомобухватношћуаутокорек
тивнобежиодње.КамијенесистемотвораниКамијемање
у патетичној потрази за остварењемциља а више у иска
њу и искушавању помиритељског стајалишта.Његово де
лоињеговудеоје,текиличак,једанпокушајхармоничног
разрешења до пароксизма доведених супротстављености
ирасколништавасавременогсвета, једно готоводословно
музичконастојањедаседискурзивними, јошивише,на
ративним и исповедним текстуалним средствима заговара
хармонијскоизмирење:умногомејединственинепоновљив
склопкојиистовременосведочиисугеришеуниверзалност
свогпредузећа.

Услицитогдоброхотногиобзирногпрепорода,немасумње,
пребиваједнаепохална„чежња”,појављујесејошједанлик
„носталгије”заапсолутом,30алимождаипреипрецизније,
једаннарочитнапорда сеобнови јединствооногпредмо
дерноги,јошдаље,светастарине,којиипакзнаданеможе
дасеврати,макарнеистоветан.Натомместу,углавном,код
Камија стајупокушајидемонстрацијеили експланације, а
„спекулација”акоинеишчезава,добијаспецифичанимо
ждаизворнијивид.Камисепреусмерaва„садискурзивно
стинароман,слику,мит,параболу”,небилиизмириоили
узајамно прожео „нероманескну филозофију и романеск
нунефилозофију”.31Сликебременитезначењимаприказу
ју,показују,казују,алинеаргументују.Оненису,алионеи

28Camus,A. (1976)По бу ње ни чо вјек, Одабрана дјела, књига 6, Загреб: 
Зора,ГрафичкизаводХрватске,стр.196.

29Данијел,Ж.(1990),ТумачењеКамија,Све ске,Панчево,стр.61.
30ВидетиМилошевић,Н.(1978),Ан тро по ло шки есе ји,Београд:Нолит.
31Barilier, E. (1977) Al bert Ca mus – Phi lo sop hie et littéra tu re, Lausanne: 

L’aged’homme,pp.146,131.
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нећедабуду(ауто)рефлексивне.Онесесмисломвишеисцр
пљујуууверљивојпредставинеопходности„препорода”,а
мање,акоуопште,уциљутаквогнаступања,успешнонатај
начинизбегавајућидаодредевластититопос.

Утопијанаплаћујерачунпојмовљуумонетионереторике,
доживљеневизијеипредставекојејеоносамоувереноису
веренопотиснуло.ЈошудвадесетдругојгодиниКамиоста
вља резолутни запис о убеђености у благотворност тран
сформацијефилозофијеинструментимауметности:„Мисли
сесамопослици.Акожелишпостатифилозоф,пиширо
мане”.32Годинуданакасније,уњеговомдипломскомраду,
стојиуказивањена,самеистинеради,нужноступотребене
конвенционалнихизражајнихсредстава:„Удијалогусрцаи
умаистинасенеможеизразитидругачијенегосликама”.С
протокомвремена,међутим,Камијукаодавишенијестало
до„романсирања”ивизуализацијефилозофскихсадржајаи
противстављаим једнозначноифронтално уметност. „За
штосамумјетник,анефилозоф?”–запитаћесе,опетскоро
вајкајућисе,већславниКами–„Затошторазмишљамрије
чима,анеидејама”.33Признањеодступањаодфилозофских
захватајеувекскромно,извињавајућеиготовосамокритич
киинтонирано,аликаоидаусвојојстидљивостикрије,ако
непрепоруку,оноопомену:„Нисамдоистафилозофизнам
говоритисамооономштосампроживио”.34

Упозорењекојесеумотавауобландуисповестизаправоби
далегитимишеизаступанеугасивоправосензибилногна
спрам апсолутизације оног интелигибилног. На искуству
тогувидамождабимоглодасезаснујеприжељкиванопо
мирење.Изнутраинфициратисупстратомуметниковањаи
теоријскуактивност,или јошипре,нањему јеизградити
–иобрнуто,теоријуизњесамепреточитиустваралаштво
–моглобисерећидасутокретањаукојимаКамипрепозна
јесвојумисију.„‘Пировање’показуједасеможеговорити
осензбилнојмисли.‘МитоСизифу’утенденцијипоказује
своју нефилозофију”.35Аналитичке ладице дисциплина су
једностранонештоодтогапренаглашавалезарачунразуме
вањајединственогликатогдвострукогнастојања.

Састранеуметникагледано,његовдугињеговзадатак је
даподстичевеличинууметности–„утојвечнојнапетости

32Camus,A.(1976)За пи си,Одабранадјела,књига7,Загреб:Зора,Графич
кизаводХрватске,стр.12.

33Исто,стр.266.
34Camus,A. (1976)Кро ни ке,Одабранaдјела,књига8,дватома,Загреб:

Зора,ГрафичкизаводХрватске,стр.182.
35Barilier,E.нав.дело,стр.132.
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између љепоте и боли, љубави према људима и лудости
стваралаштва, неподносиве осамљености и заморне масе,
одбијањаиприхваћања”.36Уметникјеувекизмеђу,инапо
љурасположењаиидеја,иусферидруштваидруштвено
сти, и одатле, изпотцењене средокраћепрепознаје и упу
ћујесвојнимало(о)средњииамбициозни„позив”:„Онсе
држина тачној разини,између свих,нивишенинижеод
свихонихкојирадеикојисеборе.Његовјепозивдапред
тлачењемотворизатвореидадеречневољиисрећисвих”.37 
Изједначенсасвима,апосебноп(р)озван,уистомнизу.Та
препознатљиваапоријаангажованеуметностииинтелекту
алног ангажмана уопште, кодКамија налази оправдање у
несумњиво беневолентном али не нужно и бенигном уве
рењудахуманизам,овогпутаестетичкимоделован,ипо
слесвегаиупркоссвему,идаљеостајејединигарантлика
онеренесансекојајепретходнопроглашенанеопходноми
чију реализацију најављују наступања и одступања „пра
ведничких” побуњеника.Хотимична дискурзивна недифе
ренцираности„забранасликеспаса” јемождабилабрана
фаталнимпројектима,каоштојенесумњивобилареакција
нањих,алиби(нео)романтичарска(пан)естетизацијасвета
истовременојошувекмоглабитиипозивзаонесупстанци
јалнијевизијеспасакојесу„стваралачке”усвојојнепомир
љивостииразарању,визијекојенијемогућеоспорити,нити
чакуопштевредновати,састановиштакојебидазаузмеи
заступаКамијеводело,испуњенопомиритељскимразуме
вањем,пропусношћузасвеипонекадирационалномвером
уизбавитељскуснагууметности:„Сваковеликодјелочини
љепшимибогатијимљудскиликиутомејењеговатајна”.38

Усвомпрвом„запису”двадесетдвогодишњиКамипишео
„правомсмислуживота”иодатлеодређујесебепремаумет
ности: „Умјетност замененије све, нека ондабарембуде
посредник”.39 Посредник до смисла, слободе, јединства,
лепоте,свезакрупнелихречи,алии,чинилосе,незаобила
зних „компонената човекове релативне среће”, елемената
који јамче„једнуусмереносткоја самасобомчиниживот
вреднимзасвакопосебнопролазнољудскобиће”.Камије,

36Camus,A.(1975)Мит о Си зи фу; Пи сма јед ном не мач ком при ја те љу; Го
во ри у Швед ској,Одабранaдјела,књига5,Загреб:Зора,Графичкизавод
Хрватске,стр.186187.

37Camus,A. (1976)Кро ни ке,Одабранaдјела,књига8,дватома,Загреб:
Зора,ГрафичкизаводХрватске,стр.233.

38Camus,A.(1975)Мит о Си зи фу; Пи сма јед ном не мач ком при ја те љу; Го
во ри у Швед ској,Одабранaдјела,књига5,Загреб:Зора,Графичкизавод
Хрватске,стр.188.

39Camus,A.(1976)За пи си,Одабранадјела,књига7,Загреб:Зора,Графич
кизаводХрватске,стр.7.
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наравно, засебепресвегаукњижевностивидео једнута
квуоријентацију,алијујеистовременоиупркосограђива
њу која су смерала да запречењено привилеговање, ипак
сматрао и „суштинском људском активношћу, једном од
најфундаменталнијих”.40У својој тридесет седмој години,
докПо бу ње ни чо векјошнијебиообјављен,Камиотворено
описујепредрасуду своје „филозофије уметности”: „Имам
најузвишенијуинајстраственијуидејуоумјетности.Одви
шевисокуадабихпристаодајеподредимичему.Одвише
страствену а дабих је хтиоодвојитиодичега”.41Таква је
уметностондамораладамириидасемири,астандардом
имеромуспешностисвогостварењадаогласистепенина
чинпомирења.„Нећупорицатиглуповриједностстварања
у корист вриједности човјечанства, или обрнуто. Замене,
једненисуникадодвојенеоддругихивеличинуумјетника
мерим(Молијер,Толстој,Мелвил)премаравнотежикојује
онуспиоодржатимеђуједнимидругимвриједностима”.42 
Исти принцип уравнотежености вредновања који башти
никњижевностзаКамијајеиврхунскометодскоруковод
ство и критеријум вредностифилозофског излагања, чији
узоростајегрчкамисао.43Улогупосредникаипомиритеља
уметникнедвосмислено,афилозофуколикоје(и)уметник,
мора да преузмена свимравнимапостојања,мишљењаи
стварања.Иетичкеикосмолошкекатегоријеморајуда се
садаподредеиистовременоаутентичнопронађуузахтеву,
карактеруициљуњеговогестетскогангажовања,будућида
иммождаконачнулегитимацијуфункциједајемералепоте
којучувајуипроизводе.

Камијевоестетскопомирењеимирењепоументичењем,из
веснониједовољнозаисходкојиприжељкује,алијеможда
(било) јединимогући одговор на навалу идеолошки анга
жоване и тетички артикулисане уметности средином про
шлогвекаи,следствено,баштинилоједнудрагоценуине
упоредивупредностуодносунањих:осимштомири,оно
језаокупљеномерењем,одмеравањемвластитеграницеи,
осимшто неће да буде тотал(итар)но, ипак претендује на
једнуразборитуформалнуилирегулативнууниверзалност
важења.Такваинтервенцијаупостојећеформекојеодбија
јудасепрепознајукаопроизведенииреконструктибилни

40Brée,G.нав.дело,стр.242.
41Camus,A.(1976)За пи си,Одабранадјела,књига7,Загреб:Зора,Графич

кизаводХрватске,стр.398.
42Camus,A. (1976)Кро ни ке,Одабранaдјела,књига8,дватома,Загреб:

Зора,ГрафичкизаводХрватске,стр.232.
43УпоредитиФоше,М.(2011)Манифестсветлости,Злат на гре да111/112

(XI),стр.18.
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конструкти,поноснипритомнафанатичкудоследносткоју
исповедају,можедодуше,илимора,повременодаседожи
ви као деформисање: „‘Исправљање’ стварања, како га је
КамидефинисаоуПо бу ње ном чо ве ку,опасносеприближа
ваунакажавању”.44Иузпретпоставкудајетако,међутим,у
истомделусе,јошичешће,налазиионајделотворникорек
тивкоји,удодушенеједнозначнојинтенцији,управоонемо
гућујеустановљењесвакогизопаченогпоретка:„Умјетност
насбаремучидасечовјекнесводисамонаповијестнегода
налазиразлогпостојањаиуприроди.ВеликиПанзањега
нијемртав.Уистовријемедокпотврђујевриједност,свима
заједничкодостојанство,његованајнагонскијапобунаупо
рнозахтијеванетакнутдиостварногкојемујеимељепота,
какобињомеутажиласвојугладзајединством”.45

Сдругестране,већипроблемКамијевевизије„исправље
ног стварања” од опасности „унакажавања стварности“,
чиниседа се састојиунечем,уизвесномсмислу,управо
супротном: у њеном остајању на декларацијама, убедљи
вималифрагментарнимдескрипцијамаиопштимместима
оне„негативнемудрости”којаизбегавасвеапсолутизације.
Тако изложена, она нема нимоћи нимогућности да у је
динственомследудовршипосаоинађесмисаосвомнапору
ванипрекооправдањавећзачетеуметничкепраксе.Могуће
јемеђутимдаапстинирањемодпозитивногодговора,изо
станкомприказаначинаконкретногостварењалепихпред
знака посвемашњег помирења, у једном битном смислу
управоостаједоследна.Његовапрецизнијасликамоглаби
битихотимицепрепуштенатекпросторугдесеекспресивно
раскрива: уметничкомделу, а нењеговој теорији.Уодбе
гуод„тероризматеорије”,Камиконсеквентнозадржавату
кокетнутактикузаговарањаобластиотвореногисходаили
наговарањанањега.Танедореченостилинедомишљеност,
данас,уместодапредстављаанахронизам,радијебимогла
битисведочанствоједненамераванеиштавишеодговорне
недоследности:унапредпроказивањасвакогодређеноглика
помирења–којеистовременонепрестаједасе,каосвојевр
снинерасположивалинеопходанидеал,истрајнозаговара.

Итехничкиимотивацијскиимпресионистичка,сликапре
породазамућенимобрисимапредочаваипризиваједанпро
цескојипретпостављабескрајнемогућностистварањаине
обећаваникаквуутеху.Заразликуодфанатичнихциљољу
баца,Камијеимаопревишеразличитихсензибилитета,или

44Brée,G.нав.дело,стр.250.
45Camus,A. (1976)По бу ње ни чо вјек, Одабрана дјела, књига 6, Загреб:

Зора,ГрафичкизаводХрватске,стр.269.
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превишесензибилитетазаразлику,премалоилиуправопо
таман,заправоникакветолеранцијезасамозадовољно,ра
ционалноалииндиферентнопремастварности,испредање
дискурсатеорије,каоидовољночулазазаводљивеалинеи
самодопадљиветекстуалнепраксе–дабисебавиохипоста
зирањима.Добровољнаосуданапротивречнуили„недовр
шену”позицијуинкасирасеодатлекаонужантрошак:Ками
заступа (препорођено) јединство, али је начелно равноду
шанпрема(заснивању)могућностињеговогванменталног
постојања.Измеђубесмислааморфијеихегемонијесисте
матизованеморфологије,ужљебиласелуцидносткојајало
возаговаранемогуће,правдајућисепожељношћуиличак
нужношћусамогнаговора.Препорукакојајеодговорнапре
мамогућностивластитог седиментирањареалноонемогу
ћујераднамирукојемунапредускраћујеосновупомирења.
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WORLDANDTRUTHOFLITERATURE: 
CAMUSURGINGRECONCILIATION

Abstract

ThearticleseekstosituatemotivationallyCamus’visionof“corrected
creation”inliteraryandideologicalcontroversiesofhistime.Relying
onsystematicallyunrepresentedbutnumerousandexplicitreflections
onthestatusofliteraryandtheroleofartisticpractice,italsointendsto
pointtothetheoreticalargumenationandaestheticjustificationofsuch
a vision.Conclusion is that the seemingly reluctantCamus’ position
istheproductofaconsciousdecisionanditsimplementationthat
the task of the artist is primarily to understand and, contrary to the
subversivedoctrinesofthesalvation,withhisrebelliousannouncement
ofconsideraterevivalinthenameofjusticeandbeauty,tocreatively
testify contradictions of his own time and advocate perhaps

unconceivablecomprehensivereconciliation.

Keywords: Camus, reconciliation, art, truth, creation, rebirth
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ZADIESMITH’SIRONIC
NARRATOR:THE
MANYTRUTHSOF

MULTICULTURALISM
Abstract: Irony mocks truth in language by always implying at least 
two possible meanings: the literal and the figurative one. As such, irony 
as a figure of speech is conducive to the topics of Zadie Smith’s writing. 
The omniscient narrator of White Teeth tells the story of a transnational 
metropolis in an elaborate, ironic tone, verging on parody, in order 
to bring out the multifaceted and complex relational network that 
underlies the identities of the 20th century Londoners. The slippage and 
ambivalence inherent in verbal irony reflect Smith’s multiethnic setting, 
where no easy labels of identity apply, just as the meaning of an ironic 
utterance is not singular and is subject to multiple interpretations. The 
narrator of White Teeth conveys irony on the extradiegetic level with 
the function to expose how living in a multiethnic society leads to a 
deconstruction of the subject’s identity and his deeplyrooted, dogmatic 
truths about himself and the undying Other.

Keywords: Black British fiction, narration, irony, multiculturalism

Black British Fiction: A movement from  
the margins to the centre

ThewritingsofZadieSmitharecommonlysubsumedunderthe
umbrella termBlackBritishfiction,which is a comparatively
recent notion in literary nomenclature that calls for some
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explanation.BlackBritishliteratureencompassestextswritten
in English by people of Caribbean,Asian orAfrican descent
from former British imperial colonies who have either
immigratedtoBritainorhavebeenborninBritainbyimmigrant
parents(Wambun.pag.).BlackBritishfictionsprangfromthe
experiencesofthefirstblackwaveofimmigrationthatensued
afterthedecolonizationprocessinthemid20thcentury,evolving
gradually into a body of versatile, yet thematically coherent
works. Notable authors who marked the first wave of Black
BritishwritingincludeEdwardBraithwaite,GeorgeLamming,
V.S.Naipaul,RogerMais,SamSelvonandWilsonHarris,among
others.Theseyoung and thrivingwriters relocated toLondon
from theWest Indiesasalreadypublishedauthors, inneedof
theresourcesofthemetropolisforfurtheringtheircareers.1Ball
observes how, as a group, the youngCaribbean authorswere
thefirsttowriteabout“the(post)imperialmetropolisfromthe
point of view of the empire’s former subjects” (110). Their
narrativesshowLondonasanembodimentofimperiallegacy,
acitythatperpetuatesracialsegregationandsocialstratification
typicalofthelifeincolonies.Anotableexampleofthisstageis
SamSelvon’sThe Lonely Londoners,anovelaboutimmigrant
disillusionmentwiththemetropolis’shostilehostsandslender
chancesofsocial,financialandromanticfulfillment.Writtenin
aheartwarming,humoroustone,andmoreimportantly,lending
authentic Carribean creoles to the narrative voice, the novel
addressesproblemsofpovertyandisolationoftheWestIndians
inLondon,arapidlyexpandingtransnationalcosmopolis,which
theseearlypostcolonialdenizenshelptotransformintoa“world
city”itistoday.

TheworkthattrulyputtheBlackBritishfictiononthemapof
British literaryscene, ina turbulentdecadewhen immigrants’
rightswerebattledoveronLondonstreetsinriotsandmarches2,
was Salman Rushdie’s widely praised Midnight’s Children 
(1981).Thenovelcommunicatedwithitsliterarypredecessors,
butexhibitedboldnessand innovationwhichforcefullydefied
marginalization.ThisisprobablythefirstBlackBritishtextthat
wasnotstrictlylabeled“Black”or“Commonwealth”,butwas
admittedintothe“holycanon”ofBritishliteratureasitsrightful
member3.Thenovelheraldsanewgenerationofauthorswho
moved from the themesofpostcolonialism typicalof thefirst

1 Dabydeen, D. and Wilson Tagoe, N. (1997) A Reader’s Guide to the 
Westindian and Black British Literature,London:HansibPublishing,p.83.

2 Fora thoroughdescriptionof the1980s racepolitics inBritainseeGilroy
(1987).

3 On the resistance to inclusion of Black British authors in the canon see
Brennan(1990).
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generation to thepostracial narrativeof the rapidly changing
multiethnic Britain that was by now the country of birth for
manyof thesewriters.Thesetalso includedBuchiEmecheta,
Grace Nichols and Mike Phillips, to name but few (Wambu
n.pag.).Alreadyin1974,BuchiEmecheta’swasoneofthefew
blackfemalevoicestobeheardontheBritishliteraryscene.In
anovelpoignantlyentitledSecondClass Citizen,theNigerian
born Emecheta recorded her private experiences of racism,
motherhoodanddomesticabuse,deliveringadamningverdict
onboththeoppressiveNigerianpatriarchyandthedisinterested
British institutionswhich fail toprotecther from them.Hanif
Kureishi’sThe Buddha of Suburbia (1990) isanotherground
breakingtextwhichcompellinglyexploresthecomplexmixed
raceheritageof itsmaincharacter, theyoungand resourceful
AngloIndian Karim, who opens the novel with words that
would become the leitmotif of the new generation of Black
British writers: “I’m an Englishman born and bred, almost”
(Kureishi 3). Kureishi’s much acclaimed novel proposes
alternative and amorphous models of identity, marriage, race
andgenderrelations,anditfollowedthesuccessofhisequally
controversial screenplaysMy Beautiful Laundrette (1984) and
Sammy and Rosie Get Laid(1987).

ZadieSmith,herselfhalfBritishandhalfJamaican,belongstothe
thirdwaveofBlackBritishauthorsthatmostlycompriseswriters
bornandraisedontheBritishsoil.Unliketheirpredecessors,the
characters createdby these authors feel at ease in their urban
surroundingandaremoresuccessfulatreconcilingtheirBritish
nationalitywiththeirnonBritishethnicroots.Thisispartlyso
becauseBritainistheonlyhometheyhaveeverhad,andpartly
duetothefactthetimesarechangingtotheiradvantage.Atthe
turnof thecentury,whiteBritish racismat lengthsubsided to
givewaytoaneweraofwelcomedculturaldiversityandmore
orlessharmoniouscohabitation,encouragedbythedemandsof
globaleconomyandthelawofthecapital.Thoughtherearestill
frictionsbetweenthedominantandtheminoritygroups, these
aretodayperceivedasanexception,ratherthanarule.Itiseasy
toinferthatthemainconcernoftheseBritishborndescendants
ofimmigrantsormixedracecouples,therefore,isnolongerthe
economicandculturalexclusion,butdefiningone’sidentityin
such a chaotic and diverse multicultural setting. Themselves
often racially hybrids, recent Black British authors write of
youngpeopleoffluididentity,lesstieddownbytheirrootsand
burdenedwith thepast.Theywriteof fullbloodedLondoners
whoare,asBallsuggests“onthemoveandonthemake”inthe
capital,withtheireyessetonthefuture(22425).
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The second and third generation characters of Black British
fiction,however,timeandagainrevisitthequestionofwhothey
areandwheretheycomefrom.Theirvaluesareofteninconflict
with the values of their parents.They are forced to negotiate
withthedatedattitudesoftheoldergeneration,whichresultsin
anuneasycompromise.Thedifferencesbetweentheimmigrant
parentsandtheirincreasinglyanglicizedchildrenoftenmakefor
awidergapthantheone thatmayexistbetweentheseyouths
andtheirEnglishneighbours.Adebayos’sSome Kind of Black 
isrepresentativeofthe1990stendenciesinBlackBritishfiction
to relegate the narrative of the older generation (parents of
the main character) to a lesser status, while emphasizing the
comingofageexperiencesofthestreetsmartprotagonistDele
andhissisterDapo,astheywaverbetweenrockandahardplace
intheconfusingandoftenviolenturbantheatreofmidnineties
London.These youngstersmove about the citywith zest and
confidence of locals, while it is their nonassimilated parents
whoareportrayedasblockingfigures,confoundtothedomestic
realmthatsheltersthemfromanaliencityscape.4Somenotable
names of the early 21st century Black British literary scene
that tackle the theme of not simply acculturation but, more
interestingly,ofreconfigurationofidentityinLondon’smulti
ethniccommunities,areMonicaAli,5MeeraSyal6andAndrea
Levy.7

Irony as the stylistic choice of postcolonialism

ZadieSmith’snovelsWhite Teeth, On Beauty and NWportray
transnational cityscapes, primarily that of London, and are
as concerned with the indigenous city dwellers as with the
immigrant experience. Zadie Smith is intent on finding what
happens when the paths of socially and racially different
Londoners cross in the interstices of the metropolis. As her
novels suggest, the outcomes of these encounters are highly
unpredictableand they triggerachainof ironicevents.Smith
employsironybothonthelevelofnarrativetransmissionandon
theplotleveltoexplorehowlivinginaheterogenous,multiethnic
societyinfluencesthecharactersandcomplicatestheirsenseof
identityandtruth.Ironyisaparticularlyaptstylisticchoicefor
Smithas it lendsitselfwell to thelarger thematicconcernsof
herwork.Ironicambiguityservestounderminehercharacters’
exertions to achieve a “pure” identity and deconstructs their
historically constructed truths about homeland, culture and

4 Ibid.
5 Ali,M.(2003)Brick Lane,NewYork:Scribner.
6 Syal,M.(1999)Life Isn’t All Ha Ha Hee Hee,NewYork:Picador.
7 Levy,A.(2004)Small Island,London:HeadlineBookPublishing.
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ethnicity.Forinstance,ironythwartsthePakistanibornSamad’s
andtheCaribbeanbornHortense’sadherencetoaraciallyand
culturallydefinablepersonality.ItalsohinderstheirBritishborn
children and grandchildren, Samad’s twins and Irie Jones, in
transcending their parents’ inherited truths of origin, and the
futurepredicatedonthisorigin,which thesechildrenstrive to
escape.Thetruthliessomewhereinthemiddle,ironyinstructs
them.

Ironyasbothafigureofspeechandasituationalconceptseems
tobeconducivetothetopicsofSmith’swriting.Smithemploys
bothsituationalandverbal irony topointout themultifaceted
and complex relational network that underlies her characters’
identities,which is alsohow ironicmeaning is achieved.The
slippage of meaning and ambivalence that are at the core of
ironyarealsoinherentinBhabha’sconceptofculturalhybridity,
whichdenotesaconglomerateofthecolonizerandthecolonial,
devised in his milestone text of postcolonial theory, The 
Location of Culture8.IronyisafittingmodeofwritingforSmith
because it shares something in common with White Teeth’s
hybridcharacterswhohave tonegotiate their identities in the
contemporarymulticulturalLondon.TheworldofWhite Teeth 
is shaken to the core by hybridization and this is highlighted
withthefactthatthenarrativeisnotconfoundtotheimmigrant
experience.  The Chalfens, representatives of the dominant
white Englishmiddleclasses with their unassailable tradition
and coherence, encapsulated in their pretentious selfcoined
termChalfenism, undergo tectonic changes from themoment
theirpathscrosswiththemultiracialJonesesandtheimmigrant
Iqbals.Intime,faithandscience,historyandmemory,destiny
and chance, Britishness and Otherness, fanatical Islam and
fanatical Christianity all collide to produce exciting results
andrealignmentsofloyalty,culminatinginthetriumphantand
utterly ironicescapeof theexperimentalmouseat thenovel’s
end. Ironycomesas a comicpunishment to all thecharacters
whogetcaughtup inculturalstereotypes, thecommonlyheld
“truths”,abouttheirneighboursorthemselves.

8 Hybridityhasbeenattackedbynumerousscholars.OnesuchtextisAntony
Easthope’sarticle“Bhabha,HybridityandIdentity”wheretheauthorstates
that the concept of hybridity is analogous to Derrida’s difference (only
appropriated for the colonial context) and that it suffers from the same
flaws asDerrida’s term.Namely, just asDerrida avoids definingpresence
thatwouldhavetohaveasubstanceinordertodissolveintodifference,so
Bhabhafailstoexplainhowitispossibleforhybriditytoundermineidentity,
ifBhabhanegatesthepossibilityofbothacoherentidentityandsubjectivity
thatwouldgiveitsubstance.Easthopeevengoesontoassertthatlivingina
stateofinbetweenness,ofinterstices,i.e.betweenmultipleidentities,which
iswhatBhabhainvitesustodo,amountstopsychosis.
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The ironic narrator of White Teeth

The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory 
(Cuddon1998)maintainsthateventhoughironydefiesdefinition,
it always involves a discrepancy between words and their
meaning,orbetweenactionsandresults,orbetweenappearance
andreality.Thetwobasickindsofironytobedistinguishedare
verbalironyandtheironyofsituation.SperberandWilsonagree
with the traditionalstance that ironicmeaningusually implies
theoppositeofwhat is said, but they add that themotivation
forand theeffectsof ironyaremuchmorevaried.Beside the
implicationthatthecontentofthesaidisuntrue(whatisoften
called the substitute of the literalmeaningwith thefigurative
one), there are also ironic questions, ironic euphemisms, and
ironicallusionstotheinappropriatenessorirrelevanceofwhat
issaid,ratherthanonlytoitsinaccuracy(309).

The listof themostversedEnglish ironists includesChaucer,
Shakespeare, Ben Jonson, Defoe, Swift, Fielding, Byron,
ThomasHardy,Shaw,Joyce,EvelynWaughandIrisMurdoch.
More recently, ironyhasbeen the chosen toolofpostcolonial
authors, used to destabilize the fixed relations of centre and
periphery,andexposethedoublinginhegemonicpracticesand
discourses.AsLindaHutcheonobservesinherseminalworkon
ironyIrony’s Edge: The Theory and Politics of Irony,ironyisa
usefulcounterdiscoursetoessentialisttheoriesofrace,ethnicity,
gender,classandsexuality9aswellasa“pungentwayofwriting
back”atthecolonialmaster.10Bybreedingambiguityinthetext,
ironyexposesthefalsenessofthecolonizer’s“universaltruths”,
i.e.hiscarefullydevisedpropagandiststereotypesofthenatives.

Inkeepingwiththispostcolonialtradition,itisnotinconsequential
that White Teeth abounds in verbal irony at the discourse
level,andthatthenarrativevoiceexudesanironictone.Irony
generatedbythenarratorisverbalirony,i.e.thekindofironythat
followsfromspecificlinguisticchoiceswhichproduceasiteof
ambivalenceandmultipleinterpretations.Theauthorialnarrator
reliesonpointedcommentary,insightfulobservations,punsand
juxtapositionstoproduceacomiceffect,butmoreimportantly,
torevealthefalsenessoftruthsthatSmith’scharactersholdon
toortruthstheyarerunningawayfrom.Verbalironyisoftenthe
linguisticinstrumentbymeansofwhichthesituationalironyis
communicated.Thenarrator’s comments serve to amplify the
ironyat theplot level,whichmayevenbe lost for the reader

9 Hutcheon,L. (2004) Irony’s Edge: The Theory and Politics of Irony,New
York:Routledge,p.30.

10New, W. H. (2003) Grandchild of Empire: About Irony, Mainly in the
Commonwealth,Vancouver:RonsdalePress,p.59.
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if the narrator were not such an apt ironist. The narrator of
White Teethisanirresistiblysardonic,yetsympatheticauthorial
personawhoattimesrecedesinthebackgroundtogivefloorto
figuralnarrativesituation,i.e.theseeminglyunmediatedthought
content of the reflector character.Yet the narrator continually
reminds us of herself through comments, evaluations and
jokes,attimesaddressingthereader,oneexamplebeingwhen
sheinvitesthereadernottobejealousofthedashingMillat’s
sexualallure(WT368).Althoughthenarrator’sironyismostly
in the serviceof ridicule, it is not condescending, nor does it
alienatethereader.Thenarrator,evenathermostcaustic,retains
abenevolentgodlikeattitudetothecharacters,oratleastone
of a nosy, but wellmeaning neighbour. The narrator’s ironic
dispositionis,thus,vitalforSmith’sdeftcharacterization,asit
informsthenarrativewithhighlyrealisticandeasytoidentify
withparadoxesanddelusionsofdailyrealitiesinametropolis.

Narrativeironyisalmostneverthesimplereversalofmeaning
inthenovel,i.e.thesubstitutionoftheintendedmeaningwithan
utterancethatstatestheopposite.Itisnuancedandcouldroughly
be classified into five loose categories of irony as outlined
by Hutcheon (156): (1) change of register; (2) exaggeration/
understatement (3) contradiction/incongruity; (4) repetition/
echoicmention.11

Changeof register is averycommonstrategyof thenarrator,
wheretrivial,banalorembarrassingsituationsareexpressedin
an overly lofty tone and incongruent formal vocabulary. The
reversealsoapplies,wherecolloquial,evenvulgarexpressions
aremingledwithamarkedlyceremonialtonetodenoteacontrast
in perception of the character and his/her reality, or to the
contradictioninthecharacter’spersonality.Itisoftenfoundin
contrastsbetweentheregisterofacharacter’sidiomorthoughts
andtheregisterofthenarrator’scomments,orpsychonarration.
Forexample, thenarrator interruptsarathercolloquialspeech
deliveredbyShiva toSamadaboutSamad’s failedaffairwith
awhiteProtestantwoman,withanironicremarkaboutShiva’s
educationalimprovement:

“‘Toldyou,’saidShiva,shakinghisheadandpassingSamada
basket of yellownapkins to be shaped like castles. ‘I told you
nottofuckwiththatbusiness,didn’tI.Toomuchhistorythere,
man.You see, it ain’t just you she’s angrywith, is it?’ Samad
shruggedandbeganontheturrets.‘Noman,history,history.It’s
allbrownmanleavingEnglishwoman,it’sallNehrusayingSee
YatoMadamBritannia.’Shiva,inanefforttoimprovehimself,

11Hutcheon also mentions literalization/simplification as a signal of irony.
However,Iwasunabletofindrepresentativematerialforthisspecificfeature
inthelanguageofthenarratorofWhite Teeth.
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hadjoinedtheOpenUniversity.‘It’sallcomplicated,complicated
shit,it’sallaboutpride.Tenquidsaysshewantedyouasaservant
boy,awallahpeelingthegrapes”(WT202).

Twothingscanbeinferredfromthenarrator’scomment:oneis
thatalthoughShiva’sknowledgeofhistoryhasimprovedatthe
OpenUniversity,hislanguageisstillmarkedlyworkingclass.
The other one is the poignant observation that Shiva makes
about the survival of colonial dichotomies and racist power
structures,stillaliveandwellintheearly1990sLondonsetting
ofthescene,alertingustothefactthatimperiallegacyliveson
toinfluencepeople’sprofessionalandromanticliveseventhis
lateintheday.Theshiftofregistercorrelateswithcontradiction/
incongruityasanothercommonindicationofirony,becausethe
mismatch of language with the situation, or juxtaposition of
formalandinformalregister,highlightsthediscrepancybetween
howthecharactersperceivethemselvesandtherealityoftheir
position.Shiftofregisterisalsoimportantforcharacterization,
aswhenonecharacterusesanoverlyformalandpolitelanguage
inadialoguewithanothercharacterthatspeaksinasubstandard
Londondialectandusesswearwords.Suchisthescenewhere
an extremely polished and “more English than the English”
Magid, recently returned from Pakistan, bothers the London
born and bred Irie about some commonalities ofWestern life
that he finds puzzling, such as themeaning of “shrink to fit”
jeans(WT42829).

Contradiction or incongruity at the verbal level occurs when
the narrator’s comment of a situation contains an unexpected
twistortonethatdoesnotcoalescewiththecircumstances.For
example,therecanbeanincongruitybetweenthesolemnityof
asituation,asitisperceivedbyacharacter,andthenarrator’s
flippant, even farcical treatment of the subject. Incongruity
occurs,when,for instance, thenarratorremarks that theplace
thatArchiehas chosen forhis failed suicide is “not aplacea
man came to die, but “a place aman came in order to go to
otherplacesviatheA41”(WT3).Theironictonealreadyhints
thatArchie’splantoendhislifewillfallthrough,andthatthe
situation will have a comical rather than the expected tragic
epilogue. Indeed, in a bizarre turn of events,Archie’s life is
saved by a flock of pigeonswhowill at that precisemoment
defecateontheroofofthelocalbutcher’s,promptingtheowner
tostepoutsideandspotArchieashewastryingtogashimself.
Asimilardiscordancebetweena tragicsituationandconcepts
frommediaentertainment isemployed in theobservation that
Archie’sflashbackofhislife,ashewaspreparingtodie,wasa
“ashort,unedifyingviewingexperience,lowonentertainment
value, the metaphysical equivalent of the Queen’s speech”,
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whichpokesfunnotjustatArchie’spretentionsatdeath,butat
theQueenaswell(WT14).Inthisscene,theclashofthetrivial
withthedignifiedsparkstheironiceffectbothatthediscourse
levelandtheplotlevel,promptingArchienottotakehimselfor
histroublestooseriously.

Incongruity can also appear in another common form, when
terminology from a scientific field, military jargon, or some
otherspecificregisterisappliedbythenarratortoasituationin
everydaylife.Forexample,aratherordinarymalegettogether
at a local pub to drink and discuss the recent developments
is ironically calleda summit by thenarrator to emphasize the
importanceofthemeetingforArchieandSamad,whoassume
the roleof theheadsofstate,while their smallscalepersonal
problemsarecomparedtotheeventsofutmostimportancefor
thecountry.Such typeof incongruity isalso foundwhen it is
saidthat“ittookhim[Archie]anhourandaquarterjustto get 
through enemy lines”(9,myemphasis)whenhewasvisitinghis
recentlydivorcedwifetoreclaimabrokenHoover.Theironic
word choice establishes a comic parallel between a war and
a divorce,which is particularly aptwhen taking into account
Archie’s and Samad’s poor performance inWWII, forwhich
these twomenmust compensate bymakingminiwars out of
theircommonplaceexperiences.

Anotherscenewherewarrhetoricisemployedforaneveryday
circumstanceisforthetenseatmosphereinthehairsalonwhere
blackwomentaketheirdesperatedesiretostraightentheircurly
hair in order to approximate the dominant culture’s ideal of
beauty.Thepassagevividlydescribes theextentofpain these
women are prepared to endure for the sake of this,while the
workers at the salon are portrayed as ruthless authorities and
arbitersoftruth.Thenarratorobserves:

“Incomparison,thefemalesectionofP.K’swasadeathlything.
Here, the impossible desire for straightness and ‘movement’
fought daily with the stubborn determination of the curved
Africanfollicle;hereammonia,hotcombs,clips,pinsandsimple
firehadallbeenenlistedinthewarandweredoingtheirdamnest
tobeateachcurlyhairintosubmission”(WT275). 

The beauty parlour is, contrary to what the concept of this
establishmentnormallyimplies,notaplacewhereblackwomen
came to relax and be pampered, but a bloody battle ground
whereendurancewasput to the test,primarilybecauseof the
excruciatinglypainfulsensationscausedbyammoniaonthese
women’sheadsthataredescribedfurtherinthetextandwhich
make Irie bleed. The warring parties here are ultimately the
English and theAfrican standards of beauty, and the English
side seems to bewinning by a landslide.Alghamdi identifies
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an additional situational irony in this scene that “borders on
absurdity”:IriedesirestolooklessJamaicanandmoreEuropean
inordertoappealtoMillat,butironically,Millatisnotwhite,
either (Alghamdi 121). It reminds us that both the Pakistani
Millat and the very Carribean looking Irie have internalized
Europeanidealsofbeautywhichtheystrivetoachieve.

Exaggeration and understatement, the latter frequently in the
formoflitotesandeuphemisms,makeforanothereffectivetool
of irony. In away, they are a variant of incongruity between
expression and situation, since the language used is either
markedly stronger or weaker than the situation in question
requires.An ironic exaggeration is felt when the enthusiastic
Archieishailedatthedoorofacommunepartybyayoungster
whocultivatesastrongdislikeofcorduroyinwhichArchieis
dressedfromheadtofoot,sothenarratorremarksthatforthis
youngman“tobeconfrontedwithamassofit,atninea.m.on
thefirstdayofaNewYear,isanapparitionlethal initssheer
quantityofnegativevibes” (WT19,myemphasis).Similarly,
the delusions and arrogance of adolescence are ironizedwith
hyperboliclanguagewhenthenarratorsaysofthe15yearold
Irie:

“She was that age. Whatever she said burst like genius into
centuries of silence.Whatever she touchedwas thefirst stroke
of itskind.Whatevershebelievedwasnot formedbyfaithbut
carved fromcertainty.Whatever she thoughtwas thefirst time
suchthoughthadeverbeenthunk”(WT238). 

Anadditionalcomiceffectisprovidedbythenonstandardpast
participle of the verb think by analogywith the paradigmatic
forms of comparable verbs. In a similar vein, the narrator
ridiculestheIqbals’cousinZinat,whopromptsSamadtotellher
hissecret,remindinghimofherconfidentialityanddiscretion.
The narrator juxtaposes Zinat’s covenantwith an explanation
that “whatever was told Zinat invariably lit up the telephone
network,reboundedoffaerials,radiowavesandsatellitesalong
the way, picked up finally by advanced alien civilizations as
it bounced through the atmosphere of planets removed from
thisone”(WT16566).Ontheotherendof thisspectrum,an
understatementforsexiscomicallyusedtodenotethedifference
betweenprinciplesandpracticeinthescenewhentheteenage
Clara finally meets her highschool crush Ryan Topps on a
missiontoconverthimtoTheChurchOfJehovah’sWitnesses,
andtheencounterendswiththem“fumblingonRyan’scouch
(which went a good deal further than one might expect of a 
Christian girl)”(WT36,originalemphasis).Anunderstatement
is also employed in relation to Samad, to highlight Samad’s
psychologicaldownplayingofhisownguilt inkidnappinghis
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son,whenitissaidthatSamadwasaware“thathehadnot yet 
informed Alsana”abouthisplans(WT196,originalemphasis).

Repetitionandechoicmentionreverberatethroughoutthenovel
and they function either as a symbol that is woven through
differentplotlines(suchasteeth),orasamotifthathasafunction
in irony.Such is thephrase“dying isnoeasy trick”which is
ironicinitsoxymoronicwordchoice,butalsoinitsdeployment
ineveryoccasionwhenacharacterdoesnot “manage” todie
accordingtoaplan.ItisfirstusedforArchie’sfailedsuicideand
laterforArchie’sandSamad’scaptainDickinsonSmith,whom,
muchtohischagrin,deathhasevadedfor themostofWWII.
Eventually,thecaptaindoesnotdieaheroicEnglishdeathatthe
handsofaforeignenemy,inthetraditionofhisheroicfamily,
butshamefullycommitssuicide.

The most potent echoic mentions, however, are intertextual
quotesfromreligioustexts,suchastheBibleandQuran,which
thecharactersappropriatefortheirownendsandrepeatwitha
difference.Forexample,whenthephrase“allthingsarepureto
thepure” is repeatedseveral times in relation toSamad,each
timeithasanaddedconnotationthatittakesupfromSamad’s
currentstateofmindandbehavior,andthesenewassociations
alter theoriginalmeaningof thephrase in theholy text. It is
strategically positioned in the novel to emphasize Samad’s
relativizationandtrivializationofMuslimdoctrines.Theirony
isinthefactthatSamaddesiresdesperatelytobeagoodMuslim
anddemandsofhisentirefamilytodothesame,yetheeschews
religious principles by interpreting them flexibly when he is
faced with a temptation which he is too weak to resist. The
phraseisfirst introducedwhenSamadisattractedtohissons’
musicteacherandisrepeatedbyhimwhileheiscompulsively
masturbating,wherethelineservestojustifyhissinfulbehavior
tohimself.Hisdistortionofthephraseechoesoverthefollowing
pageseachtimeSamadsins,aswhenheisgoingtomeetPoppy
BurtJones.Ironyishighlightedbycouplingthisphrasefroma
religious textwith another one, a colloquial, typicallyBritish
phrase: “can’t say fairer than that”.These two lines alternate
totrivializeSamad’sfaithandtoironicallyforegroundSamad’s
splitidentitybetweenadevoutPakistaniMuslimandasecular
modernBritishman,asplittowhichhedoesnotadmit.Samad’s
reinterpretationofreligiousprinciplesultimatelypointtotheir
dysfunctionalityinthelate20thcentury,hybridworldofLondon
thatSamadinhabitsandshedlightonthenecessitytoredefine
themaccordingtothealteredcircumstances.Thenovelcreates
animpressionthatSamadisindeedanhonestMuslimwhogives
hisbesttodotherightthingbutgetsstuckinapsychoticmental
divide.Samad’srepetitionofareligiouslinewithadifference
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andhisstretchingofitsboundariestoaccommodatehisbehavior
shouldbeseenasaconstructiveeffort towardafeasibleform
ofreligion,onethattakesintoaccountthedividedloyaltiesof
life in immigration.As immigrant is transformed by foreign
influence,sotootheirculturehastoevolveinordertostillhave
thepowerofauniversaltruth.Traditioncansurviveonlyif,in
Deleuzianterms,itisrepeatedwithadifference.

Inyetanotherechoicmention,thenarratorquotesSt.Paul,“Itis
bettertomarrythantoburn(withpassion)”,withreferencetothe
weddingofArchieandClara.However,thisquoteisironizedby
meansoftheonethatfollowsit.Thenarratorsarcasticallyadds:
“Goodadvice.Ofcourse,First Corinthiansalsoinformusthat
weshould not muzzle the fox while it is treading out the grain–
so,gofigure”(WT46).Thenarratorridiculesthesecondquote,
becauseitcommandslittleauthorityinthemodernworld,and
underminesthefirstquoteintheprocess,makingclearshedoes
notbelieve that thefirstquote is suchavalidpieceofadvice
afterall.Anotherprominentintertextualechoisthereadingof
Shakespeare’ssonnet130inEnglishclassthatparallels15year
old Irie’smusings about her physical appearance. Irie’s hope
of finding a reflection of herself in the sonnet is aborted by
herwhiteEnglish teacherwho assures her there is no chance
thatShakespearededicated this sonnet toablack, i.e.African
woman.

Repetitionhasaspecialplaceinthenarrator’sspectrumofironic
strategies, as it participates in the themeof thenovel, i.e. the
immigrants’ oscillationbetween the tradition and themodern,
betweenpastandpresent,betweenhomelandandthenewland.
Repetition is what the characters do because they are unable
to tear away from thepast and are too entangled in the roots
thatbindthemtoahomelandthatisirrecoverable.Thenarrator
noticesthattheimmigrantsarepronetotraumaticrepetitionand
thatitprobablyhastodowiththeir“movingfromWesttoEast
orEasttoWestorfromislandtoisland”.Shecontinues:

“Even when you arrive, you are going back and forth; your
childrenaregoingroundandround.There’snopropertermfor
it–originalsinseems tooharsh;maybeoriginal traumawould
be better.A trauma is something one repeats and repeats, after
all,andthisisthetragedyoftheIqbals–thattheycan’thelpbut
reenactthedashtheyoncemadefromonelandtoanother,from
onefaithtoanotherfromonebrownmothercountryintothepale,
freckledarmsofanimperialsovereign.Itwilltakeafewreplays
beforetheymoveontothenexttune”(WT16162).
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Conclusion

Smith’s deft and varied deployment of irony at the discourse
levelinWhite TeethbringshomethelessonsofBritishstruggle
withculturaldilution, lossofhomeland,andracism.It targets
thecrisisofidentityandhybridizationofBritishsocietyinthe
lastfewdecades,whichisespeciallyobservableinthesecond
generationcharacters,Magid,MillatandIrie.Narrator’s irony
hybridizestruth,andtellsthecharactersofSmith’snovelsthey
arenotwhotheyseemtobebytheirskin,itbeingcomparable
with the literal, surface meaning of an ironic utterance. The
secondary,figurativemeaningsofanironicutterancerunparallel
tothesecondaryunderlyingaspectsofWhite Teeth’scharacters,
such as the latent British mentality of nonBritish immigrant
children.Theculturalandgeneticexchangegoesinalldirections
inSmith’smultiethnichodgepodge: the immigrantcharacters
and their children are anglicized, but themainstreamEnglish
populationrepresentedbytheChalfensisalsodeeplyaffectedby
theirinteractionwiththeIqbalsandtheJoneses.However,this
isnotwhere theexchangeends,as the immigrantsare further
influencedbyoneanotherandthegeneticandculturaltiesare
achievedacrossminorityandmajoritycommunities,takingthe
formoffriendships,antagonisms,professionalandloveaffairs.

Bymeansofverbalirony,thenarratordismantlesgiventruths,
becausewhateverisreadorheardinverbalirony,alwayspoints
tosomethingelsethatgoesintoitsmaking,whichisnotreadily
visible.Throughirony,thestablemeaningsoforigin,homeand
identityofthecharactersaredestabilizedandmadeambiguous.
Ironyalwayscontainsatleasttwopossiblemeanings:theliteral
one and thefigurativeone.Moreoften thannot, it goes even
further,implyingmanifoldinterpretationsofoneandthesame
stringofwords.Thenarrator’sambivalenceinWhite Teeththus
serves to question the identities of both theminorities and of
thewhiteBritons, and reveals just how “contaminated” these
seemingly discreet groups are by one another. Irony is the
reasonbehindthesuccessofWhite Teeth’ssocialcommentary 
on cultural politics in contemporary Britain. It is the tool by
whichSmithchallengestheessentialistbasisofhercharacters’
identificationwithanyethnicor cultural category,performing
aninfinitelyimportant,ifnottheprincipalhumanisttaskinthe
presentday,ofexposingthetruthoforiginasamythoforigin.
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ИРОНИЧНИПРИПОВЕДАЧЗЕЈДИСМИТ: 
ВИШЕЛИЦАИСТИНЕУМУЛТИКУЛТУРАЛИЗМУ

Сажетак

Иронија се поиграва истином у језику такошто имплицира бар
два значења истог исказа: буквално и фигуративно. Као таква,
иронија јепогодностилскооруђезауобличавањетемакојимасе
баве романи Зејди Смит (Zadie Smith). Свезнајући приповедач
Белих зуба (White Teeth) казује причу о савременом животу у
наднационалнојметрополисвојимнеумољивоироничнимтоном,
флертујући са пародијом, разоткривајући њоме вишеслојне
идентитете житеља Лондона 20. века. Измицање значења и
амбивалентност који су суштина вербалне ироније, чине ову
стилску фигуру језичким панданом мултиетничког универзума
романа,који,каоииронија,одолевадефиницији.Ликовикојига
настањују,попутироније,немајујединственозначењеиподлежу
вишеструким интерпретацијама. Приповедачева иронија тако
на екстрадијегетском нивоу демонстрира како живот у једној
хетерогеној,мултиетничкојзаједнициводиподривањуидентитета
идеконструкцијидубокоукорењенихдогматскихистинасубјекта

осебиинеуништивомДругом.

Кључне речи: црна британска проза, приповедни поступак, 
иронија, мултикултурализам
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ИСТОРИЈАИМИТ
УАУСТРАЛИЈСКОЈ

МОРЕПЛОВАЧКОЈПОЕЗИЈИ
Сажетак: Један од најзначајнијих доприноса аустралијске 
књижевности у двадесетом веку била је такозвана „морепловачка 
поезија”, која је свој најпотпунији израз добила у стваралаштву 
Кенета Слесора, који се сматра утемељивачем модернизма  
у Аустралији и једним од најзначајнијих песника те земље.  
Ослањајући се на поступак књижевне митологизације и 
дефиницију мита према Ролану Барту, у овом раду ћемо 
се осврнути на најпознатије песме Кенета Слесора, са 
претпоставком да оне, полазећи од историјских података и 
географске стварности, трансформишу те чињенице у савремени 
мит. Друга претпоставка јесте да је митологизација историје 
у периоду када су песме написане (19271932) имала идеолошку 
позадину у потреби да се, након Првог светског рата, помоћу 
натурализације песничког израза учврсти културни идентитет 
Аустралије као релативно младе нације. Анализа песама ће 
показати како се постојећи историјскогеографски подаци у 
поезији универзализују и тиме, према Барту, преображавају 
историју у природу. Док се историјска истина у том процесу губи, 
предност се даје универзалној истини као изразу стања модерног 
човека

Кључне речи: митотворство, поезија, Кенет Слесор, Ролан 
Барт, историја, морепловство

Ако појам истине схватимо као низ историјских догађа
ја, биографских података, географских одредница, науч
нихчињеница– једномречју,свештосезаистадогодило,
открило или појавило и као такво припада сфери појавне
стварности–заразликуодфикцијеиимагинацијекаокључ
них елемената уметности,неизбежно сепостављапитање

ТИЈАНА ПАРЕЗАНОВИЋ
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односа између ова два различита искуства и могућности
репрезентације истине у уметничкој форми. Будући да су
иисторијске,истинитечињеницеједнакокаоиизмаштане
причеподложненаративизацији,обликовањууформукоја
садржичврстуструктуруипомоћукојећемоћидасепре
носекрозгенерацијеилиразличитекултуре,јављајусепро
блемипрепознавањаодређенеприповестикаоистинитеили
имагинарне,откривањачињеницакојестојеизафикцијеи
разумевањапсихолошкихилиидеолошкихразлогазбогко
јихсетрансформацијаистинеуфикцијузаправоодиграла.
Посебноподеснопоље за разматрање овихпроблема сва
какосуисториографијаиисториографскаметафикција јер
управоту„нашажељазаимагинарним,могућним,долазиу
сукобсазахтевимастварногиистинитог”.1Сматрасе,шта
више,даисторичарнеуспевадаозбиљноисавеснообави
својзадатакдокументовањапрошлостиуколикоисторијској
стварностиниједаообликпричеидабезнаративанемани
историје.2Извесноједасенаовајначинприповедањуда
јевећизначај,утицајнијаулогаинадмоћнадисторијском
истином,јерсејединокрознаративизацијуисторијскипо
даци,којипружајуописсаместварности,чинепожељним,
пријемчивим,трајнимипреносивим.

Када су књижевне форме у питању, лако се може тврди
тида јепоезија, чакикада серадионаративнојпоезији,
услед стилистичких зависности одформе – стиха, метри
ке, риме, алузија и слика – удаљенија од стварности него
прознаформа.Овајрадћепокушатида,напримерупоезије
КенетаСлесора(KennethSlessor),аустралијскогпесникаиз
првеполовинедвадесетогвека,истражиуколикојсемери
исакојимциљевимапоезијаудаљаваодобјективнеистине.
РепутацијаКенетаСлесора,којисесматранајаутентични
јимпесничкимгласоммодернизмауАустралији,заснивасе
махомнанизупоеманаративномедитативногкарактерана
писанихкрајемдвадесетихитокомтридесетихгодинапро
шлог века,међу којима сеиздвајају „Пет визијаКапетана
Кука”,„Атлас”,„КапетанДобин”и„Петзвона” (“FiveVi
sionsofCaptainCook”,“TheAtlas”,“CaptainDobbin”,“Five
Bells”).Свепоменутепесмесадржедваелементакојасуу
Слесоровомопусузаузималаистакнутоместо:сликемораи
пловидбеиокупираностпротокомвремена.Слесордожи
вљаваморекаосимболтрансформације,просторукомесе
изједногобликаживотаможепрећиудруги,изживотапре

1 White,H.FromTheValueofNarrativityintheRepresentationofReality,in
Mo dern Li te rary The ory: A Re a der,eds.Rice,P.andWaugh,P.(2001),Lon
don:Arnold,p.267

2 Исто,стр.268
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ћиусмртили,наконсмрти,устањенемногоразличитоод
бесмртности.Занимањезатрансформацију,прецизније, за
граничнулинијукојараздвајаилузијуодстварности,имо
гућностпреласкателиније,песникјепоказаојошудетињ
ству,кадаје,„саотприликетринаестгодина,постаоприлич
нодобаропсенаримађионичар,теизводиосвеонеуобича
јенезбуњујућетрикове”.3Започевшикаријерукаоновинару
сиднејскомгласилуСмитс Ви кли(Smith’s We ekly),Слесорје
имаозазадатакдаизвештаваоглавнимнедељнимдогађаји
ма,иуправосеудокументарномизвештавањузачелаклица
којаћекаснијенајпотпунијиизраздобитиунаведенимпе
смама,којесечестоозначавајуодредницом„морепловачка
поезија”(енгл.voyager po e try),поджанромкојијеизградила
неколицинаистакнутихаустралијскихпесникадатогперио
да–првенствено,поредСлесора,РобертФицџералд(Robert
Fitzgerald).Општа тенденција која се јављауСлесоровим
песмамајестеупотребадокументарнихподатакаилиисто
ријскихличностикаополазнетачке,одкојеседокрајапе
смепоступнодолазидоуниверзализацијењиховогзначења.
Такосе„ПутниксаГреј кли фа” (“PassengerbyGreyclif fe”),
једнаодњеговихранихпесамаизпериодановинарскогра
да,засниванаистинитомдогађајуизновембра1927.године,
када је у судару паробродаТа хи ти са трајектомГреј клиф 
усиднејскојлуципогинулочетрдесеторопутника.4Путник
покојемјепесманасловљенајесамаСмрт,којасенакрају
откривакаоуниверзалнасилачијеприсуствоупесмијед
номтрагичномдогађајудајeмитскедимензије.5 

ОватриелементаСлесоровогопуса–морепловство,проток
времена,митологизација–директносеослањајунаствар
ностиисторијскечињенице.Мотивиморепловства,којеу
Слесоровојпоезијидобијасимболичкизначајпреображаја
илипреласка,имора,којесепредстављакаогранични,ли
миналниилихаотичнимитскипростор,везанисузареални
појампростораиисторијскечињеницеоткрићановихкон
тинената,анајпотпунијесеочитавајуупоеми„Атлас”,која
„чини мост између књижевности и картографије, између

3 Stewart,D.(1977)A Man of Sydney: An Ap pre ci a tion of Ken neth Sles sor,
Melbourne:Nelson,p.20

4 Kirkpatrick,P.Newwordscometrippingslowly:Poetry,popularcultureand
modernity,18901950,inThe Cam brid ge Hi story of Au stra lian Li te ra tu re,
ed.Pierce,P.(2009),Cambridge:CambridgeUniversityPress,p.216

5 Трагедијавеликихдимензија,попутовеукојојјенамору,унепосредној
близини сигурног копна, погинуо великибројљуди, поприма „окулт
нозначењекојесеможеоткрити јединопутемпоистовећивањасака
тегоријоммита”.Утаквомслучају,„митговориистину:стварнаприча
[убрзо]постајефалсификација”.Eliade,M.(2005)The Myth of the Eter nal 
Re turn,PrincetonandOxford:PrincetonUniversityPress,pp.4546.
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Аустралије и остатка света”.6 Ови мотиви присутни су
свакакоиупесмама„ПетвизијаКапетанаКука”и„Капе
танДобин”,којеосимморепловстваносталгичноописујуи
протокисторијскогвременаиљудскунемоћпредњиме–те
мекојећепредстављатиокосницупесме„Петзвона”.Ми
тологизацијаисторијскихличностиидогађаја, каоу „Пет
визијаКапетанаКука”,одвијасепремамоделу„идеалних
примера”,креирањајунакакојисуобликованипремаслици
херојаиздревнихмитоваисврставањаисторијскихдогађа
јауархетипскекатегорије.7Односизмеђуистинеипоезије
уодносунамотивморепловстваимитологизацијуистори
јеприказаћемоуовомрадуимајућиувидупосебанстатус
аустралијскекњижевностикаоуметничкогизразанасталог
унасељеничкојколонији,укојојјеположајевропскогдосе
љеникаамбивалентан:„досељеницисуизмештениизместа
сопственогпореклаимогуиматитешкоћаууспостављању
свогидентитетанановомместу”.8Доксучестоисамијед
накодискриминисаникаоколонијалнисубјекти,истовреме
носпроводеколонијалнувластињиховидентитет,барему
почетку,зависиододржавањаразликеизмеђуњихиаутох
тоногстановништва.Упркостомештосе,уидеалномслуча
ју,културниидентитетнасељеничкеколонијеконституише
помоћукомбинациједвакултурнапредлошка–империјал
ногиколонизованог–постојањеоверазликеостајенеоп
ходноудаљемразвојунасељеничкогидентитета,јерседис
курсмоћиувекдефинишепремаодносуса„другим”,мар
гинализованим,искљученимилиосвојенимсубјектом.9Сам
процесдефинисањадругогизмичеисторијскојстварности
итежидаопишедругогкроз„идеалнипример”илистере
отип:другијеобичнојединкамушкогпола,чијесерадње
приповедајуувекубезвременомсадашњемвремену,пасе,
натајначин,историјскеособитостиосвојеногнародагубе,
историјапретвараукатегорију,анародуклапауунапреддат
образац.10РоланБарт(RolandBarthes)дефинишемитологи
зацију као, између осталог, „крађу путем колонизације”11 
којајемогућајединоудискурсутлачитеља.Докпотлачени
–други–поседујујезиксамокаосредствоеманципацијеи
промене,тлачитељипоседујуметајезик,којијеистовреме

6 Haft,A.J.(2011)IntroductiontoMapsandMappinginKennethSlessor’s
PoeticSequenceTheAtlas,Car to grap hic Per spec ti vesNo.70,p.11.

7 Eliade,M. (2005)The Myth of the Ete r nal Re turn,PrincetonandOxford:
PrincetonUniversityPress,pp.4244.

8 Ashcroft,B.Griffiths,G.andTiffin,H.(1998)Key Con cepts in PostCo lo
nial Stu di es,LondonandNewYork:Routledge,p.211.

9 Исто,стр.171.
10Исто,стр.1723.
11Barthes,R.(1991)Mytho lo gi es,NewYork:TheNoondayPress,p.132.
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но имит и имамогућност да стварност универзализује и
учини јевечитом.12УтврдњиХејденаВајта (HaydenWhi
te)такођејеимплицитноприсутнатезадајенаративизаци
ја,која,попутмитологизације,функционишекаосредство
модификовањастварностииистине,привилегијадодељена
оној друштвеној групи која се користи дискурсоммоћи и
уско је повезана са потребом да се стварностморализује,
будућидасенаративизација„идентификујесадруштвеним
системомкојијестеизворсвакезамисливеморалности”.13

Полазећиоддефиницијемитакаодругостепеногсемиоло
шкогсистема,којијезичкизнаккористикаоформу,значење
којемуодређенакултурнагрупапридајекаоконцепт,аспој
формесаконцептом–митом,Бартдаљетврдикакојепро
цес секундарне митологизације супротстављен историји,
јертуистуисторијупретварауприроду.Митологизацијаје
стетрансформацијастварностисветаусликусвета:изсвета
митузимадефинисануисторијскустварност,азатим„зауз
вратсветудајеприроднусликуовестварности”.14Изаова
кветрансформацијеувекстојеодређенимотивиинамере.
Форма савременог мита јесте стварност, условљена исто
ријскимтренутком,просторомиконтекстомуоквирукојег
постоји. Концепт, који је мотивисан друштвеним и идео
лошким ставовима и намерама, „мање је стварност, а ви
шеизвеснопознавањестварности”,15новаисторијакојасе
уписујеупостојећечињенице.Функција савременогмита
притомниједастварностизбрише,једнакокаоштонијени
датустварностпредстави;његовафункцијаједастварност
изобличи,представиудругомсветлу,онеобичи.16Каошто
у колонијалном дискурсу колонизатор помоћу језика кон
струише колонизованог субјекта, мит користи историјску
игеографскуистину,сакојимаступауодноспосматрајући
их као другог, да би у разнимманифестацијама (књижев
ним, популарним, уметничким, лингвистичким и другим)
туистинупотчиниосопствениммотивимаинамерама.По
ступакмитологизацијеБартупоређујесамађионичарским
триком,укојемсе„стварностизврћенаопакоипрочишћава
сеодисторијекакобисемоглаиспунитиприродом”.17Ме
тафора мађионичара повезује Бартов и Слесоров концепт

12Исто,стр.150.
13White,H.FromTheValueofNarrativityintheRepresentationofReality,in

Mo dern Li te rary The ory: A Re a der,eds.Rice,P.andWaugh,P.(2001),Lon
don:Arnold,p.269.

14Barthes,R.(1991)Mytho lo gi es,NewYork:TheNoondayPress,p.142
15Исто,стр.117.
16Исто,стр.121.
17Исто,стр.142.
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трансформације,амитовикојејеКенетСлесорствориопре
ображавањемисторијскихличностиумитскехеројеигео
графскихпределауегзотична,непостојећаместа,захтевају
тумачењеиишчитавањекојезациљимадефинисањеаутор
скемотивације и значаја постојањањеговогмита оКапе
тануКукуиземљиКукузуконтекстуразвојааустралијске
књижевности.Претпоставка јестеда јеСлесоровапоезија
допринела утемељивању културног идентитета Аустрали
је–некаонасељеничкеколоније,већкултурноиуметнич
ки независне земље – ревидирањем познате прошлости и
креирањеммита у Бартовом смислу термина, као и да су
културнеидруштвенеособеностидвадесетихгодина,након
учешћаАустралије уПрвом светском рату и пратеће еко
номскеидуховнекризе,посебнопогодовалепојављивању
митотворачкеморепловачкепоезије.

Слесорсесматрапесникомкојијеувеомодернизамуизраз
и стил аустралијске поезије.18Фазањеговог стваралаштва
којајенепосреднопретходилаписању„Атласа”иоквирно
обухватилапериодод1927.до1932.годинепоказујеутица
јеТ.С.Елиота(ThomasStearnsEliot),посебноуприказима
духовнепустошимодерногсветаиразочарањаунапредак
цивилизације. Елиотову пусту земљу Слесор је пренео у
аустралијскипростор„рекакојевишенетеку,изворакоје
нико неможе наћи” и у којем се у јецају камена и плачу
стененазируљудскепатње.19Насупротовојвизијипросто
растојионакојујепружиоу„Атласу”.Свакаодпетпеса
макојесачињавају„Атлас”(„КраљКукуза”,„Постпутеви”,
Холандска обала”, „Сирене” и „Морска битка”) започиње
описомразличитихмапаизседамнаестогвека,редом,вој
некартеАлжира,мапеенглескихпутева,ваздушногплана
Амстердама, карте света коју је израдио Џон Спид (John
Speed)имапеКарипскихострва.Самемапенисуприказа
неузСлесоровепесме,нитисуњеговибиографипронашли
податкеоњеговомпоседовањуовихмапа,иако јечитавог
живота сакупљао старе карте и друге антиквитете.20 Једи
нереференценањихдатесучитаоцуувидуописа,преу
зетогсамапе:„Водичзапутнике,илиНајтачнијиописпу
теваЕнглеске;Стварниприказипремерточкомгосподина

18Green,H.M.(1974)A Hi story of Au stra lian Li te ra tu re, Pu re and Ap plied,
Sydney:Angus and Robertson, p. 856; Haft,A. J. (2011) Introduction to
MapsandMappinginKennethSlessor’sPoeticSequenceTheAtlas,Car to
grap hic Per spec ti vesNo.70,p.9.

19Песма„Земљавране”(“CrowCountry”);Slessor,K.(1947)One Hun dred 
Po ems,SydneyandLondon:AngusandRobertson,p.79.

20Haft,A.J.(2011)IntroductiontoMapsandMappinginKennethSlessor’s
PoeticSequenceTheAtlas,Car to grap hic Pe r spec ti vesNo.70,p.10;22.
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Оџилбија”21или„НоваипрецизнаМапасвета,садвехемис
фере,западномиисточном,санебомиелементима,нацртом
сфере,помрачењемСунца,помрачењемМесеца”.22Иакоте
жеистинитостииверодостојномприказивањустварности,
користећисе,уовомслучају,речимакаоштосунајтачнији,
стварни,прецизна,мапе самепо себипредстављају,ипак,
само знак у Бартовом смислу првостепеног семиолошког
система; представу света у којој је веза између означеног
(реалногпредела)иозначитеља(исцртаногпредела)мање
арбитрарна,авишемотивисанакакобисемоглаупотреби
тиусврхепутовањаиоткривања.Штавише,колонијалнаи
постколонијалнапраксајепоказаладапоступакмапирања
новооткривенихпредела служикаоподршка откривању, а
самимтимиосвајањусвета,јерје„постојањемапесредство
дасепросторнастварностдругогтекстуализује,дасепро
сторименује,или,уготовосвимслучајевима,изноваиме
нујеусимболичкомчинунадмоћииконтроле”.23Мапена
овајначинпостајуфикцијачији јециљсузбијањеистине,
иакосезбогукорењеностиустварноститаистинанеможеу
потпуностиникадасузбити,већсамоутишатиипотиснути.

Постојећемапеизседамнаестогвекапесникууовомслуча
јуслужекаопочетниозначитељзадругостепенисемиоло
шкисистем,аконцептокоформемапеСлесорградикори
стећисекакопесмама,такоиилустрацијама,којесурадили
његовипријатељи,отацисинизчувенеуметничкепороди
цеЛиндзијевих,НорманиРејмонд (Norman andRaymond
Lindsay).ИлустрацијеЛиндзијевих,притом,непретендују
дарепродукујумапенаначиннакојисуонеописанеуката
логуСта ре ма пе све та(Old Maps of the World,1929?)који
јеСлесорнајвероватнијекористиокаоизвориинспирацију.
Мапесунаконпериодаренесансетежилесвевећојверодо
стојности, те су такопостепено губилемноге од, условно
речено, уметничких елемената, попут портретамореплов
цакојијеобишаоновуобласт,украшенихслика,компасаи
пратећихсликаљуди,животињаибиљакакојесуоткриве
неудатомкуткусвета.Линдзијевисукрозилустрацијеза
Кенета Слесора извршили регресију ка периоду у којем
картографијанијенитежилаегзактностииукојемјебило
могућепосматратиАустралију,каоимногедруге,тадајош
неоткривенеделове земаљскекугле,каоАркадију,Велику
јужнуземљукојаплениизобиљем,океанскиРајсавечито

21Песма„Постпутеви”(“Postroads”);Slessor,K.(1947)One Hun dred Po
ems,SydneyandLondon:AngusandRobertson,p.56.

22Песма„Сирене”(“Mermaids”);Исто,стр.59.
23Ashcroft,B.Griffiths,G.andTiffin,H.(1998)Key Con cepts in PostCo lo

nial Stu di es,LondonandNewYork:Routledge,p.31.
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благомклимомибујномвегетацијом,имагинарнуземљуне
престаногблагостања.ТакоилустрацијаНорманаЛиндзија
заСлесоровузбиркуЗе мља Ку куз (Cuc ko oz Con trey,1932),
у којој је „Атлас” објављен као прва песма, приказује на
оружанемушкарцеокружене сиреном,фауном,фениксом,
харпијом – а сви они стоје на старој мапи.24 Илустрација
описујесусретисторије(оличенеуслицинаоружанихљу
ди)сабезвременимсветоммита,који,сличноколонизова
нимсубјектимауимперијалнимнаративима,опстајеједино
каопричаисприповеданаувечитомсадашњемвремену,без
временскихилигеографскиходредница.

Једанодглавнихмотивакојипрожима„Атлас”јестевећпо
менутипротоквремена.У„Постпутевима”,путевиЕнгле
скеостају„неми[...]утрнулиподтопотомгвозденихчиза
ма,уснуливећтристотинегодина”,25непамтевишекочије
којесупролазилепрекоњихиљудекојесупревозиле,док
„То чак – То чак Џо на Оџил би ја – Точак [...]меримиљока
зевечности”.26„Холандскаобала”описујеградукојемсе,
наконшто је замрзнут, овековечен на карти, више ништа
немења, у којем„ниједанкалендарнебројидане”икоји
„ниједанталаснеплави”.27У„Сиренама”серазликаизмеђу
прошлостиисадашњостиисказујетакоштосезапрошлост
везујечитавнизмитскихбића,којасуусадашњости„чисте
приказе [што] нестају док трепнеш оком”.28 „Морска бит
ка”накрајуовогнизапесамауспостављаморекаоједини
непроменљивиелементкојиодолевавремену,смртииузбу
намаштоседешавајунањеговојповршини,„старогладно
Море,којенашетелодржиуголемимраљамаолује”.29

Управо се море јавља као једина непроменљива истина у
морепловачкимпесмама.Упрвомстепенуозначавања–на
мапамапреузетимизкаталогаСта ре ма пе све та–мореје
означенастварност.Удругомстепенуозначавања–Слесо
ровомпесничкомтексту–онојекрозповезаностсакарто
графскомпредставомдобилоисторијскизначај,укорењену
путовањимаиоткрићима,акарта,каоформаукојојјепред
стављенсвет,добијаконцепткојијеможданајбољеизражен
стиховимаиз„Холандскеобале”:

24Haft,A.J.(2011)IntroductiontoMapsandMappinginKennethSlessor’s
PoeticSequenceTheAtlas,Car to grap hic Per spec ti vesNo.70,p.18.

25Slessor,K.(1947)One Hun dred Po ems,SydneyandLondon:AngusandRo
bertson,p.56.

26Исто,стр.57.
27Исто,стр.58.
28Исто,стр.60.
29Исто,стр.61.
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Кадаби[картограф]таконасликао

Имојуразоренуметрополу,

Ионедругеземљеизглаве,

Замршене,нејаснеитамне.30

Ову иронично изражену песничку жељу Слесор оствару
јетакоштосебепостављакаокартографа,којиновимис
писивањемодабранихмапаизцелогсветауносиновиред
у „нејасне земље у глави”.Море као кључни мотив чини
првобитнустварностилиприроду,којајеукартамапоста
ла део историје, да би се опет, у већ поменутом стиху из
„Морскебитке”вратилауприродностање.Каокартограф,
песник располаже дискурсом моћи који му омогућава да
некадашњу ничију земљу – ter ra nul li us, илиTer ra In cog
ni ta Au stra lis,какосубританскевластиуседамнаестомве
куозначиледанашњуАустралију,31празноместонамапи,
испише перспективом картографа чије се ауторитативно
познавање земљенедоводиупитање.Заразликуодсвих
песникаиздеветнаестогиспочеткадвадесетогвека,Сле
сорсеуврломалојмерибависпецифичнимаустралијским
пејзажем и управо на тај начин спроводи натурализацију
земље.Описивањенеприступачнедивљинеиживотињако
јесaевропскетачкегледиштаизгледајугротескносамоби
даљеучврстилодоминантноиисторијскизаснованоевро
центричноверовањедајеаустралијскиконтинентмонстру
зоно „неместо”, негатив европске природе, а исто тако и
европскогдруштвеногсистема,којијеуказненојколонији
сасвим изокренут, тако да једном ослобођени затвореник
може својим радом стећи богатство.32Слесор се са истим
циљем–радипрекидањаевроцентричногпоимањаАустра
лије–небавиниживотомуказненојколонији,већизворза
поезијутражиилиупрвимистраживачима,попутКапетана
ЏејмсаКука,илиучувенимморепловцимаиздеветнаестог
века,какавјебиоКапетанФрансисЏозефБејлдон(Francis
JosephBayldon)којијепослужиокаомоделзаКапетанаДо
бинаизистоименепесме.СлавакојујеуАустралијиСлесор
заслужиокаопрвипризнатипесникмодернизмазаснивасе
управонаморепловачкојпоезији,укојојјеидиомоткрића
новихпространстава,уједноисамооткрићановенације,де

30Исто,стр.59.
31Видети:Ashcroft, B.Griffiths,G. andTiffin,H. (1998)Key Con cepts in 

PostCo lo nial Stu di es,LondonandNewYork:Routledge,p.32
32Видети:Brittan,A.Australasia, in:The Ro u tled ge Com pa nion to Post co

lo nial Stu di es, ed.McLeod, J. (2007),London andNewYork:Routledge, 
pр.7577.
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ловаосасвимпригодно„уземљисанедовољноуспоставље
номкултурномтрадицијом”.33  

Процеспретварањаисторијеуприродувероватнојелакше
приметитиипротумачитинапримеримамитологизованих
историјских личности. Трансфигурација историјских лич
ности била је блиска Слесору од самих почетака ствара
лаштва;тако,примераради,песма„МаркоПоло”преноси
говорникаусветПоловихприповестиоКублајКануиуза
вршнојстрофинаглашавадасуПоловеречи,укојејесвет
КублајКанаутиснут, једининачинопстанкаитрајањатог
света.34НизкојиводиодМаркаПола,прекоЏејмсаКукадо
ФрансисаБејлдона,даљеучвршћујевезуизмеђуевропскеи
аустралијскеисторије,сациљемдасеАустралијапредстави
као земља достојна свих европских (освајачких, истражи
вачкихиприповедачких)достигнућа.ДокјеПолоупозна
ваоисточнеинедовољноистраженеземље,Кукјенаставио
његоврадтимештоједопловиодоисточнеобалеАустра
лије,аБејлдонјеАустралијуопловио,проучаваоиподуча
ваооњој.Свимајезаједничкасликаосвајањаморскогпро
странства, уједно овладавања местом трансформације – и
тојеоноштооветриличностипотенцијалноиздижеизнад
историје,чиниихподложниммитологизацијиипоистове
ћујесаприроднимсиламакојеимајуспособностконтроли
сањаживотаисмрти,илипаксаликовимаизкласичнеми
тологије,попутОдисејасакојимсеидентификујеСлесоров
КапетанДобинговорећио„сопственојодисеји,усамљеним
путовањима”.35 

ОноштојеисторијскогкапетанаЏејмсаКуканачинилопо
себноподложниммитологизовањубилајеиницијалнатај
новитостњеговог задатка – илузија створена окоњеговог
путовањауПацифик–јерје,иаконаводнопослатуЈужни
ПацификдапосматратранзитнупутањуВенере,одБритан
ског Адмиралитета добио поверљива упутства да испита
постојање континента о којем се до тада само нагађало.36 
НаконштојесапосадомпровеошестмесецинаНовомЗе
ланду,испитујућиземљу,људеиобичаје,Кукједонеоисто
ријскуодлукукојаједоказаладасезападноодновозеланд
скихострва,одељенаодњихмореузом,налазизасебнакоп
ненатериторија–одлукудасеотисненазапад:

33Haft,A.J.(2011)IntroductiontoMapsandMappingin:KennethSlessor’s
PoeticSequenceTheAtlas,Car to grap hic Per spec ti vesNo.70,p.10.

34Slessor,K. (1947)One Hun dred Po ems, Sydney andLondon:Angus and 
Robertson,p.11.

35Исто,стр.52.
36Shaw,A.G.L.(1975)The Story of Au stra lia,London:FaberandFaberLimi

ted,p.32.
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...„Бирај,Бугенвиле!”,

Ветарјевикнуоједном,аБугенвилзачуглас

Господа,гдегаразборитозоведаскренеодобале

Гдеветрисуспокојни,теодабрасевер,путветра.

ТакојеиКукодабраосвоје,

Прекоруба,учељустивражје,

Сахраномзачетиримесеца,морнаримамахнитимодснова

Оенглескомпиву,топлимамбаримаидому.

ТакојеодабраоКук,такојеКукзапловионазапад,

ТакољудисадпишупесмеуАустралији.37

Митски простор запада познат је јошиз временаПитаго
рејаца као страна таме, за разликуодисточне стране све
тлости:доксеисточна,деснастранаповезујесаограниче
њем, западнаилилева сеповезује са зломнеограниченог,
неистраженог, хаотичног простора.38 Овладавање таквим
простором јесте подухват намењен само најхрабријим хе
ројима,довољносмелимдасесупротставеивољибогова.
ТакоиСлесорописујеКапетанаКука,„вишечаробњакане
го обичног човека”, „демона са периком који баца чини”,
„у звездама чита писмена” и управља бродом „својом кр
вљу”,апосадулечи„биљемзакојесусамобоговимогли
знати”.39ДругавизијаКапетанаКукаописујесусретпоса
десаВеликимкоралнимгребеном,којиКукопловљавабез
мапе.СвевремеСлесористичевеличинуКапетанаКукау
односунадругеморнаре,којиуњегаимајунеограничено
поверењеиодкојихјеонусвемуспособнијиибољи,то
ликодачаки„хрчегласнијеодсвих”.40Успостављањепро
сторнихиодноснихвезајесте,премаБарту,основниначин
излагањамитскеформе.Илустрацијазапесму„Петвизија
КапетанаКука”приказивалајеКукакакоседисакомпасом
уједној,анеисцртаноммапомудругојруци,окружентрима
морнарима, Нептуном, морским чудовиштем и сиреном.41 
Сама песма осликава Кука за кормилом, међу уснулим

37Slessor,K. (1947)One Hun dred Po ems, Sydney andLondon:Angus and 
Robertson,p.66.

38Tuan,Y.(2001)Spa ce and Pla ce: The Per spec ti ve of Ex pe ri en ce,Minneapo
lis:UniversityofMinnesotaPress,p.98.

39Slessor,K. (1947)One Hun dred Po ems, Sydney andLondon:Angus and 
Robertson,p.65.

40Исто,стр.66.
41Haft,A.J.(2011)IntroductiontoMapsandMappinginKennethSlessor’s

PoeticSequenceTheAtlas,Car to grap hic Per spec ti vesNo.70,p.18.
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морнарима,испреддвахронометра,инакрају,Кукакакопа
данаконштојесмртнорањенножем.Концепткојисе,пре
маБарту, образује окоформеизложен је у видументалне
слике,мањеиливишедефинисаногзнањаисећања;42тако
сеупоследњојвизијиоткривадајечитаваповестоКапе
тануКукупроистеклаизсећањаједногодњеговихморна
ракоји,садастар,слеписам,проводиданеусвомдомуу
Шкотскојипреносипричуовеличанственомкапетанупред
публикомодчетирипразнестолице.Каконеумитнипроток
временаодносисвељудскеживоте,једининачинопстанка,
каоиуслучајупричеМаркаПолаоКублајКану,јестекроз
приповедање.Уприповедањунепостојиобјективнаистина
имогуће једасеособакојуисторијапамтикао једногод
великихморепловацаизпериоданајвећихсветскихоткрића
нађеудруштвусиренаиморскихчудовишта,каобожанско
биће,„опсенаркојисеругатајфуну”43јергасвојималхемиј
ски тајанственим знањемможелако савладати.Чињеница
дајеприказКапетанаКукадвострукоизмештенодчитаоца
–каоописморнаракојинампреносипесникопхрванпрото
комисторијскогвремена–указујенанемогућностспознаје
правеистине,каоштосеиизостанкомдавањапостојећих
имена местима описаним у „Атласу” занемарује реални
просторинаговештавадасетакавконтактизмеђуљудии
земље може одиграти било где.44 Таква универзализација
значења представља основу процеса митологизације, јер
сеуњојгубиисторијскаоснова,априповестсеизносикао
природнипоредакствари.Односисторијскеилигеографске
истинепремаприповестиоњојсличанјеодносуколонизо
ваногсубјектапремаколонизатору:приповестнегираисто
ријскеособинедогађајаиличностиисмештаихувечиту,
безвременскуи универзалну садашњост, једномречју, пу
темколонизацијевршикрађусвихреалниходликавреме
наипростора.Сликаморепловствазаузимаутомпроцесу
кључноместо,будућидаморекаосимболтрансформације
представљапростор запроживљавањекључнихживотних
догађаја,аистотакоиметафорузастварнуситуацијучове
чанстваиистинскостањечовека.45  

Барттврдидајепоезија,апосебносавремена,једанодрет
кихсистемакојисесавеликимуспехомборипротивмито

42Barthes,R.(1991)Mytho lo gi es,NewYork:TheNoondayPress,pр.120121.
43Slessor,K.(1947)One Hun dred Po ems,SydneyandLondon:AngusandRo

bertson,p.67.
44Haft,A.J.(2011)IntroductiontoMapsandMappinginKennethSlessor’s

PoeticSequenceTheAtlas,Car to grap hic Per spec ti vesNo.70,p.21.
45Auden,W.H.(1950)The En chafèd Flood: or, The Ro man tic Ico no graphy of 

the Sea,NewYork:VintageBooks,pр.1213.
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логизације,јеронатежикауспостављањупресемиолошког
стањајезика,трансцеденцијизнакаињеговојрегресијика
чистом значењу – не значењу речи, већпри род ном значе
њусамествари.46Самимтимштосавременапоезијаодбија
формализованувезуизмеђуозначитељаиозначеногипоку
шавадајештовишерастегненебилинатајначинухватила
есенцијустварности,то јечиниподложнијоммитологиза
цији,јерутежњидапреобликујестварност,митупоезији
налазиформукојајетојстварностивишеприближенанего
другеврстедискурса.Дабисеодговорилонапитањекојису
спољашњифакториутицалинаспецифичанизразпесника
попутСлесораињиховупосвећеностморепловачкојпоези
ји,којасеокренулаисторијиосвајањаАустралијеитежила
даподухватеморепловацаикартографскоописивањеземље
представикаоуниверзалнуљудскуситуацију,лишенукон
кретнихвременскихипросторниходредница,потребно је
осврнутисенакултурну,друштвенуиполитичкуситуацију
у земљиудеценијинаконзавршеткаПрвогсветскограта,
обележенувеликомекономскомкризомидуховнимразоча
рањем.АустралијскејединицесуизбитакаПрвогсветског
рата изашле са највећим бројем људских жртава од свих
снагакојесусебориленастраниВеликеБританије.47Уве
ћинибитакаслужилесукаоударнетрупе,спремненасвако
британсконаређење,иакосуаустралијскивојнициодлазили
ураткаодобровољци,безобавезнемобилизације.Безоб
зиранаконачнуизвојеванупобедуинизуспешнихбитака
уФранцуској,првабиткаукојојсуаустралијскеиновозе
ландскетрупеучествовале,биткакодГалипоља1915.годи
не,завршиласетрагичнопоњих,саоко9.000погинулихи
скоро20.000рањених.Какосеближиокрајрата,уАустра
лији јераслоантиратнорасположењенародаивладајућих
слојевадруштва,подстакнутотрошковимаипостепеносве
чвршћимуверењемдасеАустралијанцинесмејукористити
каопукооруђезапотребебританскеИмперије.Првисвет
скиратјеуАустралијидовеодонајвећегталасанациона
листичких осећања.Осећај да су се аустралијски војници
жртвовализарадИмпериједовеоједотогадаучешћеАу
стралије у рату не остане запамћено по коначној победи,
већпокатастрофалномстрадањуАустралијанацаприликом
искрцавањауГалипољу.Тострадањерадициљевадругих,
већихсилазадобилојесимболичкообележјеудануискрца
вањауГалипоље,дану„кадајеАустралијапосталанација”,
остварившиподухваткојијојједонео„великувојнуславу

46Видети Barthes, R. (1991)Mytho lo gi es, NewYork: The Noonday Press, 
pр.132133.

47Укупанбројжртавабио је 226.000.ВидетиShaw,A.G.L. (1975)The 
Story of Au stra lia,London:FaberandFaberLimited,pр.219221.
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достојнуземаљастарогсвета”.48Нарачунсвесрдногучешћа
изаслугаурату,Аустралијајеизашлаизпацифичкепери
феријеукојојседотаданалазиланадруштвенојмаписве
та,штојетадашњипремијер,ВилијамМорисХјуз(William
MorrisHughes),истакаонаПарискојмировнојконференци
ји,накојојје„уцртаоАустралијуна‘дипломатскумапу’”.49 
Окретање песника тридесетих година, пре свих Слесора
каоједногоднајактивнијихинајукљученијихудруштвени
живот,каисторијскомосвајањуАустралијеињеноммапи
рању, идеолошки се поклопило са расположењем којем је
допринело учешће у рату.Исто тако, разбијање илузија о
напреткунацијекојејеуследилокрајемдвадесетихгодина
наконкрахаберзеиекономскекризе,допринелојемелан
холичном тонуСлесорових песама, у којимаКапетанКук
умире,азањимостајесамостариислепиморнар,немно
горазличитодЕлиотовог„Геронтиона”,докКапетанДобин
наконживотапроведеногуморскимпутовањимаибиткама
остаје затворенусвојој соби,са„малимгробљемслатких
есенцијаидрагимспоменплочама”,одаклегледамагловиту
луку,плимукојанадолази„кознаоткудаизарадчега”и„бе
ламртвателатуусидрена,умочварамаугашеногсветла”.50 

Документујући свакодневна дешавања, посежући за исто
ријским чињеницама из давних времена освајања нових
деловасветаипотомтрансформишућипознатустварност,
попуткартографа,ууниверзалнупричуољудскојсудбини,
Слесорје,извесно,надобарначин,представиопериодна
ционалногзаноса,аистотакоиратногразочарања,којеје
омогућилоиобичномчовекудасепоистоветисаисториј
скимкапетанимајерсу,накрају,свиљудисамореквизити
историјскогвременакојетече,атрајнуславумогуочекива
тијединоузаписимапесникамађионичара.Иакојеживот
КенетаСлесора у великојмери бионеоптерећен савреме
нимпроблемимаинималомеланхоличан,осећањедаживот
неумитноизмичеидасеможетрајносачувати јединокао
сликаизвученаизпротокавременапрожелојецелуњегову
поезију.Поетскомтрансформацијомисторијскихподатакао
откривањуАустралијепесникједопринеопобољшањупо
ложајаовеземљенасветској(пресвегауметничкој)сцени,
чимејеиспратиоучвршћивањењеногположајанаполитич
кој сцени.Завремекада сеуАустралијибудила свесност
оидентитетунезависномодкултурногидентитетаВелике
Британијеикадасусерађаланационалнаосећања,билоје

48Исто,стр.222.
49Исто,стр.229.
50Slessor,K.(1947)One Hun dred Po ems,SydneyandLondon:AngusandRo

bertson,pр.5354.
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потребнопоткрепититусвесностиосећањанаративомили
митом.ТакојеСлесор,исцртавшимапузамишљенеземље
Кукузпоказаодаосвајачкипоходинисунамењенисамонај
већимсиламаидамоћкартографаможесапунимправомда
сенађеиурукамамладеАустралије,аописавшиКапетана
КукакаојунакапоОдисејевомузорупредставиојеАустра
лију не само као кћеринску колонију британске Импери
је,већкаодомовинуукојојћељудиинаконњеговесмрти
писатипесме.
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HISTORYANDMYTHINAUSTRALIAN 
VOYAGERPOETRY

Abstract

One of the most significant contributions of the twentiethcentury
Australianpoetrywastheinventionofthesocalled“voyagerpoetry”.
Theterm,whichreferstopoemsaboutmariners,maritimeadventures,
explorationanddiscoveries, reached itsmostcompleteexpression in
the oeuvre ofKenneth Slessor, arguably one of themost celebrated
Australianpoets,whoislargelyconsideredtobethefirstauthentically
modernist voice ofAustralia. In presenting hismost famous poems,
suchas“The Atlas”and“Five Visions of Captain Cook”,anddescribing
theprocessofliterarymythmakingonwhichtheyarebased,thispaper
will rely on Roland Barthes’s definition of contemporarymyth as a
secondordersemiologicalsystem.Oneofthemostprominentfeatures
ofcontemporarymyth,accordingtoBarthes,isthatitdistortshistorical
reality by transforming history into nature.This paper proposes that
Slessor uses the same process of distortion in his voyager poems,
rootingtheminhistoricallyorgeographicallyapprovedfacts,onlyto
render those facts universally acceptable as archetypal situations or
mythicalcategories.OursecondpropositionisthatSlessor’sprocessof
mythmakingisideologicallymotivatedbytherisingnationalsentiment
intheaftermathofWorldWarI.Slessor’smajorpoemswerewritten
between1927and1932,theperiodwhenAustraliastrovetoestablish
itspoliticalandculturalidentityindependentoftheimperialisticBritish
influences. The analysis of the poems aims to show how available
historicalandgeographicaldataareuniversalized inSlessor’spoetry
and how they consequently transform history into nature. Whereas
historicaltruthislostintheprocess,universaltruthisemphasizedasa

legitimateexpressionofthestateofthemodernman.

Key words: mythmaking, poetry, Kenneth Slessor, Roland Barthes,  
history, seafaring
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КРИВОКЛЕТСТВОКАО
ПРОКЛЕТСТВО 
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ПРОБЛЕМИСТИНЕУ 
КЊИЖЕВНОСТИИЗПЕРСПЕКТИВЕ 

ПОСТМОДЕРНИСТИЧКЕ 
ИСПОВИЈЕСТИ

Сажетак: Рад се ба ви про бле мом исти не у књи жев но сти из пер
спек ти ве пост мо дер ни стич ке ис по ви је сти. На сто ји се пр о бле ма
ти зо ва ти мо дел ау тен тич но сти исти не у књи жев но сти, од но сно 
по ка за ти про бле ма тич ност ка те го ри је искре но сти у жан ру ко ји 
искре ност узи ма као сво ју основ ну прет по став ку. Пост мо дер ни
стич ка ре ла ти ви за ци ја исти не у књи жев но сти ни је за о би шла ни 
искре ност као за ло гу исти не у књи жев но сти, сто га је па жња по
све ће на на ро чи то пост мо дер ни стич ким уви ди ма у ова пи та ња. 
Иа ко ни те о ри ја ни књи жев но у мјет нич ка прак са у пост мо дер ни 
не ну де ко нач но рје ше ње, с об зи ром на сво ју при ро ду, оне ја сно 
по ка зу ју сва сла ба мје ста мо де ла исти не у књи жев но сти по пут 
овог. Са дру ге стра не, а што је ов дје ва жни је, су прот ста вља ју 
се сва ком по ку ша ју ус по ста вља ња то та ли за ци је зна че ња и мо
но по ла над исти ном у књи жев но сти. Пост мо дер ни стич ки став 
пре ма исти ни у ис по ви је сти по сма тра се у од но су на те о ри ју де
кон струк ци је Ж. Де ри де (Der ri da) и при по ви јет ку „Оти сак ср ца 
на зи ду” Б. Пе ки ћа из зби р ке Но ви Је ру са лим, као и у од но су на 
екс пли цит не ста во ве ових ау то ра о исти ни у жан ру ис по ви је сти.

Кључнеријечи: Исти на, књи жев ност, ис по ви јест, пост мо дер
ни зам, Пе кић

ЈЕЛЕНА Н. ТОДОРОВИЋ
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„[...] бу ди те рђа ви, ако већ мо ра те, са мо, ку мим вас бо гом, не 
пра ви те од то га ни књи ге ни док три не. А ако баш мо ра те да се 

испове да те – ено вам цр ква!”1 

Акосеприхватимишљењедакњижевностусебиносинеки
обликистине,овајсложенипроблемодносаизмеђуистине
икњижевностинијениизблизаријешен,јертектадаваља
одговоритинапитањеначемуистинаукњижевностипо
чиваикакојетребаразумјети.Једанодмогућиходговора
јесадржанумоделуаутентичностиистинеукњижевности,
којисезасниванаидејидаискреностаутораподразумије
ваиистинитостумјетничкогпредстављања.Али,каоисви
одговоринаовосложенопитање,иодговоркојисенудиу
оквирумоделааутентичностинијенеупитаниконачан,на
против. Средишњи проблем овдје је тошто се категорије
истинитостииискреностинемогусасвимизједначити,јер
искренисудовинисуувијекистинити.2 

Слабостимоделааутентичностинарочитодоизражајадола
зеукњижевним (алиифактографским,нефикционалним)
жанровима који, парадоксално, почивају на искрености,
као,напримјер,уисповијести(алиидругим(ауто)биограф
скимжанровима).Уовомжанруочигледнопостајенесамо
даистинитостиискреностнисуунајвећембројуслучајева
подударне,негодајеискреносткаоговорењеистинекојасе
посједујенабилокојиначинвеоматешкодостижна–чак
икадасенањојинсистира,очигледнодајеријечопуком
конструкту.Садругестране,исповијесткаокњижевнижа
нркрозсвојуисторијупоказуједанемогућностдостизања
апсолутнеискрености,паондаиистинитостипосредством
ње,несуспендујеначелниставопостојањуистинеукњи
жевности.Тако,напримјер,„пијетистичкеисповестиXVI
XVIIвекаимају,углавном,веомаснажанпринциптелеоло
шкеорганизације,принциппостепеноготкривањаистинеи
аутентичности вере”, чиме је проблематизовање искрено
стипотиснутоудругиплан,алиусавременојкњижевности
„бројни ауторихомодијагетскихфикцијажеледа сеосло
боде аристотеловског модела узрочности чинова у корист
отворенијих и нетелеолошких облика”.3 Ослобађање од
чврстетелеологијеводи,измеђуосталог,допостављањапи
тањаискреностиипроблематизовањаистинеуисповијести.

Познато је да постмодернистичка теорија априористич
ки пориче истинитост као стабилну и у књижевности до

1 Pekić,B.(2007)Iza bra ni ese ji, NoviSad:Solaris,str.215.
2 Kvas,K.(2011)Isti na i po e ti ka,NoviSad:Akademskaknjiga,str.4849.
3 Šefer,Ž.M.(2001)Zaš to fik ci ja?,NoviSad:Svetovi,2001,str.276.
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стижну вриједност4, односно релативизује свако претпо
стављеноупориштеодбранетезеоистиниукњижевности,
такода јеикохерентносткао залогаистинекњижевности
доведенаупитање(чемууприлогидеичињеницадакњи
жевнапраксапоказујеснажнутенденцијукаотворенијим,
нетелеолошким облицима). Постмодернистичкој „релати
визацији”,нарочитоонимњенимвидовимаукојимсеради
калније теоретизује попут деконструкције, нису промакли
нидругипретпостављенимоделиистинитостиукњижевно
сти,безобзирадалисувећбилиначетиинеприхватљиви,
панимоделаутентичностикојипочиванаискрености.

Послије постмодернистичког преосмишљавања упоришта
накојимабисемоглазасноватиистинаужанруисповије
сти,постављасепитањеукојимоквиримасеоњојможе
садауопштеговорити.Недвосмислениодговoрисенемогу
очекивати.Међутим,процесуалностпостмодернистичкере
лативизације,којајевјероватноњенапозитивнастрана,ма
какавсеставимаоповодомпостмодерне,омогућавадубље
разумијевањепроблематикеиакоукрајњемисходумождаи
ненудинекоконачнорјешење.

Овдјећепредметпажњебитипостмодернистичкопреиспи
тивањетрадиционалногсхватањаискреностикаодостижне
врлине у жанру исповијести и као средства тотализације
значења.Јер,постмодернистичкапроцесуалностпоказуједа
проблемодносаискреностииистинеукњижевностинису
докрајаразријешенисамимоспоравањемионакоспорног
моделааутентичностиистинеукњижевности.

1.

Моделаутентичности,суоченсапостмодернистичкомтео
ријомикњижевномпродукцијом,губисвакисмисао,пого
тову кад је ријеч о неком „(ауто)биографском”жанру, као
у овом случају оисповијести, јер самописањеи текст се
разумијунановначин.Довољнојеузетиуобзирсамонеке
одпознатихставованајзначајнијихаутораитопостајејасно

4 Постмодернистичкарелативизацијаистинеукњижевности,паикњи
жевностиуопштеданасјечестопредметоспоравања(види,напримјер,
у:Kvas, нав. дјело, стр. 196идаље).Међутим,Л.Хачион (Hutchеon)
истичедајепостмодернаучинилаочигледнијиммногествари,па„сада
испитујемо границе између литерарног и традиционално ванлитерар
ног,измеђуфикцијеинефикције,иконачно,измеђууметностиижи
вота”,а„теграницеможемоиспитиватисамозатоштоихпостављамо”
(у:Hačion,L.(1996)Po e ti ka post mo der ni zma, NoviSad:Svetovi,str.370).
Савременапостмодернистичкаумјетностсвојимпротиврјечностимане
дајепоузданеодговоренасвапитањаипроблемекојепостављакаобит
не,али„питањакојамогудаомогућепроцесодговарањабарсупочела
дасепостављају”(Исто,стр.380).
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безнарочитепотребедасетиставовидодатнообјашњавају:
„Ријеч ,биографија̕  наново стјече снажни етимолошки
смисао,уистовријемекадиискреностисказивања–прави
,криж̕којиносикњижевниморал–постајелажнипроблем:
Ја којипишетекстнијеникадвишедолипапирнатиЈа.”5 
Наовајначин је ауторобесмишљенкаонекокоможена
мјеромдабудеискренобезбиједитиистинитосттекста.Да
кле,имајућитоувиду,сасвимизлишнопостајепоставља
типитањеаутентичности,односноискреностиуконтексту
постмодернистичкетеоријеиповодомпостмодернистичких
књижевних текстова.Међутим,иако сеовајмоделистине
у књижевности одбаци као већ по себи проблематичан и
постмодернистичкимувидимаконачноукинут,ваљаузети
уобзирдапостмодернанијепрешлатектакопрекокатего
ријеискрености,аштобисенаосновунаведенихБартових
(Barthes)ставовадалозакључити.6Иискреност јепрошла
постмодернистичкипроцеспроблематизовања.

Какобисетајпроцесуопштеразумио,требаиматиувиду
бар нека запажања која се тичу коријена и значења појма
искреностиизванпостмодернистичкогдискурса; јерћена
тајначинпостатиочигледнодапостмодернаниједовелау
питањетајпојам захваљујућисвојојрадикалној теоријии
пракси,негодајесамојаченагласилапроблемекојисувећ
билиприсутни.

Одређени аутори појаву категорије искрености везују за
крај16.ипочетак17.вијекаидруштвенепромјенекојесу
таданаступиле.Пријесвега,ријечјеојачањусредњекла
се, распаду феудалног поретка (нарочито у Енглеској) и
слабљењу ауторитета цркве. Све то доводи до „мутације
људскеприроде”ипопрвипутрађањапојединца,алиидо
процватааутобиографије7каокњижевногжанра.Поштони
јевишебилоауторитетанакојебисетајпојединацосло
нио(напримјер,црквеногучења),„његовјединиауторитет
билајеистинавластитогискустваисилинавластитогубе
ђења у просветљеност – то, и призвук искрености, јасно

5 Barthes,R.Oddjeladoteksta,u:Su vre me ne knji žev ne te o ri je, prir.Beker,M.
(1986)Zagreb:SveučilišnanagladaLiber,стр.185.

6 ВаљанапоменутидасепознатииврлочесторабљениБартови(Bathes) 
ставовиосмртиаутора,каоибитандиоњеговогопуса,самоузогра
демогупосматратикаопостмодернистички,алисусвакакоодпресуд
ногзначајазаврловажнепостмодернистичкеувиде,пасезатоиовдје
узимајууобзир.

7 Овдјесеподаутобиографскимжанромподразумијевају,каоинадру
гиммјестимауанглосаксонскојтеорији,разнивидовиаутобиографског
писања,каоштосуаутобиографија,исповијест,мемоариисл.



153

ЈЕЛЕНА Н. ТОДОРОВИЋ

препознатљив као такав”.8 Појединац се јавља оног тре
нутка,какоистичеТрилинг(Trilling),кадапостанесвјестан
свога„унутрашњегпростора”исвога„Ја”,асубјект„ауто
биографије је управо такво Ја, решено да се разоткрије у
својсвојојистинитости,тоћерећи,решенодаиспољисвоју
искреност”, а „заједно сањеговим поривом да разоткрије
својеЈа,дапокажеоноуњемучемусетребадивитииверо
вати, јесу,можемоверовати,његоводговорнаодскорадо
ступаносећајпостојањапублике,онејавностикојујество
рилодруштво”.9 

Искреностсеначелноразумије,заправо,каосвојствосоп
стваиподњомсеподразумијевахармонијаизмеђуразличи
тихвидоваиманифестацијасопства–мишљења,осјећања,
свијести...Битиискрензначиговоритионоштомислимои
осјећамо(анаспрамтакосхваћенеискреностистоји,напри
мјер,лицемјерје).Наменталномнивоуискреностпредста
вљаизузетанквалитет,јеронасвједочионеподјељености,
односноинтегритетуличности.Уобаслучаја,искреностје
истинакојасетичесопства.Онајеустваринужноограни
ченанасопствопошточовјекнеможепродријетиутуђеми
сли,осјећања,намјере.Можеихсамочутиувидуисповије
сти.Затојеискреностзависнаврлина,нијеистогквалитета
каоврлинепрвогреда,попутхрабрости.10

Из овог се види да различити аутори, иако се начелно не
слажуповодомкоријенаискрености,нужнодолазедоистог
закључка да се искреност неможе раздвојити или бар не
довестиувезусањеном(текстуалном)манифестацијом,јер
сеонаостварујеуправокрозисповијест,односноразнеоб
ликеаутобиографскогказивања.Такавконцептискрености
може послужити и као одговор на питања зашто је испо
вијест постала један од најзначајнијих видова исказивања
сопства, истине о себи у западној култури,што врхуни у
психоанализи.Али, у западној култури заједно саопсеси
јом исповијешћу долази и до велике сумње у истинитост

8 Triling,L.(1990)Iskre nost i au ten tič nost,Beograd:Nolit,str.41.
9 Исто,стр.4244.Трилинговојконцепцијисеможезамјеритимногошта

измеђуосталог,сасвимзанемарујепостојањеисповијести,пасходно
томеи категорије искреностии прије 16. вијека, на примјер, кодАв
густина.ИакосемождаАвгустиннебимогаоуклопитиуњеговкон
цепт,којикаопретпоставкуискреностиподразумијеварађањемодерне
субјективности,чудно јешто гауопштенепомињеинерасправљао
његовомслучају(отомеу:SternGillet,S.Augustineandthephilosophical
foundationsofsincerty,in:Re a ding An ci ent Texts. Vo lu me II: Ari sto tle and 
Neo pla to nism, eds. SternGillet, S. andCorrigan,K. (2007)Leiden:Brill, 
p.228)

10Отомеу:SternGillet,S.нав.дјело.,стр.228229.
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исповједногказивања.11Популарностисповијестилакосе,
дакле, објашњава воајерскомприродомчовјекаињеговом
жељомдабарзавириутуђуинтиму,аисповијестјеједини
начинзато,алисумњууистинитостисповијести,односно
искреностисповједниканијетакоједноставноразрјешити,
јердолазиизнизаразличитихразлога.

Постмодернистичкасумњауисповијест,којајеовдјепред
метпажње,моглабисе,измеђуосталог,разумјетикаодио
општесумњеустабиланипостојансубјекат,паиисказни
субјекат исповијести. Наравно, исповијест као жанр није
усамљенапосвојојсудбиниупостмодернизму.Свештосе
одреди као текстима сличан статус, јерпоБарту текст је
„онајдруштвенипросторкојинеостављасигурнимниједан
језик,споља,нитибилокојисубјектисказивањауположа
ју судије, господара, аналитичара, исповедника, тумача”.12 
Преосмишљавањеприроде, улогеиположаја исказног су
бјектаишлојеуразличитимсмјеровима.Тако,напримјер,
Л.Хачион, истичућидапослијеБарта вјеровањеу аутора
каоличностпрестаједабудеједанодначиназаобнављање
цјелинеисказа,уводипојам„произвођачаисказа”(и,садру
гестране,„примаоцаисказа”),ослањајућисенаБенвениста
(Benveniste)иподразумијевајућиподтим,неиндивидуалне
субјекте,него „положаје субјекте”, којинисуизвантексту
ални, него „суштински конститутивни фактори текста”.13 
Ауторкасе,такође,слажесаБевенистовимзакључкомдаје
„исказивање,комуникационичин,заправотренутакграђе
њасубјектау језику(одстране језичкогсистема)”,штоза
посљедицуимаотварањепремапрагматици,ситуацијидис
курса,иупостмодернистичкојтеоријииупракси.14  

Дакле,кадасеоваквиставовиуважепритумачењубилоко
јегтекста,тоимплицираједанврлосложенпроцесдолажења
дооногштобисемоглоназватизначењемтекста,односно
истиномзначења15.Ипак,акојеријечожанруисповијести
чиниседајепроцесвишеструкоусложњен,јерјеизузетно
наглашенапроблематичност „ситуације дискурса”–даби
сеисповијестразумјелаидабиседошлодоистинењеног
значења, ваља свестрано сагледати „ситуацију дискурса”.

11Brooks,P.(2000) Tro u bling Con fes si ons: Spe a king Gu ilt in Law and Li te ra
tu re,Chicago,IL:UniversityofChicagoPress,p.9

12Према:Hačion,L.нав.дјело,стр.144.
13Hačion,L.нав.дјело,стр.144.
14Исто,стр.146147.
15Истиназначењаје,заправо,јединаистинакојаможебитипредстављена

наративномфикцијомистојинаспрамчињеничнеистине,истичеХ.П.
Абот(Abot,H.P.(2009)Uvod u te o ri ju pro ze,Beograd:Službeniglasnik,
str.244).
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Притомсенамећупитањако то, зашто, којимповодоми
сакојимциљемжелидаискреноговориосадржајимасвоје
интиме,свогасопства,те,штојемождазакњижевностнај
значајније,којимсредствиманастојидаостварициљ,коли
којеутомеаутономан,коликоусловљенразнимчиниоцима.

СвимнаведенимпитањимабавиосеиЖ.Дерида(Derrida),
говорећиопарадоксуматрицеисповијести,идајућиуоста
ломиизвјесне„одговоре”нањих,чемућесеовдјепосвети
тинештовишепажње.Деридинимставовимајепосвећена
пажњајерпредстављајурадикалнопреосмишљавањекон
цептаискреностинакојемтребадапочиваистинитостис
повијести,узпунусвијестдасеуразличитимпостмодерни
стичкимтеоријскимконцептима(апознатоједајетеорија
упостмодерниврлодисперзивнопољемишљења)наисту
проблематикугледадругачијеидабарунијансама,аконеи
темељнимпретпоставкама,постојеразилажења.

* * *

Јасноје,дакле,дасепитањестабилностиисамосвојности
исказногсубјектанеможеизолованопосматратиуодносу
наоноштоомогућавањеговопроблематизовањенитиуод
носунанизпосљедицакојетопроблематизовањепроузро
кује. Зато се поводом искрености у исповијести намеће и
низпобочнихпитања.Очекивано, упретпостављенимод
говоримасасвимнегативносеодређујуимотив,исврхаи
самсубјекатисповиједања,панајпослијеисамаисповијест.
Тако,напримјер,Деридаисповједнуситуацијуобјашњава
насљедећиначин:„Исповијестседешавакаданезнамчак
никосеисповиједаиникомолизаопроштајнизбогчега.”16  
Циљовогисличнихзакључакаједасепокажевисокстепен
конструисаностисвихелеменатаисповијести.Наравно,Де
ридасенезадржаванаовомизричитомнегацијскомопису
исповијести,негоанализирасвепретпоставкенакојимапо
чива(парадоксална)матрицаисповијести–природурефе
рента,питањесврхеимотиваисповиједања,којисуувези
сакривицомиопростом,панајпослијеипроблемомискре
ностиисповједногсубјекта,којијеовдјенајпревасходнији.

Статусреферентаисповједногдискурсаједнојеодважних
упориштаДеридиног „преосмишљавања” традиционалног
концептаисповијести.А,тонијеслучајно,јерјереферент
био кључна инстанца за телеолошки осмишљену испо
вијест, на томмјесту је требало потврдити коначну сврху

16Derrida, J. Composing Circumfession in: Au gu sti ne and post mo der nism: 
con fes si ons and ci r cum fes sion.eds.Caputo,J.D.andScanlon,M.J.(2005) 
IndianaUniversityPress,p.24
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исповједног процеса.Осјећај постојања публике, како ис
тиче Трилинг у горе наведеном цитату, био је кључан за
успостављањеоногЈакојећесепотврдитипомоћуаутоби
ографског казивања, а при том осјећај постојања публике
већпосебипостајемотивисповиједања.ДабитоЈабило
признатокаотакво (илидабиунекимслучајевимадоби
ло опрост)мора све вријемеимати у виду референта или
референте.Референттакопостајеуписанутекст,фиксиран
инепромјенљив,дакле,јединствен.Дерида,међутим,пре
осмишљавакомуникацијуу,односноипосредствомиспо
вијестииистичекакојеисповијестувијекупућенасвакоме,
одтренуткакадајезавршенаипотписана,безобзирашто
јереферисалананекогпосебног.Уосновитопредставља
укидањеконкретногреферентаисповједногисказа–акоис
повијестреферишенасваког,онданереферишенинакога.17 
Сходнотоменепостојисредишњатачкаувидуреферента
укојојбисеоствариојединственсмисаоијединственозна
чењеисповијести.

Укидање референта суштински преусмјерава и начин раз
мишљања о намјери аутора, приповједача (аутора исказа),
односноотелеологијиисповијестиилитакавпокушајуна
приједобесмишљава.Светорезултујеиновимпогледомна
кривицу као претпостављени мотив исповиједања. За Де
ридуонанијенештоштовећпостојикадаотпочнепроцес
исповиједања,него јепремјештау самчинисповиједања.
Прво,уДеридиномсхватањуисповијестидоводисеупи
тањеонажељаТрилинговогЈадасеобзнанисвојесопство
предпубликом,јерсесматраизузетним,занимљивим,одно
снопостајеједанслојкривице.Другислојкривицедоводи
сеувезусаодсуствомреферента.Повод,односнокривица
не постоји прије, него настаје као резултат исповиједања:
„Чимостављамтраг(trace),требадамолимзаопроштај,за
тоштопретпостављам, свјестан сам, да је тоинтересант
но.”18Доконајкосеисповиједапише,остављатрагиобја
вљујенешто,чакикадакажедајетоништа,данеманеки
значај,подразумијевадајетоинтересантно(самачињеница

17Поред одсуства пошиљаоца поруке, на коме су инсистирали и други
аутори,попутБартаиФукоа(Foucault),Дерида,уводећипојамитера
билностизнака,инсистираинаодсуствупримаоца:„Читавописмо[...]
да бибило оношто јесте,мора дафункционишеу радикалномодсу
ствусвакогодређеногемпиријскогпримаоцауопште.Овоодсуствони
је континуиранамодификација присуства, оно је прекид (une repture)
присуства, ,смрти̕ илимогућности ,смрти̕ примаоца која је уписана у
структурубелега.”(према:Mladenović,I.Smrtautora,početakkomunika
cijeu:Glasipismo.ŽakDeridauodjecima.prir.Bojanić,P.(2005)Beograd:
Institutzafilozofijuidruštvenuteoriju,стр.39)

18Derrida,J.нав.дјело,стр.24
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писања,објављивањатоимплицира),а„онда,наравно, ја
вља се кривица и ја сампостиђени тражимопроштај”, а
„другислојкривицејетајштонезнамкомесеобраћам”.19

С обзиром на искреност аутора (приповједача / исказног
субјекта)уисповијестикаојемцаистинитоститекста,нај
занимљивијеодсвихјеипакпитањекосеисповиједа.Де
ридиновиђењеовепроблематикеусловљенојеиндиректно
ињеговимвиђењемзнака,односнописмаијезикауопште
инарочитопојмомитерабилности,каоштојебиослучаји
сареферентом.Утомконтекстутребаразумјетиставдасе
увијекисповиједа други, јер „чак кадисповиједам себе ја
исповиједам туђи злочин, иначене бихмогао да се испо
виједам”–„исповијестникаданијемоја”,јер„акобибила
моја, не би била исповијест”, „увијек је ријеч о другом у
меникојисеисповиједа”.20Дакле,субјектисповијестиније
једнаксебивећод тренуткакада јенешторекао,односно
написао.Дериданиовдје, када јеријечо субјекту, каони
кадајеријечопримаоцу,заправонепроглашавасмртједног
илидругог,штомуомогућававећпоменутипојамитерабил
ности,којијеможданајочитијиуправоудискурсимапопут
исповједног,јер:

„Понављањекаоитерaбилностјеувеквећрађањено
вихсмисловаизначења.Затоинијенеопходнодаонај
којишаљеилипримапорукузаистабудеодсутанили
мртав.Могућностовогодсустваприпаднајевећсамој
структуриписмакаопонављањадругогиразличитог.
Појам différan ce именује ову немогућу могућност да
разлика будемишљена у својој особености.Он и за
тоинеможеда будепојаму уобичајеном смислу те
речи.Тонеможедабудениитерабилност.Ови,квази
појмови̕, какоихзовеДерида,сугеришуда јесубјект
каопореклоисказивањаувекразмакнутодсебесама,
ураскоракусасобом,даефектесамоприбирањаможе
дапрепознасамокаопроизведене једномструктуром
којомневлада.Могућностраскидасахомогенимпо
љемкомуникацијезначилобиуједноимогућностми
шљењакомуникациједругачијомлогикомнегоштоби
билателеолошкалогикасвестиинамере.”21

Кадасествариовакопоставе, јаснијепостаје заштоиспо
вијестпремаДеридипочиванапарадоксу.Парадоксалност
исповијести сеогледау томештоисповијестмораостати
беззначењадабиосталаисповијест.Помирење,промјена

19Исто
20Исто
21Mladenović,I.нав.дјело,стр.40.
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„мене”,откупчинилибителеологијуисповијести.Али,ако
исповијестимателеологију,онданемаисповијести(ријечје
онекојрачуници,терапијиисл.).22Утомсмислу,иискре
носткојуобећавасубјектједио„рачунице”,односнотеле
ологијеисповијести.Међутим,језик,онакокакогаДерида
види,оспораваовутелеологију,јероспоравањенеконсти
туенте, а прије свихискреност, па исповијест и исповјед
наситуацијаклизекаономнегативитетуучијемконтексту
ихДеридаунаприједвиди.Затоуосновиисповијестиније
искреност, него кривоклетство– кривоклетство је у осно
ви исповијести, не само као злочин, кривица, гријех, лаж
(јер је кривоклетство лаж), него као структурна нужност,
јерсеонајкосеисповиједазаклињенанештоштонеможе
урадити,адапритомисповијестостанеисповијест.Криво
клетствосе,какоистичеДерида,неможеискоријенити,зато
штоједиоистинитостиилиистинитог(true)обећањагово
рењаистине(thruth):„Мојеобећањедругом, јединственом
другом,већјеиздатоодсвједока,собзиромдајевећпосре
дованоу језику.Најистинитије,најискренијеобећање,већ
јекривоклетство.Чимступимунекиодноссадругим,ства
расеповодзатражењеопроштаја,јерјеосновтогодноса 
језик[...].”23 

Ријечју,матрицаисповијестипочиванапарадоксу,јерпочи
ванаискрености,којунијемогућеникададостићиујезику
ипомоћујезика.НесамодаЈакојепише(стварна,биограф
скаличностилиписац),нијеништавишенегопапирнатоЈа,
какокажеБарт,негони„ја”којејеутекстунијесамосвојно,
већјеувластисредствапомоћукојегсеостварује–језика.
Обећавшидаћеискреноговорити, западаулаж, јернема
начинадатооствари,безобзирананамјеру(којауправона
томмјеступостајеисасвимизлишна):

„Неможемоунапред,знакомкојишаљемонапут,одредити
штаћесњимсвебити,далићесепонашатисходнопрвот
нојвољи,строгоограниченосамонанашунамеру,језичку
илимисаонуинтенцију;одчасакадзнакоде,атојечасје
зика,знакносисасобоминтенцију,преносије,атозначи
и–односи,калемећијенадругог,унашојодсутности,по
везујућиинтенцијузначењасадругим,туђиминтенцијамаи
значењем,такодачакможебитипојмљенобрнутооднаше
почетне намере. Отуда не можемо унапред програмирати
контекстпонављања,нитиможемозасититичитавопољена
основупрвобитнеидејеприсуства,будућидаслучајкојиће

22Отоме:Derrida,J.нав.дјело,стр.25.
23Исто,стр.27.
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доћинијеуопсегуинтенцијскепрезентације,датакокажем,
субјектакојизнакшаљеусвет.”24

Кривоклетство као структурну нужност исповијести, не
треба разумјети само као нестабилност исказног субјекта
каотаквог,негоуодносунаприродујезикаиначиннакоји
језикусловљавазначење.Поштоискреност,какогодјесхва
тили,нијесамосталнаврлина,негозависнауправоодјези
ка, она јенедостижна.Неупитностискреностиможебити
самодиоонетелеологијекојанастојидасебипотчинисва
значењаисповијестиидаихсведеуједнојтачки–самоу
контекстутакветелеологијеискреностнијепроблематична.

Наравно,тоштојеискреностнедостижнаиштојетелеоло
шкатотализацијаоспорена,незначидаисповијестнеможе
претендоватинаистинитостзначења.Само,истиназначења
исповијестинијенијединствена,нисводљива,ниразумљи
вауоквируконцептааутентичности.25 Једининачиндасе
онанаслутијечитањекојетрагазамјестимакојаоспорава
јутелеологијуикојепрекохотимичнеискреностиоткрива
нужносткривоклетства.

2.

Сумња у исповијест или чак нерасположење премањој у
постмодерни,моглобисе,дакле, сагледатиикаосвојевр
сниотпорпрематотализацијизначења.Кохерентнаструкту
ратрадиционалнихисповијестизасновананапретпоставци
о стабилном искреном исповједном субјекту средишњи је
разлог такве реакције.Наравно да тотализација није свој
ствена искључиво исповијести (уопште приповиједању у
првомлицу)идајеможда,напримјер,приповиједање„све
знајућег” приповједача у трећем лицу и претенциозније.
Али,уисповијестинијеријечототализацијизначењанана
чиннакојијетоуприповијестикојупричасвезнајућипри
повједач.Свезнајућиприповједачсеналазиизмеђусвијета
причеокојемпричаичиталаца,априповједачисповијести
заобјекатпричеимасебе.Свезнајућегприповједачаиње
говусувереностмогуподриватиразничиниоциприче,ада
сененарушисамконцептприповиједања, јертакавначин
приповиједањапочиванапретпоставцидаелементиприче

24Milić, N. (1997) ABC de kon struk ci je, Beograd: Narodna knjiga /Alfa, 
str.37. 

25Наравно,овдјесенепосматрапроблематичностмоделааутентичности
изнекакаведијахронијскеперспективе,јерто,заправо,нијесасвимни
могуће.Напримјер,цитиранаТрилинговакњига,закојусеможерећи
дананекиначинбранимоделаутентичности,насталајенаосновупре
давањакојајеодржао1971.годиненаХарварду,штојесавременосту
односунатемељнеДеридинесписе.
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постојенезависноодинстанцеприповједачаидаимајуне
каквуособеност,или,акојеитосувишеупитно,свезнајући
приповједачимрадисвојеувјерљивостиморапуститине
каданавољу.Кодисповијести(асличнојеиудругимау
тобиографскимжанровима),морајусепредуприједитисви
елементипричекојибиисповједника(исповједнисубјект)
довелиупитање,осујетилињеговунамјеру,јербиониначе
биоухваћенукривоклетству.

Приповиједањеупрвомлицуувијекјенанекиначинпро
блематичнијеуодносунадругеначинеприповиједања.Чак
икодтеоретичарадругеполовине20.вијекакојиостајуиз
ван доминантног постмодернистичког дискурса, јавља се
потребадананекиначинобиљежеспецифичностиприпо
виједањаупрвомлицу,алииособеносттумачењатекстова
овакоисприповиједаних:„Јериинтерпретатор,зна̕оовом
свијетуиоовимљудимасамопрекоприповједачаупрвом
лицу,докбибилопогрешнорећидамизнамоосвијетуи
људима једнефикцијепреко ,приповједача‘ [...]Приповје
дачупрвомлицуне ,производи̕оноштоприповиједа,већ
приповиједаоњемунаначинсвакогдругогисказастварно
сти [...]”.26Хамбургерова (Hamburger)искључујеприпови
једањеупрвомлицуизсвојеконцепцијефикције, јероно
посједујеприповједача.Маколикоупитнабилаоватеорија,
онагласнопостављапитањестатусаприповједачаупрвом
лицу, односно снажније претензије таквог приповиједања
наистинитост,којапочиванапретпостављенојискрености
приповједача.

Нерасположење према исповијести може се препознати и
уироничнимзапажањимаБориславаПекићаоовомжанру.
Она свједоче о специфичној опсесији исповијешћу (чак и
у „високој књижевности”), али већ и оњеној истрошено
сти,алудирајућиуправонапатос,односнопретпостављену
искреносткојојјесвеутекступодређеноикојомисповјед
никтребадазадобијеопрост:„Човекпокољепородицу,њих
седморонаброју.Затимотоменапишекњигу.Породицуза
копамо, књигу читамо.Ако је, захваљујућинеписмености
илинесхватањувремена,ипакиненапише,наћићесевећ
некиновинариликњижевник.Притомнасискренозапре
пашћујеизвеснанеблагодарностунесрећенихпремаономе
штоихјеуцрнозавио.Та,зарсенкањеговеславенепада
помалоинањих?”27Пекићеваиронијауесејуизкогајеи
овајнаводусмјеренајенаманипулацијутекстуализовањем
догађајакојеидеусмјеруограничавањаперспективаизко

26Hamburger,K.(1976)Lo gi ka knji žev no sti,Beograd:Nolit,str.300.
27Pekić,B.(2007)Iza bra ni ese ji, NoviSad:Solaris,str.213.
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јихседатидогађајипосматрају.Исповједникјезатоапсо
лутистакојинедозвољавапогледесастране,уклањаизтек
стасвештобигамоглокомпромитовати,износећи„прљав
веш”,надкојимсе,наравно,згражавасамотамогдјејеси
гурандаћеостваритиефекаткодпубликеипоказатиколико
јеискренусвомкајању.

Пекићсеовомтемом,измеђуосталог,бавиоиуприповије
ци28„Отисаксрцаназиду”изкњигеНо ви Је ру са лим (1988).
Иронијајеовдјејошдјелотворнијанегоуцитираномкрат
комесеју,јерсенизомразличитихефектнихкњижевнихпо
ступакапоказујеслабосттрадиционалногисповједногжан
ра.Једноодпрвихрјешењасакојимасесусрећемо,читајући
приповијетку,свједочионеповјерењууисповијесткаота
кву.Наиме,приповијеткаимаприповједачакојинаступау
оквирномдијелуприче,јерјеконципиранапомоћутехнике
пронађеногрукописа.Тајприповједачвећунаприједосује
ћујенамјеруисповједникачијуисповијесттребадапрене
сеитакоспољаподриваструктуруисповијести.Наглашена
иронијасакојомговориомотивуисповједникаданапише
исповијестидеуистомсмјеру.Наиме,дотичниЏонБлек
смитје„сматрајућисвојеискуствопоучнимзаближње,на
писаоовуисповест”.29Поигравањемовимпедагошкимфло
скуламаиисповједниковомпретенциозношћуоквирнипри
повједачусмјераварецепцијуисповијестикојучиталацтек
требадапрочита.Такође,читалачкипогледсескрећеика
хотимичнојнепоузданостиподатакаовременуипростору,
паисамогидентитетаисповједника,собзиромнаосјетљив
садржајисповијести–ловнавјештице.Овакосумапиране
свепукотинеисповијестиичиталацумјестодасеусмјерина
оноштојезаисповједникасврхаисповијести,окрећесека
дестабилизаторимапретпостављеногциља.Контекстукоји
јесмјештенаисповијест,оквирнаприча,требадапослужи
њеномразумијевању.Уоснови,оквирнапричапоказујешта
бииначеисповијестхтјеладабуде,аштајезаправо.Штави
ше,приповједачизоквирнепричеизлажеисвојеврсну(иро
ничну)поетикуисповијести(којауправооспораваоношто
Блексмитилибилокојидругиисповједникиманаумукад
одлучидапише):

„Насрећуилижалост,зависноскојестраненечијеискрено
стиузимате,свакаисповест,свакопризнање–јеронајеито

28ОжанровскојприродиПекићевекњигеНо ви Је ру са лим: гот ска хро ни ка 
далобисерасправљати,јерсупојединачниодјељциодкојихсесасто
јивишеструкомеђусобноповезани,затосеовдјетерминприповијетка
користиусловно,атребаводитирачунаиоподнасловукојимписацна
некиначинсугеришежанровскуприродукњиге.

29Pekić,B.(1988)No vi Je ru sa lim: got ska hro ni ka, Beograd:Nolit,str.63.
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–откриваивишеимањеодоногаштосеисповедити(при
знати)хтело.Ко је сполицијомпослаимао, знаћенашта
мислим;коније,невредимуобјашњавати.[...]Кадпричате
–аисповестјеиприча–патемуизместитеизприроднеге
ографскеилиповеснесрединеупривидну,којаћевам,како
сенадате,заштититианонимност,омаћићевамсе,нарочито
акостеумешанприповедач,аконаседнетедару,туитамо,
понекаиндискреција”.30

„Омашке”, односно „више” или „мање” од онога што се
хтјелорећисузнацидаисповједникнијеапсолутнивласник
својеприче,негодањомевладајезиккојимсеонисповије
да.Свакипуткадаобећадаћеговоритинештоискрено,ис
повједникбитребалодазнадаћегавећнеканареднањегова
властитареченицадемантовати,даћебитиухваћенулажи,
кривоклетству.Али,тонезначидасеуисповијестинеможе
доћидоистинезначења.ТакоПекићевоквирниприповједач
исповијествидикаосвојеврснипалимпсест.Исподказаног
увијекпробијаоноштобимоглобитиистинито:„Невелим
нидаимамкњижевнихразлогадаисподовогисповедног
палимпсестадругуистинуоткривам.Упитањујеперверзна
интелектуална радозналост, којаме је уживоту већ доста
коштала,пазатоисходистраге–јерпричесенетиче–не
саопштавам.Помињемгадасевидикакосамијанештора
дио,несамотуђупричуначиткопреписао.”31 

У приповијеци је успостављен снажан контраст између
виђења исповијести у оквирној и средишњој причи.Оно
ликоколикојеоквирниприповједачсумњичавпремаиспо
вијести, проповиједајући неповјерење према њој, толико
јеисповједникодлучанупроповиједањунеупитневјереу
истинуисповијести.Дабиприбавиосебилегитимитеткоји
исповједникувијекмораиматидабииспричаосвојупри
чу,оннепознајегранице,пасебезустручавањакријеиза
провиђења:

„Штоме од других ловаца на вештице лучи јесте тошто
сетимловомнисампослужбенојдужностивећдобровољ
нобавио.Дужност,акојепостојала,беше,премамомдару
божја,дакле,немоја,људска.Што,дакле,башзарадтога,
икадгрешионисам,нитиневиногнавешалапослао.Нека
меразумсачуваохолости,накоју,акоћемопоуспеху,можда
и права имам! Ја не тврдим да јемоја безгрешност поти
цалаодмене,некихособитихспособности,увежбаногока,
знањаиз демонологије.Трудио сам се, напротив,штома
њеовештицамадазнам,дабожјидаруслободномдејству

30Исто,стр.64.
31Исто,стр.66.



163

ЈЕЛЕНА Н. ТОДОРОВИЋ

заблудномљудскомлогикомнеометам.МојамоћјеодБога
произлазила.ДаЊеганијеутомдарубило,даГајанисам
самозаступао,Онизборправио,ајапрступираогдемеЊе
говавољаводила[...].”32 

Осимтога,дабипоказаонеупитностоногаштокаже,онод
устајеодубјеђивањаианалитичности33типичнеуправоза
исповијест.Поштосамнежелисебидаобјаснисвојдарпре
познавањавјештица,имплицитнотражииодчиталацасвоје
исповијести да се не питају оњему, него дамуповјерују
наријеч.Онисходнотометребабезбилокаквеупитаности
даприхватечињеницуда јеонизабраниккојем једодије
љеннарочитдар,даутоменеманикакверачуницеидаје
затопотказивањевјештицабезикаквихдоказаизвандоме
тапотенцијалнихрасправаоморалноститаквогпоступка:
„Или су питатиморали несигуранљудски разум, по коме
језаутврђивањекривиценеопходнопризнањеоптужених,
менитакођеизлишно.Јерштосезна,ничимседоказивати
немора,нитисме,будућида јесамодоказивањедоказда
сето,уствари,јошнезна.”34Блексмитјетакопарадигма
тичанпримјерисповједникапремакојемодбојностосјећају
иПекићевприповједачизоквирнепричеовеприповијетке
иПекић у есеју о исповијести.Оннастоји да своју испо
вијестначининеупитномбезостатка,нанајпретенциознији
могућиначин.

Убјежањуодобјашњењакаконебиупаоупротиврјечности
Блексмитипакнеостаједосљедан,панакрају,упосљед
њимреченицамасазнајемодајеионзаправоимаовезеса
демонским.Овимироничнимобртомонсамсебепотказује
и открива да је на почетку говорио лажи.Међутим, овдје
сустварипостављенетакодапарадоксалностисповијести
будепредоченаштојебољемогуће,пасеразумијевањеис
повједниковихпоступаканезавршаваоногтренуткакадасе
изненадауочидајеионвјероватновјештац.Наиме,сред
ствокојемујенаизгледдавалолегитимитет,акосепажљи
вијепогледа,почињедасеокрећепротивњега.Јер,акоби
мусеповјеровалодајенапочеткубиоподвлашћунекакве
божанскесиле,можда јепредкрајисповијестипаоуруке

32Исто,стр.108109.
33НекиауториовуБлексмитовуодбојностпремааналитичностивидеса

мо као чињеницу да онжелидатипредност афектимаи осјећајима у
односунааналитичност,тедасетичуначелногПекићевогставаопро
блематичностиспознатиљивостиреалности,датогуироничномкључу
(види:Грујић,М.Мотиввештицеупричи„Отисаксрцана зиду”Бо
риславаПекићау:По е ти ка Бо ри сла ва Пе ки ћа. Пре пли та ње жа нр о ва.  
ур.Пијановић,П.иЈерков,А.(2009)Београд:Институтзакњижевност
иумјетност,Службенигласник,стр.446447).

34Pekić,B.(1988)No vi Je ru sa lim: got ska hro ni ka, Beograd:Nolit,str.109.
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демонскимсилама.Исповједниконданиу једномтренут
кунијеБлексмит,негосеисповиједанекиБлексмиткојије
увластивишихсила,добрихилилоших, аникако сепри
томнеможеутврдитичијиглассекадчује.Усвакомслуча
јуонниуједномтренуткунијесебиједнак,негојестално
кривоклетник.

***

Исповијестјежанрсадугомтрадицијом,обичнозамишљен
иостваренкаочврста, кохерентна структура, саисповјед
никомуулозисувереногвладаранадистином.Дабиостао
владарсвојеисповијести,несмијеучинитиништачимеби
довеоупитањесвојлегитимитет.Међутим,акопритомже
либитииискрен,аискреностјеаприорнообећанаусвакој
исповијести, он нужно мора пристати на недослиједност.
Најчешће је случај да исповједник жели апсолутну власт
надзначењем,алиуистовријемеидаискреносткојујеобе
ћаоизгледанеупитно.Утомслучајуискреностпостајепра
занпојам,нештоштоуправомсмислуријечиинепостоји.
Она јеонда самодиоопште структуреисповијестии још
један елемент свеобухватне телеологије, њен најснажнији
дио.Собзиромнато,уопштенеизненађујенеповјерењеи
нетрпељивостпремаисповијестиупостмодерни.

Подстмодернистичка теорија изнова промишља писање,
текст,аутора,језик,показујућидаауторкојипишеиисказни
субјекатутекстукојимуувећојилимањојмјерикореспон
диранисуникадаапсолутнивладарисмислатекста,негода
јејединиправивладарјезик.Тојеусловилоиновначинчи
тањатекстова.Такојеупостмодерни„раскринкан”ииска
знисубјектисповијестикоји,обећавајућиискреност,насто
јидакаженесвеосеби,негосамооноштомунећеугрозити
статус.Притом,нијеурађеноништавишедоокретањаје
зика,јединогсредствакојимјеисповједникмогаодафунк
ционализујесвојуискреност,противњега.Заправо,језикје
увијеквећпротивњега,аупостмодернистичкојтеоријисе
настојиуказатинамјестанакојимасепотказивачкаснага
језикаманифестује.Онајетоликоснажнаданинајчвршће
обећањеискреностинећепроћипоредње;увијекћепока
затидазасвојаобећањаисповједникникаданемапокриће.

Овдје разматрана Деридина запажања о исповијести (а и
његови увиди о језику који се не тичу уско исповијести),
безексплицитногполемичкогтона,почивајунапретпостав
ционемогућностификсирањазначењаисповијестиу јед
нојтачкикојабибилауједноителосисповијести.Посред
ноДеридапоручује да је сваки апсолутистичкинастројен
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исповједникпукиконструкт,итоврлолабав,усвакомтре
нуткукривоклетникпотказанодсвогјезика.

Много експцлицитнија полемика са дугом традицијомис
повијести и великом популарношћу овог жанра, коју ду
гује управо оном концепту апсолутистички настројеног
исповједника који носимаску скрушеногпокајника,може
се примјетити кодПекића у анализираној приповијеци (и
есеју).ЊеговисповједникБлексмит,којисепозиванавише
силеитимегарантујезасвојуискреност,накрајуисповије
стипостајекривоклетник.Исповједниковидентитетостаје
сасвимупитан,ањеговаисповијесткривоклетство,сакоје
годстранедасечита,собзиромнатодајеструктураиспо
вијестиосталаотворенаиданијесведенадокраја.

МјестонакомсесустичуДеридинотеоретисање,итонад
сопственом исповијешћу, и Пекићева (књижевна) пракса
јесте виђење исповијести као обећања искрености које се
никаданеможеиспунити,каокривоклетства.Акојеиспо
вијестоличењепарадокса,акозаистинуњеногзначењане
могугарантоватиниискреностникохерентностнакојесе
позива,јерсунедостижне,постављасепитање,гдјетреба
трагатизаистиномњеногзначења,односнопостојилионо
уопште.

Довођењемупитањетелеолошкогконцептаисповијестии
прихватањем искрености само као дијела те телеологије,
неможе се другачије до негативно одговорити на питање
оистини значењеисповијести.Међутим, сасвимбинеис
правнобилорећидатеистиненема.Онасамонијеједин
ствена.Апоретичностисповиједнематрице,којасекаота
квауочаватекупостмодерни35,самаодсебенедозвољава
свођењезначења.Уисповијестисеувијекприсуствуједисе
минацији,акосеонасхватикао„разградњасвакогцелови
тогсмисланасвојазначењакаонаделовенакојесе,пак,не
можесвести–врстанепрекиднеигреизмеђуцелиненеког
смислаимноштвањеговихзначења”.36Пекићевприповје
дачизоквирнепричеуовдјеанализиранојприповијециис
тичеда јеприча,чији јеонредактор/приређивач,заправо,
једанисповиједнипалимпсест.Тонезначидаћесеиспод
првогслојаисповијестипронаћиправозначење.Дајетако
онбигасаопштио,анебисеизвињаваоизначењедокога

35Ваљанакрајунапоменутидасетерминпостмодерна,односнопостмо
дернизам,користиосвевријемекаоознакаизапостструктуралистич
кутеоријуипостмодернистичкукњижевнупродукцију,какосеобично
називају,збогњиховихмеђусобнихпреклапањаирадипрактичностиу
употребитермина.

36Milić,N.нав.дјело,стр.87.



166

ЈЕЛЕНА Н. ТОДОРОВИЋ

једошаоскриваорадивластитебезбиједности.Врлоочит
парадоксуБлексмитовојисповијестиненудитумачуосло
нацзабилокаквутезуоистинињеногзначења,негојеона
палимпсестбезникададокучивогпрвогслоја,којибибио
прави,дакле,истинит.

Недокучивостистинеисповијестинијемождазадовољава
јућерјешењеинијенештоштобисекадајеначелноријеч
оистиниукњижевностимоглосаодобравањемприхватити
(акосестварипосматрајуизуглакњижевности).Али,јесте
једина алтернативапретенциозномпретендовањуна апсо
лутнумоћнадзначењемкојајеособенателеолошкојиспо
вијести.Нападна таквуисповијест иинсистирањенану
жнојпарадоксалностиисповијести,акоонажелиидаљеда
останеисповијест,анедасепретвориунекаквурачуницу,
нијесаморелативизовањеистинекњижевности,акоукрај
њојинстанцимождајестеито,негојеипокушајспречава
њасвођењаистинекњижевностиуједнутачкуипокушаја
успостављањамонополанадистиномпомоћуконструисане
искрености.
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PERJURYASTHECURSEOFCONFESSION:TRUTH
PROBLEMINLITERATUREFROMTHEPERSPECTIVE

OFPOSTMODERNCONFESSION

Abstract

The paper deals with the problem of truth in literature from the
perspective of the postmodern confession. It tries to analyse the
authenticitymodelof truth in literature, that is, toshow theproblem
of the honesty category in the genre that takes honesty as its basic
assumption.Thepostmodernprocessofmakingthetruthinliterature
relativehasnotbypassedsincerityasthepledgeoftruthinliterature;
therefore theattentionhasbeengivenparticularly to thepostmodern
insights into these questions. Although the theory and the literary
artisticpracticeinthepostmodernperioddonotofferdefinitesolutions,
theyclearlyshow,due to itsnature,all theweaknessesof themodel
of truth in literature, like this one.On the other hand,what ismore
importanthere, they resist anyattempt to establish the completeness
ofmeaningandthemonopolyoverthetruthinliterature.Postmodern
attitude towards the truth in the confession is viewed in relation to
thetheoryofdeconstructionbyJacquesDerridaandinrelationtothe
storyOtisak srca na zidu(Heart Print on the Wall)byBorislavPekić,
fromhisstorycollectionNovi Jerusalim(New Jerusalem),aswellas
inrelationtoexplicitattitudesoftheseauthorstowardsthetruthinthe

genreofconfession.

Keywords: Truth, literature, confession, postmodernism, Pekić
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НОРМА,КЊИЖЕВНИЦЕИ
ИСТИНА

Сажетак: Исти на и про блем ње ног утвр ђи ва ња глав на су пи та ња 
у фи ло зо фи ји, а у ме то до ло ги ји на у ке има ју јед ну од су штин ских 
уло га. На ла же ње чи ње ни ца по ма же  утвр ђи ва њу исти не, оно ус
по ста вља тач ност су до ва и уна пре ђу је зна ње. Као род но при ви ле
го ва на гру па, му шкар ци по се ду ју моћ кон тро ле име но ва ња, опи си
ва ња, озна ча ва ња и обе ле жа ва ња вред но сти, ути чу ћи на ствар
ност срп ске кул ту ре, исто ри је, обра зо ва ња и на у ке. У слу ча је ви ма 
од ре ђи ва ња зна ча ја књи жев ни ца ра ди се углав ном о ис кри вље ној 
сли ци ствар но сти. Су до ви кон струк то ра ин сти ту ци о на ли зо ва
ног, јав ног зна ња ни су би ли уте ме ље ни на ме то до ло ги ји на уч ног 
ис тра жи ва ња. Глав ни циљ у овом члан ку је сте кла си фи ко ва ти и 
об ја сни ти раз ли чи те по ступ ке не га тив ног обе ле жа ва ња и мар ги
на ли зо ва ња срп ских же напи са ца из дру ге по ло ви не 19. и са по чет
ка 20. ве ка од стра не глав них ин тер пре та тив них ау то ри те та.

Кључнеречи: ка нон, по у зда ност зна ња, ин тер пре та тив ни ау то
ри те ти, пол, род, кул ту ра 

Ако је твој ум ве зан за твог го спо да ра, не мо жеш да ми слиш као 
ин те лек ту а лац, већ са мо као след бе ник или слу га. У по за ди ни тво
је ми сли оста је свест да не смеш да на љу тиш, већ да мо раш да  

удо во љиш.

ЕдвардСаид1

1 But if your eye is on your pa tron, you can not think as an in tel lec tual, but 
only as a di ci ple or acolyte. In the bac kof your mind the re is the tho ught that 
you must ple a se and not dis ple a se. – Said,E.(1996)Re pre sen ta ti ons of the 
Intellec tual,NewYork:VintageBooks,p.119.
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Увод у про блем2

Појам„маргинализација”[marginalization]потичеизенгле
скогјезикаиозначавалоцирањенечега,некога,некегрупеу
просторкојијебеззначаја,утицајаимоћи.Феминисткиње
неразумејумаргиналностсамокаостигматизованупозици
јужена,већнајвишекаоместоотпора,којејесуштинскоза
подређене, експлоатисанеипоробљенељуде.3То јеместо
могућности откривања моћи жена, али и једне другачије,
ућуткане историје. Такође, то је и могућа потврда прису
стванеадекватнихметоданаучника,чијидуплистандардиу
оцењивањувредностиделааутораразличитихполоваоси
гуравајутрајнумаргинализацијуауторкама,перпетуирајући
непромењенстатусженскесферекултуре,којаостајеизван
националног,културногиобразовногканона.4Натајначин
самаакадемијапостајерепресиванпросторкојиконтроли
ше,цензуришеидисциплинскиорганизујечитање,спреча
вајућипротокслободнекритичкемисли,каоиунапређива
њеплуралногзнања.

У историји српске књижевности механизам маргинализа
цијекњижевница је сложен,необухвата самоискључива
њеизанемаривањекњижевностикојусуписалежене,већ
производи низ различитих начина дисквалификовања или
обезвређивања рада књижевница, али и истраживача који
супроучавалииобјављивалиоригиналнаделакњижевница
икритичкестудијеоњима.Унекимслучајевимакњижев
ницесуописанепосебнимјезиком,којимсесједнестране
деградирастатусњиховогауторства,асдругестранепот
цењује и унижавањихова књижевност, обележава као не
вреднаилимањевреднауодносунакњижевнике.Збогтога
суусвестибројнихгенерацијаљудимоглебитиутискиване

2 Овај раднастао јенаконизлагањананаучномскупу „Језик, књижев
ност,маргинализација”одржаногнаФилозофскомфакултетууНишу,
2526.априла2013.године.

3 Атрибуцијаепистемолошкепредностисоцијалноугроженихгрупаније
феминистичкиизум,већидејановихлевичаракојаједошласадругим
таласомфеминизма.Детаљнијеотомевидети:BatAmi,B.(1993)Mar
ginalityandEpistemicPrivilege,in:Fe mi nist Epi ste mo lo gi es,ур.Alcoff,L.
andPotterE.,NewYork:Routledge,p.83100;Hooks,B. ( 1990)Choo
singtheMarginasaSpaceofRadicalOpeningin:hooksb. Year ning: Ra ce, 
Gen der, and Cul tu ral Po li tics, Boston:SouthEndPress,p.145155;Code,
L. (1991),What Can She Know: Fe mi nist The ory and the Con struc tion of 
Know led ge,NewYork:CornellUniversityPress; Мoi,T. (2007)Sek su al
na/tek stu al na po li ti ka: fe mi ni stič ka knji žev na te o ri ja, prevela Grdešić,M.
Zagreb:AGM.

4 Russ,J.(1997)‘Anomalousness’and‘Aesthetics’fromHowtoSupressWo
men’sWriting, in:Fe mi nisms: An ant ho logy of Li te rary The ory and cri ti
cism,ур.Warhol,R.andPriceHerndl,D.,NewBrunswickNewJersey:Rut
gersUniversityPress,p.97115.
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превасходно идеје о мањој интелектуалној и креативној
способностижена,иако суоне, каоимушкарци, значајно
доприносиле изградњи националног наратива и другачије
културненорме.

Проучавањекњижевнихделасрпскихписацаиздругепо
ловине19.векаисапочетка20.векастаројенештовише
одстогодина.Одпрвихисторијановијесрпскекњижевно
сти,међутим,доскорашњихпубликацијатаквеврсте,однос
историчараакадемских професора премаженамаписцима
можедасеоценикаонепромењенонегативан.Удаљемраду
представићунеколикотаквихненаучнихинтерпретативних
иевалуацијскихстратегија.

Ис кљу чи ва ње мно го број них књи жев ни ца из  
ка но на ни је пра ти ло до ка зи ва ње од су ства  

вред но сти њи хо вих књи жев них де ла;  
не га тив не оце не ни су пот кре пље не ар гу мен ти ма

Кодисторичараипоетичарасрпскекњижевностиуглавном
изостајеаргументацијакојомсукњижевницедисквалифи
кованеизсфересрпскекултуре.Уместоелаборацијечесто
налазимо само негативну оцену, која појачава утисак тен
денциозног става. 5 У ретким случајевима нешто обимни
јегобразложења,аргументипредставникаакадемскенорме
садржесексизам,илитрадиционалнестереотипеополним
улогама.6Упоменутимпубликацијаманалазесеинетачни
описи дела ауторки, при чему у оба случаја формулације
представника академске норме одражавају патријархални
образац културе. На пример, мемоари Станке Глишићеве,
једне од првих и веома значајних професионалних учите
љица,преводитељкиикњижевницанесадржеописживота
њеногбрата,канонизованогписцаМилованаГлишићака

5 Упоредити:Деретић,Ј.(2004)Исто ри ја срп ске књи жев но сти,Београд:
Просвета.Палавестра,П.(1995)Исто ри ја мо дер не срп ске књи жев но
сти Злат но до ба 18921918,СКЗ:Београд.Иванић,Д.(1996)Срп ски 
ре а ли зам,НовиСад:Матицасрпска.Иванић,Д.иВукићевић,Д.(2007)
Ка по е ти ци срп ског ре а ли зма,Београд:Заводзауџбенике.

6 Видети:Иванић,Д.(1991)СабранаделаДрагеГавриловићуЛе то пис 
Ма ти це срп ске,НовиСад,447:157159;Упоредитиса:Tomić,S.(2008)
DragaGavrilović (18541917), theFirstSerbianFemaleNovelist: theOld
andNewInterpretations,Ser bian Stu di es,Vol.22,No.2,р.167189.Виде
ти,такође,и:Томић,С.МушкенормеипутописиЈеленеЈ.Димитрије
вић.у:Кул ту ра, род, гра ђан ски ста тус,ур.Духачек,Г.иЛончаревић,
К.(2012)Београд:Факултетполитичкихнаука,Центарзастудијерода
и политике, стр. 156175; зборник је део пројекта „Родна равноправ
ностикултураграђанскогстатуса:историјскаитеоријскаутемељења
уСрбији”(47021)Министарствапросвете,наукеитехнолошкогразвоја
РепубликеСрбије.
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котврдиДеретић,већописпро фе си о нал ног на прет каједне
же не.ПремаИванићевојтврдњи,класиксрпскогреализма
ЛазаК.Лазаревићусвојихдеветобјављенихпричаописи
вао је „хармоничност породице”, постављајући очеве као
„пожељне/доминантне”ауторитетедруштва.Доказивоје,а
исамочитањеЛазаревићевихпричаоткривадасупородице
растуренеитрагичне,дасуочевиреткоукључениликови
причаипритомекрајњенегативнопредстављени,башкао
штојеи једнаодЛазаревићевихкључнихженскихликова
дуговременанеадекватнотумаченаодстраненизагенера
цијаинтерпретативненорме.7

Искључитиженску сферу културе,женске ликове на при
мер, или негирати допринос књижевница у историји срп
скекњижевностизначиготовоистоштоиизбрисатиихиз
културе, образовања и науке. Жене су, попут мушкараца,
билеактивнеградитељкесрпскекултуреидруштва,очему
сведоче бројне публикације различитог обимаиз прошло
сти,којесутакођеосталепрећутане (илицензурисане?)у
званичним историјама и приручницима. Једна од таквих
значајнијихкњигајеСрп ки ња, укојојсусамекњижевнице
оставиледрагоценасведочанстваосвомстваралаштву,али
иоманипулативнимстратегијамаписаца,уредника,крити
чараиакадемскихпрофесорапремаженамаписцима.8 

Може се уочити постојање непрекидне  тенденције да
сеауторкенеукључујууканонадасетонепоткрепљује
адекватним студијамадоказима о непостојању естетских
или културних вредности књижевности коју су те жене
писале.Коддоминантнихинтерпретативнихпредставника,
дакле,немабиблиографскихјединицакојебиоснажилеод
говорностистраживањаиоправдалеповерењеупоузданост
ирелевантностнегативногоцењивањаделааутораженског
пола.

Размотримо следеће примере. Јован Скерлић (18771914),
угледни академски професор, књижевни критичар, исто
ричар српске књижевности није поменуо ни једну од

7 Упоредити:Деретић,Ј.(2004)Исто ри ја срп ске књи жев но сти,Београд:
Просвета,стр.812иГлишићева,С.(1933)Мо је успо ме не,Београд:СКЗ.
Такође,упоредитиИванић,Д.(1996)Срп ски ре а ли зам.НовиСад:Мати
цасрпска,стр.83,Иванић,Д.иВукићевић,Д.(2007)Ка по е ти ци срп
ског ре а ли зма,Београд:Заводзауџбенике,стр.183,Tomić, S.(2009)A
NewUnderstandingofLazaK.Lazarević’sStoryToMatinswithFatherfor
theFirstTimeandOneHundredYearsoftheInterpretativeNorm,translated
byKosaraGavrilovićandVišeslavSimić,Ser bian Stu di es, Sla vi ca Pu blis
hers,Bloomington,Indiana,USA,23(2):VIIXIII,p.181318.

8 Срп ки ња ње зин жи вот и рад, ње зин кул тур ни раз ви так и ње зи на на род
на умјет ност до да нас(1913),уредилесрпскекњижевнице,Сарајево:
ДобротворнаЗадругаСрпкињаИришкиња.



172

СВЕТЛАНА Е. ТОМИЋ

учитељицакњижевницаудваиздањасвојеИсто ри је но ве 
срп ске књи жев но сти(1912,1914)иакосуонепопрвипуту
историјисрпскекултуресвојомбројношћупрекинуледоми
нацијумушкарацаписаца,асвојомкњижевношћунастојале
да еманципују и либерализују српску културу.9Скерлић о
њимаизгледанијеписаоупосебнимчланцимапремда су
онеактивнообјављивалесвојаделазавремењеговогака
демскограда.Овеучитељицекњижевницеињиховирадо
виморалисуСкерлићубитипознати,јерјеуправоон,као
једанод„најглавнијихлистовасрпских”хвалионовосадски
Ја вор–листгдесуонеобјављивалесвојерадове,проширу
јућисвојделокруграда,штоимсеутадашњемјавномдис
курсуиначеоштрозамерало.10 

УслучајучетирикњижевницекојејеСкерлићпрвипутувео
усрпску„новију”историјуможедасезапазиследеће.Овом
историчару је стало да нагласи како само „неке” од наве
денихауторки„показујустварнекњижевнеспособности”.11 
Кадасетаоценабољеразмотри,увиђаседаодчетирипо
менутих књижевница, Јован Скерлић „стварне књижевне
способности”употпуностиибеззадршкеприписујесамо
једној од њих, пе сни ки њи ДанициМарковић. На овај на
чин,Скерлићнеодузимакњижевницама само способност
креирањаприча(илињиховинтелектуалнокреативноима
гинарнииизражајнипотенцијал),већимусуштиниоспо
равамогућностучествовањауизградњинационалногнара
тива,штозначиимогућностмењањанационалногмодела
културе.

Убрзимитакођекраткимпотезима,ЈованСкерлићјеоце
ниопрозуИсидореСекулићиМилицеЈанковић.Чинисе,
оноликоколикојенастојаодаумањиуметничкуиинтелек
туалнувредностпрозеИсидореСекулић,толикојеуздигао
делоМилицеЈанковић.ЗаСкерлића,интелектуализампрозе
ИсидореСекулићјебио„сув”и„неразумљив”.12Обемаау
торкамаСкерлић,пак,оштрозамера„субјективизам”,који

9 Томић,С.(2012)Ти по ло ги ја књи жев них ју на ка и ју на ки ња у про зи срп
ског ре а ли зма из род не пер спек ти ве,Филозофскифакултет:НовиСад,
докторскадисертација.

10Томић,С.Штазначипроучаватиженеписцеизпрошлости?уВа ло ри за
ци ја раз ли ка:збо р ник ра до ва са на уч ног ску па о Дра ги Га ври ло вић (1854
1917), ур.Томић,С. (2013),Београд:Алтера:Мултинационалнифонд
културе,стр.31.

11Скерлић,Ј.(2009)Исто ри ја но ве срп ске књи жев но сти.Београд:Учи
тељскифакултет дигиталноиздањеАнтологијасрпскекњижевности,
стр.388,www.ask.rs

12Скерлић,Ј.(2009)Исто ри ја но ве срп ске књи жев но сти.Београд:Учи
тељскифакултет; дигиталноиздањеАнтологија српскекњижевности,
стр.389.
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иначе хвали код песникињеДаницеМарковић.13 Какви су
Скерлићевикритеријуми?Икакав то тачно субјективизам
сметаСкерлићукадагауслучајудвејуауторкиодбацује,а
услучајуједнеблагосиља?ДалијеСкерлићевставпрема
субјективизмууделимамушкарацаписаца,напримерБо
рисаваСтанковића(којегСкерлићосетнохвалиуправозбог
„великепоезијесвогасрца”),сасвимистиилиразличитод
онихкодкњижевница?14Укојојмеријеовдеречодуплим
стандардима?Овипроблемитекчекајунадетаљнеанализе.

ЈованДеретић(19342002),академскипрофесориистори
чарсрпскекњижевности,одбројнихучитељицакњижевни
цаусвојојИсто ри ји срп ске књи жев но стиуделићу једне
реченицепомињесамоДрагуГавриловић,првусрпскупри
поведачицуиромансијерку,сврставајућијеугрупуписаца
од „претежно локалног значаја”.15 Ако не грешим, не по
стојиДеретићевтекстукојем једоказан„локалнизначај”
књижевностиДрагеГавриловић.Затосеможемоупитатина
основучега јеДеретићзакључиодаовуауторкутребаде
валвиратинатајначин.Безикакветемељнеаргументације
Деретић одузима вредност књижевном стваралаштву дру
гихжена:„ДокјеXIXвекдаонеколикопесникиња(Еуста
хија Арсић, Јулијана Радивојевић,Милица Стојадиновић
Српкиња, Драга Дејановић), од којих ниједна није много
значилаусвомвремену,дотлејеукњижевностиXXстоле
ћаженскостварањеусталномуспону.”16Јошвишесумњеу
адекватностДеретићевихтврдњидоносерадовиистражи
вачаукојимаједоказанизванреданзначајнекиходпомену
тихкњижевница,напримерЕустахијеАрсићилиМилице
СтојадиновићСрпкиње.17  

Интригантан је пример академског професора и исто
ричара Душана Иванића. И док у мање доступном и
слабије познатом тексту18, Иванић помиње имена неких

13Скерлић,Ј.(2009)Исто ри ја но ве срп ске књи жев но сти.Београд:Учи
тељскифакултет дигиталноиздањеАнтологијасрпскекњижевности,
стр.372.

14Скерлић,Ј.(2009)Исто ри ја но ве срп ске књи жев но сти.Београд:Учи
тељскифакултет; дигиталноиздањеАнтологија српскекњижевности,
стр.377.

15Деретић,Ј.(2004)Исто ри ја срп ске књи жев но сти,Београд:Просвета,
стр.823.

16Деретић,Ј.(2004)Исто ри ја срп ске књи жев но сти,Београд:Просвета,
стр.1083.

17Миланков, В. (2001) Еу ста хи ја пл.Ар сић, Нови Сад: Аурора; Гикић
Петровић, Р. (2010)Жи вот и књи жев но де ло Ми ли це Сто ја ди но вић 
Срп ки ње,НовиСад:Дневник.

18Иванић,Д.(1991)СабранаделаДрагеГавриловићуЛе то пис Ма ти це 
срп ске,НовиСад.447:стр.157159.
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књижевница, оне су изостављене у његовим каснијим
радовима, укључујућиифакултетскеуџбенике, кључне за
српскукултуруиобразовање.19Заштоуједномтаквомтек
сту,уједнојјединојреченици,Иванићнастојидауспоста
ви традицију српских женаписаца (од Драге Гавриловић
доМилицеЈанковић)аискључујејеиизостављаудругим
монографијамаакадемскимуџбеницима?Какојемогућеда
историчараипоетичарасрпскогреализманакрају20.каои
напочетку21.века,послетоликоубедљивихфеминистич
кихстудија,каоистудијакултурнеисторијеипостколони
јалнекритике,незанимајуауторкекојесусе,каоноваполи
тичкаикултурнаелита,првипутјавилеуономвременукоје
Иванићкаоакадемскиспецијалистапроучава?

Већ сам на примерима анализе односа представника ака
демскенормепремапрозиДрагеГавриловић,другимучите
љицамакњижевницамаукљученимубосанскохерцеговачке
листове,посебнои„женскиброј”мостарскеЗоре,путопи
симаЈеленеЈ.ДимитријевићипрозиМилкеГргурове,дока
заларазличитеврстенеадекватнихприступаразличитихге
нерацијасрпскеинтерпретативнекњижевненорме.Усвим
тимрадовиманијебеззначајаувиђањедајенормаодузела
књижевницама управо онај значај који се аргументовано
можеоценитикаоизузетанупољусрпскекултуре,полити
кеиобразовања.Резултатиистраживањаакадемскихпракси
недајудовољноубедљивихразлогадасеверуједаћеуна
редновремебитизначајноизмењенодноспремакњижев
ницама.ТакосеизновауверавамоутврдњеЏонаГилорија
(JohnGuillory)дајеуниверзитетинституцијакојарепроду
кујестаренационалнематрице,подстичућидруштвенене
једнакостинеправилномрасподеломкултурногкапитала.20

Исто ри ча ри књи жев но сти иг но ри са ли су 
релевант не исто риј ске до га ђа је

Додатнопроблематичнимможедасеучинитоштојенега
тиванодносносилацакултурнонаучнеиобразовненорме
премаженамаписцимабиоудруженсаигнорисањемреле
вантнихисторијскихдогађаја,којисетичу,например,уво
ђењазаконаовишемобразовањужена,илипроцесакојије
коренитопромениодруштвенополитичкистатусжена.Ти
новифакторибацајудругачијесветлонаоназнањакојасу
цеоједанвекбилапредстављенакаоистина.Какосеиспо

19Иванић,Д.(1996)Срп ски ре а ли зам,НовиСад:Матицасрпска;Иванић,
Д.иВукићевић,Д.(2007)Ка по е ти ци срп ског ре а ли зма,Београд:Завод
зауџбенике.

20Guillory,J.(1994)Cul tu ral Ca pi tal. The Pro blem of Li te rary Ca non For ma
tion,ChicagoandLondon:TheUniversityofChicagoPress,р.54.
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ставило,тазнањасубилапогрешна,учвршћиваласунезна
њеистереотипномишљење–данисмоималидугутради
цију књижевница и да се бројност женаписаца повећала
текудругојполовини20.века.

Упоредосатимигнорисањемтекаојеипроцеспрећуткива
њаизапостављањаједнепосебнекултурнереволуцијекоја
јенаступилауправо сапочецимавишегобразовањажена.
Нормасетакођенијебавилапитањемдискриминацијеже
написаца,којеједуговремена,иличитавједанвек(од1844.
до1946,тј.упериодутрајањаСрпскогграђанскогзаконика),
условљаваоправниположајженаусрпскомдруштву.Непо
штовањекултурног,уметничког,научноградаженапратило
јеинституционалноодбијањедасепризнапостојање,улога
изначајједнедругачијеженскеинтелектуалнеелите,којаје
почеладасеизграђујеудругојполовини19.векауправоса
првимучитељицамакњижевницама.21Такојенастајаоспе
цифичанманипулацијскиконгломерат–цензуре,редукције,
индоктринације имистификације (премда ова листаможе
битиидужа)којимсепроизводионетачнизбирчињеница.
Акоузтознамодасусекњижевненовинеовихпрвихучи
тељицакњижевницатицалеполитикесрпскекњижевности,
критике њеног патријархалног модела, и креирања једне
еманципованеилибералнекултурнепротивтеже,моженам
мождабитијаснијаприродатенденциознихпоступакапред
ставниканорме.

Укљу чи ти са мо ма ли број књи жев ни ца и  
не аде кват но их пред ста ви ти – као ле пе же не 

или одбој не усе де ли це 

Пређимонадругуврстуненаучнихстратегијааутораофи
цијелнихисторијаипоетикасрпскекњижевности.Кадасу
само неке од веома бројних ауторки укључене у историје
ипоетикесрпскекњижевности,описиоценањиховогде
лапредстављенисуиизведенинанеадекватанначин.Као
најнепримеренијимогу да се издвоје наглашавање одлика
физичкогизгледаауторкииистицањењиховогбрачногста
тусакаорелевантнечињеницезаисторијукњижевностии
књижевнукритику.

Уистраживањукњижевнихвредностидетаљикојисетичу
физичкогизгледаписацанисуоцењеникаорелевантниили
корисниподаци,паипакЈованДеретићјепонављаоСкер
лићевуопчињеностлепотомМилицеСтојадиновићСрпки

21Томић,С.(2012)Ти по ло ги ја књи жев них ју на ка и ју на ки ња у про зи срп
ског ре а ли зма из род не пер спек ти ве,Филозофскифакултет:НовиСад,
докторскадисертација.
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њеиистакаојењенпривлачанфизичкиизглед:„Одушеви
ла је савременикекако својомпоезијомтакоинеобичном
лепотом”.Занимљиво једаДеретићсамо јошкодЊегоша
наглашавафизичкулепоту(„горостаснесвакидашњелепо
те”),алијенеузимакаорелевантнучињеницууописивању
културноисторијскогзначајакњижевника.22 

Одмахпоштојеодузеосвуоригиналностивредностпрози
ЈеленеЈ.Димитријевић,Скерлићпажњуусмераванадруге
двеауторке,наИсидоруСекулићиМилицуЈанковић,које
одређујекао„девојке”.23Небиуовомебилоништачуднода
сенерадиоисторијикњижевности,илиинституционализо
ванојпубликацији.МожесеприметитидаСкерлићниједног
писцамушкарца није дефинисао помоћу брачног статуса.
Скерлић,дакле,књижевникенијепредстављаокао„момке”
или„неожењенемушкарце”.ТребасеупитатизаштоСкер
лић1914.годинедефинишеоведвеауторкекаодевојкекада
утовремеоненисууранојмладости,већзрелости.Исидо
раСекулићтадаима37,аМилицаЈанковић33године.Дали
сеизаовогСкерлићевогначинапредстављањакријутипич
нопатријархални,деградирајућиначиниописивањажена?
Видетидевојкуувремекадајеоназрелаженазначиоспори
тијојпоседовањефизичке,интелектуалнеиекономске,или
једномречју–друштвенезрелости.Истовремено,садруге
стране,такавописможедасадржиСкерлићевподсмехнеу
датимженама,којинијебионепознатњеговимсавремени
цама.Присетимосе,наовомместубезкоментара,сећања
које је о својим академскимпрофесорима и критичарима,
сачувалакњижевницаиистакнутагимназијскапрофесорка
Катарина Богдановић, управо поводом Исидоре Секулић.
ГоворећиоЈовануСкерлићуиБогдануПоповићу,Катарина
Богдановићнијепропустилаприликудаистакне:

Али мо рам при зна ти да ми се ни ка ко ни је сви де ло што су 
се он [Јован Скерлић] и Бог дан По по вић увек не ка ко с под
сме хом од но си ли пре ма Иси до ри. Иси до ра и ја смо би ле дру
гари це, а пре да ва ле смо у ис тој шко ли, Дру гој жен ској....
Би ла је до ста згод на, али стра хо ви то не срећ на же на. Увек 
ми се чи ни ло да би мо гла да бу де иде ал на су пру га и до ма
ћица, али му шкар ци су бе жа ли од ње, ваљ да за то што је 
би ла ису ви ше уче на. То јој је те шко па да ло.24 

22Деретић,Ј.(2004)Исто ри ја срп ске књи жев но сти,Београд:Просвета,
стр.708.и621.

23Скерлић,Ј.(2009)Исто ри ја но ве срп ске књи жев но сти.Београд:Учи
тељскифакултет; дигиталноиздањеАнтологија српскекњижевности,
стр.389390.

24БогдановићК.(1986)Иза бра ни жи вот. Днев ни ци, есе ји, сту ди је и кри
ти ке,избор,редакцијаипредговорНиколић,М,Крагујевац:Књижев
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Дру ги дис кри ми на торни чи ни о ци пред ста вља ња 
књи жев ни ца: обим и је зик ана ли зе

Уочљиверазликеуприступуинтерпретативнихауторитета
премаженама писцима ињиховим делима тичу се обима
аналитичкепажњеијезика.Докделимамушкарацаписаца
ЈованСкерлићредовнопосвећујевеликодушнупажњу,на
стојећидадетаљнопредставињиховадела,услучајукњи
жевница Скерлић је телеграфски шкрт на речима, што је
стратегијакојућекаснијепримењиватиосталиауторитети.
Уисторијамаипоетикамасрпскекњижевностиауторке,да
кле,нећедобитинеколикоаналитичнихстранаприказакао
аутори,већунајбољемслучајуједанпасус,амногочешће
једну реченицу или само један део реченице. Таква недо
вољностможе бити у вези са невољношћу историчара да
пишуоженамаауторима.

Посебнo je питање језикa представника интерпретативне
норме. Тај језик код Скерлића претендује на сферу науч
ногизраза,али,чинисе,неодмичемногодаљеодсексизма.
Како је наглашавала Дебора Камерон (Deborah Cameron),
сексистички језик није тек именовање стварности из јед
не,мушкеперспективе,већјетовишеструкфеномен,који
преузима различитеформе у различитим представљачким
праксама, које имају своје историје и особености.25 Када
Скерлићзареч„књижевник”користисинониме„писац“и
„приповедач”,оннеодвајањиховзначајандруштвениста
тусодвисокогпоштовањатихкултурнихпосланика.Дру
гачијеСкерлићпоступакадапишеокњижевницама.Оних
именујекао„женекојепишу”,сугеришућидаулазеупоље
културекојејеексклузивноприпадалосамомушкарцима.26 
Скерлићевебољеивеће(великодушнијеиблагоглагољиви
је)оценекојејеупутиоделимамушкарацаписацамогуда
серазумејуиуекономскомконтексту.Историчареваподр
шкадоносилајемушкарцимаписцимапревластукултури,
алијеподразумевалаистабилностнатржиштукњига.

Код других представника норме такође се могу примети
тидуплистандарди.Ако јеаутор монографијеосрпском
реализму посвећивао пажњу писцима мушког пола које
је оценио као другоразредне, иста аналитичка пажња ни

никлуб„КатаринаБогдановић”иНароднабиблиотека„ВукКараџић”, 
стр.15.

25Cameron,D.Whyisalanguageafeministissue?,in:The fe mi nist Cri ti que of 
Lan gu a ge: A Re a der,ed.Cameron,D.(2005),Routledge,p.11.

26Скерлић,Ј.(2009)Исто ри ја но ве срп ске књи жев но сти.Београд:Учи
тељскифакултет; дигиталноиздањеАнтологија српскекњижевности,
стр.384,387,388.
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језаступљенаикодаутораженскогполакојимајеодређен
исти,„другоразредни”статус.27 

Из о ста вља ње по да та ка о  
јав ним ус пе си ма књи жев ни ца

Посебнастратегијапредставникаакадемскенорметичесе
изостављања важних података о признањима и наградама
којесукњижевницестеклеодстранезначајнихинституција.
Доминантниинтерпретативнипредставницинисунапоми
њалидасукњижевницеизпрошлостибилерадочитанеау
торке.Никоодовдепоменутихисторичараненаводидасу
књижевницеизпрошлостизасвојакњижевнаделадобијале
наградеМатицесрпске(МилеваСимићзадрамуРет ка сре
ћа1900,ЈеленаЈ.ДимитријевићзароманНо ве1912).Уред
ништвоЛе то пи са Ма ти це срп ске јеуказалопосебнучаст
ДанициБандић, јер јој једрамуЕман ци по ва на објавилоу
свомлисту1895.године.

Представницинорменисуписалиотомедасуауторке(ве
ћинањихбилесуучитељицекњижевнице)којесубилеза
ступљенеу„женскомброју”мостарскеЗо реиз1899.биле
„таданајпопуларнијежененаперу”,што је истакла једна
одуредница алманахаСрпкињa, ЈелицаБеловићБернаџи
ковска.28Видели смокако јеСкерлићолакопрешаопреко
изузетнерецепцијекојујеЈеленаЈ.Димтиријевићималаод
странечитатељки.ЗаДрагуГавриловићиМилкуГругуро
ву такође постоје подаци да су биле радо читане и веома
поштоване ауторке свог времена. Тако се изнова утврђује
истина да историчари нису представљали књижевну про
шлост,већсурадијебилиписциисторија.29

Не пот пу но на во ђе ње об ја вље них де ла књи жев
ни ца и из о ста вља ње њи хо вих пре во да  

на стра не је зи ке

Нажалост,ово јечестапраксасрпскихисторичара.Ако је
Скерлић наводио унеколико потпуније листе књижевних
радоважена,другисубилисклониредукцији,цензуриили

27DetaljnijeotomevidetiTomić,S.(2009) ANewUnderstandingofLazaK.
Lazarević’sStoryToMatinswithFatherfortheFirstTimeandOneHundred
YearsoftheInterpretativeNorm,Ser bian Stu di es,23(2),р.190.

28БеловићБернаджиковска,Ј.(1913)Пријатељиженскогобразовања.Ар
кадијеВарађанин,у:Срп ки ња ње зин жи вот и рад, ње зин кул тур ни раз
ви так и ње зи на на род на умјет ност до да нас.Сарајево:Добротворна
ЗадругаСрпкињаИришкиња,стр.26.

29WhiteH(2010) The Fic tion of Nar ra ti ve: Es says on Hi story, Li te ra tu re, and 
The ory 19572007,Baltimore:TheJohnHopkinsUniversityPress,стр.x.
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мистификацијикњижевноисторијскихчињеница.30 Затоне
требадачудиштосеунајновијемпрегледуисторијесрп
скекњижевностидомаћихауторанаенглескомјезикунала
зибезначајанбројсрпскихауторкиизпрошлости. 31Сасвим
супротнасликастварностипредстављенајекодиностране
историчарке.32Оовојпарадоксалној тенденцији „савреме
не“српскеакадемскенормекаумањењуицензурисањуин
формацијаокњижевницамасапочетка20.векауновијевре
меписалајепољскасрбисткињаМагдаленаКох.33Проблем
једаклешири,односисеинакњижевницеиз19.века.34

Модификовано са оп шта ва ње да је родна озна ка  
ау тор ства сред ство дис кри ми на тор не  

ди стри бу ци је вред но сног  си сте ма 

Преобликовани сексистички судови налазе се и у оцени
прозепрвесрпскеприповедачицеиромансијерке,ДрагеГа
вриловић.УмалопознатојрецензијиСа бра них де ла Дра ге 
Га ври ло вић, које је у две књиге приредио ВладимирМи
ланков,35ИванићнаглашавадајеДрагаГавриловић„писац
маргиналневриједности”,ипризнајејојзанимљивостсамо
акосеразматра„уисторијисрпскеженскепрозе,доосамде

30Деретић,Ј.(2004)Исто ри ја срп ске књи жев но сти,Београд:Просвета;
ПалавестраП. (1968)ПриповедачкикругмостарскеЗоре,у:Зо ра, по
ча сни број,Мостар;ПалавестраП. (1971)Приповедачкикругмостар
скеЗоре.у:То ко ви тра ди ци је,НовиСад:Матица српска;Палавестра
П.(1995)Исто ри ја мо дер не срп ске књи жев но сти  Злат но до ба 1892
1918,Београд:СКЗ.Иванић,Д.(1988)За бав нопо уч на пе ри о ди ка срп
ског ре а ли зма: Ја вор и Стра жи ло во,НовиСад:Матицасрпска;Иванић
Д.(1991)СабранаделаДрагеГавриловић,Ле то пис Ма ти це срп ске,Но
виСад,447,стр.157159.Иванић,Д.(1996)Срп ски ре а ли зам,НовиСад:
Матицасрпска;Иванић,Д.иВукићевић,Д.(2007)Ка по е ти ци срп ског 
ре а ли зма,Београд:Заводзауџбенике.

31Samardžija,S.,JuhasGerogijevska,Lj.,Ivanić,D.,Palavestra,P.iPantić,M.
(2011)A Short Hi story of Ser bian Li te ra tu re/Samardžija,S.[etal.];transla
tedbyLevkovBulat,B.;translationeditedbyKoljević,S.;proofreadersMa
jar,R.andPaunović,Z.Belgrade:SerbianPENcentre,NoviSadArtprint.

32Hawkesworth,C.(2000)Vo i ces in the Sha dows: Wo men and Ver bal Art in 
Ser bia and Bo snia,NewYork–Budapest:CEUPress.

33Koch,M.(2007)....kiedy do jr ze jemy ja ko kul tu ra... Twor czosc pi sa rek serb
skich na poc zat ku XX wi e ku (ka nongen regen der),Wroclaw:Wydawnictwo
UniversytetuWroclawskiego.

34Tomić,S. (2008)DragaGavrilović (18541917), theFirstSerbianFemale
Novelist:theOldandNewInterpretations.Ser bian Stu di es,Vol.22,No.2,p.
167189.Томић,С.(2012)МушкенормеипутописиЈеленеЈ.Димитри
јевић.уКул ту ра, род, гра ђан ски ста тус,ур.ДухачекГ.иЛончаревић
К,Београд:Факултетполитичкихнаука,Центарзастудијеродаиполи
тике,стр.156175.

35Гавриловић,Д.(1990)Са бра на де ла,ур.Миланков,В.Кикинда:Књи
жевназаједницаКикинде.
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сетихгодинаXIXвијека”поштоје„сасвимријеткаукњи
жевнојштампи”.36 

У посебном чланку подробно сам анализирала помену
те  стратегије,37 а овдежелимда појасним јошнеке дета
ље.УсвојојрецензијиИванићдодељујеауторкинегативни
вредноснисуд–маргиналност,необразлажућигаадекватно.
Он јој дозвољава занимљивост, али  само уколико се она
разматра са другим женским писцима. Ако се зна да у
канонусрпскогреализманепостојекњижевнице,теакосе
прихватисугестијаовогисторичарадаДрагаГавриловићева
може бити занимљива само у „историји српске женске
прозе,доосамдесетихгодинаXIXвијека“,онданијетешко
закључитидасеродаутораделапојављујекаопотенцијални
критеријум искључивања. То, међутим, даље имплицира
да је сфера женског стваралаштва одсутна из културне
производње, што оставља последице на образовање
популације.Практично,културностваралаштвополанације
сеодбацујенаидеолошкојматрици.38

Ако је Драга Гавриловић до 80их година 19. века појава
„сасвимријеткаукњижевнојштампи”,штојетачно,јерје
првасрпскаприповедачицаипрвасрпскаромансијерка,уз
тоиизразитополемичнаи оригинална, то запредставни
кеинтерпретативненормеизгледанијемогаобитидовољан
разлогдасењенаделапажљивијепроучеиадекватнијеоце
не. Навођење имена неколико књижевница из прошлости
такођенијепостаоподстицајдасереконструишенеканова,
поузданијаипотпунијаисторијасрпскекњижевности,која
укључујеимушкарцеиженеписцеакоњиховаделадопри
носекултурномкапиталу.

Исто вре ме на ма ни пу ла ци ја,  
ми сти фи ка ци ја и оп струк ци ја ис тра жи ва ња и 

об ја вљи ва ња књижев них де ла же на

Стратегије из ове групе обухватају праксу односа према
другим истраживачима или приређивачима дела књижев
ница.Засадасамнашладокументарниматеријалвезанза
опструкцијупроменемаргинализованогместаДрагеГаври
ловићусрпскојкултури,науци,образовању.Умеснојезато

36Иванић,Д. (1991)Сабрана делаДраге Гавриловић,Ле то пис Ма ти це 
срп ске,НовиСад.447,стр.159.

37Tomić, S. (2008) Draga Gavrilović (18541917), the First Serbian Fe
maleNovelist: theOld andNew Interpretations,Ser bian Stu di es,Vol. 22, 
No.2,p.167189.

38Mill, J.S. (1988)The Subjection of Women, ed.Okin,S.M. Indianapolis,
Cambridge:HackettPublishingCompany,p.89.
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поставитии питање зашто се то чини.Какву то опасност
Драга Гавриловић представља за српску културу, науку и
образовање?Подсетимосе,најпре,дајеурецензијиодпре
судногзначајадонетаоценададелаДрагеГавриловићмогу
бити„занимљива”самоугетоизиранојгрупиженаписаца,
којенепостојеуканону.Уистомтексту,књижевностДра
геГавриловићдефинисанаје(премаранијеуспостављеној,
Деретићевојформули)каокултуролошкило кал на,илине
прихватљивазаканон,којијеконципиранодкултуролошког
центра,тј.мушкарацаписаца.Али,садасетакултуролошка
маргиналностДрагеГавриловићвезујеификсиранаге о ло
кал ност.ЗначајДрагеГавриловићдефинишесекаомогућ,
алисамоугеографскомсмислу,каозавичајнобитанзаСрп
скуЦрњу,илиродноместотекњижевнице,оно,дакле,не
можебитиважнозасрпскукултурууопште.

Но,стварсенезаустављанатоме.Приметићемодаседе
валвираиистраживачки,приређивачкиииздавачкинапор
ВладимираМиланковакојисесводинагеолокалну,марги
налну,тј.„завичајнолокалну”суштину.Додатно,Миланко
ву се замерапреношење „издавачког статуса”жениписцу
„одмаргиналневредности”итоувремекада„толикиброј
[нашихпрвихписаца]јошувијекнемаприкупљенаниглав
на,камолицјелокупнадјела”.39 

Тако је исход борбе два ауторитета – „локалног” (Влади
мирМиланков)иметрополизованогиливрховног (Душан
Иванић),постаоунапредпознатпремдајеизвеснарукавица
двобојабаченамождавећуреченицамадругачијегупозо
рења,које јеВладимирМиланковнаписаонакрајутекста
свог„Предговора”СабранихделаДрагеГавриловић.40Ми
ланковљеваопоменаодносиласенаод го вор ност(прошлих
ибудућих)истраживача.Кадајете1990.годинеМиланков
упозораваодасуИванићевеповршнеоценеоДрагиГаври
ловићиз1988.годинебилеусловљенечитањемсамоједног
мањегделањеногопуса,41Миланковнасјеупућиваодапра
тимокакваћесеврстаистраживачкеодговорностипоказати
кадапредсобомбудемоималимногообимнијискупкњи
жевнихрадовапрвесрпскеприповедачицеиромансијерке.

39Иванић,Д. (1991)Сабрана делаДраге Гавриловић,Ле то пис Ма ти це 
срп ске,НовиСад.447,стр.159.

40Миланков,В.(1990)ДрагаГавриловић.Дра га Га ври ло вић Са бра на де
ла, Пе сме, При по вет ке,првакњига,ур.Миланков,В.,Кикинда:Књи
жевназаједницаКикинде,.стр.12.

41Иванић,Д.(1988)За бав нопо уч на пе ри о ди ка срп ског ре а ли зма: Ја вор и 
Стра жи ло во,НовиСад:Матицасрпска,стр.227228.
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Но,уовојсложенојмаргинализацијиједнекњижевнице,мо
ждајенајманипулативнијастратегијаонанова,којавезује
претходнедвемаргинализаторскестратегијеауторкеипри
ређивачањених сабраних дела за рад научног подмлатка.
Тако,поштојеДрагаГавриловићмаргиналназасрпскукул
туру,следидајеонаосуђенадабудемаргиналнаизасрп
скунауку,збогчегасумојадаљаделовањапосталаинтер
венционистичка.42Удругимпубликацијама,сазнаћемодаје
докторанткињамасугерисананепотребностилиневажност
бављењаделимаДрагеГавриловић,јерсуњенаСа бра на де
лаплодзанесењакаилистраснезагрејаности.Усвојојдок
торскојдисертацијиЈаснаБаланје,насрећу,забележиласу
кобоваквихмишљења.43Измеђуопцијебитиинтелектуалац
који сумња и бити покоран ђак лојалан ауторитету, Балан
је изабрала прву страну.Нова, другачија сведочанства, из
2012. године,долазеод једнедругедокторанткиње.УБи
блиотециСрпскеЦрње„ЂураЈакшић”сачуванјевидеоза
писсанаучногскупаоДрагиГавриловић,одржаног4.јуна
2012.уСрпскојЦрњи,гдејеједнаодучесницаизјавилада
неможедамислидругачијеодсвогменторакојисматрада
прозаДрагеГавриловићнеможедауђеуканонзатоштоје
феминистичка.

ТачноједајепрозаДрагеГавриловићнескривенофемини
стичкаили,акоћемојошпрецизније–хуманистичка.Њен
најдрагоценијиинајиновативнијидоприносјестекритичка
иполемичкаизградњасрпскепрозекојаомогућавачитаоци
мадасесуочисамитовимаилажимаоодносусрпскогдру
штвапремаженама.ПрозаДрагеГавриловићмењапоглед
намикроимакронивоесрпскогдруштва,критичкизагова

42Tomić,S. (2008)DragaGavrilović (18541917), theFirstSerbianFemale
Novelist: theOldandNewInterpretations, in:For got ten Ser bian Thin kers 
–Cur rent Re le van ce, специјални темат, гостујућа уредница prof. Jelena
Bogdanović,EastCarolinaUniversity,Ser bian Stu di es,Vol.22,No.2,167
189http://www.serbianstudies.org/publications/pdf/SS_Vol%2022_2008_
No %202.pdfТомић,С.ур.(2013)Ва ло ри за ци ја раз ли ка:збо р ник ра до ва 
са на уч ног ску па о Дра ги Га ври ло вић (18541917),Београд:Алтера:Мул
тинационалнифондкултуре;Томић,С.(2013)Богисвештеници:осуда
икритикаизтачкегледиштаженскихликова,у:Ре ли ги ја у огле да лу књи
жев но сти,ур.АлександарПрњатиТијанаПарезановић,Београд:Алфа
универзитет,90104;Tomić,S.(2011)TheFirstSerbianFemaleTeachers
andWriters:TheirRoleinEmancipationofSerbianSociety,in:Ser bian Wo
men and the Pu blic Sphe re: 18501950,специјалнитемат,гостујућеуред
ницеprof.AnnaNovakov,SaintMary’sCollegeofCaliforniaandSvetlana
Tomić,AlfaUniversityBelgrade(Ser bian Stu di es,  Sla vi ca Pu blis hers,Bloo
mington,Indiana,USA,Vol.25,No.1,2011[2013]),pp.5779.)http://www.
serbianstudies.org/publications/pdf/SS_Vol%2025_2011_No %201.pdf

43Балан Ј. (2004)Дис курс жен ског ли ка у срп ском ре а ли стич ком ро ма
ну,Београд:ФилолошкифакултетУниверзитетауБеограду,докторска 
дисертација.
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рапроменупатријархалногмоделадруштва јерпроизводи
терорупородициибраку,школству,свештенству,књижев
ностиили–културиуопште.

Наведени неадекватни поступци академске праксе могу
да се разумеју каомизогини.У првом реду ти вишестру
конегативнисудовинисупроистеклиизпажљивогчитања
ипрофесионалног,методолошкиприхватљивогдоказивања
невредностиделаженаписаца.Затонасчекатемељноис
питивањеистинауинституционализованом,јавномзнању.
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THENORM,WOMENWRITERSANDTHETRUTH

Abstract

In this paper the author classifies and explains some of numerous
examples of marginalisation of significant Serbian female authors
fromthesecondhalfofthe19thcenturyandthebeginningofthe20th
century - Milica Stojadinović Srpkinja, Draga Gavrilović, Mileva
Simić,DanicaBandić,MilkaGrgurova, Jelena J.Dimitrijević.Their
workswerenegativelyevaluatedbythedominantintepreters,academic
professors and the historians of Serbian literature. Contrary to
expectationstheircriticismwasnotsupportedbyreasoning.Historians
alsoignoredrelevanthistoricalevents.Totoacknowledgeafewfemale
authorsmeanttopresenttheminadequately,mainlyasbeautifulwomen
or spinsters. Some other discriminatory facts in presenting female
writerswere connectedwith the length of analyses, attitude and the
language.Thedominantinterpretersusuallynamedincompletelistof
womenauthors’works,regularlyomittingtheirtranslatedpieces.There
wasevenanopenstatementthattheauthor’sgenderwasastartingpoint
forattributingdiscriminatoryvaluestomaleorfemaleauthors,infavor
ofthemaleones.Asoneofthemostmanipulativestrategies,onecan
pointouttheobstructionstoresearchandpublishingofwomenauthors.

Keywords: canon, reliability of knowledge, interpretative authority, 
gender, culture
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ФО И СЛУШКИЊИНАПРИЧА: 
СТАРЕИНОВЕИСТИНЕ У
ПРОЗИЏ.М.КУЦИЈАИ 

М.ЕТВУД
Сажетак: Осла ња ју ћи се на ви ђе ње Ми ше ла Фу коа у кри тич ком 
есе ју „Шта је аутор?”, у овом ра ду се ана ли зи ра из чи је пер спек
ти ве и из угла ко је књи жев не ори јен та ци је, иде о ло ги је и исти не 
се об ли ку је на ра ци ја у ро ма ни ма Фо Џ. М. Ку ци ја и Слу шки њи на 
при ча М. Етвуд. Ови са вре ме ни на став ци при че о Ро бин со ну Кру
соу и слу шки њи Ва ли из Би бли је на ста ли су услед не схва тљи вих 
или не до ре че них де ло ва у ори ги нал ним тек сто ви ма, и пре фи гу ри
са ни су ка ко из угла ауто ра као по је дин ца, та ко и са ста но ви шта 
ак ту ел них исти на у кул ту ри и књи жев но сти. Услед им пли цит них 
и екс пли цит них кри ти ка им пе ри јал не и па три јар хал не иде о ло ги је, 
оба ро ма на на по чет ку упу ћу ју на фе ми ни стич ки дис курс. Ме ђу
тим, по је ди не сце не и лич но сти ука зу ју на пре и спи ти ва ње исти на 
из пост ко ло ни јал не, као и пост фе ми ни стич ке пер спек ти ве. По ред 
мо гућ но сти да се исти на ис так не из раз ли чи тих аспе ка та, у ра ду 
се ис пи ту је ка ко ауто ри по ме ну тих ро ма на у сво јим тек сто ви ма 
про бле ма ти зу ју и дру ге (не)исти не у књи жев но сти и кул ту ри, у 
про шло сти и са да шњо сти.

Кључнеречи: Фо, Слу шки њи на при ча, Ми шел Фу ко, пост мо дер
ни зам, фе ми ни зам, пост ко ло ни ја ли зам

Укритичком есеју „Шта је аутор?”,МишелФуко (Michel
Foucault) говорида јепозиција књижевникаи самогкњи
жевногделапроменљиваиподложнаразличитимутицајима

МАЈА ЋУК
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идругачијимистинамаприликомстварањаитумачења.По
менутимислилацтврдида:

„функција аутора” је ускоповезана саправнимиин
ституционалнимсистемимакојипрописују,одлучујуи
одређујуграницедискурса;онанепостојиуистојфор
миусвимдискурсима,засвавремена,усвакојкултури;
онаниједефинисанаспонтанимприписивањемтекста
његовом ствараоцу, већ низом прецизних сложених
процедура;онасенеодноси,чистои једноставно,на
стварногпојединцаколикоистовременоподстичераз
личитамишљењаинизсубјективнихпозицијакојеби
појединциизвеснекласемоглидазаузимају.1

Поменутеоколностиувезисаписањемиинтерпретацијом
књижевногделаизносесе,усличнојформи,уроманимаФо 
Џ.М.КуцијаиСлу шки њи на при чаМ.Етвуд.Уобапоменута
романасеговориосумњиуистинитостиисправнотума
чењезаписаногидоводисеупитањекоје,конкретно,по
менутепричеиспричао,тј.далијеупитањуфеминистич
ки,постфеминистички,постмодерниилипостколонијални 
дискурсиисти на.

Концептистинеиверодостојностиунутаркњижевнихтек
стоваауторрада„Штајеаутор?”доводиусумњупомиња
њемчињеницеда јеписање „подложно заборавуи сузби
јању”,2 „скривеним значењима”3 и „непотпунимсадржаји
ма”.4Фукопокушавадаодгонетнедалијеиуколикојмери
ауторподстрекачилиспроводилацизвеснеидеологијеиу
каквомсуодносустваралацтекстаисамтекст,тј.накоји
начин„текстнедвосмисленоуказујенафигурукојајеизван
иодкојепотиче”.5

Стога, овај мислилац коментарише одговорност и улогу
аутораувезисапорукамаизтекста,значајипотребудасе
знакојеписацодређеногделаимогућностдасеауторство
излажира.Званичноименовањеиистицањеауторанијеувек
билонужно,какотврдиФуко,јер„чакиуоквирунашеци
вилизације,истеврстетекстованисуувекзахтевалиауторе;
било је време када су ови текстови које сад зовемо ‘књи
жевним’(приче,народнеприче,еповиитрагедијебилипри

1 Foucault,M.„Whatisanauthor?,’’inThe Norton Anthology of Theory and 
Criticism,ed.Leitch,V.B.(2001),NewYork:W.W.Norton&CompanyLtd,
p.1631.

2 Исто,стр.1625.
3 Исто,стр.1625.
4 Исто,стр.1625.
5 Исто,стр.1628.
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хваћени,прослеђивани,ицењенибезпостављањапитањау
везисаидентитетомаутора”.6Какосеизносиураду„Које
аутор?”, занимљиво једа„изговоренимречимаикњигама
сеприписујуправиаутори,којинисумитолошкииливажне
религиознефигуре,самокадаауторпостанепредметказне
икадсеуизвесномсмислуњеговдискурссматракобним”.7

Фуконеговорисамооауторимакаотворцимакњижевних
дела, већ посвећује пажњу и концепту стваралаца који су
„покретачи дискурзивних пракси”8 под које сврстава кла
сичне писце (Хомера, Аристотела), као и Црквене очеве.
Каои у случајуЕнРедклиф,иницијатора готског романа,
наведене као пример аутора чија функција „превазила
зиграницењенограда”,9делатностпоменутихстваралаца
посталајемерилоуодносунакојесепроцењујевредност
и истина потоњих књижевних пракси и „семе” из кога се
производе сличне варијације истог текста у различитим
временским равнима. Те нове верзије канонизованог пра 
текста подстичу „ти недопуњени простори који су зама
скираниизостављањемилисакривениуобиљулажногко
је наводи на погрешан закључак”.10Поновно исписивање,
односно префигурисање оригиналног текста, по Фукоу,
јесте „упечатљиво и неопходно средство трансформиса
њадискурзивнепраксе”,11односносмењивањаразличитих
истинитихперспективаудругачијимвременскимоквирима.

РоманиФоиСлу шки њи на при часуверзијевећпредставље
нихнаратива,адаптиранеизуглаактуелнихтумачењакњи
жевностииидеологијаитехникакојесетренутносматрају
истинитим.Удуху савременихпроучавања књижевности,
Куци дестабилизује класичанмит о Робинсону иПетку у
књижевности, доводећи јунакињуСузан Бартон уњихово
друштвонаострву,идорађујеимењаДефоовупричу та
коштоРобинсонумиренаброду, аСузаниПеткоодлазе
саострвауЕнглеску,гдепротагонистароманаубрзопоста
јесамаутороригиналногтекста,ДанијелДефо. Јунакињи
Етвудове,наконштосујесуровоодвојилиодмужаЛукeи
ћеркице,уновом,екстремистичкомрежимудржавеГалад,
бивадодељенаслужбаСлушкиње,односноженеобученеод
странеТетакаиодређенедарађадецувишимдруштвеним
слојевима,наликнаулогуЈаковљевеиРахиљинеслушкиње

6 Исто,стр.1628.
7 Исто,стр.1628.
8 Исто,стр.1628.
9 Исто,стр.1632.
10Исто,стр.1634.
11Исто,стр.1634.



190

МАЈА ЋУК

ВалеизБи бли је,накојусескрећепажњау једномодтри
епиграфанапочеткуромана.Међутим,упоменутимрома
нимасенесумњасамоуистинитостперспективеизкојеје
причаиспричана,већседоводеупитањеидругеистинеу
оригиналномтекстуинаративуДанијелаДефоаиБи бли је.

КаоштоФредовицаразматраисти не изБи бли јеугаладском
режимууромануСлу шки њи на при ча,каоштоћемовидети,
СузанБартонпреиспитујеКрусоовуперцепцијуживотана
острвуињеговдоживљајреалностикоја гаокружује,ње
гове „тако разнолике и тако опречне”12 приче у којима он
„вишеинезнапоузданоштајеистинааштауобразиља”.13 
УњеговојпричиотомекакојеПеткоизгубиојезиксенуде
различитатумачења,удухуФукооветеорије:

„‘Мождамеђутрговцимаробљем,којисуМаври,језик
важизапосластицу’,рече.‘Илиимјемождадојадило
даслушајуПетковожалобнозавијање,даниноћ.Мо
ждасухтелидагаспречедаикадиспричасвојупричу:
којеон,гдемуједом,какоседогодилодагазаробе.
Мождасуодсецалијезиксвакомљудождерукогаухва
те,заказну.Какоћемоикадзнатиистину?”14

ДајућиСузанБартонмогућностдаизженскеперспективе
испричапричуоРобинсонуКрусоу,Куциуводиобрисефе
министичкетеоријеусвојроманиновинекојенисупостоја
леуписмуДанијелаДефоауромануРо бин сон Кру со.Речи
капетанаброда,којиизбављаСузаниПеткасаострва,на
воденапомисаодаћенарацијауромануупотпуностибити
изложенаизфеминистичкеперспективе:‘Требалобидату
причуставитенапапирипонудитејекњижарима’,уверавао
меје–‘Коликојемениузнању,нашнародјошнијеимао
женског бродоломника. То ће узбуркати духове’.15 Сузан,
односно„госпођаКрусо”,16намећесекаосавремена,боља
и значајнија верзија канонизованог бродоломника и аутор
другачије верзије приче о Крусоу.Међутим, иако је Кру
соумронабродуиСузанупорнопокушавадапружинову
исти нуипрекројипричуоњеговомострвуиПеткуизфе
министичкеперспективе,онаувиђадајенемоћнаидасеза
помоћ,ипак,мораобратититворцуоригиналногнаратива.

Занимљиво је даКуци улива сумњу у извеснимделовима
текстадалијеовухероину„убацио”унаративоРобинсону

12Kuci,Dž.M.(2004)Fo,Beograd:Paidea,стр.910.
13Исто,стр.910.
14Исто,стр.17.
15Kuci,Dž.M.нав.дело,стр.29.
16Исто,стр.31.
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узнакподршкефеминистичкетеорије,или,оповргавањаи
исмејавањапоменутеоријентације.Напојединимместима
уроманусезапитамодалиједоминантнијафеминистичка
илипостфеминистичкаисти наикојезначењејенајприхва
тљивије, с обзиромна тода се романможедоживетикао
„метафикционалнаалегоријазасамосхватањесмисларома
наодстранечиталаца”.17

ИзвеснаСузанинаразмишљањаиобрасцепонашањаКуци
представља на подсмешљив начин, критикујући жене као
ћудљива бића, променљивог расположења: „Док сам била
наострвучезнуласамсамодабудемнегдедругдеили,реч
јукојусамтадакористила,дабудемспасена.Алисадсеу
менибудичежњакојамезатиченеспремну.Склопимочии
душаменапушта,летиизнадкућаиулица,шумаипашња
ка,натрагунашстаридом,Крусоовимој.Нећетеразумети
овучежњу,послесвегаштосамнаписалаодосадинашег
тамошњегживота”.18Докјебиланаострву,Сузанјежудела
заживотомуЕнглеској,асадакадаиматуприлику,чезнеза
старимнавикамаидоживљајима.Оваквацртакарактераи
Сузанинанедоследностоспоравањенкредибилитетаутора
иверодостојносттврдњиуњеномнаративу.

Иакоизфеминистичкогфокусакритикујепатријархалнии
империјалнидискурсиисти нуКрусоанаострву,самаСу
занБартонвременомпопримаодлике„угњетача”уодносу
наПетка,тј.странекојанастојиданаметнесвојобразацпо
нашањаи своју истину као јединуприхватљиву.Тако она
симболично почиње да личи на „колонизатора“, коме се
Петко,„колонизовани”,одупирећутањем.

Став„колонизатора”према„колонизованом”Сузаноткрива
већнапочеткуромана,приликомборавканаострву,гдесе
згражаванадПетковим„недостатком”:„ДотадсамоПетко
вомживотуразмишљалаколикоиоживотунекогпсаили
билокојеприглупе звери–паимање, јер грозила сам се
његовесакатостикојамејетераладагаизгнамизмислии
дасетрзамкадмисеприближи”.19СупериоранодносСузан
премаПеткуињенаувереностдазнаштајенајбољезањега
присутнисуиприликомСузаниногдоласканабродиодла
скасаострва:„МојезалагањезаПеткауродилојеплодом.
Јошједнагрупаморнараупућенајенаобалуподзаповедни

17Caracciolo, M. J. M. Coetzee’s „Foe’’ and the embodiment of meaning,
19 April 2013, Academia. edu,  http://www.academia.edu/757701/J._M._
Coetzees_Foe_and_the_Embodiment_of_Meaning‘’ametafictionalallegory
forthereader’smakingsenseofthenovelitself’’

18Исто,стр.36.
19Исто,стр.23.
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штвомтрећегофицира,снаређењемданипоштонеповреде
Петка, који је убог приглупи створ, већ да учинешта год
јенужнодагаукрцајунаброд”.20Кулминацијаидаљераз
откривање Сузаниног идентитета „колонизатора” одигра
васеуЕнглеској,гдеонанаметљивопокушаваданавикне
Петкадајењенслуга,иуживауверзијиженскогКрусоа:

„Сад,Петко,ра ди!”,кажем,исклонимсеустрану.Гле
дајира ди:тосумидвеглавнеречизаПеткаимного
штоштањимапостижем.Страховитјетопад,знам,из
слободенаострвугдејепочитавданмогаодаскита,
трагазаптичјим јајимаиловирибукопљем,уколико
дужностнијезваланатерасе.Но,ваљдајебољедасе
научикориснимпословиманегодаод јутрадомрака
лежисамуподруму,докмусепоглавимотајукозна
каквемисли?”21.

Такавимперијалистичкидискурсиисти на,гдеСузан,аутор
„новог”наратива оКрусоу, настоји да себепредстави као
избављачаипросветитеља,протежеседокрајаромана.

УромануФо,Куциунеколиконаврата говориочињени
циданиједовољнодајеизвеснатврдња,околност,дискурс
илитумачењеистинитосамопосеби,већ јенеопходнода
сеонопредочинаваљанначинкаоистинито,захваљујући
одговарајућимтехникамаилитриковима„аутора”.Какока
петанбродаобјашњаваСузан:

„‘Оуметностинемогудасудим,поштосамобичанпо
морац’,речекапетанСмит;‘алибудитесигурни,књи
жарићевећунајмитинекогададотеравашупричу,па
богамиидајојдодамалобоје’.‘Нећупристатинина
каквелажи,’рекох.Капетансеосмехну.‘Утомесевећ
небихпоуздаоуњих’рече:‘онитргујукњигама,ане
истином.’”22 

Штавише,такве„дотеране”,ачестоиупотпуностиизобли
ченеисти не,какоудоменукњижевности,такоиудругим
сферама,користесекаосредствоманипулацијеиодавања
лажногутисказарадодређенихциљева.Међутим,иакосе
напочеткуроманабунипротив„улепшавањаистине”речи
ма,каоштосмосеуверилиупретходномцитату,Сузанка
снијепризнаједасвојомпричомнежелидапомогнеПетку,
већдаречимастекнемоћнадњим:„Усебипонављамкако
сПеткомпричамдабихгаобразовањемизвуклаизмрака
и тишине.Но,дали је тако?Бивакаткаддамедобрена

20Исто,стр.29.
21Исто,стр.40.
22Исто,стр.29.
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мере издају и онда ми речи служе само као најкраћи пут
да гаподредим својој вољи.23Даби својуистинуистакла
каонедвосмисленотачну,Сузаноповргавабилочијудругу
верзијуистине:

„Петко, рачунала сам,можда и не знашта значи реч
исти на; но ипак, ако моја слика покрене сећања на
истину,његовпогледмораобисебарначасзамаглити;
јернијелисправомреченодасуочиогледалодуше?”24

Оспоравањедру гихистинаитежњадасевладаиконтроли
шеизуглајед неистинеприсутнојеиуромануСлу шки њи на 
при ча.ДоксеуромануФопоновоисписујепричаоРобин
сонуКрусоу,упрвомделуроманаСлу шки њи на при часеиз
другачијегуглапредстављапозицијадревнихслушкињаиз
Би бли је.Удругомделуроманасе,увидуепилогаподнази
вом„ИсторијскебелешкеоСлу шки њи ној при чи”,деценија
макаснијенаједномНаучномскупуанализиратранскрипт
Фредовицинеисповестиодстранеједногпрофесора.

Каошто јеречено,МаргаретЕтвудуромануСлу шки њи на 
при ча пародира и исписује на другачији начин исти ну у
везисабиблијскомпричомоЈакову,Рахиљи,ЛијииРахи
љинојслушкињиВали.АврамовунукиИсаковсинЈаков,
услед несрећних околности доспева код ујакаЛабана, где
склападоговордаседамгодинаради,апотоможенињегову
кћерРахиљу.УјакЛабангаобмањујенаданвенчањаиЈа
ковбивапринуђендасенајпреожениРахиљиномсестром
Лијом.НесрећаРахиљепродубљујесеубраку,јернеможе
даподаринаследника,папримењујеза кон ота ца,покоме
женанероткињаможедадоведемужуслушкињудасањим
затруднииусвојињенодете.

Анализирајући положај слушкиња како у Би бли ји, тако и
уромануСлу шки њи на при ча,ДраганаМарковићзакључу
једајепостојањепоменутебиблијскеслушкињеВале,која
рађадете заРахиљу, дефинисано „њеномулогомслушки
њеисвиосталиаспектињеногбитисањаостајунепознати.
Њенеречииречиоњојизванулогеслушкињаникадани
су изречене”.25Међутим,МаргаретЕтвуд конструишеВа
лину перспективу и исти ну и повезује је са друштвено
политичком ситуацијом и позицијом жене у америчком

23Исто,стр.43.
24Исто,стр.49.
25Marković, D. (2009) Narativni postupci u romanima Margaret Etvud,

мagistarskirad,Filološkifakultet,UniverzitetuBeogradu,Beograd,стр.72.
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друштвуосамдесетихгодинадвадесетогвека26идодељује
јојимеФредовица(Offred).

Крозимеглавнепротагонисткињесепоказујењенбезизла
заниподређенположај,јерубуквалномпреводуонозначи
„она која припада заповедникуФреду”, као и „понуђена”
(offered)и„погрешносхваћена”(offread).ПоредФредови
цеуулозиВале,симболичнуулогуЈаковапреузимаЗапо
ведникФред,доксеупозицијиРахиљеналазиСеренаЏој,
Заповедниковасупруга.

КаоштонапочеткуроманаФопричаоРобинсонутечеиз
перспективепатријархалногиимперијалистичкогдискурса
ДанијелаДефоа,уромануСлу шки њи на при чацелогалад
ско друштво функционише по патријархалним начелима
Би бли је,прилагођенихитумаченихизискривљенеперспек
тиверепресивногрежима.Свакокобипокушаодасеоду
препрописимабиобипогубљенилибинестао.Слушкиње
иосталиподређенипојединцисуредовноморалидапри
суствујупотреснимиупозоравајућимјавнимпогубљењима
побуњеника.

Међутим,никоме,нарочитонеСлушкињама,нијебилоомо
гућеноданаправеувидуБи бли ју самеипровередалисе
у томтексту тако тврдиидали јеоправданода сена тај
начинпоступаудруштву,јер:„Библијаседржизакључана,
каоштосенекадчајдржаозакључан,да јепослуганеби
украла.Тојезапаљиваматерија:кознаштабисмосњомна
правиликадбисмојеседочепали?Онћенамчитатиизње,
алијесамичитатинеможемо”.27Причеиисти нуоБиблији 
контролише Заповедник, као што је и аутор ско пра во на
причуиисти нуопустомострвуиПетку,предоласкаСу
зан,поседоваоКрусо.

Фредовицасе,каоСузанБартон,иликаоПетко,можедо
живетикаоједнаодмаргинализованихличностикојасилом
приликанеможедаконтролишесвојживот.Међутим,по
путСузанБартон, онамислидаима контролунад својом
нарацијом:„Акојеовосамоприча,ондамогудаутичемна
крај”.28КаоиКуцијевајунакиња,иФредовицаизносисвоју
перспективупотлаченежене,жељнедадођеупоседсред
ствапрекокогабимогладасеизрази:

26Види:Bouson,J.B.(1993)Brutal Choreographies: Oppositional Strategies 
and Narrative Designs in the Novels of Margaret Atwood,Amherst: The
UniversityofMassachusettsPress,p.46.

27Atvud,M.(2006)Sluškinjina priča,Beograd:Laguna,str.100.
28Atvud,M.нав.дело,стр.52.
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„Оловкаумојимпрстимајечулна,готовожива,осећам
њенумоћ,моћречисадржанихуњој.Оловкајезавист,
реклабиТеткаЛидија,цитирајући још једанмотоиз
Центраиупозоравајућинасдаизбегавамотаквепред
мете.Ибилисууправу, јесте завист.Већсамостога
што је држим, осећам завист. Завидим Заповеднику
нањеговојоловци. Још једнастваркојубиххтелада
украдем.”29

УскраћивањеправаженамадачитајуипишуудржавиГа
лад показује чињеницу колико се речи сматрају за моћно
оружје и средство контролеи колики утицај имају аутори
текстовакојисечитајуипоштујууизвеснојепохи.Овакво
мишљењеизносиБруксБусонсматрајућидаФредовицина
нарацијатакођеуказујена„очајничкужељудазадржинеки
облик контроле”,30 да кроз разговор самогућим читаоцем
подарисвомживотуизвеснозначењеипренесесвојуисти
нуоисторијскомпериодуукомејеживела.

Међутим,занимљивоједасеФредовицанаодређенимме
стима„поиграва”саонимакојимаприча,упућујућинаједну
верзијудогађајасвевреме,аондаизјави„Тосамизмисли
ла.Нијесетакодесило.Евоштаседесило.31Натајначин,
веродостојносткакоњене,такоисвакеиспричанепричесе
дестабилизује.СамаФредовицазакључује:

„Немогућејепричуиспричатитачноонакокакосеод
играла, јер речи никад не могу бити прецизне, увек
моранештодасеизостави,превишеједелова,страна,
унакрснихтокова,нијанси;превишегестова,којимогу
значитиовоилионо,превишеобликакојисенемогу
докрајаописати,превишеарома,уваздухуилинајези
ку,прелазнихбоја,превише.”32

Дакле, Фредовицина прича представља само селективну
и адаптирану реконструкцију догађаја извесног аутора, о
чемупишеМишелФуко.

Teжња да се, попут Сузан Бартон у односу наПетка, ре
чимаманипулише,иакосетврдидасенатајначинпома
же изманипулисаном, пресликава се на улогуТетака, које
Слушкињама пуштају „поучне” и упозоравајуће филмове
о„Нежени”,пренегобудудодељенеилипослатеизвесном
Заповеднику:

29Исто,стр.203.
30Bouson,J.B.нав.дело,стр.149.„desperatedesiretoretainsomesenseof

control.’’
31Atvud,M.нав.дело,стр.283.
32Исто,стр.148.
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„Понекадби,додуше,ТеткаЛидијапустилаоноштоје
зваладокументарнифилмоНежени.Замислите,рече
ТеткаЛидија, како су траћиле време, а требало је да
раденештокорисно.Уоновреме,Неженесуувектра
ћилевреме.Подстицалисуихнато.Владаимједавала
новацдауправотораде.Незаборавите,некењихове
идеје биле су прилично сувисле, наставила је надме
нимауторитативнимтономособекојајеупозицијида
суди.”33

Занимљиво је да контроверзна улога Тетака у галадском
друштвунаводикритичаредапосумњајудалијеСлу шки
њи на при ча феминистичкироман.Иакоприпадајуженском
полу,ТеткесубезосећајнепремаСлушкињамаи„играјуак
тивнуулогуусексуалноморобљавањуСлушкињаодстране
државе”,34какотврдиБруксБусон,такоданаизвестанна
чинпредстављајуженскивидекстремизма.Оваквовиђење
подржаваиФионаТолан,сматрајућидасеуподтекстуро
мананалазиблагаосудафеминистичкихначелаида„тетка
Лидијанајбољепредстављаовајделимичнитријумффеми
нистичкихзалагања”.35

СузанБартонуромануФотакођеможепредстављати„де
лимични тријумф” феминистичке оријентације, јер, иако
наизгледимасвемогућностидасеискажеипунуслободу
дапише,она,ипак,неуспевадасвојупричузабележисама,
већсеутомнастојањуослањанаДефоаиПетка.Накрају
романа,њенстваралачкипоривупотпуностибивадестаби
лизованирушесеграницеизмеђуњекаојунакаинеоства
реногаутораиможесеучинитинејаснокопричу,заправо,
довршава.Штавише,постављасепитањекојенадпричом,
уопште, имао контролу, и да ли јеисти на Крусоа,Петка,
СузанилиДефоаправа.

УромануСлу шки њи на при часеотворензавршетакФредо
вицинепричетакођеможепротумачитинаразличитеначи
не.Не сазнајемопоуздано да ли је главна протагонистки
њанапустиладржавуГалад, наконуласкауцрникамион,
и где је отишла. Њену судбину и делове њене нарације,
каотранскрибованииреконструисанзаписсааудиотраке,

33Исто,стр.132.
34Bouson,J.B.нав.дело,стр.141.„playanactiveroleinthestate’ssexual

enslavementoftheHandmaids.’’
35Tolan,F.(Spring2005)„FeministUtopiasandQuestionsofLiberty:Margaret

Atwood’s ‘TheHandmaid’sTale’ asCritiqueofSecondWave feminism,’’
Women, Vol. 16 Issue 1, 3April 2011, p. 26  http://web.ebscohost.com/
ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=42&hid=6&sid=4950f9a039a8456fad9a
dd05fadaff99%40sessionmgr111. „Aunt Lydia best articulates this partial
triumphoffeministdemands.’’
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објашњаваПрофесорПјеишотоудругомделуромана,че
стосеслужећидуховитимпримедбама,штоделујеомалова
жавајућепремаживотнојдрамиФредовицеињенимтежња
мадабудесхваћенакаоаутор.Какосеувезисаисти ном 
професораПјеишотоаињеговихколеганаКонгресуизно
сиуделуМи то ло шки мо ти ви у де ли ма Мар га рет Етвуд:
„Уместодаобјективноикритичкикоментаришуситуацију
удржавиГаладиизвукумудрепоукекојећечовечанство
поштедети таквих грешака, ониисмевајуФредовицинпо
ложајисубјективнопреуређујуиизостављајуделовењене
приче”.36

АнализирајућироманеФо иСлу шки њи на при чаизперспек
тивеМишелаФукоа,примећујесекакоустварањуитума
чењу како оригиналног, тако и префигурисаног наратива
и текста постоје недоречени и нејасни сегменти који дају
могућностзапостојањеразличитихисти на.Испрвасемо
жеучинитидаауторипоменутихромана,иаконеприпадају
истомроду,обојезаузимајуфеминистичкупозицијууњи
ховимнарацијамаиизносеосуденарачунимперијалистич
кеипатријархалнеидеологије.СузанБартонизносимно
гобројнепримедбеу вези санадређенимставомКрусоаи
његовомтежњомдаживотнаострвуприлагодиискључиво
својојвољи,докФредовицауСлу шки њи ној при чи сведочио
подређеностииугњетавањуженскогродаодстранегалад
ског режима.Међутим, убрзо се, након детаљнијег увида
уодносСузанпремаПеткуилисценепогубљивањапобу
њеникауромануСлу шки њи на при чаможепомислитидасе
причапредстављаизпостколонијалнеперспективеуоквиру
којесуПеткоипобуњеницисимболичнипредставницимар
гинализованихпојединаца.Нарочитусумњудајеупитању
феминистичкидискурспобуђујусценеиодносТетакапре
маСлушкињамауромануСлу шки њи на при ча,каоиКуци
јевироничанипародичанприказСузаниногпроменљивог
расположења, гунђања и незадовољства услед Петковог
игнорисања.

Међутим,уовомрадусенепредочавасамокакоукњижев
номделуисти на можедасеиспричаиздругачијихперспек
тива.Аутори поменута два романа, као појединци и ства
раоциуоквирусавременихтумачењакњижевности,доводе
упитањеидруге(не)исти неувезисаканонизованимтек
стовимакојепоновоисписују, преиспитујућиоправданост
извеснихкњижевнихпраксииконтрадикторностувезиса
појединимкултуролошкимирелигиознимпредставама.

36Ћук, М. (2012) Митолошки мотиви у делима Маргарет Етвуд,
докторскадисертација,Филолошкифакултет,УниверзитетуБеограду,
Београд,стр.100.
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FOEANDTHE HANDMAID’S TALE:OLDANDNEW
TRUTHSINJ.M.COETZEE’SAND 

M.ATWOOD’SPROSE

Abstract

Analysing the novels Foe and The Handmaid’s Tale from Michel
Foucault’stheoreticalviewsinhisworkWhat Is an Author?,wemay
notice how the unclear parts or unexplained details in urtexts, such
as the novel Robinson Crusoe and The Bible, give possibilities for
differentinterpretations,truthsandnewprefigurednovelsinspiredby
theoriginaltexts.InCoetzee’sandAtwood’srewrittenversionsofthe
canonizedstories,thereareoscillationsofafewdifferentperspectives:
postmodern, feminist, postcolonial and postfeminist.The novelFoe,
a classic story aboutRobinsonCrusoehasbeen reconstucted froma
postmodernperspective,whileinthenovelThe Handmaid’s Tale,we
comeacrossaprefiguredversionofanepisodeandacharacter from
The Bible, set in the context of a dystopian society in the future.
Challengingimperialandpatriarchaldiscourseatthebeginningofthe
novels(bySusanBartoninFoeandOffredinThe Handmaid’s Tale)
resemblesapproachesoffeministworks.However,certainscenesand
characters(Susan’sattitudeof‘’thecolonizer’’towardFridayinFoe 
orthepositionofrebelsinThe Handmaid’s Tale)mayrefertowriting
storiesfrompostcolonialdiscourse.Coetzee’simplicitirony,whenhe
depictsmoodswingsinSusanandAtwood’simplicitcondemnationof
theAunts’s cruelty towards theHandmaids,may be interpreted as a
postfeministreactionagainstcontradictionsoffeministideals.Allinall,
apartfromthosediversepossibilitiesforinterpretationwhichthetwo
authorsofferedduringtheir(re)writingofnovels,othertruths(notions,
speechesandpartsofthetextsinliterature,culture,andreligion)were
alsodestabilizedandexaminedinthenovelsFoe andThe Handmaid’s 

Tale,asouranalysesreveal.

Keywords: Foe, The Handmaid’s Tale, Michel Foucault,  
postmodernism, feminism, postcolonialism
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ПОТРОШАЧКО
ДРУШТВОИМОДА

Сажетак: Циљ ра да је да пред ста ви раз вој по тро шач ког дру штва 
од XIX ве ка па до да нас и да ука же ко ји је ути цај мо де на цео овај 
раз вој ни про цес. Пр ви део ра да ба ви се од ре ђе њем и ар гу мен то
ва њем кон цеп та по тро шач ког дру штва. Док дру ги део ра да ука
зу је ка ко се раз во јем буржoаског дру штва по ја ви ла по тре ба за 
пре ко мер ном по тро шњом и свим дру гим дру штве ним про ме на ма 
у по на ша њу по тро ша ча ко је је до не ло но во вре ме. У за кључ ним 
раз ма тра њи ма се сво ди рас пра ва и од ба цу је ви ђе ње да је да нас 
по тро шња до ве ла до де мо кра ти за ци је дру штва, та ко ђе од ба цу је 
се и иде ја да сло бод но би ра мо ро бу на тр жи шту, а до ка зу је се да 
смо под сна жним ути ца јем сре ди не из ко је до ла зи мо и да су на ше 
од лу ке да ле ко од то га да бу ду спон та не.

Кључнеречи: мо да, ку по ви на, иден ти тет, по тро шња, кул ту ра

По тро шач ко дру штво

Свакодневнапонуданајразличитијегспектраробаусложња
ванашеживоте,затоштосмосвечешћепринуђенидаби
рамошта купујемо и тиме задовољимона најбољиначин
властитепотребе.Међутим,остајеувекнејасноштасунам
заправопотребе,аштанамјенаметнутодакупујемо.Кон
цептпотрошачкогдруштванампомажедадођемоаконедо
одговоранаовопитање,ондабаремдоразумевањасложе
ностипроблемаокојемсерасправља.Некадасусесвадру
штвакарактерисалакаопроизвођачка.Ипак,назападусве
мањељудипроизводибаремиздваразлога.Прво,техноло
гијајесверазвијенијаизахтевасвемањељудскограда,дру
го,Кинапостајефабриказацеосветисвевишекомпанија
селисвојупроизводњутамо.Класичнетеоријеопотрошњи
говореозадовољењувећпостојећихпотреба,аовоседанас
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показујекаозадовољавајућеобјашњењезасвемањиимањи
удеоукупнепотрошње.Људиусвевећојмеритрошедаби
сезабавилиилиизградилиидентитетитимепотрошњапо
стајесимболичкаактивносткојоммишаљемопорукууме
стодазадовољавамопотребе.

Потрошњаимодапостављајусекаоједниоднајважнијих
социолошкихпроблемаданасокојимасечестопишезајед
но.Овифеномени семеђусобнопреплићу, а потрошња је
подвеликимутицајеммоде.ЈукаГронов(JukkaGronow)у
Со ци о ло ги ји уку сапише:„Можемопровизорнотврдитида
јеосновнакарактеристикамодерногпотрошачкогдруштва
дасеувеликоповећаодосегиутјецајмоде.Утаквомседру
штвусвебржимтемпомрађају–иумиру–новиколективни
укуси”.1Модаутиченанашеодлукеукуповиниикаотакав
феноментребалобидазаузмеједноодцентралнихместау
нашимпокушајимадаразумемосопствениположајусавре
менимдруштвима.Развојмоде,каоштоћеукраћимцртама
битиназначеноураду,указујена главнецртемодерности
каоштосураскидсаонимштосеназиватрадиција,разво
јемградоваиподстицањемљудскетежњезановим.Акоје
наведенотачноондајеправацукојемседруштваразвија
ју окарактерисан куповином као симболичком активности
укојој безличнароба задобијаогромандруштвени значај.
Mинекупујеморобу,већзначењекојеонаимаудруштву.
„…иакочовекима‘природну’потребузаодећом–дабиму
билотопло–потребадасеутоплимоодећомСоњеРајкел
је‘вештачка’потреба”.2РоланБарт(RolandBarth)јепрена
глашаваосимболичкустрануодећетврдећидаонаимајед
нуфункцију,атоједазначи.ДикХебдиџ(DickHebdige)је
написао чувену књигуПот кул ту ра зна че ње сти ла (1980)
тврдећиуњојдасепоткултурнеознакекористекаомосто
викаистомишљеницима,аоградеоддругихделовапопу
лације.Робакојасекористинијенеутралнавећјепрепуна
значења.НапримерупотребаЕплкомпјутера,избородре
ђенемарке одела или избор боја код навијача различитих
клубоваповезанајементалнимконотацијамакојемогубити
такодраматичнедаакосенекоуодређенојбојизатекнена
местугдетоимапровокативнозначењеможеидадоживи
непријатности.

У социологији се сматра као опште прихваћено да данас
на Западуживимо у потрошачком друштву или да нам је
култура живљења постала конзумерска због тога што је

1 Gronow,J.(2000)Со ци о ло ги ја уку са,Загреб:ЈесенскииТурк,стр.112.
2 Свенсен,Л.Ф.Х.(2005)Фи ло зо фи ја мо де,Београд:Геопоетика,

стр.133.
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потрошњадобила готовоискључиво симболичко значење.
ДејвидЧејн(DavidChaney)пишеукњизиЖи вот ни сти ло
ви(2003)дадруштвенистатусљудинезависиодзанимања
припадникаједнегрупе,негоодначинанакојикористидо
ступнаматеријалнасредстваипривилегије.Наосновуовог
закључкаЧејнизводипретпоставкудасеживотнистилови
обичнозаснивајунадруштвенојорганизацијипотрошње.У
друштвенимнаукама, се сматра да је о потрошачкомдру
штву оправдано говорити када се трошење расположивих
средстава за задовољењеосновнихпотреба сведенамали
деоукупнепотрошње.ЛашСвенсентврдиданијеодлика
потрошачкогдруштвасамопостојањепотрошње,пачакни
даонарасте,кључноједајеонаувеликојмериодвојенаод
оногаштосеназивазадовољењепотреба.Овимјепотцрта
наодликасавременостидасесвечешћекупујесимболич
ка,анематеријалнаилиупотребнавредностробе.Бодријар
(JeanBaudrillard)укњизиSystem of Ob jectsпишеопотро
шњикаотрговинизнаковима.Појединачнопроизвeденар
тиклморададобијепрвосимболичкозначењедабимогао
дасепрода.Овимсепоништаваобјашњењедајеекономска
разликаусловљенаупотребномвредношћу,већсимболич
ком.ПремаБодријарупотрошњајеманипулацијазнацима,а
процеснеидесамокатомедајеробапретворенаусимбол,
већидасусимболипосталироба.

ЗигмунтБауман (ZygmuntBauman) у књизиФлу и дан жи
вот(2009)пишедасепотрошачкодруштвозасниванаобе
ћањуоиспуњењуљудскихжељаитонатакавначинкакодо
сад ни једно друштво није радило. „Обећање задовољења
остајезадовољиво,алисамодотледокјежељанеиспуњена;
што је јошважније, оноостаје заводљиво самодотледок
је присутна сумња дажеља још није истински и потпуно
задовољена”.3Беспрекиднопостављањесвелакшихциље
ваиомогућавањенесметаногприступаробикојазадовоља
ватециљевепотрошачкомдруштвудајудинамику.Према
Бауманууправонезадовољењељудскихжеља, са сталним
уверавањемдасмонакоракодњиховогзадовољењаоста
вљадовољнопросторазаувећањежељаичинимотореко
номије која подстиче потрошњу. „Потрошачко друштво
успева у стварању перманентног незадовољења”.4 Према
њемупостоједваначинадаседођедоспоменутогефекта.
Први јеобезвређивањевећкупљенихпотрошачкихпроиз
вода,другијеконстантноподстицањедасенаконкуповине
једногпроизводаразвијепотребазакуповиномнизанових.

3 Бауман, З. (2009) Флу ид ни жи вот, Нов Сад: Me di ter ran Pu blis hing,
стр.99.

4 Исто,стр.99.
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Нештоштојемоглобитипотребаможепостатипритисаки
принуда.КоначноБауман дефинишепотрошачко друштво
наследећиначин:

„Потрошачкодруштвонијесамоукупанзбирсвихпо
трошача:онопредстављатоталитет,каоштобиЕмил
Диркемрекао‘већиодзбирасвојихделова’.Тоједру
штвокоје…интерпелирапримарносвојечланове,или
чак искључиво самоњих, као потрошаче; и друштво
које оцењује и суди о својимчлановима углавномпо
њиховимкапацитетимаипоступањемувезисапотро
шњом…Кад кажемо потрошачко друштво…То, уз
наведено,значиидаперцепцијаитретманпрактично
свихелеменатадруштвеногокружењаиактивностико
јетоокружењеиницираиобликујепоказујутенденци
јудасеруководи‘потрошачкимсиндромом’каокогни
тивномиоцењивачкомпредиспозицијом.”5

Потрошњаукључујеготовосвељуде,децу,запослене,неза
посленеипензионере,доксепроизводњомбавимањидео
популације.ПоредсвегаовогсоциолозиКастелсиГиденс
уочавајујошједантренд,којиоправдаваупотребуфразепо
трошачкодруштво,аонсеогледаучињеницидаоношто
зовемо радни век људима заузима све мањи део живота.
Животни век у појединим земљама Запада достигао је 80
година,апросечанраднивектрајеоко30година.Овимдо
лазимодотогадасуфеноменидоколице,досадеипопулар
не забаве повезани суштински са потрошњом. Очигледно
је да се потрошњанашла у средишту друштвеногживота
ида је оправданоупустити се упромишљање савремено
стиидатиперспективуотренутномдруштвукрозанализу
конзумеризмаимоде.

По тро шња и мо да

Токомдеветнаестогвекаузападнимдруштвимадошлоједо
обрта,азабринутостокопроизводњепретвориласеуопсе
сијукуповином.Великеколичинепроизвода,којесунастаја
леуследнаглогтехнолошкогнапретка,водилесукатомеда
произвођачинисумоглидасеослоненаоноштосужељеи
маштаљудимоглидаихподстакнудакупе.Неопходнимсу
сепоказалестратегијеманипулисањажељамаипотребама,
дабиљудибилиподстакнутинакуповинукојусупочелида
доживљавајукаозадовољство.Спољнавизуелнафасцина
цијапредметимакојисекупујупостајебитнијаодупотреб
невредностиизадовољењапотреба.Методестварањапо
требаослањалесусенавештовизуелнопредстављањепро

5 Исто,стр.102.
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изводаиманипулацијукојасепостизаларазнимефектима.
У почетку су трговци преузималиметодешоубизниса да
би полако стандардизовали приступ рекламирања.Пажња
сепридаваламестуиначинуизлагањеробе,аоглашавање
јекренулоупрофесионализацијудоводећидопојавечитаве
новерекламнеиндустријеиоснивањамаркетиншкихкућа
сајединимзадаткомдаиспитујутржиштезаодређенепро
извођаче.Кључнајеулогарастглавнихградовапоземљама
Запада,јерсуонипостајалицентрипотрошњеизабаве.Ве
ликицентри,умреженисапровинцијомкојајеувекподра
жавалавелеградскиживот,билисуместабогатстваимоћи
ипостајалисутуристичкедестинацијеукојимасеналази
оноштојемодерноиактуелно.Описујућитрендовеизлага
њаирекламирањаробеуглавнимградовимаЕвропеГандл
(Stepen Gundle) и Кастели (Clino Casteli) у књизиГла мур
пишу:

„Коначнасврхатакограндиознихнапорабилоједава
њеодређенеаурероби,тајанственостилипривлачност
која је превазилазила њену употребну вредност. Ма
дајемногоробе,укључујућиодећу,предметезакућу
ихрануидаљепродаванонаосновусвојепрактичне
вредности(ниједнарадњанијепропушталаприликуда
тврдикаконудидобруцену),другисусеувеликојмери
ослањалинаидејекојесубилеповезанесробом,пого
товонаобећањечаробнетрансформацијеилиинстант
бекстваизстегасвакодневногживота.”6

Посебнојебиловажнопоставитиробуутаквуврступродај
ногокружењагдеонагубиосновнусврхуиодајеосећање
раскошиизадовољства.Дабиљудикуповалиробупроиз
вођачиморајустворитисликуосвомпроизводукаодаима
ауруидасењеговимпоседовањемдобијанадруштвеном
угледуипритомсеистовременоистичеврстаживотногсти
ла.Робајеувученаупроцесфетишизације,јерсерекламом
замагљујењенкорен,ауводисеидеализацијаподстицањем
људскемаштенафантазијуонестварномсветузадовољства
којенудинајновијипроизвод.

Већ је споменутода јеразвојвеликихградовакаоштосу
ЛондониПаризтокомXIXвекабиоједанодкључнихуслова
занастанакпотрошачкогдруштва.Веблен(ThorsteinVeblen)
тврди:„Потрошњапостајемноговажнијиелементуживот
номстандардууградунегонаселу.Кодсеоскогстановни
штва овај елеменат је у извеснојмери замењен поседова

6 Стивен,Г.иКлино,К.(2007)Гла мур,Београд:Clio,стр.17.
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њемготовинеикућнихудобности”.7Чувенеурбанерекон
струкцијеЛондонаиПаризадоносилесуимтргове,велике
паркове ишироке и праве булеваре. Градови су све више
били изграђени у духу буржоаске рационалности наместо
некадашњесредњовековнехаотичности.Међутим,оношто
јесуштинскоизперспективеовоградаједареконструиса
ниглавниградовипостајуместамодернепотрошњеизаба
ве.Трошењеновцаналуксуз,најновијетрендовеумодии
материјалнадобра,којанисуудиректнојвезисаосновним
егзистенцијалнимпотребама,захтеваусловекаоштосуур
банасредина,већинивостандардаиновемогућностидру
штвенепокретљивостиукапиталистичкомдруштву.Девет
наестивекјевремекадакултурниживотнапуштадворовеи
одлазиуград.Саједнестране,новабуржоаскакласанаста
ланаконфранцускереволуцијезахтевалајеновувизуелну
димензијуурбанихцентара,асадругестранеградовисуи
збогпојачанетрговинеморалифункционалнодасепромене
зарадизграђивањабољеурбанеинфраструктурекојујезах
тевалонововреме.Такође,осветљениградовисупроизво
димановеиндустријеомогућилидабудупонуђениназаво
дљивидотадневиђенначин.Комерцијалниурбаницентри
ницалисутамогдејепостојалобогатство,алиижељаљуди
дабогатствопокажуунајбољемсветлу.Пишућиодоколи
чарскојкласииградовима1899.године,ТорстенВебленје
вероваодасвакојвисокоорганизованојзаједнициоснована
којој почива добар углед јесте новчанамоћ, а средства за
њеноиспољавањесудоколицаиистицањепотрошњеробе.

Поредновихтехнологијазапроизводњуиразвојаглавних
градовапостоји јошједанинтересантанфеноменбитанза
развојпотрошачкогдруштва,атојепојававеликихпродав
ницаилиробнихкућа.Прверобнекућесупочецисадашњег
начинапродајеиподстицањанакуповинукаквуданасмо
жемо видети у хипермаркетима свих развијених капита
листичких земаља.Буржоаскодруштво,праксомизлагања
роба, створило је свет потрошачке културе затрпан обма
њујућим сликамаи спектаклима.Робне куће сепојављују
унајразвијенијимземљамаЗападакаохрамовиградовагра
циозностииматеријалногбогатстваукојимасусеналази
ле.Наконњиховогпојављивањанестајумалепродавнице,а
трговинадобијамегаломанскиоблик.

„…РалфХувер(RalphHuver),историчар…сугерише
дајепрваробнакућауЕвропибилалондонскафирма
W.HitchcockandCo.,којајебилаорганизованаудва

7 Веблен, Т. (2008) Те о ри ја до ко ли чар ске кла се, Нови Сад: Me di ter ran 
Publis hing,стр.141.
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наестдепартманатоком1839.Онтакођесугеришеда,
иакојерегуларнапродајаиразменадобарабилавише
развијенаусевернојАмерици,постојалајеитамора
стућаспецијализацијаупродајиуградовима,такода
су се робне куће појавиле отприлике у исто време у
СједињенимДржавамаиЕвропинезависно.”8

КакоГандлиКастели(2007)примећујукупацјепопутгле
даоцаупозориштубиопосматраччијајемаштабилапод
стицана.Робнекућесураспространиленовукултурупред
стављања и тиме удовољиле духу времена у коме све по
стајетранспарентноиподложнојавнојкритици.Најбитнија
промена коју доносе робне куће, када је у питању развој
потрошачкогдруштва,јестепродаја,алинепонајвећојце
ни, већуштовећемброју.Поентапостаје, каоиу савре
менимдруштвима,дасепродаогромнаколичинаробешто
већембројуљудипомаксималнонискојцени.Робнекућесу
манипулисањемсасновимаифантазијамаобичногстанов
ништва,каоиданашњимегамаркети,успешноприкривале
да је роба произведена експлоатацијомљудии природног
богатства.Токомовогпериодадолазидојошдвепроменеу
понашањуприкуповиниипродајидобара.Робасепочела
продаватипомаксималнонискимценаматакодараспродаја
постајенемогућа.Друго,купцисупозванидаслободноше
тајуиразгледајупопродајномпросторубезобавезедакупе
робу.Надаље, промене које карактеришу овај период јесу
професионализацијаљудикојисупродавалиробу.Продаја
постајебирократизованија,апродавцисвеужеспецијализо
ванизапродајуодређеневрстеробе.

Коначнонасавременеобликепотрошњекојисусепочели
развијатиуXIXвекуутицалисуделимичноистариобичаји
аристократије.Препојаве буржоаског друштва аристокра
тија јебилакључнапотрошачкакласа.Друштвенепроме
недонелесусменуепоха,ааристократија јеусвеопштем
процесуразвојадемократијеизгубилапривилегијеуступа
јући своју позицију главног потрошача буржоаској класи.
Новонасталабуржоазијанијеједноставнопреузелаобичаје
аристократије, већ сепромена десила комплексније уз су
кобобичајаи афинитета.Како теоретичарКемпбел (Colin
Campbell)указујекључнаодликааристократскогхедонизма
испољаваласеупосебнимзадовољствима,докјеглавнаод
ликабуржоаскогхедонизманезаситостубезграничномис
пољавањужеља.9Модернихедонизамуносиуиндивидуал

8 Wilson,E.(2003)Ador ned in Dre ams: Fas hion and Mo der nity,NewYork:
ViragoPress,р.146.

9 Свенсен,Л.Ф.Х.(2005)Фи ло зо фи ја мо де,Београд:Геопоетика,
стр.114.



210

ЉУБОМИР МАШИРЕВИЋ

непотребедеомаштеонекомпроизводуитимејестворена
ситуацијадајетежњаказадовољењужељапосталасамапо
себиуживање.Људистварајументалнесликезарадоства
рењаличногзадовољства,ацеопроцесможесеописатикао
стварањеимагинарногсветаукомежељазаодређеномро
бомилимаркомпостајеопсесија.Међутим,поплаватржи
штанајразличитијомробомнијемогла да се ослони само
на захтеве неумерених хедонистичких потрошача, него су
упоредо стваране и стратегије за манипулисање људским
жељамаипотребама.Производимајенедостајаодух,јерје
серијска индустријска производња одузела јединственост
некада ручно прављеномпроизводу умајсторским радио
ницама. Безличној роби је рекламом, дизајном и осталим
средствимаманипулисања требало вратити духи продати
јепотрошачимавођенимимагинарнимсветомснова.Акоје
тобиломогуће,некипроизводтребалојепредставитиифе
тишизоватикаогламурозанисамимтимпожељнијимдасе
поседује.

„Можесерасправљатиотомедали јегламурмодер
нисветсноваиспуниоматеријалнимсадржајем.Онје
рођенизубацивањавеомаирационалнихимпулса,ро
мантичарскихструјањаиилузијаусрцемодернекул
туре,базираненаапстракцији,рационалностииновцу.
Био је то организовани  обликмагије и илузије, који
једодаткомерцијалномимперативуизакамуфлираога.
...Одговараојеосећајуидеалногселфамодерногпоје
динцаитежњамакадруштвенојпокретљивостиибегу
издосаде.”10

Заједно са изложбенимпросторима имузејима, робне ку
ће XIX века са концептом куповине као чина разоноде и
задовољствауместонамиривањастварнихпотреба, сведо
чилесуоразвојуоногаштоданасназивамокапиталистич
ким друштвом са потрошачком културом. Једном када су
поевропскимисеверноамеричкимметрополамауклоњене
малепродавнице,бљештавистакленипрозориробнихкућа
су заблистали подстичућиљуде на бесконачну потрошњу.
Даљиразвојпотрошњедоживеојенезнатнепроменеизмеђу
двасветскарата.ЖилЛиповетцки(GillesLipovetsky)када
спомињепериодизмеђудвасветскаратапише:„Упоредос
настанкомробнихкућа,напреткомтехнике,смањењемтро
шкова производње, уразноличује се квалитет конфенкциј
ских артикаланамењених ситноји средњој буржоазији”.11

10Стивен,Г.иКлино,К.(2007)Гла мур,Београд:Clio,стр.57.
11Липовецки,Ж. (1992)Цар ство про ла зног,НовиСад:Издавачка књи

жарницаЗоранаСтојановића,стр.67.
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Променекојесетичуодевнеробесунезнатне,поњему,све
до1960их,иакоједошлодовећеподелерадауодевнојин
дустрији,употребебољихматеријалаинапреткаубојењу
тканина.Уовомпериодудошло једосменевишемодних
циклуса, апродавнице су се свечешћеосавремењивалеи
ускоспецијализовалепосекторимазапродајупосебнихвр
ста артикала. Најзначајнија новина у развоју потрошачке
културебила јепојаваланацапродавница једногвласника
каоштојенапримерМарксиСпенсер.Свиланципродав
ницапоказалисутенденцијудасевременомувећавајуипо
стају концерни светскихразмера.Периодизмеђудварата
испуњаваојемодернистичкидухоптимизмаиверовањеда
бинаукаитехнологијатребалоданаставесаконтинуира
нимпоправљањемквалитетаживотаиомогуће задовоље
њеосновнихпотреба,алиинезаситограстућегбројажеља
људи.

Током1950ихробнекућепостајузастареле,амлађегене
рацијељудипочињудасеопредељујузановевидовекупо
винекаоштосудоставанаадресуилителефонскакуповина
штоседанаспретворилоуинтернетпродају.Оваквивидови
продајесмањујуценепроизводајернезахтевајуизнајмљи
вањевеликихпросторауцентруградагдебиробабилаиз
ложена.Младиљудисавишимживотнимстандардомжеле
лисудобропристајућуикомотнуодећупонајмањојмогу
ћојцени,штојеконачноусловилодасепојавепрвибутици.
Робнекућетрпеударценовихтрендовауначинукуповинеи
почињудапропадајуилидасеприлагођавајупреузимајући
идејубутикаиуграђујућиихусвојепросторије.Осимшто
сусебутиципојавилиполанцимаробнихкућа,насталасу
одељењазапродајумоденамењенемлађојклијентели.То
ком1960ихбутицисусепојавилисвугдепозападнојЕвро
пи,аделилисусенаоненамењенељудимасадубљимџе
помилинаоненамењенеонимасаскромнијимпримањима,
затимнабутикесадоњимвешомилиспортскомопремоми
такодаље.Свакипровинцијскиградубрзојеимаобутике,
истокаоштосустиглииланципродавницапојединихбрен
дова и велике продавнице попут робних кућа у којима се
моглакупитинајразличитијароба.

Током1970ихдолазидорецесијеусветскојпривредиице
непочињударасту,абутици,ужељидапродајуробу,убр
завајутрендовеуоблачењуизлажућисвебржеибржераз
личитеврстеодећекојајеусвемањемвременскомциклусу
моглада задржистатуснајновијемоде. „Био је топроцес
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пребрзогсмењивањастилова,иконачноовагенерацијабу
тикајепропала,какосумладимакојипратемодужељебиле
екстремнесамонеколикодизајнерајемоглодаодговоризах
тевима тржишта…”.12 Истовремено са овим тенденцијама
долазидоуспоналуксузнеодећенамењенеуспешнимжена
маимушкарцима.Бутиципочињудасезатварајуилидасе
прилагођавајуновојкласикупцасалуксузнијимзахтевима.
Безобзиранаоветенденцијеодређенибројбутикаилана
цапродавницазакупцесаумеренијимпримањимаопстају
ипреживљавајутркусанајновијимтрендовимаупродаји.
Суштински,у1970иммењасетрадицијадотадашњемоде
којусачињавајучестепроменеинаступа(постмодерна)ло
гикадодавањадетаљасаготовоидентичнимстиловимакоји
бесконачноциркулишуипоновосевраћајууобликуретро
модесамањимиготовобезначајнимизменама.

Описаним трендовима се дефинитивно завршава успон
робних кућа у центру великих урбаних метропола из пе
риодапроцватабуржоаскогдруштва.Најновијидруштвени
трендовикарактерисаниопадањемзначајацентаравеликих
градова,успономширокихпутевазааутомобиле,развојем
другихсредставаградскогпревоза,(којисуомогућилилак
шупокретљивостурбаномстановништву,каоштојеметро)
условилисунастанаксубурбанихпродајнихцентара.УСе
вернојАмерицијеовајтрендузеонајвишемахаидовеоје
доразвојаоногаштобимоглиназватиизванградскиреги
оналнишопингцентри.Овосуместаокојимапостмодер
ни теоретичари пишу као симулакруму стварности и кон
зумеристичкомсветуизснова.Радисесада заразликуод
XIXвекаопојавиновогурбаногобликасакојимдолазии
допроменеуобичајимапотрошње.Уместоцентрализова
ногградајављасењеговдецентрализованиоблик,асањим
се појављује потрошачка зона потпуно одвојена од града,
алииодреалногсветакојачиниједанновиаутархичанпро
стор.Уоквируовихновихцентараостварујесепотрошач
кисан,акапитализамсапочеткаXXIвекаимановуформу
хиперпотрошње унутар једног нестварног и симулираног
света. Нови продајни простори у децентрализованом гра
дупостајухрамовикултуреживљењапочеткаXIXвека.Не
самодасууспелидаинкорпорирајукуповинукаоједанод
најважнијих феномена савремености, него се и други де
ловиживотаодвијајууогромнимкуповнимцентрима.Са
времениљудикаконаЗападу,алитакоикоднасуСрбији
одлазеутржнецентренаручкове,пијукафу,налазесеса
пријатељима, проводепослеподне сапородицомшетајући

12Wilson,E.(2003)Ador ned in Dre ams: Fas hion and Mo der nity,NewYork:
ViragoPress,стр.153.
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и разгледајући излоге најразличитијих продавница, да би
чак и отишлина биоскопске пројекције на таквиммести
ма.Београдјеодличанпримеристочноевропскогградауко
јемсубиоскопипрешлиушопингмоловеигдесунајбоље
инајвећебиоскопскедворанеуњеговимнајвећимтржним
центрима.Тржницентрипосталисуместаукојимаљуди,
зарађују,троше,проводеслободновремеиуживајукултуру
свогвременауједнојиздвојенојисимулиранојсрединиса
свемањеконтактасареалношћуградаиуопштеспољним
светомкојигаокружује.

Остајепитањекакосвеовеописанепроменеделујунамо
дуињенециклусесмењивања.Модајеодувекпостављала
радикалнудистинкцијуизмеђувелеградскогживотаипро
винције.Екстраваганција,гламур,елегантностистилизова
ностуначинуоблачења алииначинуживљењаодувек је
биодеометрополазаразликуодпровинцијскесрединеиз
којесуизузетнииамбициозниљудиодлазили.Чиниседа
седанасмодамањевезујезаодређенеградскетрендове,а
вишезаиндивидуалнеизборепојединца.Међутим,тиин
дивидуалниизборинисуспонтаниинеизражавајуслободу
појединцадакупујештахоће.Куповинајеидаљедруштве
ноусловљена,алионоштохоћедасекажејестедајесвема
њиутицајурбанихмоднихцентаранаизборе.Међутим,ово
нијепроцесослобађања,негојеизразповећаногнивоаоту
ђења.Одећомсесвемањеговориоприпадностинекојгрупи
људи(поткултури).Ипак,куповином,минепостајеморади
калнослободнивећпотрошњомидаље,безобзиранасве,
дајемопорукедругима.Жељадасенекупујенештоштоје
утренду,дасебудепосебанинепоновљивјеистопорука
којушаљемо.Такође,скупестварикаоштосукола,преску
пикомпјутер,телефонсаогромнимбројемфункција,спорт
скибициклиимаркираниодевнипредметинекористесеза
сврхукојојсупрвобитнонамењени(задовољењеосновних
потребапревозаилисурфовањапоинтернету),већихљуди
поседујудабипоказаликакосунезависниисамосталниу
одлукамакадакупују,адатоустваринису.Чининамседа
купујемовластитиживотнистил.Чиномкуповинеприсва
јамосимболекојиисказујукосмомиунашемнастојањуда
изградимо идентитет.У суштини ово представља отуђене
егзистенцијеувелеградскојсредини.Савременапопулација
великих градоваполаконапушта одлике колективногпот
културногначинаоблачењаужељидаискажесамосталност
идистанцирасеодсвихдругих.Дакле,савременамодаје
узпомоћпрекомерногконзумеризмаомогућилалажниосе
ћајрадикалногиндивидуализма.Заправоидаљесмоостали
оптерећенимаркомпроизводаиначиномњеговеупотребе
покушавајућидаизградиможивотнистил.
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Колективни начин облачења у поткултурном духу, који је
некада анализирао споменутиДикХебдиџ,данас семоже
видетиумалимпровинцијскимсрединама.Уовимместима
појединацприхватапоткултуранначинодевањаиизражава
њадабиствориоосећајјединствасагрупомистомишљени
каиразбиоосећањедосадеибезизлазностималограђанског
живота.Колективнипоткултурниначинодевањајестепоку
шајдасеухватиукоштацсафеноменомдосаде.Одређеним
одевнимдетаљем,којијесампосебискоробезначајан(као
штојебеџилипоцепанопарчеодеће),покушавасепрева
зићинедогађајностсрединеистворитисмисаоизпразнине
доминантнекултурекојаокружујелокалнељуде.Модане
комеможебитиначиндапронађесмисаоживота,алитаква
логикаразмишљањаможеделоватилоше.Онаненудини
шта суштинскоживотуипојединацкојипокушакрозмо
дудаствараидентитетдолазидоконтраефектаукојемсе
идентитетразара.Покушајкрајњеиндивидуализацијеводи
својој супротностиуотуђењу,угрожавањуидестабилиза
цијиидентитета.ЛашСвесензакључујесвојукњигупосве
ћенуфеноменумоде:

„…дајемодаустањудаизразидубокаинтересовања
којасуактуелнаукултуриидајенатајначинпутка
‘непријатнимистинамаосвету’.Аликојесутоистине.
Даобожавамоповршност,даживимоусвефикциона
лизовнијојстварности,даимамосвенесталнијеиден
титете и тако даље?У том случају, мода нам говори
истинекојимајеонасамаможданајвишедопринела.”13

За кључ на раз ма тра ња

АкоостанемоприБартовојидејидаодећаимасамоједну
сврху, а то је да значиуместодаштити тело, ондаделује
готово неприхватљива идеја коју заговарају неки аутори
да је дошло до општег процеса демократизације у одева
њутокомXXвека.УзакључкуПо вје сти мо деГрау(Fran
cois Grau) пише да је у садашњем тренутку друштвеног
развоја одећа изгубила своју друштвену вредност да сим
боличкизначи.Овосупотпуносупротниставовиодоних
који се заступајууовомраду.Одећа,премањему,идаље
значиљудимауЗападнимдруштвима,алијеизгубилауве
ликојмеримогућностдаизразидруштвенукласуистатус.
„Демократизацијадруштва,изједначавањеразинаживотаи
интернационализацијакултурадовелисудохомогенизације

13Свенсен,Л.Ф.Х.(2005)Фи ло зо фи ја мо де,Београд:Геопоетика,
стр.157.
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одјеће”.14 Заправо, поступно, како старе структуре слабе,
појединацсепотврђујекаоентитетококојегсеструктури
рајудруштвоимода.„Изато,демантирајућиТоквила(Ale
xisdeTocqueville),Западнеидепремагомилама‘сличних
и једнаких појединаца’ гдје ‘ће се посебан изглед свакога
ускороизгубитиузаједничкојфизиономији’,већнапротив,
премаснажнодемократичномдруштвукојепоштујеразли
читости,а зашта јеразвојодећенајбољесведочанство”.15
Ипак,оваквисезакључцичинепретераниминесоциоло
шким.Поготово тврдња да појединац постаје ентитет око
којег се структурира друштво. Као што је Пјер Бурдије
(PierreBourdieu)показаоусвојојкњизиДи стинк ци ја (Dis
tin ction,1984)људичинеразличитеизборенаосновутога
какосунаучениионогаштосеназивасоциокултурника
питал.Поентаједасенеодлучујемомисамосталнонаку
повину,већнамнормесрединеизкојесмопотеклинамећу
оквире.МушкарциуСрбијиколикогоддамиследасусло
боднинекупујуинетражеупродавницамасукњезасебе.
Уопштеконцептдасеодлазиупродавницудабисекупи
лепанталонетолико јепоунутрашњениопштеприхваћен
дасељудимачинидајетоприроданактинепримећујесе
ништаспољанаметнуто.Иакоразликенисукаоупретход
нимепохамадрастичнеиљудиносенаизгледсличнуодећу,
свакоко је упућенупопуларнукултуру свог временаили
покушада сеизмакнеиз свакодневнерутинеипреиспита
одлукеокуповинистваридоћићедозакључкадаиакона
изгледносимоистуодећу,онаидаљеимајакосимболичко
значење.Аконаосновуодећенеможетедакажетедалије
човекбогатилинијетонијејединозначењекојеодећано
си.Мноштворазличитихменталнихпредставастичемоиз
процењивањаљудинаосновутогакакосусеобукли.Љу
диданаснаЗападујесуслободнидабирају,алитонечине
баремиздваразлога.Саједнестраненекаодећајеидаље
прескупазанижеслојеве,асадругестранеизборевршимо
врлосложеноиподутицајемсрединеизкоједолазимоине
реткоимамоунапредизграђенеставовештајетоштонамје
неопходно.Већинаљудикадапомислинапанталонекупује
фармерке,адапритомзаборављадасуфармеркепрошле
крозврлоразличитефазеупотребеиданисуодувекбиле
општеприхваћенаодећа.

Оноштојехтелодасепотцртауовомрадукрозописраз
војапотрошачкогдруштва јестеданасмодниплурализам
крајаXXвеканечинислободним.ГрауиЛиповецкисуте
оретичарииисторичаримодекојимадинамикамодепред

14Grau,F.(2008)По ви јест оди је ва ња,Загреб:ЈесенскииТуркт.стр.117.
15Исто,стр.118.
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стављаслободуидемократизацију,атосуставовикојима
се овде супротстављамо.Липовецки је умеренији од Гауа
и он тврди у књизиЦар ство про ла зног и до ба пра зни не:
„Налазимосеудругојгенерацијибирократскогдоба:после
генерација императивних дисциплина, генерација личног
печата,избораи слободекомбиновања”.16Овакви закључ
цисупреоптимистични,аоградеуначинукуповинеодеће
идаљепостоје.Симболи,каоштојеодећа,којеприсвајамо
говореонама.ОсобинеличностиудруштвусепремаБур
дијеуогледајукрозспособностдаприсвојиквалитетнеког
предмета,којијеупотпуностидруштвеноодређен.Овдесе
радиоономеочемупишеиБодријар,атоједапрвоприда
јемосимболичкевредностистваримапренегоштоихпри
својимо.Употрошачкомдруштвуствараморазликеизмеђу
себеидругиходкојихседистанцирамо.Разликесекупују
уобликусимболичкихвредности.БурдијепишеуДистинк
цији:„Укускласификује,аликласификујеионогакојикла
сификује”.17 Он тврди да уметност и културна потрошња
легитимишуподвлачење социјалнихразлика. Зимл (Georg
Simmel)јеистицаодајемодасамодинамичанпроцесдру
штвенеидентификацијеидистинкције.Појединцисуувек
мотивисанидакупујуробудабиистаклисвојуиндивиду
алност,али,садругестране,мождаијошважније,људичи
неизборенатржиштудабисеинтегрисалииприлагодили
некојдруштвенојгрупиилислоју.

Мода је,сасвекраћимциклусима,нераздвојандеопотро
шачкогдруштва, ацеомеђуодносмодеипотрошње запо
чеојејошураномбуржосакомсветутокомXIXвека.Она
јеодговорназастварањеприсиледасекупујеуштовећој
мери.Истинаједапостојисвевишеробнихмаркиидасу
серазликеизмеђуодећесмањиле.Свејевишеврстаџинса
којисепродајекаотаман,светао,испранпачакипоцепани
неоспорноједајекуповинатаквихпроизводакаоштосуис
тицалиМишелСертоа(MicheldeCerteau)иЏонФиск(John
Fiske)некаврстаслободе.Људи јесуслободнидапридају
значењасамимробниммаркама.Ипак,питањеједалити
детаљистварночинесуштинскуразликуидалисмоствар
нослободниакоимамоприликудабирамовишеврстаџин
са?Укојојмериљудистварностварајувластитазначења,а
укојојсеприклањајудруштвенопостојећимсимболичким
вредностимаробе?Усвакомслучају,описразвојаконзумер
скогдруштваомогућаванамдавидимопутањукојомсмо

16Липовецки, Ж. (1992) Цар ство про ла зног, Нови Сад: Издавачка
књижарницаЗоранаСтојановића,стр.95.

17Bourdieu, P. (1984)Dis tin ction,Massachusetts:HarvardUniversityPress,
стр.6.
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стиглидотогадаверујемоданаспотрошњаусавременим
урбаним децентрализованим тржним центрима убеђује да
смостварнослободниидабирамонатржиштуизмеђураз
личитихпроизвода.Створилисмовластитементалнеслике
данампоседовањекомпјутерасазнакомјабукеобезбеђује
задовољство,различитостипосебноступотрошачкомдру
штву.Уствариизбортаквогкомпјутераједруштвенаствар
иодраздатрошимосаодређенимограничењимаиидејама
штанамтајпроизводсимболичкидаје.Свенсен(2005)пи
шедајесавремензападничовектоликослободанодсвих,
алисепитадалијемождатаслободабезсадржаја?Људи,
изборимакојечинеусавременимтржнимцентрима,поку
шавајудасереализују,алибезконачнеидејештајециљи
качемутежеусвојојреализацији.Ситуацијајестетаквада
можемоданаправимодистинкцијуипокажемоколикосмо
слободникадабирамосвојуомиљенумарку,алијеистотако
ислучајдаторадимобезсазнањакудажелимодаодемои
чемутачнотежимо.
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CONSUMERSOCIETYANDFASHION

Abstract

Theaimof thispaper is topresent thedevelopmentof theconsumer
society between the late 19th century and today and to demonstrate
the influence fashionhas hadon the entire process.Thefirst part of
thepaperoffersdefinitionsandargumentsconcerningtheveryconcept
ofconsumersociety.Thesecondpartof thepaperdemonstrateshow
developmentofthebourgeoissocietytriggeredtheneedforexcessive
consumption and all other accompanying social changes in the
behaviourofconsumersbroughtonbythenewage.Theconclusions
of the paper involve an argument casting aside the viewpoint that it
wasactuallyconsumerismthathasbroughtonthedemocratisationof
societies,aswellasrejectingtheideathatwemakefreechoiceswhen
purchasinggoodsavailableonthemarket,whileitprovesweareunder
anenormousinfluencefromtheenvironmentsweoriginatefromand

alsothatourdecisionsarefarfrombeingspontaneous.

Keywords: fashion, consumption, identity, purchase, culture



219

Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет –  
Цен тар за исто риј ску ге о гра фи ју и исто риј ску де мо гра фи ју
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КУЛТСВЕТОГАРХАНЂЕЛА
МИХАИЛАМЕЂУ

БЕНЕДИКТИНЦИМАНА
ПОДРУЧЈУБАРСКЕ

МИТРОПОЛИЈЕИКОТОРСКЕ
ЕПИСКОПИЈЕ

ОДРАЗДРУШТВЕНИХИКУЛТУРНИХ
ПРИЛИКА(9–13.ВЕК)

Сажетак: Сре ди ном 9. ве ка бе не дик тин ски мо на шки ред бе ле жио 
је успон у ју жној Ита ли ји. По чев од кра ја 8. сто ле ћа Мон те ка си
но је био но си лац кул тур ног пре по ро да, мре жа опа ти ја уве ли ко се 
про ши ри ла на под руч ју Бе не вен та, Апу ли је, Кам па ни је, Ка ла бри је 
и дру гих обла сти, док су при пад ни ци овог ре да у европ ским окви ри
ма ва жи ли за гла со ви те ми си о на ре, ко ји су да ли ве ли ки до при нос 
хри сти ја ни за ци ји мно гих гер ман ских и сло вен ских на ро да. Ме ђу
тим, бе не дик тин ци у ју жној Ита ли ји су већ не ко вре ме би ли из ло
же ни на па ди ма Са ра це на и дру гих раз бој ни ка ко ји су угро жа ва ли и 
пљач ка ли њи хо ве ма на сти ре, што је кул ми ни ра ло осва ја њем Мон
те ка си на 883. го ди не. Због учвр шћи ва ња ви зан тиј ске вла сти при
ли ке на ис точ ној ја дран ској оба ли де ло ва ле су да ле ко стабилни је и 
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по год ни је за жи вот мо на шких за јед ни ца. По ред то га, у зале ђу ви
зан тиј ских гра до ва жи ве ло је сло вен ско ста нов ни штво ко је је већ 
ви ше од два ве ка по сте пе но про ди ра ло у при о бал не зо не, по ла ко 
из гра ђу ју ћи свој од нос са Ро ма ни ма, жи те љи ма ур ба них сре ди на. 
Сло ве ни су још увек у ве ли ком бро ју би ли по кло ни ци ста ре ре ли ги је 
или тек де ли мич но хри сти ја ни зо ва ни. Осим што су ужи ва ли углед 
успе шних ми си о на ра, бе не дик тин ци су сво је ма на сти ре по ди за ли 
у се о ској сре ди ни на до мак глав них са о бра ћај ни ца и град ских цен
та ра, док се њи хов на чин жи во та укла пао у мен та ли тет и на ви ке 
аграр ног дру штва. Хри сти ја ни зо ва ње сло вен ског жи вља омо гу ћа
ва ло је ши ре ње кул тур них мо де ла из гра до ва цен та ра ви зан тиј ске 
упра ве, што је пре ју ди ци ра ло ја ча ње иде о ло шких по зи ци ја и учвр
шћи ва ње њи хо ве фак тич ке вла сти. На дру гој стра ни, Апо стол ска 
сто ли ца је на ова кве по ду хва те гле да ла бла го на кло но бу ду ћи да 
су бе не дик тин ци го то во нео сет но до при но си ли сна же њу по зи ци ја 
рим ске цр кве у Дал ма ци ји. Бе не дик тин ци су озбиљ но при сту па ли 
ми си о нар ским по ду хва ти ма, о че му све до чи и вешт из бор све тач
ких кул то ва, пре све га ти ту ла ра ве ли ких опа ти ја.

Кључне речи: бе не дик тин ци, ви зан тиј ски гра до ви, Сло ве ни, 
христи ја ни за ци ја, све тач ки кул то ви, св. ар хан ђел Ми ха и ло

Постанакнајстаријихманастираредасв.Бенедиктанаис
точнојјадранскојобалипадаудругуполовину9.века.1Уче
сталинападиСараценанагонилисубенедиктинцеизјужне
Италиједаспаспотражеубезбеднијимкрајевима.Источна
јадранскаобала,посебноодвременацараВасилијаI(867
886), представљала је погодно тле за оснивањеновихмо
нашкихзаједница.Упркосбројнимтешкоћамасакојимасу
сесвакодневносуочавали,византијскиградовисууспелида
сачувајукултурнонаслеђепознеантикеиоснажецрквену
организацију.Уњиховонепосредноокружењепостепеноје
продиралословенскостановништвокојејошувекнијебило
увећојмерихристијанизовано.2Будућидасувеликиделови
Европеибројнигерманскиисловенскинародипокрштени,
захваљујућиделовањубенедиктинаца,немаместасумњида
суприпаднициовогредаизвеснемисионарскеактивности
обављалинатлуДалмације,каоиукрајевимајужноодДу
бровника.Бенедиктинскеопатијеимањенастамбедобросу
сеуклапалеусвакодневницусловенскогиалбанскогсела,
очемусведочињиховизгледиположај,ритампокомесе
одвијаомонашкиживотиначинпривређивања.Премдаће
карактериразмеретихутицајаумногимсегментимазаувек

1 РадјенастаокаорезултатистраживањанапројектуМинистарствапро
свете,наукеитехнолошкогразвојаРепубликеСрбијеНа се ља и ста нов
ни штво срп ских зе ма ља у по зном сред њем ве ку(ев.бр.177010).

2 О односима византијских градова и словенских досељеника видети:
Goldstein,I.(1992)Bi zant na Ja dra nu od Ju sti ni ja na I do Ba zi li ja I,Zagreb:
LatinaetGraeca,str.83111.
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остатинепознаница,неспорноједајебенедиктинскомона
штвоблаготворноутицалонаразвојмикросветакојијего
товонеопажено егзистираоу сенцивизантијских градова.
Уосталом,вишедеценијскаистраживањабројнихлокалите
тауоколиниБаранавеласуПавлаМијовићаназакључакда
сууправобенедиктинцидаливеликиподстицајмелиораци
онимрадовимакојисуБарскопољепретворилиутлепогод
нозаузгојразличитихпољопривреднихкултура.3

Данасјетешкорећиукојојмеријекретањебенедиктинаца
измеђузападнеиисточнејадранскеобалебилонадгледано
из Рима, али се оно сасвимизвесно уклапало ушире по
литичкеплановепапства,посебноодвременапонтификата
НиколеI(858867),енергичногзаговорникауниверзализма
Римскецркве.ДатостдасејужниЈадранналазиоподчвр
стомконтроломВасилијаI,који јенарочитопрвихгодина
своје владавине одржавао добре односе са Апостолском
столицом,омогућилисудолазакбенедиктинацакојимајеу
новојсрединибионамењенважанзадатак–христијаниза
цијасловенскогстановништвауприобаљу.4Примањехри
шћанствапредстављалојепредусловприхватањаполитич
ких,друштвенихикултурнихмоделакојисусеширилииз
оснаженихцентаравизантијскеуправе.Поредпредставни
кавизантијскихвласти,долазакбенедиктинацаиподизање
њихових манастира подржавали су припадници градског
патрицијата,каоисловенскивладари.5

3 Mijović,P.(1995)OnajstarijojpismenostiBara,u:Iz kul tur ne proš lo sti Ba
ra,Bar:KulturnicentarBar,str.99.

4 ОодносимаВасилијаIиРимавидети:Острогорски,Г.(1959)Исто ри ја 
Ви зан ти је,Београд:СКЗ,стр.223224,228229,231,234235; Sto ria del 
cri sti a ne si mo. Il me di o e vo,eds.Filoramo,G.andMenozzi,D. (2001)Ro
maBari:EditoriLaterza,p. 181185. (M.Gallina);Станковић,В. (2003)
Ца ри град ски па три јар си и ца ре ви Ма ке дон ске ди на сти је, Београд:
ВизантолошкиинститутСАНУ,стр.5370.

5 Примерисубројнитакодаћемонавестисамонеке.ЗадарскиприорАн
дријајеопорукомсастављеномудецембру918.годинеманастируСв.
Кршевана оставио земљишне поседе, слуге, слушкиње, стадо од сто
тинуоваца,печусвилеиједанпрекривач,Kostrenčić,M.(1967)Co dex 
di plo ma ti cus reg ni Cro a ti ae, Dal ma ti ae et Sla vo ni ae I, Zagreb: JAZU, p.
27 (№ 21). Дубровачки патриције Савин (Гундулић?) је 1122. године
Монтекасинупоклониодвесребрнепосудетешкеокодеветлибараса
молбомдасепошаљумонасикојибипомоглиширењебенедиктинског
редауДалмацији.Поштојенањеговзахтеводговоренопозитивно,Са
винјеприспелимбенeдиктинцимадароваоцрквусв.МаријеуРожату,
Le o nis Mar si ca ni et Pe tri Di a co ni Chro ni ca mo na ste rii Ca si e nen sis,MGH
VII,Hannoverae1846,p.803.ХрватскикраљПетарКрешимирIVудва
навратаје1060/62.годинеобдариоманастирСв.ТомеуБиоградууко
месуживелебенедиктинкепредвођенеопатицомДабрицом,Kostrenčić,
CDI,p.9697(№68),9798(№69).



222

КАТАРИНА МИТРОВИЋ

У јужној Италији бенедиктинци су врло рано пригрлили
култСв.арханђелаМихаилазахваљујућиутицајусветили
штанаМонтеГаргану.ПремаКњи зи при ка за њаоко490.го
динезбиласусетричудеснадогађаја.Бикбогатогземљопо
седникаГарганаизгубиосеприликомповраткасаиспаше.
Власникињеговипратиоциживотињусупронашлинаврху
брда како стоји на улазу у једну пећину.Љутити Гаргано
одапеојенабикаотровнустрелу,којамусеволшебновра
тила не озледившиживотињу.Убрзо потомудружениСи
понтинцииБеневентанциоднелисуузпомоћвишихсила
победунадНаполитанцима,којисујошувекбилипагани,
дабинапослеткусамарханђелМихаилоизвршиоконсекра
цијуреченепећине.ЛаврентијеМајоран,епископаСипон
та,отомчинујебиообавештенусну.Кадасусепослетри
дана строгогпоста епископЛаврентије и верниципопели
доврхабрда,упећинисузатеклиолтариизворживеводе
којасесливалакаппокаптзв.stil la.6Преманаводимаизње
говогжитија,ЛаврентијеМајоранбиојерођакцараЗенона
(476491)којимујепослаомермерискупоценезлатнеукра
сезасветилиште.7ПрвобитнуцрквунаМонтеГарганузаи
стасуподиглиВизантинциудругојполовини6.века.Већ
у3.векууФригијијепостојалонеколикоместанакојима
јепоштованкултСв.Михаила,штопосвојприлицистојиу
везисалегендомоапостолимаФилипуиЈованукојисууз
помоћарханђеланачинилиизворлековитеводе.Култјеубр
зоприхваћенусамомЦариграду,одаклесепрошириоина
јужнуИталију.8Св.арханђелМихаилопрослављасе8.маја
(приказањеупећининаМонтеГаргану)и29.септембра.

Mi ka’elнахебрејскомзначиКо као Бог.УСтаромзаветуи
АпокалипсиарханђелМихаилопојављујесеуулозиврхов
ногратникакојипредводивојскеанђелавернихБогуубор
бипротивСатанеињеговихдемона,тј.побуњениханђела.
УНовомзаветудодељенамујеулогатауматургакојисеу
одређеновремеспуштанаводуубањиВитездидабијеза
таласао и тиме учинио лековитом.Хришћанска традиција
га је касније доживљавала као психопомпа, тј. онога који
предводидушепреминулихутренуткупреласкаиз једног
удругиобликегзистенције.Po ten tia коју је арханђелМи
хаилоимаонадснагама злаи телурскимсиламастворила
је одњега заштитникаљудског рода од елементарних не

6 Li ber de ap pa ri ti o ne San cti Mic ha e lis in Mon te Gar ga no,MGHScriptores
rerumLangobardicarumetItalicarumsaec.VI–IX,p.540543.

7 Ex Vi ta San cti La u ren tii epi sco pi Si pon ti ni,MGHScriptoresrerumLango
bardicarumetItalicarumsaec.VI–IX,p.543545.

8 Piemontese,G.(1999)San Mic he le e il suo san tu a rio. Via sac ra Lan go bar
do rum,Foggia:Bastogi,p.13,2126.
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погодаиразнихболестиислабости.Стогасеобичнопри
казујесамачемудеснојитеразијамаулевојруци.Поред
ијатричкихсвојстава,изворводенаМонтеГарганујевер
ницимадоносиоиочишћењеодгрехова.Такојеовосвети
лиште врло рано постало циљдуховнихпрегнућамногих
верника,адужходочасничкогпутакојијеводиоодБеневен
тадоМонтеГаргана тзв.Via Sac ra Lan go bar do rum посто
јалојевишебенедиктинскихманастираихоспиција,чиме
сеовајреддиректноукључиоутумачењеиширењекулта
Св.арханђелаМихаила.9

Акватичкисимболизампредстављаважансегментубене
диктинском поимању света и кључни чинилац приликом
избораместазаоснивањеманастира.БудућистаријаодЗе
мљепопостању,fons et ori goмногихстваријошin eo tem
po reкадаspi ri tus Dei fe re ba tur su per aqu as,водасеналазиу
самојбитиегзистенције.10Живаводакојаизвиреизстене
слављенајезбогсвојихтерапеутскихсвојстава,штостојиу
непосреднојвезисакултомСв.арханђелаМихаила.11Тако
водапоредпрактичногзначаја,стичестатуссвепрожимају
ћегсимбола.Стогасусебенедиктинцисвеснодосељавали
наместаублизиниизвора,наобалерека,језераимора,а
нијеимбиластрананиаураострвскеиздвојености.

Најстарији бенедиктинскиманастир у крајевима јужно од
Дубровника,подигнутнаПревлациуТиватскомзаливу,био
јепосвећенуправоСв.арханђелуМихаилу.Увремењего
вогоснивањаудругојполовини9.векакултнаМонтеГар
ганубиојеувеликоразвијен.Предводникнебескихвојски,
заштитник од ратних недаћа и природних стихија, таума
тургкојиузпомоћводелечииослобађаодгреховамораоје
битилеподочеканусеоскојсредини,прихватљивпоклони
цимадревнесловенскерелигијеиновопокрштенимамеђу
којимасубенедиктинциобављалимисионарскуделатност.
Манастирскикомплексимпозантнихразмера,којисучини
ли тробродна базилика са звоником, зграде за становање,
радионицеидругепросторијеекономскенамене,уздизаосе
на полуострву које се повремено претварало у оток оста
вљајућиутисакизолованости.Саморскестранеманастирје
биотежеуочљивбудућидасугазаклањалеиздуженеформе
острваСветиГабријел(данасСветиМарко).Поредповољ
нихклиматскихусловаиплодногземљиштапогодногзауз
гојмаслинаивиновелозе,бенедиктинцисунаовомместу

9 Исто,стр.13,106109,117118,159163;Niola,M.(2007)I San ti pa tro ni,
Bologna:IlMulino,5661.

10Упоредити:Elijade,M. (2004)Sve to i pro fa no pri ro da re li gi je,Beograd:
Alnari–Tabernakl,str.9599.

11Piemontese,San Mic he le,p.13,15.
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затеклиостаткеримскевилеихришћанскебазиликеизЈу
стинијановогвремена,чимесуоствариликонтинуитеткулт
ног места. СветиМихаило је представљао сакрализовани
просторунутараграрногподручјакојесучинилипространа
грабљаскаравницаиобронциВрмцаиЛуштице.Осталебе
недиктинскенастамбепостављенесурадијалноуодносуна
превлачкуопатију.СветиЛукауКртоламаиСветиНикола
ПетраничкиналазилисусенаЛуштици,СветиПетарГра
дачкина обронцимаВрмца, на супротној страни залива у
данашњојБијелојбиојеСветиПетар,доксенаизлазуизте
снацаВеригенамањемострвууздизаоСветиЂорђе.Падау
очидасубенедиктинскастаништазаузималастратешкетач
кесакојихјебиломогућеконтролисатипловнипутодКум
борскогратадоулазауКоторскизалив.Увремеприсуства
бенедиктинацаод9.до11.векаподручјеТиватскогзаливаи
Грбљабилоје,посвојприлици,релативнодобронасељено.
Радилосео граничномпојасуизмеђуДукљеиТравуније,
односноСрбије, који је, премда под влашћу српских кне
жева,гравитираокавизантијскомКотору,штојеподухвату
бенедиктинацадавалопосебанзначај.

Други бенедиктински манастир посвећен Св. арханђелу
МихаилуналазиосеусамомКотору.ЊеговопатПетарпри
суствовао је свечаности освећења катедрале св. Трипуна
19. јуна 1166. године.12 Манастирску цркву представљала
јетроброднабазиликасапетпопречнихтравејаподигнута
у9.или10.веку.Токомархеолошкихископавања1982/83.
годинепронађенисуостацикаменеолтарскепреграде,че
твртастогстубићакоји јепридржаваопрвобитнусветутр
пезу,синтронона,каоифрагментинатписаиживописаса
приказомнизасветитељауорнату,штосвепотичеиззрелог
прероманичкогпериода.Крозјужнавратасе,посвојприли
ци,улазилоувећедвориштесакомплексомманастирских
зграда.ПрвобитнацркваСв.Михаилавероватно јепосто
јаладосредине14.векакадајепорушенаунекомодјачих
земљотреса.Нањеномметуподигнутајеновацрквамањих
размеракојапостојииданас.13СветиМихаилопредставља
јединимушкибенедиктинскиманастирнаподручјуКотор
скеепископијекојијеподигнутунутарградскихбедема.Бе
недиктинскомонаштвоуначелунијебиловезанозаградску
срединуиурбаниначинживота.СветиМихаилоКоторски

12Smičiklas,T.(1904)Co dex di plo ma ti cus Reg ni Cro a ti ae, Dal ma ti ae et Sla
vo ni ae II,Zagreb:JAZU,p.102(№98).

13Čubrović,Z.(19831984),CrkvaSvetogMihailauKotoru,Go diš njak Po
mor skog mu ze ja u Ko to rubr.3132,Kotor:Pomorskimuzej,str.151159;
Мартиновић, Ј. (1995) Сто ко тор ских дра гу ља, Ријека Црнојевића:
Ободскослово,стр.7174.
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је вероватно запустео јоштоком13. столећа, док јењегов
храм претворен у парохијску цркву. У најстаријим котор
скимсудсконотарскимкњигама(13261337)увишенавра
тапоменутјепрезвитерЈован(„dompnusIohannes,abbaset
rectorecclesiesanctiMichaelisdeCataro”).

Бенедиктинскиманастирчији јепатронупочеткубио св.
МихаилоапотомПресветаБогородицаподигнутјенапо
луострвуРатацкојераздвајаСутоморскизаливодБарског
сидриштаконтролишућипловнипутодЦрногртанасеверу
дортаВолујицена југу.Погледпремапучини јепотпуно
отворен.УзалеђусепружајуСпичанскоиБарскопољекоје
Ратацуфизичкомисимболичкомсмислунадвисује.Унепо
среднојблизинипостојитекућавода,којаосимпрактичне
применеимајасансимболичкизначајзбогсвојихијатрич
кихипурификаторскихсвојстава.Приступсамораотежа
вају стрместене, али гаистовременоомогућаваприродно
пристаништезаклоњеноодјакихветровасапучине.Наоко
сатвременахода(око3km)налазисевећиурбаникомплекс
– стари градБар.14Тако јеРатачкаопатија готоводосегла
идеалнимоделсажимајућијединствопотребабенедиктин
скезаједницеуодносунасебесамуисветкојијеокружује
–континуитеткултногместа,узвишењекојепобуђујеосе
ћајиздвојеностиуодносунаmun dus,алисакогајемогуће
надзиратикопненеприлазеиморскепутеве,довољнослат
кеиобиљесланеводе,аграрноокружењепогоднозаузгој
воћа,поврћаилековитогбиљаиблизинаградскогцентра.
Ратачкаопатијајенеколикостолећабиларасадниккултур
нихобразацакојисуувеликојмеридопринелиуобличава
њумикрокосмосаучијемсесредиштуналазила.

НајстаријисакралниобјекатнаРатцу,посвећенСв.арханђе
луМихаилу,представљацркваC,једноброднаграђевинау
обликуиздуженогправоугаоникаиздељеногначетиритра
веја,зиданаодпритесаногкамена.Поредзападногпортала
постојаласујошдванакнадноотворенаулаза.Крозвратана
јужномзидуулазилосеусакристију,докјеулазнасеверној
страниводиопремакомплексузградасаклаустромкојије
постепеноизграђиванвероватносведопочетка14.столећа.
РатачкиСветиМихаилоприпадатипу једноброднихцрка
ва код којих је кровна конструкција са куполомослоњена
наприслоњенебочнелукове.Овајстилпотичесаегејских
острва,грчкимонасисугапренелиујужнуИталију,одакле
сезаједносадругимвизантијскимутицајимашириопрема
дукљанскимстранамаиДалмацији.РатачкацркваCвеома

14Бошковић,Ђ.иКораћ,В.(19561957)Ратац,Ста ри нарбр.78,Београд:
Археолошкиинститут,стр.39.
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подсећанацрквуSan An ge lo al Mon te Ra pa ro уБазилика
ти,такођепосвећенуСв.Михаилу,којусупремапредању
градиливасилијанцикрајем10.илипочетком11.века.Из
нетечињеницеупућујуна закључакда јенајстаријихрам
ратачкогкомплексаподигнутпочетком11.столећа.Могуће
дајенаистомместупостојалајошстаријасакралнаграђе
винасакојепотичуфрагментархитравнегреде(102С)ико
мадпластикесастилизованомпузавицомутрочланомпре
плетупронађенуморунедалекоодРатца,којиделујувеома
архаичноиупућујуна9.евентуално10.столеће.15

Удругојполовини13.веканаРатацјеприспелаиконаМај
кеБожјештоједовелодопроменетитулара.Одтогвремена
култСв. арханђелаМихаила полакопада у заборав.Нема
податакаоместугдејепоменутаиконаизрађена,времену
иоколностиматранслације,нитиотомештајетачнопри
казивала. Овенчана славомЧудотворице, ова реликвија је
привлачилавеликибројверникакојисууРатачкуопатију
долазилиизразнихкрајева.Можда јеуправоходочаснич
киполетпредстављаоразлог збогкога јекраљицаЈелена,
супругаУрошаI,манастирбогатодаривала,чимеједопри
неларазвојуновогкулта.Полавекакасније,1347.године,
увремеопатаПавлаРуђеровоготпочелајеизградњавеле
лепне базилике која је заувек остала недовршена. Богоро
дичинаиконасевероватноуздизаланадглавнимолтаром.16
ПојаваБогородичинеиконеипроменапатронаРатачкеопа
тије представљају одраз далекоширих духовних кретања,
посебно умедитеранским зонама.Измена обредне праксе
којајеподразумеваладасвештеникутокуслужењаевхари
стијестојиокренутлеђима,допринелајеразвојумаријанске
побожностибудућидасуодтогадобанаолтарепоставља
несликекоје сууглавномпредстављалеМарију самалим
Христом. Поред тога, појачано интересовање за Богомај
ку било је директно условљено развојем индивидуалне
побожностинегованеуоквиримапородичногдомаималих
заједницакојесуокупљалепојединцеповезанеродбинским,

15Исто,стр.4145.Остилскимкарактеристиамаједноброднихцркаваса
куполомјошвидети:Кораћ,В.Црквасв.Луке.Структура,облици,стил,
у:Цр ква св. Лу ке кроз вје ко ве,приредиоКораћ,В.(1997),Котор:Српска
православнацрквенаопштинаКотор,стр.6566.

16Brajović,S. (2006)U Bo go ro di či nom vr tu. Bo go ro di ca i Bo ka Ko tor ska – 
ba rok na po bo žnostza pad nog hriš ćan stva,Beograd:PlatoFilozofskifakul
tetUniverzitetauBeogradu,str.1619.КраљМилутинјеповељомиздатом
уКотору15.марта1306.годинеРатачкојопатијипотврдиопоседекоје
јојјесвојевременодаривалањеговамајкакраљицаЈелена;Марјановић
Душанић,С.(2002),ПовељакраљаМилутинаопатијиСв.МаријеРатач
ке,Ста ри срп ски ар хивбр.1,Београд:Филозофскифакултет,стр.1329.
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пријатељскими другим чврстим везама.17 Ратачка опатија
налазила се на путу који је Богородичина кућа прешла у
мају1291.године,кадасеначудесанначинизНазарета,под
влашћуневерника,преместилауистарскиТрсат,одаклеје
тригодинекаснијеишчезладабисеволшебнопојавиланај
преуградуРеканати,апотомиуЛоретуукомесетрајно
настанила.Лорето јеизтогразлогаубрзопостао значајан
ходочасничкицентар,алтернативаСветојземљиутренутку
кадасекрсташкаидејанашланазаласку.18Итинерарходо
часничкихпрегнућазаснованнаконцептуDe us – An ge lus – 
Ho mo биојенатајначиндопуњенувођењемемблематичног
изразамаријанскогкулта.19

Када се размотри култуална ситуација у Беневенту, Апу
лији и другим јужноиталијанским покрајинама, стиче се
утисакдасубенедиктинцинаподручјеКоторскеепископи
је и Барскемитрополије пренели култовеДевицеМарије,
Св.арханђелаМихаила,Св.апостолаПетра,ХристаСпаса
инаравноСв.Бенедикта,доксууновомокружењуприхва
тилиисточнесветитеље–светератникеСрђа,ВакхаиЂор
ђа,каоисв.Николуодкраја11.столећа.УјужнојИталији
јепостојалонеколикобенедиктинскихманастирапосвеће
нихСв.Софији,алијеупитањубилаједнаодримскихму
ченица,докјеопатијанадомакДањапосвојприлицибила
посвећенаБожанскојПремудрости,штоуказујена јак ви
зантијскиутицај.Изборкултоваговориуприлогтезидасу
се бенедиктинци у прво време прилагођавали потребама
византијскихвластиизатеченимполитичким,друштвеним
икултурниммоделима,штојебилапретпоставкањиховог
успехаумисионарскимподухватима.Каоштоједосадви
шепутаистакнуто,култСв.арханђелаМихаилабиојеутом
погледуприкладанистогапосебнонегованмеђуприпадни
цимаовогмонашкогреда.

17Исто,стр.1718.
18Novak,Z.(2011)UtjecajkultaBlaženeDjeviceMarijenanekeaspektepo

božnostinaistočnojjadranskojobaliurazvijenomeikasnomesrednjemvije
ku,Cro a ti ca chri sti a na pe ri o di cabr.67,Zagreb:Institutzacrkvenupovijest
KatoličkogbogoslovnogfakultetaSveučilištauZagrebu,str.1314.

19Идеални ходочаснички програм подразумевао је да појединац обиђе
СветуЗемљу,тј.местанакојимајеХристосборавиотокомсвогземаљ
скогживота(De us),светилиштенаМонтеГаргану(An ge lus),послечега
бисезапутиодоРимаиСветогЈаковаодКомпостелеуГалицијисле
дећипутевекојимасуходилиапостолиПетар,ПавлеиЈаковЗаведејев
(Ho mo).Упоредити:Piemontese,San Mic he le,p.118.
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THECULTOFSAINTARCHANGELMICHAELAMONG
BENEDICTANSINTHEAREAOFBARMITROPOLY

ANDKOTOREPISCOPACY

SOCIALANDCULTURALCONDITIONS
(9TH–13THCENTURY)

Abstract

In the middle of the 9th century, the Benedictan order was on the
riseinSouthItaly.Sincetheendofthe8thcentury,Montecasinohas
been the champion of cultural revival, and a network of abbeys has
beenestablishedacross the regionsofBenevento,Puglia,Campania,
Calabria and other regions.Members of this order,withinEuropean
borders, were reputed missionairies who contributed greatly to the
christianisationofmanyGermanicandSlavicpeoples.However, the
Benedictans from South Italy had suffered attacks by the Saracenes
andotherinvadorswhoraidedandplunderedtheirmonasteries,which
culminated with their conquer of Montecasino in 883AD. Because
of thestrengtheningof theByzantinerule, theconditionsontheeast
Adriaticcoastseemedfarmoresuitableandstableforlifeofmonastery
communities. Also, Slavic population settled back to Byzantine
cities, and slowly, theymoved towards the coastline zones, building
good relationswith theurbanRomanpopulation.TheSlavshadstill
worshiped old gods orwere only partly christianized. In addition to
beingrespectedassuccessfulmissionaries,theBenedicantsraisedtheir
monasteriesinruralcommunitiesclosetomainroadsandcitycenters,
whiletheirwayoflifefittedinthementalityandhabitsofanaggrarian
society.ChristianisationoftheSlavicpopulationenabledspreadingof
culturalmodelsfromthecitycentresundertheByzantinerule,which
leadtostrenghteningofideologicalpositionsandfortificationoftheir
factual rule.On theotherside, theHolySee lookedbenevolentlyon
these efforts, since the Benedictans almost unnoticably contributed
to strenghtening of the Roman Church positions in Dalmatia. The
Benedictans took theirmissonaryendevoursseriously,aswecansee
fromaverysmartselectionofthecultsofsaintsprimarilypatronsof

bigabbeys.

Кeywords:Benedictans, Byzantine cities, Slavs, christianisation, cults 
of saints, St Archangel Micheal
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КУЛТУРНОНАСЛЕЂЕУ
ДИГИТАЛНОМСВЕТУ

Сажетак:Ди ги та ли за ци ја кул тур ног на сле ђа под ра зу ме ва ства
ра ње мул ти ме ди јал них ба за по да та ка ко ји ма се омо гу ћа ва очу ва
ње кул тур них до ба ра и њи хо во пред ста вља ње. Ти ме кул тур на ба
шти на по ста је до ступ на струч ној и ши ро кој јав но сти у уста но
ва ма кул ту ре и/или пре ко ин тер не та. Са ста но ви шта ко ри сни ка, 
нај зна чај ни је ка рак те ри сти ке ди ги та ли зо ва них кул тур них до ба ра 
и on li ne услу га кул тур них уста но ва су ин тер ак тив ност и пер со
на ли зо ва ност. У пр вом де лу ра да при ка за не су мо гућ но сти ко је 
пру жа ди ги та ли за ци ја за очу ва ње и пред ста вља ње кул тур ног на
сле ђа. У дру гом де лу ра да раз ма тра ју се тех но ло шки, дру штве ни, 
еко ном ски и кул тур ни чи ни о ци ко ји ути чу на из бор са др жа ја и до
ступ ност ди ги тал них кул тур них до ба ра пу бли ци. На кра ју се ука
зу је на про бле ме и огра ни че ња ди ги та ли за ци је кул тур ног на сле ђа. 

Кључнеречи: кул тур но на сле ђе, ди ги та ли за ци ја, ИКТ, ди ги тал
но на сле ђе 

Увод1

Неколикојеповодадасеразматраначиннакојиширењеин
формационокомуникационих технологија (ИКТ) утиче на
очувањеидоступносткултурногнаслеђа.Прво,демограф
ске,економске,друштвенеиеколошкепроменеугрожавају
очување материјалних добара, језика, усмених традиција,

1 СаопштењесаскупаТра ди ци ја, мо дер ни за ци ја и иден ти тет 3: Ди ја лог 
кул ту ра и парт нер ство ци ви ли за ци ја на Бал ка ну, одржаног наФило
зофскомфакултетууНишу2425.маја2013.године.Радјеприпремљен
у оквиру реализације пројектаТра ди ци ја, мо дер ни за ци ја и на ци о нал
ни иден ти тет у Ср би ји и на Бал ка ну у про це су европ ских ин те гра ци ја
(179074),којифинансираМинистарствопросвете,наукеитехнолошког
развојаРепубликеСрбије,ареализујеЦентарзасоциолошкаистражи
вањаФилозофскогфакултетауНишу.

ГОРДАНА В. СТОЈИЋ
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обичаја и слично. У којој мери нове технологије могу да
допринесуублажавањуовихпроблема,очувањуизаштити
културногнаслеђа?Другиповодсеможенаћиусамомпој
мукултурногнаслеђа–ононијесамонаслеђепрошлости,
већинештосачимсеживииштоостављамобудућимге
нерацијама(УНЕСКО).Изтогапроизилазинесамомогућ
ност,већипотреба,дасекултурнонаслеђеукључиунове
начинекомуникацијеитакоинтегришеуживотљудикојима
је употреба нових технологија саставни део свакодневних
активности.Треће,једнаоддебатакојесеводеповодомгло
бализацијеодносисенапроменеукултури–далиглобали
зацијаводикултурнојхомогенизацијиилиафирмацијикул
турне разноврсности. Интензификација односа на глобал
номнивоу2омогућаваприступкултурнимдобримаизсвих
деловасвета,алитемогућностинисуравномернораспоре
ђене–токовиинформација,добара,људиикапиталанетеку
реципрочноизмеђубогатихи сиромашних, великихима
лих.Укојојмериразличитадруштвамогудаискористемо
гућностикојеноветехнологијепружајуза„интернациона
лизацију”својекултуре–представљањекултурнихдобара,
њихову препознатљивост и доступност светској публици?
Далијеусадашњимекономским,технолошкимикултур
нимодносимамогућестварањеглобалногмозаикакултура
илијепакречокултурнојхегемонијикојапотискује„мале”
културенесамосасветскепозорницевећиудруштвимау
којимасунастале?

Упрвомделурадаприказанесумогућностикојепружади
гитализацијазазаштитуипредстављањекултурногнаслеђа.
Удругомделурадаразматрајусетехнолошки,друштвении
културничиниоцикојиутичунаизборсадржајаидоступ
ност дигитализованих облика културних добара публици.
Накрајусеуказујенапроблемеиограничењадигитализа
цијекултурногнаслеђа.

Ди ги та ли за ци је кул тур ног на сле ђа

Поддигитализацијомсенеподразумевасамопревођењеу
електронскиобликкултурнихдобаравећјеречо„свеобу
хватномпроцесустручнеобрадеиорганизацијетогматери
јала(путемразвојакакопрограмскетакоифизичкемреже
информационих система, њиховог адекватног повезивања
и представљања кроз мултимедијалне презентације) ко
јисе,пододређенимусловима,стављанаувидстручноји

2 Гиденс, Е. (1998) По сле ди це мо дер но сти. Београд: Филип Вишњић,
стр.69.
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широкој јавности.”3Дигиталнуформудобија грађаизби
блиотека, музеја, архива, као и научна грађа (часописи,
књиге,базеподатака).Новетехнологијетакођеомогућавају
израдумодела,симулацијематеријалнихкултурнихдобара
увиртуелнојстварности(например,виртуелнереконструк
цијеобјекатаизпрошлости).Дигиталнеформепраћенесу
метаподацима (време,место настанка, установа у којој се
чуваоригиналислично)исофтверскималатимакојиомо
гућавајуразличитеактивностикорисника.Дигитализација
поредтогаподразумеваиприкупљање,складиштењеиси
стематичнуорганизацијусадржаја.Приступовимсадржа
јимајемогућуустановамакултуреи/илипрекоинтернета.
Састановиштапублике,најзначајнијекарактеристикеова
ко презентованог културног наслеђа су интерактивност и
персонализација.

Пореддигитализације,ИКТмењајуначинрадаукултури:
представљањекултурнихустанова,промовисањекултурних
догађаја,умрежавањеуциљуефикаснијесарадње,пружа
ње услуга on li ne, комуникацију са корисницима и прила
гођавање услуга потребама и склоностима појединачних
корисника.

Сврха дигитализације културног наслеђа је вишеструка.
Првојеочувањеизаштитакултурнихдобара.Заменаори
гинала дигиталним верзијама омогућава заштиту постоје
ћихфондовабиблиотекаиархиваодоштећењауследчесте
употребе(новине,старирукописи).Дигиталниобјектисене
оштећујуупотребомиможеихкориститивећибројпоједи
нацаистовремено.

Дигитализацијаомогућавабележењеиприкупљањеразно
врснеграђе.Безмноготрошковаирелативнобрзомогусе
забележитиумултимедијалнојформитрадицијемалихза
једницакојеубрзанонестајупредналетоммодернизације.
Непосредно бележење звука, покрета, слика (језик, игра,
музика,ношња,обичаји,свакодневниживот,рад)омогућава
дасеочувасопственаинтерпретацијаивредновањезаједни
цеитакосмањиупливтумачењаипредрасудаистраживача.
Поредтога,дигитализацијадоприносиочувањујезичкера
зноврсности,посебноочувањујезикамалобројнихзаједни
цакојисупреднестајањем,укључујућиијезикекојинемају
писмо.

Уместореткихмемоаразначајнихличности,садајемогуће
бележитиусменеисторије–сећањанапрошлостстаријих

3 Огњановић, З. (2002) Национални центар за дигитализацију,Пре глед 
На ци о нал ног цен тра за ди ги та ли за ци ју, бр.1/2002.Београд:Национал
ницентарзадигитализацију.
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људи,какоонихкојисуимализначајнуулогуупојединим
догађајима, такои „малихљуди”.4Слично јеи са записи
ма из свакодневногживота породица и појединаца. „Када
суприкупљениуколекцију,материјаликаоштосуаматер
скефотографијеикућнивидеонудезначајносведочанство
свакодневног живота појединих етничких група или сео
ског живота или неког урбаног гета у одређеном времен
ском тренутку. А када ове колекције постану део збирки
културнихустанова,онепочињудатрансформишунаучна
истраживања”5.

Двадесетивеккарактеришеаудиовизуелнопамћењекојени
јеускладиштеноодстранеодређенихустановапамћењавећ
јерасутокодкорисника,творацаислично.Значајaндеотог
материјалавећјенестао6илијенедоступанширокојпубли
цизбогзастарелостиносилацазаписаиуређајазањихову
репродукцију.Овизаписисемогудигитализоватичимесе
првипутуисторијистварајуаудиовизуелнасведочанствао
једнојепохи.

Дигитализацијаомогућавадасевеликаколичинасадржаја
којестварајуорганизације(владе,предузећа,јавнеслужбе)
кроз своје активности (документација, финансијске тран
сакције)сачувакаоисторијскаграђазабудућаистраживања.

Другасврхадигитализацијејепредстављањекултурногна
слеђа. Културно наслеђе се представља на организован и
структурисанначин–дигиталниобјектипраћенисуописом,
линковима повезани са одговарајућим садржајима; кори
сницимогудалистају,увеличавајуилиумањују,штампају.
Умрежавањемнастајујединственеприступнетачкесакојих
семоже приступити културномнаслеђу ускладиштеном у
различитимустановамапамћења.Такосе,например,преко
сајтанационалнебиблиотекемогупретраживати каталози
свихбиблиотекауземљиили,прекојединственогпортала
културногнаслеђа,приступитидигиталнимзбиркамакако

4 ПоводомстогодишњицепочеткаПрвогсветскогратаЕвропскадигитал
набиблиотекаје,пореддругихактивности,омогућилакорисницимада
достављајудигиталневерзијесведочанставаоВеликомрату(материјал
нихпредмета,сећања,породичнихисторијаислично):Europeana(2013)
YourFamilyHistoryonWorldWarOne(http://www.europeana19141918.
eu/en).

5 Besser,H.Archiving largeammountsof IndividuallycreatedDigitalCon
tents: Lessons from archiving the Occupy Movement, in: UNESCO The 
Me mory of the World in the Di gi tal Age, Con fe ren ce Pro ce de engs (2012),
pp.14323.

6 Опширније: Frick, C. Seeing, Hearing andMoving Heritage: Issues and
Implications for theWorld’sAudiovisual Memory in the DigitalAge, in
UNESCOThe Me mory of the World in the Di gi tal Age, ConferenceProcede
engs(2012), pp.897.
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националногкултурногнаслеђатакоизавичајнимдигитал
нимзбиркамапохрањенимубиблиотекама,музејима,архи
вама.ЕвропскаелектронскабиблиотекаиСветскадигитал
на библиотека проширују могућности приступа културној
баштини на међународном нивоу. Преко „светске мреже”
националнокултурнонаслеђепредстављасесвету.

Културнадобракојанисудоступнапублициизодређених
разлога–уприватнимсуколекцијама,нијеихмогућеизла
гатизбогзаштите–постајудоступнаудигиталномоблику.
Културнадобракојасуупрошлостипренетауиностранство
каопоследицаосвајањаи/илимоћиновцамогунаовајна
чиндасе„врате”усрединууколиконијемогућеуфизичком
облику.7

Развојинтернетапружамогућностидаширапубликаима
приступ културним добрима превазилазећи временско
просторнаограничења.„Штосетичепростораивремена,
библиотекевишенисузградезакојетребаодвојитивремеи
превозносредстводабиседоњестиглоузадатомрадном
времену,негосусервисииресурсидоступниусвакомтре
нуткунасвакомместуизасвакупотребу,даклеиуучиони
цииураднојсобииуканцеларијииуконференцијскојсали
иумобилномтелефонуитакодаље”.8Могућностиистовре
меногприступавеликогбројакорисникасмањујетрошкове
представљањакултурнихдобаразапојединце,образовнеи
научнеустанове.Утомконтекстујепосебнозначајнадиги
тализацијанаучнеграђе(часописи,књиге,базеподатака)и
њиховадоступностon li neштоомогућаванаучнукомуника
цију,аотворениприступснижаватрошковеупознавањаса
најновијимнаучнимдостигнућима.Собзиромнатодасу
децаимладинајмањеупознати са културнимнаслеђем, а
већинаихкористиинтернет, дигитализацијаиon li ne при
ступпредстављајупогоднасредствазаприближавањекул
турногнаслеђамладима,укључујућииприменууобразов
ном процесу. При том се, осим специјализованих сајтова
установапамћења,могукориститиипопуларнеплатформе
имреже(каоштосуYoutube,Facebookислична).9

7 Неколикосредњовековнихрукописа,међукојимајеиНикољскојеван
ђеље,враћенојеудигиталномобликууСрбијуизприватнеколекцијеу
Даблину.НеколикоинституцијауСрбијисадапоседуједигиталнекопи
јерукописакојемогудасекористеуобразовнесврхе,заистраживања
ислично(опш.Оташевић,Д.(2005)Никољскојеванђеље:одоригинала
додигиталнекопије.Глас би бли о те ке број12.Чачак:Градскабиблиоте
ка„ВладиславПетковићДис”,стр.3346).

8 Угричић, С. (2010) Адаптација, еволуција, револуција, Кул ту ра број
129,Београд:Заводзапроучавањекултурногразвитка,стр.18.

9 Пренски(Prensky)истичедасуданашњистудентицеосвојживотпро
велиуокружењуновихтехнологијаида јењиховначинмишљењаи
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Представљањем на интернету културно наслеђе и услуге
културнихустанова(нпр.библиотека)приближавајусегру
памакојеизразличитихразлогаимајумањемогућностиза
приступ(становништворуралнихобластииудаљенихреги
она,старији,особесаинвалидитетомислично).Јошједна
категоријастановништваможебитициљнагрупадигитали
зације –мигранти.Национална културна добраи локална
баштина дигитализацијом и on li ne приступом постају до
ступнидијаспориусветуукомеелектронскимедијиима
совнемиграцијепризивају/намећу„радимагинације”.10

Дигитализацијакултурногнаслеђаповезујеглобалноило
кално,омогућаваочувањеипрезентовањелокалногкултур
ногнаслеђаиафирмацијулокалнихтрадицијаиисторијске
грађе – локална културна баштина излази из завичајних
одељењабиблиотекаиархива.11

Наосновунаведеногможесезакључитидадигитализација
културногнаслеђапредстављасавременосредствооствари
вањациљевакултурнеполитике.„Старициљевикултурних
политика постижу се новим средствима”.12Интернет пре
зентације културних установа (презентацијемузеја,on li ne 
електронскикаталозибиблиотека)повећавајуучествовање
становништваукултурномживоту.Мењасеиначинпру
жањауслугакултурнихустанова.Дигиталнебиблиотеке,на
пример,омогућавајукорисницимапретраживањеелектрон
скихкаталога, обавештавањеоновинама, наручивањапу
бликација,коришћењеизворауелектронскојформи,аумре
жавањемиприступдругимбиблиотекама.13Новакаракте
ристика приступа културном наслеђу јесте интерактив
ност.Различитисофтверскиалати(блог,вики,оцењивање,
РСС)омогућавају дапасивникорисниципостану активни

учењадругачијинегокодстаријихгенерација(укључујућиигенерацију
њиховихнаставника). Зато јепотребнодасепромениметодологијаи
садржајнаставенауниверзитетимаидасекористеновиоблицикому
никацијеиучењакојићебитипримереникарактеристикамановихге
нерација„дигиталнихдомородаца”(Prensky,M.(2001)DigitalNatives,
DigitalImmigrants,On the Ho ri zonVol.9,No5.October2001,pp.16).

10Ападурај,А.(2011)Кул ту ра и гло ба ли за ци ја. Београд:БиблиотекаXX
век,Круг,стр.16.

11Опширније Трифуновић, Б. (2010) Завичајне дигиталне библиотеке,
Кул ту ра бр. 129. Београд: Завод за проучавање културног развитка,
стр.155181.

12Вукићевић, В. (2011) Дигитализација културног наслеђа у функци
јиостваривањациљевакултурнеполитике,Кул ту ра бр.130.Београд:
Заводзапроучавањекултурногразвитка,стр.166.

13Опширније о дигиталним бибилотекама у тематском броју часопи
саКул ту ра бр. 129. (2010), Београд: Завод за проучавање културног
развитка.
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учесници који могу да коментаришу, вреднују, размењују
искуства, постављају сопствене садржаје, стварају вирту
елнезаједнице.Упоредостим,приступјеперсонализован
–наосновуранијихпретраживања„понуда”сеприлагођава
претпостављенимсклоностимаиинтересовањимакорисни
ка.Свеовоомогућавалакшиибржиприступ ипријатно
искуствокорисника.

Истичућидакултурнабаштинанијеупрошлостивећуса
дашњости,Угричић наводи да она мора да буде извучена
изпрошлости,реанимирана,представљенаиконтекстуали
зована:„Јеристрајавањесамоначињенициистатусукул
турногдобраизпрошлостиниједовољно,тојетекполазна
позицијазакреацију,установљењеиинтеракцијусконтек
стом.Аконтекстможебитивишеструк:локални,регионал
ни,интернационални;историјски, едукативни, уметнички,
верски;политички,економски,туристички;институционал
ни,ванинституционални,медијски,технолошки;итд”.14На
тајначин,несамодаседигитализацијомостварујемогућ
носточувањаидоступностикултурногнаслеђа,већинови
начинињеговогдоживљавањаиинтерпретације.

Дигитализација културногнаслеђаподразумева економска
улагањауопремуиоспособљавањекадрова.Међутим,ова
улагања доприносе на дуже стазе економској одрживости
установапамћењакаоисмањењутрошковауобразовними
научнимустановамаузпобољшањеквалитетаобразовањаи
истраживања,подстицањетуризмаитакодаље.

Осим дигитализације постојећег културног наслеђа у по
следњих неколико деценија створена је велика количина
различитихсадржајауизворнодигиталнојформи(дигитал
нонаслеђе,born di gi tal) па сепостављапроблемњиховог
очувања.15 Дигитално наслеђе се састоји од јединствених
ресурса људског знања и изражавања и обухвата култур
не, образовне, научне и административне ресурсе, као и
техничке,правне,медицинскеидругеинформацијекојесу
створенедигиталноилисупретворенеудигиталниизана
логногоблика.16Уколикојеобјекатнастаоудигиталнојфор
ми, не постоји ниједан другиформат постојања.Проблем
је утолико актуелнији што дигиталне форме карактерише

14Угричић, С. (2007) Култура и човек дематеријализације,Гла сник На
род не би бли о те ке Ср би је бр. 1.Београд:НароднабиблиотекаСрбије,
стр.148.

15УНЕСКОје2003.годинедонеоПо ве љу о за шти ти ди ги тал ног на сле ђа
укојојсеуказујенаризикодгубљењадигиталнихсадржајаиистиче
користзасадашњеибудућегенерацијеодочувањадигиталногнаслеђа
(UNESCO(2003)Char ter on the Pre ser va tion of the Di gi tal He ri ta ge).

16Исто.
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нестабилностинеизвесноступогледутрајања.Разлозиза
ограничено трајање дигиталних објеката су: ограничено
трајањефизичкихносилацадигиталнихзаписа,несталност
складиштењанаинтернету,застаревањесофтвераихардве
ра,непостојањезаконскерегулативе,приватновласништво
надплатформамагдесускладиштенедигиталнетворевине.
Технолошкепроменесутакобрзедаинституционалниодго
ворзаостајезањима.Циљмеракојесеспроводезаочување
дигиталногкултурногнаслеђајестедаоноостанедоступно
публициубудућности.

Дру штве ни, еко ном ски и  
тех но ло шки аспек ти ди ги та ли за ци је

Двапитања семогупоставитиу вези садигитализацијом
културногнаслеђаипредстављањапрекоинтернета:садр
жајаиприступа.Првопитањеодносисенатокојисеса
држаји дигитализују и који су доступни преко интернета.
Другопитањеодносисенамогућностиприступа–коможе
даимаприступдигитализованомкултурномнаслеђу.

Критеријумизаизборсадржајакојићебитидигитализова
нису:највреднијаграђа,најугроженија,највишекоришћена
грађа,примереносторигиналазаквалитетнудигиталнуре
продукцију,особинеоригиналаимогућностприступадиги
талнојграђи.17Трипитањасепостављају:штанастојитеда
очувате(несамокојеобјекте,негоикојеособинеобјеката),
заштонастојитедаочуватето(закојесврхе–памћењеили
употребу)иколиконапорајепотребнозаочување(колико
информацијасачувати,далисетежиочувањусамопоједи
начнихобјекатаилииодносамеђуобјектима).18

Дигитализованисадржајимогубитидоступнистручнојили
широкојјавности;уколикосунамењениширокојјавности,
теоријскимогуимприступитисвикојикористеуслугеод
ређенекултурнеустановенепосредноилипрекоинтернета.

Могућности које пружа дигитализација морају се посма
тратиуконтекстукарактеристикатехнологије,друштвених
условаиспецифичностикултурнихсадржајакојиседиги
тализују.  У наставку рада биће приказано на који начин
овичиниоциутичунаселекцијуиприступдигитализованој
културнојбаштини.

17ПремаВукићевић,Д.(2010)Новаулога,значајимогућностизавичајних
фондовауериинтернетаидигитализацијеграђе,Кул ту рабр.129,Бео
град:Заводзапроучавањекултурногразвитка,стр.149150.

18Thibodeau,K.Keynote:WrestlingwithShapeShifters.PerspectivesonPre
servingMemoryintheDigitalAgein:UNESCOThe Me mory of the World 
in the Di gi tal Age,ConferenceProcedeengs(2012),p.20.
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Развој технологије омогућава, прво, техничка решења за
дигитализацију и on li ne приступ културном наслеђу.Ши
рењеширокопојасногинтернетаствараусловезапримену
медијскибогатих,интерактивнихапликација,бржипренос
информацијаикомуникацијууреалномвремену,атимеи
пријатандоживљајкорисника.Некеодтенденцијауразвоју
новихтехнологија,каоштојерачунарствоуоблацима,омо
гућавајусмањењетрошковазаопремупотребнузадигита
лизацију.Сличнотоме,умрежавањекултурнихинституција,
разменаискуставаиефикаснатехничкасарадњамеђуњима
омогућавају да се, уз смањење трошкова, стварају специ
фичнеилокалнедигиталнебиблиотекеирепозиторијуми.

Технолошкеиновацијеиинфраструктуранеравномерносе
ширекаконаглобалномнивоу(измеђуразвијенихизема
љауразвоју) такоиунутардруштава (регија, слојева,де
мографских категорија). Нове технологије омогућавају
умрежавање.Међутим,мрежеукључују,алиуистовремеи
искључују.19Говорисеоновимподеламакојепратевећпо
стојећенеједнакости(поделаманаонекојиимајуионекоји
немајуинформације),оинформациономсиромаштвукојеу
неразвијенимземљамаимаразличитеоблике,20дигиталним
поделамаидигиталнимнеједнакостима.21

Сиромашнеземљенемајуразвијенуинформационуинфра
структуру,кадровеимогућностидаиздвајајузначајнасред
ства за модернизацију културних установа.У исто време,
управоуовимземљамајекултурнонаслеђеугроженозбог
недостатка финансијских средстава и неразвијене мреже
установапамћења.Дигитализацијаможедапомогнедасе
ублаже материјална, економска и технолошка ограниче
њаи да се културнонаслеђе заштитии учини доступним
стручнојиширојјавности.

Дигиталнаподелауоквирудруштватакођеутиченамогућ
ностиочувањаиприступакултурномнаслеђу.Неразвијени
региони и заједнице без одговарајућих подстицаја нису у
могућностидакултурнадобраиисторијску грађуочувају

19Опшринијеонеједнакостимауинформациономдруштвуу:Castells,M.
(2000)In for ma cij sko druš tvo. Eko no mi ja, druš tvo i kul tu ra.SvezakI.Us pon 
umre že nog druš tva. Zagreb:Goldenmarketing.

20Hanna,нав.пр.Котлица,С.(1996)Ин фор ма ци о нотех но ло шка па ра диг
ма и еко ном ски раз вој. Београд:Институтекономскихнаука,стр.42.

21Опширније:DiMaggio,P,Hargittai,E.(2001)Fromthe‘DigitalDivide’to
‘DigitalInequality’:StudingInternetUseasPenetrationIncreases,Working
PaperSeries15,PrincetonUniversity,Center forArtsandCulturalPolicy
Studies;Стојић,Г. (2008)Интернетидруштвененеједнакости,у:На у
ка, кул ту ра и идеологија,томII,БањаЛука:Филозофскифакултет,стр.
147157.
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ипредставе у дигиталнојформи.Дигиталнаподела утиче
несамонатокојићесадржајибитидоступнивећикоћеим
имати приступ.Постојеће друштвене неједнакости репро
дукујусеиудигиталнојсфери–старији,сиромашни,ста
новници руралних области,мање образовани, имајумање
материјалнихитехничкихмогућностиивештинакојебиим
омогућиле приступ виртуелниммузејима, дигиталнимби
блиотекамаислично.Садругестране,управосуустанове
културе(посебнобиблиотеке)препознатекаоважанчини
лацупревазилажењудигиталнеподелеудруштву(напри
мер,бесплатниприступинтернетуубиблиотекама).

Обрасци технолошког и економског развоја снажно утичу
на дифузију културних садржаја.Последице глобализаци
је и ширења нових технологија покренуле су теоријске и
политичке дебате о судбининационалних култура (посеб
но„малих”)уусловимакадазападнакултурапродиреусве
областиживотаисведеловепланете.Једанодпоказатеља
јестеидоминацијаенглескогјезикаумедијима,пословној
комуникацијиипопуларнојкултури–енглескисе,каола
тински у средњем веку, јавља као lin gua fran ca.22 Путања
развојановихтехнологијаутицалајенатодајезичкаразно
врсностусветунебудеизраженакрозравномерну/пропор
ционалну заступљеност језиканаинтернетуикоришћењу
ИКТтехнологија.Закоришћењевеликогделасадржаја са
интернетапотребнојепознавањеенглескогјезикаштоопет
подразумеваодређеникултурникапитал.Кориснициизма
лихисиромашнихдруштавасуунеповољномположајујер
јебројсајтоваиколичинасадржајанањиховомјезикуогра
ничена,посебноуколикојеречонекимспецијализованим
садржајима.

Међутим, процес ширења нових технологија креће се у
правцурастајезичкеразноврсности.Удеосајтованаенгле
скомјезикусесмањујеукористуделасајтованадругимје
зицима.Усветусу2000.године50%одукупногбројакори
сникаинтернетабилионикојимајематерњијезикенглески,
а 2009. годинењихов удео се спустиона¼.23Поред тога,
развој информационокомуникационих технологија омо
гућаваочувањејезичкеразноврсностинајошједанначин:

22Енглескијејезикинтеркултурнекомуникације,односнооруђекомуни
кацијекојеподразумевапостојањепосебнихкултураијезика;енглески
јетакођејезиктранснационалнеелите,културеДавоса(Хантингтон,С.
(2000)Су коб ци ви ли за ци ја и пре о бли ко ва ње свјет ског по рет ка, Подго
рица,Бањалука:ЦИД,Романов,стр.6570,6263).

23Atkinson, R. D. et all. (2010) The In ter net Eco nomy 25 Years af ter.co m. 
Tran sfor ming Com mer ce & Li fe, TheInformationTechnology&Innovation
Foundation,p.12.
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развојалатазааутоматизованипревод,индексирање,анали
зутекстаиобрадуговораомогућавакомуникацијукојапре
вазилази језичке баријере и чини садржаје приступачним
корисницимаизбилокогделасвета,безобзиранатокојим
језикомониговоре.24

Проблемглобалнихнеједнакостиможедасепосматраиса
супротног становишта, дакле не корисника интернета већ
онихкојижеледапредставесебенасветскојмрежи.Техно
лошкеифинансијскемогућностиограничавајуих,асадр
жајинаматерњемјезикуморајудасепреводеинаенглески
да би били доступни корисницимаширом света.Посебан
проблемкојисе јављауупотребиинтернетауопште јесте
какоучинитидапрезентацијабуде„нађена”одстранеоних
којимајенамењена.Умрежавањеистварањејединствених
портала за приступ донекле ублажавају овај проблем, јер
омогућавају свеобухватно и систематично организовање
грађе.

НаоветрендовеутичеиполитикаИТкомпанија.Једанод
трендовауразвојутехнологије(тзв.СЛИМ)25јестелокали
зација, односно развој апликација које омогућавају дифе
ренцијацију и прилагођавање технологија локалним усло
вима и повезивање са локалним окружењем. Тако су, на
пример,свизначајнисофтвери(нпр.Windows)локализова
ни,доступнинасрпскомјезикуићириличномписму,анај
значајнијипретраживачGoogleје(усвимсвојималаткама)
„први пот пу но локализован страни Интернетсистем који
поштује земљудомаћина и тржиште. Корисничко сучеље
јенасрпскомјезикуућириличномписму,башкаоналажу
културнистандарди,традицијаизакони”26,самогућношћу
истовременогпретраживањаћириличнихилатиничнихсај
това.Затоауториовајпретраживачназивају„тихи,поузда
ни пријатељ светских култура”.27 Поред превода увозних

24EC (2010) The Eu ro pean Agen da for Cul tu re – pro gress to wards sha red  
go als, p.22. 

25СЛИМ – социјално, локално, интелигентно, мобилно (WEF, INSEAD
(2011)The Glo bal In for ma tion Tec hno logy Re port 20102011, Tran sfor ma ti
ons 2.0, p.29).

26Букумировић,С.,Стефановић, З. иСмоленски,Н. (2007)Ћи ри ли ца и 
са вре ме не ин фор ма ци о не тех но ло ги је: ста ње и пер спек ти ве да љег 
раз во ја по сле до но ше ња Уста ва, стр. 9. www.rastko.rs/cms/files/bo
oks/4772b6119189e,

27Исто,стр.8.Насупротовојоцени,Гибсон(Gibson)например,критику
јеGoogleдајепромениопоимањеоногштосуљудизамишљалидаће
вештачкаинтелигенцијабити,јертонијеједандискретанимударенти
тет,већдвосмернамембранафилтриранихинформација,ауспутиједна
однајмоћнијихкорпорацијасвета(Gibson,W.(2010)Google’sEarth,The 
New York Ti mes, 31.8.2010).
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софтвера,развијенисупрограмскипакетизаобрадутекста
на српском језику (коректор, хифенатор, конвертор), елек
тронскиречнициислично.Међутим,локализацијакојасе
спроводи од стране мултинационалних компанија из еко
номскихразлоганемораувекдасезасниванаразумевању
културенекогдруштва.Предрасуде,стереотипи,механичко
превођењеиповршнасимболикамогудабудурезултатове
локализације„одозго”безпартиципацијезаједницезакоју
севршилокализација.28

Другитрендуразвојуновихтехнологијајеперсонализација
–претраживачиидруштвенемреженеприказујусадржаје
самопремарелевантностиихронологијивећусклађеноса
„профилом”корисникаформиранимнаосновуранијихпре
трага.С једнестране,персонализацијаомогућавадасеиз
мноштва садржајадоступнихнаинтернетуиздвоје они за
којесесматрадасукорисникунајпримеренијиинатајна
чинолакшаиубрзапретрага.Сдругестране,персонализа
цијанатајначинумањујемогућностидасепојединцупону
деразноврснисадржаји;уместодасесуочисаразличитим
информацијама,изворима,приступима,онсеизлажеономе
штоиначежелидавиди:„„персонализовани”садржајиства
рајусвојеврстансимулакрумукомејекорисникнепрекидно
изложенаутистичнојиимпотентној верзији самог себе”.29
Затовеликизначајдобијаобразовањекорисника–несамо
информационаписменоствећипознавањекултурногнасле
ђакојесежелинаћи.Сличнојеисаметаподацимакојипра
тедигиталнеобјекте–дабисместиокултурнисадржајуод
ређениконтекст,дабимогаодаразуме,вреднује,упоређује
ислично,корисникморадапоседујезнањаокултурноми
језичкомконтекстунакојигаметаподациупућују.Овајпро
блемседонеклерешавахипертекстомимогућношћудаљег
претраживања интернета, али то подразумева мотивиса
ност,времеивештинекорисника.

Очувањекултурнеијезичкеразноврсностиуинформацио
номдруштвупредметјеактивностиУН,УНЕСКО,ЕУина
ционалнихкултурнихполитика.30УНЕСКОполазиодстава

28ОпширнијеSchäler,R.(2003)TheCulturalDimensioninSoftwareLocali
sation, in:Lo ca li sa tion Re a der 20032004, Limerick,Sandpoint:Localisa
tionResearchCentre&MultiLingualComputing,pp.58.

29ЏалтоД.(2012)Порастобразовањаудигиталномдобу,Кул ту ра бр.135.
Београд:Заводзапроучавањекултурногразвитка,стр.25.

30ПоредвећнаведенедекларацијеУНЕСКОаПо ве ља о за шти ти ди ги
тал ног на сле ђа значајна документа међународних организација које
сеодносенаочувањекултурнеразноврсностиудигиталномсветусу:
УНЕСКО(2001)„Општадекларацијаокултурнојразноликости”,УНЕ
СКО(2005)„Конвенцијаозаштитиипромоцијиразноликостикултур
нихизраза”,ЕК(2006)„Препорукаодигитализацијиионлајнприступу
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да је разноврсност светских култура инхерентна вредност
самапосебиинеопходностсавременогдруштва.31Удоку
ментимаСветскогсамитаоинформациономдруштвуУје
дињенихнацијауказујесенатодаукључивањесвихљуди
уинформациониразвојтребадасеподстичекоришћењем
локалнихјезикаизаштитомипромоцијомкултурнеразно
врсностиикултурнихидентитета.32Утомсмислусеуказује
наразличитемерекојиматотребаомогућити(финансијски
подстицаји засновани на принципима солидарности, open 
so ur ce софтвери итд.).С обзиромна то да култура поста
је све више детериторијализована, изолована национална
политиканиједовољнавећјепотребан„глобалниодговор”
на изазове глобализације у области културе, али прилаго
ђенусловимаисторије,традиције,културеистановништва
свакогдруштва.33

Поредмеђународнихорганизација,значајнајеулогадржаве
уостваривањудигитализацијекултурногнаслеђакаокора
ка даље у очувању, популарисањуи омогућавањупристу
пакултурнимдобрима.Улоганационалнестратегијезади
гитализацију је постављање организационих и техничких
стандарда,решавањепитањафинансирањаиуспостављање
правнерегулативе.34

Не ка отво ре на пи та ња ди ги та ли за ци је  
кул тур ног на сле ђа

Широка примена информационокомуникационих техно
логија је релативно нова појава, а њихов брз развој даље
отежавадасејасносагледајукраткорочнеидугорочнепо
следице,могућностииограничењањиховепримене.Сама
идеја очувања кроз дигитализацију је у себи контрадик
торна.„Постојизатоинхерентнатензијаизмеђудигиталних
информација,којесупроменљиве,идигиталнепрезервације
(очувања)којесуштинскинастојидаочуваствариуместу,

ичувањукултурногматеријала”,ЕК(2007)„Европскаагендазакултуру
углобализујућемсвету”,ЕК„ДигиталнаагендазаЕвропу”,СЕ(2000)
„Декларација комитетаминистара о културној разноврсности” и тако
даље.

31ПадежанинМ. (2011)Културнаполитикаvs глобализација – разноли
костпротивуниформности,Кул ту ра бр.130,Београд:Заводзапроуча
вањекултурногразвитка,стр.378.

32WSIS(2005)Tu nis Com mit ment
33ОпширнијеПадежанин,М,нав.дело.
34Вукићевић, В. (2011) Дигитализација културног наслеђа у функци

јиостваривањациљевакултурнеполитике,Кул ту ра бр.130,Београд:
Заводзапроучавањекултурногразвитка,стр.179.



243

ГОРДАНА В. СТОЈИЋ

беззначајнијихпромена.”35Развојхардвераисофтвераврло
брзо чини дигитални запис нечитљивим па се застарева
њедигиталнихносилацамораиматиувидукадасеврши
дигитализација(трошковиодржавања,избортехничкихре
шења,новаочекивањакорисника,различитесврхеупотребе
итакодаље).36

Докјекодписанихдокуменатамогућадигитализацијакоја
имаувидукраткорочнои/илисредњорочнопостојањеди
гиталнеформе(јерпостоји„материјалниоригинал”којисе
увекможедигитализоватипоново),другачије јекадјереч
о звучнимиаудиовизуелнимсадржајима.Онасустварана
токомдвадесетогвекаиматеријалниносачиовихзаписасу
застарели и подложни пропадању. Дигитализација у овом
случајуморадаводирачунаотомедаћеускороостатисамо
дигиталнекопијеиутомсмислуонатребадабудедугороч
на; слично јеи када себележеусмене традиције. За то је
потребнакомплекснатехнологија,инфраструктураиодго
варајућеинституцијекаоносиоцирепозиторијума.Услови
затонедостајумногимземљама,локалнимсрединамаиин
ституцијама.Чувањеуелектронскојформинамећепитање
средставазаконтинуиранодугорочноодржавањеелектрон
скихбазаирешавањепроблемазастарелостикојијепосле
дицаекспоненцијалногразвојановихтехнологија.37

Свака селекцијаподразумевада сенештосачува, анешто
другозаборави.Kултурнa политикaодређујекритеријуме
избора,приоритетеиобимдигитализације.Садржајикоји
настајуизворноудигиталномобликупостављајупроблем
селекцијеујошједномсмислу.Социјалнимедијистварају
могућностисистематскогприкупљањаичувањасведочан
ставаосвакодневномживоту,активностивладаидокумен
тације друштва. Репозиторијум садржаја који стварају ко
рисницина,например,Youtubeуможесеидентификовати
као„ненамераванаархива”дигиталнонастале,одстранеко
рисникастворене,културнепродукције.Заразликуодтра
диционалнеархиве,њунеодликујениселекцијанитежња

35Thibodeau,op.cit.,p.15.
36„Уосталом, то је једна од одлика нашег времена: сакупљати оношто

технологијанастојидаучинизастарелим...Ми,дакле,јошувекможемо
дачитамотексткојијештампанпрепетвекова.Сдругестране,вишене
можемодачитамо,пачакнидавидимо,текступисаннанекојдискети
илиЦДРОМу,старомједванеколикогодина–осимакоуподрумуни
смосачувалистарерачунаре”(Коријер,Ж.К,Еко,У(2011)Не на дај те 
се да ће те се ре ши ти књи ге, Чачак–Београд:„БранкоКукућ”–Градац
К,стр.18,19).

37Bradly, K. Requirements of a Remote Repository, in:UNE SCO The Me
mory of the World in the Di gi tal Age, Conference Procedeengs (2012),
pp.279280.
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ка очувању садржаја.38 Како извршити селекцију у овом
мноштвуграђе?39

Правнаиекономскапитањатакођесеморајуузетиуобзир
са ширењем дигитализације културних садржаја. Пробле
миинтелектуалнесвојинеиауторскихправадобијајунове
аспектесаразвојеминформационокомуникационихтехно
логија.Ограничавањеприступаусупротностијесаидејомо
културнојбаштиникаотековиничовечанства,апостављање
дигиталнихсадржајачестоводинарушавањуинтелектуал
несвојине.Садругестране,кадјеречодигиталнимзаписи
малокалнихтрадиција,свакодневногживотаислично,није
лакоутврдитикотребадабуденосилацправаинтелектуал
несвојине–локалназаједницачијису,например,обичаји
забележени,ауторкојиих је забележиоилиИТкомпанија
кодкојејезаписускладиштен.40Бројнирепозиторијумису
власништвокорпорација,којесеруководеекономскимин
тересима,популарнеплатформе(напримерYoutubeа)мо
гуданестануакотакоодлучивласник.Утомслучајупоста
вљасепитање:„Кудабиотишаотајсадржај?”„Кобимогао
дамуприступи?”41Слично јеи сачасописимаикњигама
у електронској форми. Путем претплате библиотеке омо
гућавајуприступчитаоцима, алиприступ зависиодтреће
стране (издавача,корпорације)којаможеизнекогразлога
дапрестанедапружаовууслугу(отказивањепретплате,га
шењепредузећанпр.).Иакооставимопостранимогућност
губиткаприступасадржајима,остајупроблемикојинастају
каопоследицаразличитихинтересаициљевакорпорација,
стваралаца, корисника. „Појединци, организације и владе
којикористеовеплатформесуочавајусесаизазовимазбог
супротстављенихвредностикојепостојеуовомокружењу–
вредностидизајнераплатформи,вредностивласникаплат
форми, корисникаплатформиидруштвеног,политичкоги
техничкогокружењаукомесеовеулогеостварују.”42Поред

38Schleser,J.UnprotectedMemory.UserGeneratedContentandUnintentio
nalArchivein:UNE SCO The Me mory of the World in the Di gi tal Age,Con
ferenceProcedeengs(2012),p.384.

39„Паипак,каконаправитиодабирзабудућегенерације?Икојетајкоће
гаобавити?[...]Каконаправитиодабиркаданам,каоштоисамикажете,
свестижепосредствомнашихрачунара,безикаквогреда,безхијерар
хије,безселекције?”(Каријер,Ж.К.иЕко,У.нав.дело,стр.45).

40Сличносеможепоставитиипроблемодносајавногиприватног:кодди
гитализацијеразличитихсадржаја,коодлучујештаможе,аштанеможе
дасеобјавизбогочувањаприватности.

41Schleser,op.cit.,p.385.
42Nathan, L. P. аnd Shaffer, E. Opening a MultiDisciplinary Dialogue in:

UNE SCO The Me mory of the World in the Di gi tal Age,ConferenceProcede
engs(2012),p.411.
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тога,дигиталностворениизрази,сједнестранепретендују
дабудукултурниизрази,асадругестранесучестокомер
цијалнипроизводиштоусложњавапитање селекције –да
лиочуванесадржајекојинастајусакомерцијалнимциљем
требапрепуститикорпорацијамаилијепотребнодакултур
неустановевршеселекцијуичувањеделатихпроизвода.

Посебна група питања односи се на нови доживљај кул
турног наслеђа. Културно наслеђе се дигитализацијом из
влачииз прошлости, култура дематеријализације подразу
мева „истовремено трајањемного независних временских
поредака”43ирецепцијууразличитимконтекстима.Изтога
следидасенерадисамоопроменитехнолошкихсредстава
складиштења,представљањаиприступа,већиодигитал
нималаткамакаомоделузаинтеракцију.„Разликајеподву
ченаизмеђуупотребедигиталнихалаткикаотехнолошког
оруђакојепредстављаартефактсампосебиидигиталних
алаткикаомоделазаинтеракцијудабисепродубилокори
сниковоискуствосамогартефакта.”44Постављасепитање
утицајаконтекстанарецепцијуиинтерпретацијукултурног
наслеђа.Културнадобрасудубокоукорењенаунационални
културниијезичкиконтекст.Упркостомештоједигитални
објектопремљенподацимаовременуисрединиукојој је
настао,онјеизмештенизсвогокружењаувиртуелнуствар
ност којој се приступа у различитим условима (простор
ним, временским, културним) што ствара ново окружење
које утиченаинтерпретацију.Интерактивност (могућност
дакорисницикоментаришуивреднују)подстичеактивност
корисникаидозвољававишеинтерпретација.Међутим,ко
рисниципотичуизразличитихкултурнихокружења,имају
различитемотивеиразличитазнања,па језатомогућеда
контекст интерпретације који они стварају није адекватан
културномсадржајуидаусмеравапажњууправцукојине
доприносиразумевањукултурногдобра.Веб2.0јевеликим
делом непосредован, дозвољавајући да једна поред друге
будуитачнеинетачнеинформације,релевантнеинереле
вантне и на тај начин пре замагљује негошто унапређује
информацијеоконтекстукултурногдобра.45

43Угричић,С.нав.дело,стр.149.
44Ћирић, И. (2010) Интерпетација културног наслеђа у виртуелној ре

алности, Кул ту ра бр. 129. Београд: Завод за проучавање културног
развитка,стр.288.

45Ryckman,H.Context2.0:UserAttitudestotheReliabilityofArchivalCon
textontheWeb, in: UNE SCO The Me mory of the World in the Di gi tal Age,
ConferenceProcedeengs(2012),p.409.
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За вр шна раз ма тра ња

Примена нових технологија често је праћена екстремним
ставовима технооптимизма и технопесимизма.Превођење
класичнихкултурнихизразаудигиталнуформу,стварање
изворнихдигиталнихкултурнихтворевинаиновемогућно
стиприступакултурнимдобримапредметсуопречнихсхва
тања–одпредвиђања„смртикњиге”донекритичкогвели
чања могућности „свакијекорисникстваралац” у свету
хипертекстаиноведруштвеностинаинтернету.

Могућностииограничењадигитализацијекултурногнасле
ђаморајусепосматратиуконтекстуспецифичностикултур
нихсадржајакојиседигитализују,циљевакултурнеполити
кеимеђуделовањатехнолошких,економскихидруштвених
чинилаца.Брзразвојтехнологијеиширењекругакорисни
каотварамогућности,алиипостављаизазовепредкултур
нуполитику–штаизакогадигитализовати.Којесадржаје
изабрати, како их најефикасније представити и како омо
гућитидабудудоступнионимакојимасунамењени?Како
омогућити прегледан једноставан приступ кориснику који
уобиљуинформацијатребадапронађеоноштомујепо
требно?Икакоподстаћикорисникадаумноштвуинформа
цијанаинтернетутражиизадржисеуправонакултурним
садржајима?

Једна од претпоставки остваривања циљева дигитализа
ције јесуразвијенедигиталнекомпетенцијекорисникакао
условзакоришћењеширокограспонамогућностикојенове
технологијепружају.Притомсенемислисамонавештине
употреберачунараиинтернета,већиразвијањесклоности,
ставоваиспособностикритичкепроценеинформација.

Друга претпоставка јесте развијање културних потреба и
културнихнавикастановништва,посебномладихљуди.У
томсмислујеулогасистемаобразовањаикултурнихуста
нова„устварномсвету”незаменљива.

Истраживањапотврђујупретпоставкедаоникојиприступа
јукултурнимсадржајиманаинтернетупоказујувећуспрем
ностзаучешћеукултурнимдогађајимауреалномпростору.
Приступ дигитализованим културним садржајима није за
менавећјекомплементаранискуствукултурнихсадржајау
„стварном”свету.46Натајначинустановекултуредобијају
новосредстводадопрудосвојихкорисника,апубликано
вемогућностиинформисања,рецепције,интерпретацијеи
креације.

46Di gi tal au di en ces: En ga ge ment with arts and cul tu re on li ne (2010),London:
MTM. 
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CULTURALHERITAGEINTHEDIGITALWORLD

Abstract

Theaimsofdigitizationarepreservation,accessibilityandpopularization
of cultural heritage. It raises consciousness about the importance of
culturalheritageandpreservationof cultural and linguisticdiversity.
It provides small communities with powerful, nonexpensive tools
to preserve and present their cultural heritage.Wider audiences can
haveeasyaccesstotheworldculturalheritageaswellastothelocal
ones. From the viewpoint of the audience, themost important traits
ofculturalheritagepresentationsareinteractivityandpersonalization.
Sociologicalapproachtothedigitizationofculturalheritageisfocused
ontwoproblems:contentandaccess.Whichcontentswillbedigitized
andwhowill have access to them depends not only on the cultural
criteria (value of cultural contents and cultural needs) but also on
technological,economicandsocialfactors:developmentandspreadof
ICTs,digitaldivide(onthegloballevelandwithinaparticularsociety),
ITcompanies’businesspolicies,activitiesofcultural institutionsand
culturalpolicy.Severalissuescanbepointedoutrelatingtodigitization
of cultural heritage: intellectual property issue, obsoleteness of the
datacarriers,andlongtermeconomicsupportforrepositories.When
speakingaboutuserexperience,influenceofdifferentcontextsonthe
reception and interpretationof cultural heritage shouldbediscussed.
Digitalbornculturalcontentsaswellas‘unintentionalarchive’made
byinternetusersposequestionsrelatingtoselection,temporarynature
of internet platforms, public versus private and commercial versus
cultural issues.Digitization of cultural heritage is not a replacement
for“live”culturalparticipation; it isanewtoolfor therealizationof
culturalpolicyaims,aswellasanewfieldofexperienceandcreation

ofculturalcontents.

Keywords: cultural heritage, digitization, ICTs, digital heritage
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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

  DOI 10.5937/kultura1443251M
УДК 316.644-057.875:37(497.11)”2009”

оригиналан научни рад

ОБРАЗОВНЕАСПИРАЦИЈЕ
СТУДЕНТСКЕОМЛАДИНЕУ

СРБИЈИ
Сажетак:У ра ду се пре зен ту ју ре зул та ти ем пи риј ског ис тра жи
ва ња спро ве де ног 2009. го ди не, на узор ку од 985 сту де на та ви со
ких шко ла стру ков них сту ди ја (30), у 28 гра до ва у Ср би ји, са ци
љем утвр ђи ва ња од но са ко ји по сто је из ме ђу од ре ђе них еле ме на та 
со ци јал ног по ре кла сту де на та ви со ких шко ла стру ков них сту ди ја 
и њи хо вих обра зов них, про фе си о нал них и жи вот них аспи ра ци ја. 
Ис тра жи ва ње је по ка за ло да по сто ји ви со ка со ци јал на ди фе рен
ци ра ност ви со ких шко ла стру ков них сту ди ја, од но сно ја сно из два
ја ње ве ће за сту пље но сти сту де на та ко ји су по ре клом из ни жих 
и сред њих дру штве них сло је ва. У том сми слу, шко ло ва ње на ви
со ко школ ском ни воу овој ге не ра ци ји мла дих љу ди би тре ба ло да 
омо гу ћи не са мо сти ца ње зна ња, ко је је по треб но за оба вља ње 
сло же них по сло ва, не го и ви ше дру штве не по зи ци је у од но су на 
ге не ра ци ју ро ди те ља (рад ни ци) и пра ро ди те ља (по љо при вред ни
ци). Утвр ђи ва ње со ци јал ног по ре кла по слу жи ло је као пле до а је за 
„от кри ва ње” пер спек ти ва и аспи ра ци ја сту дент ске омла ди не у 
ве зи са ње ном бу дућ но шћу. 

Кључне речи: ви со ко обра зо ва ње, ви со ке шко ле стру ков них 
студи ја, сту ден ти, обра зов не аспи ра ци је
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Увод не на по ме не1

Глобалнедруштвенепромене,трансформацијапривредног
система,измењенаструктурапотребазаодговарајућимка
дровима, као и процес формирања европског образовног
простора,утицалисунаструктурисањевисокогобразовања
уСрбији.Системвисокогобразовањаупериодутрансфор
мације српског друштва неизбежно доживљава промене,
које су нарочито видљиве у неуниверзитетском сектору, у
видупреображајавишихшколаувисокешколе.Развојви
сокогшколстваињеговихосновнихструктурарезултат је
деловањадруштвенихчинилацакојиутичуинарегионал
нудистрибуцијувисокихшколаструковнихстудија,каои
на социјалну дистрибуцију студената по студијским про
грамима.У том смислу, реализација социјалнихфункција
образовања(прагматичне,социокултурне,социопрестижне,
професионалне) јасносеосликаваупитањимаформирања
студентскогконтингентауниверзитетскихинеуниверзитет
скихинституција(социодемографскиаспект),уизборуод
говарајућихстудијскихпрограма(академскихилиструков
них)иисходимаучења(развојиприменанаучних,стручних
иуметничкихдостигнућаилиоспособљавање запримену
знањаивештинапотребнихзаукључивањеураднипроцес).

Приликоманализирањаусловаукојимастудентскаомлади
наданасживииприпрема се забудућипозив требалоби
иматиувидуданањуконкретниусловиживотаделујуи
позитивноинегативно.„Социјалнепромјенеупостсоција
листичкимдруштвимајасносупоказалекакосупостигну
ћамладих ињихов будући друштвени статус доминантно
увјетовани стартним позицијама, односно њиховим соци
јалнимподријетлом.Такосемлади,унастојањудаостваре
жељену социјалну промоцију, прије свега поуздају у оби
тељскересурсе,односносоциокласнообликованемогућно
стииограничења.”2Омладинатежидаобразовањемоства
рипрофесионалнеаспирације,којећезначитиимогућност

1 Припремљеноуоквирупројекта„Тра ди ци ја, мо дер ни за ци ја и на ци о нал
ни иден ти те ти у Ср би ји и на Бал ка ну у про це су европ ских ин те гра
ци ја” (179074Д)којиреализујеЦентарзасоциолошкаистраживањаФи
лозофскогфакултетауНишу,афинансираМинистарствопросвете,науке
итехнолошкогразвојаРепубликеСрбије.Урадусукоришћенинекиод
резултатаистраживањаизнеобјављенедокторскедисертације:Марко
вићКрстић,С. (2010)Со ци јал но по ре кло сту дент ске омла ди не, успех 
у шко ло ва њу и из бор сту диј ских про гра ма ви со ких шко ла стру ков них 
сту ди ја,докторскадисертација,Филозофскифакултет,Универзитету
Нишу,Ниш,стр.1418.

2 Ilišin,V. (2008)Skicaza sociološkiportretzagrebačkihstudenata:uvodu
istraživanjehrvatskihstudenatadanas,u:So ci o lo gi ja i pro stor, vol.46,3/4
(181/182),str.224225.
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осамостаљењаинапредовањанадруштвенојлествици.Уко
ликојеутомеонемогућена,асобзиромдајеонаонајдео
друштвакојипостављатранспарентносвојезахтевеинај
радикалнијевршимиграције,настојаћедатражи„својеме
сто”идруштвенусрединукојаћебитиподстицајназањену
афирмацијунасвимпољимаделатности.

Урадусупредстављенирезултатиистраживањакојисеод
носенаутицајсоцијалногпорекластуденатависокихшкола
струковнихстудијанањиховеобразовнеиживотнеаспира
ције.Отворенасуибројнапитања.Каквесусоцијалнека
рактеристике омладинеСрбије која сешколује у високим
школама струковних студија? Какве су њене образовне и
животне аспирације? Да ли, поучена (лошим) искуством
претходнихгенерација,тежида„правилним”изборомобра
зовногпутаостварисвојеживотнециљеве?3

Унашемдруштвупостојеразликеуматеријалномисоци
јалномположајумладихљуди,којеимајуважнуулогууњи
ховомшколовању,посебноприликомизборасредњеивисо
кешколе.Младиљудисусвеснидајењиховциљ–социјал
ниуспехдостижануколико,најпре,направе„добар”избор
образовања,потомуложедовољнотрудаизалагањатоком
школовањаи,најзад,успејудасезапосле.Натајначин,ре
зултатињиховогангажовањаирадабићесоцијалновидљи
вииадекватновредновани.Испитивањеобразовнихаспи
рацијастуденатависокихшколаструковнихстудијауказу
је на социјалне карактеристике младих људи који бирају
студијскепрограмекојитрајукраћеодакадемскихистога
омогућавају брже запошљавање и осамостаљивање. Тако
секултурнообразовниразвојомладине,одлагање,гушење
илиподстицањенизаобразовнихисоцијалнихаспирација,
доводиувезусаматеријалниммогућностимапородице:са
дужимшколовањемииздржавањемодстранеродитељаили
школовањемкојетрајекраћеисопственимпривређивањем.

Ме то до ло ги ја ис тра жи ва ња

Предметистраживањачинеобразовнеаспирацијестудент
скеомладинеуСрбији.Циљјеиспитивањеутицајасоцијал
ногпорекластудентскеомладиненаизборстудијскихпро
грамависокихшколаструковнихстудијаињенеобразовне
иживотне аспирације.4Студентскаомладинаприказана је

3 Mojić,D.Obrazovaniinezaposleni:oblikovanjeradnihbiografijamladih,u:
Mla di – na ša sa daš njost. Is tra ži va nje so ci jal nih bi o gra fi ja mla dih u Sr bi ji, 
priredilaTomanović,S.idrugi(2012),Beograd:ČigojaštampaiInstitutza
sociološkaistraživanjaFilozofskogfakultetauBeogradu,str.95109.

4 Социјалнопореклостуденатауистраживањуиспитиванојепрекоинди
катора:занимањеродитељаипрародитеља,образовнинивородитељаи
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као друштвена група са специфичним карактеристикама,
потребамаиаспирацијама.Утомсмислу,задациистражи
вања су:а)дасеутврдикојазанимањаобављајуродитељи
ипрародитељи(дедапооцуидедапомајци)студенатави
сокихшколаструковнихстудија;б)дасеиспитаутицајза
нимањародитељаипрародитељастуденатаиматеријалног
статусанаизборстудијскихпрограмависокихшколастру
ковнихстудија;в)дасеиспитаутицајзанимањародитеља
иматеријалногстатусанаобразовнеиживотнеаспирације
студентскеомладине.

Истраживачку популацију чинили су студенти трогоди
шњихстудијанависокимшколамаструковнихстудијауРе
публициСрбији.Узоркомјеобухваћено30високихшкола
струковнихстудија(у28градова)и985студената.Запри
купљањеиобрадуподатакакоришћенајеметодаразговора,
анализасадржаја,компаративнаметодаистатистичкамето
да.Одистраживачкихтехникакоришћенесу:анкетирање5,
интервјуисање, анализа педагошке документације, стати
стичкиприступ.Одинструменатаистраживањакоришћен
јепосебноконструисанупитникзастудентскуомладину–
студентевисокихшколаструковнихстудија.

Те о риј ски оквир ис тра жи ва ња

Овосоциолошкоистраживањеобразовнихаспирацијаомла
динетемељисенабогатомплуралистичкомтеоријскомкон
тексту и адекватним методолошким основама, одређеним
принципимаприликомприкупљањаемпиријскогматерија
ла,анализеиинтерпретацијеподатака.Усоциологијијеоп
штеприхваћенотеоријскостановиштепремакомедруштве
наструктураутиченаначинживотапојединца,апосебнона
процесњеговесоцијализацијеиобразовања.Збогтогајеве
омазначајнопроучавањеутицајадруштвенихнеједнакости
нанеједнакостиуобластиобразовањаиутицајнеједнакости
уобразовањунадругедруштвененеједнакости.Тајпроблем
најчешће је разматран у контексту истраживања социјал
них неједнакости и друштвене покретљивости. Теоријске
интерпретације социјалних неједнакости у образовању су
многобројне и разноврсне: функционалистичка, радикал
на,образовногкапитала,културнедепривације,позициона,
интеракционистичкаимарксистичка,пасемогугруписати

прародитеља(школскаспрема),економски(материјални)статусирези
денцијалнистатус(местостановања).Уовомрадуузетисузаанализу
индикатори:занимањеродитељаипрародитеља(дедапооцуидедапо
мајци),економскиирезиденцијалнистатус.

5 Техникоманкетногупитникаистраживањејеобављеноод15.4.до15.
6.2009.године.
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(сизвеснимодступањима)удваосновнаправца,приступа:
социоекономскиисоциокултуролошки.Доксепремапрвом
теоријскомприступу,социјалненеједнакостиуобразовању
објашњавају доминантним утицајем социоекономских де
терминанти,премадругом,социокултуролошком,социјалне
неједнакостиуобразовањуразматрајусепрекосвеукупно
стиутицајасоцијалнихикултурнихдетерминанти.

E.Диркем (E.Durkheim)сматрадаваспитањепомажепо
јединцудастекнезнањеидаразвијеодређеневештинепо
требнезаобављањебудућегзанимања.Тафункција јепо
себнозначајнауиндустријскомдруштвусасложеномиспе
цијализованомподеломрада.Васпитањејесредствокојим
друштвоприпрема„усрцудецебитнеусловесопственеег
зистенције”.Дакле,васпитањеимазациљдакодпојединца
ствараиразвијаодређенибројфизичких,интелектуалнихи
моралнихстањакојаодњегатражеиполитичкодруштвоу
целиниипосебнадруштвенагрупа(каста,класа,породица,
професија)закојујенамењено.6Т.Парсонс(T.Parsons)шко
лувидикаомостизмеђупородицеидруштвакаоцелине,
јеронаприпремадете зањеговуулогуодраслог.Доксеу
породици према детету поступа у складу са партикулари
стичкиммерилима, уширемдруштву сепремапојединцу
односииоњемусесудипремауниверзалистичкимнормама
којесепримењујунасвеприпадникедруштава,независно
одродбинскихвеза.Статусдететајеупородициприписан,
одређенрођењем,докјестатусуживотуодраслог,посебно
уиндустријскимдруштвима,углавномстечен(статуспоза
нимању).Такопојединацпрелазипутодпартикуларистич
кихнормииприписаногстатусаупородицидоуниверза
листичкихнормиипостигнућастатусадруштваодраслих.
Школаприпремамладељудезатајпрелаз.7Задруштвени
положајпојединцазначајна јеулогашколе (школовања),а
та улога се састоји у одабиру најспособнијих и њиховом
припремањузапреузимањеодговарајућихулогаудруштву
узависностиодњиховогобразовногпостигнућа.Образов
нисистемјеважанмеханизамкојимсевршиизборпоједи
нацазабудућеулогеудруштву.

Сфунционалногстановиштаобразовањејеразумниметод
расподелељудиускладусањиховимвредностима–најспо
собнијидобијајунајбољенаграђиванедужности(послове).
Сдругестране,школедоприносестварањуповољнихусло
вазаузлазнумобилност,уколикоуобразовнимустановама

6 Dirkem,E.(1981)Vas pi ta nje i so ci o lo gi ja.Beograd:Zavodzaudžbenikeina
stavnasredstva,str.4041.

7 Haralambos,M. andHolborn,M. (2002)So ci o lo gi ja. Te me i per spek ti ve,
Zagreb:Goldenmarketing,str.779.
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људе оцењују по њиховим достигнућима, независно од
класнеприпадности,расеипола.Натајначин,пристали
цефункционализмаподвлачепозитивнуулогуобразовањау
друштву,обраћајућипажњунаважнијеунутрашњефункци
јеобразовања, какве су социјализирајућаиинтегративна.8
Повезивање образовног система са системом друштвене
стратификацијекарактеристичнојезаК.ДејвисаиВ.Му
ра(K.DavisandW.Moore)којисматрајудајеобразовање
средстворасподелеулога.Друштвенастратификацијајеме
ханизамкојиосигуравадасенајдаровитијиинајспособнији
појединцидруштвараспореденаположаје који су за дру
штвофункционалнонајважнији.Собзиримнатодасезате
положаје везују високенаграде, онеделују каоподстицај.
Дејвискажеда је системшколовања „полигон заискуша
вање способности и, према томе, средство одабира за по
стављањељудина различите статусе у складу сњиховим
способностима”.9

Функционалистинеједнакостиуобразовањуинтерпретира
јунаразличитеначине.Говорисеоразличитимпрограмима
иквалитетунаставе,такодасеучениципорекломизразли
читихдруштвенихслојеванеједнакоподстичуиохрабрују
занастављањешколовања.Некиинтерпретаториослањају
сена„теоријуетикеције”10,такодатврдеданеједнакшкол
скиуспехиразличитеобразовнеаспирацијеувеликојме
рипроизлазеизохрабрењаилиразочарењакојеизазивасуд
учитеља код ученика, из приписане етикете „способног”
или„неспособног”,паучениквременомнавикаванаовакву
етикету.Наставниковопонашањеиочекивањеутичунасли
кукојуученикствараосеби,нањеговумотивацијуижељу
заучењем.

Овајприступуказујенатодародитељиученикаисамиуче
ници имају веома различита очекивања, аспирације имо
тивеуспешностиу зависностиодњиховогсоцијалногпо
рекла.Оверазликеобјашњавајусепсихолошкимузроцима.
Менталитет, тежњазасоцијалномпромоцијомидруштве
нимуспехом јеинтензиван код средњихи виших слојева,
доккоднижих слојеваизостаје.Аспирације,мотив запо
стигнућем,жељадасепостигнувисокеоцененисуодлика
менталитетаљудиизнижихслојева,такодаихродитељине
преносесвојојдеци.Сдругестране,припадницисредњих
и виших слојева имају развијен мотив борбености, жељу

8 Сорокина,Д.Н.(2004)Обра зо ва ние в со вре мен ном ми ре (со ци о ло ги че
ский ана лиз),Москва:„Економикаифинанси”,стр.15.

9 Haralambos,M.andHolborn,M.нав.дело,стр.780.
10Значајан представник ове теорије (label theory) је Х. С. Бекер (H. S.

Becker).
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задруштвенимуспехом, којепреносе својој деци, такода
онапостајуученицисатежњомзашто бољимшколским
успехом.

Оригиналнокул ту ро ло шко об ја шње њеобразовнихпостиг
нућа, улоге образовањау друштву, а посебнодруштвених
механизамашколскенеједнакостипонудилајетеоријаобра
зовногкапитала.Почециовогтеоријскогприступамогусе
наћи у Бурдијеовој (Pierre Bourdieu) иПасероновој (Jean
ClaudePasseron)студијиНа след ни ци: сту ден ти и кул ту ра 
(1964), а даља разрада проблема културне репродукције у
делуРе про дук ци ја: еле мен ти за те о ри ју си сте ма обра зо ва
ња(1970). Утеоријиобразовногкапиталакритикујусеста
новиштакојаредукујуфункцијушколеукапиталистичком
друштвуитакоонемогућавајудасесхватенепосредниине
видљивимеханизмирепродукциједруштвенограслојавања
путемшколе.Постојањеекономскихисоцијалнихбаријера
не сматра се јединимузрокомнеједнакости у образовању,
баријеренисудовољненизатумачењерепродукције,каои
поделераданаумниифизичкипутемшколе.11Теоретичари
овепровенијенцијекритикујуонесоциологекојиинтегри
шунаучнозакључивањеивладајућуидеологију,замењују
ћианализуузроканеједнакостињеномосудом,спречавају
ћинатајначинразумевањемеханизамадатерепродукције.
БурдијеиПасеронусвојојинтерпретацијиидудаљеодпро
стеконстатацијенеједнакостиињенеосуде,каоиодконста
тациједасунеједнакостипоследицакапитализма.

Бурдије и Пасерон сматрају да је важна функција обра
зовног система културна репродукција која репродукује
културе „владајућих класа”.Висока вредност која се при
писуједоминантнојкултуриудруштвукаоцелинипотиче
изспособностимоћнихдадругиманаметнусвојудефини
цијустварности.Ауториговореодоминантнојкултурикао
о културном капиталу, јер се онаможе, путем образовног
система,превестиубогатствоимоћ.Културникапиталније
равномернораспоређенукласнојструктуриитојеглавни
разлог класнихразликауобразовнимпостигнућима.Уче
ници из виших класа имају уграђену предност, јер су од
почетка социјализовани у доминантну културу. Бурдије и
Пасерон сматрају да успех у школском образовању зави
сиодваспитањакојејестеченоупрвимгодинамаживота.
Школскообразовањесе једноставноградинатомтемељу,
непочињеодпочетканегопретпостављанекевећпостојеће
вештинеизнања.Децаизвладајућихкласасуупредности,

11Fragudaki, A. (1994) Teorije o društvenim nejednakostima u školi, Te me
br.12,Niš:UniverzitetuNišu,str.83.
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јерсуусвојилавештинеизнањатокомпредшколскихгоди
на.Онапоседујукључзадешифровањепорукакоједобијају
ушколи–„поседујушифрупоруке”.12

Премапоставкаматеоријекултурнедепривацијенеједнако
стиуобразовањусурезултатразликаизмеђусамихпоткул
тура класа/слојева којима ученици припадају. Посебно се
наглашавазначајпоткултуре,нормиивредностидруштве
нихкласа/слојевазауспехуобразовномсистему.Разликеу
навикама,укусима,ставовима,приоритетимаијезикусуне
киодмногихкултурнихусловакојиотежавајуученицимаиз
сиромашнихпородицадапостигнууспехушколи(Hyman,
Bernstein,Bourdieu,Willis),докистицањевредностисредње
класеушколамаолакшаваученицимакојидолазеушколу
сатаквимвредностимадаодговореназахтевешколовања.13

Ре зул та ти ис тра жи ва ња –  
ана ли за и ин тер пре та ци ја

Со ци јал но по ре кло сту дент ске омла ди не и из бор сту
диј ских про гра ма ви со ких шко ла  

стру ков них сту ди ја

Социјалноекономскиположајпородицаутиченаизборви
сокихшкола и образовна постигнућа студената, али и на
дугорочностњиховеобразовнеоријентације.Полазисеод
претпоставкедарелативносигурнијеекономскеприликеу
породицииамбицијеродитељапружајузначајанподстицај
и средства да задрже децу на академском путу после за
вршенесредњешколе.Наиме,аспирациједецезависоким
образовањем,чијисуродитељинавишимпозицијамасо
цијалнелествице,несмањујусеподутицајемекономских
(не)прилика и промена. Насупрот томе, деци из породица
нижег социјалног статуса може недостајати мотивација да
наставе са високимобразовањем збоглошихматеријалних
прилика,амогусесуочитисавећимфинансијскимтеретом
када доносе одлуку да ли ће наставити образовање на ви
сокошколскомнивоу.Али,претпоставкаједаћеидецаро
дитељанижегсоцијалногстатусанастојатидапутемобра
зовањаостваресвојепрофесионалнеиживотнеаспирације,
односнодапобољшајусвојсоцијалниположај.Младиљуди,
пролазећи кроз образовне институције у друштву, добијају

12Haralambos,M.andHolborn,M.нав.дело,стр.837.
13Gamoran,A.(2001)AmericanSchoolingandEducationalInequality:AFo

recastforthe21stCentury,So ci o logy of  Edu ca tion(ExtraIssue:Curentof
Thought–SociologyofEducationat theDawnofthe21stCentury)Vol.74,
Washington:AmericanSociologicalAssociation,pp.143144.
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различитеобразовнеакредитиве,којиимајутрајнепоследице
нањиховживот.14

Професионалниуспехзависиодобразовнихпостигнућаи
примарнаједимензијасоцијалнестратификацијеуразвије
нимдруштвима.Образовнеинституцијеудруштвуописују
секао„машинезасортирање”15,јеримајуодлучујућуулогу
у институционалном уређењу друштва и стратификацији.
Свакановагенерацијапролазикрозобразовнеинституције
иизлазикаонови слој високообразованепопулације, чије
сеперспективекаоодраслихљудибитноразликујуузави
сностиоддипломакојесустеклиутиминституцијама.Та
кообразовање,заовајдеостудентскеомладине,представља
значајан канал социјалне покретљивости у правцу виших
друштвенихпозиција.Дакле,полазећиодпретпоставкеда
породице бољег социoекономског стања не стварају само
повољније материјалне услове, већ и богатији образовно
културниамбијентопредељењемдаинвестирајууобразов
ниикултурниразвојсвоједеце16,дошлоседонекихемпи
ријскихпоказатељастварногстања,односнонекихставова
студенатакојиуказујунањиховеобразовне,професионалне
иживотнеаспирације.

Неједнаки ресурси (социјални, економски, културни) који
судетерминисани социјалнимпорекломпружајуразличи
темогућностистудентскојомладиниупроцесушколовања
и образовања. „Социоекономски положај, односно статус
младих,представљапозадинузаразвојнеисходепојединаца
иобликовањењиховевриједносноставовскеструктуре,при
чемујеродитељскоулагањевремена,финансијскихресурса
иљудскогкапиталауобликувластитогзнањаипознанстава
значајнакомпонентаактуалногибудућегдруштвеногполо
жајамладих.”17Утомсмислу,социоекономскиикултурни
елементипородичногживотамогусепосматратикаооблик
социјалног,економскогикултурногкапитала.Истраживање
указујенатодасеконцептсоцијалногпорекламожеискори
ститизаразумевањеразликамеђуприпадницимаодређених

14Kerckhoff,A.C.(2001)EducationandSocialStratificationProcessesinCom
parativePerspective,So ci o logy of  Edu ca tion(ExtraIssue:CurentofThought
–SociologyofEducationattheDawnofthe21stCentury)Vol.74,Washington:
AmericanSociologicalAssociation,pp.318.

15Spring,J.(1976)The Sor ting Mac hi ne.NewYork:DavidMcKay.
16Оутицајуматеријалногстатусанакултурниживотипотребестудената

вишевидетиу:Mrđa,S.(2011)Kul tur ni ži vot i po tre be stu de na ta u Sr bi ji.
Beograd:Zavodzaproučavanjekulturnograzvitka,стр.44108.

17Ilišin,V.idrugi(2013)Mla di u vre me nu kri ze.Zagreb:Institutzadruštvena
istraživanjaiFriedrichEbertStiftung,str.15.
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друштвених група (слојева) приликом избора студијских
програмависокихшколаструковнихстудија.

Наосновуприкупљенихподатакаиземпиријскогистражива
ња2009.годинеможесеуказатинаосновнаобележјасоци
јалнеструктурисаностистудентскеомладиненаовомнивоу
школовања,анализирајућигенерацијскекохорте(генерације
родитељаипрародитеља),односногенерацијекојесеналазе
илисусеналазилеурадномпроцесуутокубурнихгодина
распадаСФРЈипосле,утокупостсоцијалистичкетрансфор
мацијеСрбије.

Резултатиистраживања(Табела1)показујудапостојисоци
јалнадиференцираностстудентскеомладине,којасеиспо
љава кроз специфичну дистрибуцију генерације родитеља
студенатависокихшколаструковнихстудијапопојединим
занимањима.Највећајезаступљеносточеварадника32,2%
(16,1% радника у рударству, индустрији и грађевинарству
и16,1%радникаусаобраћају,трговинииугоститељству),
а најмања је заступљеност очева државних и политичких
руководилаца(0,7%).

Социјалнопореклостудентскеомладинесагледано јекроз
призму,односнодимензијусоциопрофесионалнеприпадно
стидвегенерације (Графикон1).Док јеугенерацијипра
родитељабазапирамиде веомаширока (великоприсуство
пољопривредника и радника) са извесним одступањима
(радницисељаци и предузетници), средишњи део знатно
сужен(службенициистручњаци),аврхпирамидејесасвим
близунултојвредности (привредни,државнииполитички
руководиоци), у генерацији родитеља је изглед пирамиде
знатно другачији; уска база пирамиде (пољопривредници

Табела1.Занимањеочеваимајкистуденатависоких
школаструковнихстудија
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и сељацирадници) проширује се најпре благо (занатлије
ипредузетници),акаснијесвевишедостижућимаксимум
(радницикодочеваислужбеницекодмајки),дабисесре
дишњидеопирамидепостепеносужавао(стучњаци)изнат
носмањиоврхпирамиде(привредни,државнииполитички
руководиоци),добившивредностокојединице.Собзиром
науоченутенденцијукретањанавише–кавишимпозици
јама на социјалној пирамиди кроз генерације (прародите
љиродитељи), будући изглед треће пирамиде (генерација
студената)требалобидаимаускубазу(пољопривредници),
широкисредишњидео(службенициистручњаци)иблаго
проширениврх(руководиоци).

Тестирањехипотезеоутицајусоцијалногпорекластудент
скеомладиненаизбор студијскихпрограмависокихшко
ла струковних студија показује која је од социопрофесио
налних група најзаступљенија на појединим студијским
програмима.Натехничкомстудијскомпрограмуунајвећој
меризаступљенасудецарадникаурударству,индустрији
играђевинарству(18,2%);наваспитачкомстудијскомпро
грамудецарадникаусаобраћају,трговинииугоститељству
(17,3%) и службеника (17,3%); на пословном студијском
програмудецарадникаурударству,индустријииграђеви
нарству(25,5%);натехнолошкомстудијскомпрограмудеца
радникаурударству,индустријииграђевинарству(19,4%);
на медицинском деца радника у саобраћају, трговини и
угоститељству (31,8%); на текстилном студијском програ
мудецарадникаурударству,индустријииграђевинарству
(24,2%).Напољопривредномстудијскомпрограмунајзасту
пљенијасудецазанатлија,радникаусаобраћају,трговини
и угоститељству, службеника (по 16,7%) и сељака (пољо
привредника)–13,9%;наекономскомстудијскомпрограму

Графикон1.Занимањеродитељаипрародитељастудената
високихшколаструковнихстудија
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децастручњакаупривреди(20%)истручњакаванпривреде
(16,7%);наинжењерскомстудијскомпрограмудецарадни
каусаобраћају,трговинииугоститељству(33,3%),штоје
инајвећазаступљеностдеценекеодсоциопрофесионалних
групананекомодстудијскихпрограмависокихшкола.На
железничком студијском програму највеће процентуално
учешћеимајудецарадникаусаобраћају,трговинииугости
тељству(24,2%)ирадникаурударству,индустријииграђе
винарству (24,2%), анапримењеномстудијскомпрограму
најзаступљенија судецарадникау саобраћају, трговинии
угоститељству(32,4%).

Доминантнузаступљеностнастудијскимпрограмимависо
кихшколаструковнихстудијаимајудецарадникаусаобра
ћају,трговинииугоститељству(6),радникаурударству,ин
дустријииграђевинарству(4)ислужбеника(2),доксудеца
занатлијаистручњакаупривредидоминантнозаступљена
на једном студијскомпрограму.Дакле, постоји висока со
цијалнадиференцираноствисокихшколаструковнихстуди
јаијасноиздавајањевећезаступљеностистуденатакојису
порекломизнижихисредњихдруштвенихслојева.Наовај
начин јеипретпоставкада студенти високихшкола стру
ковнихстудијапретежнобирајуонестудијскепрограмекоји
сунајближињиховомсоцијалномстатусу,односносоцијал
номстатусуњиховихродитеља(саизраженимаспирацијама
заузлазнимкретањемнасоцијалнојлествици)потврђена.

Уло га обра зо ва ња из пер спек ти ве сту дент ске 
омла ди не: обра зов не, про фе си о нал не и  

жи вот не аспи ра ци је

Важностизбораобразовања(студијскогпрограма),односно
струкеизанимањапроизлазиизважностирадазапојединца
идруштво.Радјезачовекаипотребаинужност,онуњему
свестраноиспољавасуштинскеснагесвогабића,развијаи
усавршава своју личност, постижедруштвену афирмацију
иобезбеђујесебиисвојимаматеријалнасредствапотребна
заживот.Највећидеосвогживотачовекпроведеузанима
њу,одкојегзависиуспехиличнозадовољствоизатоније
свеједнокојећетозанимањебитииштаћемуонодонети.
Изборзанимањајеједноодтрипитањакојечовекрешавау
токуживота:питањеуспостављањаправилногодносаизме
ђусебеидругихљуди,питањезанимањаипитањељубави
ибрака.18

18Adler,A. (1984)Po zna va nje čo ve ka. NoviSad:Matica srpska iBeograd:
Prosveta,str.235.
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Обра зов на аспи ра ци јасеобичноодносинаоријентацијупо
јединца(илигрупe)преманекомциљукојисетичеобразо
вањаикоји јеувекжељен,апро фе си о нал на аспи ра ци ја је
снажнажељапојединцадасебавионимзанимањемзакоје
сматрадајевредно,односноидеалнозањега.Тозначидасе
аспирацијаобичноодносинаоријентацијупојединца,или
групе,преманекомпрофесионалномциљукојијеувекже
љен.Же ља заодређенимзанимањемјестепозитиваноднос
емоционалнеприродеукојемпостојисамоприближнопо
знавањеоногштосежелииусловадаседоњегадође.Ако
притом и постоји неко познавање циља, често не постоји
познавањеметода и средстава да се он достигне.Жеља у
томслучајунеукључујепрактичнуакцију.19Оче ки ва ње је
проценапојединцаовероватномостварењуциља,односно
мањеиливишепрецизнапроценаомогућностиостварења
одређеног занимања или професионалног статуса. За раз
ликуодпрофесионалнеаспирације,гдејециљувекжељен,
кодпрофесионалнихочекивањапредметочекивањанемора
битижељен.

Потпуније сагледавање социјалних функција образовања
може се остварити истраживањем аспирација, очекивања
и мотива студентске омладине приликом избора студиј
ских програма високих школа струковних студија. Сту
денти обухваћени истраживањем најчешће су као мотив
за избор студијских програма високих школа струковних
студијанавелисвојеспо соб но сти и ин те ре со ва ња(16,0%).
Скоросвакиосмистудентјенавеодајеизабраовисокушко
луструковнихстудијазбогмишљењадајемно го „лак ше” 
за вр ши ти ви со ку шко лустру ков них сту ди ја (11,6%)уод
носунафакултетиакадемскестудије.Овадвамодалитета
одговорајошвишедобијајуназначајукадаимсеприкључи
процентуалниудеостуденатакојисунавелииједанидру
гиразлогкаомотивзаизборстудијскихпрограмависоких
школаструковнихстудија (10,9%),шточини38,5%студе
натаобухваћенихистраживањем.Осталимотиви заизбор
високешколесунештомањезаступљеникао:бли зи на ви со
ке шко ле ме сту ста но ва ња сту де на та (9,0%),мо гућ ност 
да се бр же за по сли (8,4%),тро шко ви сту ди ра ња(7,9%)и
успех у сред њој шко ли(6,2%).Међутим,кадасеовимпоје
диначнимразлозима(мотивима)додајуињиховекомбина
циједобијасемноговећазаступљеностмотивапопут:кра
ће вре ме сту ди ра њаитро шко ви сту ди ра ња.Фреквенције
одговорастуденатауказујуда по сто ји праг ма тич на обра
зов на и жи вот на ори јен та ци ја сту де на та при ли ком из бо ра 

19Ђурић, Т. (1990) Про фе си о нал на ин те ре со ва ња и из бор за ни ма ња,
Ваљево:„МилићРакић”,стр.17.
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студијског програ ма,дабирају„позив”ускладусасвојим
способностима и интересовањима, да су припремљени да
иду „краћим” образовним путем који не захтева најбољи
школскиуспех,великенапореитрошкове,ализатоомогу
ћавабржезапошљавање.

Избором одређеног студијских програма високих школа
струковних студија студенти теже да остваре своје обра
зовнеаспирације,алиидаучинедостижнимодређенежи
вотнециљеве.Штаочекујуодобразовања,коликоимоноу
томеможепомоћи?Очекивањастуденатаувезисаизабра
нимобразовнимпутем(студијскимпрограмом)усмеренасу
праг ма тич ном функ ци јом обра зо ва ња.Највећаучесталост
одговорастудената–даочекујудаћеимстудијеомогућити
дапостанууспешни(20,0%)идабудуматеријалнообезбе
ђени(11,5%)упућујенаовакавзакључак.Осимпрагматич
не,студентскаомладинаперципираисо ци о кул тур ну уло гу 
обра зо ва ња–дапостанувисокообразовани,културниљуди
(9,9%),потомсо ци о пре сти жну уло гу–даимајуодговарају
ћисоцијалнистатус(6,8%)ипро фе си о нал ну уло гу–даима
јудобрупрофесију(3,6%).Мањибројстуденaтаочекујеод
високихструковнихстудијадаимомогућезапошљавањеу
иностранству(4,0%),дапријатнопроведувреме(2,5%),да
продужепородичну традицију (1,1%), да одложе служење
војногрока(0,8%)идадоприносебољемразвојумладихи
дарадепосаокојиволе(0,6%).

Компарацијаочекивањаиматеријалногположајастудената
ивредностхиквадраттеста (p=0,003)показујудапостоји
статистичкизначајнаразликаизмеђустуденатасобзиромна
варијаблема те ри ја ни по ло жај по ро ди цеиоче ки ва ња сту
де на та од обра зо ва ња.Иакојезасвестудентезначајнопри
суство прагматичних очекивања, наглашеност социјално
престижнеулогеобразовањакодонихсанижимипросеч
ним материјалним статусом, а професионалне улоге код
онихсавишимматеријалнимстатусомупућујенанеколико
закључака:(1)студентикојиживеупородицаманижегмате
ријалногстатусаулогуобразовањаперципирајукаомогућ
ностостварењабољегсоциоекономскогстатуса,односнокао
каналузлазнедруштвенепокретљивости;(2)студентиизпо
родицапросечногматеријалногстатусатежедаостваребо
љисоцијалнистатус,дапродужепородичнутрадицију,али
ида,збогостварењасвојихциљева,напустеземљуирадеу
иностранству; (3) студентивишегматеријалног статусана
стоједагазадржеодговарајућимвисокимобразовањем,ма
дајекодњихизраженаиизвеснаегоистичкаихедонистичка
животнаоријентација.Заразликуодњих,студентскаомла
дина која потиче из породица нижег материјалног статуса
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амбициозношћу, усмереношћу ка остваривању образовних,
професионалнихиживотнихаспирацијаициљева,апосеб
но наглашавањем будуће улоге у развоју других (младих)
људииљубавипремапослукоjићеобављатиубудућности,
потврђујесвојухуманистичкуиалтруистичкуживотнуори
јентацију–алиистотакоиинструменталнуихуманистичку
димензијуобразовања.

Перспективестудентскеомладинесагледанесуипреко:(1)
„слободног” избора образовног пута, (2) професионалних
аспирација, односно очекивања студената високих шко
ластруковнихстудијаувезисаобављањемпрофесионал
неделатности,(3)аспирацијаупогледуместастановањаи
(4)перцепцијеглавнихпроблемамладихљуди.

(1)Собзиромнатодасумогућностипојединцадасеобра
зује ограничене социоекономским статусом породице или
утицајем родитеља, одговори студената високих школа на
питањешта би упи са ли, уко ли ко би би ли пот пу но сло бод ни 
у из бо ру ви со ке шко ле/фа кул те таосветљавају,сједнестра
не,задовољствоизборомиквалитетомобразовањаувисокој
школиструковнихстудија,асдруге,оријентацијестудената
даостваресвојежељенеобразовнециљеве(кадасуослобо
ђени„терета”породичногутицаја),штоможебитипотврдада
њиховизборстудијскихпрограмависокихшколаструковних
студијанијеостварењењиховогжељеногциља.

Резултати истраживања показују да је нешто више од по
ловине студената високих школа струковних студија обу
хваћенихистраживањем(57,1%)остварилосвојеобразовне
аспирације,односнодасузадовољнисвојимизборомвисо
когобразовања.Сдругестране,налазисевеликибројстуде
натакојибипромениосвојизбор(42,9%),кадабибиоосло
бођен утицаја материјалних прилика у породици, утицаја
родитеља, просторних ограничености (доступност школа/
факултета).Посебнојенаглашенажељастуденатадаупишу
факултет (31,3%),штоможебити још једнапотврдапрет
поставкедајеизборвисокешколеструковнихстудијабио
алтернативазанастављањешколовањауслучајунеуспелог
покушајадаупишуфакултет(18,6%).

(2) Професионална очекивања (намере) студената високих
школаструковнихстудијатачнијеизражавајубудућупрофе
сионалнуструктуруиуускојсувезисапостојећиммогућ
ностима омладине да се припрема за обављање одређених
занимања.Остварењепрофесионалнихочекивањастудената
зависиодњиховогсоцијалногпореклакојечестоимаогра
ничавајуће димензије. Професионалне аспирације могу се
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деломсагледатинатемељуодговоранапитање:шта пла ни
ра те по сле за вр ше не ви со ке шко ле стру ков них сту ди ја?

Полазнепретпоставкеоперспективамастудентскеомлади
некојабирависокешколеструковнихстудијатемељилесу
сена везиизмеђуквалитета високогобразовањакоје тра
јекраће(одуниверзитетског)ивећиммогућностимазапо
шљавањанаконзавршеневисокешколеструковнихстудија.
Запошљавањекаожељенициљзаомладинунезначисамо
материјалну сигурност, већ и могућност осамостаљења и
оснивањасопственепородице.Половинастуденатаобухва
ћених истраживањем (49,7%) планира да након окончања
школовања на некој од високихшкола нађе добро плаћен
посао.Кадасеовомпроцентуалномизносуприкључиидео
омладине који планира да почне сопственипосао и осну
јепредузеће(5,5%),дарадикаоспецијалиста(1,2%),каои
студентикојижеледаоснујупородицуизапослесе(0,2%),
потомоникојижеледаидууиностранство(радирадаиза
раде) (7,1%) добија се доминантно присуство аспирација
студенатакојесувезанезазапошљавање(63,7%)наконшко
ловања.Сдругестране,нијезанемарљивбројстуденатако
јижеледанаставешколовањенависокимшколамаиспеци
јализира(30,8%),дастекнедруговисокообразовање(4,6%)
илипохађанекикурс(0,2%).Дакле,доктрећинастудентске
омладине обухваћене истраживањем планира да настави
школовањенакон завршеткаосновнихстудијанависоким
школама,дветрећинењихнамеравадасезапосли,штоби
значилоостварењењиховихпрофесионалнихаспирација.

(3)Студентскаомладинасвојепрофесионалнециљеве(запо
шљавање)можеда оствариу селуилиграду,у земљиили
иностранству.Професионалниплановистудентскеомладине
уско су повезани са њеним аспи ра ци ја ма за про ме ном ме
ста ста но ва ња.Омладинауслабијеразвијенимподручјима
(посебноселима)желионоштоиомладинауразвијеним,са
моштосуњенинегативниставовипремазапошљавањуута
квимсрединамаинепрофитабилнимделатностимаизразити
ји,собзиромнатодасујојиусловиживотанеповољнији.20
Омладинакојаживиумањеразвијенимсрединамајесвесна
дасвојеаспирацијенеможе,збогнизаразлогаостварити,па
постајесвесигурнијаиодлучнијаунамериданапустизави
чај.Сдругестране,нијетешкопредвидетиопштедруштвене,
економске,демографскеидругепоследицекојесасобомноси
склоноститенденцијаомладинедаодлазисасела,изнеразви
јенихопштина,градова,алииизземље.Тенденцијаомладине

20Mojić,D.(2012)Iz me đu se la i gra da. Mla di u Sr bi ji u pr voj de ce ni ji tre ćeg 
mi le ni ju ma,Beograd:ČigojaštampaiInstitutzasociološkaistraživanjaFilo
zofskogfakultetauBeogradu,str.73109.
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да одлазииз земљеизазиванизнегативнихпоследица, које
могу чинити дисхармоничне елементе у развоју глобалног
друштва (старење становништва, депопулација, запуштање
обрадивогземљиштаипољопривреде,стагнирањепроизвод
њеидруштвеногразвоја,бесперспективностдруштва).

Резултатиистраживањапоказујуда44,3%студенатависо
кихшколаструковнихстудијанежелиубудућностидаме
њаместостановања,штоможеуказиватинатодавећимају
плановеи„решења”какодаостваресвојепрофесионалнеи
животнеаспирације,аданемењајуместостановања(Гра
фикон2).Заразликуодњих,55,7%студенатаобухваћених
истраживањемжели да промени место становања,што је
ипотврдањиховепроценедаимсадашњеместо станова
њанећеомогућитидаостваресвојециљеве,пасузбогтога
вишеоријентисанинатражење„решења”надругомместу,
односноудругојдржави.

Већибројстуденатажелиданапустиземљуидаживиудру
гојдржави(21,4%),док17,1%желидаживиуграду,14,8%
удругомграду,1,5%уселуи0,9%удругомселу.Податакда
свакипетистудентвисокихшколаструковнихстудијажели
данапустиземљујепотврда„отворености”,спремностии
храбростимладихљудидатражебољеуслове заживоти
рад,чакиудругојдржави,уколикоихсрединаутомеогра
ничава.Резултатиистраживањатакођеуказујунапреферен
цију студентске омладине да живи у градским срединама
–док31,9%младихљудижелидаживиуграду,самоњих
2,4%желидаживиуселу.

Резултати истраживања показују да постоји статистички
значајнаповезаностизмеђуместастановањастуденатато
ком студирања и њихових аспирација за мењањем места
становања (p<0,05).Најмањежеле да остану уместу ста
новања (41,3%нежелидапромениместостановања),од
носноунајвећемобимуимајуаспирацијезамиграционим
кретањимастудентикојиживенаселу,докнајвећужељуда

Графикон2.Аспи ра ци је сту дент ске омла ди не за  
про ме ном ме ста ста но ва ња
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останупоказујустудентикојиживеуграду(каоподстанари
сародитељима,52,9%).Претпоставкаједајевећидеоових
студенатавећмигрирао,јерњиховподстанарскистатусупу
ћујенаовакавзакључак,такодасеможеразуметињихова
садашњапојачанажеља запросторномстабилизацијом.С
друге стране, правац просторног кретања сеоске студент
скеомладинејевеомапознат–живетиунајближемграду
(31,3%)илинекомдругомграду(7,3%),доксуплановиза
животуиностранствунештомањезаступљени(16,2%)уод
носунаградскустудентскуомладину.21Просторнокретање
„надужустазу”,уиностранство,најинтензивнијајежеља,
аициљстуденатакојиживеуграду(усвојојкући/стану),
26,9%,анештомањестуденатакојиживеуградукаопод
станарисародитељима(23,5%),каоистуденатакојиживе
као подстанари/сами (18,8%) и оних којиживе у студент
ском дому (19,4%).Дакле, док сеоска студентска омлади
набољеуслове заживоттражиунајближемграду, гајећи
илузијуо„чаримаимогућностимаградскогживота”,дотле
се градска студентска омладина, познавајући „предности
животанаградскомасфалту”спремазадужи,захтевнијии
тежипут,заодлазакизземље.

(4)Превеликажељазанапуштањемземљеможесесагледа
тииуконтекступер цеп ци је глав них про бле ма мла дих љу ди у
Србијиодстранестудентскеомладине.Студентскојомлади
нинијепостављентежакзадатаккадајетребалодаукажена
проблемемладихљуди,алијебиловрлотешкодаиздвоји
највишедва(пасустудентиозначавалиивишепроблема).С
обзиромнаразнородностпроблемакојесустудентиистица
ликаоглавне,можесенаправитињиховакласификацијана:
а)проблемеувезишколовања,б)проблемеувезизапошља
вања(незапосленост),в)стамбенепроблеме,г)проблемеу
везисклапањабракаид)индивидуалнепсихолошкекарак
теристике,којесеперципирајукаопроблематичне.Осимто
га,сагледавањеиразумевањеперципиранихпроблемамла
дихљуди,отежавањиховокомбиновањеодстранестудена
та,којејепотврдањиховесложеностиииспреплетености.

У случајевима, када студентска омладина наглашава само
једанпроблеммладихљуди,најзаступљенијијепроблемне
за по сле ност (29,7%),потомнемогућностшколовања,због
лоших материјалних прилика у породици (14,5%), док се
одлагање склапања брака као једини проблем издваја код

21МарковићКрстић, С. Сеоска омладина образовном путањом до ау
тостраде, у:Од пу та ње до ау то стра де. Спо ме ни ца Јо ва на Ћи ри ћа,
приредили Ђорђевић, Б. Д., Костадиновић, Г. А. и Митровић, Р. Љ.
(2010), Ниш: ЈУНИР и Универзитетска библиотека „Никола Тесла”,
стр.103117.
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мањегбројастудената(1,8%),каоинерешеностамбенопи
тање(1,2%).Најзаступљенијипроблемимладихљудикоји
сезаједноперципирају(подва)суне мо гућ ност шко ло ва ња 
и не за по сле ност(29,8%),азнатномањузаступљеностимају
заједноперципиранипроблеми–незапосленостинерешено
стамбенопитање(7,2%),незапосленостиодлагањеступања
убрак(3,4%)инемогућностшколовањаинерешеностамбе
нопитање(2,0%).Кадасустудентинаглашавалитрииви
шепроблемаистичесене мо гућ ност шко ло ва ња, не за по сле
ност и не ре ше но стам бе но пи та ње(4,6%),алииодсуство
мотивације,незрелост,неодговорност,непостојањежељеза
учењем,нерад,употребаалкохолаидроге(3,0%).

Анализа учесталости перципирања појединачних или ви
шеструких проблема младих људи од стране студентске
омладине,иакоотежанаразуђеношћуимултипликативно
шћуперципиранихпроблема,показуједоминантнопрису
стводва:не за по сле но стиине мо гућ но сти шко ло ва ња.Сту
дентивисокихшколаструковнихстудијаупотпуности„ре
гиструју”импулсекојидолазеизњиховогближегилидаљег
друштвеногокружења,такодапокушавајудадајуадекватне
„одговоре”,односнодасвојепонашање,избор,школовање
иделовањеприлагођавајузахтевимасрединеукојојживе.
Утомсмислу,проблемнемогућностишколовања збогло
шихматеријалнихприлика у породиципокушавају да ре
шеизборомвисокихшколакојеимпружајувелике„шансе”
напрофесионалном,алиисоцијалномплану,апоредтога,
школовањеуњима краће траје (па се самим тим смањују
иматеријалнаулагањапородица).Дабиизбеглиактуелни
проблем – незапосленост, ови млади људи бирају високе
школекојеимпружајудовољностручнихзнањаивештина
којесуважнезаобављањебудућегзанимања,акојеимомо
гућавајубрже запошљавање, односнобржеукључивањеу
раднипроцес,какоупроизводним,такоиунепроизводним
делатностима.Инесамото–омогућавајуимисамостал
ност, материјалну сигурност, професионалну и социјалну
покретљивост која води ка вишим друштвеним позиција
маинајзад–оства ре њу њи хо вих жи вот них аспи ра ци ја у 
земљи Ср би ји.

За кљу чак

Емпиријскиналазикојисеодносенапроменесистемави
соког образовања уСрбији на почетку новогмиленијума,
социјалнопорекло,изборстудијскихпрограмаиаспирације
студентскеомладинепотврдилисупретпоставкедајесоци
јалнопореклозначајнадетерминантаизборастудијскихпро
грамависокихшколаструковнихстудија,алииобразовних,
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професионалнихиживотнихаспирацијаиоријентацијасту
дентскеомладине.Наиме,студентскаомладина,приликом
избораобразовања,имарационализованприступшколова
њуинијевођенасамосвојимаспирацијама.Такопрофита
билназанимањапостајуциљкометежистудентскаомлади
на,јерпружајувећемогућностизаостварењематеријалне
сигурностиинапредовањенасоцијалнојлествици.

Очекивањастуденатаувезисаизабранимобразовнимпу
тем (студијским програмом) усмерена су прагматичном
функцијомобразовања.Студентинајвишеочекујудаћеим
студије омогућити да постану успешнии да будуматери
јално обезбеђени. Осим прагматичне, студентска омлади
на перципира и социокултурну, потом социопрестижну и
професионалнуулогу образовања.Иако је за све студенте
значајноприсуствопрагматичнихочекивања,наглашенаје
исоциопрестижнаулогаобразовањакодонихсанижими
просечнимматеријалнимстатусом,апрофесионалнаулога
кодонихсавишимматеријалнимстатусом.Међутим,зна
чајнеразликемеђуњимапостојекадајеупитањусоциокул
турнаулогаобразовања–скоротроструковишестудената
изпородицаисподпросечногматеријалногстатуса,уодно
сунаонекојипотичуизпородицаизнадпросечногматери
јалногстатуса,истакло једаћеимобразовањеомогућити
да по ста ну ви со ко о бра зо ва ни, кул тур ни љу ди.Такође,сту
дентикојипотичуизпородицаисподпросечногипросечног
материјалногстатусаувећојмериистичудаимобразовање
омогућава (двострукои троструковишеод студената који
потичуизпородицаизнадпросечногматеријалногстатуса)
по сти за ње од го ва ра ју ћег со ци јал ног ста ту са.Дакле,соци
јалнарепродукцијаиуспехуобразовањунисуузајамноис
кључивипроцеси:крозобразовањесенепромовишесамо
постигнуће,већисоцијалнарепродукција(крозпостигнуће
иизборстудијскихпрограма).

Студентскаомладинаупотпуностипрепознајеимпулсеко
јидолазеизњеногдруштвеногикултурногокружења,та
ко да се својим изборомшколовања прилагођава захтеви
мараднеиживотнесрединеитименастојидакомпензује
неповољни друштвеноекономски положај. Дакле, студен
тинастоједаизборомстудијскихпрограмависокихшкола
струковнихстудијаостваресвојеобразовне,професионал
неиживотнеаспирације–дауспешнопримењујустечена
знањаупрофесионалномисвакодневномживотуидатако
достигнужељени друштвеноекономски положај.Притом,
високовреднујућиобразовање,студентскаомладинаобра
зовнуселекцијукрозизузетнерезултатеуучењусматрајед
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номод значајнијихмогућности за већуузлазну социјалну
мобилностуспешних.
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EDUCATIONALASPIRATIONSOF
THESTUDENTSINSERBIA

Abstract

Inthispaperwepresentresultsofanempiricalresearchstudyconducted
in2009onasampleof985studentsfrom30vocationalstudygroups,
locatedin28citiesinSerbia.Theaimofthestudywastoestablisha
relationshipbetweenindividualelementsof thesocialbackgroundof
studentsfromthecollegesforprofessionalstudiesandtheireducational,
professionalandlifeaspirations.Theresearchhasshownthatthereis
ahighsocialdifferentiationincollegesforprofessionalstudies,anda
clearindicationofgreaterrepresentationofstudentsoriginatingfrom
the lower andmiddle social strata. In this sense, for this generation
of young people, higher education levels should not only facilitate
acquisitionofknowledgenecessarytoperformcomplextasks,butalso
provideasocialfunctioninrelationtothegenerationoftheirparents
(workers) and grandparents (farmers). Determination of the social
backgroundhasservedasapleaforthe„discovery”ofperspectiveand

aspirationsofstudentsinregardtotheirfuture.

Keywords: higher education, college of professional studies, students, 
educational aspirations
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СИМБОЛИЧКЕГРАНИЦЕ–
ЗНАЧАЈКУЛТУРНИХ

ФАКТОРАУФОРМИРАЊУ,
ОДРЖАВАЊУИМЕЊАЊУ
СОЦИЈАЛНИХРАЗЛИКАИ

СУКОБА
Сажетак: У тек сту се у кон тек сту кон цеп та сим бо лич ких гра
ни ца ана ли зи ра ју со ци јал не по де ле ко је сво је ко ре не има ју у сфе
ри кул ту ре. Ана ли за по ла зи ште на ла зи у раз ма тра њу Бу р ди је о ве 
иде је о кул тур ним сти ло ви ма ко ји ко ин ци ди ра ју са кла сним фо
р ма ци ја ма, на ста вља се на пр о бле ма ти за ци ју стро ге по де ље но
сти по пу ла р не и елит не кул ту ре и њи хо вих со ци јал них но си ла ца, 
и за вр ша ва на со ци јал ним раз ли ка ма ба зи ра ним на уку си ма, пред
ста вља њем глав них те о ри ја и ти по ло ги ја уку са, и ге не рал ним 
по ве зи ва њем кул тур них обе леж ја у стил ски ко хе рент не фор ме –  
жи вот не сти ло ве.

Кључне речи: сим бо лич ке гра ни це, кул ту ра, уку си, со ци јал ни  
су ко би, жи вот ни сти ло ви

„Ми шље ње по чи ње са раз ли ко ва њем”

Аристотел
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„Онај ко дру гог дру штве но свр ста ва исто вре ме но свр ста ва и 
себе”

Фернбак

„Њој је би ло та ко глу по из ми шља ти раз ли ке, кад се љу ди, за бо га, 
до вољ но раз ли ку ју и без то га (има ла је на уму бо га те и си ро ма шне, 

ви со ко ро ђе не и про сте)”

ВирџинијаВулф

ОдпоследњегквартетаXXвекаиевовећдеценијуXXIвека,
удруштвенимнаукамабележимонепрекиданрастинтере
совањаза,иистраживањауобластиграница–симболичких
исоцијалних.Идејаограницамасвечешћезаузимаглавно
местоу значајнимистраживањима савремених социолога,
алиинаучникаиздругихдруштвенихихуманистичкихди
сциплина:политиколога,историчара,антрополога,социјал
нихпсихологаитд.Какоусвојојстудијиограницаманаводе
Ламон(MicheleLamont)иМолнар(ViragMolnar),концепт
граница сепојављујеуистраживањима знања, социјалног
и колективног идентитета, културног капитала, културних
група,културнихсукобаиборби,позицијараснихиетнич
кихгрупа,роднихразликаидоминације,научнихдискуси
ја, групнихправа,културеимигранатаиумногимдругим
темама.1

Међутим,овасавременаистраживањаграницаимајусвоју
историјуукласичномпериодунастанкаиразвојасоциоло
гије. Значајем симболичких граница у друштву бавили су
се ЕмилДиркем (ÉmileDurkheim), у анализи граница ко
јепостојеизмеђуобластисветогиобластипрофаног,Карл
Маркс (Karl Marx), приликом описивања граница између
културе пролетаријата и капиталистичке класе, Макс Ве
бер(MaxWeber),бавећисевезомкојапостојиизмеђуукуса
исоцијалногстатуса,ТорстенВеблен(ThorsteinVeblen),у
анализамастатуснепотрошње,иГеоргЗимел (GeorgSim
mel),урадовимаомодииживотууметрополама.

На трагу савремених и класичних радова о симболичким
границама, желимо да овим радом донекле објаснимо ка
кву улогу оне имају у стварању, одржавању, слабљењу
или мењању институционализованих социјалних разлика.
Конкретније, у каквом односу стоје симболички ресурси
икласнаструктура,популарнаивисокакултура,културна
потрошња и статус, симболички систем класификације и

1 Lamont,M.andMolnar,V. (2002)TheStudyofBoundaries in theSocial
Sciences,An nual Re vi ew of So ci o logyvol.28,PaloAlto,California:Annual
Reviews,p.167195.
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друштвенаструктура, социјалниактерии типовикултуре,
друштвениположајиукусидаоцртамоосновнекарактери
стикепостмодерногукуса.

Дабисмосвеовепроблеменаправиначинразумели,наса
мом почетку је неопходно дати дефиницију симболичких
границаиизвршитиидентификацијунивоанакојимајенај
већизначајсимболичкогдиференцирања.

„Симболичке границе су концептуалне динстинкције које
стварајусоцијалниактериикојеимслужедакатегоризују
ствари,људе,праксе,паивремеипростор.Тосусредства
којимасепојединциигрупеслужеуборбиоко(дефиниције,
додаоН.К.)икојимадолазедослагањаудефинисањуре
алности”2.Такође,социјалнеграницеслужепојединцимаи
групамадаобезбедепривилегијеукоришћењуресурса(ма
теријалнихилинематеријалних),илидастекнувисокедру
штвенеположаје,коједаљемогуискориститиуспречавању
иблокирањуприступаодређенимпозицијамамоћидругим
појединцимаи групама.У групниминтеракцијама симбо
личкеграницевршеулогуисцртавањајаснихграницаизме
ђуразличитихгрупа,ислужекаоосновазаидентификацију
иразликовање.

Али, симболичке границе могу бити реалне препреке и
значајни фактор у социјалним дешавањима тек онда када
сугенералноприхваћенемеђусоцијалнимактерима.Ута
квим околностима симболичке границе попримају форме
стриктнијегиочигледнијегпроцесасоцијалногискључива
њаидиференцирања,једномречи,трансформишусеусо
цијалнегранице.Међутим,каоштотокажеМишелЛамон,
исимболичкеисоцијалнеграницеморамопосматратикао
једнакореалнепојаве,стомразликомштозасимболичким
границама трагамонаинтерсубјективном а за социјалним
нагрупномнивоу,исанапоменомдасенанивоуузрокаи
последице,симболичкеграницепојављујукаонужаналине
идовољанусловзапостојањесоцијалнихграница.3

Даљеуовомтекстућебитивишеречиодоприносукултур
нихформирепродукцијииопстанкукласнихнеједнакости,
сукобуизмеђузаступникапопуларнеивисокекултуре,ио
карактеристикамаиразликамакултураукусаињиховихпу
блика.Наравно,требаиматинаумутодасуовосамонеке
одобластиукојимасесимболичкеграницепојављујукаова
жанфакторустварању,одржавањуилирушењусоцијалних

2 Исто,стр.168.
3 Погледати:Lamont,М.andFournier,М.eds.(1992)Cul ti va ting Dif fe ren

ces, Symbo lic Bo un da ri es and the Ma king of Ine qu a lity,ChicagoandLon
don:UniversityofChicagoPress,VIIпоглавље.
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разлика,итодасеауторприликомњиховогодабираводио
некаквимукусом.

Кла сна кул ту ра

Превазилазећи недостатке двају доминантнихмодуса тео
ријскогзнањаусоцијалнојтеорији,субјективизмакојипре
наглашава значај личних карактеристика и објективизма
који хипертрофира улогу структура (објективних односа)
у сагледавању и објашњавањуљудског деловања, Бурдије
(Pierre Bourdieu) предлаже знање које назива праксеоло
шким,икоје запредметузиманесамообјективнеодносе
и лична искуства већ и „дијалектичке односе између тих
објективнихструктураиструктуриранихдиспозицијауко
јимасеонеостварујуикојетежедаихрепродукују,односно
двострукипроцесинтериоризацијеспољашњостииексте
риоризацијеунутрашњости”4.

Дијалектичкиодноссеогледаутомедаобјективнеструк
туре, шире а објективни услови егзистенције, производе
хабитусе5 који предодређују понашање, опажање и вред
новање актера,њиховуцелокупну социјалнупраксу.Тиме
се стварају „структуришуће структуре које дејствују као
структурирајуће структуре, и које одражавају објективне
структуре”6.

Праксе које су створене на овакав начин ће, по Бурдијеу,
увек настојати да репродукују структуре које су у основи
њиховог настанка. Међутим, социјалне праксе нису пуке
механичкереакције,већњихбитнокарактеришефлуидност
и нужноимпровизаторски карактер.Флуидност пракси се
огледаубезбројмогућностизареаговање,аимпровизатор
ски карактер уњиховим комбинацијама.Ипак, ове карак
теристикеважесамоуоквируједногсистематрајнихдис
позиција,иликакотоБурдијекаже,„светпраксиможедо
зволитисамоусловнуслободу”,тј.задовољстводасеради
оноштојеускладусаобјективнимусловима,причемусе
субјектиневодесвешћувећпрактичнимосећајем.

Хабитусудодирусасоцијалнимпољемпроизводисоцијал
ну праксу.У зависности од дешавања у пољу, исти хаби
тусможедапроизведеразличитепраксе.Алибезобзирана
различитостсоцијалнихпоља,праксећеувекиматиодлике
правилности,јединстваисистематичности.Тојеомогућено

4 Бурдије, П. (1999)На црт за јед ну те о ри ју прак се, Београд: Завод за
уџбеникеинаставанасредства,стр.148.

5 ПоБурдијеу,системитрајнихдиспозиција.
6 Бурдије,П.нав. де ло,стр.152.
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системомтрајнихалипреносивихдиспозиција.Хабитусће
произвестистилскикохерентнепраксеиудруштвенимпо
љимаразличитимодоногукомејенастао,захваљујућиана
лошкомтрансферуобразацакојиделујукаоматрицапросу
ђивањаиделовања.Бурдијеодлазидаље,итврди(штојеод
посебневажностизанашутему)дапраксенепоседујукохе
ренцијусамонанивоупојединцакојисекрећекрозсоцијал
напоља,већговорииоусклађеностипраксичлановаисте
групеиликласе.Објективноусклађивањегрупниххабитуса
омогућавасагласностпраксибезикаквогпретходногплана,
бездоговарањаактера.Можемосепитатикакојетаконешто
оствариво.Бурдијеоводговорјепостојање„‘иманентногза
кона’ којег сваки актер добија преко основног васпитања,
којијепредусловнесмоусклађивањупраксевећипраксе
усклађивања”7.Тај„иманентнизакон”јехабитус.

Примењенанаподручјекултуре,теоријапраксенамоткрива
принципрепродукцијекласногсистемаусавременимдру
штвима.Наизглед идеолошкинеутралне категорије – кул
турниукус,културнапотрошња,културнадобра,генерално
културнистил–сузаправоусимболичкомрухупрерушене
класнепозиције,којекаотаквевршелегитимацијуеконом
скогсистемадоминацијеиучвршћујупозицијемоћи.

Какобиобјасниофункционисањедруштва,Бурдијеуана
лизууводипојмовекултурногисоцијалногкапитала,поред
економског капитала. Културни капитал постоји кроз три
облика,каоотеловљени–трајнемисаонеителеснедиспо
зиције,каообјективиран,тадасекапиталпојављујеуфор
микултурнихдобара,икаоинституционализован,уобли
ку академских квалификација и разноразних сертификата.
Надругојстрани,социјалникапиталсе једноставнопред
стављакаосоцијалневезекојепојединацпоседујеикојим
располажеуодређеномсоцијалномпростору.Сватривида
капитала семогунаследитии стицати за времеживота, а
управосеокопоменутихресурсаодигравајусоцијалнебор
бе.Зависноодтогакојисуресурсиуодређеномсоцијалном
пољуоднајвишевредностииодтогаукојојмериихпосе
дују социјални актери, створиће се сложен системодноса
доминацијеипотчињености,каоиравноправностиизмеђу
онихкојитуборбуводе.ПоБурдијеу,интереснооријенти
санопонашањекарактеристичнозаекономскусферувлада
иуобластикултуре.Свајеприликадаћесепојединцианга
жоватиукултурнимпољимакакобиувећалисвојкапитал,
билоекономскииликултурни.

7 Исто,стр.164.
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Међутим, каоиу сфери економијеи у сферикултурепо
стоје оне групе које културни и социјални капитал посе
дујуувећојмери,икојимогуупотребитизаостваривање
симболичкогпрофитаилизастицањеекономскогкапитала
(путемконверзије).

Користећипојмовекултурног,економскогисоцијалногка
питала,Бурдијеформулишесвојконцептдруштвенестрати
фикације,премакојемдруштвенупозицијуодређују:укупан
обимкапитала,односизмеђуразличитихформикапитала,и
њиховепроменепосматранекрозвременскудимензију.Та
коћеобимкапиталаодређиватиприпадносткласиаодносу
коместојеразличитеформекапиталакласнефракције.

Конкретизацијомкомпозиције капиталаБурдиједолазидо
више, средње и ниже класе, и вероватних културних обе
лежја.Вишакласапоседујевеликиобимкултурногиеко
номског капитала. Културне праксе ове класе су означене
као отмене и представљају праву супротност културним
праксаманижихслојева,којевишекласеперципирајукао
вулгарне.Ипак,вишакласанијехомогенаскупина,уоквиру
њепостојинеколикофракција,чијисеодносиопетградена
базикомпозицијекапитала,обимакапиталаиначинанако
јијекапиталстечен.Тако,имамодоминантнуфракцијуко
јасеодликујевећимобимомекономскогкапиталауодносу
накултурни,иподређенефракцијевишекласеспецифичне
по већем обиму културног капитала. По Бурдијеовом ми
шљењу,преовладавањенекогодобликакапиталаћеимати
кључанутицајнакултурнепреференције,којећепаксасво
јестранеодредитикултурниаукрајњојлинијииживотни
стил.Културниукусстеченунајранијимгодинамаживотаи
одређеносновнимусловимаегзистенцијећецелогживота
вршитифункцијуодабира,битикритеријумзапотврђивање
илиоспоравање вредностинечега илинекога.Утолико ће
се, на пример интелектуалци – подређенафракција доми
нантнекласе,приклонитионимкултурнимвредностимаи
онимљудскимврлинамакојесууњиховомконцептуствар
ностисмислене,њиховомдруштвеномбићу(хабитусу)бли
ске, разумљиве, значајне и тиме поставити јасне границе
измеђусебеиприпадникадоминантнефракцијевишекла
се,иштојејошважније,измеђусебекаоприпадникавише
класеионихкојиприпадајунижимкласама,акојевидекао
културноинфериорне.

Међутим,културнасупериорноствишекласеније,какото
њени припадници приказују, последица урођених култур
нихспособности,природногдара,већјеонапоследицањи
ховекласнепозицијеимоћикојусасобомонадоноси.Ми
шљењедасуличниквалитетинајзначајнијиуформирању



279

НЕМАЊА КРСТИЋ

културног укуса има тенденцију да прикрије социјалне,
односно, културне неједнакости у друштву, и да културне
привилегије представи као личне способности и тиме им
прибавилегитимитет.

Овако конструисано објашњење стања у друштвуБурдије
назива„харизматскомидеологијом”,аначинанакојисекул
туранамећегрупамаикласаманасилнимипроизвољним,и
одређујегакао“симболичконасиље”.Дакле,„харизматска
идеологија” узима личне способности за „универзалан” и
„неутралан”критеријумкодразнихдруштвенихселекција
(нпр.кодуписаушколу)итименалегитиманначинучвр
шћујесоцијалнепозиције.Овдесе,заправо,укуспојављу
јекаосредствозаистицањекласнихразлика.ЗатоБурдије,
приликомодређењаукусакласа,разматраекономскеисо
цијалне прилике, а не личне способностињених чланова.
Сталнаборбасаегзистенцијалнимпроблемимаиодсуство
културногкапиталабацарадничкукласунасоцијалнумар
гинуинедозвољавабилокаквоозбиљнијеразвијањекул
турнихпотреба,теукусрадничкекласепостајепоБурдијеу
„укуснужности”8.

Јошједнакласа,средњислој,желидасесвојомкултурном
потрошњомштовишеудаљиодрадничкекласе.Алиониу
ту сврхунеформирају аутентичнекултурнеобрасце,него
имитирају културно понашање више класе, покушавајући
тимедасебепокажукаоједанњендео.Собзиромдаимјеза
таконештопотребанодређеникултурникапиталихабитус,
адаимјеиједноидругоускраћеноекономскимикултур
нимусловимањиховогположаја,Бурдијесматрадајењи
ховукуспретенциозан,пагатакоиименује.Дабиуопште
моглидакомуницирајусаделимависокекултуре,социјал
ниактериморајудапоседујујединственсистемшифриили
кодовакојибиимпружиопоузданусхемузадешифровање
илишифровањепорука,итимеомогућиоразумевањеидо
живљај.Такавсистемсредњислојевинепоседујујерсеон
стичесамоуконтактусатимитаквимделимауранојфази
живота,асоцијалнеприликекарактеристичнезаовајслојга
неомогућавају.

Сукобиизмеђуразличитихкултурнихгрупа,суустварису
коби различитих хабитуса, створених под утицајем објек
тивнихусловаегзистенцијеисоцијалногстатуса,„којити
ме што намећу другачије дефиниције немогућег, могућег,
вероватног и извесног чине да једни сматрају природним

8 Bourdieu, P. (1984)Dis tin ction.A So cial Cri ti que of Jud ge ment of Ta ste,
CambridgeUSA:HarvardUniversityPress.
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илиразумнимодређенепраксеисклоностикоједругидо
живљавајукаонезамисливеискандалозне,иобрнуто”9.

Целокупни културни систем само је симболички приказ
друштвених односа доминације и потчињености, систем
којиу савременимдруштвимаигра главнуулогуу јачању
ирепродукцијикласнихнеједнакости.Лукавимпрерушава
њемуидеолошкинепрепознатљивимформама,каоштосу
преференцијеуизборумузике,филма,литературе,позори
шнихкомада,делаликовнеуметности,илиличнеспособно
стизакултурниактивизам,структуреполитичкемоћилеги
тимишу своју доминацију.У савременим друштвеним си
стемимакласниодносиопстајувеликимделомзахваљујући
класном карактеру културе. Класна хегемонија остварена
симболичкимсредствима.

Ма сов на и елит на кул ту ра –  
об ја шње ње и кри ти ка

Кадајеречомасовнојкултуриудруштвенојтеоријиифи
лозофији најчешће је у питањунегативна критика.Тешко
јемеђузначајниммислиоцимамодерногисавременогдоба
пронаћионекојиомасовнојкултурипишукаоофеноме
ну сапозитивнимпоследицаманаљудски свет.Сматрамо
данајмањештоможемодаучиниморадибољегсхватања
илакшегприхватањаовепојаве,каосоциолози,једаопи
шемодруштвенеусловењеногнастанкаиопстанкаитиме
донеклеобјаснимоњенуприроду.

ПојавамасовнекултуресесмештаупериодкрајаXVIIIи
почеткаXIXвека.Каоисвакадругадруштвенановина,и
масовнакултура јенасталаондакадасусазрелиодређени
друштвениуслови,атосууњеномслучајубилипроцеси
индустријализацијеиурбанизације.Дакле,масовнакулту
расејављакаопродуктодређенихдруштвенихоколностии
каоодговорнаодређенедруштвенепотребе.

Ко ји  су то дру штве ни фак то ри по го до ва ли  
на стан ку и раз во ју ма сов не кул ту ре? 

Низ техничкихпроналазака у другој половиниXVIII века
доводидомеханизацијеиубрзанограстапроизводњеуве
ликимградовима.То је запоследицуималосвевећиброј
радних места потребних да би се остварило несметано
функционисање индустријске производње. Привучени но
вонасталим могућностима запослења и охрабрени новим
начинима путовања (железницом) огроман број сеоског

9 Бурдије,П.нав.дело,стр.161.
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становништва своју будућност тражи у урбаним средина
ма.Прелазаку град, завећинуњих, је значиоинапушта
њетрадиционалнихдруштвениходноса(породичних,род
бинскихилокалносуседских),дотадашњихдруштвенихи
културнихидентитета, и уроњавање у градску гомилу.На
другојстрани,радкојијемеханизованапроизводњазахте
валанијебионималолак.Карактерисалогајешестнаесто
часовно радно време, брз ритам рада и фрагментираност
производних задатака. Овај исцрпљујући и монотони рад
напослу,заједносаосиромашенимкултурнимживотом,и
тешкимживотним условима, је довео доформирања пси
холошког профила човека оговарајућег катактеристикама
масовнекултуре.Масовнакултурајеодсамогпочеткану
дила једанвидбекстваодреалности, захтевалапасивност
иодсуствоинтелектуалногангажмана,површностилажни
сјајиималарелаксирајућиефекат.Дакле,онајенудиласве
оноштојебилопотребночовекучијијеживотбиоусмерен
насавладавањеелементарнихегзистенцијалнихпроблема,
ибезбедногаудаљавајућиодсуочавањасатимпроблемима,
чиниласрећним.

Ово ипак нису свифактори који су  допринели развоју и
преовладавањумасовнекултуре.Поредњихважнојепоме
нутииширењеопштегобразовањамеђусвевећимбројем
становника,штојенаглоповећалобројмогућихреципије
ната10, тренд смањивања дужине радног времена и дефи
нисањегорњеидоњеграницестаростистановништваспо
собногзарадјеучиниослободновремесвојиномшироких
маса,затим,новитипдруштвениходносакојијељудеучи
ниоанонимним,изолованимјединкамасклонихпосредним
видовима комуникације омогућених средствима масовног
комуницирања(штампа,радио,филм,телевизија)итд.

Овајпроцес,међутим,никаконебисмосмелидапосматра
мо као једносмеран утицај друштвених фактора на сферу
културе,напротив,имасовнакултурајеутицаланакарак
тердруштваукојемјебилаприсутна.Штавише,наконкри
стализацијенаплануформеисадржаја,масовнакултураје
имала кључни утицај на формирање животних стилова и
укусаогромневећинестановништвамодернихдруштава,а
точиниисадаитоуглобалнимразмерама.

Управојетајутицајмасовнекултуренадруштвобиоосно
вакритикекојаједолазиласдругестране,одзаступникаи
заштитникаелитне,високекултуре.Асамаподелапублике

10Новиневеликогтиражасубилепрвобитниоблицимасовногкомуници
рања,тејеелементарнаписменостбиланеопходнадабисеуњојуче
ствовало.
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намасовнуиелитну,сукобииборбезадоминацијуједногод
симболичкихсистеманасовдепосебноинтересују.

Но,пренегоштопређемонасукобизмеђумасовнеиелитне
културе,морамодасумарноприкажемоосновнекарактери
стикемасовнекултуре.„Уизвеснојмери,масовнакултура
свудапостајеробакојустварајуспецијализованеинститу
ције и коју испоручује специјализовани систем дистрибу
ције”11. Такође, масовна култура хипертрофира функцију
забавеистандардизујекултурнепродукте,тестваралаштво
умасовној култури занемарује аутентичностии окреће се
готовимформулама,што за последицу има схематизацију
у свим сферама стваралаштва (сентиментална литература,
роматничносексуални мотиви комерцијалних садржаја –
реклама, авантуристичке романсе, вестернфилмови итд.).
Сви продукти масовне културе, говоре критичари, немају
претензијудадуготрају,већдатренутнозадивеизабаве,да
задовољеконкретнепотребеконзумената.

Из овога лако можемо закључити да је главно полазиште
критикемасовнекултуре,којајестараколикоисамамасов
накултурајерјеодсамогњеногнастанкапостојаласасвим
различитакултура–културадруштвенеелите,штетниефе
катњенихформинапубликумасовнекултуреидруштвоу
целини.Заступницивисокекултуре,којичинејезгрокрити
чара,видемасовнукултурукаовулгарнуиматеријалистич
кујертретирадуховневредностикаоробу.Онијеоптужују
даподстичепасиванодноспремасвету,нихилистичкиод
носпремаморалу,даглорификујенасиљеинепристојност.
Идеалниконзумент,померикогасепродуктимасовнекул
турестварају,јеособаелементарногобразовањаалисуса
држајинамењенисвима.Намеракреаторамасовнекултуре
јеунификацијаукусананивоуидеалногконзумента,ствара
њеармијепотрошачакојагутасвештојојсепонуди.Прин
ципимасовнекултуре,сматрајукритичари,суформализам,
униформност,специјализацијаимеханизација,апродукти
стваранипоовимпринципимасунеоригинални,неспонта
ни,обилујусентименталнимикомерцијалнимелементима.
Није мали број интелектуалаца који сматрају да масовна
култура вршипропаганднефункције и представља главно
средство за манипулацију и политичку индоктринацију12.

11Клосковска,А.(1990)Ма сов на кул ту ра: кри ти ка и од бра на,НовиСад:
МатицаСрпска,стр.105.

12Оваквомишљењепоткрепљујубројнимаргументима,добијениханали
зомсадржаја,оприсуствуодређенихполитичкихставова,традиционал
нихвредностиикапиталистичкихинтересаукомерцијалнимфилмови
ма,стриповима,часописимазадецуиодрасле,телевизијскимемисија
ма,књигамавеликогтиражаисличног.
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Алиборбапротивпопуларнекултуресенијезадржаласамо
нанивоутеоријскекритике,мадајеунајвећемделуостала
натоме,већсепокушалосаразниминицијативамаупрак
си,снамеромдасеограничиилиставиподконтролуутицај
масовнекултуре.

Целокупнакритика,којусмоовденавели,имасвојетемеље
узападноевропскојтрадицијикојакултурувидикаоизвор
виших,духовнихвредности,тесвакуформустваралаштва
која тоније сматранекултуром.Дакле, ради сеоодбрани
културечијисупродуктиаутентичниинепоновљиви,кул
турекојасепозиванатрајнеиуниверзалнедилемељудског
постојања.

С друге стране, и заступници масовне културе критикују
и одбацују продукте елитне културе и осуђују понашање
уметникаипубликевисокеуметности.Онисматрајуда је
елитна култура лажно интелектуалистичка, снобовска, из
вештаченаифеминизирана.Такође,сматрајусадржајеове
културеизопаченим,асамествараоценастраним.Критика
елитнекултуренијесистематичнаипотпунаутеоријском
смислу,каквајекритикамасовнекултуре,алијеонаједнако
ефикаснаупракси,азаснивасенаигнорисањуипрезирању
свегаштооделитнекултуредолази,алииинституционал
ном ограничавањуњеног утицаја путем цензуре и разних
забрана.

Спорнарелацијипопуларнавиша13културазаправојебор
ба запревласт културних вредности једне од култура које
бидаљеслужилеуређивањуживотасвих.Притом,актери
теборбенекористеистасредства,негоонакојиманајбоље
баратају, једнислова,другиакцију;нитипаккористеиста
мерила заоцењивање, већ једниестетикуи етикуадруги
здравразумиискуство.Овај„културнират”,какосукобиз
међупопуларнеивисокекултуреназиваХербертГанс(Her
bertGans),је,поњему,икласниконфликтукојемкултурни
нападају некултурне, образовани необразоване, експерти
лаике,утицајнимањеутицајне.Ганстврдида јеуоснови
овогратадебатаокопитањаприродедоброгживотаипита
њачијакултуратребададоминираудруштву.Тојератоко
тогадаликултурниживотдруштватребадабудеуређенпо
правилима и вредностима културне елите или би требало

13У новијој литератури се чешће употребљава појам популарна уместо
појмамасовнакултура,алисеуосновирадиоистомфеномену,пасе
стоганаовадвапојмаможегледатикаонасиномиме.Разлози,којенаво
деаутори,заовупроменусутидапојаммасовнакултуренајчешћеима
пежоративнуконотацију,докјепојампопуларнекултуренеутралан.
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дабудетржишнодетерминисан,дабудеоријентисанпрема
задовољавањупотребапотрошача.14

Кла си фи ка ци је уку са и уку си кла си фи ка ци ја

Сигурноједасуразликеуукусимаикултурномпонашању
стареколикоицивилизованадруштва,алионепостајупред
мет интересовања и систематичног проучавања научника
текуXXвеку.Кулминацијадруштвенихпроцесакојисуна
крајуизнедрилимасовнодруштво,изазвалајенизпокушаја
теоријскогдефинисањакултурнихфеномена.Утомперио
дунастајузначајнетеоријеоподеламаукултури,типологи
јеукусаипублике,разматрасеодносизмеђудруштвених
групаиукуса,нивоакултуреистатуснихпозиција,итд.Ми
ћемодаљеутекступоменутиконцептекојисеодносенаис
траживањеовихпитањасапосебнимосвртомнафеномен
културногукуса.

Једнаодпрвихзначајнијихконцепцијаоукусукаобитном
одређењустатусаикултурногидентитетајеВебленовате
орија о „видљивој потрошњи”. ТорстенВеблен сматра да
главнимотивзастицањеиувећањебогатстванијепотреба
засигурношћу(мадајестебитна)већчасткојусасобомдо
носибогатство.Какобисепридобилопоштовањеоддру
гих,богатствосемораприказатибилокроз“видљивудоко
лицу”било„видљивомпотрошњом”.ПоВеблену,„видљива
доколица” јеуздржавањеодрада,илипонашањекојеније
условљено обавезама и задацима, док је „видљива потро
шња”куповинаскупоценеробе,реткихартикалаиужива
њеусвемуштосекарактеришекаолуксузно.Критеријуми
којимасеовакавукусслужиуселекцијинисууниверзални
стандардилепогуестетициилидоброгуетици,нитијето
личникритеријумидоживљајлепогилидоброг.Основаза
просуђивање и доношење одлука су тржишне околности,
дакле,оноштојескупојеилепоидоброисвакакопожељ
но.Интенцијатаквепотрошњејесталнакуповинаивласни
штвонадскупимствариманаочигледсвима.Јасноједасе
овдеживотнистилкористикаосредствозапрепознавањеи
дистинкцију.„Видљивапотрошња”језнакдасеприпадаод
ређенојгрупи,групибогатих,исимболразличитости.Зато
потрошњаморабитивидљива,дабиједнимауказивалана
заједништво, другима на различитост, једнима на припад
ност,другимананеприпадност.Овдесеукуспрвенствено

14Gans, H. Ј. (1999) Po pu lar Cul tu re and High Cul tu re. An Analysis and  
Eva lu a tion of Ta ste,NewYork:BasicBooks,p.35.
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употребљава као средство за истицање социјалних раз
лика.15

Следећаконцепција,којусматрамобитномзанашутемуи
коју ћемо овде укратко приказати,фокус испитивања ста
вљанаразумевањеулогеукусау симболичкојкласифика
цији.Њу је на најсистематичнији начинформулисаоПјер
Бурдије,алисобзиромдасмосењеговомконцепцијомпо
себнобавилиупретходномделутекста,овдећемообради
ти теоријуДиМађа (PaulDiMaggio) која у неком смислу
представљаразрадуБурдијеовогмодела.

Дабиразумеозаштоинакојиначинсеукусимењају,Ди
Мађо укус посматра као део симболичког система класи
фикацијеобликованогдоминантним,структуралнимкарак
теристикамадруштва.Променедруштвенихиисторијских
услова доводе до промене у особеностима симболичких
системакласификације.Збогтогајеадекватноразумевање
и објашњење односа између симболичког система и дру
штвенеструктуремогућесамоуколикосеуанализуукључи
читавкомплекссоцијалнихфактора.Наиме,какобисмооб
јаснилиподударностизмеђудруштвенеикултурнестрати
фикацијеморамоустановитиколикајеснагастатусаикла
са, социјалне разлике и неједнакости, владајућу културну
политику,полажајуметностиудруштву,улогуинституција
културнепродукцијеитд.

ДиМађопромененапланусимболичкихсистемакласифи
кацијапосматракрозчетиридимензије:1)диференцијаци
ја;2)хијерархија;3)универзалност;4)симболичкипотен
цијал. Диференцијација означава постојање више култура
укуса које семеђусобно разликују и које врше поделу по
припадности.Овадимензијанамуказујенапостојањераз
ликауукусимаалинеговориништаоњиховомпоретку.За
то јеуанализунеопходноукључитидругудимензијукоја
намдаје одговор напитањедали сукултуреукусахије
рархијскиуређене.Трећадимензија,универзалност,сепак
односи на постојање стандарда у укусу који се од већине
перципирајуиприхватајукаолегитимни,адалисуграни
це између различитих култура укуса круте и непремости
веилисуфлексибилнеипремостивеуказујенампоследња
димензија.ПоДиМађу,разлоге заодређенуконстелацију
елеменатасимболичкеструктурекласификације(коликоје

15Иданассеуизучавањудруштвеногстатусакључанзначајпридајеначи
нунакојисекористепривилегијеибогатства,анезанимањимаиресур
симакојеприпаднициодређенихгрупапоседују.Савременеконцепције
културногидентитетапретпостављајудасекултурнистилови,илипак
животни,заснивајунадруштвенојорганизацијипотрошње.
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култураукуса,далисууодносуједнакостиилисухијерар
хијскиуређене,далисепроблематизујеуниверзалносткри
теријумаилинеикаквесуприродеграницекојеуспоста
вљајукултуре)битребалотражитиудруштвенојструктури
иисторијскимоколностима.

Ти по ло ги је уку са 

Свака научна типологија жели да одређену целину (дру
штво,културу)поделинадвеиливишејединицаитимепо
бројииобухватисве,безостатка.Такојеисатипологијом
укуса,оназациљиматодасвакултурнабићаједногдру
штва(апонекадишире)сместиунеколикокатегорија.

Најпознатија типологија укуса умодерномдобу је подела
намасовнииелитниукус.Премањојнаједнојстранистоје
оникојиконзумирајуипознајуделависокекултуре(уму
зици:Бетовен,Моцарт,Штраус;сликарству:Тицијан,Вела
скез,Рембрант;вајарству:Фидија,Микеланђело,Бернини;
филму: Антонијони, Тарковски, Бергман; књижевности:
Шекспир,Достојевски,ВирџинијаВулф; баве се научним
радом или неком од уметности, посећују музеје, позори
штаитд.),анадругојстранисуљубитељимасовнекултуре
(којипреферирајуиуживајуукичстваралаштву,тривијал
нојкњижевности,сентименталномфилму–мелодрами,на
роднојипопуларнојмузици,телевизијскимтокшоуовима,
таблоидимаитд.).Мишљењевеликогбројасоциологаједа
процесудаљавањаизмеђумасовнеиелитнекултурепролази
кроздругиталасуXXвеку,паграницеизмеђуовихкулту
рапостајучвршћеивидљивијеаразликевеће.16Међутим,
неслажусесвисаовимконстатацијама, једниоспоравају
исправност дихотомнеподеле културена елитнуимасов
ну,другипакисправностмишљењадасетедвекултуресве
вишеудаљавају.

Реакцијунабиполарнусликукултуреиукуса,намишљење
о бескрајној удаљености високе и популарне културе, као
и на критику масовне културе је на најуверљивији начин
артикулисаоХербертГанс.Поњеговоммишљењу,подела
нависокуипопуларнукултурујесувишеједноставнаине
одражаванаправиначинстањеукултурамасавременогдо
ба.Стогаје,сматраГанс,уанализукултурногживотанеоп
ходноувестизнатнокомплекснијутипологију.Гансговори
о пет култура укуса којима одговарају пет публика укуса.
Концепт култура укуса подразумева постојање одређених
стандардаивредности,заједничкихједнојпублициукусаи

16ВишеоовомепогледатиуделутекстасанасловомМа сов на и елит на 
кул ту ра–објашњењеикритика.
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различитихкадасепубликеупоређујумеђусобно,којимасе
појединцислужеуизборукултурнихсадржајауразличитим
културнимобластима.

Тих пет култура укуса су следеће: ви со ка кул ту ра, ви ша
сред ња кул ту ра, ни жасред ња кул ту ра, ни ска кул ту ра и
ква зифол клор на ни ска кул ту ра укуса. Као што се може
видетиизназива,културеукусасубитноодређенесоцио
економским факторима. Ипак, за разлику од социјалне
структурекојајехијерархијска,културеукусасу,поГансу,
једнаке.Таквомишљењепроизилазиизстановиштакојеау
торзаговараикојеназива„културниплурализам”.Тозначи
дапостојивишеразличитихкултура,алидасеразликекоје
међуњимапостојенемогуузиматикаоосновзадоношење
вредноснихсудоваоњима,тедасвекултуреукусаморамо
посматратиитретиратикаоједнаковредне.Гансуможемо
приписати и залагање за демократизацију културе с обзи
ромдатврдидасвакичовекимаправонакултурукојуби
раизакојусматрадананајбољиначинзадовољавањегове
културнепотребе,идакултурекаотаквезаузимајуједнаке
положајеудруштву.

Већсмопоменулидасе,поГансу,културеукусаразликују
постандардимаивредностимакојеслужезаселекцијукул
турнихсадржајаинорми,алисеонеразликујуипосоци
јалнимносиоцима.Тако,публикуви со ке кул ту ре уку саса
чињавајувисокообразованиљудиизвисокеивишесредње
класечијекултурнепреференцијеукључујутрадиционална
исавременаделауметности.Публикави шесред ње кул ту
ре уку саунајвећемделудолазиизвишихсредњихслојева,
акултурнадобрабирајунаосновуњиховогсадржаја.Ни
жасред ња кул ту ра уку сајекарактеристичназаприпадни
кесредњихинижихслојевадруштва.Стандардиивредно
стикојеовапубликакористисепоклапајусастандардимаи
вредностимакојисекористеустварањусадржајамасовних
медија,такодаонасвојекултурнепотребеуглавномзадо
вољавају путем средстава масовног комуницирања. Као и
ни жасред ња пу бли ка,ини ска пу бли ка уку сасвојекултур
не потребе задовољава конзумирајући садржаје масовних
медија,стомразликомштоихтумачииразумеваускладу
са социјалним искуством и вредностима својих носилаца
– припадници нижихсредњих слојева становништва који
обављају мануелне послове. И на крају, ква зифол клор на 
ни ска кул ту ра уку сајекарактеристичназасиромашнељуде,
врлонискогобразовањаисеоскогпореклакојинемајупо
себноразвијенестандардеизбораикултурнепотребејерим
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таконештонеомогућавајусоциоекономскиусловиживо
та.17

Међутим, истраживања вршена у последњим деценијама
XXвекадоводеупитањетврдњеолинијиповезаностисо
цијалногстатусаикултурногукуса,охомологијисоцијал
не и културне стратификације, и о хомогеними засебним
културамаукуса,иуводеутеоријукултуреновехипотезе.
Ерозијаграницаизмеђувисокеипопуларнекултуре,кљу
чанутицајфактораличностиуизборукултурнихсадржаја,
постојање више тржишта статуса, и омнивор/унивор кон
цепткултурнепотрошњесунекеодњих.Тонасдоводидо
концепцијаопостмодерномукусу.

Истраживачиуовојобластитврдедаемпиријскидоказио
различитим публикама укуса постоје али да такве доказе
нијемогућепронаћизатврдњеострогостратификованим
и класно условљеним укусима. Приближавање култура је
утврђено у свим сегментима културне стварности, од са
држајаиестетскихстандардадоорганизационихструкту
раипублика.Каопримерконвергенцијекултурасенаводе
подацида се,на једној страни, свевећибројљудиизни
жихсредњих култура публика појављује на пројекцијама
блокбастера али и на пројекцијамафилмова који се нази
вајууметничким,анадругојстранибележитренддавели
кибројприпадникавишихкултураукусаусвомкултурном
изборуукључујесадржајеизразличитихкултурнихмиљеа.
Напољукултурнепродукције,конвергенцијајеуоченакод
појаве да виша култура преузима неке културне продукте
сиромашних,наконштоихониодбаце(као,например,пре
узимањенекихформиипесамакантри,блузиџезмузикеу
Америци).

Премаовомстановишту,кључнуулогуупроцесурушења
границаизмеђувисокеипопуларнекултуреималесупроме
неудруштвенојструктуриикултурисавременихдруштава.
Висок ниво географске и социјалне мобилности, већа до
ступностивисокогобразовања,удруженисаповећањемжи
вотногстандардаитехнолошкимразвојемкојијеутицаона
занемаривањефизичкеудаљеностиинаповећањеколичине
информацијауразмени,суконачноомогућилеједнакудо
ступност садржаја културе огромном броју становника. С
овимпроменамадолазеипроменеукултури,пасеуобла
стиуметностибележисвевећатолеранцијапремаразличи
тим културним вредностима, и напуштање праксе катего
ричкогодбацивањакултурнихсадржајакојинеиспуњавају

17Вишеоовомепогледај:Gans,H.J.(1999)Po pu lar Cul tu re and High Cul
tu re. An Analysis and Eva lu a tion of Ta ste,NewYork:BasicBooks.
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критеријумегенерисанеизкласичнеуметности,каоипро
жимањаизмеђупопуларнеивисокекултуре.

Појединцикојисеналазеудруштвенимпросторимасаго
ренаведенимкарактеристикама,партиципирајуувеликом
бројусоцијалнихгрупакојенеприпадајуистојкултуриуку
са,штоихдоводиудиректанконтактсаљудимаразличи
тогукуса.Такође,доступностинформацијаизнањаоумет
ности сваком ко је заинтересован, умањујемогућности за
социјално искључивање на тој основи.Када се томе дода
иутицајмасовнихмедијакојинудеширокасортимангото
вихкултурнихстилованијеизненађујућеда супојединци
склонијиекспериментисањусасамимсобомидатоуова
квимоколностимапредстављаизазов којемонине одоле
вају.Утомконтексту,способносткомбиновањаразличитих
културнихсимболапостајекључниресурсусоцијалнојин
теракцији, а способност пребацивања са једне културе на
другуузависностиодоколностииочекивањаипоседовање
културнихзнањаприменљивихуразнимсоцијалниммиље
имакориснијаодпознавањаексклузивнихсимболаикодова
високекултуре.18

Теоретичари укуса постмодерне провенијенције се слажу
окотогадајепроцесприближавањакултурадобродокумен
тован,алисеразликујупотомекаквозначењетомпроцесу
приписују.Једноодтумачењаједокрајадоведенатеорија
опостмодерномукусукојасматрадасудоказиорушењу
границаиумножавањукултурнихмодела,бездоминантног
система, јасанпоказатељдасуукусиданасизразиндиви
дуалнихпреференцијаиличнихизбора.Неједнакостибази
раненаукусумождаопстају,алисуонепреиндивидуалне
природенеголиизразкласнедоминације.Премадругомста
новишту,блискоовом,културниукусиидаљеимајусвоје
корелате у класним социјалним позицијама, али више не
постојиједно,објективнопољедистинкцијеукојемдоми
нираелитнакултура,већсеусавременимдруштвимаможе
уочитивећибројпољаразличитихкултурнихконфигураци
ја.Унутартихпоља,којакоегзистирајуу једномдруштву,
културнеразликесереализујуиактуелизују.

Да плурализам културних укуса и све мања видљивост
граница између различитих култура укуса не представља
крајкласнедоминацијебазираненаукусунегосамоњену
трансформацију,мишљењеједругегрупеаутора.Онисма
трају да  је укус задржао социјалнуфункцијуисцртавања

18Erickson,B.H.(1996)Culture,ClassandConnections, Ame ri can Jo ur nal of 
So ci o logyvol.102.no.1,Washington,DC:AmericanSociologicalAssocia
tion,р.217251.
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симболичкихграница,алидасуправиладистинкцијепро
мењена.Вишакласнапозицијасенеисказујевишекаоекс
клузиванукусзаограниченопсегпродукатависокекултуре.
Истраживањаовегрупеауторапоказујудаприпадникеви
шихдруштвенихпозицијаодликујевеликиобимкултурних
активностииширокдијапазонуизборукултурнихсадржаја
иформи.Тозначидаониукултурнупотрошњуукључују
какопродуктевисокекултуретакоипродуктемасовнекул
туре.РичардПетерсон(RichardPeterson)овугрупуозначава
именомом ни во ри.19Њиховопозитукултурномпонашању
представљајуособесанискимсоциоекономскимстатусом
којепоказујуузакспектаркултурнихактивностиирелатив
но ограничен укус, а исти ауторињих означавају именом
уни во ри.Дакле,овдесеобимиразноврсносткултурнихиз
бораиактивностиуслободномвременупоказујукаооснова
задистинкцијустатуснихгрупа.20

У домаћој литератури Предраг Цветичанин је на основу
комбиновањатипологијаитеоријскихсхемапретходнона
ведених аутора, а поредњих и теоријских схема Сајмона
ФритаиГерхардаШуца,инаосновурезултатаистражива
њаспроведенихнарепрезентативнимузорцимауСрбијии
Македонији,конструисаотипологијуукусакојисеформи
рајууоквиримаелитног,популарногифолклорногдискур
са.Цветичанин говориочетири„чиста” типаукуса:тра
ди ци о нал ни елит ни укус, кон вен ци о нал ни и ур ба ни укус и
фол клор ни укус,иодватипаукуса,ал тер на тив ни елит ни 
укус(елит ни ом ни во ри)ирур ба ни укус(рур ба ни ом ни во ри)
којисеформирају„између”дискурсакојисуодређеникао
носиоци ова четири „чиста” типа. Приликом дефинисања
иекспликације сваког типаукуса, аутор јекористиовише
фактора,пасетакокаоокосницаоветипологијепојављују,
наједнојстрани,перцепција,партиципација,преференције,

19КоенВанЕјк(KoenVanEijck)јеусвојимистраживањимаутврдиопози
тивнуповезаностизмеђустатусаиобимауизборуиактивностимакод
млађихгенерацијаалинеимеђустаријимчлановимавишихстатусних
група.Другимречимаомниворниукусјекарактеристичанзамладеиз
вишихдруштвенихслојева(VanEijck,К.(2000)RichardA.Petersonand
thecultureofconsumption,Po e tics28,Amsterdam:ElsevierB.V.,р.207
224;VanEijck,K.(2001)SocialDifferentiationinMusicalTastePatterns,
So cial For cesvol.79,no.3,ChapelHill:UniversityofNorthCarolinaPress,
р.11631185).

20Peterson,R.A.(1992)Understandingaudiencesegmentation:Fromeliteand
masstoomnivoreandunivore,Po e tics21,Amsterdam:ElsevierB.V.,р.243
258;и:Peterson,R.A.andKern,R.M.(1996)ChangingHighbrowTaste:
FromSnobtoOmnivore,Ame ri can So ci o lo gi cal Re vi ewvol.61,no.5,Was
hington,DC:AmericanSociologicalAssociation,р.900907;Peterson,A.R.
(1997)Theriseandfallofhighbrowsnobberyasastatusmarker,Po e tics 25,
Amsterdam:ElsevierB.V.,р.7592.



291

НЕМАЊА КРСТИЋ

знањеипотрошњаиспитаникаудоменукултуре,и,надру
гојстрани,дистрибуцијаовихкарактеристикапремасоци
јалним категоријама – степен образовања, професионалне
групе,месторођењаиборавка,род,старост.Накрају,аутор
свеукуседелинаонекојиприпадајулокалномионекоји
припадајуглобалномкултурноммиљеу21.

Мислимо, насупрот концепцији укуса као потпуно личне
категорије,дакултурниукусинањемуизграђенкултурни
стилникаданијеуцелинистварпојединца,ипоредуважа
вањасвихособеностиодређеногкултурногстилакојипри
падајууправопојединцима,јеронувекподразумевазадово
љавањекултурнихпотребавећегбројаљудинаистиначин.
Стогасепреможеговоритиогрупиљудикојаистекултурне
вредности и стандарде сматра значајним за свој културни
идентитет.Групеокојимаовдеговоримонеморајунужно
бити ентитети састављени од појединаца ограничених на
некифизичкипростор–насеље,град,покрајинаилидржа
ва,нитигрупекојекарактеришенепосреданфизичкикон
тактњених чланова, већ могу бити замишљене заједнице
људиомеђенесимболичкимграницамаиодређенепосред
нимоблицимакомуницирања,например,виртуелномкому
никацијом.Уданашњици,брзинапроменаиширинапонуда
условљавајусвекомплекснијесистемеразликовања,доде
таљаосмишљенеобрасцепонашањаилипакхипертрофију
фрагменатакултурногстила.Тако,врстемузике,филмски
жанр,стилоблачења,начинашминкања,говораилинеког
другогвидавизуелногилиаудитивногизраза,моглибисмо
рећи,условљавапостојањекултурнихдискурса(иликвази
дискурса),којимсепојединцислужеуобјашњавањусмисла
својихизбораикојиимомогућавастилскудоследност,аса
мим тими припадност одређеној културној групи.Дакле,
начинна који се поједине групе укључују у културнипо
редакокружењаимаизузетнуважностјерпружаосновуза
разликовањеиомогућавапрепознатљивост.

За кљу чак

Освртнаразнедруштвенетеоријекојеразматрајуодносиз
међудоминантнеипотчињенекултуре,масовнеиелитне,
мејнстримкултуреипоткултура,више,средњеиниже,ом
нивора и унивора, па и однос између изолованих јединки
специфичнихкултурнихукусауглобализованомсветунам

21Првом, односно локалном,припадајуфолклорнии рурбаниукус, док
другом, глобалном културном миљеу, припадају урбани, конвенцио
налнииелитниукус.Вишеосвемуовомепогледатиу:Цветичанин,П.
(2007)Кул тур не по тре бе, на ви ке и укус гра ђа на Ср би је и Ма ке до ни је,
Ниш:Одборзаграђанскуиницијативу.
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пружаважносазнањеозначајукултурнихфакторауствара
њуиодржавањусоцијалнихразлика.

Билодаговоримооукусу,културномстилуиликултурном
идентитетумиувекполазимоододређенихразликакојепо
стојеуједномдруштву,тј.укултуритогдруштва.Заправо,
мисаониконцептиоукусу,стилуиидентитетусупокушаји
да се нашто ефикаснији и јаснији начин објасне разлози
постојањатихкултурнихразлика.Каоштосмопоказалиу
претходном делу текста, појединци који припадају истом
типуукусаделеистевредностии стандарде,преферирају
истеили сличнекултурне садржаје, и тиме сеуједнораз
ликују одонихпојединца којиприпадају другачијем типу
укуса.Али,укусисенезадржавајусамонафактичкојразли
читости,усвакидашњицићесвакаодгрупакојаделиисти
културниидентитетпокушатидасвојекултурнекарактери
стикеприкажекаосупериорније,каобољепачакидапо
кушадаутоубедионекојитомстилунеприпадају.Укус,
какотоговориБејли(StephenBayley),представљасвојевр
снурелигијучијисеобредиобављајунаодређенначинина
посебнимместима.22

Каква је улога и значај симболичких граница у друштву,
делимичноможеданамукажепобројавањеодносаукојем
могу бити симболичке и социјалне границе. Најчешће се
симболичкеграницеупотребљавајукаосуптилнасредства
за ојачавање, одржавање или рационализацију социјалних
разлика, о чему говори Бурдијеова анализа употребе кул
турнихмаркераукласнојдистинкцији.Унекимслучајеви
ма социјални актери користе симболичке границе какоби
оспорилиилиприкрилизначењесоцијалнихразлика.Одре
ђенегрупенижихслојевастановништважелећидаприкрију
својдруштвенистатуспреузимајунекекултурнеелементеи
имитирајукултурувишихслојевадруштва.Тимеуједноис
тичусличностисавишимслојевимаалииразликеуодносу
на ниже слојеве.Не бисмо смели да изоставимо и случа
јевегдесусимболичкеграницепреузелеулогесоцијалних
граница.Правипримерпредстављајуимагинарнезаједнице
људи које су омогућене употребомновихинформационих
технологијаикојенерачунајунауобичајенеитрадиционал
несоцијалнеодносе.Кодовихколективапреовладаваиде
јаозаједничкомидентитетукојисенеградиудиректним

22Мождасунајочигледнијипримеризатокултурниидентитетиучијојсу
основимузичкиукуси.Битипанкер,например,значиприхватитииу
свакидашњиципримењиватиодређенаправилаупонашањуиоблаче
њу,излазитинаодређенаместа,слушатиодређенумузику,поштовати
одређенеличности,обожаватиодређенепредметеитд.Погледај:Beyley,
S.(1991)Taste:TheSecretMeaningofThings,London:Faber&Faber.
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контактимаљудивећпосредствомсавременихкомуникаци
онихмедија.

Свакако,односиизмеђусимболичкихграницаисоцијалних
разликанисуистиусвакојкултури.Узависностиодкултур
ногконтекстаистасоцијалнаразликаможебитиповезана
саразличитимсимболичкимграницама.МишелЛамонкао
пример наводи Европу где је класна дистинкција повеза
насасимболичкимграницамаизмеђувисокеипопуларне
културе,докјеуСједињенимАмеричкимДржавамакласна
дистинкција повезана са симболичким границама између
омнивораиунивора.23

Склонисмозакључкуданепостојиједностранутицајдру
штвенеструктуренакултуруилиобрнуто,већдајеупита
њудијалектичкиоднос.Културеукусасуусловљенесоцио
економскимусловимаживотасвојихносилаца,алиикулту
реукусасвојимкарактеристикамадоприносеочигледношћу
иодржавањусоцијалнихразликакојемеђуњимапостоје.
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SYMBOLICBOUNDARIES–THEROLEOFCULTURAL
FACTORSINBUILDING,MAINTAININGAND

CHANGINGSOCIALDIFFERENCESANDSTRUGGLES

Abstract

Theauthorusestheconceptofsymbolicboundariestoanalyzecultural
originsofsocialdivisions.Theanalysisbeginswithconsiderationof
Bourdieu’sideaofhowculturalstylescorrelatewithclassformations,
and is followedbyadiscussion regardinga strictdivisionofculture
intotwopoles–thepopularandtheeliteculture.Themaintheoriesand
typologiesoftastearepresentedattheendofthepaper,togetherwith
adiscussionabouttastebasedsocialdifferencesandthestructuringof

culturalfeaturesintostylisticallycoherentforms–lifestyles.

Keywords: symbolic boundaries, culture, tastes, social struggles, 
lifestyle
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Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град
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ПАРТИЦИПАТИВНЕПРАКСЕ
УСРПСКОЈСАВРЕМЕНОЈ

УМЕТНОСТИ
Сажетак: Пар ти ци па тив не прак се у умет но сти при мер су при
бли жа ва ња и дру га чи јег по ве зи ва ња умет но сти и кул ту ре, од
но сно умет но сти и раз ли чи тих дру штве них ре ги ста ра. У овим 
прак са ма се нај ди рект ни је пре по зна је јед но од кључ них обе леж
ја са вре ме не умет но сти, а то је не ста ја ње ви дљи вих, опи пљи вих 
раз ли ка из ме ђу умет нич ког и не у мет нич ког де ло ва ња. Пар ти ци
па тив не прак се пре у зи ма ју со ци јал не ма три це из раз ли чи тих дру
штве них и кул тур них регистaра с умет нич ком на ме ном и с ци љем 
ус по ста вља ња кри тич ког од но са пре ма дру штву, ло кал ној сре
ди ни, кул ту ри, јед ном реч ју, по ли тич ког на чи на де ло ва ња. Ова
кав на чин функ ци о ни са ња пар ти ци па тив них прак си ана ли зи ран је 
на при ме ру срп ске са вре ме не умет но сти са кра ћим исто риј ским 
освр том (аван гард на и нео а ван гард на умет ност) као и ак ту ел ним 
те о риј ским од ре ђе њи ма (К. Би шоп, Б. Грој и Н. Бу рио). 

Кључнеречи: пар ти ци па тив не прак се, срп ска са вре ме на умет
ност, кул ту ра, дру штво, за јед ни ца, со ци јал на ан га жо ва ност, 
рела ци о на есте ти ка

Активација, укључивање и ангажовање посматрача при
сутнисуумногимуметничкимпраксама.Међутим,кадаје
укључивањевећегбројаљудиунутарразличитихсоцијал
нихконтекстаконститутивниелеменатконцепције,продук
цијеипрезентацијеуметничкограда,ондасеможеговори
тиопартиципацији као засебној уметничкојпракси.Клер
Бишопсматрадасечитавауметност20.векаможепосма
тратиизуглапартиципативнихпракси:каоштојеГринберг
централноместодаослициууметности20.века,атеоре
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тичариокупљениокочасописаОк то бар (РозалиндКраус,
БењаминБухлох,ИвАланБоа)1томестододељујуредимеј
дуипраксамапроизашлимизредимејда,насличанначинсе
можеговоритиојошједнојлинијииуметност20.векапо
сматратикаоисторијапартиципативнихпракси.2Овепрак
се јавилесусеуоквируавангарднихистраживања,актуа
лизованесусрединомвекасанеоавангарднимправцима,а
њиховоприсуствонезаобилазнојеусавременојуметности.
Какосеможеобјаснитипојачаноинтересовањезапартици
пативнепраксенакрају20.ипочетку21.века?Далијето
симптомпромењенепозицијеуметности,икултуреуопште,
усавременомдруштву?Дали јеуметност,асамимтими
култура,изгубиласвојупривилегованупозицију?Далисе
партиципативнепраксемогупосматратикаопокушајдасе
изгубљенапозицијанадоместиокретањемиотварањемка
другимдруштвенимрегистримаилисмосведоцитранзици
оногпериодаукојемсеоцртавајуобрисинекакведругачије
позицијеуметности,културе,амоглобисерећиичитавог
хуманистичкогнаслеђауодносунадруштво?

Партиципативнепраксе суприсутнеподразличитимиме
нима:социјалноангажованауметност,уметностзаједница
(com mu nityba sed art,ex pe ri men tal com mu ni ti es),дијалошка
уметност,интервенција,партиципација,колаборација,кон
текстуалнауметности,одскора,социјалнепраксе.Њихов
заједничкиименитељјесоцијалнаангажованостуодређе
номконтексту.Бишоповасеопредељујезаназивпартици
пативнеуметностиистичућикаоглавнодистинктивнообе
лежје,несоцијалнуангажованост,већпартиципацијувише
људи.Социјалноангажованаможедабудеислика(уљена
платну),филм,интервенцијаупросторуидругепраксеко
је не укључују нужно вишељуди, док је у партиципатив
нимпраксамапартиципацијаглавносредство,„медиј”или
„материјал” заизвођењерада.Партиципација спадаутзв.
постстудијскепраксејерјепродукцијаизједначенасапре
зентацијомиодвијасеу јавном,излагачкомилинајчешће
неуметничком социјалном контексту. У партиципативним
праксама циљ уметничког деловања је стварање одређене
„ситуације”,анефизичкогобјекта.Уметник/цајеисампар
тиципаторкојиобликујеодређенуситуацијучијејетрајање
ограничено,алиненужнодефинисанопрецизнимпочетком
икрајем:радможебити акција којаимадефинисано тра
јање,нпр.неколикосатиилипројекаткојисеодвијауду
жемпериодуиукључујенизразличитихакција.Публикаје

1 Нпр.Art Sin ce 1900(2004)London:Thames&Hudson.
2 Bishop,C.(2012)Ar ti fi cial Hells,London:Verso.
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састављенанеодпосматрача,већодучесникакојипартици
пирајуудатојситуацији.

Утексту„ViewersasProducers”3К.Бишопговориодватипа
партиципације.Првијеактивирањепосматрача,измештање
изњеговогпасивизираног,дистанцираногположајаувође
њем интеракције са уметничким радом. Пасивизираности
посматрачаинеприкосновенојпозицијиуметникадоприно
сиидаље,веомажив,прилагодљивиинфлуентанроманти
чарскимитоуметникугенијукојиствараунепоновљивом
стваралачкомчинукојисе,наразличитеначине,одржаодо
данас.Другитиппартиципацијеупрвипланстављасоци
јалну димензију и апропријацију различитих социјалних
формиизнеуметничкогурегистаруметности.Обатипаза
полазиштеимајукритикутрадиционалнеулогепосматрача,
тенденцију активирања посматрача, измештање изњегове
пасивизиране,дистанциранепозицијеуодносунасамрад
идестабилизовањеискључивостиодносаактивнопасивно
чијесунегативнеконотацијеувекнастранипосматрача.

Уновијим анализамаБишопова одваја интерактивност од
партиципативних пракси зато што је у партиципацији у
првомпланусоцијалнадимензија,анеодносизмеђуумет
никаипосматрачаилиуметничкогделаипосматрачаили
измеђуделаиокружењаунајширемсмислу–штојеглавно
обележје интерактивности. Одвајање интерактивности од
партиципативнихпраксиусловљенојепојавомдигиталних
технологија.Сдигиталниммедијимаинтерактивностједо
биласвојетехнолошкоутемељење.Компјутерисуподефи
ницијиинтерактивнитакодатонијевише„додатна”актив
ностјерјепосматрачсадаистовременоикорисник.4

Са појавом Интернета партиципативне уметничке праксе
добилесутехнолошкупотпорукаопросторнеограничених
могућностизасоцијалнаангажовавањаиповезивања.Пар
тиципацијаобухватаинтеракцију(усмислудајесвакиод
носинтеракција),алијенагласакнаколаборацији,заједнич
ком,анеиндивидуалномискуствуштојенајчешћеслучајса
интерактивнимрадовима.Иакосеопартиципативнимпрак
самау јакомсмислуможеговорититекууметностидеве
десетихгодина,кадасудобилеисвојатеоријскаодређења,

3 Bishop,C.(ed.)(2006)Par ti ci pa tion,TheMITPress.
4 „Newmediaisinteractive.Incontrasttooldmediawheretheorderofpre

sentationisfixed,theusercannowinteractwithamediaobject.Inthepro
cessofinteractiontheusercanchoosewhichelementstodisplayorwhich
pathstofollow,thusgeneratingauniquework.Inthiswaytheuserbecomes
thecoauthorof thework.”Manovich,L. (2008)ArtafterWeb2.0 in:The 
Art of Par ti ci pa tion,1950toNow,SanFranciscoMuseumofModernArt:
Thames&Hudson,р.55.
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наглашавањеколективноградајеидејакојасејављауокви
руавангарди–футуризма,рускеавангардеидадаизма–а
којасаинституционализацијоммодернизмабивамаргина
лизованаукористуметникакаојакогсубјекта.

Футуристису,међупрвима,довелиупитањетрадиционал
ну улогу публике и проширили начин њеног функциони
сањаувођењемелеменатаполитичкекампање:обраћањем
масовнојпублици,оглашавањемуновинама,манифестима,
акцијамаујавномпростору,улици.5Нафутуристичкимве
черима(se ra ta),којесеорганизујуод1910.године,уметни
ци директно комуницирају са публиком.Умберто Бочони,
КарлоКара,ЛуиђиРусолоиМаринетиизлазенапозорницу,
читајупоезију,музицирају,изводепозоришнекомаде,изла
жуслике.Њимасупретходилебучненајаве,акцијенаули
цичијајефункцијабилапривлачењепажње,аследилеим
подједнако„бурне”реакцијеуштампинаконизвођења.Но
винекојефутуристиуводеуодносесапубликомдиректна
обраћања,излазакизофицијелнихизлагачкихпросторана
улицу,упозориштеипровокацијапублике имајузациљ
дапокрену,ангажују,укључепубликуиуметничкирадиз
једначесаактивирањемодређеног,најчешћенеуметничког,
социјалногпоља.6

Рускаавангардајевеомаспецифичнауодносунаистовре
менеавангарднепојавеуЕвропи.Појавомновогсоциопо
литичкогиидеолошкогамбијентанаконОктобарскерево
луције,долазидопреиспитивањаиодустајањаодмодерни
стичкихтеоријскихставоваактуелнихуранојмодернистич
којфазидо1917.године,утемељенихнаидејамааутономије
уметности,самодовољностиуметностииусредсређености
наформалнијезикизражавања.Формалнијезикитеоријски
ставовисетрансформишууправцуповезивањауметности,
културеуопштеидруштвенихпромена:уметностиседаје
функцијауобликовањуновогдруштва.„Новапролетерска
култура”помишљењуА.Богданова,оснивачаитеоретича
раПролеткулта,културнеорганизацијеоснованеупосток
тобарскомпериоду,требадафункционишекаоиндустрија.7
Тоједовелодоодбацивањаиндивидуализмаукористколек

5 Првифутуристичкиманифестобјављенјенанасловнојстранифранцу
скогчасописаLe Fi ga ro20.фебруара1909.

6 Некиодначинаактивирањаилипровокацијепублике:стављањелепка
настолицештојеизазивалоопштисмехнарачуноногкоје„насео”на
овакавтрик,продавањекартесаистимбројемседиштавећембројуљу
диштојеводилорасправама,чактучама,посипањепубликепрашином
одкојејекашљалаикијала...Bishop,C.(2012)Ar ti fi cial Hells,London:
Verso,р.42.

7 Исто,стр.51.
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тивизма,учествовањауколективнимакцијамаиунапређења
колективногживота.Најекстремнијивидоваквогсхватања
јеуметносткаоутилитарнаделатностштојетеоријскопо
лазиштезаконструктивистеи,ујошвећојмери,продукти
висте. У ликовним уметностима то је условило окретање
примењенојуметности.Упозориштуназначајудобијанова
формамасовногспектаклаукојемпубликапартиципирау
извођењучимесеопетпромовишеидејаколективизма,из
једначавањапубликеи глумаца,односнобрисањегранице
измеђуаматераипрофесионалаца.

Дадаистичкепраксесличнесуфутуристичким.НајпреуЦи
риху(КабареВолтер,191617),азатимуПаризуорганизу
јуседадаистичкеманифестацијекојетакођеимајузациљ
активирањепубликеитопровоцирањем,скандализовањем
ишокирањем.Каоифутуристима,ињимајејакобитноиз
мештањеизинституционалногујавнипростор,непосредан
контактсапубликом.Медијскаманипулацијатакођејеједан
одновихначинакомуницирањасапубликомкојидадаисти
практикују.ТимесенарочитобавиоТристанЦаракојиби,
рецимо,најавиодолазакЧарлијаЧаплинанаманифестацију
којусуорганизовали,тобипренеленовинештобиприву
кловеликибројљудииакцијабипрераслаумедијскидога
ђај.Организовањеоваквихмедијскихијавнихдогађањана
рочитојекарактеристичнозапарискуфазу.Једанодначина
јавногиступања јеиорганизовање„туристичкихтура”на
којимасенебиобилазилиисторијскиспоменици,већместа
нипочемузначајнаутуристичком,историјскомиурбани
стичкомсмислу.Оваквипоступциималисузациљобесми
шљавањеисубверзијупостојећихсоцијалнихматрица.

КлерБишоппартиципативнууметностисторијскиконтек
стуализујеуодносунадруштвенополитичкепроменекоје
суобележиле20.век.Онаиздваја тригодинеилитрипе
риодаинтензивнихсоцијалнихпревирањакојисунарочито
погодовали развоју партиципативних пракси: појава исто
ријскихавангардиисањимаповезанихидејаоприближа
вању,брисањуграницаизмеђууметностииживотакулми
нираидејомколективизманакон1917; затим,појаванеоа
вангарднихпраксиинизсоцијалнихпокретауразличитим
регистримадруштвеногделовањакојикулминирају1968.и
1989. годинукаоуводусоцијалнепракседеведесетихко
је суполазиште за партиципативну уметност.Сва трипе
риодакарактеристичнасуповрлоизраженимдруштвеним
превирањимаисањимаповезанимпреиспитивањимаулоге
уметности, њеног социјалног (политичког) потенцијала у
контекстуширихдруштвенихпромена.
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Токомшездесетихгодина,ираније,долазидоактуелизова
њаавангарднеидејеколективизмакрозколективнепраксе,
успостављања алтернативних социјалних модела кроз хи
пипокрет,покретзаборбузаграђанскаправа,противрата
уВијетнаму,студентскихпротеста,феминистичкогпокре
та, оснивање комуна, ослобађање тела, уплив источњач
кихучењакаопоказатељада суосновнеидеје грађанског
друштва доведене у питање.Идеја промена друштва кроз
уметничкупраксукарактеристичнајезаСо ци јал ну скулп ту
ру Јозефа Бојса. Успостављање директне комуникације са
публикомималојезациљпроменуустаљених,застарелих
матрицафункционисања друштвених заједница.У склопу
овогпројектабилојеоснивањеБироазадиректнудемокра
тију,стодневнеживеинсталацијенаДо ку мен ти ма1972.го
динереализованекаоотворенеканцеларијеукојојјеБојс,
свевреметрајањаовеманифестације,разговараосапосе
тиоцимаосвомконцептудиректнедемократијекаомогућој
алтернативи постојећем друштвеном уређењу.Његово по
лазиште једа јеуметностобласткреативногисамимтим
пољеизкојегмогукренутипроменесаширимдруштвеним
иполитичкимконсеквенцама.Свакокоживиуодређеном
системупартиципирауњеговомуређењуисамимтимможе
дабудеиницијатородређенепромене.

Токомседамдесетихгодина,усрпској(тадајугословенској)
уметности у склопу тзв. нових уметничких пракси идеја
колективноградаконкретнуформудобијаоснивањемгру
па, удруживањем уметника у заједничком раду. Истовре
мено,новеуметничкепраксесекритичкипостављајупре
ма модернизму као аутономном и аполитичком контексту
стварањауметничкогдела.Уметничкоделокаодовршени,
привилеговани објекат замењују праксе, како у уметнич
ком, такои у вануметничкомрегистру. Редефинисана је и
улогапосматрачакојипостајеучесникудруштвеноикул
турномотивисанимуметничкимпраксама.Овегрупеделују
каоалтернативауодносунадоминантнулинијуумереног
модернизма која је отворени идеолошкимодел уметности
(социјалистичкиреализам)заменилаприкривенимидеоло
шкиммоделом(социјалистичкиестетизам).8

У контексту нових уметничких пракси јављају се следеће
групе: неформална Групашест уметника, Група 143, Гру
па А3, Bosch+Bosch, Код, Вербумпрограм, Група Меч...
Групашест уметника (РашаТодосијевић, ЗоранПоповић,
МаринаАбрамовић,ГергељУрком,ЕраМиливојевићиНе

8 Merenik,L.(2010)Umet nost i vlast: srp sko sli kar stvo 19451968,Beograd:
FondVujičićkolekcija.
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шаПариповић)уформалномсмислунијебилагрупајерје
овеуметникеприближиозаједничкирадуоквируСтудент
скогкултурногцентракаосредиштаалтернативнекултуре
уБеограду, аненекакав заједничкипрограм.Оноштоих
јетакођезближилојесупротстављањеофицијелнојуметно
стиумереномодернистичкогтипа.Усвомрадуонидово
деупитањетрадиционалнаодређењауметничкогделакао
привилегованог,естетскогпредметаувођењемперформати
ва,интервенцијаугалеријскомивангалеријскомпростору,
редимејдпредмета,процеса,гестуалнеипровокативнепро
блематизацијеаутономијеуметничкогделаитрадиционал
ногсхватањауметникаиувођењемконцептуалногсхватања
уметничкогдела.

ГрупаА3 (ДобривојеПетровић, ЈугославВлаховић,Риста
Банић,МладенЈевђовић,НенадПетровићиСлавкоТимо
тијевић)деловалаје„умеђупросторимаелитнеипопулар
некултуре, заснивајућипраксуироничногпостдадаистич
ког интервенционизма или пародијског активизма у урба
ној култури”9. Интервенције у вангалеријском простору и
уличнеакцијеималесу зациљдовођењеупитањеразли
каизмеђуелитнеимасовнекултуре,укључивањепублике
у реализацију акција и преиспитивање устаљених кодова
перцепцијеуметности.

Рад Групе 143 (Биљана Томић,МишкоШуваковић, Јован
Чекић, Неша Париповић, Маја Савић, Паја Станковић,
МиркоДилберовић,ВладимирНиколић,ДејанДиздар,На
даСеферовић,БојанаБурић,СтипеДумић,МомчилоРајин,
ИванМарошевић,СлободанШајин)усмерен јенатеориј
скопрактичнаистраживањакојасузациљималасамообра
зовањеуиндивидуалномизаједничкомраду.10Успоставља
ње алтернативног модела перманентног самообразовања,
кроз индивидуалне и заједничке акције, позиционира се
насупрот званичним институцијама образовања у којима
супреовладавали застарелимоделимишљења (у) уметно
сти. Истовремено, на трагу концептуалних истраживања,
рад у уметностиизједначава се самишљењем– насупрот

9 Šuvaković,M.(2007)Kon cep tu al na umet nost,NoviSad:Muzejsavremene
umetnostiVojvodine,str.311.

10„ДеловањеГрупе поред заједничких презентација уметничких радова
карактеришусталнедискусије,одржавањесеминарарадионица.Зајед
ничкочитањеидискутовањеосавременимтеоријскимифилозофским
текстовимабилајеосновнаплатформањиховограда.Њиховедискусије
сусечестоодржавалеуСКЦу,алииуприватнимстановима,каоиу
природи.Вишеодкласичногуметничкогколективаилиавангардистич
ког покрета, група је имала карактер отворене заједнице усмерене на
алтернативнообразовањеиперманентноистраживање.”Унтеркофлер,
Д.(2013)Гру па 143,Београд:Службенигласник,стр.76.
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традиционалном и модернистичком моделу који у први
планстављапроизводњуестетскихпредмета.

Те о риј ска од ре ђе ња пар ти ци па ци ја:  
Бу рио, Би шоп и Гројс

Поредукључивањавишељудиупродукцијурада,једноод
битниходређењапартиципативнихпраксијесоцијалноде
ловање:преузимањеразличитихсоцијалнихпраксиизне
уметничког регистра каошто су дружење, сусрети, поли
тички ангажман, социјални ангажман, акције, разговори,
трибинеисл.Оваквепраксенајчешћенемајувизуелника
рактер,мадасуформеидаљепредметњиховогинтересо
вања,алинекаоликовне,већсоцијалнеформеобликовања
одређенезаједнице.Поредтогашто,најчешће,неукључују
стандарднауметничкасредстваусмислумедија,материја
ла, израза, поступка,њихова главна особеност, и оношто
ихразликујеодсличнихнеуметничкихпракси,управојето
штоприпадајурегиструуметностиипрактикујуихуметни
цикаоикустоси,критичари.

Овдећебитиречиотриразличитатеоријскаоквиразаин
терпретацију партиципативне уметности следећих аутора:
Николаса Буриоа, Клер Бишоп и Бориса Гројса. Њихова
полазиштасуразличита–Бурио (Гатари,Cha o smo se),Би
шоп(Бењамин,„Уметниккаопроизвођач”;Дебор,Друштво
спектаклаиБрехтовопозориште)иГројс(Вагнер,„ТheArt
work of the Future”).Оноштоим је заједничко је пробле
матизовањесоцијалнедимензијепартиципације,везеизме
ђупартиципативнихпраксишездесетихидеведесетихкао
иистицање значаја партиципативнихпракси у савременој
уметности. Такође, заједничко им је истицање авангард
ног искуства за увођење партиципативних пракси у умет
ност, пре свега, футуризма, дадаизма и руске авангардне
уметности.

УстудијаРе ла ци о на есте ти ка,Н.Буриопроблематизујера
довеоуметностидеведесетихснаглашеномсоцијалномте
матиком:колаборацијуизмеђууметникаипубликекојапо
стајепредметуметничкогистраживања.ЗаБуриоајеумет
ничкипросторнекаврста„међупростора”11неоптерећеног
кодовима, матрицама, клишеизираним обрасцима, изван
свеприсутногмедијскогокружења.Управотајпросторотва
рамогућностзауспостављањенекихдругихначинакому
никације.Уметничкирадјеинтеракција,алинеинтеракција
између посматрача и рада, већ међуљудска интеракција у

11Burio,N.(2003)Relacionaestetika,u:Ko ša va,Specijalnoizdanjebr.42/43,
Vršac:CentarzasavremenukulturuKonkordija,р.9.
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одређеномконтексту.Уметничкипредметјеудругомплану
илигауопштенема.Предмет,уколикогаима,материјали
зацијајеинтеракције,анеестетскипредметпосеби.12Умет
ничкирадјетајмеђупростор:микроситуацијаумикропро
стору. Уметничко деловање је нека врста моделовања, не
одређенихпредмета,већмеђуљудскихидруштвениходно
сакојису„полазиштеиодредиште,укратко,основниизвор
информацијазањиховуактивност”.Тоније,каоштоБурио
истиче, утопистички пројекат трансформације социјалних
односа и брисања постојећих облика комуникације с ци
љемстварања„бољегдруштва”,већувођењеминималних
промена,помакаудатомтренуткуиодређеномконтекстуу
којем„новеживотнемогућности”постајумогуће.Заразли
куодбиоскопа,позориштаилигледањателевизије,изложба
нудитајпросторзаинтерсубјективноповезивање,међуљуд
скуинтеракцију.РадМаринеАбрамовићУмет ник је при су
танможесепосматратиутомкључу:сусретизмеђуумет
никаипосетиоца.Тајсусретсеразликујеодперформансау
којемјепубликасамоприсутна.Овдејеупитањудиректна
међуљудскаинтеракцијаукојојуметницауспостављаспе
цифичнуврстуодносасасвакимпосетиоцемпојединачно,
алииврсту заједништвасасвимаприсутнимакојисудео
тогсусрета.

КлерБишопуказујенатрифункцијепартиципацијеистичу
ћиконтинуитетизмеђупартиципативнихпраксиизшезде
сетихидеведесетихгодина20.века:активација,ауторствои
заједница.Активацијасеодносинаактивирањепосматрача,
произвођењеситуацијаукојимаћепосматрач,нафизичком
исимболичкомплану,иматиспецифичноискуствоучество
вања.Циљактивацијеједаомогућипосматрачудананови,
другачијиначинсагледареалност–социјалну,политичку–
исвојеместоуњој.Активиранипосматрачје„новоеман
циповани субјект партиципације”.13 Истовремено, Бишоп
помињеиестетскудимензијупартиципацијекојајеповеза
науправосановим,специфичнимискуствомкојепосматрач
имаутаквојситуацији.Другафункцијапартиципацијетиче
се ауторства, одбацивања устаљене хијерархијске матри
цеизмеђууметникакаокреатора,произвођача,ауторакоји
контролишеипосматрачакаопукогпримаоцауметничког

12„Ужижиуметниковогинтересовањасвечешћесеналазеодноси,које
он, посредством свога рада, успоставља са публиком, илипак откри
вањемоделадруштвености.Оваособенапродукција детерминишене
самообластидеологијеипраксе, већиновеформе:поредрелационе
природе (својствене уметничком делу), референтне тачке из области
међуљудских односа данас постају легитимне уметничке „форме”.”
Исто,стр.14.

13Bishop,C.Par ti ci pa tion,нав.дело,стр.12.



306

МАЈА СТАНКОВИЋ

садржаја.Увођење„позитивнијегинехијерархијскогсоци
јалногмодела”такођеимаестетскудимензијукаоновавр
ста креативне сарадњекојаносиризикинепредвидивост.
Трећа функција односи се на заједницу: „преиспитивање
криза у заједници, колективне одговорности”.Њенопола
зиште је Марксово схватање отуђења као продукта капи
талистичкогдруштвеногуређења, ациљпартиципације је
реконектовањесоцијалнихвезаунутародређенезаједнице,
колективнасарадњаиафирмисањезаједништвакаоформе
друштвеногделовања.

Гројсутексту„AGeneologyofParticipation”14партиципаци
јудоводиувезусапреиспитавањемједнеоддоминантних
матрицамодернеуметностиуметникакаоактивнеинди
видуе насупрот пасивној, масовној публици. У начину на
којифункционишуинституцијеуметности,позицијаумет
никасеиздвајакаопривилегована,неприкосновенаичитав
уметнички систем је у функцији уметника – продукције,
промоције и критичке рецепције његовог рада. Међутим,
позицијауметникасеможепосматратииизсасвимдруга
чијегугла.Оноштосенајчешћепревиђакадасеговорио
модернојуметностиједауметникупотпуностизависиод
судапублике,штавише,данепостојикаоуметникуколи
конијепрепознаткаотакав.Уметничкоделонемавредност
„посеби”,некаквуунутрашњувредност,већ је јединоме
рило уметничке вредностинештоштодолази споља, пре
познатљивостодстранепублике–тусемисли,пресвега,
настручнупублику,институцијеуметностии,најзад,ширу
публику.Потомесеуметностразликујеоднауке,техноло
гијекојеимајунекаквуобјективнувредност,независнуод
спољних чинилаца каошто је публика.Партиципација је,
утомкључу,покушајдасесмањитајјазизмеђууметника
ипубликеи,поредтога,дасеуспоставинекакваконкретна
вредностуметничкеделатностинезависноодтогадалисе
некомсвиђаилине.Накојиначинјетомогућеизвести?

Уметничко делоиманеку вредност која јемерљива има
теријализована у његовој тржишној вредности. Тржишна
вредностмодификујеисамуперцепцијурада:уколиконеко
делоимависокуцену,аутоматскисевишевреднује;естетска
вредностуметничкогделаматеријализованајеуњеговојтр
жишнојвредности.Гројссматрадајеизласкомизвредносно
економскогсклопаиуспостављањемнепрофитногделова
њамогућеууметностиреафирмисативредносткојанеза
виси од неких спољашњих инстанци каошто је публика.

14Groys,B.AGeneology of ParticipatoryArt, in:The Art of Pa r ti ci pa tion, 
1950 to Now.
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Социјалноделовањеипартиципативнепраксепредставља
јуизлазакизкомерцијалногјерсенемогутржишновредно
вати.Упартиципативнимпраксамајеизтогразлогаестет
ско(којеимасвојутржишнувредност)замењенополитич
ким,социјалнимделовањем(некомерцијалнимделовањем).
Стимциљемјеиначинпродукцијеизмењен:индивидуално
језамењенозаједничкимделовањем,колаборацијомштота
кођеизмичекомерцијалномпревредновању.

Укључивањемпосматрачаууметничкирад,његовакритич
капозицијатрансформишесеусамокритичност.Жртвакоју
аутор“приноси”одбацујућисвојупривилеговану,издвоје
нупозицију,имаипозитивнеконсеквенцезауметника,како
стичеГројс, а то је да се ослободио хладног, дистанцира
ног, критичког погледа посматрача. Он сматра да се пар
тиципацијапубликеможепосматратиикаопроширивање
пољакомпетенцијеуметникакојинеконтролишесамосвој
рад,већипосматрачакојијеукљученурадтакоштопро
јектујеодређенематрицепонашањанапосматрача.Док је
оспољена,дистанциранаулогапосматрачаобезбеђивалаје
истовремено и критичност, безинтересност, објективност.
Улажењемурад,билокрозинтеракцијуили,ујошјачојме
ри,крозпартиципацију,уметник заправоумањујекритич
ностпосматрача, доводиупитањењеговукритичкупози
цијуодносночинијесувишномјерјеисампосматрачдео
рада.Сличанставопроблематичностисмртиаутораимаи
РудолфФриелинг.

“УпркоссмртипрокламованојодстранеР.Барта,чиниседа
сенеможемоослободитиаутора:штосевишетрудимомит
сесвејачевраћа.”15

Бурио,БишопиГројссупонудилитримогућаоквиразате
оријскоразматрањепартиципативнихпракси.Свакоодњих
доводиувезупартиципативнепраксесаконтекстом,нади
ректанилииндиректанначин.Буриоистичезначај“оквира
социјалногделовања”.„Оквир”непредстављанекобудуће,
утопијскодруштво,већделовањеуконкретнимситуација
ма,изложбама,микропросторимаукојимасекрозсусрете,
међуљудскуинтеракцијуекспериментишесановим,друга
чијим комуникационим могућностима друштвених група
цијакаоодређенихмикрозаједница.16Бишоп,сдругестра
не, истиче нову врсту искуства активираног посматрача у

15Исто,стр.35.
16МогућакритикаоваквогБуриоовогстановиштаједавећинауметника

којеонпомињекаопримереуРе ла ци о ној есте ти цизаправопонављају
уобичајенематрицесоцијалногделовањакаоштосудружења,заједнич
киоброци,сусретиисл.
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колаборативним акцијама које освешћујуњеговупозицију
унутародређеногсоцијалногконтекстаипружајумудруга
чијипогледнасопственоокружење.Накрају,Гројссматра
дајеодбацивањеестетскогповезаносаделовањем–соци
јалним,политичким,идеолошким–уконкретнимситуаци
јама,одређенимконтекстуалнимоквиримаукојимасетаква
деловањапрепознајукаоуметничка.Социјалноделовањеје
измештање„фрагменатареалности”изрегистрасвакоднев
ног,политичког,социјалног,идеолошкогууметничкиреги
старукојемзадобијајууметничкистатуснезависноодтога
далисеодвијајуунутариливанинституцијауметности.

Ар хи тек ту ра људ ских од но са

ГрупаШкарт (основана 1990.) се у свом раду креће кроз
различитерегистре:друштвениангажман,уметност,дизајн,
архитектура,поезија.Њиховконцепт„архитектураљудских
односа”близакјерелационојестетициипреиспитивањусо
цијалнихматрицакроздружења,сусретања,комуникацију
иколаборацију.Тосеможепосматратиунеколикоразличи
тихравни.Прво,унутарсамегрупекојучинеДраганПро
тићиЂорђеБалмазовић.Утомконтекстубитанјеиподатак
да јеупочеткуурадугрупебилоукљученовишељуди.17
Затим,једнаодспецифичностирадагрупејесарадњасаљу
димаразличитогпрофила–уметницима,дизајнерима,ком
позиторима,књижевницима–којисе групиприкључујуу
зависностиодпројекта.18

ДугогодишњипројекатгрупејепројекатНовекуварице.За
почет је 2000. и трајао је више од осам година.У оквиру
пројектагрупајесарађиваласаженамаизразличитихкра
јева,углавномдомаћицама,којесувезлетзв.куварицеииз
лагалеиху оквиру заједничкихнаступана великомброју
изложбиуземљиииностранству.Упитањујетрадиционал
наформавезанаплатнукојаје,неколикогенерацијауназад,
билаврлораспрострањена,пресвега,усеоскимдомаћин
ствимакаодекорацијакухиња.Оваготовозаборављенавр
старучногвезаспецифичнајепокомбинацијисликеитек
стакојисусеуглавномодносилинаидиличностпородич
ногживота.ГрупаШкартјеангажоваладомаћицепоСрбији

17„Иначе,упредгрупинасјебиловише.Билајетуистрипцртачица,и
филозоф,идизајнер,иархитекта,икомпозитор.Свисуемигриралијош
1991,осимкомпозиторакојијеостао,алипрестаодасебавимузиком.
Посленападаемигрансткекугепреосталасмонасдвојица,неотишлих.”
Станковић, М. Нема времена за равнодушност, интервју са групом
Шкарт,www.dipassage.org.

18Уједномодсвојихпоследњихпројекатаподназивом„Вечепечатирања
ипоетирања”,ШкартсарађујесаписцемДавидомАлбахаријем,10.9.
2012.,http://www.seecult.org/vest/pecatiranjeipoetiranje.
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даправе“куварице”,инесамодомаћице,већи“политичке
активисткиње, самохране мајке, отпуштене раднице, пен
зионисанеучитељице,избеглице,антидомаћице,сеоскеве
зиље”19.Њиховепорукеизвезененаплатнуразликујусеод
традиционалнихјерсуодразновогконтекстуалногокруже
њаиспуњеногтурбулентнимсоцијалнимпроменаматакода
суидиличнипородичнисадржајизамењеникритичким:из
ражавањемличнихставова,емоција,реакцијанаконтекст.
„Настаримкуварицама јеписалокако треба,ананашим
пишекако јесте”, кажеБригитаМеђо, зрењанинска вези
ља;“Смемлиданапишемнештоосеби?”,питасеМирјана
Бокшан,београдскавезиља;„Целогживотасумеучилида
ћутим.Е,нећувишедаћутим!”,коментираЛенкаЗелено
вић,земунскавезиља.20Некеодпорукакојесемогунаћина
куварицамасу:УЕвропумибихтели,ал„нас”нећенисмо
зрели,Могјемужаухватилафлашаотишлајељубавнаша,
СеломојелепшеодПариза,Одшпоретакомпјутерјојдра
жи,штауњемудомаћицатражи?Заропетстрахдавлада,
улицамамогаграда?

ЗарадгрупеШкартбитнајекомуникација,несамосаумет
ничком, већ широм, „случајном” публиком у различитим
јавнимпросторима.УпројектуТу га (1993) нагласак је на
укључивањупублике,пресвега,суграђанакојинечинеуо
бичајенууметничкупублику.Например,једнаодакцијау
склопуовогпројектаодвијаласенаКаленићпијацигдесу
дељене песме продавцима, купцима, случајним пролазни
цима.Пројекат јеиначеконципирантакоштосепесмеса
заједничкомтемомТуга,штампаненајефтиномпапиру,по
клањају,чимесеуспоставља,несамокомуникација,већи
емотивна размена са случајним пролазницима. На сличан
начин јеконципиранипројекатКу по ни за пре жи вља ва ње
каонизакцијаукојимасена јавним,прометнимместима
пролазницима деле купони – купони за Страх, Оргазам,
Моћ,Чудо,Мастурбацију.Купонисуреминисценцијанабо
новекојисусеосамдесетихгодинаусоцијалистичкојЈуго
славијиувремекризеделилизауље,брашноилигоривои
обезбеђивалиминимумпотребанзапреживљавање.Уовом
случајутосубоновикојиреферирајунаразличитаосећања,
такође каоминимум емотивног и емпатијског повезивања
неопходанзапреживљавањеутренуткукадасуефектикри
зе–ратова,немаштине,сиромаштва,страха,несигурности–
свакодневанинеизбежандео стварности.Овајпројекат је

19Станковић,М.Немавременазаравнодушност.
20Grupa autora, (2008)Ope ra ci ja: grad. Pri ruč nik za ži vot u neo li be ral noj 

stvar no sti, Zagreb; http://www.scribd.com/doc/38403289/PrirucnikZaZi
votuNeoliberalnojStvarnosti.
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реализован у временајвеће кризе када се расправљалода
ли јеСрбијауратуилиније јер јеунепосреднојблизини
беснеоративећинасуграђанајеималапознанике,пријате
љеирођакенаратишту,такодаједиректноилииндиректно
билаукљученауратназбивања.Истовременоземљајебила
подсанкцијама,већидеостановништвајебионаивициег
зистенције.

Успостављање комуникације кроз сусрет, дијалог, игру
концепцијски је оквирипројектаКлац ка ли ште – по ли гон 
нерав но те же(2010)за12.БијеналеархитектуреуВенеци
ји.Мотивјепреузетизсвакодневногживотаинепредста
вљаобјекатуархитектонскомсмислу,алијењеговафункци
ја„архитектонска”усмислу„архитектурељудскиходноса”,
успостављањекомуникације,окупљања,игре,дружења,би
лодајеупитањупарк,галеријаилибијенале.Истовремено,
рад реферира на контекст – неравнотежа, клацкалица као
метафорастањаопштенестабилности:економске,политич
ке,социјалне.

ЈеднаодособеностиуметничкогделовањагрупеШкарт је
иницирањепројекатакојипрерастајууспецифичнанефор
малнаудружења,заједнице.Консеквенцаколективнограда
и ангажмана једаучесниципочињудафункционишукао
заједницакојаизражавасвојкритичкиставпремадруштву,
својаосећањаизаједничкиуказујенатрауматичнаместау
окружењуукојемживи.Хоркешкартјепримероваквогпро
јекта.Основанје2000.наиницијативугрупеШкарт,алисе
наконнеколико година заједничкограда (до2007.) осамо
стаљује подназивомХоркестар.Група делује кроз хорско
певањепатриотскихпесамаиздобакомунизма,традицио
налнихпесамауновимпанк/рокаранжманима,домаћихрок
песамаухорскомизвођењу,каоиизвођењусопственихком
позиција.Улазакухорнијеусловљенпретходниммузичким
образовањем,знањемиталентомиутомсмислунемаслич
ностисапрофесионалнимхором.Нагласакје,пресвега,на
заједничкомраду–вежбању,извођењу,наступима–затим,
дружењу,заједничкимпутовањимаиидејидапроизвођење
осећањазаједништваимаефекат,аконеширегдруштвеног
значаја,ондасвакакоумањимзаједницамакаоштојеова.
Истовремено,овакваврстаудруживањапроблематизујепи
тањесамоорганизовањанезависнооддржавних,црквених
илибилокојихдругихофицијелнихинституција.21

21„...можелисехорсамоорганизоватиизваншкола,цркаваиКУДова?
...можелихорокупитииантислухисте?...можелихордабудекритичан,
анесамопригодан?...можелихорпоништитихијерархијскопрофеси
оналнуподелуисамопроизвестидиригентеикомпозиторе?...можели
се хор самофинансирати? ...може ли хор обновити утопијске процесе
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ГрупаШкарт је иницирала још један колаборативни про
јекат,Песничење(2008),„тренингактивногчитањапоези
јеу јавнимпросторима, ...сациљемдаподржипојединце
да изразе креативне потенцијале, истовремено промови
шућиновуформупредстављањаиразменестваралаштваи
оснажујући неафирмисане уметнике да јавно излажу сво
јестваралаштво.”22Упитању јетакођеколаборацијаљуди
различитихпрофилакојинисудиректновезанизарегистар
уметности:неафирмисанипесници,аматери,љубитељипо
езијекаои„етаблираниствараоцикојиимајухрабростии
знатижељедасесретнусарискантнимтемама,несташном,
ангажованом и неиндиферентном публиком и необележе
ниминеконвенционалнимпросторима”.23

ЗаШкартињиховеиницијативекарактеристично једело
вањеуванинституционалним,јавнимпросторима,алииса
друштвенимангажманомусмеренимкалокалнојзаједници:
пијаце, аутобуске и железничке станице, прометна места
(пројектиТу га,Ку по ни за пре жи вља ва ње,Тво је гов но тво ја 
од го вор ност).Међутим,Шкартизлажеина официјелним
изложбамаипрестижнимманифестацијамакаоштосуБи
јеналеархитектуреуВенецији,Октобарскисалон.Оношто
повезујерадуванинституционалнимиинституционалним
просторимајенастојањедасеоцртаодређениконтекстуал
ниоквиркрозкоментарсоциополитичкогокружењауко
јемрадекаоскупдруштвених,политичких,економских,али
иличних,пријатељскиходноса.

Пар ти ци па тив не по ли ти за ци је

ЗаразликуодгрупеШкарткојасеусвојимконтекстуалним
деловањимакрећекрозразличитерегистре,радгрупеСпо
меник јеускодефинисан:преиспитивањеидеолошкихма
трица,сећањаиодговорностидржавеубалканскимратови
макојисусеводилитокомдеведесетихгодина20.векакаои
рецепцијомовихдогађајаусавременомокружењу.Групаје
насталаизофицијелнихинеформалнихразговараиницира
нихрасписивањемконкурсаСкупштинеградаБеоградаза
подизањеспоменикапосвећеногратовимакојисусеводили
напросторимабившихјугословенскихрепублика.Једноод

„колективановихформи”? ...можелихорскамузикаслободнонегова
ти различита наслеђа популарне културе, од рецитала ишансоне, до
hardcoreаи…?...можелисехорбавитии(само)едукацијомиразличи
тимоблицимадруштвеногактивизма?...можелисехорбавитиразвија
њемполитичкесвестикрозразбијањеграђанскихпредрасуда?”Преузе
тосаофицијелнепрезентације:http://horkestar.org.

22Преузетосаофицијелнепрезентације:http://pesnicenje.org.
23Исто.
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питањакојегрупапроблематизујеједалијемогућедадр
жаваподигнеспоменикбезпризнањасопственеодговорно
стизаратове?24Поредовог,покренутојеиниздругихпита
њаидеолошког,политичког,теоријскогиетичкогкарактера.
ЈеданодпројекатагрупеСпоменикјеМатемиреасоцијације
(2008)реализовануоквиру49.Октобарскогсалона25уко
јем се, у сарадњисаМеђународномкомисијом занестала
лица(ICMP),дискутујеобалканскимратовимадеведесетих
ижртвамагеноцида.Користећиметодезаидентификацију
несталихлицауовомпројектусереконструишеслучајјед
ненесталеособеуСребреници1995.године.

Други пројекат групе Споменик је По ли ти ке ме мо ри је
(2011)којикроздискусије,предавања,јавненаступеипу
бликацију проблематизује питање да ли постојимеморија
без политичког субјекта. Полазиште за овакав пројекат је
покушај еманципације појединца као политичког субјекта
каомогућиначинзаеманципацијуодређенезаједницеод
микрозаједница,каоштојесамагрупа,домакрозаједница,
држава. У публикацији По ли ти ке ме мо ри је сакупљена је
документацијаопројектукојучинетранскрипцијеразгово
раучесникапројектаикојаимафункцију„партиципативног
објекта”.Изложенакаоинсталацијаонауводипосматрача,
публикуусампројекаттрансформишућиганатајначину
партиципатора.

РадДанилаПрњатаСо ци јал на еко но ми ја(2012)конципиран
јекаоинтервенцијаулокалнојзаједници.Радјереализован
уЧачкукаоиницијативасциљемпроналажењадругачијег
моделазаредистрибуцијухране,преусмеравањевишкахра
не(којанијепласирананатржиште,којасебаца,пропада)ка
социјалнимгрупамакојеимајупроблемнедостаткахране.
Рад,заправо,доводиупитање,доминантнимоделфункци
онисањанеолибералногкапиталаукојемјеполазиштепро
извод,акрајњициљ–профит.Урадујеовајмоделпервер
тирантакоштојезаполазиштеузетпрофитодносновишак
хранеуовомслучају,акрајњициљјепроизводдистрибуи
ранонимакојимајенајпотребнији.Уоквирувишенедељних
радионицасапредставницималокалнезаједницепроблема
тизованајемогућностпроналажењаалтернативногмодела
који би одговарао поменутом концепту.Поред радионица,
саставнидеорадајеистраживањеукојемсупартиципирали

24http://grupaspomenik.wordpress.com.
25УоквируовогсалонагрупаједобиланаградукојудодељујеAICAСр

бија.Жириусаставу:ИринаСуботић,ЈешаДенегрииБраниславДими
тријевић.
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локалнистановнициидокументацијаизложенауоквиру26.
МеморијалаНадеждеПетровић.26

СличнорадовимагрупеСпоменикиовајрадјепокушајин
тервенисањаусоцијалномпољукрозконкретнеакцијеко
је су везане за одређени контекст: покушај успостављања
комуникационих канала ван постојећих, законски регули
саних – нпр. између народне кухиње ифармера, фармера
иЦрвеногкрстаилитрговинскогланцаинароднекухиње.
Ангажовањем локалне заједнице уз партиципацију локал
ногстановништвауовомрадујеуметничкоизједначеноса
социјалнимделовањем.

Изједначавање социјалне са уметничком интервенцијом у
одређеномконтекступрисутнојеиурадуВахидеРамујкић
Исто ри је у рас пра ви: ла жне исти не(52.Октобарскисалон,
2011)укојемауторкакрозрадионицесасредњошколцима
преиспитујеисторијскенаративевезанезаблискупрошлост,
ратоведеведесетихиначинњиховогконструисањаипласи
рањаусредњошколскимуџбеницимаудржаваманасталим
наконраспадаЈугославије.Полазиштесууџбенициистори
је објављени у постјугословенским државама у којима се
интерпретацијаовихратоваираспаддржавевезујузараз
личитеидеолошкенаративеиактуелнувласт.Крозразгово
ресамладимљудимакојисеуправопрекоуџбеникапопрви
путсусрећусаисторијскимподацимаифактимавезанимза
тај период, ауторканастоји да укажена арбитрарностпо
стојећихнаративаинужносткритичкедистанцеуњиховој
рецепцији,чакиакосуофицијелникаоштојеслучајсауџ
беницима.Кључнисегментрадајеорганизовањерадионица
ипартиципацијаонихгенерацијакојесудиректноизложене
оваквомначинуманипулацијетокомсвогшколовања.

Насупротдиректногинтервенисањаупостојећемдруштве
номконтекступроблематизовањемконкретнихдруштвених
питања,слободнауметничказадругаТрећиБеоградделује
измештањемизпостојећегдруштвеногиуметничкогокру
жења конституисањем новог, паралелног контекстуалног
окружења,ванпостојећихуметничкихинституција.27Трећи
БеоградјеназивпреузетизурбанистичкогпланаБеограда
заобележавањеподручјалевеобалеДунавакојепредставља
могућиправацширењаграда.Иакојесамоподручјенасе

26Уметничкадиректорка26.МеморијалаНедеждеПетровићподназивом
Ду бок санјеЈеленаСтојановић,(прим.аут.).

27ЧлановислободнеуметничкезадругеТрећиБеоградсу:АницаВучетић,
РадошАнтонијевић,ОливераПарлић,МилорадМладеновић,СањаЛа
тиновић,МаркоМарковић,МаринаМарковић,РанкоЂанковић,Милена
МилосављевићиСелманТртовац;www.trecibeograd.org.
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љено,оноурбанистичкинијеуређенонитиповезаносаса
мимградомујакомсмислу.Томестоизванграданијенина
мапикултурнихдешавања.Измештањем,несамоизград
скогјезгра,већисамапекултурнихдешавањаовауметнич
каиницијатива,којаокупљавећибројуметникаразличитих
профила,настојидаосвојинови,другачијипросторзасвоје
деловање.Претпоставкеоваквогделовањанарочитосупри
сутнеуњиховомзаједничкомрадуВеликисан.

Уовомрадусанилиспавањесепреносиууметничкире
гистаркаозаједничкаакцијачлановагрупе.Радјепрвипут
изведенуприватномпростору,спаваћојсоби(2010),затим
угалерији28икаоакцијауоквируизложбеДу бок санна26.
МеморијалуНадеждеПетровићуЧачку(2012),кадасучла
нови групе спавалинаГрадском тргу.Уласкомурегистар
уметностиова,крајњеприватна,свакодневнаи,пресвега,
неуметничка активност постаје „заједничка ствар”, умет
ничкиначинделовањаујавномпросторугалерији,улици.
Такође,тојеактивностукојојсвакоможеучествовати,јер
нисупотребненекаквепредиспозицијеусмислувештине,
знањаисл.Тосенаглашаваипозивомкојијегрупаупутила
преколокалнихновинаграђанимаЧачкадаимсепридруже
уовојзаједничкојакцији.

Да ли је овакву акцијумогуће перципирати као деловање
илијеречосасвимсупротном,онеделовањууодређеном
контексту?Заједничкоделовањеовегрупеизједначенојеса
задовољавањем елементарне људске потребе – спавањем.
„Заједничкирад”первертиранјеузаједничкинерад,неде
ловање као одсуство било какве активности.Спавање као
активносткојасеодвијавансвесног,рационалногослобо
ђенојенамера,пројекција,формалногиестетскогуоблича
вања.Ипак,одустајањеодделовања,рационалног,свесног,
естетскогипласирањенерадаујавномпросторукаозајед
ничкеактивностијестерационалноисвесноделовање.

Инсталирањеконцептанерадаможесепосматратикаоре
флексијаодређеногконтекстаукојемјепласирањенерада
илинемогућностиделовањаилиизлишностирадапроизвод
друштвеноекономскихприлика:општеекономскенесигур
ности,пауперизације,губиткавредноснихкоордината.Де
валвацијазначајарадаипозитивногодређењарадаогледа
сеутомештосерадуприватномипрофесионалномсми
слунепрепознајекаосредствозапостизањециљева,ужи
вање, усавршавање, већ узалудна, бескорисна навика или
нужностонихкојинисууспелиуживоту.Оваквавредносна

28Рад јепрезентовануформивидеоинсталацијеуСалонуМСУу јулу
2011.
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категоризацијациркулише,несамоупојединачнимслуча
јевима,већинанивоукомплекснихзаједница,одпородица
доразличитихинтереснихгрупа.Овакаводноспремараду
и,пресвега,уметничкомделовању,производјеодређеног,
локалног контекста, алииширег глобалног стањау којем
јеуметностизгубилакритичкипотенцијалјерјесведенана
институционализоване, очекиване, познате ситуације без
ефектауширем,друштвеномконтексту.

Међутим,овајрадсеможепосматратиикаопокушајосваја
њаједногновогпростора–изванрационалног,свесног,ре
алног.Тојепросторукојемсеодвијасан,укојемпостојеће
околности,законитостиинужностиневаже,укојемумет
ницизаједничкиделујујер„сањајуистисан”.Томожебити
просторкоинциденцијаукојемблискостиблизинаспавача
условљавајуотварањенетипичнихилинеуобичајенихкому
никационихканала.Тусепрерађујусадржајиизсвакоднев
ногживота,прихватајуиодбацујуузависностиодинтензи
тета (стреса, трауме, среће, задовољства)што представља
врлокомплексан„рад”.Томожебитииутопистичкипро
сторукојемједеловањенеограничено.Међутим,томоже
битиимапирањеједногвиртуелногпростораукојемје,мо
жда,јошјединомогуће„деловати”.Тојепросторкоји,као
свакивиртуелнидогађајимамогућностдасеактуализује.
Тајпросторсеотваракабудућностикаоновомконструкту,
другачијемодсадашњости,прошлостииутомсмислутоје,
заправо,јединипросторукојемсеможеделовати.

Еман ци па тор ски по тен ци јал пар ти ци па тив них 
умет нич ких прак си

Битно обележје савремене уметности је нестајање јасних
разлика између уметничког и неуметничког деловања јер
се у уметничким праксама користе, поред уметничких, и
неуметничкиматеријали,поступци, технике,медији.То је
„највидљивије”управоупартиципативнимпраксамаанали
зиранихнапримерусрпскеуметностинапочетку21.века
која овомприликомнемафункцију дистинктивног, специ
фичног,локалногилинационалног,већегземпларносавре
меног.Сусрети,дружења,предавања,тимскоипојединачно
самообразовање, заједничкирад,интервенисањеуодређе
нојлокалнојсредини–примерисупартиципативнихпракси
којепреузимајуразличитесоцијалнематрицеизширегне
уметничког,најчешћекултурногрегистракаоштосуедука
тивне,истраживачкепраксе,праксеполитичкогделовања.

Партиципативнеуметностиуказујунаповезивањеилипре
клапањеуметностииполитике.Политикајесхваћенауши
ремсмислукаонизконтролисанихакција,одлукаидело
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вањеунутародређенезаједницекрозинтервенцијеимини
малнекорекцијечијијеефекаттренутновидљив.Циљова
квогделовањајеуспостављањекритичкогставака,несамо
уметничким,већивануметничкимфеноменима:премадру
штву,локалнојсрединиикултури.Једанодциљеваоваквог
политичкогделовањаунутародређеногсоцијалногпољаје
и успостављање неинституционалног модела друштвеног
ангажовањанасупротинституцијаса,углавном,застарелим,
неефикасним и превазиђеним матрицама функционисања.
Оноштојеутрадиционалнојимодернистичкојуметности
билаестетика,усавременимуметничкимпраксамајекри
тика.То јеотворилопросторзапојавуразличитихтеориј
скихприступаиуметничкихпракси,каоштојепартиципа
ција,којекаосвојекључноодређењеимајукритичкиоднос
премадруштву.

Кључнаразликаизмеђуполитичкогделовањаууметности
насупротполитициилиуметничкогделовањауширемдру
штвеном простору је инсистирање на еманципацији, пре
свега,еманципацијипојединацаилизаједницеодкојејепо
литика одустала. За разлику од традиционалног схватања
еманципације као политичког питања (нпр. еманципација
жена,еманципацијарадниканапочетку20.века),Рансијер
одвајаеманципацијуодполитике29идоводијеувезусаин
дивидуалним.Поредпојединацаидруштваилитачнијеиз
међупојединацаидруштваРансијеруводијошједаненти
тет,атојезаједница–заједницапојединаца,заједницајед
наких–каопрелазнаформаизмеђупојединцаидруштвабез
коједруштвонеможедапостоји.Питањееманципацијеје
стогапитањепојединцаизаједнице.Изласкомизполитике,
еманципацијајеушлауразличитерегистреиндивидуалног–
мишљења,изражавања,деловања.УЕманципованомгледа
оцуРансијерговориоеманципацијиуконтекстуиндивиду
алногзнањаизвандуалногкода: знањанасупротнезнању,
посматрања насупрот деловању, гледања насупрот знању,
активности насупрот пасивности, индивидуализма насу
протзаједништву...Разликовањезнањаинезнањазапрет
поставку има постојање некаквог издвојеног, објективног
корпусазнањакојенекоимаилинема.Овакавдуалникодје
истовременосимболичкиоквирпросветитељскогприступа
укојемјеместознањаувекјасноиздвојеноидистанцирано
уодносунаонекојинезнају.

Међутим, еманципација је превладавање ове разлике која
урачунаваодносдоминацијеипотчињавањаиувођењераз

29„Možemodaemancipujemokolikogodhoćemopojedinaca,alidruštvone
možemodaemancipujemonikad.”Ransijer,Ž.(2012)Na ru bo vi ma po li tič
kog,Beograd:Fedon,124.
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личитих врста знања, егалитарне концепције доступности
насупротнекомодређеномзнањувезаногзапривилеговане
позицијекаоштојепозицијапросветитеља.Рансијерсматра
дасусепривилегованепозицијеизгубиле.Тоувеликојмери
потврђујеискуствоуметности20. века, тачније, онаради
калналинијакојаполазиодавангардногискуства.Каошто
нема више привилегованихмедија (што је, рецимо, слика
билаумодернистичкојуметности),привилегованихполази
шта (елитнауодносунамасовнууметност),привилегова
нихпростора(институционалногуодносунанеинституци
онални),насличанначиннеманипривилегованихпозиција
ууметности:уметникакаооногкојизнаилипосматрачакао
оногкојивиди.Управоудестабилизовањупривилегованих
позицијапрепознајесееманципаторскипотенцијалпарти
ципативнихуметничкихпракси.
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PARTICIPATIVEPRACTICESIN
CONTEMPORARYSERBIANART

Abstract

Participative practices in art serve as an example of approximation
andofdifferentconnectionofartandculture,ieartandvarioussocial
registers.Thesepracticesmostdirectlyrecognizeoneofthekeyfeatures
ofcontemporaryart–disapperanceofthevisible,tangibledifferences
between artistic and nonartistic actions. Participative practices take
on social patterns fromvarious social and cultural registers,with an
artisticpurposeandtheaimtocriticallycorrelatewiththesociety,local
environments,culture,inshort,withthepoliticalaspectsoflife.This
typeoffunctioninginherenttoparticipativepracticeswasanalyzedon
theexampleofcontemporarySerbianart,withashorthistoricoverview
to avantguard and neoavantgarde art, as well as actual theoretical

denotations(K.Bishop,B.GroyandN.Bourieau).

Keywords:participative practices, contemporary Serbian art, culture, 
society, social commitment, relational esthetics
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РИМ СКИХ ЦА РЕ ВА
Сажетак:Културнерутесурелативноновпојамустручнојли
тератури којим се дефинишу културни, туристички производи
засновани на комплексу туристичких атракција и дестинација
којесемеђусобноповезују,доксеправацпутовањатуристичком
рутом обично састоји од путева са значајним пејзажним, кул
турним,историјским,геолошкимилиприроднимвредностима,а
укључујеразгледањеиинтерпретацијулокалитетакојисеналазе
уоквиримакултурнеруте.Путевикултуремогупостатитури
стичкедестинацијезбогсвојихвезаспознатимместима,догађа
јимаилиличностима.Формирањекултурнихрутакаотуристич
ких производа сматра се новим начином заштите, ревитализа
ције,употребеипрезентацијекултурногнаслеђа.Ипак,концепт
културнихрутакојисепримјењујеусветуиЕвропи,текјеусвом
зачеткунатериторијиСрбије.Овомприликомсупредстављени
основнипринципиформирањакултурнихрута,аизвршенјеиувид

A.ТЕРЗИЋ,Ж.БЈЕЉАЦиР.ЈОВАНОВИЋ
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упостојећеиницијативеипројектеформирањакултурнихрута
уСрбији,сапосебнимосвртомнапостојећимастерплан„Пут
римскихцаревауСрбији”чијајекритичкаевалуацијаизвршена.

Кључне речи: културне руте, туризам, Србија, „Пут Римских
царева”

Увод

Термини „културна рута”, „пут културе” и „пут наслеђа”
сматрају се синонимима и означавају јединствену целину
повезанихелеменатакултурногнаслеђанаодређеномгео
графском простору1. Како би учинили концепт културних
руталакшимзаразумевањеодстранејавностиионихкоји
предлажупројекте,Европскиинститутзакултурнерутеје
формулисаоследећудефиницију:„Европскакултурнарута
представљапуткојипремошћује једнуилидвеземљеили
регије,организованајеокотемечијеисторијске,уметничке
илидруштвенеинтересепредстављаЕвропа,билоповред
ностигеографскерутекојасепратиилизбогприродеи/или
целог спектрањеногопсегаи значаја.Рутаморабитиба
зирананавећембројуатракција,саместимаобичнобога
тимисторијскимвезама,којасутакођерепрезентативназа
европскукултурукаоцелину”2.Топодразумевадакултурна
рута треба одражавати кључне вредностиињен европски
идентитет. Концепт културних рута, прихваћен од стра
неУНЕСКОвогКомитетаСветскебаштине,дефинисанје
као:„Путнаслеђакојисесастојиодопипљивихелемената
кодкојихкултурнизначајпроизлазиизразменеивишеди
мензионалног дијалога међу земљама или регијама, и ко
ји илустрира интеракцију кретања дуж руте, у времену и
простору”3.

Културнерутекаоатракцијекултурногнаслеђакојеукључу
јуисторију,културнонаслеђе,археолошканалазишта,музе
је,архитектуруислично,одавносупосталетуристичкире
сурс.Повезивањемисторијепросторнораздвојенихместа,
културнерутеподижусвестотомекакосусекултуреипро
сториукојимаљудиживеразвијали,каорезултатзаједнич
кихпроцесаиразмененаслеђакојеукључујемиксопипљи
вихинеопипљивихелемената.Путевикултуревреднујусе

1 Mangion,T.andTamen,I.(1998)EuropeanCulturalroutes.CouncilOfEu
rope,,Strasbourg,13.Ауторидефинишупојамкултурнерутекаосистем
повезанихатракцијабазиранихнакултурномнаслеђукојесупросторно
повезанеиуоквиренеуједнуцелинунаодређенојтериторији.

2 ICOMOSEnameCharter for the InterpretationofCulturalHeritageSites.
http://hgk.biznet.hr/hgk/fileovi/5675.doc

3 Закључцисамеђународнеконференције „Путевикаокултурнонасле
ђе”,УНЕСКО,(1994),Мадрид,34.
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највишезбогсвогидентитета,физичкихвезаспрошлошћу
иконтинуитетапостојањаикоришћења.Добропознате,чак
исветскипознатекултурнерутесусвакегодинесвеброј
нијеиразноврсније,имајусвевећибројпосетиоцаисвесу
присутнијенатуристичкомтржишту.Путевикултуремогу
постатитуристичкедестинацијезбогсвојихвезаспознатим
местима,догађајимаилиличностима.Комбинацијакултур
неразменеидруштвенихвредностистварајупрепознатљив
идентитетзасвакукултурнуруту.Самимтимоверутепред
стављајуитуристичкеруте.

Подпојмомтуристичкарутасматрасеутврђениправацпу
товањакојисеобичносастојиодпутевасазначајнимпеј
зажним, културним, историјским, геолошкимили природ
нимвредностима,аукључујеразгледањеиинтерпретацију
локалитета који сеналазеу оквиримаоверуте4.Културне
туристичкерутесусеупраксипоказалекаоизузетнашанса
заразвојнеразвијенихрегијакојепоседујутуристичкере
сурсе.Основниконцепттематскихтуристичкихрутајепо
везивањесеријетуристичкихатракцијарадиунапређивања
туризмаиохрабривањатуристадапутујуодједнедодруге
локацијенаодређенојтериторији.Рутезнатномогуварира
тиудужини,опсегуипотематицикојаповезујелокалитете
унутарједнетуристичкеруте.Циљевикојибисепостигли
формирањемтуристичкерутеодносесенапривлачењепо
сетиоца, умрежавање културних дестинација и атракција,
интерпретацију наслеђа, ангажовање локалних заједница,
заштиту и конзервацију културног наслеђа и постизање
одрживогразвојатуризма.

Принципиформирањакултурнихрута
каотуристичкихпроизвода

Туризам базиран на културним рутама је врста наслеђа и
туристичкиметодкојисеврлочестокористиупојединим
земљамакакобисеискористилонаслеђесаосновномсвр
хомуконзервацији,културномочувању,туризму,алиикао
покретачдруштвеноекономскогразвоја.Основнакаракте
ристикарутеједапредстављаодређенопутовањеилипро
лазаккрозсеријуатракцијаиелемената.Тојестратегијаза
остваривањециљаилисеријециљева,каоисеријаакција,а
несамотренутнаиизолиранаактивност.Билодасерадио
линеарнојиликружнојрути,одликерутесусличнеусмислу
типа,опсегаинивоаруте.Свакиелементуоквирурутеима

4 Garrod,B.andFyall,A.(2000);Ауторинаводедасеруте,обичновезују
залинеарнеиликружнесаобраћајницекојеповезујутематскиодређе
не локалитете који суинтересантниодређеним сегментима туристаи
упакованиујединственитуристичкипроизвод.



322

A. ТЕРЗИЋ, Ж. БЈЕЉАЦ и Р. ЈОВАНОВИЋ

својуулогуи,иакообичносвиелементипоправилутребају
иматиприближанзначај,појединисемогусматратицентри
маиконкретнимтуристичкимциљевима.Најатрактивније
дестинацијеобичносулоцираненапочеткуиликрајурутеи
служедадоведутуристенаодређеноподручјеипокренуру
тукадругимсекундарнимдестинацијамаиатракцијама,од
носнодаусмеретуристекаонимместимауоквирурутекоја
небимоглапривућитуристекаосамосталнедестинације.

Рута је специфичнаврстатуристичкогпроизвода,билода
је линеарна или кружна, она је састављена од серије де
стинација или локалитета које повезује јединствена тема
и форма руте (пешачка, пловна, моторизована и слично),
обично јеобележенаупоредо сапостављањемтуристичке
инфраструктуре дуж трасе културне руте. Овај тип тури
стичкихкретањаукључујепроизводекојизахтијевајуорга
низацијскуинтеграцију(уједињавањеелеменатапроизвода)
и имају одређену локацију унутар географског простора.
Елемент који обједињује серију дестинација и локалитета
(објеката,атракција)можебититема(архитектура,истори
ја,индустрија,фолклор),начинилисредствопутовања(би
циклистичка, водена, моторизована) или мотив путовања
(разгледање,рекреација,духовноискуство).Нисусветури
стичкерутеаутоматскиитуристичкипроизводи,културна
рутадабипосталатуристичкаморабитикомерцијализова
на5.Запрограмско,организационоиоперативнокултурно
аниматорскоделовањебезкоганематуризма,потребнису
посебниспецијализованистручникадрови.Онисунеопход
нинесамосвакомтуристичкомместу,негоисвакомтури
стичкомобјекту.Тосувисококвалификованиорганизатори
културнихиуметничкихделатности6.

Основатуристичкогпроизводакултурнерутејесадржанау
различитимпотребаматуристапопутсазнања,рекреације,
религијскогдоживљаја,истраживања,узбуђења.Производ
културнерутетребасадржатисвеелементекојигачинепо
годнимзакоришћењеодстранетуриста:културнадобрасе
везују за тематику рутеи садрже туристичке услуге (сме
штај,храна,превоз,туристичкеинформације,водичкеуслу
ге,сувенири,брошуре,картеислично).Проширенипроиз

5 Meyer, D. (2004) наглашава да би једна културна рута постала и
туристичка,онасеморасматратиодређенимсетомпроизводаиуслу
гаприпремљенихзапродајупонуденатуристичкомтржиштусциљем
привлачењаспецифичногсегментатржиштаизадовољавањемпотреба
одређенегрупетуриста.

6 Јовић,Б.(1983)Туризамикултура:Организацијакултурнихделатности
утуризму.Културабр.60/61,Београд:Заводзапроучавањекултурног
развитка,стр.276.
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водукључујекомплементарнеуслугекојеунапређујуатрак
тивноструте.Овиелементису„уграђени”укултурнуруту
(перформансе, изложбе, културни догађаји, дегустације,
игре),каоинекидодатниобјектииуслугекојенисуизрав
новезанизатематикурутеиукључујурекреацију,посету
локалитетаизвантрасеруте,културнеатракцијеислично.

Модернимасовнитуристиобичнотражедоброприпремље
не, означенеи сигурне руте које се описују у водичимаи
захтевају да се одредиштаприлагодењиховимпотребама.
Стварањетуристичкерутеомогућуједасепривучепажња
заинтересованихстранакавећембројулокалитета,крозци
клусраста,поновноготкривањаиистраживања,причемуи
мањеатрактивнилокалитетинарутимогубитиактивирани
итуристичкивалоризовани.Такођесеможеочекиватидасе
наовајначинпродужиборавактуристауоквиримаземље
што доприноси економској добити локалним заједницама
којеживеублизиниовихлокалитета7.Применатаквераз
војнепроменезахтеваосетљивиприступипостепениразвој
којинећеотуђитистејкхолдеречијаћеочекивањавероватно
битиусмеренанабрзирастпосетенаовимлокалитетима,а
тосесматранеодрживимначиномразвоја.

Културном баштином, на њеном истраживању, заштити
и презентацији брине се читав низ културних установа –
архива,музеја,заводазазаштитуспоменикакултуре,каои
националнабиблиотека.Укултурнадобраспадајупредме
тикојисуизразилисведочанствољудскогстваралаштваи
који,помишљењунадлежнихтела,представљајуилимогу
представљатиисторијску,уметничку,научнуилитехничку
вредностилиинтерес.Иакосеврлочестоистичузначајни
резултатикоји сууСрбијипостигнутиуобласти заштите
културногнаслеђа,морасеконстатоватидачакнипрвафаза
конзерваторскорестаураторскихрадованије употпуности
завршенанинаједномспоменичкомкомплексуунашојре
публици.Дакле,Србијанеманиједанспомениккултурена
комесудокраја спроведенисвирадовинаархитектурии
живопису,нитирадовинањеговомдефинитивномуређењу
ипрезентацији.Самимтим,јасноједатуристичкапривреда
неможенаправиначиндакориститеспоменике,чакикада
су радови нањиховом очувању и рестаурацији завршени,
уколикосенерешиниздругихпитањавезанихзапрезен
тацију споменика (осветљење, водовод, санитарије, путна
инфраструктура,питањавезаназавласништво,надлежност
чувањаиприказивања,итд).Затобибилонеопходнодасе

7 Јовичић,Д.иБранков,Ј.(2009)Туристичкеатракције–кључниелемен
титуристичкересурснеоснове,Гласниксрпскоггеографскогдруштва,
Св.LXXXIXБр.1,стр.3–13.
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пројектизаштитеибудућеинтерпретацијеианимацијераде
истовремено8.

Проблемиупланирањуразвојакултурнедестинацијекоји
сеналазеуменаџментукултурнихдобараидестинацијаба
зиранихнањима,јављајусеиуцентрализованимидецен
трализованим системима. У централизованим системима
превише наглашена улога централних државних тела во
дибирократизмуиинерцији,иницијативаиинвентивност
нанижимнивоимасенеподстичу,аспровођењепланских
одлука потиче из центара. Мноштво центара одлучивања
у области туризмаи културе, тј. чињеница да сунекеин
ституције самосталнеи самосталнопланирају свој развој,
онемогућујестварањезаједничкогплана,посебнокадасуу
питањуприватнеинституцијеиделатностикојесетржишно
финансирају.Зависностпланирањаодфинансијскихмогућ
ностиифинансијскеполитикедржаве јеочигледна.Сред
стванамењенатуризмуикултурисуограниченаодлукомо
расподелибуџета,тесесвевишепостављазахтевдауплан
улазесамопостојећеинституције,адасесвемањестварају
новеинституцијеиновеинвестиције.Слабасарадњаизме
ђусекторакултуреитуризмаусловљенајесупротностима
измеђуосновнихциљеваовихсектораинедовољномфлек
сибилношћуобестране.Докјекултурнисектортрадицио
налнозаинтересованпресвегазаконзервацијуиревитали
зацијукултурнихдобара,туризамјепримарноусмеренна
остваривањефинансијскихефекатаиексплоатацијукултур
нихдобара9.Очигледноједанеопходноуправљањекултур
нимдобримауоквирукултурнихрута,којесутематскиспе
цифичнеитериторијалноподељенеукластере,можебити
корисноиосигуратипобољшањеуменаџменту.

Пројектитуристичкогразвојасутекускоријевремепоста
ливидљивијијавностиизахтевајувећиинтересприватног
секторазаовеактивности.Већјеотпочеопрограм„Атлас”
традиционалне архитектуре или „Дунав  културна рута”,
„Пут римских царева” и слични пројекти који ће показа
типуткабудућностиза„српскупрошлост”.ПроцесIRPP/
SAAHјепредставионекеновеприступеуправљањукултур
нимдобримауСрбији,крозприпремањестудијаизводљи
востикојесууглавноморијентисанекадонаторимаилокал

8 ДрагићевићШешић,М. (1983) Туризам и култура: Културно наслеђе
итуризам.Културабр.60/61,Београд:Заводзапроучавањекултурног
развитка,стр.305.

9 ДрагићевићШешић,М.иСтојковић,Б. (2007)Култура–менаџмент,
анимација, маркетинг, Београд: Клио, стр. 399. Несугласице ових
сектора семогу превазићи сарадњоми применом концепта одрживог
развоја.
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нимстејкхолдерима,чимесенаглашавапотребазарефор
момупраксиуправљањакултурнимнаслеђемуСрбији10.

Туристичкиразвојбазирасенаупотребикултурнихипри
роднихресурса сциљемкреирања атрактивногпроизвода
којићезадовољитипотребетуристаирезидентногстанов
ништва,крозостваривањекомплекснихсоциоекономских
ефеката11.Развојстратегије,тј.планауправљањакојиукљу
чује све кључне стејкхолдере, је од суштинског значаја за
развој успешнихи самоодрживих туристичкихпроизвода.
Комплексност културне руте састављене од великог броја
атракција, које су просторно разбацане на подручју једне
иливишеземаља,захтевастратегијскисистемуправљања.
Радистварањауспешногиодрживогкултурногпроизвода
нужнајесарадњанасвимнивоима,којаомогућујеразумно
планирањетуристичкогпроизводакрозумрежавањеипарт
нерствоизмеђутуристичкогсектораикултурнихактера,те
омогућује стварање одрживог развоја и додавање култур
нихпрограма(перформансе,културнидогађаји,уметности
слично),доктуристичкиактериомогућујустварањеодгова
рајућеинфраструктуреипрограметуристичкеинтерпрета
цијеианимације

Моделумреженогпроизводаукултурномтуризмудајеко
ристан оквир за планирање интерпретативних производа
унутармрежекојасесастојиодчлановасразличитимве
штинамаипрофесијама.Обично,великеорганизацијепо
крећуствари,каоштосуУНЕСКО,ЕвропскаУнија,Савет
Европе, националне и локалне јавне институције. Њихов
основнипосаосесастојиудоношењуодлукаотомекојеће
сестратегијеспроводитирадиостваривањациљеваипрона
лажењасредставаимплементацијекојићесепримењивати.
Овеодлукеседоносенасамомврхухијерархијскеструкту
ре,начестоврлобирократскиначин,којићенакрајустићи
доиндивидуалнеситуацијенанивоусамогкултурногдобра
ињеговогнепосредногокружења(локалнезаједницеиту
риста)12.Успешнопланирањеиимплементацијатуристич
когпроизводакрозмрежузахтеваактивнуидоброоргани
зованусарадњуизмеђутуристичкогикултурногсектора.

АнализауспешнихрутаунашемокружењуиуЕвропиомо
гућила једасеуочеспецифичниаспектикојисукодсвих

10IntegratedRehabilitationProjectPlan/SurveyoftheArchitecturalandArcha
eologicalHeritage,IRPP/SAAH–Serbia–2008

11Timothy,D.(2007)Timothy,D.,andBoyd,S.(2001)
12Moulin,C.andBoniface,P.(2001)RouteingHeritageforTourism:making

heritage and cultural tourism networks for socioeconomic development.
InternationalJournalofHeritageStudies,Vol.7,No.3,2001,pp.237248.
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рутаприсутниисамимтимсемогудефинисатикаокључ
низаразвојновихкултурнихрутаипрограма.Готовосве
успешнерутесутематизоване,ајасноодређивањетематике
сесматраобавезнимкакобисеомогућилопозиционирање
културнерутенатуристичкомтржиштуистварањепрепо
знатљивогбренда.13

Можесеуочитиидасвеуспешнекултурнерутекарактери
шеразвијенатуристичкаинфраструктураиадекватнимар
кетинг,узразвијенисистемозначавањаруте,креиранразно
врстанпромотивниматеријалислично.Увидомупостојећу
праксуформирањакултурнихрутаусвету,каоиразвојаи
начинауправљањауспешнимрутамабазиранимнакултур
номнаслеђу,аимајућиувидупостојећуструктуруикарак
теристикеатракцијауподручјимакрозкојеовакверутепро
лазе,долазиседозакључкадасукључнифакториуспеха
културнерутеследећи:јединственоструте,одрживост,по
везивање(паковање)атракција,осигуравањеквалитетнеин
фраисупраструктуре,партнерствоиумрежавањестејкхол
дера,потребаинституционализованогсистемауправљањаи
маркетингаруте,интерпретацијаианимацијанарути,стра
тешкопланирање,брендирањеипозиционирањеруте.

ПрограмиформирањакултурнихрутауСрбији

С обзиром да је процес формирања тематских културних
рута уСрбији, тек недавно уведен, с обзиром на концепт
руте,онесеуовомстадијумунемогусматратикомплетним
производом,алипредстављајупомаккаразвојурутакаоту
ристичкихпроизвода који ће битиодизузетног значаја за
развојтуризмауСрбији,теомогућитијојдапобољшасвоју
позицијунаврлоконкурентномтуристичкомтржишту.

ТематскекултурнерутеуоквиримаРепубликеСрбијепочи
њудасеформирајуупоследњихпаргодина,апромовиса
несуодстранеСекторазатуризамуоквируМинистарства
економије и регионалног развоја иМинистарства културе
РепубликеСрбије,каоиодстранеТуристичкеорганизације
Србије.Конкретно,спроведенесустудијеииницијалнипро
грамиформирањакултурнихрута–„ПутРимскихцарева”
(МинистарствоекономијеирегионалногразвојаР.Србије),
„ДолинакраљеваудолиниИбра”(Туристичкаорганизација

13Станојловић,2009.иСтанојловићидр,2010,указујеначињеницуда
сусветуристичкиафирмисанекултурнерутетематизоване,тедаобу
хватајувећибројтематскиуклопљенихатракција,алисетакођеуводеи
другенетематскеатракцијекоједопуњавајусадржајиподижуквалитет
иатрактивноструте.Такођенаводииосновнекоракеуформирањуте
матскихрутабазиранихнаархеолошкомиспоменичкомнаслеђу,каои
изузетанзначајадекватнеинтерпретацијеианимацијеналокалитетима.
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Србије),„Трансроманика”(Министарствокултуреусарад
њисаСаветомЕвропе),„ТврђавенаДунаву„(Министарство
културе,подпокровитељствомУНЕСКОа).Такође,постоји
чакнеколикотематскихпрограмаТуристичкеорганизације
Србијебазиранихнавинскомтуризму–„ПутевивинаСр
бије”и„ПутевивинаВојводине”.Упосљедњихпаргодина
формиранојенеколикотематскихкултурнихрутакрозИПА
пројектеРазвојнеАгенцијеДКМТрегије–„Сретновреме
мира–путевиСецесије”,„Неограниченарекреација–здрав
ственитуризам–Велнес,„Лутајућикрозшпајзмонархије”
и„Укусизауживање–Авантуристичкетуретрагомкадар
ке,ракијеипива”,„Фолклорбезграница”уДКМТрегији–
Мађарска,Србија и Румунија. Такође, постоји потенцијал
заформирањерутасаследећомтематиком„Траговимака
меногдоба–Лепенскивир”,„ДворциилетњиковциВојво
дине”,„СалашиВојводине”,„Животсрпскихсељака”,итд.

Критичкаевалуацијатуристичкогмастерплана
„Путримскихцарева”уСрбији

Пројектнимпланом„Путримскихцарева”који јеизрађен
иницијативомМинистарстваекономијеирегионалнограз
војаРепубликеСрбијепредвиђенојеформирањекултурне
рутенапотезуНишСврљигКњажевацЗајечар(Гамзи
град)НеготинКладовоДоњиМилановацГолубацВе
ликоГрадиштеПожаревац(Костолац)иуадминистратив
номсмислуобухватаделовеопштинаНиш,Сврљиг,Књаже
вац,Зајечар,Неготин,Кладово,Мајданпек,Голубац,Велико
ГрадиштеиПожаревац.Иакопројекатнеобухватапростор
античког Сингидунума (Београда) и Сирмијума (Сремска
Митровица),оннаглашавапотребуипредвиђапроширење
културнерутенаоватуристичкачворишта.

Oбзиром да пројекат претпоставља формирање културно
историјскогитинереравезаногзастароримсконаслеђе,про
јектнимпланомобухваћенисуследећилокалитетиизраз
добљаантике–Медијана(Mediana)кодНиша,којапотиче
из4.векаипредстављаместорођењаКонстантинаВеликог;
Римскилогориутврдаиз1.векановеересеверноодКња
жевца(TimacumMinus);ВрелоШаркаменублизиниНего
тинакојипредстављарезиденцијалномеморијалницарски
комплексскраја3.ипочетка4.века;затим,локалитетФе
ликсРомулијана(FelixRomuliana)кодГамзиграда(ублизи
ниЗајечара)којипредстављарезиденцијуимператораГаја
ВалеријаГалеријаМаксимилијана(297311),местоукојем
јерођенипокопан,акојије2007.годинеушаонаУНЕСКО
вулистуСветскекултурнебаштине;затим,Трајановутаблу
којујепоставиоцарТрајан(1.векновеере)наконизградње
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путакојијепотопљен,докјеоваплочапостављенанасте
ниизнадДунава;Трајановмост(103105.године)изграђен
токомДачанскихратоваачијијеизгледпредстављеннасту
бовимауРиму;римскоутврђењеДијана(Diana)из1.века
п.н.е,лоцираноублизиниКладова;иВиминацијум(Vimi
nacium)кодКостолцакојипредстављаостаткеримскоггра
даилогора,односноглавниградримскепровинцијеМезије
Супериор(MesiaSuperior)14.

14МинистарствоекономијеирегионалногразвојаРепубликеСрбије,Ма
стерпланкултурноисторијскеруте„Путримскихцарева”,2007,Бео
град,доступнонаwww.turizam.merr.gov.rs

Слика1:Културнарута„Путримскихцарева”,Србија
Извор:www.turizam.merr.gov.rs



329

A. ТЕРЗИЋ, Ж. БЈЕЉАЦ и Р. ЈОВАНОВИЋ

Уциљу стварања основа за позиционирање руте разрађе
несутабелезарутукаоцелинуипосебнелокалитетекоје
садржекључнекарактеристике,фасцинацијеиинтерпрета
тивне теме.Основнефасцинације руте каоцелине су: бо
гатствостароримскогнаслеђа,разноликостлокалитета,17
римскихимператорајерођенонаподручјуданашњеСрби
је,локалитетСветскекултурнебаштинеФеликсРомулија
на,Дунавскетврђаве(вишеслојнаархеолошканалазишта),
панорамски путеви (Дунав, Ђердапска клисура), виногор
ски предели (Неготин,Књажевац), манифестације и дога
ђаји(прослава1700годинахришћанства–одпроглашења
Миланскогедикта).

Локалитет Пројекат Процена  

инвестиција 

Период 

реализације 

Изградња центра за посетиоце и истраживаче 2 милиона еура 2008-2011. 

Изградња хиподрома за вожњу двоколица 1,2 милиона еура 2008-2011. 

Изградња амфитеатра 800.000 еура 2008-2011. 

Прокопавање канала од Дунава до локалитета 

ради приступа бродовима (1 km) 

Нема процене 2008-2011. 

Урбана галантерија/ мобилијар 10.000 еура 2012 – 2014. 

Археолошки  локалитет 

VIMINACIUM 

Хортикултурално уређење 6.000 еура 2008-2011. 

Струја, вода и канализација 5.000 еура 2008-2011. 

Изградња паркинга (300m2) 2.500 еура 2008-2011. 

Изградња инфо-центра 12.000 еура 2012 – 2014. 

Изградња камених степеница до локалитета 30.000 еура 2008-2011. 

Постављање панорамског лифта 50.000 еура 2012 – 2014. 

Постављање бетонске платформе 10.000 еура 2008-2011. 

Изграда и постављање ограде Нема процене 2015 – 2017. 

Урбана галантерија/мобилијар 5.000 еура 2015 – 2017. 

Археолошки  локалитет 

TABULA TRAIANA 

Хортикултурално уређење 6.000 еура 2012 – 2014. 

Изградња паркинга 300m2 2.500 еура 2008-2011. 

Изградња инфо-центра 12.000 еура 2012 – 2014. 

Прилазни пут за возила и стаза за посетиоце 12.000 еура 2008-2011. 

Хортикултурално уређење 7.500 еура 2012 – 2014. 

Израда и постављање ограде Нема процене 2015 – 2017. 

Археолошки локалитет 

DIANA 

Урбана галантерија/мобилијар 20.000 еура 2015 – 2017. 

Археолошки музеј Кладово Постављање и опремање интерпретационог 

центра 

10.000 еура neodređeno  

Струја, вода и канализација 5.000 еура 2008-2011. 

Изградња паркинга 2.500 еура 2008-2011. 

Прилазни пут за возила и стаза за посетиоце 36.000 еура 2008-2011. 

Изградња инфо-центра 12.000 еура 2012-2014. 

Археолошки локалитет 

PONTES (Трајанов мост) 

Ласерски холограм - 3D приказ некадашњег 

изгледа моста 

40.000 еура 2008-2011. 
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Културноисторијскизначајсвихлокалитетанарутијене
сумњив и они имају довољно атрактивности за поједине
специјализованесегментезаинтересованезаархеолошкеи
историјске туре, међутим, и упркос томе постојећа атрак
тивнострутениједовољнадапривуче значајнијибројту
риста,који,иакозаинтересованизакултуруиисторијунису
њомепримарномотивисани.Самимтим,неопходнојекроз
додатнесадржајеунапредитисистемдоживљајаруте,каои
унапредитипрограмевезанезаинфраструтуру,општу,сао
браћајнуитуристичку,затимосновнеелементесупраструк
туре, као и систем интерпретације и анимације на самим
локалитетима.

Урбана галантерија/мобилијар 20.000 еура 2015-2017. 

Хортикултурално уређење 7.500 еура 2015-2017. 

Археолошки локалитет 

Врело Шаркамен 

Прилазни асфалтни пут Нема процене 2018 - ... 

Проширење раскрснице на скретању ка 

локалитету пут Зајечар-Параћин 

150.000 еура 2008-2011. 

Прођирење прилазног пута дугог 1,8 km 485.000 еура 2008-2011. 

Изградња Центра за посетиоце са 

интерпретационим центром 

1,5 милиона еура 2008-2011. 

Изградња староримског лавиринта за игру и 

едукацију 

Нема процене 2015-2017. 

Изградња мини технолошког парка Нема процене 2018-... 

Урбана галантерија/мобилијар 5.000 еура 2015-2017. 

Археолошки локалитет 

FELIX ROMULIANA 

Хортикултурално уређење 7.000 еура 2015-2017. 

Прилазни пут и стаза за посетиоце 27.000 еура 2008-2011. 

Довод струје 1.000 еура 2008-2011. 

Постављање расвете 5.000 еура 2008-2011. 

Археолошки локалитет 

TIMACUM MINUS 

Инфо-центар у етно-парку у Равни Нема процене 2018-... 

Струја, вода и канализација Град Ниш 2008-2011. 

Прилазни ауто и пешачки пут, паркинг и плато 137.500 еура 2008-2011. 

Изградња инфо-центра 540.000 еура 2008-2011. 

Изградња интерпретационог центра 1 milion еура 2015-2017. 

Пројекат изградње и реконструкција виле 400.000 еура 2012-2014. 

Изградња металне ограде и капије 40.000 еура 2012-2014. 

Заштитна конструкција над мозаицима 8.500 еура 2008-2011. 

Археолошки локалитет 

MEDIANA 

Урбана галентерија/мобилијар 50.000 еура 2018 - ... 

 Хортикултурално уређење 8.000 еура 2018 - ... 

Потребне инвестиције 8,69 милиона еура 

Извор: Мастер план “Пут Римских царева”, Министарство економије и регионалног развоја Републике Србије 
 
Табела1:Предвиђенипројектииинвестицијеуоквирукултурне

руте„ПутРимскихцарева”
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„Путевиримскихцарева” јепројекатоднационалног зна
чаја који је замишљен каомодерна, едукативна туристич
катураикаоважандеоукупнетуристичкепонудеСрбије.
РепубликаСрбијајеупериоду2008–2010.годинеуложила
преко1,5милионаеврауразвојтуристичкеинфраструктуре
ипланирајуседодатнеинвестицијекакобиоварутадобила
међународнупрепознатљивостипосталасвојеврснисрпски
бренд.ПоизјаваманадлежнихМинистарствонаукејепред
виделодаизкредитаЕвропскеинвестиционебанке,са13
милионаеврафинансирапројекат„Путевимаримскихим
ператора”, уоквирукојегће, до2012. године, свиримски
градови на територији Србије, али и праисторијска нала
зиштаихеленистичкилокалитетикојисеналазенатојру
ти,битиупотпуностиобновљени15.Кључниинвестициони
пројектикојисудефинисаниМастерпланомодносесена
појединачнелокалитетекојипотичуизримскогдоба.Уци
љустварањацеловитогланцавредностизапосетиоценеоп
ходнесуиинвестицијеусмештајнекапацитетеиразвијања
другихтуристичкепонудауподручјимакрозкојепролази
рута.

Програмиконкурентностикојидоминантноодређују ефи
касностизградњеланцавредностиикоришћењакултурних
иприроднихресурсавезанихзаруту:

1.Заштитаиконзервацијалокалитета,

2.Развој/унапређењепостојећихатракција,

(а)покривањеодређенихналазарадилакшегприступанеза
висноодвременскихприлика

(б)изградњувизиторскогцентара(Виминациум,Ромулиана
иМедиана),

(ц)изградњу/постављањемањихинфоцентара(налокали
тетимаТрајановатабла,Диана,Трајановмост,Вратна),

(д)постављањеинтерпретационогцентраунутарАрхеоло
шкогмузејауКладову,

(е)додавањеновихсадржаја(хиподромуВиминациуму,ла
серскихолограмТрајановогмоста),

(ф)урбаноопремање(клупе,расвета,корпеитд.),хортикул
туралноуређењеиограђивање).

3.Развојпонудесувениравезанихзастароримсконасле
ђе,

15МинистарствоекономијеирегионалногразвојаРепубликеСрбије,обја
вљенона:www.turizam.merr.gov.rs
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4.Унапређењересторатерскепонуде,

5.Уређењепанорамскихпутева,

6.Унапређењепонудесмештаја.

НаосновупретходнодатеТабеле1можесеуочитивелики
бројпрограмазаштитеиизградњетуристичкеинфраструк
турена свакомпојединачномлокалитету.Акопосматрамо
предвиђене периоде реализације ових подпројеката и ре
алностањеналокалитетимаможесеуочитидапланиране
активностиувећинислучајеванисуотпочете,такођесемо
жеуочитидасуизносипотребнизареализацијуодређених
пројеката нереални с обзиромна реално економско стање
имогућностидржаве,каоиуодносунареалнетрошкове
таквих радова. Финансирање овог мегаломанског пројек
тапредвиђеноједабудереализованоизфондоваЕвропске
УнијеиподизањеразвојнихкредитакодЕвропскеинвести
ционебанке.Иаковећидеопредвиђенихпројекатајошувек
нијереализован,уочавајусезнатнаодступањаодпланира
нихактивности.Досадаувећинунаведенихлокалитетајош
није уложен новац за изградњу основне инфраструктуре,
саизузеткомВиминацијума,ФеликсРомулијанеиМедиа
не(којијефинансирансредствимаизбуџетаопштинеНиш
аповодомобележавања јубилејаМиланскогЕдикта,2013.
године).

Закључак

Презентација културне баштине кроз културне руте је са
свиму складу сапреференцијамаразвоја културног тури
зма, а туристичке и културне руте су представљене и као
приоритетинационалнестратегијеразвојатуризмаСрбије
што се огледа и у низу предвиђених пројеката овог типа.
Стратегијезавалоризацијукултурнихрутаиархеолошких
локалитета као кључних туристичких атракција захтевају
признавањеспецифичневредностикултурногнаслеђа,као
инапордасеовевредностиодрже,ревитализујуизашти
те,штосепостижекрозспецифичнемеременаџментако
јеимајузациљстварањепозитивногимиџаифинансијске
добитизаовелокалитете.

ПрвикоракуразвојукултурнетуристичкепонудеуСрбији,
акојајебазиранауправонаархеолошкимлокалитетимаиз
периодаантике,јеуправокреирањеосновнетуристичкеин
фраструктуре,дакле,конзервацијалокалитета,постављање
ознакаибазнеинтерпретације,каоиопсежнереконструк
цијеиизградњаинфраструктуренасамимлокалитетима.То
јеивидљивонапримерупостојећегмастерплана„ПутРим
скихцарева”израђеногодстранеМинистарстваекономије
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ирегионалногразвоја.Овајплан,превасходнотуристичког
развојанаподручјуСрбије,собзиромдаукључујенајатрак
тивнијелокалитетеизпериодаантике,предвиђавеликиброј
акција на конзервацији, ревитализацији и креирању тури
стичкеинфраструктуренасвакомодлокалитетаукључених
уовуруту.Нажалост,реализацијаоваквогмегапројектасе
показалакаоизузетнозахтевнакакофинансијскитакоиу
смислуспровођењаконкретнихмераконзервацијеиинфра
структурнеизградње.

Већинапланиранихпројекатакреиранихнаосновуовогма
стер плана нису спроведени, док је неколицина пројеката
реализованаделимично,такодаседоводиупитањереал
ностконкретнихплановаипериодареализације.Такође,на
основудатетабелеиздвојенеиззваничногдокумента,мо
жесеуочитидасуодређенапотребнафинансијскасредства
нереалнопроцењена.

Наоснову свеганаведеногможе сеуочитида је у зашти
ти културног наслеђа доминантно старо правило да већу
пажњуиинвестициједобијајууправонајбољеочувани,тј.
најрепрезентативнији и туристички најатрактивнији ло
калитети, док се друга, иако подједнако значајна али сла
бијеочуванакултурнадобраостављајупострани,иакосу
угроженијаиосетљивија.Посебнојеважнонагласитизна
чај маркетиншке кампање сваког локалитета и указивање
нањихов значај кроз јавнемедије, а самимтимби седо
принелоипривлачењупотенцијалнихинвестицијаиуове
мање познате локалитете. С обзиром да свако историјско
местоимапотенцијал затуристичкиразвој тематизацијом
је могуће повезати већи број локалитета и тиме створити
јединственикомплексантуристичкипроизвод.Ипак,соб
зиром да су археолошки локалитети изузетно осетљиви и
подложнидеградацији,туризамсетребауводитиопрезнои
саосновнимциљемодрживостикадајеупитањуаутентич
ностиисторијскиикултурнизначај.

Најважнијидеоприликомтуристичкогразвојаовихлокали
тетајеадекватнаконзервација,менаџментиинтерпретаци
ја,односнопрезентацијакултурногнаслеђа.Укључивањем
овихсредставауразвојкултурнеруте„Путримскихцаре
ва“уСрбији,онабисвакакопосталаатрактивнија,атури
стичкапосетаовимлокалитетимабиимала значајнираст,
докбисеистовременоповећаоистепенедукацијеисвести
какорезиденататакоитуристаопотребизаштитеиреви
тализацијеовихизузетнозначајнихкултурнихспоменика.
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PROTECTION,REVITALIZATIONANDUSEOF
HERITAGETHROUGHCULTURALROUTE

FORMATIONSYSTEM

EVALUATIONOFTHEROMANEMPEROR'SPATH
MASTERPLAN

Abstract

“Cultural routes” are a term recently used in scientific literature to
define cultural tourism offer based on a set of mutually connected
tourist attractions and destinations. The way of travel within a
cultural route usually consists of roads with significant scenic,
cultural,historical,geologicalornaturalvalues,and incorporates the
sightseeingandinterpretationofsiteslocatedwithinthatroute.Cultural
routescanbecometouristdestinationsbecauseoftheirconnectionsto
renownedplaces, events andpersonalities.The formationof cultural
routesastouristproductsisconsideredtobeanewwayofprotection,
revitalization,useandpresentationofculturalheritage.However, the
conceptofculturalroutesaspracticedintheworldandinEuropeisjust
beginningtobeusedinSerbia.Thisstudypresentsthebasicprinciples
offormingculturalroutes,givesaninsightintoexistinginitiativesand
projectsofculturalroutedevelopmentinSerbia,withaspecialfocus
tothenationalmasterplan“RomanEmperors’PathsinSerbia”andits

criticalevaluation.

Keywords:culturalroutes,tourism,Serbia,“RomanEmperors’Path”
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УТИЦАЈКУЛТУРЕИСВЕТСКА
ЕКОНОМСКАКРИЗА

Сажетак:Економскекризебилесубројнеукапитализмууперио
дуњеговогнастанкаиусвиметапамањеговогразвоја.Тржишна
привредапосвојојприроди јеризична,такода јеризикиманен
тантржишнојпривредиињенодругоиме.Упрвимреаговањима
наСветскуекономскукризууглавномсеговорилоонедостацима
либералногтржиштаанеонедостацимадржавеињенојулози
уконтролитржишта.Међутим,тржиштенијетаколиберално
како се, када је избила криза отоме расправљало и није главни
узроккризе, јердржаване саморегулативом, већи економским
мерамаутиченатржишнетокове.Имајућиувидудаиукулту
риделујетржишнимеханизамдошлоједорелативизацијепојма
култура,допоистовећивањасветакултуресасветомпотрошње
идоекономскогпоимањавредностиукултури.Културакаоизраз
човековогстваралаштваусвомразвојунијеишлауправцудаме
њасвет,већдасепрофитира,каоиусвимделатностима.Овај
радсебавипроучавањемодносаизмеђуекономскекризеикултуре,
ињиховезависности.Разумевањеодносаизмеђуекономијеикул
туреможепомоћиудоношењуодлукекојабиималаутицајуовој
области.

Кључнеречи:економскакриза,култура,тржиште,образовање,
економскиопоравак

Економскакризајетежак,нежељени,деструктивнифактор
целог друштва.Она угрожава све институције у друштву,
билодасуфинансијскеилиобразовне,штоселанчанопре
носинасведелатности,асвакакоинакултуру.Овајрадсе
поред проучавања порекла Светске економске кризе бави
и питањем утицаја културе гледано кроз призму настанка
кризе.

Закризе је важнодасе анализирају,да сеоценидалису
могледасеизбегну,дасеумањињиховодејствоидаседе
лујепревентивно,дасештојемогућемањеиспољавајузбог

ХАСИБАХРУСТИЋ
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њиховог катастрофалног економског дејства.1 Економске
кризебилесупредметмногихстудијаианализаодстране
разнихаутораимеђународнихорганизација.Сврхасвихтих
радовабилаједасесагледајуузроцикризакакобисеубу
дућностиизбегли.

Законитржишта,инкорпорираниусветкултуре,допринели
суизвесномпоништавањукултуре,јерјеиукултуризавла
далоначелостицањаштовећегпрофита.Дакле,првенстве
носетежипремаматеријалнимдобрима,богатствуиновцу,
такодајеуидејиновогкултурногмоделаизвестанпадкул
туре.Свођењемзначењакултуреутржишнеоквиреимар
гинализацијомњеневредноснекомпоненте,потврђујесеи
кризаиочигледноједапостојиконтрастизмеђукултуреи
цивилизације.Тржишнаидеологијастворила јепотрошач
кименталитет у којем је вредност сведена на оношто се
у смислу добитиможе остварити.При томе се заборавља
да демократија почива на развоју културе, тако даde fac
toданассуштинскидемократијапостојисамоформалнои
декларативно,јербезсуштинскогутицајакултуренемани
демократије.

УтицајСветскеекономскекризенакултуру

Економска криза је непријатељ културе јер се у условима
кризеиздвајајудалекомањасредствазарадкултурнихин
ституција, попут позоришта и музеја, оркестара, тако да
није непознато да се у условима кризе неке културне ин
ституцијеизатварају.Економскакризанарушавасистемин
фраструктуреукултуринесамосмањењембројакултурних
институцијаиопремљеностиукултури,већутичеинаобим
културнихуслугаиактивности.Сведоцисмоизузетноло
шегутицајасветскеекономскекризенакултуру.Уусловима
кризедржаванапрвомместуумањујерасходе закултуру,
односнобуџетскасредствакојасеиздвајајузакултуру.Со
циолозииекономистиуправосуистаклидасе јакефекат
Светскеекономскекризенајпреодражаванакултурниси
стемкрозслабофинансирање.Недостатакинвестицијајеу
свимкомпонентамакултурногстваралаштва:креацији,про
дукцији,дистрибуцији,промоцији,тржиштукултуре.

Свекомпонентеифункцијекултурногживотасупогођене:
одинфраструктуреифункционисањакултурнихинституци
ја и неопходне опремљености дофинансирања културних
институција,одприступакултурнимдобримаиуслугамадо
менталитетаипонашањаууправљањууобластикултуре,

1 WorldEconomicandFinancialSurveys,CrisisandRecovery(April2009),
Washington:IMF,p.161163.
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укључујућиирадонихукреативнојиндустрији,едукатив
нипотенцијал,културнекреације,људскересурсекултур
ногсистемаиструктурукултурнихрадника.2

Мада се потенцијално тржиште културе не може никада
идентификоватисацеломпопулацијомнаједномпростору,
онојеуусловимаекономскекризе јошмање.Сваказајед
ницаимапојединцебез„културногкапитала” (например,
без образовања, информација, способности да прими или
препознакултурнупоруку),којаихискључујеизпотенци
јалнихкорисникакултурнихдобара,ањиматребадодатии
сегментпопулацијекојисеизфинансијскихилидругихраз
логаодричукултурнихдобараилиуслугакојесупрекризе
користили.

Пореклоинастанакекономскихкриза

Свекризеутржишнојекономијинастајуипочињузбогне
достатка новца, односно неликвидности. У новој економ
скојисторији,однастанкакапитализмаитржишнепривре
деекономскекризепостајуњиховсаставнидео, збогтога
штојетржишнапривредапосвојојприродиризична.Тржи
штенијесавршеноиимасвојенедостатке,који,каоипреу
зимањеделатржиштаодстранедржаве,водекакризама,и
затобиморалодабудеефикаснорегулисано.Криза,билода
јеизазвананедостациматржиштаилидржаве,забрињавају
ћеутиченасвеекономскеифинансијскепараметреинасве
субјектетржишногијавногсектора,односнонасвеграђа
неуземљи.Кризауспораваисмањујепроизводњу,продају
иинвестиције,доводидоотпуштањазапосленихипораста
незапослености,смањујебрутодруштвенипроизвод(БДП),
стандардиквалитетживота.

Каконастајукризе?Трагањезаостварењемштовећегпро
фитаводилојеширокомделовањуберзанскихитржишних
шпекулација.Који је биопроблем?Врло једноставан.До
пуштањем да се откачи спирала задуживања покренут је
процеснемогућностинаплатедугова.

Економске теоријекоје суималеодлучујућиутицајна са
временепривреднесистемеирешавањекризасукензијан
скаинеолибералнатеорија.Кључнаразликаизмеђуоведве
теорије јесте разлика у значају и улозифискалне имоне
тарнеполитике.3Анализирајућиузрокекризеинедостатке

2 Moldoveanu,М.and IoanFranc,V. (2011),The ImpactofTheEconomic
CrisisonCulture,Reviewof18GeneralManagement,Volume14,Issue2,
p.1535.

3 Осталетеоријеразвијајусеуправцукејнзијанизмаилиседржеправца
неолиберала,амеђуњимаимаионихкојипокушавајудапомиреова
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тржишта,икакодасеотклоне,истовремено,икејнзијанци
инеолибералипоказалисукакокризаможеидасеизазове.

Кадајелибералникапитализамзапаоутешкоћеинастала
Великаекономскакриза192933.годиненасталајекејнзи
јанскатеоријаилидоктринафискалнеекспанзије,названа
поњеномтворцу,економистиЏонуМајнардуКејнзу(John
MaynardKeynes),којијепомериоклатнопривредногсисте
макавећојулозидржавеупривреди,иостаоупамћенпоиз
јави:„Дугрокнепостоји.Надугироксвисмомртви.”Кејнз
сезалагаозаразвој јавнихпотребарадиостваривањаеко
номскистабилногдруштваиразвоја,штоидеуправцусо
цијалдемократије.Тржишникапитализам,поналазимаКеј
нзанијеустањудаобезбедиодрживразвојипотребанниво
инвестицијазапунузапосленост.Затојенеопходнаинтер
венцијадржаведабисеобезбедилатражњанаодговарају
ћем нивоу заједно са приватним сектором, који то сам не
може.Кејнзненегиратржиштеиулогутржишнихснагау
развојупривредеалиоспоравааутоматизамуњиховомдеј
ствуи уводикорективнефакторе у тржишни систем, а то
јеинтервенцијадржаве.Тимедржавапостаједеотржишта
илисистемкојиморадамусесталноприлагођаваидага
непрестаноусмераваиконтролише.Покејнзијанцимаузрок
Велике економске кризе 192933. године није недостатак
тражње,већнедостатакновцаилиликвидности.

НаконДругог светског рада, нарочито у развијенимкапи
талистичким државама, интервенцијом државе долази до
пораста буџета и буџетског дефицита, пораста јавних зај
мова,асредставаприватногсекторазаинвестирањесума
ња.Посебанпроблембилајеинфлацијаиповећањеучешћа
јавнепотрошњеуБДПштосеправдалоповећањемјавних
расхода.Сталнираст јавнихрасходаиинфлацијауносили
сутржишнепоремећајеиумањивалиефикасностпривреде.4
Умериукојојпроизводи,држава,мешајућисеупривред
не законитости, оптерећивала је капиталистички свет све
до1980.годинапрошлогвекакадасеурешавањупроблема
инфлацијепочињупримењиватимеренеолибералнетеорије
ЧикашкешколепредвођенеМилтономФридманом(Milton
Friedman),којепоновоклатнопривредногсистемапомерају
катржишту,односнозалажусезамањуулогудржаве.Про
блеминфлацијеодкојегјепатиласветскаекономијапосле
Великеекономскекризерешен јеприменомнеолибералне
теоријеилитеоријемонетариста.

дваглавнатеоријскаконцепта,илисутоспецифичнеекономскетеорије,
аутохтоне,заснованенапсихолошкимидругимкритеријумима.

4 Фридман,М.(1973)Теоријановцаимонетарнаполитика,Београд:Рад,
стр.226229.
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Капитализам је утемељен на теорији либералног капита
лизма а све касније теорије суњегова надоградња које су
понудилерешењазанедостаткекојисејављајууделовању
државеилитржиштаирешењанановеизазовекојекапи
тализаммора да решава.Кејнз није одбациопоставке ли
бералног капитализма, каошто ниМилтонФридман није
одбациокејнзијанизам.Свеоветеоријеуграђенесууздање
савременогкапитализма.Оноокочегасеспореоветеорије
јеулогадржавеупривреди,односнокојијеоптималанод
носизмеђудржавеитржиштадабипривреднисистемобез
бедиоодрживистабиланекономскиразвојбезкриза.Овај
спорнијезавршенидошаоједоизражајаиданасуСветској
економскојкризи.

Неолибералиштите законе тржишта, сматрају да је свака
интервенцијадржавеупривреди,осимрегулативне,штет
на. Они се истовремено залажу за јефтину и рационалну
државу,зачврстобуџетскофинансирањеисистемскоусме
равањепремаинтересимакапитала.ПремаФридману,мо
нетарнаполитика је пресуднија одфискалне, јер допове
ћања привредних активностиможе да дође иштампањем
новцакојимсеподстичетражња.Монетарнаполитика,чији
јеглавнициљстабилностценаисмањењеулогедржавеби
требалодаобезбедипросторзавећеделовањетржиштаи
смањењеинфлације.

УпрвимреаговањиманаСветскуекономскукризу,насталу
2008.године,углавномсеговорилоонедостацималиберал
ног тржишта а не о недостацима државе уњеној улози у
регулативииконтролитржишта.Тржиштенијетаколибе
ралнокакосе,кадајеизбилакриза,отомерасправљалои
неможедабудеглавниузроккризе.Државанесаморегу
лативом, већ и економскофинансијским мерама утиче на
тржишнетокове.Централнебанкевршемонетарнуконтро
лу,располажуинструментимаконтролеризика,контролишу
количинуновцаатимеиликвидност.Државајеодтржишта
преузелаидобардеоуправљањакаматомпрекореферент
некаматнестопе,којукористикаофакторутицајанапону
дуитражњуновцаикапиталанафинансијскомтржиштуи
каофакторподстицајаинвестицијаизапослености.Према
томе,држава јеималамогућностидакризуспречиалито
нијеучинила.Премамишљењунобеловцазаекономију,Џо
зефаШтиглица(JosephStiglitz),професораамеричкогуни
верзитетаКолумбија,узроккризележиубеспризорнојпри
мени неолибералне економске политике.Штиглиц указује
да„светнијесазданнапостулатудасетржиштерегулише
самопосеби,какотврдепристалиценеолибералнееконом
скеполитике.Тржиштенаснијеприпремилонаснажанраст
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ценанафтеихране,којинисупримерслободногтржишта,а
јесудеопроблема”.5

Образацнастанкакризаиузроци
Светскеекономскекризе

Неколико финансијских криза извршиле су удар на свет
ску економију од1990тих годинадо садашњекризе.Ма
њег обима кризе које су претходиле Светској економској
кризи,насталој2008. године,ималесуидентичанобразац
настанкастимдасутобилеиосталелокалнеилирегионал
не,поштосузахваталеједнуилимањибројдржаваинису
сепрошириленаосталидеосвета,штоданаснијеслучај.
Светскаекономскакриза,насталауСАД,посталајесветска
јер се брзо пренела на остатак света јер је америчка при
вреданајвећаусветуиуско јеповезанасасвимсветским
тржиштима.УчешћеСАДусветскојтрговиније15,2одсто,
аусветскомбрутодруштвеномпроизводу(БДП)је22,3од
сто,такодаједубокаглобализацијафинансијаитрговине
проузроковаладасекризараширибрженегоупрошлости.
Упоређујућитепретходнекризеод1990тихгодинасасада
шњомсветскомекономскомкризом,разликајестеупогле
дуобимакризеивеличинеземље,алиобразацнастанкаје
идентичаниуосновипочињеодстањапривредногуспона–
бумаазавршавасесасломом,односнопадомпривредних
активности.6 Привредни просперитет обично је почињао
саекспанзивноммонетарномполитиком,нискимкаматним
стопамаирапиднимрастомкредита,штојепогодовалопри
вредномрасту.Повећањекредитаубанкамаканалисалосе
утржишнуимовину,нарочитоунепокретностиихартијеод
вредности.Међутим,уследрастатржишнихценанепокрет
ностидолазилоједозастојауотплатикредиташтојебио
првизнакупозорења,тејенаконвисокограстапривредних
активности почињало успоравање. Ситуација на тржишту
семењалатакоштојепослеоптимизмаупривредномбуму
наступиланеликвидност.Каматнестопепочелесунаглода
расту,вредностнепокретностидапада.Губицисуутицали
насмањењепотрошњеиинвестицијаузповећањенезапо
слености,доксујавнапотрошњаибуџетскидефицитдра
матичнорасли.Привредајеудатимоколностимападалау
дубокудепресију.Утојетапи,владајеубризгавалакапитал

5 Видети:Kennedy,S.andBenjamin,M.(2009)Bankstoresistpushforca
stingspotlightonfinancesystems,Whenitcomestotransparency,theworld’s
bankerswon’tsurrenderwithoutafight,BloombergNews,21.03.2009.Inter
net,http://seattletimes.nwsource.com/html/businesstechnology,

6 Jonung,L.(2009)Thefinancialcrisisoftoday:arerunofthepast?,Euro
peanEconomyNews,JanuaryN°12,Magazineof theDirectorateGeneral
forEconomicandFinancialAffairs,Brussels:EuropeanCommission,p.8.
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у банке и предузимала друге мере да сачувафинансијски
сектор.7

Истиобразацнастанкакризеод1990тихгодинапанадаље,
поновио сеунеочекиваномобимууСАД.ЗаВелику еко
номскукризу192933.године,каоизаСветскуекономску
кризу насталу 2008. године, карактеристично је да су јој
претходилерецесијаиберзанскешпекулације.Интензитет
обекризебио је снажанана јачинукризногудараутица
лојештојекризаизбилауСАДкојајенајвећаекономска
силасвета,сакојомсувишеилимањеповезанесвеземље
света.Експанзијапозајмљивањастворенајеусекторустам
бенеизградње.Добитјебилапретеранауследрастакредита
иогромнезадужености,штојеконачноидовелодоинсол
вентностиипаникекадасуцененепокретностипресталеда
растуимодел,заснованнарефинансирању,сломљен2007.
године. Привредни процват преокренуо се са контракци
јомкредитаукрахирапидносепроширионаостатаксвета
2008.године.

Тешкоће у отплатиогромногброја кредитапроузроковале
сунеликвидностфинансијскогсекторауСАДулето2007.
године,штојеизазвалонедостатакготовогновцаиколапс
инвестиција на финансијском тржишту.Финансијска кри
зауСАДдостиглајесветскеразмере.Финансијскисистем
био јерањивуследвисоке задужености, анарочитоуслед
великихпроблемаувезисахипотекарнимкредитимасани
скимкаматнимстопамашто јеподстицало задуживањете
сечестонаводикаоглавниузроккризе.Тржишнаекономија
нужноподразумевацикличност, анарегулаторниминад
зорниморганимаједајепратеиконтролишу.

Прематоме,држава јеималамогућностидакризуспречи
али то није учинила.Америчка управафедералних резер
ви (ФЕД) располаже изванредном информатичком техно
логијомтакодајеблаговременоималанарасполагањусве
информације,укључујућиибудућепроцене,отомештасе
дешаванаберзама.Очигледноједасерадионедостацима
удоменумонетарнеконтроледржавеанетржишта.Затоје
за насталу кризу 2008. године одговоранФЕД, с тимшто
остајеотворенопитањедалијекризанасталазатоштоје
емитовананедовољнаколичинановцаудоларимаилијене
довољна количина новца настала затошто је новац негде

7 Описани сценарио био је образац неколико криза од 1991. године: у
Шведској,НорвешкојиФинској(1991),МексикуиБразилу(1994),Јапа
ну,Тајланду,ИндонезијииЈужнојКореји(1997),Русији(1998),Турској
(2000), Аргентини (2001), и финансијске кризе, настале у САД 2007.
годинекојаједобиласветскеразмере2008.године.
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нестао,штобимоглодасеповежесавеликимбуџетским
дефицитомуСАДииздацимазаратуИраку.

Глобалнофинансијско тржиште толико је испреплетано и
интегрисанодасекризапутемтрговинскихифинансијских
канала брзопренелана друге континенте, првенственона
Европу.8На јачинукризногударасигурно јеутицалоито
штојекризаизбилаудржавикојајенајвећаекономскасила
светасакојомсувишеилимањеповезанесвеземљесвета.
Многефинансијскеинституцијеусвету,укључујућиивели
кеевропскебанке,радистицањадобрихзарада,улагалесу
новацуамеричкохипотекарнотржиште.Највећеевропске
банкебилесупринуђенедаотпишуновчанеизносеумили
јардамазбогнемогућностинаплатеодобрениххипотекарних
кредита.

Криза је почела у финансијском сектору, али се кредит
нишок брзо пренео и у сектор реалне економије и у све
сегментедруштва.9Успоравањеглобалногекономскограста
настављенојеитрајеиданас.

Државнаинтервенцијаурешавању
Светскеекономскекризе

Јака и снажна интервенција државе повратила је ликвид
ностфинансијскихтржиштаиdefactoуспешноограничила
панику, али је билопотребно дафинансијске институције
функционишу са мањим задужењем и да исправењихове
билансненедостаткезбогнепокривеностиизворасредста
ва.То је захтевалодокапитализацијуфинансијскихинсти
туцијаодстранедржаве,тј.директноукључивањедржавног
капиталаилидавање зајманајугроженијиминституцијама
или откуп проблематичне имовине.У неким земљама до
капитализација финансијских институција подразумева
ла је национализацију банака (Велика Британија, Немач
ка, Аустрија, Италија, Холандија, Исланд, Швајцарска, и
др.).10 Обезбеђење ликвидности краткорочно је ублажило
кризуалинијеутицалонаекономскиопоравактесекриза

8 Wehinger,G.(2008)LessonsfromtheFinancialMarketTurmoil:Challen
gesaheadfor theFinancial IndustryandPolicyMakers,FinancialMarket
Trends,Paris:OECD,p.4.

9 SchmidtHebbel, K. (2009) OECD Global Economic Outlook for 2009,
WorldTradeMagazine,February2,p.710.

10Например,уВеликојБританијиделимичнанационализацијаизвршена
јеуосамнајвећихбанака(Abbey,Barclays,HBOS,HSBC,LloydsTSB,
NationwideBuildingSociety,RoyalBankofScotland,StandardChartered),
у:RescueplanforUKbanksunveiled(2008),BBCNews,8October2008,
Internet,http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7658277.stm;„Rescuepackage
approved”(10/20/2008).
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продужила,иодфинансијскепрераслауекономску,одно
сноудруштвенузахватајућисвесегментедруштва.

Покушајидасекризарешисамаодсебеидасепрепусти
тржишном механизму, били би катастрофални. Како мо
нетарне мере нису биле довољне да зауставе кризу, дру
гогизбораинијебило,такодаједржавнаинтервенцијау
решавањукризеималадоминантнуулогу. Једино једржа
ваималакапацитетедаинтервенишесаобимомсредстава
неопходнимусавлађивањукризе,јерприватнисекторније
биоустањудаукраткомрокуделујесазадовољавајућим
ефектом.

У плановима опоравка већине земаља доминирале суфи
скалнемерекојестимулишутражњу,запосленостиеконом
ски раст, попут инвестиција у инфраструктуру, и давања
зајмова за развојмалихи средњихпредузећа, одобравања
инвестиционих олакшица, давања потрошачких кредита
грађанима и кредита предузећима, повећања социјалних
накнада за одређене категорије становника, финансијске
помоћи за незапослене и сиромашна домаћинства. Осим
тога,тусуииздвајањасредставазаистраживања,техноло
шкепројектеиобразовање,којиусуштиниодређујуправце
будућегразвоја.

Култураитржиште

Задатаксавременекултурнеполитикеувекјебиода,пресве
га,обезбедифинансијскуподршкуинституцијамакаошто
сумузеји, галерије, позоришта, и др., да брине о уметно
стииокултурнојбаштинистимштојеосновнипредуслов
зауспешновођењекултурнеполитикепосталоподједнако
важнопознавањеиекономијеикултурнихвредности.11На
рочитојеупрошломвекудошлодопорастаинтересовања
закреативнеиндустријезбогњиховогутицајанаекономску
динамичност,штојеутицалоинаулогукултурнеполитике.

Култура је такођепосталадео тржишногмеханизмадело
вањатакода једошлодорелативизацијеирастегљивости
појма култура, до извесног поистовећивања света културе
сасветомпотрошње.Grossomodo,тржишнимеханизамде
ловања,инкорпориранукултуридовеоједоекономскогпо
имањавредностиукултури.Укултуриседанасувекпоми
њуновац, буџети,фондови, средства, зараде, исплативост
пројеката, инвестиције, финансијска самоодрживост и сл.
Тржишна идеологија створила је потрошачки менталитет,
авредностјесведенанаоноштосеможеусмислудобити

11Видети:Trozbi,D.(2012)Ekonomikakulturnepolitike,Beograd:Clio.
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остварити. Култура као израз човековог стваралаштва у
свомразвојунијеишлауправцудамењасвет,већдапро
фитира,као,уосталом,исведругеделатности.

Схватањаокултуриињенојулозиудруштвусуразличита,
полазећиодизједначавањакултуресаразвојемцивилизаци
је,досхватањапојмакултуреупризнавањуипрепознава
њукултурногдиверзитета,данепостојиједнавећмноштво
култура,којесеизражавајуујезицима,традицијамаиоби
чајимаразличитих заједница.Но,безобзиранаразликеу
схватању појма културе ињеној улози, данас се још увек
западни културнимодел представљане само као један од
постојећихкултурнихмодела,већкаодоминантан.

Закони тржишта у култури допринели су извесном пони
штавањукултуре.Похлепазастицањемштовећегпрофита
означава жеђ за све већим поседовањем, уз безобзирност
премадругима,пачакинањиховуштету.Дакле,првенстве
носетежипремаматеријалнимдобрима,богатствуинов
цу,такода јеуидејиновогкултурногмоделавидљивпад
културе.12Сдругестране,несумњивоједајекултураједна
однајбитнијихкарактеристикаљудскогделовањаидруштва
уопште.Основнисмисаокултуресастојисеутомедаолак
шаодржање,продужењеинапредакљудскогдруштва.Ме
ђутим, у еримасовне потрошње,масовне комуникације и
културе,обележенојопадањемилинестанкомвеликихидеја
иидеологија,десиосегубитаквредноснеиопштечовечан
скедимензијекултуре.13

ЈозефРацингер (JosephRatzinger BenediktXVI) у књизи
Кршћанствоикризакултураистичесукобцивилизацијаи
култура,идасеуЕвропииуопштенаЗападуразвилакул
туракојајерадикалнаконтрадикцијанесамохришћанству,
негоуопштерелигијскимтрадицијамачовечанства.14

Свођењемзначењакултуреутржишнеоквиреимаргинали
зацијомњеневредноснекомпоненте,потврђујесеикризаи
очигледноједапостојиконтрастизмеђуразвојакултуреи
цивилизације.15У часу пораста разних екстремизама, вар

12Николић,Ч.В.(2011)Културниидентитетиполитичкастратегија:Књи
жевностудобакризе,узборнику:Друштвенекризеи(српска)књижев
ностикултура,уред.Бошковић,Д.иАнђелковић,М.,Крагујевац:Фи
лолошкоуметничкифакултет,стр.4964.

13Миливојевић, Т. (2012) Култура и срећа, Култура, бр. 137, Београд:
Заводзапроучавањекултурногразвитка,стр.510,2831.

14Видети:Ratzinger,J.(2008)Kršćanstvoikrizakultura,BibliotekaFIDES
38,Split:Verbum.

15Richard,V.(2002)TheTensionintheBeautiful:OnCultureandCivilization
in:RousseauandGermanPhilosoph,BeingafterRousseau:Philosophyand
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варстава,ратова,дивљањакрупногкапитала,јазаизмеђупа
уперизованевећинеинеодговорнемањинеултрабогаташа,
уништавањаекосистема,заборављаседадемократијапочи
ванаразвојукултуре,дабезкултуренеманидемократије,
такодаdefactoданас,суштински,демократијапостојисамо
формалноидекларативно.Затонијеничудоштосуеконом
ска,социјалнаикултурнаправасистематскизанемаривана,
пресвегајерсесматралодаонастварнонемогуништазна
чајнопонудитисвету,испуњеномвеликимсиромаштвоми
неједнакошћу.Имајућиувидупосебноправонахрану,дом
издравственузаштиту,подациделујудоистазастрашујуће.
Данас јеусветуготовомилијардуљудинаивициглади,а
сваке годинедесетмилионаљудиумире због глади.Узе
мљамауразвоју,неисхрањеностиболестизбоггладисваке
сугодинеузроксмртишестмилионадеце.Утимземљама
окомилијардуљудинемаприступдосигурнеиздравеводе.
Процјењујеседабитрошковикојибиосигураличиступит
куводусвиманасветуизносилиоко10милијардидолара,
аелиминацијагладиоко19милијарди.Наспрамтихчиње
ницасуподацида500најбогатијихљудинасветуимајуве
ћиприходзаједнонеголи500милионаљуди.СамоуСАД
налуксузнакрстарењапотрошисегодишње14милијарди
долара, анаmakeupоко18милијарди.16Многестатисти
кевишенегопластичноописујураспонеуживотуукојем
једниједвапреживљавају,докдругиуживајубеспримерни
луксуз.Затоекономскекризедискредитујузападнукултуру
иморалнисупораззападнецивилизације.17

Далијекризадоказпресудногкритичногпериодауживо
тузападнецивилизације,крајерелибералногкапитализма?
Питањејекакоћекултурасасвимњенимвредноснимути
цајимапреживетиуовомпрелазномпериодуидаликул
тураимабилокаквуулогууовимисторијскимтрансформа
цијамаакосекултураразумекаоисторијскаидинамичка,
дакле,развојнакатегоријакојатребадасеизучавасобзи
ромнавременскеипросторнепромене.Уколикосеизпојма
културеискључујусвионипроцесиитворевинекојинемају
зациљилинедоприноседасеистичеулогасвесноградаза
културниразвојчовечанстваистварањеповољнијихусло
вазаживот,топитањесенетичесамостањаукризи,већ

CultureinQuestion,TheUniversityofChicagoPress,p.11–30.
16Видети:Bilchitz,D(2007)PovertyandFundamentalRights–TheJustifica
tionandEnforcementofSocioEconomicrights,OxfordUniversityPress.

17Арсенијевић,Ј.Н.Оварваримаудоба(пост)колонијализма,узборнику:
Друштвенекризеи(српска)књижевностикултура,уред.Бошковић,Д.
иАнђелковић,М.(2011)Крагујевац:Филолошкоуметничкифакултет,
стр.93122.
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ибудућихтрендова.Каквепроменећебитииштаћебити
дефинитивно измењено у култури: уњеној улози имани
фестацији?Којесуимпликацијеуприоритетимакултурне
политике,иуиндивидуалнимделовањимаукултурномжи
воту?Штаоснажитиаштазаборавити,штаизменитиукул
турнимактивностима?Заштаипротивкојихвредностисе
расправљамо?Који аргументи губе значај и чиме ће бити
замењени?18

Оулозикултуре–проблемјестеукултури

Економскекризесусаставнидеокапиталистичкогпоретка
јерпроизилазеиз самелогике система,односноизнерав
нотежеизмеђупонудеипотражње.Управоуовомконтек
сту,ЖанПјерДеру (JеanPierreDeru) истиче да културни
радницинемогубитипосматрачијериониимајуодговор
ностунастанкукризе.19Каоштосудруштвенипокретиши
ром света прокламовали идеале солидарности, једнакости
идиректнедемократије,Дерупозиванаудруживање,кола
борацијуукултурииинтерактивнупартиципацију.Дерује
заговорниккултурнедемократије,подкојомнеподразуме
васамоприступачнијукултурунитињенупромоцијумеђу
широкомпубликом,већначелоинтерактивнепартиципаци
је.Људинисуинетребадабудупасивниконзументикулту
ре.Закооперацијуиинтерактивнупартиципацијупотребне
сунамвештиненовог,перспективногикомплексногменаџ
ментаукултури,али,пресвега,свестодругомидругачијем
и„менталнафлексибилност”.

ПоследњихгодинајенаподручјуЕвропепрепознатвелики
доприноскултуреу укупномекономскомразвоју.Култур
ни производи и услуге имају свој удео у БДП, а креатив
нисекторстварараднаместа.Дерускрећепажњунаопа
сности од инструментализације културе, јер, како наводи,
културанеслужисамоекономскомразвоју,већдоприноси
целокупномдруштву.Кључнипроблемиудоменукултуре
везанисузаактуелнекултурнеполитике.Менталитеткул
турнихрадникаподразумевасталнонегодовањеимољење

18Inkei,P.(2010)Theeffectsoftheeconomiccrisisonculture,TheBudapest
Observatory,CultureWatchEuropeconferenceон67September2010:Cul
tureandthePoliciesofChange,Brussels:EESCHeadquarters,Councilof
Europe.

19АсоцијацијаМарселХиктерizБрисела(TheAssociationMarcelHicter)је
уорганизацијиканцеларијеТачкакултурногконтактауБеоградуодр
жала25.октобра2012.годинепредавањенатему:Улогакултуреудоба
кризе,видети: Милојевић,М.(2012)Оулозикултуреимогућностима
превазилажењакризе,Центарзаистраживањекреативнеекономије,29.
октобар2012.Интернет:http://www.madmarx.rs/20121029/Oulozikul
tureimogucnostimaprevazilazenjakrize.
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забуџет,уместодасезапослениукултуриокренуизнала
жењукреативнихрешења.Затојеекономскакризаприлика
запостулирањеновелогикеуобластикултуре,апредуслов
за то јесте афирмисање сарадње у култури.Деру верује у
логикуповезивања,умрежавања,билонанивоуформирања
регионалних,националних,локалнихплатформи,иликроз
организовањесеминара,тренингаислично.

Културесуједнакопредодређенезапроменукаоизаотпор
према њој. Културолошка промена може бити узрокована
околином, иновацијама и другим унутрашњим утицајима,
тедодиривањемсадругимкултурама.Некаоткрићакојасу
утицаланазападнукултуруу20.векуукључиваласупилу
лузаконтролурађања,телевизијуиинтернет.

Историјапоказуједасесвременомувекпојављуједемокра
тијаинашечитавопоимањедруштва заправопредставља
кретањенапредпремадемократијикојајекрајњидруштве
нициљ.Проблемнијетехнолошкеприроде,тонисувелике
количинеугљендиоксида,глобалнозагревање,отпад,тосу
свесимптомипроблема.Проблемјеунашемначинуразми
шљања.Усуштини,проблемјестеукултури.

Стратегијаизлазаизкризеибудућиизазови

Мерезаобнављањеекономскограстасуесенцијалне,пошто
јесуодговорнапитањешта је заправобудућициљразво
ја,далисутоциљевиекономскогблагостањаљуди,запо
сленост,заштитаживотнесрединеипобољшањеобразовне
структурестановништваусусретусановимтехнолошким
изазовима. Зато у привредно развијеним земљама, попут
САД, Велике Британије и Немачке, планови опоравка од
кризе су in corpore структурне реформе које воде ка при
вредном расту. Инвестирање у истраживања, предузетни
штвоиобразовање,инфраструктурнепројектеиенергетику
имају вишеструкипозитиван ефекатна одржањеи јачање
конкурентности.

Конкурентскупредностубудућемекономскомразвојуодре
ђиваћепрвенственознањеитехнолошкинапредак.Непри
лагођенеземљеуусловимаглобализацијећебитионекоје
развојноитехнолошкизаостајуиликојенемајустратегију
развојаисоцијалнукохезију,поготовоонекојенедовољно
улажууобразовањеикултуру.

Прематоме,излазакизкризенијесаморешавањепитања
неликвидности,негојеистварањеусловазаодрживбудући
развој. Зато мере које државе предузимају како би утица
лена ублажавање ефекатаСветске економске кризеимају



349

ХАСИБА ХРУСТИЋ

историјски карактер, из разлогашто стратегија решавања
кризеозначавапутбудућегсветскогдруштвеногсистема.20

Разумевањеузрокакризебиојепредусловзапредузимање
ефективнихмеракрозплановеопоравкаумногимземља
ма. Свет се данас суочава са краткорочним и дугорочним
изазовима, а врста стратегије излаза из кризе опредељује
даљеправцеразвоја.Брзинаиобимдржавнеинтервенције
подутицајемјеполитичкогфактора,асваказемљајекроз
плановеопоравкаидентификоваласегментекојештити.

Каквеуспехеилинеуспехећеиматипојединедржавеуна
редним деценијама зависи од садржине планова опоравка
одкризе.Затомерекоједржавепредузимајуусавладавању
и опоравку од кризе имају историјски карактер, јер стра
тегија решавања ове кризе означава пут савременог свет
скогдруштвеногсистема,будућуконкуренцијунасветском
тржишту, прерасподелу економске, а тиме и политичке
моћи.

Новаекономскакартасветапоказуједиференциранепотен
цијалераста.Сједнестране,људисумеђусобносвеближи
упросторуивремену,а,сдругестране,свевишеудаљени
садаљимрастомнеједнакости.
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IMPACTSOFCULTUREAND
WORLDECONOMICCRISIS

Abstract

Therehavebeennumerouseconomiccrisesincapitalism,bothinthe
periodofitsriseandinallstagesitsdevelopment.Marketeconomyis
ariskperse,sothattheriskisimmanenttomarketeconomyandisin
factitsmiddlename.Thefirstresponsestotheglobaleconomiccrisis
mainlydealtwiththefailingsoftheliberalmarket,notwiththestate
flawsanditsroleinmarketcontrol.However, themarketwasnotso
liberalasitwasdebatedduringthebirthofthecrisisandcertainlynot
themaincauseof thecrisis,  since the state influenceon themarket
reflectsnotonlyinregulations,butalsoineconomicmeasures.Since
market mechanisms also operate in culture, the concept of culture
wasrelativized,theworldofculturewasidentifiedwiththeconsumer
world, and the economicvaluesgained importance in culture.As an
expression of human creativity, culture has not taken a course in its
developmenttochangetheworld,butrathertoprofit–justasanyother
field of human activity. This paper studies the relationship between
economiccrisisandcultureandtheirinterdependence.Understanding
of the relationship between economy and culture may assist in the

fashioningofdecisionsthatmaybeofinfluenceintheseareas.

Keywords:economiccrisis,culture,market,education,economic
growth



352

Заводзапроучавањекултурногразвитка,Београд

DOI10.5937/kultura1443352V
УДК005.322:008(497.11)

316.75(497.11)
оригиналаннаучнирад

СТРУЧНОСТ–ТЕМА
ПРОФЕСИЈСКОГФОЛКЛОРА
УУСТАНОВАМАКУЛТУРЕУ

СРБИЈИ
СТУДИЈАСЛУЧАЈА:ЗАВОДИЗА
ЗАШТИТУСПОМЕНИКАКУЛТУРЕ
Сажетак:Радјефокусираннапитањестручностикаоцентрал
нетемепрофесијскогфолклораудоменукултуреуСрбији.Пола
зиштејестеданасводећапарадигмаукултурнојполитицидасе
културауширемсмислуразвијакрозделовањеустановакултуре,
теДандесовеодредницефолклораиЏонсовихопажањаопрофе
сијскомфолклору.Урадујепосебнапажњапосвећенастручним
испитима, формалној верификацији стручности приправника у
заводима за заштиту споменика културе, али и кораку у разви
јању професијскогфолклора.Из корпуса професијскогфолклора
издвојена су два „мита” – „мит” о некадашњим стручњацима
и„мит”о„злим”заводимакаоогледалапрошлостиисадашњо
стиустановакултуре.Овимитовису,накрају,третираникао
рефлексијаположајакултуреусавременојСрбији.

Кључнеречи:културнаполитика,професијскифолклор,струч
ност,заводизазаштитуспоменикакултуре,стручњаци,култура
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Појамкултурасвакакојемеђунајкомпликованијимубило
комјезику.Уширемсмислу,аследећиТејлоровудефини
цију,појамкултураобухватаиуметностиобичајеиморал
и веровања и друга знања које човек стиче као члан дру
штва.Националнакултурнаполитика,каодео јавнеполи
тикеуједнојдржави,зациљимадаобезбедиразвојкултуре
уњеномнајширемсмислу.Данаспреовлађујућапарадигма
утеоријикултурнеполитике јестедасекултура,уширем
смислу,развијазахваљујућиделовањимаусекторукултуре,
односноукултуриуужемсмислу.Уужемсмислупојамкул
турасеодносиинаинституције,организације,формалнеи
неформалнегрупепојединацаинајзадинасамепојединце
којиделују такоштонаразличитеначинестварају,чувају
створенозакојепостојинекаврстаконсензусадајеодзна
чајазагрупу,друштво,нацијупаичовечанствоуцелини.
Институције културе се разликују по делатности: делат
ностможе бити обезбеђивање (пред)услова за уметничко,
савремено,стваралаштвокаоштоточиненпр.позоришта,
галеријеидомовикултуре;делатностможебитиобезбеђи
вање(пред)условадасематеријалниобјектииартефакти,те
неопипљивиелементикултуре,очувајузабудућегенерације
каоштоторадеархиви,библиотеке,музејиизаводизаза
штитуспоменикакултуре.Остваривањебилокојеодових
делатностизахтевадаљуди,којима јеповеренообављање
различитихзадатакакојисууфункцијиостваривањаових
делатности,располажуодговарајућимзнањимакојабиау
складу с развојем у датој области требало усавршавати и
унапређивати.Стогастручноусавршавањечинидеообаве
за запосленихпрописанихчланом49Законаораду (Слу
жбенигласникРСбр.24/2005,61/2005,54/2009и32/2013)
накојиичланом29упућујеиЗаконокултури(Службени
гласникРС72/2009).

Стручнострадникаукултури,каоштосузапослениууста
новамаапосебноруководећикадрови(директориичланови
управниходбораустановакултуре),појављујесе,посебно
поводомправацаукојиматечеобављањеделатностиуста
новакултуре,икаотемаформалнихикаотеманеформалних
разговораидружењаљудикојичинедеопрофесионалних
заједница.Уразговоримаирасправамаоструциистручно
стиструкасеобичноразумекаошириоквирукомесекреће
деловањепојединацаастручносткаооквирквалификација
појединацадаобављајупосаоуструцидоприносећитоме
даулагањенапорауостваривањузамислиисходујуефекти
мапогоднимзадостизањекраткорочнихциљевакакоинсти
туцијатакоипојединацаалиидугорочнихциљевакаошто
јеразвијањекултуреуширемсмислу.
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Запослени у установама културе повезани су на разли
читеначине–крозпројектекаоштосунапримерзашти
та елемената културногнаслеђаипопуларизација културе
у најширем смислу уметности,морала, обичаја, итд; кроз
манифестације, изложбе, тематске вечери те омогућавање
„читања” како „старих” текстова тако и садашњице; кроз
радеснафскихудружењакаоштосуДруштвоконзерватора
Србије,МузејскодруштвоСрбије,Српскоархеолошкодру
штво,ЕтнолошкоантрополошкодруштвоСрбијеитд.Овако
повезани,запослениуустановамакултуренаформалними
неформалнимдогађајимаикроздружењаучествујууобо
гаћивањукорпусазнањаитрадицијакојисеможеназвати
професијскифолклор(енг.occupationalfolklore).1

Професијски фолклор је као могућност наговештена и у
Дандесовојодредницифолклора.Наиме,уводећисвојесту
денте,будућефолклористе,упредметизучавањаон јеис
такаодасетермин folkможеодноситинабилокојугрупу
људикојаделимакар један заједничкифактор (занимање,
језик,религија...) а та групабезобзиранатокако јефор
миранаћеиматинекетрадицијекојесматрасвојима.Члан
групенеморадапознајесведругечлановеалићевероватно
знатизаједничкусржтрадицијеприпадањатојгрупи,тра
дицијекојапомажедагрупаимаосећајидентитета.Стога
акогрупучиненапримержелезничариондасеможегово
ритиожелезничарскомфолклору.Илиакојегрупасачиње
наодВлахаилиЈеврејаондасеможеговоритиовлашком
фолклоруилијеврејскомфолклору.2

УанализиодносаорганизацијаифолклораЏонсподпро
фесијским фолклором подразумева предмет проучавања
који се састоји одразноврсногфолклора у организованом
окружењу,фолклораоорганизацијамаилипримеримафол

1 Разлажућиперспективеистраживањауобластиантропологијефолкло
раАнтонијевићјекористилатермин„канцеларијскифолклор”.(видети:
Антонијевић,Д.(2005)Антропологијафолклора–перспективеистра
живањау:Етнологијаиантропологија:Стањеиперспективе,зборник
етнографскогинститутаСАНУ21,Београд,стр.249)Иакосефолклор
коједелепрофесионалциуразличитимобластимаствараиразвијана
просториманакојимасеодвијапрофесионалниживотакојиукључују
и„канцеларије”,билодајеречопосебнимсобамаопремљенимзаоба
вљањеразличитихпословабилодајеречолокомотивамаилишалтер
скимпултовима,паикафанамаукојезапослениодлазезаједнодабисе
нахранилииодморилиодрадногместа,коришћењепросторнеодред
ницеможесузитиопсегфолклора,наглашавајућиомеђеностсферажи
вотапојединаца,члановагрупаизаједница.Стогасматрамдасуопције
„професијскифолклор”или„фолклорзанимања”погодније заодржа
вањеширинесагледавањапрофесионалногживотаиуњемустворених
традиција.

2 Dundes,A.(ed)(1965)TheStudyofFolklore,EnglewoodCliffsNJ
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клоракаоинстанцеорганизовања.Стога,проучавањапро
фесијскогфолклораукључујуистраживањаианализетра
диционалног, симболичког понашања које се манифестује
уинтеракцијамаљуди,аанализаукључујеконцепте„орга
низације”,„организовања”ислично.3Овајауторпакисти
че„...фолклористичкапроучавањаживотавезанихзазани
мање(occupationalfolklife)сутежиладасезадрженаниже
запосленима,игноришућинадзорникекаоиорганизацијуу
целини.Реткокадасуфолклористиразматраликакосечла
новиодносепремаукупнојорганизацијиформалнихинсти
туцијаукојимасеодвијајуспецијализованеактивностикао
деокомплексногобрасцамеђуодноса”.4

Будући да рефлектује однос чланова професионалних за
једницапремаорганизацијиактивностикојесууфункцији
обављања делатности установа културе, сматрам да пита
њестручностичинизаправоцентралнутемупрофесијског
фолклораусекторукултуре.Питањестручностиповреме
но се постављало откако се с почеткамиленијумаСрбија
упустила у трансформацију у друштву, односно процеса
променауначинимарадакојисуускладусатенденцијама
развојаприхваћенихудругимевропскимдржавама,посеб
ноудржавамачланицамаЕвропскеуније.Такојестручно
усавршавање запослених било међу темама на скупови
макаошто јенпр.био скупо југословенскојмузеологији
„Какодаље?”одржанкрајем2001. г.уКрушевцу,семина
риуоквирупројекта „Реедукација за културни туризам”5,
тенајзадинаконференције„Културнаполитикауобласти
културногнаслеђаитрансформацијаустанова”6.Овопита
ње јеи унеформалнимдружењимаистицанокаопотреба
дасеухватикораксасавременимтенденцијамауочувању
културногнаслеђа развијанимудругимдржавамаиуме
ђународној заједници. Формални скупови такође су били
приликаидасеупрофесионалнимзаједницамауобласти
културногнаслеђапромовишедискурстржишта,дискурсу
чијојјесуштини,усферикултуре,настојањедасеоствари
бољипласман(установа)културеупроцесиманесамодру
штвеногвећиекономскогразвоја.Међупринципимадис

3 Jones,M.O.(1991)WhyFolkloreandOrganization(s)?WesternFolklore,
Vol.50,No1,TakingStock:Currentproblemsandfuture:ProspectsinAme
ricanFolkloreStudies,p.p.2940

4 Исто,стр.31.
5 ПројекатЗаводазапроучавањекултурногразвитка„Реедукацијазакул

турнитуризам”састојаосеоддвегрупесеминарареализованих2002.и
2003.године.

6 КонференцијујеорганизоваоСекторзакултурнонаслеђеМинистарства
културеи јавногинформисањаРепубликеСрбије,22.и23.маја2009.
године.
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курсатржиштајеитодасеустановамауправљатакодаоне
обављајућисвојуосновнуделатностзарађујуновац.7Према
мишљењузапосленихуустановамакултуре,којичиненај
већидеопрофесионалнихзаједница,тобитребалодазначи
даруководећикадровиапресвегадиректориустановабуду
икомпетентниупогледуосновнеделатностиустановеида
имајуразвијенијеменаџерскевештинеакакобисеустанова
наадекватан(ефикасаниефектан)начинпозициониралау
друштву.Међутим,премамишљењудоносиоцаодлука,то
јеобичнозначилодадиректоритребадаимајуразвијени
јеменаџерскевештинекојеомогућавајудасеустанована
економскиисплативначинпозиционираудруштву.Притом,
каосвојеврснапрепрекаутомедаустановестручнообавља
ју своју делатности да се остварују приоритети културне
политике,прокламованијош2001.године,јестетрендкоји
јетокомпрведеценије21.векапостаопраксаиусферикул
туре,акојисеможеназвати„политикаиспредстручности”,
односноименовањадиректораичлановауправниходбора
попартијскојподобности(безобзиранатокојајепартијау
питању).8Стогасетемастручностипоследњихгодинапре
свегавезујезапитањестручностируководећихкадроваодн.
директораичлановауправниходбора.Онојеактивиранои
напрелазуиз2012.у2013.г.кадајеВладаРепубликеСрбије
разрешиладужностинекеод(до)тадашњихдиректорауста
новакултуречијијеРепубликаСрбијаоснивач9,аназамаху
јепоноводобилоудругојполовини2013.г.какосепочео
приближаватиистекмандатаименованихвршиоцадужно

7 McGuigan,J.(2004)Rethinkingculturalpolicy,OpenUniversityPress.
8 ИзворинформацијаоприоритетимакултурнеполитикејестеиКомпен

дијумкултурнеполитике.УверзијиКомпендијумакултурнеполитике
Србијеажуриранејануара2013.г.истичеседајеменаџерскидискурс
посебноу„‘новој’патриотскојфази”одизбора2012.годинекоришћен
„каопокрићезанедостатакпрофесионалногзнањановоименованихди
ректоранпр. за директораИсторијскогмузејаСрбије именован јеТВ
продуцент,задиректораМузејасавременеуметностиименованјевла
сникхотелаитд“(видети:DragićevićŠešić,M.iMikić,H.2013.Compen
diumofculturalpoliciesandtrends.CountryProfile:Serbia,Приступље
но:22.12.2013.http://www.culturalpolicies.net/web/serbia.php)Предраг
Цветичанин је2008. г.указаода јепринциппостављањаруководећих
кадрова по партијској линији, посебно у унутрашњостиСрбије пока
заонајвулгарнијустрануполитиканства.Примерикојитоилуструјусе
могунаћиупериодупослеизбора2008.године,кадајенпр.заначелни
каодељењазадруштвенеделатностиуједномградуузападнојСрбији
постављенмеханичар,запредседникауправногодбораједнеустанове
културеуваљевскомкрајујебиопостављендимничар,итд.

9 СедницаВладеодржанаје29.12.2012.г.аодлукесузатекленанового
дишњемпразновањуитадашњедиректореизапосленеиновоименова
невршиоцедужности.Видетинпр:„Сменеуинституцијамакултуре”,
2013.;„Koćevoditiinstitucijekulture?”,2012.;„Imenovaniv.d.direktora
nekolikoustanovakulture”,2012
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стидиректоратеоткако јекрајемавгустаовегодинеиме
нованминистаркултуренајавиодаје„професионализација
кадрова”једанодприоритетаМинистарствакултуреиин
формисања.10

Уразумевањупитањастручностикаоцентралнетемеупро
фесијскомфолклорурадникаукултуримогуседаклеразли
коватидвааспекта.Првисеодносинастручностзапосле
нихадругинастручноструководећихкадрова.Будућида
суобаовааспектакомплекснеиопширнетемеуовомраду
задржаћусенапрвомаспекту.Каостудијаслучајаузетису
заводи за заштиту споменика културе аподаци судобије
ниистраживањима„Заводизазаштитуспоменикакултуре
–актуелностање”(2009)и„Културнаполитикаизаводиза
заштитуспоменикакултуре”(2013).11Радчетрнаестзавода
зазаштитуспоменикакултуре једосадауглавномизбега
ваопажњиистраживачакојисебавекултурномполитиком
тебудућида јеречогрупиустановакојаобавља једнуод
важнихделатностиукултуриуужемсмислу,интерпретаци
јазнањастеченихреализацијомовихпројекатаможеунети
свежуперспективуусагледавањупрофесијскогфолклораи
теместручности.

Стручностизапосленихузаводимазазаштиту
споменикакултуреипрофесијскифолклор

Заштитанепокретногкултурногнаслеђа,каодеонастојања
дасеоствариукупноочувањекултурногнаслеђа,уСрби
јијерегулисанаЗакономокултурнимдобрима(Службени
гласникРС71/94). Будући да делатност заштите обухвата
различитепословемеђукојимасу,например,истраживања,

10Премачлану37Законаокултуримандатвршиоцадужностидиректора
установекултуретрајенајдужегодинудана.Министарјенеформално
истицаодапрофесионализацијакадровазаправопредстављарешавање
питањадиректораустанова.Оформалнимнајавамавидетинпр„Taso
vac: prioriteti Ministarstva kulture su profesionalizacija kadrova, jačanje
institucija i donošenje zakona” 2013. „Tasovac: Fokus na potencijalima
kulture”,2013.

11Оба пројекта реализовао је Завод за проучавање културног развитка,
2009.годинезапотребеСекторазакултурнонаслеђеМинистарствакул
туреијавногинформисања,а2013.каопокушајдасеуспоставиконти
нуитетпраћењаактуелногстањауустановамакултуретенатајначин
омогући успостављање дугорочног планирања у културној политици.
Обаистраживањасуспроведенапутемдетаљнихупитника,стимдаје
уоквирупројекта„Културнаполитикаизаводизазаштитуспоменика
културе”организованиинтервјусафокусгрупомкојујечинилоосам
представникаседамзаводаодржан12.12.2013. годинеИстраживању
спроведеном2009.одазвалосесвихчетрнаестзаводадоксеистражи
вањуспроведеном2013. годиненијеодазвао јединоЗавод за заштиту
споменикакултуреуСремскојМитровици.
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документовања објеката културног наслеђа и, на пример,
старање о коришћењу културног добара те објављивање
публикацијаокултурнимдобримаирезултатараданањи
ховојзаштити12,чланом66одређенојекојустручнуспрему
запослениморајуиматидабиобављаликонкретнепослове.
Такојезаобављањепословаописанихтачкама1до7члана
65тетачкама9и10истогчланапотребнодазапослени/а
има високу стручну спремудокпослове описане у тачка
ма8и11могуобављати запослени са средњомстручном
спремом.

Премаподацимаприкупљенимкрозупитнике2009.учетр
наестзаводаје289особаобављалостручнепослове.Пре
ма подацима прикупљеним 2013. године у тринаест заво
да,стручнепословеобавља297особа.Премаобразовним
профилимаречјеоархитектама,археолозима,етнолозима
иантрополозима,историчарима,историчаримауметности,
ликовнимипримењенимуметницима, техемичарима/тех
нолозимаипросторнимпланерима.Уупитницимаприку
пљеним 2009. осам завода је пак навело да им кадровска
структуранеомогућавауспешнообављањеосновнеделат
ностидокје2013.годинетонавелошестзавода.Уобаис
траживањаистакнутоједапостојипотребазастручњацима
пресвегаархитектама,сликаримаконзерваторима,инфор
матичарима,историчарима,историчаримауметности,етно
лозима,археолозима,итд.

Дабидипломираниетнологиантропологилиархеологили
историчаруметностиилиархитекта,итдобављао/лапосло
ве у области заштите непокретног културног наслеђа, он/
онајеуобавезидаположиодговарајућистручнииспиткао
вид верификације стручне оспособљености за обављање
конкретнихраднихзадатака.Стручнииспитзазапосленеу
заводимазазаштитуспоменикакултуресе,сходночлану68
Законаокултурнимдобрима,полажеуРепубличкомзаводу
зазаштитуспоменикакултуре.Наликидругимустановама
уобластизаштитеукојимазапослениимајуобавезупола
гањастручногиспита,стручнииспитизазапосленеузаво
димасесастојииздвадела–првичинииспитивањеколико
кандидатпознајеуставнеизаконскеодредбекојесеодносе
на заштиту културног наслеђа (укључујући не само зако
некојисеуужемсмислуодносенакултурнонаслеђевећ
иповезанезаконекаоштосунпр.Кривичнизаконик,Закон
ојавнимслужбама,Законопланирањуиизградњиитд)13а

12Детаљанописпословауобластизаштитекултурнихдобарадатјеучла
ну65Законаокултурнимдобрима.

13Премаинформацијамадобијенимуразговорусапредставницимаседам
заводазазаштитуспоменикакултурепоследњихгодинапитањавезана
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други,посебнидео,садржиспецификованапитањаасоб
зиромнаврстустеченогобразовања, тј.дали јекандидат
сликар/вајарилиетнологилиархеологилиисторичарумет
ности,итд.Посебандеосастојисеизписменоградаињего
веодбранепредкомисијом.Процедураполагањастручних
испитаисадржајстручнихиспитапрецизиранисуПравил
никомипрограмомстручногиспитауделатностизашти
текултурнихдобараиначинуњеговогполагања(Службени
гласникРС11/96и15/96).ОвајПравилникучлану16пред
виђадакандидаткојијевећположиостручнииспитдаби
прешаонавишупозицијунијеуобавезидаполажепрвидео
испита(уставнеизаконскеодредбе).

Водопијајеуказаодајезасагледавањесекуларнихритуала
каоштојеполагањеиспитаважноиматинаумуњеговеекс
плицитнеиимплицитне сврхе те симболекоји се користе
уистицањуовихсврха.Какојевећречено,стручнииспит
зазапосленеузаводимазазаштитуспоменикакултуреор
ганизујеРепублички завод за заштиту споменикакултуре,
установакојајесимболдржавеуобластизаштитенепокрет
ногкултурногнаслеђа.Експлицитнасврхастручногиспита
огледасеудавањуформалнепотврдестручностикандидата
асамчинполагањаиспитапреносипорукуотомедаоба
вљањепослова заштитекултурногнаслеђавршестручња
ци.Наговештенаикроззаконскеодредбе(итоонекојепо
лагањестручногиспитапостављајукаообавезуионекоје
сеодносенаобавезуустановедаплатиполагањеиспита14),
имплицитна порука коју полагање стручног испита шаље
јестедадржаванастојидаобезбедиадекватноочувањејав
нихдобаранањенојтериторијитеочувањеонихдобаракоја
сеналазе ван територије државе али суподједнако важни
заодржавањеиразвијањекултурногидентитетавећинског
становништва земље.Деловањем ова тримеханизма (екс
плицитнихсимболаипорука,експлицитнихсврхаиимпли
цитних порука) остварује се ефекат на друштвене односе
учесникаритуала,тесепрокламујередидетерминисаност
који докидају неодређености и нејасноће у погледу одно
сановозапосленихпремаочувањунепокретногкултурног
наслеђа.15

Премачл.7Правилника,полагањестручнихиспитасеор
ганизује два пута годишње  крајем маја и крајем новем
бра,штопрактичнозначидаприправник/цаиспитполаже

запознавањезаконауглавномсесводенаиспитивањеколикокандидат/
кандидаткињапознајеЗаконокултурнимдобрима.

14Став2чл.68Законаокултурнимдобрима
15Vodopija,M.(1976)Maturiranjekaorittesdepassage,Narodnaumjetnost

13,Zagreb,str.80.
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урокуодшестмесеципо запошљавању.Приправници су
одпочетка свог ангажманаунекомод заводаупознати са
обавезомполагања,формомисадржајемиспитаитимеко
суиспитивачи.16Варијацијеналичномнивоусуприступи
стилизацији, односно како ће кандидат/кандидаткиња дан
полагања испита учинити посебнијим у односу на свако
дневнерутинеикакоћеорганизоватичашћавањеуфирми.
Полагањестручногиспитасуштинскисенеразликујеодпо
лагањаматурскогилибилокогдругогиспитанафакултету
тесестогаможетретиратиусветлуобредапрелазаанана
чиннакојисутосугерисалиВодопија(1976)иКовачевић
(1982).Усветлуобредапрелаза,полажућистручнииспит
приправник/ца постаје пуноправни члан колектива и про
фесионалнезаједницеапоредпроменедруштвеногстатуса
долазиидопроменеуекономскомстатусујерпрелазакна
вишерадноместоповлачииповећањемесечнихприхода.

Уконтекступрофесијскогфолклора,полагањестручногис
пита,сједнестранедајематеријалзанеформално„квали
фиковање”приправникауколективу.Управопричеокотога
да ли се и како особа снашлаилиније снашлана испиту
на нивоу колектива (појединачног завода) резултује тиме
далиће секорпуслегендиapropos самогчинаполагања
(који се касније препричава и међу старијим колегама и
међу приправницима који се спремају да полажу испит)
увећатиилинеће.Посебноисказанасналажљивостилине
сналажљивоступреломномтренуткуутицаћемакартоком
једногпериодаинадруштвенистатусодноснодаљеквали
фиковањеособекоја јенекакозавршиласапричомструч
ногиспита–„е,показао/лаимје...”,„какоседоброснашао/
ла..”„јао,киксирао/лајетакобезвезе...”„спетљао/ласена
ситницу...”исл.токомједногпериодаостајекаодео„CVa“
особе/новопримљене/огколегинице/колеге.Теодреднице
такођемогуутицатинаповеравањепословаодноснодали
ћесеособидаватикомплекснијизадациазбогисказанесна
лажљивостиилићесенастављати„приправнички”статусу
смислудасетојособинећедаватикомплекснијизадацидок
нестекневишеискустваисамопоуздања.Сдругестране,
понашањеиспитивачанаиспитуиевентуалнеексцеснеси
туациједодајукорпусуфолклораоауторитетима,њиховом
јачањуилидеградирањууочимапрофесионалнезаједнице.

Имајући у виду речено, полагање стручног испита, дакле
представља корак у развијању професијског фолклора –
првикоракзаупознавањеновихчлановасафолклоромза

16Испитивачинастручнимиспитимазазаводезазаштитуспоменикакул
турепоименцесунаведенинасајтуРепубличкогзаводазазаштитуспо
меникакултуре.
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једницеиједанодкоракакабогаћењудељенихтрадицијаи
знањазаједницекојучинепрофесионалциуобластизашти
тенепокретногкултурногнаслеђа.

Поредформалневерификацијестручности,обезбеђенепо
лагањемстручнихиспита,одзапосленихсеочекуједана
ставе да се стручно усавршавају.Све укупно 12 завода је
у упитницима попуњеним 2013. године навело да својим
запосленима омогућава стручно усавршавање, с тимда је
једанзаводнавеодамеђузапослениманемаинтересовања
застручноусавршавање.Јединизаводкојинеомогућаваза
посленимастручноусавршавањекаоразлогјенавеонедо
статаксредстава.Притом,требаподсетитидазаводиимају
обавезудаплатетрошковеполагањастручногиспитатако
дасредства сапозиције стручногусавршавања заправосе
пресвегаодносенаиспуњавањеовеобавезе.Уколикосето
комгодиненезапослиниједнановаособа,средствасаове
позиције се евентуално користе за неформалније видове
стручногусавршавања.17Стручноусавршавањепоположе
номстручномиспитусетакоодвијапресвегакрозучешће
насеминаримаиконференцијамаи/илистручнеекскурзије.

Семинареиконференцијеуземљианакојимаучествујуза
послениузаводима,најчешћеорганизујуеснафскаудруже
њакаоштосуДруштвоконзерватораСрбијеиспецијализо
ванаустановаЦентралниинститутзаконзервацију(ЦИК).
Међутим,тидогађајисуреткитесезањихчестокажеда
су„анегдотскипримери”.18Премаречимазапосленихкоји
сучинилифокус групусакојом јеобављенразговор,има
спорадичнихпримерададиректоринастоједазапосленима
омогуће специфично усавршавање и то кроз стручне екс
курзије, односно посете другим заводима и установама у

17Будући да је даље напредовање у служби одређено годинама радног
стажаасходноинтерномправилникуосистематизацијираднихместа,
веома мали број запослених у заводима се одлучује да се усавршава
стицањемвећегакадемскогзвањапосебнодоктората.Разговорсаосам
представниказапосленихизседамзаводапоказаоједасуглавниаргу
ментипротивстицањавишегакадемскогзвањапреоптерећеностсвако
дневнимзадацимапредвиђенихкрозописрадногместа(теренскирад,
радсакорисницима,обрададокументације,пословитехничкезаштите
објекатаитд),теодсуствобилосоцијалнебилоекономскесатисфакције,
тј. веће академско звање нити доприноси бољемположају запослене/
огнитидоносивећуплату.Поштонедоносиникаквесатисфакцијеи
захтеваодрицањаналичномплану,стицањевишегакадемскогзвањасе
најчешћенепрактикује.

18Друштво конзерватора Србије организује обележавање Дана друштва
конзерватора Србије (22. фебруар) и Годишњу скупштину друштва.
ЦИКорганизујеструковне(конзерваторске)студијетелетњешколекон
зервацијеалиуразговоруниједанодпредставниказаводанијепотврдио
данекоодњиховихколегапохађанекиодовихедукативнихпрограма.
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земљиииностранствутеизложбамакојесеуовимдругим
установамаорганизују.Неформалниоблицистручногуса
вршавања такође омогућавају додавање прича и анегдо
та које доприносе развоју (професијске) идиокултуре и
професијскогфолклора.

Изкорпусапрофесијскогфолклоразаједницекојучинеза
послени у заводима за заштиту споменика културе могу
се издвојити два „мита” – један је „мит” о (некадашњим)
стручњацима,адруги„мит”о„злим“заводима.

Централне личности „мита” о (некадашњим) стручњаци
масуљудичијејезлатнодобапрофесионалнекаријереби
ло ’70их, ’80их и делимично ’90их година 20. века ма
да су неки одњих, иако у пензији, и данас активни било
каоподршканаскуповимабилокаоиспитивачинаструч
нимиспитима.Оничинезвезденанебузаштитенепокрет
ногкултурногнаслеђачијирадсимболизујереноместруке
и институција, стварајући мрежу значења чији се крајњи
смисаоналазиупотврдизначајаулогезаводаупроцесима
заштитефизичких елемената културногнаслеђа.Наосно
вуекспликацијамлађихособазапосленихузаводимамогу
сеутврдитиследећекарактеристикеококојихкружимито
стручњацима:

• Некадашњистручњацисуумелидамлађеколегеуве
дуутајнезаната;

• Некадашњистручњацисуумелииималисуаутори
тетдадиректоримасугеришуправцеделовања;

• Некадашњистручњацисуумелииималисуаутори
тетдадоносиоцимаодлуканалокалномнивоусуге
ришуправцеделовањаупогледузаштитенепокрет
ногкултурногнаслеђа;

• Некадашњистручњацисубилимеђусобно(нанивоу
завода) и међуинституционално (нарочито са коле
гама из музеја) добро повезани што је обезбеђива
ло успостављање и неговање нивоа квалитета рада
у области заштите културних добара на територији
целедржаве;

• Некадашњистручњацисузналииумелидаконкре
танрад,нарочитонатерену,држенанивоукојијере
ферентанинамеђународномнивоу,чијасеформал
напотврдапроналазиучињеницидасуобезбедили
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уписпрвадваспоменикакултуресатериторијеСр
бијенаУНЕСКОЛистусветскекултурнебаштине.19

Појединачнопосматрано,свакаодовихкарактеристикаода
јемакарпоједнужудњусадашњихмладихприпадникапро
фесионалнезаједнице:дабољеовладајутајнамазанатаида
постојељуди,старијеколеге,којећеимутомепомоћите
даједногданаисамиуђуулегендеостаријимакојинесе
бичнопреносезнањабудућимгенерацијама;дамогудасе
изборесавеомаразличитимличностимакојесуилићебити
напозицијамададоносеодлуке–билодајеречодиректо
рима(чијасустручностиспособностиподзнакомпитања
откако се именовања врше пре свега на основу партијске
припадности)билодајеречоопштинаримаилипредстав
ницима градских управа или републичке администрације
(чијејепознавањепроблематикезаштитенепокретногкул
турногнаслеђаподјошвећимзнакомпитања);даусарадњи
саколегамаиздругихустанова(нарочитомузеја)реформи
шусистемуправљањанаслеђем;и,најзад,дасе„изборе”са
обичнимграђанимакојичинедеокорисникауслугазавода.

Сумирано посматрано, (некадашњи) стручњаци наликују
херојимакојисутрагали(заобјектимакојирепрезентујуна
слеђеразличитихгрупаизаједницатенаслеђеразличитих
епоха), који субилимудри (да знајукакодамлађеколеге
уведууборбу),којисубилихрабри(дасеухватеукоштац
садиректоримаидоносиоцимаодлука),којисууспевалида
остварепобеде(узаштитиконкретнихобјеката).Насимбо
личкомплану,„мит”о(некадашњим)стручњацимазаправо
показуједајепостојаласнагадасеудржавиуспоставиред
упогледузаштитенепокретногкултурногнаслеђа,дајетај
редбиозаснованнапоштовањуструке,дасусеуважавали
стручњацикаоауторитетиудатојобласти.

Међутим, наметање струке као ауторитета који одређује
штасеможеаштане,асобзиромнаприродуделатности
завода,изродилојејошједан„мит”–„мит”о„злим”заводи
ма.Овај„мит”сеогледакрозобавезудавласнициобјеката
илиделоваобјекатапроглашенихзакултурнадобразаби
локакверадовенаобјектуморајуиматиадекватнудозволу
којуиздајенадлежнизавод.20Добијањетакведозволе зах

19СтариРасиманастирСопоћанисунаУНЕСКОлистууписани1979.
године,докјеманастирСтуденицауписан1986.г.Старијистручњаци
су,такође,билиукљученииупроцескојијепретходиоуписивањуна
УНЕСКОЛистуСредњовековнихспомениканаКосову(манастириДе
чанииГрачаницатеПећкапатријашија(2004)иГамзиграда(2007).

20Уставу3члана2Законаокултурнимдобримастоји„Културнадобра,
узависностиодсвогзначаја,разврставајусеукатегорије:културнадо
бра,културнадобраодвеликогзначајаикултурнадобраодизузетног
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тева прикупљање и достављање надлежном заводу опсе
жнедокументацијеостањуобјекта,планиранимрадовима
наобјекту,техничкипројекат,тедоказедасуподизвођачи
способни да изведу у пројекту и пратећој документацији
наведенерадовеускладусапринципимазаштите.Притом,
„отежавајуће”околностисуда сеуслуге заводанаплаћују
(што власницима објеката повећава издатке) и временско
ограничењедозволетј.радовиморајудасеизведууодређе
номроку(најчешћешестмесеци)одиздавањадозволеаако
сенеизведуутомроку,тражисеновадозвола,плаћанова
такса,итд.Додатнабирократизацијаиповећањетрошкова
дакле,резултиралису,уврежавањеммишљењадасузаводи
установекојекомпликујуживотобичнимграђанимакојису
те„(не)среће”даживеуобјектимаподзаштитом.

Када се обавеза полагања стручног испита и описана два
„мита”споје,могуће јеизвестизакључкеотомештапро
фесијскифолклорможедаговорииоситуацијиукојојсеу
савременојСрбијиналазидоменкултуре.

Одсамогтренуткакадамладаособа,дипломацилисврше
нимастеризодређенихобластиуметности,тедруштвених
ихуманистичкиходн.техничкихнаукакаоприправник/ца
приступиструцизаштите(деокултуреуужемсмислу),он/
онаступауконтактсаобавезамачијеизвршавањезахтева
упознавање и владање одређеним знањима. Са садржајем
тих знањаособа сеупознајеприпремајући сеиполажући
стручнииспит.Паралелностим,особаупознајеисржде
љених традиција којепре свега говорекако су се стручна
знањапримењивалаикакојемогућепримењиватиих.Утом
смислу,упознавањесапричамаорадулегендарниххероја
струке,односно„митом”о(некадашњим)стручњацимапо
чињеодсамеприпреместручногиспитаињеговогполагања
(јеркакојеречено,некиодлегендарниххеројајошувексу
испитивачинаиспитима),анастављаседаљемтокомрада.
Укључивањемупрофесионалнузаједницуидобијањесло
женијихраднихзадатакаособудоводидобољегупознава
њаса„митом”о„злим”заводима.Утомсмислу,познавање
могућихначинакакосе„изборити”саобичнимграђанима
одкојих„мит”о„злим”заводимапотичеиликакосе„из
борити”салокалнимирепубличкимдоносиоцимаодлука,а
крозпознавањелегендионекадашњимстручњацима,обез
беђујеподстицањесамопоуздањаурешавањуконкретних,
практичних,случајева.

значаја.„Члановима30–36прецизиранасуправаиобавезесопственика
културнихдобаратесопственикакултурнихдобаракојауживајупрет
ходнузаштитуапремачлановима32и36сопственицисууобавезида
радовеизвршавајууздозволунадлежнеустанове.



365

МАША ВУКАНОВИЋ

Међутим,неуспесиизскоријепрошлостидасепрофесио
нална заједница избори са политизацијом у установама и
локалниммоћницима,узрелативноскромнасредства(било
запројектебилозаплате21)и„мит”о„злим”заводимаделу
јукаопротивтежазасамопуздање.Одсуствосамоупузда
њапоказујекоинциденцијакојајеистакнутанаразговоруса
фокусгрупом.Наиме,12.децембра2013.г.кадасеразговор
иодиграо,биојепоследњиданзадостављањемишљењао
Нацртузаконаопросторномпланирању.Иакојеируковод
ствимааиизвеномделузапосленихузаводимабиопознат
рокзадавањемишљењаонацртуовогзакона,ниједанзавод
укључујућииРепублички,тонијеучинио.Образложењеје
гласилоданијебило„благослова‘одозго’”односнодаМи
нистарствокултуреијавногинформисањаније,макарсамо
одРепубличкогзавода,тражиломишљењеонацртуовогза
делатност заводавеомаважног закона.Будућида јеРепу
бличкизаводдаомишљењеоЗаконуокултурикадајеисти
био уфази нацрта22, те да су последњих година кадидати
настручнимиспитимапресвегапитаниоЗаконуокултур
нимдобрима, инајзаддасуучешћанадомаћимскупови
маиконференцијамареткаанамеђународнимдогађајима
јошређа,можесеговоритиосвојеврснојгетоизацијикул
туреуужемсмислууСрбији.Професијскифолклорсадржи
елементекојиналикујуМалиновскијевомвиђењумитакао
„повељезаделовање“23 ито јенпр.„мит“онекадашњим
стручњацима.Међутим, згуранулокалнепричеиконтек
сте, професијски фолклор такође говори о ограничености
дометакултуреуужемсмислууСрбији,очијојмаргинали
зацијиговореинпр.закониобуџету24алии„мит”о„злим”
заводима.

Стручноструководећихкадровакојитребадараденааде
кватном позиционирању установа културе у друштву у
Србијиостајекаотемакојојтакођеубудућноститребапо
светитипажњу.

21Платезапосленихузаводимазазаштитуспоменикакултурекрећусеу
оквиримапросечнеплатеуРепублициСрбији–маловишеодрадника
аипакмањеодфакултетскогособља.Притом,требаиматиувидудаје
нпр.у2013.г.буџетзапрославујубилејаМиланскогедиктаизносиого
товоистокаоибуџетзасвеустановекултуре.

22Видетинпр.текст„Одличанпочетак”Данасод02.04.2007.
23Malinowski,B.(1926)MythinPrimitivePsychology,KeganPaul,London
24Законобуџетуод2011.годиненаовамокаосвојеврсноогледалоположа

јакултуреуСрбији,теиспољавањаревизорскекултуреуовомдомену
детаљнијесаманализиралаудокторскојдисертацији(видети:Вукано
вић,М.(2013)КултурнаполитикауСрбији–антрополошкаперспек
тива, докторски рад,Филозофски факултет, Универзитет у Београду,
Београд)
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EXPERTISE–THEISSUEOFOCCUPATIONAL
FOLKLOREINSERBIANCULTURALINSTITUTIONS

CASESTUDY:INSTITUTESFORPROTECTIONOF
CULTURALHERITAGE

Abstract

Understanding folklore in the light ofDundes’ definition and Jones’
observations regarding occupational folklore gave an impetus for
analysing professional folklore in the domain of culture in Serbia.
Accordingtoaleadingparadigminculturalpolicytheory,development
of culture in its widest sense (as suggested in Tylor’s definition)
dependsonthedevelopmentofcultureinitsnarrowsense(institutions,
organizations,differentlyconnectedindividuals).Thiscasestudywas
baseduponresearchesconductedin2009and2013inSerbianinstitutes
forprotectionofculturalheritage.Theseresearchesprovideddataon
humanresourcesoftheseinstitutes.Expertiseexams,asobligationfor
newemployees,areanalysedasastepinupbuildingofoccupational
folkloreandidioculture.Fromthecorpusofprofessionalfolkloretwo
„myths“areextractedandanalysedasmirrorsofthepastandpresent
situation in the field of protection of tangible cultural heritage: the
„myth“of(old)expertsandthe„myth“of„bad“institutes.Thesemyths
are seenas reflectionof currentpositionof thedomainof culture in

contemporarySerbia.

Keywords:culutralpolicy,occupationalfolklore,institutesfor
protectionofculturalheritage,experts,culture
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књижевник

УДК821.163.41.09-3ИвановићИ.

КУЛТУРОЛОШКО-ПОЛИТИЧКИ
МИМОХОДИ

ХРОНИЧАРИСАТИРИЧАР
ИВАНИВАНОВИЋСАЖИГОМДИСИДЕНТА

НАМАРГИНИКУЛТУРНЕЈАВНОСТИ

Реткисуписцикојисежанровскиистилскиопределејош
умладостииостанудоследни;већинајежанровскиразно
врснаииновирапоетикуускладусаактуелнимкњижевним
трендовимаистваралачкимискуством.Затоједеликатнои
са неизбежним ризиком редукције поетичко дефинисање
билочијегопусапомоћудветриодреднице,поготовукадје
речозамашнимопусимапопутИвановићевог.Но,критича
рисупринуђенидакористеодређенепојмове,моделеидру
геинструментедабиодсвојиханалитичкихнитисаткали
билокаквусинтезу.Акобисмопокушалидалитерарноло
цирамоИванаИвановића,ауторатридесетаккњига,можда
бисетајзамашаниразноврстанопуснајпримеренијемогао
подвестиподдвавеликазбирнапојма–хроникуисатиру.
Наиме,већодсвојихлитерарнихпочетака,одшколскихпи
сменихзадатакаичистолитерарнихпрвенаца,падонаших
данаињеговихнајновијихдела,ИванИвановићјеимаодве
константе–његовинесамороманииприче,којичинесрж
његовогопуса,већиесејистичкитекстовииновинскичлан
ци–прожети су снажномпотребомдабуде вернихрони
чарсвогавремена,сведоккантовскиморалнезахтевности,с
једнестране,икритичког,сатиричногдоживљајасвојесре
дине,ироничнедистанцекакопремасвојојужој,завичајно
средини,такоипремадруштвууцелини.Иако је јошкао
детеосетиогорчинуизопштености,даклеусамомзавичају,
Ивановићјеубрзосхватиодадруштвочинеконцентрични
круговиидасусваважнијазбивањаиумалимместимаса
мо ехо високе државне политике, канџе прстију једног те
истогzoon po li ti con-a.Торанопоимањеполитичкогбићана
шегдруштвакаострогехијерархијеодсвемоћногвођедо
послушнемасе, тог сржног односа тоталитарног друштва

ВИТОМИРТЕОФИЛОВИЋ



372

ВИТОМИР ТЕОФИЛОВИЋ

исвакогмонизмауопште,помоглојеИвановићудавећса
првимроманомдосегне врхунско реалистичко умећеи да
сагледасвојејунакеурељефномреалистичкомкључу,даих
појмииулокалном,завичајноммиљеуиунајширемдру
штвеномиопштељудскомконтексту.Сдруге,пак,стране,
Ивановић,задојенвисокимморалниметосомсвојихроди
тељаиранијихпредака,није отишаоудругукрајност, да
шрафовережиматретиракаомеханичкабићаипукемарио
нете.Увидеојејошкаомалишандаподистимоколностима
нисусвиисти,дасељудивеомаразликујунесамоизгледом
већиморалномчврстином.Затонијезапаоуфаталистичко
правдање својих јунакаиизговор у виду алибијатако се
морало;таквасувремена...Свако,поИвановићу,безобзи
ранагвозденипринципхијерархије,имаиизвестаннебаш
малипросторзаморалихуманост.Осим,разумесе,оних
којинепрезајудаградесвојукаријерурушећидруге,газећи
ипрекомртвихипрекоживих.Саособенимкњижевнимта
лентомидаромзадубљеполитиколошкеисоциопсихоло
шкеувиде,откриојеврлораноданигрубасиланиидеоло
шкаискључивостнеоправдавајувећсамообјашњавајупо
јединачназлодела.Тајважанувидширомјеотвориокапију
Ивановићудаусамомстартусвогстваралаштва,већпрвим
делима,објективноснимидруштвенуатмосферуирељеф
носаздасвојеликове,одопштинских,срескихидржавних
главешинадообичнихграђанаисељакаузабити.

МадакрозвећинуИвановићевихделамарширајуитакозва
неважнеличности,људиизвласти,одегзекутораукожња
цимадоокружнихипрестоничкихглавешина,његовиоми
љениликовиилилитерарнифаворитисубилиљудиизни
жихслојева,изобичногнарода;крозњиховесудбинеИвано
вићјепројектоваоиликовенавишојдруштвенојлествици.
Језикоминформатике,какобиторекаоУмбертоЕко:људи
из властиприсутни су унашојперцепцији, својимнепре
станимкројењемнашесудбине,икадсу(физички)одсутни.

НиусвојојнајранијојфазиИвановићнијеимаоилузијеопри
родирежима.Идеологијуизваничнеполитичкесветиње–
социјализамисамоуправљање–поимаојекаофарсу.Није
упитањубиосамораскоракизмеђуречиидела–тојебила
лагоднапоштапалицакојујесамавластлансиралаинепре
станорабиладабисвеполитичкегрешкеипромашајемогла
дапровучекрозситосубјективнихслабости,каотобожњу
недораслостпојединих,махомнижих,функционерависини
програмаициљеванепогрешивепартијеињенихаксиома
историјског савршенства... Већ у својој првој књизи, зна
менитомромануЦрвеникраљ,уоквирнојпричиосудбини
младогфудбалскогвиртуоза,измеђуредовасеназираласва
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притворност режима, испразностидеологије, продаја рога
засвећу...Социјалистичко,друштвенодобро,одпочеткасе
растваралоипрелазилоу рукепротагониста режима, сра
змерноположајуудруштвенојпирамиди.Друштвениинте
ресјебиопукафраза,маскаисподкојесубујалиегоистич
кипрохтевиполитичкеврхушке.Црвеникраљјенаокобио
критичкиосвртнасамоједнупојаву–мешањеполитикеу
спорт,купопродајуиграчанацрнојберзи,али,измеђуредо
ва,тојебиларазорнакритикацелокупнеидеологијеиполи
тике.Државнитужилацјебезколебањазабраниокњигуиа
којероманнаокоиформалножигосаосамоједнуконкретну
појаву,појавукојујеисамавластначелноосуђивала.

Није било тешко демаскирати самоуправљање као фарсу
самоодлучивањасамоуправљача–режимсколукавствоса
стојалосеутомедасвеважнеодлукевластзадржизасе
бе,адасесамоуправљачимауступисијасетмалихправа–
узблагокарикирање,то је,рецимо,одређивањепочеткаи
крајарадногвремена,распоредрадапосменама,распоред
раднихпросторија,распоредгодишњиходмора,синдикал
нообезбеђењезимнице...Свештосетичезаконаипрописа
државајеодређивала.Иакосесастојалоодтакомалих,сим
боличнихкомпетенција,самоуправљањејеоставилокрупне
идалекосежне,моглибисмочакрећи,кобнепоследице,од
којихјеИвановићвеомаиспаштаоикаописацикаограђа
нин!Какотоакосеосвемубитномпиталасамовласт?!

Власт јебилатоликолукавада јесамоуправљачимаприу
штилаидве(уоквирураднеорганизације)стварнекомпе
тенције:расподелустановаизинтерногфондаиорганиза
цијурада.Фондзастановејебиомали,готовосимболичан,
али јебиодемагошкиважна ставка за амортизовање свих
радничких незадовољстава, пре свега због малих плата –
сви стамбено незбринути чланови колектива су били на
списку,расподелајебилаприличноправична–предностсу
ималирадницисавишестажаивећомпородицом.Пошто
сунаспискубилисвистамбенонезбринути,свисугајили
надудаћеједногданадобитистан,иакосегодишњеделило
постандваилитри,зависноодвеличинефирме–проста
рачуницабипоказаладанизатристагодинанећесвидо
битистанове,алиреткокојанадајерационална...Адржа
ва језаполитичкуифабричкуелитуималатзв.кадровске
станове...Ставказастановеималајеулогуамортизерасвих
другихнезадовољставарадника,пресвегазбогмалихплата,
аулогуамортизераималојеидругоправосамоуправљача–
интерну организацију рада.Дајући свим запосленима јед
накаправа,властјенаовајначиннамерноспутавалаидр
жала на маргини средњи слој друштва, пре свега високо
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образованеграђане,одкојејенепрестанозазирала,данеби
ничистоинтерно,уоквирусвојераднеорганизације,били
независанфактор,акамолидасе,недајбоже,повежуина
правенекуширунезависнуинтелектуалнумрежу!Тобиза
свакумонистичкувластбиласмртнаопасност.Такосече
стодешавалодасеуфабрицивишепитајудактилографки
њаилинајситнијачиновницаодинжењераилилекараакоје
партијскибољерангирана.Уверењедасесвипитајуосвему
–утомејевеликолукавствосистема!–импоновалојесвакој
сујети.Свакосеосећаонеприкосновенимфактором,саилу
зијомдасеразумеусве.Таилузијасеотеласвакојконтроли
ипредстављаиданданаскочницузаразвојнашегдруштва
–таилузија,прожетанашимјуначкимепскиметосоминај
бољом,јединоправом(православном)вером,произвелајеи
нашколективни,националниосећајпосебности,осећајкоји
серазвиодокомплекса(нај)вишевредности...Но,темиса
моуправљањаније овдепосвећенаширапажња само због
њеногзначајаунашојперцепцијисебеисвета,већштоје
увишеИвановићевихкњигабилаважнаидеолошкатема,а
иличнојезбогњедвострукоиспаштао–икаописацикао
грађанин.

Mетодомparsprototо,јединомогућомуТитовомдобу,Ива
новићјемаскираосвојукритикусвегапостојећег,алијав
незаступникеитумачедруштвеногинтересатоникадније
моглодазавара–увексуподконкретномкритикомовеили
оне појаве разабирали критику читавог система.И кад су
престале директне, отворене забране,Ивановић одмекше
властинијеимаокористи.Његова,несамопооцениауто
ра ових редака, најбоља књига –Аризани, једна од најбо
љих књига о ратними ранимпоратним годинама српског
селаучитавојнашојкњижевности–нијеформалнозабра
њена,алиједесетгодиначамилапофиокамаиздавачадок
нијеугледаласветлостдана!Лишенаизворногконтекстаи
статуса непосредног сведочанства, практично је прогнана
из актуелнеживе сатире ка књижевној историји...Сличан
јеодноспремаИвановићубиоисаиздањемдругих,боље
рећи:већинедела.Иакоодкомпетентнекритикеуоченкао
високавредноствећпрвомкњигом,никаднијеимаопроход
носткодиздавачанизаслуженидруштвенистатус.Јошкао
ђакосновацмаркиранкаочетничкодете,теетикетеникад
нијеослобођен.Акотуанатемуможемолакодаразумемоу
провинцији,гдесе,сликовиторечено,људиплашеисвоје
сенке, како да оправдамослободарскиБеоград?!А упре
стонициседогодилапингпонгиграсањеговимАризанима
инаставилањеговавећполувековнамаргинализација!Која
трајеиданданас!ВећнизгодинаИвановићевакандидатура
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застатуснационалногпензионерасеодбацује.Грандиозан
опусодтридесетаккњигакаоданепостоји!

Црвеникраљзбогсвојекњижевнесудбинеасоцирамопре
васходно као разорну политичку вивисекцију тадашњег
друштва,штоонанесумњивојесте,алитимприступомовом
изванредномромануредукујемопуноћуњеговихзначењаи
уметничкевредности.Тојеромансаупечатљивимликови
ма,почевод главног јунака,фудбалера са симболичними
сугестивнимпрезименомЈуговић,санизоммајсторскипро
филисанихспореднихликова;романсааутентичноматмос
феромифабулом;романконцизногмодерногизразаипси
холошкипрофилисаних и нијансираних ликова...Укратко,
романтрајневредности,далекоизнадхроникеидијагнозе
непосредноописаногвремена.

РоманАризани је прави драгуљ у читавој нашој поратној
књижевности, а по својим тематсковременским репери
манемапремца!Учему је тајнањеговевеличине?Роман
јеврхунскичитавимнизомсвојиходлика.Свињеговиро
манескничиниоци–тематскидијапазон,радњаразграната
доволуменамегаприче,упечатљивостликова,обухватност
сликенашегсела,ратнаипоратнадруштвенополитичкаат
мосфера,фабулаикомпозиција–све јеостваренонамае
страланначин.СанаведенимодликамаАризанисуусазве
жђунајбољихроманаотојтематициисвомвремену.Роман
јејединственипотомезаслужујеособеноместонесамоу
нашојвећиусветскојкњижевности–штосвојулитерарну
монументалност постижена најтишимогући начин.То је
једна од најуспешнијих литерарних демонстрацијажабље
перспективе,перспективеодоздо.Свеисторијскиважнои
великоуовомроманудогађасенањеговимрубовимаимар
гинамаинеградињеговулитерарнувеличину.Дачудобуде
веће,тудоживљајнуиестетскувеличинуАризананеграде
никрупнидогађајиубиографијамањеговихликова,иони
сусамоделићибићаовогособеногдела.Оноглавно,вели
чинуделачинеширинаирељефностдруштвеногмозаика,
непрестанибрујсвакодневногживота.РоманАризанисуода
свакодневици, непатвореном животу, душе и срца живота
такозваних обичнихљуди, њиховог сналажења да прежи
веизмеђунаковњаприроднихстихијаичекићаполитикеи
власти...Али,иакојефеноменологијапреживљавањаизме
ђупоменутихстихијакрајњеразуђенаиособена,писацсе
назаустављанаегзистенцијалномнивоувећосликавачитав
хоризонтживотнихманифестација–рада,љубавиимржње
–аутохтонупоетикуживотасела,помногочемуаутентич
нијуодсофистициранепоетикеурбанихмиљеа.
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Аризанисумозаиккојииутоталуиупојединостимаслика
јужносрбијанскосело.СандаАризан(АлександарАризано
вић)ињеговкњижевнитворацнеживеинетворесамојед
нуодмогућихобичнихилибизарнихпричаизсеоскесре
диневећуједноотелотворујуимегапричуоселуисељаку
каотаквима; јединиоквирниузусикојисеовдеуважавају
супростори време.Роман започињеописимарасула срп
скевојскеипотресномсликомраспадаДринскедивизије.
Ратномвременудатјевеликипростор.Борбазаопстанак,
пљачкеиразарања,деобенапартизане,четникеинеутрал
не,којесунереткоексплодиралеиунутаристихпородица,
свејетооваплоћеноупечатљивомевокацијомнепосредног
учешћаисведочења.Саистомуверљивошћуописанисуи
оснивање,радираспадсељачкихземљорадничкихзадруга,
као и процес растакања села, масовног преласка у град и
далеко даље, у бели свет,међу гастарбајтере...Иронија је
својеврсте,посебнонамсигнализираписац,датрбухомза
крухомкрећуоникојиодувеккрухсарадошћуправе,итоу
времечијизаштитнизнакчиненајвећаобећањаизаклиња
њеусветлубудућност.

Аризанисунаписанилакимијезгровитимстиломитолико
супрожетихуморомдасе,ипоредсвојежанровскекомплек
сности,напрвипогледмогупримитиикаохумористички
роман,како га је једанкритичариозначио.Но,исподтог
обиљахумораилакогстилатечечитавнизопорихсудбина,
спољнихиунутарњихломоваираспадачитавогједногсве
та,светаселаисељака,којинамодувек,помитуоАнтеју,
оличавасветтоликеисконскеснагедамуникаквасилане
моженаудити,даганикакванедаћанезасецаукорену...

Виђењесветаостварујесеовдеизвизуреглавногјунакаро
мана,јужноморавскогсељакаСандеАризана.„Преузевши”
насебеулогунаратораромана,СандаАризан јеомогућио
писцудачитавроманпокријеовимособеним,лексичкии
идиоматскиегзотичнимлокалнимговором–главнијунакне
самоштосебеисвојерођакеидругесељакеисказујетим
говором,онњимепрепричаваицитираиказивањаљудииз
другихсредина,изосталогсвета.Овимпоступкомлокални
говорпрекорачујефункцијудокументарностииевокацијеи
прерастауговортелоссамогвиђењаиименовањаствари;
естетскоизначењскоступајууједновишејединство.Мада
јеопштепознатодазаједанјезиксвидругијезиципостоје
самоакосепреведу,овајједноставанувидготовојенемогу
ћеспровести.КакотоИвановићчини?

Недостатак ауторског ја, у овом случају, препуштен нара
тору,претио једапревишеповласти главног јунака,да га
оставинеосенченог,штојемоглобитноумањитиуметничку
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вредностдела.ИванИвановић,каоврстанписац,биојесве
становеопасностиидивинизацијуглавногјунакапостигао
је његовим непрестаним суочавањем са свим врстама ис
кушењаисачитавомгалеријомликоваисудбина,учијим
пресецима се објективно пројектовала галерија мноштва
особенихликоваисудбинаиградилапотреснасликасела
наисторијскомразмеђу.Summasummarum,сапуномкри
тичарском одговорношћу се може рећи да су Аризани не
само најбоља књигаИванаИвановића већ и један од нај
бољих романа о српском селу и сељаку у нашој поратној
књижевности.

Накрају,небисесмелапрећутатичињеницадајеоваизу
зетнакњигадесетакгодиначамилапофиокамаиздавача.Не
бисереклодаонинисуувиђалињенувредност,прећебити
дасењеноопоровиђењенашегпоратногселауњиховим
примислимачинилокаоопаснозалажењеутамнезабране
табуа.Иначесенебидесилодакњигасвојимштампањем
уђеуједансасвимдругикњижевниниз.Нажалост,нехајуи
инерцијииздавачапридружилисусеикритичари–јошувек
ниованидругеИвановићевекњигенисуниизблизавредно
ванеколикозаслужују.

У виђењу живота на селу Ивановић нам као асоцијацију
призиваТолстојевопоимањенародаиодносКутузовапрема
својојармијиизвизуреРатаимира.

Каоињеговедруге књиге, и тротомниИвановићевроман
Југовацостаојенезапажениукултурнојиуширој јавно
сти.АтојеособеноделооживотунајугуСрбије,вреднои
стручнеичиталачкепажње.

Наоко,свитоковиовогароманастичусеокодвејусредњих
школазабаченепаланкеињиховихнаставникаиђака.Пред
нама сеживописно сплићу и расплићу на десетинемеђу
људских збитија, тихих зближавања и драматичних уда
љавања човека од човека; идиличнихљубави, али и оних
патворених, из голог интереса; као и бескрајни дијапазон
мржње,одблагогоркогукусатрачадооружаногобрачуна...
Реклобисе–тоовакњигаупечатљивопотврђује–дасвоју
искљученостизсредишњихдруштвенихтоковазабитоби
латонадокнађујенеобузданомснагомсвојихпримитивних
страсти.Оводелојекрцатоиживљавањемнадмоћипосвим
вертикалама – према слабијем, према нижем, према мла
ђемизависном,алиувекнадмоћиуголомигласномвиду
(Дасвивидекосамја!).

Но, бескрајно обиље ликова и перипетија може недовољ
ноудубљеногчитаоцаидазаведеизадржињеговупажњу
на спољним линијама, на заплетима и анегдотама. Иоле
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пажљивичиталац,међутим,лакоувиђадасеупозадиниове
бескрајневртешкешароликихзбитијауказујесликацелеју
жнеСрбије, да сушколе ињени наставници и ђаци само
призмакрозкојусеогледацелодруштво.Подвештомру
комхроничарапомаљасерељефнасликаједногнаокоспе
цифичног и готово резерватски издвојеног, а заправо бес
крајногпросторатакозванепаланке:однаивеипреданости
инерцијидопровинцијскинаглашенеимитацијебогатијеги
надмоћнијегсевера,одубогостисиромаштвадонадменоги
престижнограсипништва...

ИакојечитавоткивороманаЈуговацпрожетохумором,до
живљајчитаоцапоприма,неосетноалипостојано,светам
нијугаму...Ведросепреобраћаусуморно,комикауфарсу,
гротеску,трагику...Бескрајнимозаикнаокозабавнокомич
них анегдота прераста у опору слику менталитета ишча
шеног живота читавог друштва, са сурогатом као својим
идентитетом,аучмалостпаланкепостајеопштадруштвена
парадигма.

Акобиовомромануистиненашегјуга,идословногимета
форичногуистимах, тојнепрегледној хрониципанорами
нашесвакодневице,исмешнеитужнеистовремено,треба
лонаћинекупаралелуусветскојкњижевности,вероватно
бинаммеђупрвимапристиглеГогољевеМртведуше.Иу
Југовцу јераскалашнагласностсмехауједноиоптужница
против средине и друштва, утонулог у сивило испразног
животаипореднападногблештавиласвојефасаде.

Роман, тачније рећи: романескнициклусЈуговацнијефи
лигрански изведен као Аризани, али је по свим другим
одликамa,побогатствумотиваиразуђеностирадње,пове
родостојностииупечатљивостисликедруштва,делотрајне
вредности,романистинаироманметафорауистимах.

НаконгромадеЈуговцауследиојероманНишкигамбит,де
сетаИвановићевакњига.Тематскибисеиовајроманмогао
сматрати(завршним)деломтрилогије,серијалапосвећеног
спорту.НаконЦрвеног краљаиФудбалске грознице (Вре
менаспортаиразоноде),укојимаседруштвоиполитика
сагледавају медијацијом фудбалске игре, која је код Срба
синонимзаспортуопште,Гамбитје,каоштонаминазив
романанедвосмисленоказује,нарацијуразвиоокошаха.Та
древнаиграИвановићујепослужилакаоокосницаневеселе
судбинењеногглавногпротагонисте,којијеуједноиглавни
ликромана.Игракојајенаспортскомпољусинониммиса
оностиидуховногсучељавања;сукобаинтелекта,каракте
раииздржљивости,уроманујеоквирнаметафоракојаим
плициракризувредности.Знасе,стицајемоколностиане
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штоглавнијунакромананиједосегаоаутономнилитерарни
идентитет,ипрототипшахисте–чувенинишкивелемајстор
ишаховскитеоретичарДрагутинШаховић,којисеранораз
болеоирелативномладумро.Уместодапровинцијасвим
снагамаи средствима–даиронијабудевећа тај улогбио
биближисимболицинегоприметнојинвестицији–помогне
јединојсвојојсветскојвеличинидасе,несамоњерадивећ
ирадисвогинтересаичувења,винеујошвећевисине,сре
динасеисказујесвојимпаланачкимдухом,којисвесводина
просек,насвојниво,поимајућисвекојијенадвисују,чаки
својурођенудецу(!),каосвојесмртненепријатеље.Но,док
јеупретходнадваспортскароманаписацзасниваотрагико
микупревасходнонадруштвеномнеморалуихипокризији,
овде је, у врзином колу судбине, важан играч и сам глав
нијунак.Другимречима,акофудбалеривишемисленога
манегоглавомипоприродисвогхабитусавишеприпадају
објектузбивања,шахистатаковисокогменталногиморал
ногнивоаје,бардонеклеиунеколико,исубјектисаучесник
радње.Натојспецифичнојпозицијиинтелектуалнихбића,
притиснутој безименоммасом, с једне стране, и политич
комврхушком,сдругестране,Ивановићјеизвајаоособен
и упечатљив трагичан лик.Наиме, и маса и псеудоелита
органски не подносе разлику, другост, особеност – за обе
тесоцијалнесрединенесамоодступањенагоре(идиотија,
лудило),већиодступањенабоље(таленат,натпросечност)
имајуисти–негативнипредзнак.Торечитопотврђујуиса
миусмениидиомиодбијањадрукчијег,којенамписацусво
јимкњигамаобилатоподастирекаоувекприручнефигуре
анатеме:Тићешдамеучиш!;Косити?!;Штатизнаш?!...

ПреЦрвеногкраља,Ивановићјепочасописимаилистови
маобјавионизсатиричнихновела,подоквирнимнасловом
најпознатијемеђуњимаШопскаамбасада,којује,упишче
војдраматизацији,играовишесезонавеликаннашегглуми
шта–НиколаСимић...

ЗаФудбалском генерацијом уследио јероманЖивипесак,
живоблато,саизразитосоцијалноммотивацијом,апотом
збирка новелаКозја крв, такође само у периодици, као и
претходненовеле.

Упосттитовскомпериоду(ИпослеТита–Тито!),налазе
ћисенепрестаноиприродомсвојелитерарнезнатижељеи
личномсудбиномураљамаполитикеиидеологије,Ивано
вићјеосетиоамбициознупотребудаосликадуховнипор
третчитавогдруштва.ЗамашноделоЈуговићи је вивисек
ција нашег интелектуалног стања, духовни пресек нашег
полувековногкретањаизтврдеумекукомунистичкудикта
туру.Премдајеимаоразумевањаисимпатијеизанашуин
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телектуалнуелиту(некеодфилософа,социологаидругих
интелектуалацајеипознаваоисњимасучељаваоставове),
није био импресиониран нашом интелектуалном сценом,
сведеномнамарксизамифранкфуртскифилософскикруг,
иаконашеучмалодруштво(какотаде,такоиостаде)ва
пијезакњигамаРејмонаАронаиПоперовимделимаОтво
рено друштво иНепријатељи отвореног друштва.Но, у
најбољимнашимпредставницимаКорчуланскелетњешко
леувиђао језнатанморалнокритичкипотенцијалзаакту
елниангажман,комејеисамдоприносионаразненачине.

Побуњениксрцемидушом, анемогавшидасав својмо
ралноинтелектуални набој литерарно изрази због поли
тичкеопструкцијеииздавачке (пре)опрезности,Ивановић
јенастојаода своју толстојевскосолжењициновскупотре
бузадруштвенимпреображајемкомпензујенаразненачи
не – напуштао је књижевни еснаф, оснивао алтернативно
друштво писаца; оснивао издавачку кућу и алтернативне
књижевнечасописе;организоваованинституционалнадру
жењаисаветовања...Утрадиционалнодуховноинертноми,
самоуправним синдромом, оштећеном друштву, оптереће
номнарцисоиднимосећајемпосебностиикомплексавише
вредности,узтоибезновчанихсредстава,нинаванинсти
туционалномпољуИвановићнијемогаодапостигненаро
читерезултате,алинапољуморалнополитичкогиинтелек
туалногангажманаималипомациимајунемерљиве,каткад
идалекосежнепоследице.

* * *

Уовомдвострукомотивисаномесеју–даприкажеИвана
Ивановићаикаописцаикаоангажованогинтелектуалца–
мождајетребалоувећојмериосветлитињеговауторскиру
копис, особеностњегове поетике и књижевног умећа. Тај
пропуступортретисањуИвановићајеготоворедован,аусу
диобихсерећи:иприродан.Редованјештосусвакоњегово
дело–збогсудбинеЦрвеногкраља–ичитаоциикритичари
априорноочекивалиипревасходноперципираликао морал
нополитичкианекаолитерарнидогађај.Такопрофилиса
нимпољемочекивањаовајзначајанписацдругеполовине
минулогипрвихдеценијаовогвекаувеликојмеријеоште
ћен–сведенјенаједну,додушекрупнуизначајну,димен
зију:напросторморалнополитичкогангажмана,алимада
јетајпростородсудбинскеважности,ипакјеунашојпер
цепцијинанеокрупнуштетуобјективномсагледавањуИва
новићевекњижевневредности.Аонајеимпресивна!Швај
царскасписатељицаМарифонЕшенбахоткрилаједанов
исказкојинамизгледакаовећдавноизречен,новисказкоји
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насдоимакаонашколективниидиом,имавеликууметнич
кувредност!Иаколичинаничијиисвачијиисказ!Утомеи
јестењеговавеличина:„Рецитенештопрвипуттакодаиз
гледакаосвимаразумљивоипознато–ибићетевелики!“–
сажиматупоетикугоспођаЕшенбах.

Зашто – може се читалац овог есеја упитати – наводимо
гледиштезнаменитеаустријскесписатељицеитеоретичар
кекњижевностиуместода једноставноконстатујемода је
ИванИвановићписацједноставногстила,писацкоменије
битнокакоћенешторећиусвојимкњигамавећшта?Зато
штотонебибилапунаистинаоњеговојпоетициикњижев
номумећу.Ивановићдоистагајиодпочеткасвогбављења
писањемједноставанстилидоистамујенајбитнијештаће
рећи/описати/поручити,алидалекоодтогадамунијебитно
како,тојестстилидругипоетичкиелементи.Напротив,и
томујевеомабитноиодпочеткајевеомаозбиљнорадио
на свом стилу. Зато је пажљивоми упућеномчитаоцу од
махпрепознатљиводасуњеговстилипоетикауцелиниу
знакуоногаштосурускикњижевнитеоретичари,познати
покњижевноисторијскојетикетикаоформалисти, назвали
сложеномједноставношћу.Тајпојамможемопоаналогији
схватитикаонекуодлегуракаквесекористеусавременој
технологији збогизузетнихперформанси.Другимречима,
тојелегуракојучинивише,каткадмноштвоелемената,али
такообједињенихдачинемаксималнохомогенуцелину.За
токодИвановићаидругихписацакојисугајилитупоетику,
међукојимасепосебноистичеиписацкојијебиоједанод
Ивановићевихпретечаиузора–Хемингвеј–неразабирамо
напрвипогледтусложеноствећнамјеупрвомпланузна
чењскислој(садржај,фабула,композиција;збирноречено:
референтностанестилтекста).Стилјетоликоизбрушени
свидругипоетичкиелементи(укупнастратегијаитактике
грађењатекста)данепривлачепажњусамипосебивећсу
увекуфункцијисадржајаизначења.Но,поштотаодвоје
ностизмеђу,старинскиречено,стилаисадржајаникадни
јеапсолутна,вреданкњижевнитекстувекнадилазисферу
садржајаизначењаиосамостаљујесеувредностпосеби.
Затоикадчитамоделоветекстаонајузбудљивијим,судбо
носнимтренуцимаИвановићевих јунака,миостајемосве
снидане читаморепортажу о истинскимживотописима
већроманеилипричеокњижевним,уметничкимликовима;
иакодубококоснутидирљивимописима,свеснисмодасмо
усветуфикције.Ашто јетафикцијауаутентичнојумет
ностидубљапројекцијаодпукогснимкафактичкогстања,
стварногживота,друштвенополитичкесферекојакројина
шесудбине,утоликојевишереспектујемоидоживљавамо
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јеикаодругојафакцијеикаоњеногкоректораисудију;и
каоњеногдвојникаикаоњенунегацијуисупротност...

Акописацтемељисвојупоетикунапоимањујезикакаооп
штегдобраанекаозабрануфилолошкеелите,акожелида
будечитанодсвиханесамоодизабраних,најобразовани
јих,природноједагаутомкључуразабирајуиописујуи
критичари и други књижевни посленици.Но, и ако би се
Ивановићевом замашномопусу пришлои техничкимреч
никомиметодолошкомапаратуроммодернекритикеикњи
жевнетеорије,каоштотумачиширомсветаанализирајуХе
мингвејевунаокоједноставнупоетику,ниИвановићништа
небиизгубио–свењеговевисокекњижевнеодликесамоби
ималевишеилимањедрукчијеназиве–уместоизразасоч
ни језик срединемогли смо употребити израз специфични
локалниидиолект.Примераради,усавременојкњижевно
теоријскојдебатиоразликамаизмеђуреферентнеитексту
алнепоетикењениистакнутипромотериАнкерсмит,Савил,
СмитиРифатер,закључилиби,каоиуанализиписацако
јимасусебавили,даауторскиакценатнаједномилидругом
неутиченинаистинитостнинауметничкувредносттекста;
уметничкаистина,односноњенавредност,чакјенезависна
иодстриктнихопција–опредељењазафактаилификцију.
Акоовајувидсаобразимовременуипростору,сетићемосе
дајегроромана,прича,песама...упрвимпоратнимгодина
ма,чакидеценијама,биодалекоодистине,иакојебиомо
тивисанстварнимзбивањима.Иобратно,нашепрведубље
уметничкеистинедолазилесуизслободнихартистичких
иличистоестетичкихкњижевнихопредељења.Овдесло
бодноможемо призвати и знамените појмовеаутономног
ихетерономногВелекаиВорена,каоиИнгарденовпојам
опализације...ВажнојенагласитидајеИвановићсвеснои
намерно писац једноставног стила да би био писац свих
својих сународника,међу којима претежу необразовани и
полуобразованичитаоци.Амогаоје,дајехтео,дабудепру
стовски софистицирани писац, за најписменију врхушку:
дипломирао је светску књижевност сатеоријом књижев
ности.Но,тонебилоускладунисањеговомприродомни
сажељомиамбицијомдабудеписацзасве,писацсвогна
циона.

Односпремаистини,вратимосепоменутимтеоретичарима,
независиодспољногтематскогиликњижевностилскогиз
боравећодкодаграђењатекста,одњеговеунутарње,аутен
тичнеистинеиубедљивости.Уосталом,тонајбољевидимо
инаполитичкиммегапројектимаилиутопијама–кренуле
сунаисторијскиОлимп,уземаљскирај,астиглеупакао!И
самИвановићнеспрестаносебавиоразличитимвидовима
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исегментиматемегаприче,остварившинизделаособене
књижевневредности.Уовомконтексту,ауједносевраћа
момодерномтеоријскомприступуИвановићевомопусу,Лу
бомирДолежелиДоритКонзаједничкисууопштилисвоје
увидедакаоштоfictonи fac tionнисуносиоцивредности,
таконимегаприче,укључујућиинајвећеисторијскеиуто
пијскепројекције,немајуникаквупредностнадтакозваним
малимпричамаообичнимстварима.Могувеликеисториј
скенарациједабудудаљеодистиненегопричеобезименим
херојима.Уосталом, нисмо ли у нашој књижевностиима
либезбројпричаоТиту,несамолитерарномањевредних
од прича омалим, већ и даљим од саме историјске исти
не?ИванИвановићјеуспешнокомбиноваоиједнодруго–
мегапричу,којуможемоданазремокаооквирнуилизбир
нупричу свихњеговихприча, градио јемноштвоммини
причаиживописнихдетаља,зазивајућиунамадвоструки
доживљај–суочењасагоркимегзистенцијалнимистинама
и уживања у његовом текстуалном умећу, у живописним
описима судбина и карактера такозванихљуди из народа,
чимејесаздаосвеобухватанвремепловодпрекополасто
лећаживотајужнеСрбије.Његовапосебнавеличинајеуто
мештониједозволиодамуличнаневеселасудбиназасени
визијудруштваинародакомеприпада.ПопутЦрњанског,
испаштаојевећимделомживота–аниданасму,утакозва
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расналажљивостизапреживљавањедобеспомоћнихжрта
ванехајногрежима,описаонашедруштвоуздужипопреко
ванреднимдаромдаувидиинајдубљезапретанеистинеали
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санифилмскиупечатљивначин.Штосенашепозориште
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књижевниинститути.
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РАДОВИ  
ЗА ЧАСОПИС КУЛТУРА 

УПУТСТВО
Култура је научни часопис који је на предлог Матичног 
научног одбора категоризован од стране Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 
као водећи национални часопис са ознаком М 51.

1. Рад се предаје у следећем облику: 
1.1. путем УСБ уређаја; 

1.2. 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). 

2.2. Wоrd документ са насловом текста и резимеом на 
енглеском језику (до 300 речи). 

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. 

2.4. Податке о аутору текста. Име и презиме аутора, година 
рођења (потребно ради увида у научни рад одређеног аутора 
у централној бази података Народне библиотеке Србије и у 
складу са тим одређивања УДК броја чланка у часопису), 
поштанска адреса, број мобилног телефона, е-mail адреса, 
афилијација (наводи се пун, званични  назив и седиште 
установе у којој је аутор запослен или назив установе у којој 

УПУТСТВО
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је аутор обавио истраживање. У сложеним организацијама 
наводи се укупна хијерархија; на пример: Универзитет у 
Београду, Филозофски факултет – Одељење за социологију, 
Београд).

3. Опште одреднице
3.1. Текст чланка са списком литературе не треба да прелази 
обим од 10 до највише 15 описаних компјутерских страница, 
укључујући графиконе и илустрације.

3.2. Текст приказа не треба да прелази обим од 5 описаних 
страница.

3.3. Текст научне полемике треба да буде опремљен као и 
остали чланци у часопису и не може прелазити њихов обим. 
Он треба да буде ослобођен напада на личност опонента 
и да се фокусира на саму аргументацију. Редакција 
задржава право да после објављивања полемичког текста и 
одговора, без посебног образложења, опонентима ускрати 
објављивање следећег круга полемике.

4. Техничка упутства:
4.1. 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. 

4.2. На средини ставити наслов, потом сажетак на српском и 
кључне речи на српском.

4.3. Уколико постоји институционална финансијска помоћ 
при писању рада, у првој фусноти треба навести назив и 
број пројекта, односно назив програма, у оквиру кога је 
чланак настао, као и назив институције која је финансирала 
пројекат или програм.

4.4. 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 
оригинала.

5. 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 би требaло да буде дужа од 100 речи.
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Систем навођења:
5.1. Монографије:

Презиме, Иницијал имена. (година издања) Назив 
монографије (курзив), Место издања: Назив издавача, 
страна.

Пример: Адорно, Т. (1968) Филозофија нове музике, Београд: 
Нолит, стр. 45.

5.2 Периодика:

Презиме, Иницијал имена. (година издања) Наслов чланка, 
Назив часописа (курзив) број часописа, Место издања: 
Назив издавача, страна.

Пример: Бугарски, Р. (1973) Семиотички приступ музици, 
Култура бр. 23, Београд: Завод за проучавање културног 
развитка, стр. 146.

5.3. Зборници, акта са конгреса, лексикони, речници и 
слично:

Презиме, Иницијал. Наслов чланка, у: Наслов (курзив), 
приредио-ла-ли Презиме, Иницијал имена. (година издања), 
Место издања: Назив издавача, страна.

Пример: Парк, Р. Е. Град: предлози за истраживање људског 
понашања у градској средини, у: Социологија града, 
приредио Вујовић, С. (1988), Београд: Завод за уџбенике и 
наставна средства, стр. 150.

5.4. У случају издања на страним језицима:

Уместо везника ,,и” користи се енглески термин and, уместо 
предлога „у” користи се енглески термин in, уместо  глагола 
„приредио-ла-ли” користе се енглески термини ed. или еds. 
(од editor-s) ако је више приређивача, уместо скраћенице 
,,стр.” користи се енглески термин p.

Пример: Brunet, R. and Ferras, R. Identité, in: Les mots de la 
géographie. Dictionnaire critique, eds. Brunet, R. Ferras, R. and 
Théry, H. (1992) Paris: Monpellier, p. 30.

5.5. Необјављене магистарске тезе и докторске дисертације:

Презиме, Иницијал имена. (година на насловној страни 
тезе или дисертације) Назив тезе или дисертације (курзив), 
врста рада (магистарска теза или докторска дисертација), 
назив факултета где је одбрањена, назив одговарајућег 
универзитета, Место издања, страна.
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Пример: Црнобрња, А. Н. (2005) Lux perpetua – светлост 
и светиљке у култовима на просторима Горње Мезије, 
магистарски рад, Филозофски факултет, Универзитет у 
Београду, Београд, стр. 120.

5.6. Текстови из дневних листова:

Презиме, Иницијал имена. (датум издања) Наслов текста, 
Назив дневног листа (курзив), страна.

Пример: Татић, Д. (18. јул 1998) Истина о неимарима, 
Политика, стр. 15.

*Ако је аутор текста непознат ставити аноним.

Пример: Аноним, (13. IX 1938) Шта мисле наши архитекти 
о савременој архитектури, Време.

5.7. Исти се рад у поновном непосредном цитирању скраћује 
српском речи Исто.

Пример: 33Бугарски, Р. (1973) Семиотички приступ музици, 
Култура бр. 23, Београд: Завод за проучавање културног 
развитка, стр. 147.
34Исто, стр. 148.

5.8. Исти рад се у поновном цитирању на неком другом 
месту у тексту (до две стране удаљеном од претходне 
фусноте) скраћује са нав. дело.

Пример: 40Бугарски, Р. нав. дело, стр. 149.

5.9. Интернет издања цитирати на следећи начин: аутор 
текста на горе описан начин (ако је наведен), назив интернет 
издања, датум постављања или последње измене (update) 
сајта (ако је наведен), датум коришћења сајта, пуна путања 
до цитиране стране.

Пример: Rose, M. More on Bosnian „Pyramids“, 27. june 2004., 
18. july 2006., http://www.archaeolgy.org/online/features/
osmanagic/update.html

5.9a Библиографске референце у фуснотама и у литератури 
наводе се без транскрибовања у оригиналном писму. Цитати 
и позивање на литературу у фуснотама треба да потпуно 
одговарају списку литературе на крају текста.
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